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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt het ontwerp van de magneetconfiguratie voor een 25 MeV race track 

microtron beschreven. De magneten bestaan elk uit 3-sectoren, waarmee intra-sector 

focussering wordt behaald. De vorm van de lage veld sectie, de valley, wordt zodanig 

berekend, dat er aan drie voorwaarden is voldaan: isochronie, gesloten banen en stabiliteit 

van de bundel. 

In de eerste plaats zijn magneetveldberekeningen uitgevoerd aan de 3-sector magneet. 

Hierbij is de breedte, de diepte en de positie van de valley gevarieerd en het effect hiervan 

op het magneetveld onderzocht. Met behulp van curve-fitting is de functie exp(-ax2) aan 

het randveld gefit. Met deze randveldbeschrijving is een model voor het veld in de va.lley 

opgesteld, waarin het valleyveld beschreven wordt door een superpositie van twee 

randvelden. Dit model geeft een zeer goede overeenstemming met het berekende veld. 

Vervolgens is het effect van het randveld op de baan van een deeltje bekeken. Na het 

doorlopen van het randveld heeft het deeltje in het horizontale vlak slechts een 

positieafwijking ten opzichte van de SCOFF (Sharp CutOf Fringing Field) baan. De 

focusseringssterkte verandert hierbij niet. In het verticale vlak echter treedt er een verlaging 

van de focusseringssterkte op. 

Met deze beschrijving van het magneetveld en het randveld is de valleyvorm berekend. Het 

blijkt dat er drie valleyvormen te onderscheiden zijn: de driehoeksvorm, de parallelle vorm 

en de scharende driehoeksvorm, waarbij de benen elkaar snijden. Bij deze vormen zijn de 

banen gesloten en is er isochronie. 

In de laatste plaats moet de magneetconfiguratie zodanig ontworpen worden, dat er 

stabiliteit is. Om dit te verifiëren zijn baanberekeningen gedaan met het programma 

HIATT. Uit deze berekeningen volgt dat de valley met de driehoeksvorm aan 

bovengenoemde voorwaarden voldoet. De valley met kleine valleyhoek ( <20°) en een 

magnetische inductie, die 30 á 50 % van het homogene dipoolveld bedraagt, is geschikt, 

omdat hierbij zowel isochronie als stabiliteit optreedt. 
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1.0 INLEIDING 

In het kader van een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente en de 

Technische Universiteit Eindhoven worden twee race track microtrons ontworpen. In Twente 

wordt het microtron gebruikt als injector voor een Free Electron Laser (FEL). Hierbij is de 

vereiste energie van de bundel 25 MeV. De mate waarin de straling coherent is, wordt 

bepaald door de energiespreiding in de electronenbundel, die in de FEL wordt geïnjecteerd. 

Deze eis is vertaald naar een toelaatbare energiespreiding van 0.1 %. Het race track 

microtron is een versneller, waarmee deze kleine energiespreiding haalbaar is. In figuur 1.1 is 

een overzicht gegeven van de FEL en het microtron. De golflengte À van de FEL-straling 

wordt gegeven door de relatie .À':::.Àu/(2'Y)2 waarin 'Y de energie is en .Àu de zogenaamde 

periodiciteit van de undulator. De undulator is een verzameling van magneten, waarmee een 

alternerend magneetveld wordt aangelegd. De periodiciteit van dit rooster wordt aangeduid 

met .Àu· De undulator is zodanig ontworpen dat de FEL straling met een golflengte van ~ 10 

J-Lm bij 25 MeV levert. 

In het microtron worden electronen geïnjecteerd met een energie van 5 MeV. Vervolgens 

doorloopt de bundel een aantal banen en verlaat het microtron via een extractiemagneet. 

