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1. Samenvatting 

Sinds januari 1982 wordt er in de groep Cyclotrontoepassingen van de vakgroep 

Deeltjesfysika gewerkt aan de bouw van een minicyclotron: het Isochronous Low Energy 
Cyclotron CILEC). 
In dit afstudeerwerk is de mogelijkheid onderzocht de bundel. die in het randveld sterk 

divergent wordt. reeds in het cyclotron te focusseren. 
Dit heeft geleid tot het basisontwerp van een passief magnetisch kanaal. 
Met de programma's EXTRACTION en CENTRUM! zijn baanberekeningen uitgevoerd. 

Deze resulteerden in de profilering van de extractor en de plaatsbepaling en profilering van 
het passieve magnetische kanaal (in de dee!). 
Op het kanaal zal t.g.v. de in het randveld heersende gradient een grote kracht (ca. 230N ). 

gericht naar het magnetische centrum van het cyclotron werken. Om deze te compenseren 
is plaatsing van een "dummy" kanaal tegenover het "echte" kanaal haast onvermijdelijk. 

Berekeningen aan de horizontale en vertikale spreiding leidden tot de twee volgende emit
tanties van een uit ILEC afkomstige bundel: 

- horizontale emittantie: lOm.m ·mrad bij een energie van 2.9MeV 
- vertikale emittantie: 60mm ·mrad bij een energie van 2.9MeV 

De vertikale emittantie blijkt bovendien erg afhankelijk te zijn van de startfase van het te 

versnellen deeltje t.o.v. de hoogfrequente RF-spanning. 



2. Inleiding 

Sinds begin 1982 wordt er in de groep cyclotrontoepassingen aan het minicyclotron 

ILEC Osochronous Low Energy Cyclotron) gewerkt (zie fig. 2.1). Dit projekt is gestart om 

ook in de toekomst machineonderzoek toe te laten. aangezien het Philips-cyclotron. dat 

gebruikt wordt voor de routinematige productie van kortlevende isotopen voor medisch 

gebruik. gebruiksklaar dient te blijven. 

Om de kosten van het projekt laag te houden is gekozen voor de kleinst mogelijke 

afmetingen. echter zodanig. dat de eigenschappen vergelijkbaar blijven met die van grotere 

cyclotrons. De doelstellingen van het ILEC-projekt zijn de volgende: 

1. Onderzoek aan de invloed van ruimtelading op de bundelemittantie. energiespreiding en 

de maximaal haalbare bundelstroom. 

2. Uitbreiding van de in de groep ontwikkelde theorie. die de versnelling van een deeltje 

beschrijft met collectieve ruimteladingseffecten. 

3. Productie van protonenbundels met een kleine energiespreiding. 

4. Toepassing als een mieroprobe voorziening voor elementenanalyse en als injector voor 

een nieuwe electronen/protonen opslagring (EUTERPE). 

Fig. 2.1: Het Isochrorwus Low Energy Cyclotron (HEI 85). 
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Om aan al deze doelstellingen en voorwaarden te voldoen is besloten een machine te 

bouwen met een isochroon azimuthaal varierend (AVF) veld. die protonen kan versnellen 

tot een energie van 3 Mev. De deeltjes worden versneld met behulp van een tweede har
monische 2-dee-systeem. Om aan de eis van een hoge bundelstroom met kleine 

energiespreiding te kunnen voldoen worden de zesde harmonische fiattop-dee·s gebruikt. 

Om een niet te sterk divergerende bundel (in het horizontale vlak) uit het cyclotron 
te krijgen dient deze meteen na extractie gefocusseerd te worden. Tijdens dit afstudeerwerk 
is de mogelijkheid onderzocht deze focussering in het cyclotron d.m.v. een zgn. passief 

magnetisch kanaal te laten plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek (numeriek en 
experimenteel. zie hoofdstukken 3 en 4) hebben geleid tot het basisontwerp van een mag
netisch kanaal. 

Verder zijn met het computerprogramma EXTRACTION baanberekeningen uit

gevoerd. De resultaten hiervan, die geleid hebben tot het ontwerp van de extractor, worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 5. In de hoofdstukken 6 en 7 komen de resultaten van 
acceptantie-berekeningen uitgevoerd met de programma's CENTRUM! en EXTRACTION. 
aan de orde. 



3. Het focusserende kanaal 

3.1. Waarom een focusserend kanaal? 

Na het passeren van de extractor. die bij ILEC op een straal van ca. 17 cm ligt. 
beweegt de deeltjesbundel zich gedurende korte tijd door het randveld. Dit randveld wordt 

gekenmerkt door een sterke afname van de magnetische veldsterkte bij toenemende straaL 
Deze negatieve gradient werkt sterk defocusserend in horizontale richting (zie fig. 3.1). 
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Fig. 3.1: Randveld van ILEC. 
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Dit is eenvoudig in te zien. Een deeltje. dat zich aan de binnenkant van de bundel bevindt. 
ondervindt een grotere Lorentzkracht dan een deeltje. dat zich aan de buitenkant van de 

bundel bevindt. Het binnenste deeltje zal dus sterker worden afgebogen dan het buitenste. 
hetgeen resulteert in een breder wordende bundelt. 

Dit defocusserende effect maakt het gebruik van een focusserend kanaal noodzakelijk. 
Er bestaan verschillende focusserende kanalen: Een magnetisch focusserend kanaal. dat 

zowel passief als actief kan zijn of een elektrostatisch kanaal (actief). Hieronder volgt een 
korte beschrijving van de verschillende mogelijkheden. 

3.1.1. Elektrostatisch focusserend kanaal (KRU 83) 

Een elektrostatisch kanaal kan bestaan uit twee elektroden, die samen een "kwart 
quadrupool" vormen. De binnenste elektrode is geaard en heeft een rechthoekige doorsnede. 
De buitenste staat op hoogspanning en heeft een gekromde doorsnede (zie fig. 3.2). 
We nemen aan dat deze elektrode een hyperbolische doorsnede heeft, waarbij zijn asymp

toten samenvallen met het oppervlak van de geaarde elektrode. De potentiaal tussen de 2 
elektroden wordt dan gegeven door: 

t De horizc.Jpale beweging rondom een evenwichtsbaan wordt beschreven door de volgende dv.: 
x"+(It...C..-a )x= 0, dus eigenlijk pas defocussering indien: aBJar<-Bir. Hieraan wordt in het 

B r 
randveld ruimschoots voldaan. 
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Fig. 3.2: Elektrostatisch focusserend kanaal (KRU 83). 

elektroden wordt dan gegeven door: 

en de elektrische veldkompanenten door: 

Vo 
Ex= -2x-· d 2, 

I 

(3.1) 

(3.2) 

Uit deze formules blijkt duidelijk dat horizontale focussering. vertikale defocussering 
betekent. 

3.1.2. Actief magnetisch focusserend kanaal (NIE 72) 

Het actief magnetisch kanaal. dat door Van Nieuwland in zijn proefschrift (1972) 
beschreven wordt en toegepast werd in het Philips Compact Cyclotron. bestaat uit 2 
vlakke ijzeren platen (zie fig. 3.3a. (1)). 

Om deze platen worden koperen spoelen (fig. 3.3a. (2)) gewikkeld met de draden 
evenwijdig aan de lange zijden. Als een stroom door deze spoelen gestuurd wordt. zodanig 
dat de flux in de boven -en onderplaat tegengesteld van richting is. ontstaat er een gradient 
in het gebied tussen de platen. De inductie wordt gevonden door een kringintegraal te 
beschouwen. zoals in fig. 3.3b aangegeven. 

! Bs 
-ds = nl 

J.L 

met: nl: aantal amperewindingen binnen de kring 

J.L =ILo/Lr: magnetische permeabiliteit 

Uitwerking levert: 

nl 
B = J.Lo-

2l 

(3.3) 

(3.4) 



-3.3-

_, <D 0 

.J 

a) 
b) 

Fig. 3.3: Actief magnetisch kanaal (a) met dwarsdoorsnede (b). 

met: l: hoogte van de ruimte tussen de platen 

Hierbij is de bijdrage in het ijzer vanwege JJ.r > > 1 verwaarloosd. Aangezien de stroom 
door de kring evenredig is met het aantal windingen tussen -x en x kunnen we schrijven: 

Nl1 x 
B = JJ.o---m-

met: N/1 : totaal aantal amperewindingen 
D : breedte van het kanaal 

De gradient wordt dan: 

dB Nlr 
dx = IJ.o Dl 

In fig 3.4 wordt het door het kanaal opgewekte veld gegeven. 

3.1.3. Passief magnetisch kanaal 

(3.5) 

(3.6) 

Een passief magnetisch kanaal bestaat uit een aantal evenwijdig aan elkaar geplaatste 
staven van magnetisch materiaal (meestal staal 37). Zij bevinden zich in het magnetisch 
veld van het cyclotron. Ze worden door dit veld gemagnetiseerd en als de staven op de 
juiste manier onderling gerangschikt zijn. ontstaat een gradient. die de defocusserende 
werking van het randveld tegengaat (zie fig. 3.5 (FAB 80), voor een uitgebreide theore
tische beschrijving van een passief magnetisch kanaal zie§ 3.4). 
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Fig. 3.4: Veld opgewekt door een actief magnetisch kanaal. 

.125" . .. .. 
f 

.5" 0 

~ 
~ . 5" 

-.4 -.2 0 

11 

1:, . 
J, .. 

. 125" 

.2 .4 
x" 

UI 
UI 

" 

0 

g. -1. I 

I 
I ""' 

-2 . 

(b) 
-.4 -.2 

Fig. 3.5: Passief magnetisch kanaal (a) met veld en gradient (b). 
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3.2. Afschatting van benodigde focusserende werking voor ILEC 

Om tot een keuze te komen van een kanaal. is het in eerste instantie erg belangrijk om 
te weten hoe sterk de focusserende werking van het kanaal moet zijn. Voor een magnetisch 
kanaal is deze afschatting erg gemakkelijk. De door het kanaal geleverde veldgradient moet 
die van het randveld minstens teniet doen. Als we ervan uitgaan dat de defocusserende 
werking begint in de extractor (zie fig. 3.6). dan is de lengte van de weg. die een deeltje in 



het defocusserende gebied aflegt: 

= TTR +X ::::::: 40cm 
2 
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Uitgaande van een kanaal met een lengte van 10 cm zal de focusserende gradient ca. 4x 

groter moeten zijn dan de gemiddelde defocusserende gradient. Uit eerdere metingen (W. 
Kieeven en J. Schlangen, april 85) komen we dan tot een benodigde focusserende gradient 
van ca. 0.6 Tlcm. 

y(cm) 

x dee 

Fig. 3.6: Schets van deeltjesbaan na extractie. 
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' ' \ 

20 ---~ x(cm) 
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/ 
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Voor het aktieve kanaal betekent dit. dat er voor een kanaal met een breedte D (zie fig. 

3.3) van D = 3cm en een ruimte tussen de platen van 1 cm ongeveer 13200 A-windingen 
nodig zijn. Dit maakt koeling van de spoelen noodzakelijk. 

Bij het elektrostatische kanaal gaan we als volgt te werk: We stellen in eerste instan
tie dat de gradient van de Lorentzkracht gecompenseerd moet worden door de gradient van 

de elektrische kracht: 

I~ Fel I= I~ FL I (3.7) 

met (3.1) en de bekende formule voor de Lorentzkracht: FL = qvBn ingevuld in (3. 7) 
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levert dit: 

(3.8) 

met: d: afstand tussen de elektrodes in cm 's. 

Voor een deeltje met een energie van 3 MeV en een gradient van 0.15 T/cm geeft dit: 

Als we weer uitgaan van een kanaallengte van 10 cm en een defocusserende lengte van 40 

cm wordt de benodigde spanning V 0 = 72 d 2 kV. 

Wanneer we een keuze moeten maken uit de 3 geschetste mogelijke kanalen voor 
ILEC is vooral het ruimtegebrek in dit erg kompacte cyclotron bepalend. Het kanaal dient 

geplaatst te worden (zie fig. 3.6) in het gedeelte na de extractor en voor het begin van de 
bundelgeleidingspijp en dan liefst zo dicht mogelijk bij de extractor. aangezien de bundel 
daar nog niet te breed is geworden. Dit leidt ertoe dat alleen plaatsing in de dee overblijft, 
omdat op de heuvel. die direkt na de extractor volgt. correctiespoelen geplaatst zullen wor
den. 

De ruimte. die de dee biedt is erg beperkt: De hoogte is 15 mm. Hierdoor valt het actief 
magnetisch kanaal meteen af. dat door zijn koelleidingen veel te groot zal zijn. Het elek

trostatische kanaal valt niet alleen af vanwege het te verwachten ruimtegebrek. Het lijkt 
vrijwel onmogelijk vanwege de hoge benodigde spanning een dergelijk kanaal te plaatsen 

zonder de kans op overslag binnen de perken te houden. 
De keuze valt dus op het passieve magnetische kanaal. dat in de dee gemonteerd zal moeten 
worden. 
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3.3. Berekening van de veldverstoring veroorzaakt door een passief magnetisch 
kanaal. 

In het algemeen bestaat een passief magnetisch kanaal uit een aantal staven met een 
rechthoekige doorsnede (zie fig. 3.5). De staven worden zodanig t.o.v. elkaar geplaatst dat 

de door hen veroorzaakte veldverstoring een focusserend effect heeft op een bundel. die 

zich door een dergelijk kanaal voortbeweegt. Tijdens dit afstudeerwerk is een programma 
genaamd CHANNEL geschreven. dat deze veldverstoring voor een willekeurig samengesteld 
kanaal berekent. onder de aanname. dat het ijzer volledig magnetisch verzadigd is. Het pro
gramma is gebaseerd op een analytische uitdrukking. die de veldverstoring veroorzaakt 
door een rechthoekig oppervlak met een gegeven uniforme "magnetische oppervlaktela
dingsdichtheid" geeft. 

3.3.1. Veldverstoring veroorzaakt door een rechthoekig oppervlak met een uniforme 
magnetische ladingsdichtheid. 

We hebben in dit geval te maken met een stuk magnetiseerbaar materiaal (staal 37), 

dat in een magnetisch veld geplaatst wordt. We nemen aan dat het materiaal magnetisch 
verzadigd is. Volgens Gordon (GOR 79) is de fout. die door deze aanname gemaakt wordt. 
kleiner dan 20% voor velden met een magnetische inductie groter dan 0.5 T. 

Het hele probleem wordt bepaald door de twee volgende Maxwell-vergelijkingen 
(VER 54): 

div B = 0; rot H = 0; 

die met B = ,u 0 (H + M) leiden tot: 

div H = -div M 

rot H = 0 (3.9) 

Deze vergelijkingen vertonen grote gelijkenis met die voor het statische elektrische veld in 

vacuum: 

div E = 1!._ 
eo 

rot E = 0 

met: p: ruimteladingsdichtheid 

(3.10) 

Analoog aan de elektrostatische vergelijkingen kunnen we de term -div M de "mag
netische ladingsdichtheid" (ook wel de pooldichtheid) noemen. Het materiaal is magnetisch 
verzadigd. dat betekent dat overal in het materiaal dezelfde magnetisatie M = Mv heerst 
(zie fig. 3. 7) en dus zal -div M = 0 zijn. Alleen aan het oppervlak zal -div M ;é 0 zijn. 

De magnetisatie is uniform in het materiaal. Een oppervlakte elementje ter grootte dA, 
waarvan de normaal een hoek 9 met de magnetisatie maakt. krijgt een magnetische lading 
ter grootte Mv dA cos9 (MAC 77). 
Een dergelijk oppervlakte elementje geeft een magnetische potentiaal: 
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B 

Fig 3.7: Brok magnetiseerbaar materiaal in magnetisch veld. 

MvdA cos6 
1/1= 47Tr 

(3.11) 

met: r: afstand tot oppervlakte elementje 

Differentieren van deze potentiaalleidt tot de volgende veldsterkte H en inductie B: 

H -~= MvdA cos6 
= 

àr 47Tr 2 

B p..ofl = 
t-t 0M,, dA cos6 

(3.12) = 
47Tr 2 

We beschouwen nu een rechthoekig oppervlak. waarvan de normaal gelijkgericht is met de 
magnetisatie (zie fig. 3.8 ). Voor deze geometrie kan (3.11) beter in carthesische coördinaten 
geschreven worden: 

met: (x 1 ,y 1>0): plaatscoördinaten van oppervlakte elementje dA. 

Voor de verschillende komponenten van de veldsterkte H vinden we: 

= -~= 
à u 

met: u : x ,y ,z 

(3.13) 

(3.14) 

Het veld veroorzaakt door het totale oppervlak wordt gevonden door integratie over het 
oppervlak: 

(3.15) 
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Fig. 3.8: Rechthoekig oppervlak in xyz-coördinaten. 

Wegens de nogal bewerkelijke integraties (zie appendix 1) wordt hier volstaan met de 
resultaten: 

= Mv ln y +b + J(y +b )2+(x -a )2+z 2 * y-b + J(y -b )2+(x +a )2+z 2 

Hx 47T y-b +J(y -b )2+(x -a )2+z 2 y +b +J(y +b )2+(x +a )2+z 2 

H = Mv ln x +a+ J(y -b )2+(x +a )2+z 2 *x -a+ J(y +b )2+(x -a )2+z 2
] 

Y 47T x-a+J(y-b)2+(x-a)2+z 2 x+a+J(y+b)2+(x+a)2+z 2 

M,. 
47T I I (x +a )(y +b) I arctan 

z J(x +a )2 +(y +b )2+z 2 

+ t I (x -a )(y -b) I are an 
z J(x -a )2+(y -b )2+z 2 

t I (x +a )(y -b) I -are an 
z J(x +a )2+(y -b )2+z 2 

t I (x -a )(y +b) I -are an 
z Jcx -a )2+(y +b )2+z 2 

3.3.2. Het programma CHANNEL 

(3.16) 

Het programma CHANNEL berekent de veldverstoring (alleen de belangrijkste z
komponent in het mediaanvlak) op basis van (3.16). Uitgangspunt is dat een passief 
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magnetisch kanaal te beschouwen is als een verzameling rechthoekige vlakken met een 

bepaalde magnetische oppervlakteladingsdichtheid. Het superpositiebeginsel zegt. dat we de 

bijdragen van al deze vlakken op mogen tellen om tot de resulterende veldverstoring te 
komen. 

3.3.2.1. Beschrijving van het programma 

Als we (3.16) toe willen passen, moet in CHANNEL voor elk vlakje een 
coördinatentransformatie toegepast worden. Voor een vlakje. waarvan het "middelpunt" 
zich in P (pt>p 2 ,p 3) bevindt en een hoek 1/1 met het xy-vlak (=mediaanvlak) maakt. wor
den deze transformaties: 

x'= (x-pl)cosl/l+(z-p3)sinl/l 

y' = y-pz 

z ' = -(x - p 1 )sin 1/1 + (z - p 3 )cos 1/1 

(3.17) 

De z-komponent van de veldverstoring (zie fig. 3.9) in het mediaanvlak (z= 0) wordt dan: 

Bz (x ,y ,0) = cosi/I [Bz· cosl/f+Bx· sini/I l (3.18) 

z 

x 

Fig. 3.9: Constructie van z-komponent van de magnetische inductie, geleverd door een mag

netisch geladen vlakje, dat een hoek 1/1 maakt met het mediaanvlak. 

Als we 1/1 = 0 invullen in (3.18) komt deze vergelijking overeen met de formule. die door 
Gordon (GOR 85) gegeven wordt. 
Met behulp van (3.18) wordt in CHANNEL over een lijnstuk, dat het magnetisch kanaal 
loodrecht door het midden snijdt (d.i. meestal een gedeelte van de x -as), op een aantal 
punten (x 0+idx ,0,0); i = O,l...,n de veldverstoring Bnor berekent. 

De invoergegevens voor CHANNEL zijn: 

1. De verzadigingsmagnetisatie van het gebruikte materiaal. Hiervoor is staal 37 
Mv = 1.687.106 Alm genomen (GOR 79). 



2. Voor elk vlakje met 1/J ~ ± 90°: 

- het middelpunt (p t.P 2 ,p 3) 

- de af metingen (2a X 2b ) 

-de hoek met het mediaanvlak: 1/J 
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-het teken van de magnetische lading: bepalend hiervoor is of het vlak een boven -of 
ondervlak is 

3. Het gedeelte van de x -as. waarover de verstoring berekend moet worden: 
- beginpunt: x 0 

- stapgroote: dx 

-aantal stappen: nx 

De invoergegevens onder 1. en 2. kunnen naar keuze via de file CHANMAP of de terminal 
ingevoerd worden. 

De uitvoer bestaat uit een herhaling van de invoergegevens 1. en 2. Voor elke x-waarde 

worden de bijbehorende veldverstoring Bnor (x; ,0,0) en gradient dB /dx (x; ,0,0) gegeven. 

De resultaten worden bovendien in een grafiek geplot. 

3.3.2.2. Resultaten van de berekeningen met CHANNEL 

In het kanaal moet (zie § 3.2) een gradient van ca. 0.6T /cm heersen, om de beno

digde focusserende werking te bieden. Bovendien is te verwachten dat deze gradient over 

een breedte llr ::::: 1.5cm aanwezig moet zijn. In eerste instantie dachten we aan een kanaal 
in de "standaard"-configuratie, die door Gordon en Fabrici ea. in een reeks artikelen ((GOR 
79), (FAB 80) en (GOR 85)) wordt beschreven. 

In fig. 3.10 worden de resultaten van de berekeningen aan het standaard kanaalt met 

h = 0.8cm gegeven. Door het bovenstaande kanaal wordt duidelijk niet aan de gestelde 
eisen voldaan. De gradient is met een gemiddelde waarde van dB I dx = O.ST I cm te laag. 

maar vooral de breedte. waarover deze gradient aanwezig is. is met ca. 0.8 cm veel te klein. 

Bij het zoeken naar een kanaal. dat wel aan de gestelde eisen voldoet, zijn een aantal 
geömetrieën met CHANNEL doorgerekend. Van enkele pogingen wordt in de figuren 3.11 

t/m 3.13 het resultaat gegeven. 
Kanaal IV voldoet duidelijk het best: Het levert een gemiddelde gradient van 

dB ldx = 0.64T /cm over een breedte van 1.55cm. Het is opgebouwd uit een centraal 

staafje met een rechthoekige doorsnede van 0.25 bij 0.8cm. dat zich in het mediaanvlak 

bevindt. De overige twee staafjes. die zich op gelijke afstanden respectievelijk boven en 
onder het mediaanvlak bevinden. zijn uit twee gedeelten samengesteld. Beide gedeelten 

hebben een trapeziumvormige doorsnede (zie fig. 3.14). 

Kanaal IV is pas op het einde van mijn afstudeerwerk "bedacht". Dit is er de oorzaak van 

dat dit kanaal niet in de overige programmatuur is verwerkt (zie de hoofdstukken 4 en 5). 

In deze programmatuur (EXTRACfiON en CENTRUM1) is kanaal lil geïmplementeerd. 

Dit kanaal heeft een operationele breedte van ca. 1.8cm en over deze breedte is de gradient 
gemiddeld dB ldx = 0.6T /cm. Het grote nadeel van dit kanaal t.o.v. kanaal IV is de 
sterke variatie van de gradient. Deze wordt tussen de twee eerste niet-centrale staafjes 

bijna nul (zie fig. 3.12). 

t Alle berekeningen zijn uitgevoerd met een kanaallengte van 10 cm. 
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3.3.2.3. Meting van veldverstoring aan model van kanaal m 
De juistheid van het in de voorafgaande paragrafen geschetste theoretische model 

(met name de veronderstelling van magnetische verzadiging) is experimenteel onderzocht 
door veldmetingen te verrichten aan een model (zie fig. 3.15) van kanaal 111. 
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Fig. 3.13: Kanaal IV. 

Het model bestaat uit een 2-delige perspex houder, waarin de vijf staafjes vastgelijmd zijn. 
De houder is zodanig gevormd dat het centrale staafje zich op een straal van 21 cm in het 
mediaanvlak bevindt. De houder kan ter plaatse van een dal eenvoudig tussen de pooltips 
van ILEC worden geschoven. De staafjes van het model zijn recht. Bij de definitieve 
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Fig. 3.14: SamensteUende delen van een niet-centraal staafje in kanaal N. 

uitvoering zullen ze gebogen (volgens een deeltjes baan) uitgevoerd worden. 
De veldmetingen werden verricht met de zgn. magneetveldmeetmachine (afgekort: MMM). 
Deze bestaat uit een in het horizontale vlak beweegbare arm. waaraan een meetkop beves
tigd is. Op de meetkop zijn één of meerdere (maximaal drie) Hall-plaatjes bevestigd. waar
mee één of meerdere komponenten van de magnetische inductie gemeten kunnen worden. 
De verplaatsing van de arm in x -en y -richting gaat in stappen van 0.1mm met een 
nauwkeurigheid van 0.01mm. 
Aangezien de ruimte in het model van het kanaal erg klein is. hebben we een nieuwe meet
kop laten maken. Deze kop is erg plat en bevat slechts èèn Hall-plaatje (zie fig. 3.16). zodat 
alleen de z -component van het veld gemeten wordt. 
Dit Hall-plaatje is geijkt door het samen met een NMR-probe in het ILEC-magneetveld te 
plaatsen. Voor deze ijking waren de dalen opgevuld met ijzeren sectorstukken om een 
homogeen magneetveld te verkrijgen. hetgeen nodig is voor de NMR-probe. De relatie 
tussen de Hall-spanning en de magnetische inductie. gemeten met de NMR-probe is 
benaderd met een vijfde graads polynoom. Hierdoor kunnen we met de MMM magneetvel
den met een nauwkeurigheid van 0.05% meten. 
Tijdens de meting wordt door het Hall-plaatje een stroom van 50m.A gestuurd. De Hall
spanning wordt na versterking naar een ADC gestuurd en verwerkt door de computer. 
Voor de meting van de veldverstoring veroorzaakt door het kanaalmodel is gebruik 
gemaakt van het fortran-programma MAGKAN. Dit programma maakt het mogelijk geheel 
geautomatiseerd in een rechthoekig rooster van punten de z -component van de magnetische 
inductie van een magnetisch veld te meten. Voor een beschrijving van de meting zie appen
dix 2. In fig. 3.17 worden de afmetingen en plaats van het rooster tijdens de meting 
gegeven. 
We hebben eerst het veld in het rooster zonder het kanaalmodel gemeten en vervolgens 
met het kanaalmodeL De op floppy-disk vastgelegde meetresultaten zijn met kermitt over
gezonden naar de Burroughs 7900. Door de meetdata zonder kanaal van die met kanaal af 
te trekken vindt men eenvoudig de veldverstoring. De resultaten van de meting worden 
gegeven in de figuren 3.18 en 3.19. 

t Het programma kermit verzorgt de communicatie tussen verschillende computers. 
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(b) 

Fig. 3.15: Kanaal + houder geplaatst in dal (a). Dwarsdoorsnede van houder met staafjes 
(b). 

__ -tL-_-~~----_+---ID~F---=:::-==:::-::::•~af:3~all-plaatje 

Fig. 3.16: Meetkop. 
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Fig. 3.18: Gemeten en berekende veldverstoring (a) en gradient (b) op een lijn loodrecht door 
het midden van het kanaal. 

In fig. 3.18 en 3.19 is het nulpunt vandey-as willekeurig gekozen. In fig. 3.19 snijdt het 
vlak x= 0 het kanaalloodrecht door het midden. 
De overeenkomst tussen de berekende en de gemeten waarden van de veldverstoring is 

(b) 
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Fig. 3.19: Driedimensionaal plaatje van gemeten (a) en berekende (b) veldverstoring (in kG, 

langs de z -as) van kanaal II. 

redelijk tot goed. Dit is het duidelijkst te zien in fig. 3.18. Bij zowel de veldverstoring als 
de gradient neemt bij toenemende x het verschil tussen gemeten en berekende waarden toe. 

Voor kleinere x-waarden (de linkerhelft van 3.18a en 3.18b) is de overeenkomst goed. De 

gemeten gradient is hier maximaal 15% lager dan de berekende. Voor grotere x -waarden 
(de rechterhelft van 3.18a en 3.18b) wordt het verschil groter. In het geval van de gra
dient kan dit oplopen tot ca. 45%. 
Bij toenemende x komt men steeds verder in het randveld. Het veld wordt steeds zwakker 
(van ..._ 0. 7T tot ..._ 0.4T ). De bij de berekeningen aangenomen magnetische verzadiging zal 
dus steeds minder goed overeenkomen met de werkelijke situatie. Dit is precies wat er in 

de plaatjes tot uitdrukking komt. 

We kunnen concluderen dat in het belangrijkste gedeelte van het kanaal. dat zich 
tussen het centrale en de eerst twee "zwevende" staaf jes bevindt de gemeten veldverstoring 

goed overeenkomt met de berekeningen. In het tweede gedeelte is de overeenkomst minder 
goed. dit is echter van ondergeschikt belang. daar de bundel voornamelijk door het eerste 

gedeelte zal lopen. 
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3.4. Krachten werkend op een passief magnetisch kanaal 

Als een passief magnetisch kanaal in een het magneetveld van een cyclotron geplaatst 

wordt. zullen er op dit kanaal een aantal krachten gaan werken. Op het kanaal als geheel 
zal een kracht t.g.v. de veldgradient werken. Als het zwaartepunt van het kanaal zich niet 
in het mediaanvlak bevindt. zal er een tweede kracht gaan werken. die verklaard kan wor

den via spiegelbeeldladingen. die in de pooltips ontstaan. De derde kracht werkt tussen de 
samenstellende staafjes van het magnetische kanaal onderling. 

3.4.1. Krachten t.g.v. de veldgradient 

Bij de berekening van deze krachten gaan we er weer van uit dat het magnetische 
materiaal verzadigd is. Een staafje met volume V bezit dan een magnetisch moment m: 

m= VM,. (3.19) 

In een magnetisch veld met inductie B(r ,9 ,z ) bezit een magnetische dipool met moment m 
een potentiële energie (NU 79) WP = -m·B. Voor het staafje geldt dan: 

W = -VM ·B = -VM B p V V Z 

De kracht. die zo'n staafje ondervindt wordt: 

F = grad(VMv Bz) 

In cilindercoördinaten levert dit de volgende komponenten: 

àBz 
Fr = VMv ---a;:-

1 àBz 
Fe= VM•-;ai} 

àBz 
Fz = VM,.~ 

(3.20) 

(3.21) 

We gaan nu de grootte van deze drie komponenten voor ILEC afschatten. Bij de schat
tingen nemen we een staafje met een lengte van 7cm en een vierkante doorsnede van lcm 2. 
De inhoud V = 7cm 3 komt overeen met de inhoud van het in § 3.3.3 beschreven model. 

De radiële komponent àBz /àr van de veldgradient heeft in het randveld ter plaatse 
van het kanaal een waarde van àBz làr ::::::: -0.2T /cm. Met een verzadigingsmagnetisatie 
Mv = 1.687·106A lm volgt: 

Fr ::::::: -230N 

(het min-teken betekent dat de kracht naar het centrum van het cyclotron gericht is) 

De tangentiële kracht is vrij eenvoudig te bepalen. We gaan uit van een volgens een 

cirkelboog gebogen staafje van 7cm lengte en een vertikale doorsnede van lcm2. De as van 
het staafje bevindt zich op een straal van 20cm. De tangentiële kracht op een volume 
elementje dV = Ard 9 uit het staafje (zie fig. 3.20a) wordt: 



1 aBz 
dFe = AM,,rd0-;:00 

-3.19-

Dit leidt tot een kracht op het gehele staafje van: 

(3.22) 

(3.23) 

·Met een eenvoudig computerprogrammaatje THET AFORCE is deze kracht als functie van () 
(met () is het azimuth van het midden van het staafje) berekent uit de resultaten van de 
eerder genoemde veldmetingen van W. Kieeven en J. Schlangen (zie fig. 3.22b). 
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Fig. 3.20: Gekromd staafje in dal van een ILEC-pooltip (a), de kracht werkend op een der

gelijk staafje als functie van () (b). 