Via een bundelgeleidingssysteem wordt de bundel naar de FEL geleid. Deze FEL bestaat uit 

een undulator en 2 spiegels. Als de electronen dit veld doorlopen, wordt straling 

uitgezonden. Deze straling versterkt het electromagnetisch veld, waardoor nog meer 

(coherente) straling wordt uitgezonden. Deze versterking van het uitzenden van straling 

geeft de laser-werking. Door een halfdoorlatende spiegel wordt de straling naar het 

experiment geleid. 

Figuur 1.1 Schematisch overzicht van het microtron met FEL. 
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In het microtron van Twente is de piekstroom 100 A. Dit betekent dat de 

ruimteladingseffecten een belangrijke rol spelen. Door de afstotende Coulomb-krachten 

tussen de electronen zullen de afmetingen van de bundel toenemen. Er is dus een extra 

focusserende kracht nodig om de stabiliteit van de bundel te waarborgen. Door de relatief 

grote gap van 5 cm is de focussering over de vergrote bundel nog lineair. Voor het versnellen 

van de electronen wordt een 3-traps cavity gebruikt die een versnelspanning van 2.3 MV 

levert. Hierbij doorloopt de bundel 9 á 10 banen. 

In Eindhoven zal een ander race track microtron gebruikt worden als injector voor de 

opslagring EUTERPE (zie figuur 1.2). EUTERPE staat voor Eindhoven University 

TEchnology Ring for Protons and Electrans en zal onder andere gebruikt worden om de 

bundeleigenschappen van hoog energetische deeltjes te onderzoeken en is geschikt voor de 

opslag van 80 MeV protonen en 400 MeV electronen. Bovendien is de opslagring geschikt als 

synchrotronstralingsbron. In Eindhoven is de injectieenergie in het microtron 10 Me V en de 

output--energie 70 MeV. Als injector wordt een 10 MeV linaire versneller gebruikt. In plaats 

van een cavity wordt een 5 MeV lineaire versneller gebruikt om de electronen te versnellen. 

Na extractie uit het microtron wordt de bundel met behulp van een bundelgeleidingssysteem 

naar de opslagring geleid en hierin geïnjecteerd. 

lld-YAC .. ,., 
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Und ulolor lt:J q, 
. ·0 
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Figuur 1.2 Schematisch overzicht van het microtron met EUTERPE. 

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk is gedaan in de onderwerpgroep Kernfysische 

technieken van de vakgroep deeltjesfysica. Het afstudeerwerk is voornamelijk gericht op het 

ontwerpen van de magneten voor het microtron. De eenvoudigste microtronconfiguratie 

bestaat uit twee homogene 180° buigmagneten. Het nadeel van een homogene magneet is dat 

er verticaal geen focussering van de bundel optreedt. Met behulp van onder andere 

solenoïdes en quadrupalen wordt de bundel dan gecorrigeerd. Frölich geeft een 
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alternatieve oplossing voor het verbeteren van de verticale focussering [FR067]. Hierbij is 

een drie-sector magneet gebruikt, waarbij er intra-sector focussering optreedt. Dit is 

analoog aan de sector-configuratie die in een cyclotron wordt gebruikt, om stabiliteit te 

garanderen. Voor het race track microtron is ook deze 3-sector configuratie voorgesteld met 

een focusseringskanaal. Dit focusseringskanaal moet zodanig ontworpen worden, dat er aan 

drie eisen voldaan is: isochronie, gesloten banen en stabiliteit. Isochronie wil zeggen, dat de 

deeltjes in fase zijn met de versnelspanning. Daarnaast wordt de beweging stabiel genoemd 

als een deeltje met een afwijkende positie, divergentie of energie, om een centrale baan 

oscilleert waarbij de amplitude een maximale waarde niet overschrijdt. Deze maximale 

waarde wordt vastgelegd door de afmetingen van de bundelpijp, afstand tussen de 

magneetpolen enz. 

In de eerste plaats is het effect van een inkeping in het ijzer op het magneetveld bekeken. 