Uit deze figuur blijkt. dat de kracht in tangentiële richting nooit groter dan 22N wordt en 
voor de meeste 6-waarden kleiner is dan 10N. M.a.w. deze kracht is niet erg groot. 
Het nogal schommelende gedrag van de kracht is te wijten aan de grote afstand tussen de 
verschillende gemeten waarden van B z . Deze is 2.81° . 

Voor de axiale komponent van de veldgradient aBz /éJz volgt met div B = 0: 

aBZ 1 a 
--= ---az r ar 

1 aBe ---
r a6 

(3.24) 
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De volgende Maxwell-vergelijking rot B = 0 levert (HAG 62), rekening houdend met het 

feit dat z = 0 een symmetrievlak is: 

iJBe 1 iJBz ------ = 0 --+ Be= az r ae (3.25) 

Als we (3.25) invullen in (3.24) krijgen we: 

(3.26) 

Dit geeft een axiale kracht: 

(3.27) 

Uit (3.27) volgt meteen dat in het mediaanvlak (z = 0) deze kracht afwezig is. In fig. 3.21 

is Fz uitgezet als functie van 6 voor z = 1mm en r = 20cm. 
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Fig~ 3.21: Axiale kracht als functie van 6 voor z = 1mm. 

115 

De waarden zijn berekend met een computerprogramma ZFORCE. De ()2Bz /o(J2 wordt in 

ZFORCE berekend met de eerder genoemde meetdata. 
Voor de afgeleiden van Bz (r ,6) naar r wordt gebruik gemaakt van de volgende fouri
erontwikkeling: 
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B2 (r,6)= Bz,gem(r)*(1+Air)cos(46)+ ... (3.28) 

De waarden van Bz ,gem (r ), Air) en hun afgeleiden naar r kunnen bepaald worden met 
het programma FIELDLIST. 

Het nogal schommelende karakter van de Fz -curve wordt weer veroorzaakt door de vrij 
grote stappen tussen de meetwaarden van Bz . 

3.4.2. Krachten t.g.v. spiegelbeeldladingen 

Als een magnetisch geladen voorwerp in de buurt van een ander magnetiseerbaar 
voorwerp (een magnetische "geleider") komt, zal dit voorwerp. via inductie, ook geladen 
worden. 

Dit verschijnsel zal ook optreden als een magnetisch geladen voorwerp (bv een gemag

netiseerd staafje) tussen de pooltips van ILEC geplaatst wordt (zie fig. 3.22). In deze figuur 
vormen de oppervlakken van de pooltips elk een equipotentiaalvlak. Stellen we de poten

tiaal op beidepooltip-oppervlakken gelijk aan nul1. dan kunnen we geheel analoog aan het 
elektrostatische geval m.b.v. spiegelbeeldladingen de veldverstoring. veroorzaakt door het 
staaf je bepalen. 

De kracht op het staafje t.g.v. de spiegelbeeldladingen is afgeschat door de oppervlaktela
dingen op boven -en ondervlak als lijnladingen te beschouwent 1. 

Het veld van een oneindig lange draad met een magnetische lading per lengteëenheid À (A) 

is: 

J.LoÀ 
B=-

27rr 

met: r: loodrechte afstand tot de draad. 

(3.29) 

De kracht, die een stuk geladen draad met lengte l en lading per lengteëenheid van À 1 in 
dit veld ondervindt. bedraagt: 

!
1 

J.LoÀ J.LoÀÀtl 
F = --ÀtdZ = 

0 27rr 27rr 
(3.30) 

In het geval van een vlakje met een magnetische oppervlakte lading MvA en een spiegel
beeld op afstand r volgt: 

" M 2A 2 F = ,....o V 

27rrl 
(3.31) 

met: À = Àt = MvA ll 

Er werken in totaliteit acht van deze krachten op het staafje. Deze resulteren in de vol
gende kracht: 

4J.LoMv 2V 2dz 
Plot = ah 4 

7T' p 
(3.32) 

f Dit mag, aangezien we alleen veldverstoringen bekijken. 
tt Dit is geen slechte benadering als a> >b (zie fig. 3.8). Hieraan wordt bij het 



-3.22-

--, 
I 

spiegelbeeld 

h 
p 

pooltip 

pooltip 

I 
I 
I 

spiegelbeeld 

I I 

L--' 

Fig. 3.22: Gemagnetiseerd staafje geplaatst tussen de pooltips. 

met: /J-o= 417"·10- 7 

hP: pooltipafstand (= 5cm) 
Mv = 1.687·106A /m 
V: volume v/h staafje ( = 1cm 3) 

dz : de loodrechte verplaatsing uit het mediaanvlak in mm 

l = 2a 

wordt de totale kracht (positief betekent naar boven gericht): 

(dF ldz )tot = 0.11N lmm 

Deze kracht is vergelijkbaar van grootte met de gradientkracht in de z -richting en dus niet 

erg groot. 

staafje redelijk voldaan. 
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3.4.3. Krachten tussen de staafjes onderling 

h 
p 

pooltip 

staafje 

pooltip 

Fig. 3.23: Twee staafjes boven elkaar geplaatst tussen de pooltips. 

De kracht tussen twee staafjes (zie fig. 3.23) is op 2 manieren bepaald. Ten eerste 

met de eerder genoemde lijnladingbenadering en ten tweede met behulp van de formule 
(3.16). 

We beginnen met de lijnladingbenadering. Hierbij is vanwege d < <hp (zie fig. 3.23) de 

invloed van de spiegelbeeldladingen verwaarloosd. Op elk staafje werken dan vier krachten 
in de vorm van (3.31 ). Deze krachten resulteren in: 

1 2 1 
Ftot = C * - d+ d + h - d + 2h (3.33) 

met: C = J..LoMv 2A 2 /47Ta 

Uitgaande van twee staafjes met afmetingen 2a X 2b X h = 10 X 0.25 X 0.6 cm 3 en een 
onderlinge afstand van d = 0.4cm vinden we F101 :::::::: 20.0N. 
Bij de tweede methode gaan we uit van de z-komponent van (3.16). Deze formule geeft een 
uitdrukking voor de z-komponent van de magnetische veldsterkte veroorzaakt door een 

magnetisch geladen rechthoekig oppervlak met zijden 2a en 2b. Er moet nu een 
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uitdrukking gevonden worden. die de krachten. die een ander vlakje met dezelfde 

afmetingen in het veld van het eerste vlakje ondervindt. Daartoe vereenvoudigen we eerst 
(3.16) door te stellen: arctanx ::::::: x. Dit is geoorloofd. aangezien in dit geval maximaal 
x ::::::: 0.6. Hetgeen voldoende klein is om de benadering toe te laten. De uitdrukking wordt 
dan: 

(x +a )(y +b ) + (x -a )(y -b) 
-z-Jr:(=x=+=a=:)=;;=2 =+~(y==+=b':=;)2;;=+=z~2 z J(x -a )2+(y -b )2+z 2 

(x +a )(y -b) (x -a )(y +b) 
(3.34) 

z J(x +a )2+(y -b f+z 2 z J(x -a )2+(y -b )2+z 2 

Om nu de kracht. die een magnetisch geladen vlakje in dit veld ondervindt. te bepalen 

moeten we de volgende integraal oplossen: 

a b 

Fz = J J BzMvdxdy (3.35) 
-a -b 

Deze integratie is vrij eenvoudig en leidt tot: 

(3.36) 

met: C • = IJ. oM v 
2 I 47T 

De twee eerder beschreven staafjes ingevuld in (3.36) leveren: 

De uitkomst van beide benaderingswijzen is praktisch dezelfde. Dit geeft vertrouwen in de 
juistheid van de schatting. 



4. Baanberekeningen met EXTRACTION 

Tijdens dit afstudeerwerk zijn er met het programa EXTRACTION een aantal baan

berekeningen voor protonen in ILEC uitgevoerd. Het reeds bestaande programma is hierbij 
uitgebreid en waar nodig verbeterd. De uitbreidingen zijn aangebracht om storingen in het 
hoofdmagneetveld mee te nemen (bv. het magnetische kanaal), om extra berekeningen uit 

te kunnen voeren (bv. aan de vertikale acceptantie. zie hoofdstuk 6), of om de deeltjes 
langer te kunnen volgen. 
Deze berekeningen moesten leiden tot profilering van de extractor en plaatsbepaling en 

profilering van het magnetische kanaal. Verder is gekeken naar de bundelspreiding in ho
rizontale (radiële) -en vertikale (axiale) richting. 

4.1. Theoretische basis voor EXTRACTION 

Het baanberekeningsprogramma EXTRACTION is gebaseerd op de bewegingsver
gelijkingen voor een geladen deeltje in een statisch magnetisch veld (HAG 62). 
We gaan uit van een linkshandig coördinatensysteem r ,6 ,z. De beweging van het deeltje 
wordt beschreven door de volgende geconjugeerde variabelen: 

-E :t 

Pe = mrve+erAe :6 

Pr = mvr +eAr : r 

Pz = mv2 +eA2 : Z 

met: E : totale energie 

m: relativistische massa 
e: lading 

ve,vr ,V2 : snelheidskomponenten 
A e.Ar Az: komponenten van de vektorpotentiaal A. waarvoor geldt B = rot A. 

Bij afwezigheid van een elektrisch veld geldt: 

(4.1) 

Aangezien we ons beperken tot een statisch magnetisch veld zijn E en P konstant. Als 
onafhankelijke variabele kiezen we 6. De bewegingsvergelijkingen volgen dan uit een Ham

iltoniaan H = - P e uitgedrukt in de overige variabelen: 

H = -Pe = -r .JP2-(Pr-eAr )2-(Pz-eAz )2-erAe 

= -rQ-erAe 

We gaan verder met geschaalde impulsen: 

Pr= (Pr-eAr)IP=vrlv 

Pz = (P2 -eA2 )lP = V 2 lv 

q = Q lP= velv 

(4.2) 
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De bewegingsvergelijkingen worden afgeleid uit (4.3) en uitgedrukt in de nieuwe impulsen: 

dr 
rp, lq = 

dO 

dp, e a A, arAe 
de- q-- -----p ao ar 

dz 
rp2 /q = 

dO 

dpz e aAe aAz 
dO- - r-----p az ao 

met: q = .J1-Pr 2_ Pz 2 

P = mv 

In cilindercoördinaten geeft B = rot A: 

Be= 
aAz a A, 
-----

ar az 

B, 
aAe 1 aAz 

= ------
az r ao 

Bz 
1 aA, 1 arAe 

= -------
r ao r ar 

Hetgeen ingevuld in (4.3) leidt tot: 

dr 
rp, lq dO -

dp, e rpz 
de= q-- rB2 ---Be p q 

dz 
rpz /q dO -

dpz e rp, 
dO = - rB,---Be p q 

q ar az 
(4.3) 

rp, aAz aA, 
-----

q ar az 

(4.4) 

(4.5) 

We kunnen de bewegingsvergelijkingen voor r en p, enigszins vereenvoudigen door aan te 
nemen dat de deeltjes in het mediaanvlak (z = Pz = 0) bewegent. Dit leidt tot: 

dr 
dO = 

= 

1 
r Pr r;----'i 

v1-p, 2 

11-p 2-.!!_rB V r p z 

(4.6) 

Als we aannemen dat de amplitude van de axiale beweging erg klein is volgt voor de 

bewegingsvergelijkingen voor z en Pz: 

t Dit is inderdaad een oplossing van de bewegingsvergelijkingen, die de axiale beweging beschrijven. 



dz 
dO = 

= 
e rp, 
p rB,- ,..----:;

1
_ 

2 
Be 

\I 1-Pr-

Hetgeen met vgl. (3.25) leidt tot: 

dz 1 
d () - r p z ,..----:; 

-v1- Pr 2 

-4.3-

ez I:JBz Pr I:JBz 
- r--- --==== 
p I:Jr .J1-Pr 2 I:J() 

Dit stelsel van vergelijkingen ( 4.6) en ( 4. 7) aangevuld met: 

S = Jds = J r d 6 
.Jt-p, 2 

met: S : af gelegde weg 

wordt in EXTRACTION gebruikt. 

(4.7) 

(4.8) 

De versnelling. die bij de gaps (versnelspleten) door het daar aanwezige elektrische veld 
plaatsvindt. wordt in EXTRACTION verdisconteerd door bij elke gap de energie van het 
deeltje met een passende hoeveelheid te verhogen. De begincondities voor de integratie van 
de vergelijkingen (4.6) en (4.7) worden na elke gap-oversteek aangepast (zie§ 4.2.4b). 
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4.2. Beschrijving van EXTRACTION 

In EXTRACTION worden de vergelijkingen (4.6) en (4.7) met de standaard integratie 

procedure BASHFORTMOUL TONN geïntegreerd. Dit is een procedure om een stelsel 
differentiaalvergelijkingen op te lossen volgens een lineaire meerstapsmethode met vaste 
stap (RCI 79). In EXTRACTION nemen we voor de stapgrootte meestal 2° (integratie 

vindt plaats over de hoek 6 ). 

4.2.1. De centrumbeweging, centrale positie -en hoogfrequentfase 

In een homogeen magnetisch veld beschrijft een niet-versneld deeltje een cirkelvor

mige S.E.O. (Standard Equilibrium Orbit). waarvan het centrum niet beweegt. De straal 
van deze baan is r 0 = p leB (p = impuls van het deeltje). In een AVF-veld, zal de S.E.O. 
niet meer cirkelvormig zijn. maar dezelfde n-voudige symmetrie vertonen als het magneet

veld. De S.E.O. (met straal r, (6)) wordt beschreven door de parameters r 0 en Xe volgens: 

r 0 = p I eB gem (r o) 

x. is te schrijven als een fourierreeks (zie § 4.2.4a). waarbij de ontwikkelingscoë:fficiënten 
afhangen van de fourierkomponenten van het magneetveld (4.14). Het middelpunt van de 
S.E.O. valt samen met het magnetisch centrum van het cyclotron. 
Om het versnelproces zo stabiel mogelijk te laten verlopen moeten de centrumcoördinaten 

van een reëele baan samenvallen met het magnetisch centrum van het cyclotronveld. In 
EXTRACTION worden de centrumcoördinaten berekend door de werkelijke baan te ver

gelijken met de corresponderende S.E.O. (d.i. de S.E.O., die hoort bij de energie, die het 

deeltje momentaan bezit). Dit geeft voor de centrumcoördinaten (zie fig. 4.1 en 4.2): 

Xmid = (r -re )cos6 -
dr dr. 
----- sinO 
dO d6 

Ymid = (r -r, )sinO -
dr dr. 
---- cosO 
dO dO 

(4.9) 

De hoogfrequentfase cf>ht is de fase van het deeltje t.o.v. de hoogfrequent-versnelspanning 
(RF-spanning): 

cf>ht = h (T-0) 

met: h: harmonisch getal (h = 2 bij ILEC) 

T = Wol 

0: azimuth 

(4.10) 
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Fig. 4.1: Defenitie baanmiddelpunt, centrale positie -en lwogfrequentfase. 

t-as 

Fig 4.2: Bepaling van de centrumcoärdinaten. 

De centrale positiefase wordt bepaald met behulp van het baancentrum: 

c/Jcp 

(4.11) 

V 
met: vT = 

Wo 

De "tijd" T wordt berekent met: 

(4.12) 

ei+t 

met: S = J r 1 
2

d6 = afgelegde weg tussen T; en '~"i+I 
ei .J1-pr 

De grootheden cphf enT moeten geïnitialiseerd worden. Dit geschiedt volgens: 



-4.6-

met: h ,(Pep ,(dr ld ())en () zijn invoergegevens. 
drr 
--en v,. zijn berekend uit de invoer. 
de 

4.2.2. Horizontale spreiding van de bundel 

(4.13) 

De horizontale spreiding van de bundel wordt onderzocht door een aantal deeltjes
banen met verscillende startcondities te berekenen. Meestal variëren we zowel de startpo

sitie r als de starthoek Pr = vr lv . Als we om een centrale baan acht extra banen berek
enen met een vaste variatie llr = Ir -re I in startpositie en een vaste variatie in de 

starthoek llpr = I Pr-Pr I. krijgen we in de zgn. faseruimte (zie§ 6.1 en fig. 4.2a). 
e 

<Ir 

" " < 

Fig. 4.3: Bundelprofiel bij opstarten (a) en na verloop van tijd (b). 

Na enige tijd wordt het beginplaatje vervormd tot bv. het plaatje van fig. 4.3b. 

Het is duidelijk. dat indien we te maken hadden met een stelsel lineaire vergelijkingen. die 
de horizontale beweging beschrijven. de berekening van twee banen voldoende zou zijn. 
Aangezien dit niet het geval is (i.t.t. de vertikale beweging). is het zinvol meerdere banen te 

onderzoeken om aldus de niet-lineariteiten te kunnen bekijken. 

4.2.3. De vertikale spreiding 

De vertikale spreiding wordt op dezelfde manier onderzocht als de horizontale spreid
ing. Aangezien het stelsel (4.7) wellineair is (gelineariseerd!. zie§ 4.1) kunnen we nu vol
staan met de berekening van twee deeltjesbanen (zie fig. 4.4a). Door lineaire kombinatie 
leveren deze twee startcondities vier punten in de faseruimte op. die een rechthoek vormen 
(zie fig. 4.4b). 

Het feit. dat we te maken hebben met lineaire vergelijkingen. maakt bovendien de grootte 
van de startwaarden van llz en llpz arbitrair. 

4.2.4. De invoerfiles 

a.MAGN 

De z-komponent van het magneetveld in het mediaanvlak van een A VF- veld kan in 

cilindercoördinaten beschreven worden: 
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z 

f------- (a) (a) 

(b) 

x __ _. ____ ~~-~- z 

(b) 

(a) (b) 

Fig. 4.4: Startcondities voor onderzoek vld vertikale spreiding in de reéele ruimte (a) en de 
faseruimte (b). 

(4.14) 

21T 

met: Egem (r) = 
2
1 J Ez (r ,6)d 6: het gemiddelde veld in z -richting op een cirkel met 
7T'o 

straal r. 
N : symmetriegetal van het cyclotron (N = 4 voor ILEC) 

In de file MAGN wordt het magneetveld in de vorm van een afgebroken fourierreeks 
opgeslagen voor een aantal waarden van r: r = r 0+i ·dr (i = 0,1 , ... ,k) opgeslagen. In het 
geval van ILEC bevat deze reeks geen sinuscoëfficienten. als we de x -as in het midden van 
een dal of heuvel kiezen. 
Bijr-waarden met r; <r <ri+l worden met de CYCLLIB- procedure MAGNET'lt het veld 
Ez (r ,6) en zijn afgeleiden àEz làr en àEz 186 via een cubic spline-interpolatie bepaald. 
Voor deze interpolatie worden de standaardprocedures E02BAA. E02BBA en E02BCA 
gebruikt. 

b. EXYZl 

In de file EXYZ1 worden de gaps van het hoofddee - en het fl.attopdeesysteem 
opgeslagen. Voor elke versnelspleet wordt opgegeven het harmonische getal hd = 1 voor de 
dee's. hd = 3 voor de fl.attopdee's. het teken van de gap: + als bij draaiing in positieve 9-
richting het deeltje bij de gegeven gap de dee (of fl.attopdee) verlaat. - als het de dee (of 
fiattopdee) binnenkomt. x -en y -coördinaten van zowel beginpunt als eindpunt van de 
gap (zie fig. 4.5). Als een deeltje bij een gap is aangekomen. wordt in EXTRACfiON zijn 
energie verhoogt met AE: 

(4.15) 

met: sg: teken van de gap 
Vdee: topwaarde van de dee-spanning 

t In de library CICLUB staan verschillende procedures, die in onze programmatuur gebruikt worden. 
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Fig. 4.5: Hoofddeesysteem met tekens van de versnelspleten en genummerde versnelspleten 
(" ") gaps . 

h: harmonisch getal van de versnelling (h = 2 bij ILEC) 

hg: harmonisch getal van de gap 
T: tijdstip van aankomst bij gap 
~: hoek tov de x -as. waaronder het deesysteem geplaatst is (bij ILEC: ~= 90" voor 
hoofddeesysteem. ~= 135° voor fiattopdeesysteem) 

Na elke gap worden de begincondities voor de integratie van de stelsel (4.7) en (4.8) 

aangepast. Dit geschiedt volgens: 

Pr .TW = Pr .voor {Pvoor I Pna ) 

Pz ,na = Pz .voor {Pvoor I Pna ) 

met: - voor: situatie voor de gap. na : situatie na de gap 

(4.16) 

- P: totale impuls van het deeltje. berekend volgens: P = 1...JE2+2EE0 • waarin E 
c 

de totale energie van het deeltje is en E 0 de rustenergie. 

c.CCFS 

De file CCFS bevat gegevens over eerste harmonische veldverstoringen. die bv. door 
correctiespoelen veroorzaakt worden. Deze storingen worden berekend in de CYCLLIB

procedure CORCOILl en hebben een gaussisch profiel: 

2 
r-r 

F (r) = exp - __ s 12 
u 

B (r ,9) = BoeF (r )cos( 9-1/1) 

met: c: sterkte van de storing 
F: gaussklok 
1/1: azimuth van de storing 
r s : straal. waarop de storing zich bevindt 

d. EXTR 

(4.17) 

Deze file bevat de plaats van de extractor. Deze wordt aangeduid door een cirkelseg
ment (zie fig. 4.6), beginnend bij de hoek 91 en eindigend bij de hoek 92 met straal R. In 
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y 

x 

Fig. 4.6: Plaatsaanduiding extractor. 

EXTRACTION wordt de extractor gesimuleerd door als een deeltje zich achter dit cirkel
segment bevindt de magnetishe inductie B te verlagen met Eextr lv. Hierin is Eextr het elek
trische veld in V /m, dat in de extractor heerst (d.i. een invoerparameter van EXTRAC
TION) en v de snelbeid van het deeltje in mIs. 

e. SETI 

SETI bevat informatie over het te versnellen deeltje: 

-naam 
- rustmassa (kg ) 

en van het RF-systeem: 

- frequentie (Hz) 

- topwaarde versnelspanning (V ) 

- harmonisch getal van de versnelling 

f. RANDV 

In de file MAGN is voor ILEC het veld opgeslagen voor r < 20cm . Om baanbereke
ningen buiten dit gebied te kunnen verrichten is het veld in een rechthoekig gebied in het 
dal na de extractor gemeten (zie fig. 4. 7). In de file RAND V staan ten eerste het aantal 

meetpunten in x -en y -richting: nx , ny , de ruimte tussen 2 meetpunten (in x -en y
richting): stapx , stapy en het beginpunt van de meting: (x 0 ,y 0 ). Bij onze meting: 

- nx = 133 
- ny = 26 
- stapx = stapy = 3mm 
- xo = -21cm 
- y 0 = 16cm 

Hierna volgen 3458 meetwaarden Bi,j (i= 1,2, ... ,nx; j = 1,2, ... ,ny ). 

In de CYCLLIB-procedure BXYZl worden voor punten (x ,y ,0,), die in de rechthoek liggen 
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y (cm) 

23.8 

16 

x (cm) 
-21 18.9 

Fig. 4.7: Recht/wek in mediaanvlak, waarin het randveld van ILEC gemeten is. 

het veld en de afgeleiden àB /àx en àB !ày bepaald. Het veld B wordt berekend met een 

lineaire interpolatie met vier omliggende meetpunten: 

B(x,y)= (1-dy)l(l-dx)Bi,j +dxBi+l,j] +dy,(1-dx)Bi,j+l+dxB;+l,j+l] 

(4.18) 

met: X; ~x ~xi+I 

Yj ~y ~Yj +I 

dx = (x -x; )/(xi+I-xi) 
dy = (y -yj )l(yj +1-yj) 

B;,j = B(x; ,Yj) 

De afgeleiden worden in de vier omliggende punten van (x ,y) eerst bepaald met een 

driepunts methode: 

àB;,j 3Bi,j -4B;-l,j +B;-2,j 
~ = 2(x;+l-xi) 

(4.19) 

Voor de afgeleiden in de andere drie punten en de afgeleiden naar y gelden soortgelijke uit
drukkingen. De afgeleiden àB (x ,y )làx en àB (x ,y )!ày worden gevonden met dezelfde 

interpolatie als in (4.18). De afgeleiden naar r en 6 worden tenslotte gevonden volgens: 

r àB = x àB + y àB 
àr àx ày 

àB àB àB -= x--y
àO ày àx 

(4.20) 
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g. BAANPLOT 

Deze file wordt alleen gebruikt als EXTRACfiON in aansluiting op CENTRUML dat 

speciaal ontworpen is om verschillende centrumgeometrieën door te rekenen. gedraaid 
wordt. De file bevat in dat geval de (x ,y) - coördinaten van de door CENTRUM! bere

kende baan. Deze coördinaten worden vervolgens in EXTRACTION gebruikt om de gehele 

baan van bron tot en met de extractie te kunnen plotten. 

h. ACCEP 

Ook deze file wordt alleen gebruikt als beide programma's na elkaar gebruikt worden. 

De inhoud van de file komt aan de orde in appendix 3. 

i. SEOO 

Het programma SEO berekent voor een aantal energieën kleiner dan E max ( = 2.8MeV 
voor ILEC). de bijbehorende S.E.O. volgens de theorie van Verster en Ragedoorn (VER 62); 
dB !Biso (de isochroniet-afwijking). de llz (de vertikale oscillatie frequentie) en de llr (de 

horizontale oscillatie frequentie) horende bij het in MAGNopgeslagen magnetische veld. 

In de file SEOO staat van elke berekende S.E.O. de energie. de gemiddelde straal. 
dB I Biso ,ll z. 11 r en de eerste vier sinus -en cosinuscoëfficienten van de fourierontwikkeling 
van de S.E.O.: 

(4.18) 

In EXTRACfiON worden de S.E.O.'s gebruikt als referentiebanen. met behulp waarvan de 

centrumcoördinaten en f/>cp bepaald worden. 

j.MCHAN 

In deze file zijn de eigenschappen van een magnetisch kanaal opgeslagen. Van elk 

staafje afzonderlijk is de positie van zijn zwaartepunt. zijn afmetingen en de hoek. die het 
staafje met de y -as maakt opgenomen (zie fig. 4.8). Tenslotte is ook de verzadigingsmag
netisatie van het voor het kanaal gebruikte materiaal opgenomen. Met de CYCLUS
procedure CHANNELl wordt de door het kanaal veroorzaakte veldverstoring berekend. De 
berekening gaat volgens (3.16). Naast de veldverstoring wordt ook de verstoring van de 
gradient berekend. 

4.2.5. De uitvoerfiles 

EXTRACfiON levert in de files OUTl en OUT2 de volgende uitvoer: 

-het azimuth 6 met bijbehorende T in graden 

-de hoogfrequentfase f/>hf en de centrale positie fase €/>cp in graden 
-de energie in MeV 
-de straal r en de radiële impuls Pr in m.m en rad 
-de centrumcoördinaten in m.m 

- z en dz ld 6 voor de twee vertikale startcondities 

t Een isochroon veld is zodanig van vorm, dat de omloopfrequentie onafhankelijk is van de energie van 
het deeltje. 
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y 

Fig. 4.8: Gegevens van een staafje uit een magnetisch kanaal in de file MCHAN. 

Verder worden in OUTl gegeven een herhaling van de belangrijkste invoergegevens (o.a. 
startenergie. -positie. -fase en -radiële impuls) en de inhoud van enkele invoerfiles (bv. 
EXTR. MCHAN. EXYZl). 
In plotfiles worden plaatjes opgeslagen van: 

-de deeltjesbanen in het mediaanvlak 

-de beweging van de centrumcoördinaten 

- de vertikale -en horizontale spreiding in de faseruimte 
-de vertikale acceptantie (zie hoofdstukken 6 en7) 



5. Resultaten van de baanberekeningen met EXTRACTION 

De resultaten van de baanberekeningen uitgevoerd met EXTRACTION worden 

gepresenteerd in drie paragrafen. 
In § 5.1 wordt de horizontale beweging besproken. In § 5.2 de vertikale beweging. 
Tenslotte worden in§ 5.3 enige conclusies en opmerkingen geformuleerd. 

5.1. De horizontale beweging 

De belangrijkste doelstelling van de berekeningen aan de horizontale beweging was te 
komen tot een profilering van de extractoren tot een plaatsbepaling en vormgeving van het 
magnetische focusserende kanaal. Om hieraan te voldoen zijn we begonnen met bereke
ningen zonder kanaal. maar met extractor. 

5.1.1. Profilering extractor 

Er zijn drie banen berekend. waarbij het centrale deeltje op de S.E.O. behorende bij 
2MeV is gestart. De twee andere banen zijn gestart met dezelfde energie. maar op een 
andere straal en met een andere hoek. De afwijkingen hierbij zijn Ar = ± lmm en 
llpr = Ar lv T' Dit betekend een bundel met een emittantie (zie § 6.2) van ca. 1mm ·mrad. 

In fig. 5.1 is duidelijk de defocusserende werking van het randveld (in de gestippelde 
rechthoek) te zien, hetgeen de noodzaak van een focusserend kanaal overduidelijk maakt. 
Bij de profilering van de extractor zijn we ervan uitgegaan dat de extractor de vorm van 
een deeltjesbaan zo goed mogelijk moet benaderen. Hiertoe hebben we het baanstuk achter 
de extractor benaderd door een cirkelsegment met kromtestraal R = 25.73cm en "middel
punt" x = 8.08cm en y = 1.3cm. Dit resulteert in de volgende extractor (zie fig. 5.2). 

5.1.2. Plaatsbepaling en profilering magnetisch kanaal 

In onze baanberekeningen zijn we uitgegaan van kanaal lil (zie § 3.3.2.2. fig. 3.12), 
hoewel kanaal IV (fig. 3.13) naar verwachting beter zal voldoen. De lengte van lOcm voor 
het kanaal is gehandhaafd. wel is het kanaal in het midden geknikt om aldus de deeltjes
baan beter te kunnen volgen. De werkelijke uitvoering van het kanaal zal net als de extrac
tor volgens een cirkelboog. die de baan benadert. gebogen zijn. 
Voor de verzadigingsmagnetisatie van staal-37 hebben we weer Mv = 1.687·106A /m 
(GOR 79) genomen. Het kanaal (zie fig. 5.3) is zo dicht mogelijk bij de rand van de dee 
geplaatst ten einde de divergerende bundel te kunnen focusseren. voordat hij te breed 
wordt. In het reëele geval moet men wel oppassen het kanaal niet te dicht bij de rand van 
de dee te plaatsen. omdat dit de kans op overslag sterk vergroot. Vergelijking met fig. 5.1 
laat niet alleen de focusserende werking van het kanaal zien, ook is de invloed op het ver
loop van de deeltjesbanen te zien (zie appendix 3 ). 
De baan door het kanaal is benadert door de volgende cirkel: 

- kromtestraal R = 32.61cm 
-middelpuntx = -1.35cm.y = -10.11cm 

5.1.3. De centrumbeweging 

EXTRACTION berekent naast de baancoördinaten ook de centrumcoördinaten (zie § 
4.2.1) volgens vgl. (4.9). Aan deze centrumcoördinaten is nog duidelijker dan aan het ver
loop van de deeltjesbanen uit fig. 5.1 en 5.3 de invloed van het kanaal op de baan te zien. 
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Fig. 5.1: Drie deeltjesbanen gestart met E = 2MeV op verschillende stralen en onder ver

schillende hoeken. 