Hiertoe zijn 2 dimensionale magneetveldberekeningen uitgevoerd met de computer-code 

POISSON. Achteraf moet geverifieerd worden in hoeverre deze resultaten overeenkomen met 

het gemeten 3-D veld. Aan de hand van deze POISSON berekeningen is in hoofdstuk 3 een 

model afgeleid voor het veld in elk van de sectoren. Hiermee is een volledige analytische 

beschrijving gegeven voor het magneetveld. 

Met deze beschrijving is in hoofdstuk 4 het effect van het randveld, dit is de overgang van 

magneetveld naar veldvrije ruimte, op de beweging van de bundel gegeven. Hierbij is 

gekeken naar de beweging in het randveld ten opzichte van de beweging in een hard-€dge 

veld. Bij een hard-€dge veld neemt het magneetveld aan de poolranden instantaan af en 

worden randveldeffecten buiten beschouwing gelaten. Vervolgens is de vorm van de valley 

berekend en wel zodanig dat er én isochronie is én dat de banen gesloten zijn. 

Om te toetsen of de zo berekende magneetconfiguratie voldoende verticale focussering geeft 

zijn baanberekeningen uitgevoerd met de computer-code HIATT. In hoofdstuk 6 zijn de 

resultaten gegeven van enkele inleidende berekeningen. Het is te verwachten dat aan de hand 

van een aantal HIATT-runs de optimale configuratie gevonden wordt. 

Naast alle numerieke berekeningen is een theorie opgesteld, die de isochronie beschrijft 

voor zowel een hard-€dge veld als een reëel veld met randvelden. Bovendien is gekeken naar 

mogelijkheden om de output-energie van het microtron te variëren. 
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1.1 Relativistische formules 

In de microtrans worden de electronen versneld tot energieën van 25 respectievelijk 70 

MeV. Gezien de kleine rustenergie E0=0.511 MeV van het electron, spelen relativistische 

effecten een belangrijke rol. In deze paragraaf worden enkele relativistische formules gegeven 

voor de snelheid, energie en impuls. Een deeltje met snelheid v en energie E heeft ten 

opzichte van de lichtsnelheid c een relativistische snelheid {J en energie "Y· 

fJ= vfc 
"Y = 1/(1-{12)! 

Voor de impuls pen energie E geldt: 

p = mv = fJ"'ffiloC 

E = mc2 = "'ffiloC2 = "'(Eo 

(1.1) 
(1.2) 

(1.3) 
(1.4) 

Hierin is m0 de rustmassa en E0 de rustenergie van het deeltje. De totale energie E van een 

deeltje is de som van de rustenergie E0 en de kinetische energie T. 

E = E0 + T 

Hiermee wordt de relativistische energie "Y gegeven door: 

T 
"Y = 1 + Eo 

(1.5) 

( 1.6) 

Bij een discrete energieverandering ~ T van het deeltje is de verandering van de 

relativistische energie 6. "Y gelijk aan 

~"Y = "Y(T+I:lT)- "'f(T) = ~ (1.7) 

De energie waarmee de electronen in het microtron worden geïnjecteerd, is 5 MeV. Bij deze 

energie is de relativistische snelheid {1=0.9957. Gezien de kleine afwijking van {J ten opzichte 

van 1 is in de verdere berekeningen de ultra-relativistische limiet {J=1 aangehouden. 
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2.0 ISOCHRONIE 

De microtronmagneten worden zo ontworpen, dat er zowel isochronie en gesloten banen als 

horizontale en verticale stabiliteit is. In de eerste plaats is de isochronie nader onderzocht 

voor een hard-edge magneetveld. Hierbij kan het veld instantaan variëren, waarbij het 

effect van het randveld buiten beschouwing is gelaten. Uit deze isochroniebeschouwingen 

volgen relaties tussen belangrijke microtronparameters, zoals magnetische inductie en 

versnelspanning. Hiermee ligt de vorm van de magneet vast. Vervolgens wordt aangegeven 

hoe een magneetveld met randveld in deze theorie te implementeren is. Bovendien zijn 

geometrische relaties afgeleid voor de magneet, waarbij de banen gesloten zijn. Naast de 

isochronievoorwaarde is gekeken naar een (mogelijke) variatie van de output-energie. 