In de figuren 5.3 en 5.4 zijn de centrumcoördinaten telkens van een gap-oversteek bepaald. 
De baan is weer gestart op de S.E.O. horende bij een energie van 2MeV en een starthoek 
6 = 0°. De ruitvormen in fig. 5.4 zijn eenvoudig te verklaren. Bij elke gapoversteek krijgt 
een deeltje er een hoeveelheid energie bij. Bij deze nieuwe (grotere) energie hoort een S.E.O. 
met een grotere re Dit betekent een verschuiving van de centrumcoördinaten volgens vgl. 
(4.16) evenwijdig aan de gap. Het is duidelijk te zien. dat indien het kanaal aanwezig is het 
baancentrum veel meer naar links verschuift dan zonder het kanaal. 
Dit verschijnsel is ook goed waar te nemen in de fig. 5.4. Hier is een deeltje gestart met 
E 0 = 2MeV en 6 = oo. maar niet met r = re maar r = (re -1)mm. De versnelspanning is 
in beide gevallen OV. Weer zien we bij aanwezigheid van het kanaal de verschuiving van 
het baancentrum en dus de gehele baan naar links. Het deeltje heeft in de figuren zonder 
versnelling 10 omlopen afgelegd. Dezelfde vier plaatjes zijn ook gemaakt met een tussen
ruimte van 5° tussen de berekende waarden van de centrumcoördinaten (fig. 5.5 en 5.6). 
In figuur 5.5 blijkt het centrum tussen de gaps enigszins vreemd heen en weer te bewegen. 



-5.3-

Fig. 5.2: Tekening van de extractor. 

Als we de gaps nummeren volgens fig. 4.2. dan beweegt het centrum tussen de gaps 2-3 en 
4-1 volgens een soort sterretje en tussen de gaps 3-4 en 1-2 heen en weer evenwijdig aan 
de x -as. Tijdens de laatste twee stukken bevindt het deelje zich in de dee's en beweegt het 
over 50 graden. In de eerste twee genoemde stukken beweegt het deeltje over 130 graden. 
Deze bewegingen van het centrum zijn te wijten aan het gebruik van vgl. (4.18), die de 
centrumcoördinaten bij benadering bepaalt. 
Het lijkt vreemd. dat de beweging van het van het baancentrum naar links (onder invloed 
van het kanaal), toch gunstig uitvalt voor de baanscheiding bij de extractor. Een verklaring 
hiervoor is. dat het deeltje door de verschuiving van het centrum naar links. bij de laatste 
omlopen voor zijn extractie, aan de linkerkant vrij ver in het randveld door dringt. Hier
door zal het minder sterk afgebogen worden dan bij de voorafgaande omloop. wat de baan
scheiding bij de extractor zal verbeteren. 

5.1.4. De horizontale spreiding 

Bij het onderzoek aan de horizontale (of radiële) spreiding worden (zie§ 4.2.2) negen 
deeltjesbanen berekend. In fig. 5.8.a en b worden de resultaten hiervan gegeven. De starten
ergie was 2.792MeV en de starthoek 65° (d.i. gap 3). In fig. 5.8.b zijn de 9-waarden in gra
den aangegeven. Op de horizontale as van de faseplaatjes is de radiële afwijking r -re in 
mm t.o.v. de centrale baan uitgezet. Op de vertikale as is de hoekafwijking van de baan 
vermenigvuldigd met de straal r: rpr -rprc in mm uitgezet. 

Bij de start van de deeltjes op de derde gap geldt: 

ar= ± 0.15mm 
Mrpr) = ± 0. 15mm 
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Fig. 5.3: Drie deeltjesbanen met dezelfde startcondities als in fig. 5.1. Nu is er wel een 

focusserend kanaal aanwezig. 

Bij een straal van r :::::: 14cm betekent dit een startemittantie van ca. 16mm ·mrad. 
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Fig. 5.7: Centrumbeweging zonder versnelling (Vdu = OkV ), zonder kanaal (a), met kanaal 
(b ), centrum bepaald om de 5 graden. 
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Fig. 5.8a: Laatste omloop van negen deeltjes in ILEC. 
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Fig. 5.8c: Gedrag van van de bundel in de vertikale faseruimte. 
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Tot aan de extractor blijft de bundel zich redelijk lineair gedragen. Hierna treden de eerder 

genoemde niet-lineaire effecten sterk op. waardoor de "S"-vormige figuur in de horizontale 

faseruimte ontstaat. Deze vorm treedt op. doordat in het kanaal de deeltjes 1.2 en 5 (zie 
fig. 5.8a en b) minder snel "draaien" dan de overige vijf deeltjes. M.a.w. deze deeltjes 

ondervinden een minder sterke lenswerking. 
Als we de betreffende deeltjes (1.2 en 5) in de dwarsdoorsnede van het kanaal (zie fig. 5.9) 

plaatsen dan blijken deze deeltjes zich op plaatsen te bevinden. waar de gradient een dip 

vertoont. hetgeen de mindere lenswerking kan verklaren. 
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Fig. 5.9: Plaats van de deeltjes 1,2 en 5 bij het doorlopen van het magnetische kanaal. 

Kanaal IV (fig. 3.13) vertoont deze dips niet hetgeen de lineariteit sterk kan verbeteren. 

5.1.5. De vertikale spreiding 

Bij het onderzoek aan de vertikale spreiding van de bundel worden (zie§ 4.2.3) twee 
deeltjes gestart: 

- deeltje (a) in het mediaanvlak en onder een hoek met datzelfde vlak 

- deeltje (b) op een bepaalde afstand boven het mediaanvlak. maar onder een hoek 
van 0° 

De resultaten van deze berekeningen worden gegeven in fig. 5.8c en 5.10. In beide gevallen 
is met dezelfde bundel gestart: áz = 1 en ápz = 1 (grootte is arbitrair, aangezien de ver

gelijkingen lineair zijn). Wel is de startenergie verschillend. In fig. 5.8c is deze 
E 0 = 2. 192MeV en wordt dus vooral het gedrag van de bundel in de extractor en het 
kanaal bekeken. In fig. 5.10 is de beginenergie 0.5MeV. Hier wordt de bundel gedurende 22 
omlopen in het cyclotron gevolgd. Vergelijken we fig. 5.8b met 5.8c. dan valt op dat waar 
de bundel horizontaal defocusseert. hij vertikaal gefocusseerd wordt en omgekeerd. Dit is 

een bekende regel uit de deeljesoptica: Een lens. die in het horizontale vlak focusserend 

werkt. defocusseert in het vertikale vlak. 
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Fig. 5.10: Vertikale spreiding in de faseruimte bij een startenergie van 0.5MeV, starthoek 
van 0°. 

Uit de figuren 5.8c en 5.10 ziet men ook dat de bundel in het vertikale vlak nergens breder 

wordt dan bij zijn startpunt. Dit is dus voor E0~0.5MeV. 
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5.2. Conclusies 

De berekeningen met EXTRACTION hebben geleid tot basisontwerpen van zowel de 

extractor als het magnetische kanaal. Er is bovendien veel aandacht besteed aan het gedrag 
van de een bundel in deze twee onderdelen van het minicyclotron. Zaken als de bereikte 
eindenergie, -emittantie e.d. zijn niet aan de orde gekomen. Deze zullen besproken worden 

in § 7.2, waar de deeltjes van de bron tot het verlaten van het randveld gevolgd zullen 
worden. 

Vanwege de grote krachten. die op het kanaal zullen werken (§ 3.4), dat in de dee 

gemonteerd zal worden. is het waarschijnlijk nodig om tegenover het "echte" magnetische 

kanaal een "dummy" kanaal te plaatsen. Hierdoor zullen de radiële komponenten van de 
gradientkrachten gecompenseerd worden. 
Het lijkt hierom nuttig enige aanvullende berekeningen uit te voeren met dit dummy

kanaal toegevoegd aan de file MCHAN (zie 2.4j). 
Vooral in het kanaal is het gedrag van de bundel in het horizontale vlak niet lineair. Een 
belangrijke verbetering hiervan is te verwachten door i.p.v. kanaal III kanaal IV te 
gebruiken. 



6. Vertikale acceptantie 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van de gecombineerde bereken

ingen met de programma's EXTRACTION en CENTRUMl besproken. met name het begrip 

acceptantie zal aan de orde komen. 

6.1. Theorema van Liouville (BAN 66) 

We beschouwen een deeltje. dat zich in een assenstelsel xyz beweegt. Het gedrag van 
het deeltje is voor ons doel volkomen bepaald als we de positie (x ,y ,z) en de kanonieke 

impuls (px ,py ,pz) kennen. Deze informatie kan gerepresenteerd worden door een punt in 

een zes dimensionale ruimte met coördinaten (x ,y ,z ,px .Py ,pz ). Deze ruimte wordt de 
faseruimte genoemd. In het algemeen zal het punt in de loop van de tijd door de faseruimte 
bewegen. Een deeltjesbundel wordt in de faseruimte weergegeven door een groep van pun

ten. die zich binnen een bepaald hypervolume bevinden. Onder bepaalde voorwaarden geldt 
nu voor dit volume het theorema van Liouville, dat stelt: 

Als op een deeltjesbundel slechts externe krachten werken, dan blijft de lokale dichtheid van 

de representerende punten in de faseruimte konstant. 

We zullen deze stelling als volgt bewijzen. We veronderstellen, dat de beweging van het 
deeltje beschreven wordt door een Hamiltoniaan H (x ,y ,z ,px ,py ,pz ). Deze Hamiltoniaan 

beschrijft de beweging volgens: 

àH dpx 
àx - dt 

(6.1) 
àH dx = -
àpx dt 

We kunnen de beweging van de punten in de faseruimte opvatten als een "stroming" in die 
faseruim te. 
Uit de stromingsleer weten we. dat als een (3-dimensionale) stroming onsamendrukbaar is. 

geldt: 

divv = 0 

met: v = ( dx dy dz ) = (.i . i ) 
dt ' dt ' dt ,y ' 

In de faseruimte vinden we voor de snelheid v: 

De divergentie van deze stroomsnelheid wordt: 

div v = à. à. nal !lx + -!1-Px + a oge x en y termen 
vX vpx 

(6.2) 

Vullen we nu (6.1) in in (6.2). dan volgt meteen div v = 0, wat neerkomt op het eerder 

genoemde theorema van Liouville. 
Aangezien we net aangetoond hebben. dat de lokale dichtheid van de punten in de 
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faseruimte konstant blijft. blijft ook het hypervolume, waarbinnen de punten zich bevin

den konstant. De vorm van het gebied is natuurlijk niet konstant. 

In veel gevallen. waarin we te maken hebben met bundeltransport kunnen we de 
coördinaatassen zo kiezen. dat de x ,y ,z- bewegingen onafhankelijk van elkaar zijn. De 
beweging in de faseruimte is dan beperkt tot de vlakken (x ,px ). (y ,py) en (z ,pz ). die 
gescheiden behandeld kunnen worden. Dit betekent. dat de oppervlakten van de gebieden. 
waarbinnen de representerende punten liggen in elk vlak konstant blijven (hun vormen 

mogen nog steeds veranderen). 
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6.2. Acceptantieen emittantie 

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, blijft het oppervlak in de faseruimte van 

een deeltjesbundel konstant. Dit oppervlak wordt de emittantiet van de bundel genoemd. 
De meest gebruikelijke eenheid van emittantie is mm ·mrad, waarbij het gewenst is de ener
gie van de bundel te vermelden. aangezien de vertikale coördinaat x' als volgt van Px 

afhangt: 

x'= !.:.__ = x 
p V 

met: P: totale impuls van het deeltje 

v: snelheid van het deeltje 

(6.3) 

Hetgeen betekent (E = V2mv 2
). dat in deze eenheid de emittantie bij gelijkblijvende x en 

Px omgekeerd evenredig met .JE is. 
Terwijl de term emittantie betrekking heeft op een bundel. heeft de term acceptantie 
betrekking op een machine(onderdeel). De acceptantie van een apparaat is het gebied in de 
faseruimte, dat alle punten bevat. waarvan de coördinaten bij intrede zodanig zijn. dat de 
deeltjes, die ze representeren door het apparaat doorgelaten worden. In fig. 6.2 wordt 
duidelijk aangetoond, dat als een bundel met een gegeven emittantie aan een of ander 

apparaat met een kleinere acceptantie aangeboden wordt er altijd bundelverlies op zal 
treden. Is de emittantie kleiner, dan ligt het aan de vorm van de bundel of deze zonder 

verlies doorgelaten zal worden. 

x' x' x' x' 

x 

(a) (b) (c) (d) 

Fig. 6.1: Emittantie groter dan acceptantie (a), emittantie kleiner dan acceptantie (b),(c) en 
( d ). Alleen in geval ( d) treedt geen bundelverlies op. 

t Banford (BAN 66) noemt het oppervlak gedeeld door 7T de emittantie van de bundel. Voor de acceptan
tie geldt hetzelfde. 
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6.3. Matrixrepresentatie 

We kunnen een systeem. waarin de uittree waarden van de verplaatsing x 2 en de 

hoek x '2 t.o.v. een centrale baan (ook wel: optische as) gegeven worden als functie van hun 
intree waarden x 1 en x 0

1 • beschrijven met het stelsel: 

x 2 = a 11 x 1 + a l2x 1 o 

x 1' = a 21 x 1 + a 22x 1 o 

In matrix-notatie: 

(6.4) 

(6.5) 

Een optisch systeem. waarvoor (6.4) en (6.5) gelden wordt beschreven door een stelsel 

lineaire differentiaalvergelijkingen (of in goede benadering lineaire). De vergelijkingen, die 
de vertikale beweging beschrijven (§ 4.1, vgl. (4.7)). vormen een lineair stelsel. De verti
kale beweging van een deeltje in een cyclotron kunnen we dus met de matrix-notatie 
beschrijven. De baan in het mediaanvlak met z = Pz = 0. die voldoet aan vgl. (4.6). wordt 

als optische as gekozen. 
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6.4. Numerieke bepaling van de vertikale acceptantie 

De bepaling van de overdrachtsmatrices. die de vertikale beweging bepalen. geschiedt 

in EXTRACTION en CENTRUM! op eenvoudige wijze. Zoals in § 4.2.3 is vermeld. wor
den twee deeltjest gestart: 

(a):x 1 = l,x'1 = 0 

(b): x 1 = 0, x\ = 1 

De deeltjesbanen worden door integratie van (4.7) berekent. Na enige tijd is van elk deeltje 
een beeld x 2 ,x '2 ontstaan Door de handige startkeuze van (a) en (b) geldt nu: 

(a): x 2 = a 11' x .2 = a 21 

(b): x2 = al2· x'2 = a22 

M.a.w. op elke gewenste 6-waarde kan de overdrachtsmatrix voor de z -beweging berekend 
worden. 

Deze matrices kunnen gebruikt worden om de vertikale acceptantie van een cyclotron 
te bepalen. Hiertoe beschouwen we het cyclotron als een aaneenschakeling van diafragma's 
(BOT 81. HAG 86) met een doorlaathoogte 2h en een lengte ldf . 

z' 

z' ., ma x 
/ 

' 
"' z' / 

max "' / 

' 2h ' / 
.... ",. /,-- - -ll h 

z 

/ .... 
/ ' / 

' / 
/ ..... 

/ ..... 
/ 

'" 1df 

Fig. 6.2: Diafragma in werkelijke ruimte (a) met gestippeld aangegeven de twee meest scheve 
banen, die rwg doorgelaten worden en in de faseruimte (b) waar deze banen met een* zijn 
aangegeven. 

De twee uiterste banen. die uitgaande van rechte banen doorgelaten worden. maken een 

hoek z 'max met het mediaanvlak: 

z 'max = ± arctan (2h lldf ) 6.6 

t Dit geldt zowel voor EXTRACTION als CENTRUMl. 
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In fig. 6.2b is het diafragma in de faseruimte weergegeven door een parallellogram. Dit is 

een redelijke benadering van de werkelijkheid. waar de hoek z' als functie van de vertikale 
verplaatsing z gegeven wordt door: 

z' = arctan (6.7) 

De lengte ldf van het diafragma wordt gegeven door ldf = r ·D.(). waarbij we zowel in 
CENTRUM! als EXTRACTION meestal D,.() = SO genomen hebben. 
De hoogte is afhankelijk van de plaats waar het deeltje zich in het cyclotron bevindt. In fig. 
6.3 is een soort "hoogtekaart" van ILEC gegeven. 

y 

DJ dee 

rr=ITJ dal 

rn heuvel + flattopdee 

x 8333 heuvel 

magnetisch kanaal 

~ centrumplaatje 

Fig. 6.3: Hoogtekaart van ILEC. Tenzij anders aangegeven, geldt voor onze berekeningen: 
dee: h = 7.5mm; dal: h = 25mm; heuvel + flmtopdee: h = 7.5mm; heuvel: h = 7.5mm; 
kanaal: h = 4mm en centrumplaatje: h = Smm. De straal van het centrumplaatje is 4.5cm, 
het magnetisch kanaalligt tussen 67° en 93° voor r > 19cm. 

Onze procedure bibliotheek CYCLLIB is uitgebreid met de procedure ACCEPT ANCE. waar
mee de acceptantie van ILEC bepaald kan worden. Deze procedure berekent bij aanroep de 
inverse van de z -overdrachtsmatrix. Vervolgens wordt het ter plaatse aanwezige 
diafragma met de inverse matrix teruggetransformeert naar het startpunt van de bereken
ing. Het diafragma is a.h.w. afgebeeld op het startpunt. Als we dit doen vanaf de bron 
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tot na het magnetische kanaal krijgen we via plaatjes als in fig. 6.4 een goed idee van de 

acceptantie. Voor dit soort berekeningen is het nodig de programma's EXTRACTION en 

CENTRUMl te koppelen. Deze koppeling wordt beschreven in appendix 4. 
In appendix 5 wordt een korte beschrijving van het programma CENTRUM1t gegeven. 

6.4.1. Mschatting van de vertikale acceptantie van ILEC 

De Hamiltoniaan Hz, die de z beweging beschrijft. is in de volgende vorm te schrijven 
(HAG 62): 

1 1 H = -p 2 + -11 2z2 z 2 z 2 z 

met: 11 z: vertikale oscillatiefrequentie 

Dit levert de volgende bewegingsvergelijkingen: 

1 
dz ld f) = 

dpz/df)= 

met als oplossing: 

(6.9) 

(6.10) 

We kiezen bij 9= 0° een op z = hcyd (met hcyd is de vertikale opening van het cylotron) 
startend deeltje. Dit leidt tot: 

j;, : hcyc/ cos(11 z 0) 

-11 z hcyc/ sin( 11 z 0) 

Bij een energie van E = 2. 7 Me V vinden we met het programma SEO een vertikale oscilla

tiefrequentie 11 z ::::::: 0.4 en straal r ::::::: 16cm. Dit geeft met een cyclotron hoogte van Smm 
(d.i. de hoogte van het centrumplaatje (zie fig. 6.4)) een vertikale acceptantie van 

63mm ·mrad. Teruggerekend naar een startenergie van 25keV komt dit neer op een verti
kale acceptantie van 650mm ·mrad . 

t Voor een uitgebreide beschrijving zie stageverslag J. v.d Akker (AKK 86). 
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6.5. Verdere berekeningen met CENTRUM! gekoppeld aan EXTRACTION 

Buiten de bepaling van de vertikale acceptantie bieden de gekoppelde programma's 

CENTRUMl en EXTRACTION een goede gelegenheid te kijken naar de eindenergie van de 
deeltjes bij het verlaten van het cyclotron. de invloed van de startfase en de vertikale 

focusserende werking van het elektrische veld in het centrum van het cyclotron. 

Als we uitgaan van een symmetrische dee-oversteek spelen bij deze vorm van focussering 
een drietal effecten een rol: 

1. Alternerende focussering 

Naast een komponent in het mediaanvlak van de elektrische kracht. is er ook een een 
z-komponent aanwezig: 

(6.11) 

met: y ": coördinaat loodrecht op gap 

Dit geeft aanleiding tot een eerste focusserend gedeelte en een tweede defocusserend 
gedeelte (zie fig. 6.5) van de gap. Uitgaande van de eerder genoemde regel uit de deeltjes 
optika. dat een kombinatie van een positieve lens met een negatieve lens een focusserend 
geheel oplevert. werkt een gap dus focusserend. 

+Z 
dumm dee dee 

y" 

Fig. 6.5: Elektrisch veld en krachten heersend in een gap. 
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2. Snelheidsf ocussering 

Als gevolg van de versnelling zal een deeltje vanwege zijn toenemende snelheid zich 

korter in het tweede defocusserende gedeelte van de gap bevinden. Dit effect werkt ook 
focusserend. 

3. Fasefocussering 

De fase van het deeltje t.o.v. de RF-versnelspanning kan zodanig worden ingesteld, 
dat de deeltjes de versnelspleet binnenkomen op de afnemende flank van de sinus. Dit 
betekent, dat bij het verlaten van de gap de versnelspanning lager zal zijn dan bij de bin

nenkomst. De defocusserende werking wordt dus verminderd t.o.v. de focusserende werk
ing. 

Een niet-symmetrisch elektrisch veld tussen de dee en dummy-dee kan de focusserende 
werking van een gap verbeteren of verzwakken. Een maat voor dit verschijnsel wordt 

gegeven door de integraal Jfoc: 

+= 
lfoc = J Ez (z o)dy" (6.12) 

-= 

met: z 0 : hoogte boven mediaanvlak 

De focusserende werking wordt versterkt indien Ifoc <0. Als Ifoc > 0 kan de focusserende 
werking zelfs overslaan in een defocusserende werking. Dit treedt op bij de eerste oversteek 
(d.i. de oversteek van bron naar puller (AKK 86)). 



7. Resultaten van de berekeningen aan de vertikale acceptantie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen met de gekoppelde 

programma's CENTRUM! en EXTRACTION gepresenteerd. Het grootste deel wordt 
ingenomen door de vertikale acceptantie. waarna in een tweede paragraaf de overige resul
taten behandeld zullen worden. In§ 7.3 komen conclusies en opmerkingen aan de orde. 

7.1. Vertikale acceptantie 

Alle berekeningen aan de vertikale acceptantie zijn gestart op 9 = 90° en met een 
startenergie van 25keV. Deze "startpositie" komt niet overeen met de bronpositie. maar ligt 

iets verderop in de deeltjesbaan. 
Gevariëerd werden de startfase en beginstraaL Bovendien werd in CENTRUMl het versnel
lende elektrische veld of volgens een Gaussisch profiel of met RELAX (zie appendix 4) 
bepaald. 

Eerst geven we de resultaten van de berekeningen. waarbij in CENTRUM! het Gaussische 
profiel voor de elektrische velden wordt gebruikt. Deze worden gepresenteerd in de figuren 
7.1. 7.2 en 7.3. Hierin vinden we de acceptantie voor startfasen van achtereenvolgens 

c/>hf = -10°,0°,10°. de beginstraal is telkens r; = 1.6cm. 
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_j 

x cc~ 1 

ILECIE0=25KEVIFIHF=-1013 OMLOPEN 

HOOG TE CEN TRUIIPLRRT JE I 1111 J' 5. 0 

HOOGTE DEE-SYSTEEII 111111 ' 7.5 

HOOGTE FLRTTOP-SYSTEEI! 111111 ' 6.0 

HOOG TE I! RON. KRNRRL I 1111/ ' 4 . 0 

EO !KEVJ, 25 . 000 

Fig. 7.1: Acceptantie na drie omlopen (b), met bijbehorende baan (a). <f>hJ = -10° . 
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HO OG TE CfNTR 'JHP ;__RRi Jf ' 1'1"' ! : 5 . 0 

HOOGT[ Nf·Sf5Tf[H ! He ,. i 5 

HOOG Tf Fc RTf OP - SYS!f [ N NN C-7 

HO OGTE f'1RC!I. l{flNFH1,_ : "'1'1 L.n 

Z I MM 1 

ILEC I E44 1E0=25 KEVIFJHF= - 10 

.HOOG Tf CfNTRU11PL RR T Jf I 1111 J ' 5. 0 

.HOOGTf Off-SY5Tffl1 111111, 7.5 

HOOGT[ flRTTOP ·· 5Y5Tffl1 111111, 7.5 

HOOG Tf 11RGN . KRNRRL I 1111 J ' d. 0 

I MM 1 

Fig .7.1: Acceptantie na extractie: (cl) voor een flattopdeehoogte van 6mm, (c2) voor 1.5mm. 
f/>hf = -10°. 
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ILECIE0 : 25K[VIF/HF ~ OI3 OM LOPEN 

HOOGTE CENTRUNPLRRTJE <NN I' 5.0 

HOOGTE OEE · SYSTEEN '"·"'' /.5 

HOOGTE FLRTTOP - SrSTEE.N I NN f , G.O 

HOOG Tf NRGN. <RNRRL r NNJ. d 0 

EO <KEV f , ZS 000 

Z r MM J 

/ LfC i f4 ~ EG=25 K[ V' FIHF=O 

HOOG TE CEN TRU11P ~ RR T JE I 11N " 5. 0 

HOOGTE OEE·SYSTEEN 1/1 11 ' · ' .5 

HOOGTE FLRTTOP ·· SYSTEf/1 , ~M 6.0 

I-lOOG TE MR ON . K .QNAR~ r MM 4. 0 

Z r MM l 

Fig . 7.2: Acceptantie na drie omlopen (a) en na extractie (b). De flattopdeelwogte is 6mm . 
rf>ht = ()" . 
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Fig. 7.2c: De bijbelwrerul.e baan. 
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\ 
\ 
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-24 L-~~~--~~~~--L-~~-~~--~~--~--~-~------~~--~ 

·· 24 - 22 -20 - 18 -16 - 14 -1 2 -10 -8 -6 -< -2 0 8 10 12 14 16 18 ZO ll 24 
:X I C!'1 l 

!LEC I E0=25KEV! F!Hf =I0 13 OMLO PEN 

HOOGT[ CfNTRUNPLRR TJ f INNl' 5-0 

HOOG Tf Dff - 5 YS TffN ( N11l ' /. 5 

HOOGT[ FlRTTOP - SYST ffN I NNI ' G. D 

HOOG Tf NRGN . ~RNRRl I NN l ' • · 0 

fO I KfV l ' 25 · 000 

Z I MM I 

Fig. 7.3: Acceptantie na drie omlopen (b), met bijbelwrende baan (a). cf>ht = 10°. 
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"ILECIE501E0=25 KEVIFIHF=10 

HOOGTf CfNTRUffPLRRTJf 111111 : 5 . 0 

HOOGTE DEE- SYSTEEif 111111: 7.5 

HOOOTE F"LRTTOP-SYSTEEif 111111 : 6-0 

HOOGTE IIRGN. KRNRRL I lfff I : 4 . 0 

Z I lflf I 

ILEC1 [4 71E0=25 K[V 1 FIHF=10 

~OOGTE CENTRUNPLRRTJE IN.~I: 5.0 

~OOGTE OEE- 5Y5TEEN !NNI: 7 . 5 

.~OOGT[ FLRTTQP .. SYSTEEN !NNI: 7.5 

.~OOG TE NRGN. KRNRRL I NNI: 4.0 

50 

:no 

I I MM I 

Fig . 7.3: Acceptantie na extractie: (cl) voor een flattopdeehoogte van 6mm, (c2) voor 1.5mm. 

cl> hf = 10" . 

De oppervlakte van het gebied. dat zich binnen alle lijnen uit de (a) of (b) figuren bevindt. 
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geeft de waarde van de vertikale acceptantie in mm ·mrad 's. Alle gebieden zijn benadert 

met ellipsen. Met de bekende oppervlakteformule voor een ellips: TTab zijn vervolgens de 
acceptanties van het gehele cyclotron (de (b)-figuren) bepaald. De resultaten worden 
gegeven in tabel 7.1. 

1>ht V.A.1 V.A.2 
(grd) (mm·mrad) (mm·mrad) 

-10 1140 1260 

0 740 --

10 710 1170 

Tab. 7.1: Vertikale acceptantie van ILEC met gaussische benadering voor de elektrische vel
den. VA. 1 is voor een flottopdee hoogte van 6mm, VA. 2 is voor een flattopdee hoogte van 
1.5mm. 

Als we de (a)-figuren vergelijken met de (b)-figuren. blijkt dat de acceptantie van het 

cyclotron voor een groot gedeelte al in het centrum wordt bepaald. Dit komt overeen met 
de resultaten van J. v.d. Akker. die in het centrum een in vertikale richting brede bundel 
vindt. Deze bundel zal de diafragma's goed "zien". hetgeen tot uiting komt in de vertikale 
acceptantie. 
Bij grotere hoogte van de flattopdee's blijkt (zie tab. 7.1) de vertikale acceptantie. zoals te 
verwachten. toe te nemen. Uit de twee voorbeelden is geen direkte relatie tussen deze 
hoogte en de resulterende acceptantie te halen. 

De volgende reeks figuren (fig. 7.4 t/m 7.9) laten de resultaten van de berekeningen zien. 
waarbij in CENTRUM! het elektrische veld met RELAX3D is bepaald. Deze plaatjes geven 
een reëeler beeld van wat er in het centrum gebeurt. Bij alle berekeningen was de begine
nergie E 0= 25keV. de starthoek 9= 0° en de beginstraal ri = 1.6cm. In tabel 7.2 worden de 
vertikale acceptanties voor de verschillende startwaarden gegeven. 

1>ht co) -45 -40 -35 -30 -25 -20 

VA. (mm·mrad) 300 420 520 650 390 390 

Tab. 7.2: Vertikale acceptantie als functie van de startfase 1>ht (bij 8=0 en E 0=25keV ). 
Het elektrisch veld in CENTRUMJ is bepaald met RELAX3D. De hoogte van het flattopsys
teem is 6mm. Vanwege de vorm van de plaatjes is de acceptantie nu bepaald volgens de 
oppervlakte van een parallellogram. 
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Z I MM I 

l I MM I 

ILECIE0=25KEVIFIHF=-451EXTR=SS 
HOOGTE CENTRUIIPLRRTJE flflfl' 5 . 0 

HOOGTE DEE-SYSTEEif flflfl ' 7. 5 

HOOGTE FLRTTOP-SYSTEEif flflfl' 6.0 

HOOGTE lfRON. KRNRRL (lflfJ' 

EO IKEVJ, 

4 .0 

25 . 000 

IL ECI ED=25KE VI FIHF=-45 1EXTR:S S 

HOOGTE CENTRUifPLRRTJE ( NNI' 5.0 

HOOGTE DEE-SYSTEEN (lfNJ' 7. 5 

HOOGTE FLRTTOP - SYSTEEif !NNI' 6 . 0 

.~OOG TE NRGN. KRNRRL f lflf J' 4 • 0 

Fig. 7.4: Vert. acceptantie na drie omlnpen (a), na extractie (b). fl>ht = -45°. 
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18 
IL EC/ E0 =2 EV/ FIHF =-45 / XT R=55 

16 100 

12 

I 0 

>= 
u 
;: 

-2 

- 4 

- 6 

·8 

- I 0 

- 12 

- 14 

-16 

-1 8 

- 20 
-2 0 -1 8 -16 - 14 - 12 -1 -8 - 6 -4 -2 0 12 14 16 18 20 

Xl CM I 

Fig . 7.4c: Bijbehorende baan door het centrum. 
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Z I MM l 

I MM l 

ILEC! E0= 25KEV I FJHF=- 401E{TR =55 

NOOG TE CENTRUNPLqRTJE 1 ~ .~ 1' 5.0 

~OOG TE DEE - SYS T EE.~ l .~lf l, 1.5 

~OOGTE FLRTTOP - StS !EE.~ •N·"'' G.O 

~OOG 'f N.qGN. n9NR9è I ~ .~ I ' 

é O ,. KfVI• 

' .o 

25 000 

ILEC ! E0 =25KEVI FIHF= - 401EXTR =55 

!i OOG TE CENTRUNPLRR T J E I NNI • 5 · 0 

.~OOGTE DEE - SYSTEEN INM I • / .5 

NOOGTE FLRTTOP - 5Y5TEEN 111!1! • G .0 

~OOG TE lfRGN. KRNRRL I lflf I • '. 0 

Fig. 7.5: Vert. acceptantie na drie omlopen (a), na extractie (b). ~hf = -40°. 
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lLECIE0=25KEV/FlHF:-351EXTR=52 
HOOGTE CENTRUNPLflfiTJE INNI' 5.0 