2.1 Microtron algemeen 

Het microtron is een versneller voor electronen. De eenvoudigste configuratie bestaat uit 

een homogene 3600 buigmagneet (zie figuur 2.1), waarin de deeltjes cirkelbanen beschrijven. 

In het midden van de magneet is een cavity geplaatst, waarmee de electronen versneld 

worden. De cirkelbanen raken elkaar in de cavity. Het magneetveld en de versnelspanning 

zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de omlooptijd t van een deeltje in elke baan een geheel 

aantal keren de periodetijd T rf van de versnelspanning is. 

t = kTrr, k=1,2,3 ... (2.1) 

Hierdoor zijn de electronen in fase met de cavityspanning. Dit wordt isochronie genoemd. 

Figuur 2.1 Layout van een microtron. {1) cavity, {2} golfgeleider, {3) magnetisch 
extractiekanaal {KAP67j. 
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Het nadeel van de microtronconfiguratie in figuur 2.1, is dat er nauwelijks of geen 

stabiliteit is ten gevolge van het homogene magneetveld. Dit betekent dat een deeltje met 

een afwijkende positie, richting of energie ten opzichte van een centraal deeltje, steeds verder 

van het centrale deeltje beweegt: het deeltje raakt verloren. Bij een race track microtron 

wordt aan deze beperking tegemoet gekomen. Hierbij zijn de twee 180° buigmagneten 

gescheiden door een veldvrije ruimte, waarmee er voldoende ruimte is voor 

correctieelementen zoals solenoïdes en quadrupolen om de bundel te stabiliseren. 

Met behulp van een veldmodulatie wordt de verticale focussering verbeterd. Deze methode 

is het analogon van de alternerende velden in een cyclotron, waarmee een stabiele bundel 

wordt gegarandeerd. De veldmodulatie wordt met behulp van een 3-sector magneet bereikt. 

In de volgende paragrafen wordt deze sector-configuratie uitgebreid besproken. 

In het race track microtron (figuur 2.2) voor Twente en Eindhoven is in de driftruimte de 

cavity en een correctiemagneet opgenomen. De electronen worden met een energie van 5 

MeV respectievelijk 10 MeV in het microtron geïnjecteerd. Vervolgens doorloopt de bundel 

de rechtermagneet en wordt 180° afgebogen. Na de eerste passage van de cavity is de energie 

van de bundel 5 Me V + et!:. V, met !!:. V de versnelspanning van de cavity. Bij elke volgende 

passage van de cavity is de energietoename van de deeltjes el!:. V. Na het doorlopen van een 

aantal banen, wordt de bundel met behulp van een septurnmagneet uit het microtron 

geëxtraheerd. Zoals in figuur 2.2 te zien is, is in de driftruimte een correctiemagneet 

opgenomen. Hiermee kan elke baan zodanig gecorrigeerd worden dat de banen gesloten zijn. 

De gestippelde lijnen in figuur 2.2 geven de 3 sectoren van de magneet aan. In het gebied 

tussen deze lijnen worden extra correctiespoelen ingebouwd om isochronie te bereiken in 

combinatie met de centrale correctiemagneet. 

', 
' ' 

50 "" 

(a vit y 

• 
"' 

Figuur 2.2 Layout van het race track microtron voor Twente. A=Extractiemagneet, 

B=centrale correctiemagneet en C=injectiemagneet [P AN89}. 
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Het microtron wordt zodanig ontworpen, dat de deeltje in fase zijn met de versnelspanning. 