HOOGTE DEE-5Y5TEEN INNI' 7.5 

HOOGTE FLFITTOP-5Y5TEEN INNI' 6.0 

• HOOG TE NfiGN. KfiNflfiL I NNI' 4 · 0 

25.000 

a) 

IMM) 

ILECIE0=25KEVIFJHF= - 351EXTR=52 

HOOGTE CENTRUNPLflfiTJE INNI' S.O 

~OOGT[ OEE -5Y5TEEH IH.N I ' /.5 

HOOGTE FLFITTOP-5Y5TEEH IH~I' 6.0 

HOOG TE NRGN. KfiNflfiL I HN I ' 4 • 0 

(b) 

Z I MM I 

Fig. 7.6: Vert. acceptantie na drie omlopen (a), na extractie (b) . cf>ht = -35°. 
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0 
a: 

"' "' 

!LEC IE0~25KEVIF!HF =-301EXTR = 47 

~OOGT[ CEN TRUNPL RR T J[ f .~N I ' 5. 0 

~OOGT[ 0[[-SYST[[N fNNI' 7.5 

HOOGT[ FLRTTOP-SYST[[N fNNI' 6.0 

'100G T[ NRGN. KRNRRL f NNI ' 4. 0 

25 000 

ILEC! E0=25KEV! FIHF: - 301EXTR:55 

HOOGT[ C[N TRUNPL RR T J[ f NNI' 5 . 0 

HOOGT[ 0[[-SYST[[N fNNI' 7.5 

HOOGTE FLRTTOP-SYSTEEN fNNI' 6.0 

Fig . 7.7: Vert. acceptantie na drie omlopen (a) , na extractie (b). f/>hf = -300 . 
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l I MM I 

Z I MM I 

ILEC![Q=25KEVIFJHF= -251EXTR~sz 

~OOG TE CEN TRU~PL Rq 'Jt f ·""i' 5. 0 

"OOG TE OEE - StS'Ef." '·""i' /.'i 

~OOG TE NRGN. KRNRqL f"·"J' 4.0 

t·a fK EVJ' 25 . 000 

ILECIE0:25KEVIFIHF:-25/EXTR:S2 

HOOGTE CENTI!UIIPLIIIITJE 111111' 

HOOGTE DEE-SYSTEE/1 lillil' 

HOOGTE FLIITTOP-SYSTEE/1 1/IM I ' 

HOOG TE /IRON . KIINIIRL 11111 I ' 

s .o 

7 . 5 

G.o 

• . o 

Fig. 7.8: Vert. acceptantie na drie omlopen (a), na extractie (b). cphf = -25°. 
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ILECIE0=25KEVIFIHF=-201EXTR=55 

HOOGTE CENTRUNPLAATJE INNI' 5.0 

.~OOGTE DEE-SYSTEEN INNI' 7.5 

HOOGTE FLRTTOP-SYSTEEN INNI' 6.0 

HOOGTE NRGN. KANRAL INNI' 4.0 

EO !KEVI' 25.000 

(a) 

Z I MM l 

ILECIEO~ZSKEV!FIHF=-20!EXTR=55 

HOOGTE CENTRUNPLAATJE IN~I' 5.0 

HOOGTE DEE-SYSTEEN !NNI' 7.5 

HOOGTE FLHTTOP-S"fSTEEN !NNI' G.O 

HOOGTE NRON. KHNRR, !NNI' 4.0 

(b) 

Fig. 7.9: Vert. acceptantie na drie omlopen (a), na extractie (b). <f>ht = -20°. 
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Ook hier blijkt weer de grote mate. waarin de acceptantie afhangt van de startfase, waarbij 

een duidelijk maximum wordt bereikt bij f!>ht = -30°. We zien weer. dat de acceptantie 
grotendeels in het centrum wordt bepaald en dat de invloed van het magnetisch kanaal vrij 
gering is . 
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7.2. Verdere resultaten van de gekoppelde berekeningen. 

In deze paragraaf komen allerlei zaken aan de orde. die naast de vertikale acceptantie 
bekeken werden. 

7.2.1. Elektrische focussering in het centrum van ILEC 

In figuur 7.10 worden plaatjes gegeven van de vertikale kracht (vgl. (6.11)). 

1 . 6 

F 1 . 2 a x 

t .a 

.4 

-. 4 

-.a 

-1 . 2 

-1 .6 

-2 
1 15 190 265 340 415 490 565 640 715 790 a65 940 1015 1090 1165 1240 1315 

I GRO 1 

1 .6 ~ F 

IÎ 
a x 1 . 2 

t . a 

.4 

-.4 

-.a 

-I. 2 

-1 .6 

-2 
115 190 265 340 415 490 565 640 715 790 a65 940 1015 1090 1165 1240 1315 

I GRO 1 

Fig. 7.10: Vertikale komponent van de elektrische kracht in het centrum. De startfasen: 
cf> hf = --45 (a), -20 (b ). 

Een negatieve waarde voor deze kracht betekent een naar het mediaanvlak gerichte kracht 
en dus focussering. Als we naar de gemiddelde waarde van Fz rond een gap kijken. dan 
zien we dat deze om beurten positief en negatief is. De gaps werken dus om beurten 
focusserend en defocusserend. Met de nummering uit fig. 4.2 (§ 4.2.4) volgt: 

gap nr. 1 2 3 4 

teken Fz - + - + gem 

Deze tekenwisseling is als volgt te verklaren. We gaan ervan uit. dat bij binnenkomst in de 
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dee (zie fig. 7.4) versnelling op de afnemende flank van de RF-spanning plaatsvindt. We 

hebben dan de in§ 6.5 genoemde fasefocussering. Bij het vertrek uit de dee zitten we op de 
stijgende (in absolute waarde) flank van de RF-spanning. aangezien de dee's bij ILEC 50° 
breed zijn i.p.v. 90°. Hier vindt dus fasedefocussering plaats. Deze aaneenschakeling van 
defocusserende en focusserende lenzen kan aanleiding geven tot een sterke alternerende 
focussering. 

t2 210~ 0 

-.. 
·I 

Fig. 7.11: Versnelling bij binnenkomst en vertrek uit dee. 

7.2.2. Eindenergie van deeltje na ILEC doorlopen te hebben 

In tabel 7.3 worden de eindenergieën gegeven van de deeltjes horende bij de figuren 
7.4 t/m 7.9. 

cf>ht co) -45 -40 -35 -30 -25 -20 

Eeind (MeV) 2.92 2.89 2.91 2.91 2.89 2.90 

Tab. 7.3: Eindenergie als functie van startfase cf>ht . 

In tegenstelling tot de acceptantie blijkt de bereikte eindenergie niet zo gevoelig te zijn voor 
de startfase. Een "slechte" startfase wordt blijkbaar in de loop van het versnelproces "glad 
gestreken". 

7.2.3. Horizontale spreiding van de bundel 

Om een indruk te krijgen van de horizontale spreiding van de bundel. konden we geen 
gebruik maken van de in appendix 4 beschreven koppeling tussen CENTRUM! en 
EXTRACTION. Deze koppeling is geschreven voor één deeltjesbaan in het mediaanvlak. 
niet voor meerdere, die voor een onderzoek aan de horizontale spreiding nodig zijn. 
We zijn als volgt te werk gegaan. J. v.d. Akker (AKK 86) heeft voor verschillende start
fasen en -energieën de horizontale spreiding in het centrum onderzocht. Bij een startfase 
van cf>ht = -45° en een startenergie van E 0= 1keV (bij de bron) komt hij na ca. 2 113 
omloop tot de in tabel 7.4 vermelde resultaten. Als we deeltje 1 het centrale deeltje noe
men. vinden we in de faseruimte een bundel volgens tabel 7.5. De berekeningen met 
EXTRACTION zijn gestart met de in de vierde en vijfde kolom van tab. 7.5 vermelde 
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deeltje r v, V E 9 
(cm) (mm !rad) (cm /rad) (MeV) (grd) 

1 5.0056 6.5405 5.20 0.26124 120 

2 5.1261 6.7309 5.06 0.24799 120 

3 5.0333 5.5892 5.17 0.25907 120 

4 5.2269 5.3742 5.08 0.24974 120 

Tab. 7.4: Horizontale spreiding na ca. 2 1/3 omloop. In figuur 7.12 worden de startcondities 

bij de bron gegeven. 

v /v 
r 

2 1----------.4 

3 

Fig. 7.12: Startcondities bij de bron. 

r 

bundel. op de S.E.O. met E 0= 0.26MeV. r; = 51.26mm en 6= 0°. De resultaten worden 
gepresenteerd in fig. 7.13. 
Dezelfde berekeningen zijn nogmaals uitgevoerd voor een kanaal met een magnetisatie 
M = 0. 7 M,. . Dit is een benadering voor een kanaal. dat zich niet in verzadiging bevindt. 
De resultaten van deze berekeningen worden gegeven in fig. 7.14. De resultaten zijn 
duidelijk. De bundel wordt steeds breder als we de focussering verminderen. In de (b) 
figuren wordt dit goed zichtbaar gemaakt in de faseplaatjes. 
Als we naar de baanscheiding van de laatste omlopen kijken. dan zien we dat deze elkaar 
nog net niet overlappen. Dit kan men als kriterium voor de breedte oftewel emittantie van 
de bundel nemen. Wanneer de baanscheiding te klein geworden is. of helemaal ontbreekt 
en we dus kruisende banen hebben. is single-turn extraction onmogelijk. M.a.w. de emit
tantie van de bundel. die we bij de berekeningen gekozen hebben is een aardige schatting 
van de emittantie. die een "echte" bundel uit ILEC zal hebben. Deze emittantie is ...._ 
30mm ·mrad . bij een energie van 0.26MeV. 
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deeltje !lr !lvr !lr !lvr 
(mm) (mrad) (mm) (mrad) 

1 0 0 0 0 

2 1.2 3.7 1.5 0 

3 0.28 -19 0 -20 

4 2.2 -23 1.5 -20 

Tab. 7.5: Spreiding van de bundel bij einde CENTRUM! (tweede en derde kolom) en 
benaderde spreiding bij begin EXTRACTION (vierde en vijfde kolom). 
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Fig. 7.13: Horizontale spreiding in mediaanvlak (a) en faseruimte (b) met volledige verzadig

ing in het kanaal. 
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Fig. 7.14: Horizontale spreiding in mediaanvlak (b) en faseruimte (b) met M = 0.7Mv. 
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7 .3. Conclusies en opmerkingen 

Het blijkt dat de acceptantie van ILEC erg startfase-afhankelijk is. waarbij duidelijk 

een optimale fase aan te geven is (cl>ht = -30° ). Als we uitgaan van een bron. die de hele 
faseruimte vult. vinden we voor de maximale emittantie (vertikaal) voor een uit ILEC 
afkomstige bundel: 60mm ·mrad bij een energie van 2.9MeV. 

De vertikale acceptantie wordt grotendeels in het centrum en door de flattopdee's bepaald. 
Het kanaal blijkt niet een beperkende factor te zijn. Dit volgt uit in verschillende kleuren 

uitgevoerde acceptantie- plaatjes. waar aan elk gedeelte van het cyclotron een kleur toegek
end was. 

De eindenergie van de door ILEC versnelde deeltje is veel minder dan de acceptantie start
faseafhankelijk. 

Fasefocussering speelt bij de focussering in ILEC geen rol van betekenis. 
De horizontale emittantie van een bundel afkomstig uit ILEC heeft een grootte van ca. 
10mm ·mrad bij een energie van 2.9MeV. 

Ook als we de aanname van gehele verzadiging in het kanaal verlaten. en we de magnetisa
tie in het materiaal op 70% van de verzadigingsmagnetisatie stellen. is de focusserende 
werking van het kanaal voldoende om een redelijke bundel uit het cyclotron te leveren. 
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Appendix 1: Integratie van vergelijking (3.15) 

We beginnen met de x -komponent van de veldsterkte: 

integratie naar x 1 levert: 

M b 

Hx = 47Tv J dy 1 1 
-b ~(x-a)2+(y-y1)2+z2 

met de substitutie: 

y-y1 = u 

dy 1 = -du 

c 2 = (x± a )2+z 2 

met: + voor eerste term 
- voor tweede term 

wordt dit: 

(A.l.l) 

1 

(A.l.2) 

Deze integralen zijn rechtstreeks op te lossen met een integralentabel (HAN 65). Na enig 
rangschikken volgt Hx uit (3.16). 

De integratie van Hy verloopt geheel analoog aan die van Hx. We gaan dus verder 
met de integratie van Hz: 

M a b 

Hz= 4; -aJ _/ --.~~~~~-..;..z ____ -rl""'37..r-2dxtdY1 
(x-x1)2 + (y-y1)2 + z2 

Eerst integreren we naar x 1. Daartoe passen we de volgende substitutie toe: 

x-x 1 = u 

dx 1 = -du 

c2= (y-y1)2+z2 

Dit levert: 

M b x+a 

= -" J zdy 1 J I du J'" 47T -b x-a u2 + c2 

A.l.3 
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De integraal over u is uit een tabel op te lossen: 

x+a 

x-a 

Voor de integratie naar y 1 passen we de volgende substituties toe: 

y-y 1 = iu 

dy 1 = -idu 

z = id 

c± 2 = (x ±a)2 + z 2 

Ingevuld levert dit: 

idMv -i(y-b) . 

Hz= -- J -tdu x+a 
47T -i(y+b) (-d 2-u 2 )-Jc/-x 2 

(A.l.4) 

x-a 
(A.l.5) 

Ook deze integralen staan getabelleerd en leiden na enig rangschikken tot de Hz
komponent van (3.16). 
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Appendix 2: Metingen met de magneetveldmeetmachine (MMM). 

In fig. A.2.1 wordt schematisch de opstelling gegeven voor een geautomatiseerde met
ing met de MMM (STE 85). Hieronder volgt een overzicht van een dergelijke geautoma

tiseerde meting. 

MMM 

1\ :----.... ~§I:>~ \ - multi-
cyclotron I -:/ a.mpl c 

1/ plexer 
I- -magnet -

J--...1. control data J--..L .___.... 
mE asured 

data 
COMPUTER 

Fig. A.2.1: Schematische weergave van meting met de MMM. 

De computer bestuurt de gehele meting, hiertoe zijn verschillende procedures ontwikkeld, 

o.a.: 

- De procedure NEWPOS positioneert de probe in het magneetveld. 

- De procedure SADC selecteert een output-signaal van de MMM en de verster-

kingsfactor. waarmee dit signaal vermenigvuldigd wordt. Bij onze metingen zijn er 

twee outputsignalen, nl. de stroom door Hall-plaatje en de Hall-spanning. De pro
cedure leest bovendien de output van de 16 bits ADC. 

- De procedure ZILEC wordt gebruikt. om voor het eigenlijke begin van de meting het 
magnetische centrum van het cyclotronveld te bepalen. 

De meting zelf wordt gestuurd door het programma MAGKAN. dat de procedures 
NEWPOS. SADC en TESLA3. waarin de Hallspanning omgezet wordt in de magnetische 

veldkomponent Bz . bevat. 
Dit programma bepaalt op de roosterpunten van een rechthoekig rooster de B2 (zie fig. 

A.2.2). De invoergegevens. die dit programma nodig heeft zijn: 

- coördinaten van 0 in stelsel x 'y ': (x 0 ,y o) in mm. 's. 

- meetlengte in x -en y -richting in mm. 's. 
- staplengte in x -en y -richting in mm. 's. 

- hoek x -as met x '-as in graden. 
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y 

x 

x' 
O' x 1 

0 

Fig. A.2.2: Rooster (xy ), waarin Ez gemeten wordt. Het stelsel x 'y' is het stelsel van de 
MMM. 

- stroom door magneetspoel in A · s. 
- coördinaten van referentiepunt (x 'R ,y 'R) in mm 's. 

Nadat deze gegevens zijn ingevoerd. wordt bij vaste x; op de rij punten (x; .Yi ). j = 1,2, .. , 
Ez gemeten. Na elke rij keert de probe terug naar het referentiepunt. is het ter plaatse 
heersende veld gedurende de meting aan de rij verandert. dan worden de gevonden kom
ponenten Ez (x; .Yi) hiervoor gecorrigeerd volgens: 

1+ 
E . ;·+(i ·ny) 
--=..:!...-1 * --;--"7"'~ 
Ez .b (i+ l)ny 

met: Ez ,b: veld in referentiepunt bij begin meting. 
Ez ,; : veld in referentiepunt na meting i -de rij. 
ny : aantal meetpunten in y -richting. 

(A.2.1) 

Bij deze formule gaan we uit van een lineaire verandering van het veld in het referen
tiepunt in de tijd en een voor elk punt even lange meettijd. 
Voor elke aanroep van NEWPOS wordt gecontroleerd of de nieuwe coördinaten niet buiten 
het opgegëven meetgebied liggen. Is dit wel het geval. dan wordt het programma af gebro
ken. om te voorkomen. dat de probe beschadigd wordt. 
Hierna volgt een listing van het programma MAGKAN. 
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c 

c 
c 
c 
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;:)ROGRA/1'1 II'IAGKAN 
INTEGER IOREG, INIT2. EX, NX, NY, N, M, NêWPOS,P, T, IBOOL 
REAL XIZI, Y0, LX, BY, STPX, STPV, PI, RAD, COSFI, SINFI, FIEX, 
* ISPOEL,XR,YR 
REAL•8 VHALL, I HALL, TESLA3, SAOC, VELO, VEL00, VELDl, VHALL0, IrlALL0, 
* VHALLl, IHALL1 
DI MENSION VEL0(250) 1 VHALl-<250>, IHALL(250>, YP<2~QI) 1 
* X (250>, V <250> 
EXTERNAL SADC, NEWPOS, EX, INIT2, TESLA3 
DATR IOREG/"3102:51 ..•....................................................... 
INLEZEN OORSPROII.IG, AFMETIP\GEN, ROOSTERAFSTANOEN EN HOEK 
VRN MEETROOSTER TOV i'IRCHINE~OOSTE~ .............................................•.......•..•. 
CRLL IOPRGE 
CRLL INIT2 
CALL EX ( IOREG, "162024) 
CALL EX< I DREG," 16r2:ê60) 

TYPE 1000 

TYPE *• 'GEEF X-COORDINAAT BEGINPUNT (MM)' 
ACCEPT *• X0 
TYPE +,'GEEF Y-COORDINRAT BEGINPUNT (MI'!) 1 

ACCEPT *• Y0 
TYPE *• 'GEEF MEETLENGTE IN X-RICHTING (filM) 1 

ACCEPT * 1 LX 
TYPE *• 1 GEEF MEETLENGTE IN V-RICHTING (I"'I•U' 

ACCEPT *• BV 
TYPE *• 1 GEEF STAP IN X-RICHTING (Mfll) 1 

ACCEPT *• STPX 
TYPE *• 'GEEF STAP IN V-RICHTING (I'IIM)' 

ACCEPT •, STPV 
TYPE *• 1 GEEF HOEK MET X-A CGRO) 1 

ACCEPT •, FIEX 
TYPE *• 'GEEF STROOM DOOR SPOEL CA) 1 

ACCEPT •, !SPOEL 

TYPE 1300 
TYPE *• 1 

' 

CAL.L ASSIGN(10 1 12HDK aNAME.OAT,-1) 
TYPE•, 'WILT U 2. 5V AFTREKKEN CJ'A•l, NEE-8) 1 

ACCEPT*, I BOOL 
TYPE 12S0, XI, V0, LX, BY, STPX,STPY,FIEX ......................................................... 
DEFINITIE VRN CONSTRNTES ......................................................... 
NX • INT(LXISTPX> 
NV • INT!BY/STPV) 
WRITE<10, 127~) NX+l,NY+l, STPXIteee. 1 STPYiteee., 
* Xllll1000., YIIIUMN. 
PI • 4.0 * ATANCl.IU 
RRD • Pl/180. 
FIEX • FIEX * RAD 
COSFI • COS!FIEX) 
SINFI • SIN!FIEX) 

TYPE *• 'SEEF x-cOORDINAAT REFERENTIEPUNT' 
ACCEPT *• XR 
TYPE •,•BEEF Y-COORDINAAT REFERENTIEPUNT' 
ACCEPT *• YR 
TYPE 1298, XR, VR 
IF <YR.ST.Y8+8Y) BOTO 2 
IF !YR. LT. Y8) SOTO 2 
IF < XR. ST. X0+LX) BOTO 2 
CRLL NEWPOBI INT <XR•10.) ,INT IYR•lll.)) 
OFB-sRDC<7,1,1800L) 
YHALLe-SADC<0,1,I800L>-OFS 
IHRLLill • <SRDC<3,1,1800L)-0F9) /20.11 
VELDe • TESLA31VHRLLil,IHRLL8) 
TYPE *, VELDe 
T•lll 

c 

c 
c 

c 
c 

c 
100 

c 

c 
c 
c 

150 

200 

2 

1000 

1100 

12:511 

127:5 
1290 
1308 
1400 
1:500 

DO 200 Ï\1=0, "-i X, 1 
XP = r.. * sr;·x 
00 11210 r""::::0,NV,1. 
YP(M+l) :::: !"': * STPY 

*** ********** * ** * * * *** ** * * ** * * ** *** ** ** * * * ** * ** * ** * * *** ** * * * 
BEREKENING COORO I '\:A~ C:-~ : t... STE_SE.._ MEET~AC.-! I NE 

*** ** * ** * * ** ** ** ***'* '** * * *. *'* *** * ..... **"'" * ** * * ** .... * ** * *"' *** * * ** * 
X<M+l) = X0+XP•COSFI-VP<~+1l*S:"-r: 
V(M+l) = Y0+YP1rw! ... ll•COSFI+X;:.*SII\:F! 
IX:::: II\IT(l0.•Xn"1+1JJ 

*** * ** ** *** ** * * *** * ** * * * * * *** ** * ** ** * *** ** * ** * * * * *** *** * ** ** 
METING VAN MAGNEETVEL~ 

• **** * ** *** **. ** * •• ** * * ** ** *** * **** * * * ** * * *** *** ** ** * * * ** * * * 
IF CIV/10 •• GT.Y0+BY> GO-ra 2 
IF <IY/10 •• '-T.Y0J GOTO 2 
IF <rX/10 •• GT.X0+LXl GO ... O 2 
CALL NEWPOS( IX, IYJ 
OFS=SAOC<7, 1, IBOOU 
VHALL C J'l'!+ 1 J "" SAOC C 0, 1, I BOOU -OFS 
IHALL(M+ll :::: <SADC<3, 1, IBOOLJ-OFSJ/20.0 
VELD<M+ll = TESLA3CVHALL<I'I'I+ll,;.MALL(M+ll) 

CONTINUE 
IF CYR. GT. Y0•BYJ GOTO e. 
IF CYR. L -. Y0) GQTO 2 
IF CXR.GT.X0+LX) GOTO 2 
CALL NEWPOS< IN7 ( XR•10.) 1 INTCVR•10. ) l 
0FS=SADCC7, 1, IBOOL) 
VHALLl = SADC<0, 1, IBOQL)-QFS 
IHALLl = CSADC<3,1,IBOOU-OFSJI20.0 
VELD 1 :::: TESLA3 < VHALi_:., I HALL:) 
TYPE *• VEi..D1 

DO 150 P=0, NV, 1 
VELD <P•l) = VELDCP+1) I<<< <VEL01/VEL00) -1) * CP+T) I CNY+T>) +1) 
TYPE 1400, XP, VP CP+l), X <P+l), Y CP+l), VHALL CP+l) •1000., 
* IHALL..CP+1)*1000.,VELOCP+1> 
WRITE < 10 1 1500) VELDfP+l) 
CONTINUE 
T • T+1+NY 
CONTINUE 
STOP ' EINDE MEETPROGRAI'IMA' 
STOP 'MRGKRN AFGEBROKEN WEGENS KRNS OP SESCHADISINB PROBE' 

*********************************************************** FORMRTS ........................................................... 
FORMATCX,'OIT PROGRAMMA MEET MAGNEETVELDEN IN EEN RECHTHOEKIG 
*',I,' ROOSTER', I) 
FORfliiiATCX, 'GEEF X0, Y0, LENGTE, BREEDTE, STPX, 
*',I,' STPY CMIIII), HOEK X-AS CGRDl EN I <SPOEL) UU t, I) 

FORMRT<X, 'COORDINRTEN OORSPRONG, LENGTE EN BREEDTE, BTRP IN K
*',1,' EN V-RICHTING EN HOEK IET DE X-AS' 1 1 1 F8.2,3X 1 F8.2,3X,F8.2, 
*3X, FS. 2 1 3X, FS. 2 1 3X, F8. 2, 3X, F8. 2) 
FORMAT(2I4, 4F8. :5) 
FORMT <2F8. 2) 
FORMAT<X,'GEEF DE NAAM VAN DE UITVOERFILE',I) 
FORMAT <F&. 2, 3X, FS. 2, lX, F8. 2, 3X, F8. 2, 3X 1 F8. 2, 3X, F12. 2, 3X, FS. :5) 
FORMRT<FS. :5) 
END 
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Appendix 3: Invloed van eerste harmonische storing op baancentrum. 

Als we uitgaan van een cilindersymmetrisch veld. wordt de centrumbeweging in het 
mediaanvlak beschreven volgens de Hamiltoniaan K (HAG 84): 

(A.3.1) 

met: ll r: radiële oscillatiefrequentie. 
X en Y: centrumcoördinaten. 

Deze Hamiltoniaan geeft de cirkelvormige beweging van het centrum met frequentie llr -1. 
We brengen nu een eerste harmonische storing aan. Dit betekent voor de Hamiltoniaan: 

1 1 
K = 2(AroX+EroY)+"2(llr-1)(X2+Y 2

) (A.3.2) 

met: storing: Estoor = E (r o)·l A cos6 + E sinO I 
r 0 = pleE(r 0 ) 

We kunnen deze Hamiltoniaan in de volgende vorm schrijven: 

2 
Er 0 

+ Y + 2(llr -1) 

2 

In een vrij groffe benadering kunnen we de veldverstoring veroorzaakt door het mag

netische kanaal. beschouwen als een eerste harmonische storing op 9= 90°: 

Estoor = E (r o) I A sinO I (A.3.3) 

De Hamiltoniaan wordt dan: 

2 

+ y2 (A.3.4) 

Dit komt neer op een verschuiving !lX van het centrum over de X -as: 

Deze verschuiving heeft als richting: 

- als A > 0 en ll r > 1: negatieve X -richting. 
- als A > 0 en ll r < 1: positieve X -richting. 
- als A < 0 en ll r > 1 :. positieve X -richting. 
-als A <0 en llr <1: negatieve X -richting. 

In ons geval is A < 0 en 11 r < 1. We krijgen dus een verschuiving naar links van het baan
centrum. Dit is in overeenstemming met de figuren 5.3 t/m 5.10. 
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Appendix 4: Koppeling van EXTRACTION aan CENTRUM!. 

Als we de acceptantie van het hele cyclotron willen bepalen kunnen we niet alleen 
gebruik maken van EXTRACTION. maar moeten we de berekeningen beginnen met CEN
TRUM!. dat veel beter geschikt is. om (zie appendix 5) deeltjesbanen in het centrum van 
een cyclotron te bepalen. 
Dit betekent. dat we EXTRACTION aansluitend op CENTRUMl moeten laten starten. Dit 
is als volgt gerealiseerd: 

a. De x -en y -coördinaten van alle in CENTRUMl berekende punten van de deeltjes
baan worden opgeslagen in de file BAANPLOT. die in EXTRACTION ingelezen wordt. 
zodat de gehele baan geplot kan worden. 

b. De eindwaarden van de berekeningen met CENTRUMl. die de invoergegevens voor 
EXTRACTION vormen. worden geschreven naar de file INITEXTR: 

c. Bij de vertikale acceptantie doet het probleem zich voor. dat in EXTRACTION de ver

tikale beweging uitgedrukt wordt in z en dz lds = ..!.dz ld (). terwijl in CENTRUMl 
r 

z en dz I d T gebruikt worden. 

De oplossing. die hiervoor gevonden is komt er kort samengevat op neer. dat de bereken
ingen in z en dz I d T uitgevoerd worden en de uitkomsten in z en dz I ds gegeven worden. 
Voor CENTRUMl betekent dit: De CYCLLIB-procedure ACCEPTANCE bepaalt in z. 
dz ld T de inverse matrix en het beeld van het diafragma. Dit beeld wordt vervolgens 
omgezet in z en dz lds en weggeschreven naar de file ACCEP. In deze file wordt ook de 
laatste overdrachtsmatrix inz. dz ld T geschreven. 
In EXTRACTION geschiedt voor elk diafragma het volgende: De in ACCEP weggeschreven 
beelden worden ingelezen en in twee array's gezet. Vervolgens bepaalt ACCEPTANCEde 
~lden van de diafragma's in z. dz ld 9. Deze worden omgezet in z. dz ld T en met de 
inverse van de laatst bepaalde matrix uit CENTRUMl teruggetransformeerd naar de start
positie uit CENTRUM!. Deze beelden worden omgezet in z. dz lds en toegevoegd aan de 
twee eerder genoemde array's. 
Bij beëindiging bevatten deze array's de beelden van alle diafragma's. 
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Appendix 5: Beschrijving van CENTRUM!. 

In het centrum van een cyclotron. waar een gap tamelijk breed is (in graden). is het te 
onnauwkeurig om bij elke passage van een gap eenvoudigweg de energie van het deeltje met 
een bepaalde hoeveelheid te verhogen, zoals dat in EXTRACTION gebeurt. In CENTRUM! 

wordt de invloed van de breedte van de gap wel meegenomen. 

I.t.t. EXTRACTION werkt CENTRUM! met carthesische coördinaten. In een linkshandig 
stelstel gelden de volgende bewegingsvergelijkingen: 

x ~ :: I ~ R / E, (x ,y ,0 )sin(h (T-T 1))- jB, (x ,y ,0)/ B"" I 
y ~ :

0 I ~ R 12E, (x ,y ,O)sin(h (T-T 1))+XB, (x ,y ,0)/B;., I 
. . àBz . . OBz I 

(xy -yx )ra;:-+(xx +yy )86 I B;so 

(A.5.1) 

met: - E: het versnellende elektrische wisselveld van het voor ILEC tweede harmonische 
dee-systeem. gegeven bij een konstante positieve spanning van lvolt op de dee's. 
- h T 1: startfase van het deeltje (h = 2 voor ILEC) . 

2 2moVd.,., 
- R 1 = B : de straal in het kwadraat van een deeltje met massa m 0 en ener-

q iso 

gie eVd.,., in een homogeen veld met inductie Biso. 

- B;,0 = mowolq: De isochrone waarde van de magnetische inductie. 
- T= Wol: de onafhankelijke variabele in CENTRUM!. 
- De relativistische massatoename bedraagt: 

1 

.. d 2x 
- x = --

2 
; enz. 

dT 

Het elektrische veld kan in CENTRUM! op twee verschillende manieren bepaald 
worden: 

1. Volgens Hazewindus et. al (HAZ 74) geldt in goede benadering voor een versnelspleet 
(zie fig. 6.5): 

E,·(x ,y ,0) ~ E~,·exp 1- ~ (y "Iu )'I 
met: y ":afstand langs een doorsnede loodrecht op een dee oversteek. 

u=0.2H+0.4W (empirisch). waarin H= de hoogte en W= de breedte van de 

gap. 
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2. J. v.d. Akker heeft in zijn stage (AKK 86) met het programma RELAX3D de poten

tiaal verdeling in het centrum van ILEC in een gebied met -4 <x (cm ) < 4 en 
-6 < y (cm)< 6 numeriek bepaald. Het elektrische veld, dat uit deze verdei.ing volgt is 
opgeslagen op de file ERELAXBIN en wordt ingelezen in CENTRUMl. 