Uit deze isochronievoorwaarde volgt, dat er slechts discrete omlooptijden van een deeltje 

mogelijk zijn. Isochronievoorwaarde (2.1) is uit te drukken in de weglengtes van de baan en 

de golflengte À van de versnelspanning [KAP78]: 

s =kA, k=1,2,3 ... (2.2) 

waarin de relativistische snelheid {J=l. De factor k wordt gegeven door: 

k = n0 + nh, n=0,1,2 ... (2.3) 

met n het baannummer, h het harmonisch getal en n0 het aantal golflengtes, dat de laagste 

baan lang is .. Is s0 de weglengte van de laagste baan en Lls het weglengteverschil sn-sn-t 

tussen twee opeenvolgende banen, dan is (2.2) te schrijven als: 

[ 
s 0 = n 0 -\ 

Às = h-\ 
(2.4) 

Bij elke passage van de cavity is de energietoename Ll T. De energie in de laagste baan is 

gelijk aan de som van de injectieenergie en Ll T. Hiermee is de energie T n in baan n: 

Tn = Ttnj + (n+l)LlT (2.5) 

In een homogeen magneetveld beschrijft een deeltje een cirkelbaan met kromtestraal p. De 

kromtestraal is gerelateerd aan het magneetveld met inductie B en de impuls p van het 

deeltje door de relatie: 

Bp = p/e (2.6) 

Voor een race track microtron met 2 homogene 180° buigmagneten is de totale weglengte 

S0 in baan n: 

(2.7) 

met L de driftafstand. Met de substitutie van de relativistische energie -y=l+T/Eo in (2.6) 

gaan de isochronievoorwaarden (2.4) over in: 
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[ 
s 0 = 21 + 27r'Y 0 m~B = n 0 À 

L\s = S 0 -S n-l = 27rÓ 'Ym~B = h..\ 

(2.8a) 

(2.8b) 

Vergelijking (2.8) geeft het verband tussen belangrijke microtronparameters, zoals de 

driftlengte L, het magneetveld B en de relativistische energietoename Ó'Y. Herleiden op L en 

B geeft: 

[ 

L = !..\ ( no-h 'Yo/ 6 'Y ) 

B = 2?rm g~L\ 'Y 

'Yo = 1 e + ( T inj +L\T)/Eo 

(2.9a) 

(2.9b) 

(2.9c) 

Voor het microtron in Twente is À=0.23 m (f=l.3 GHz), h=1 en Ó'Y=4.5 (ilT=2.3 McV). 

Hiermee is B=0.21 T. Bij n0=8 is de driftlengte 1=0.53 m. De uiteindelijke keuze van de 

driftafstand L is afhankelijk van de afmetingen van de correctieelementen en van de grootte 

van de cavities in het microtron. 

2.2 RVP-eonfiguratie 

Bij het gebruik van homogene magneten in het microtron is de beweging van de deeltjes in 

het verticale vlak niet stabiel. Teneinde de verticale beweging te stabiliseren wordt 

intra-sector focussering toegepast. Hierbij is de magneet opgebouwd uit drie sectoren: de 

ridge, de valley en het plateau, met in elke sector een andere magnetische inductie. Bij de 

overgang van de ene sector naar de volgende sector, treedt er focussering of defocussering op. 

Een configuratie met drie van zulke sectoren kan zodanig ingericht worden, dat er sprake is 

van een alternerende werking van deze focusserende en defocusserende krachten. Bij een 

geschikte vorm van de magneet resulteert deze alternerende werking in netto focussering. In 

figuur 2.3 is een schematische voorstelling gegeven van de RVP-eonfiguratie, zoals die door 

Frölich is voorgesteld [FR077]. In de eenvoudigste configuratie heeft de valley een 

driehoeksvorm. De vorm van de valley wordt vastgelegd door de hoeken e en a. De diepte 

van de valley wordt gekarakteriseerd door de dimensieloze parameters a en b. Deze 

parameters geven de verhouding aan van de inductie in de valley en de inductie in 

respectievelijk het plateau en de ridge. De banen zijn in deze hard~dge benadering gesloten, 

als de deeltjes loodrecht de magneet binnenkomen en loodrecht uittreden. Dit betekent dat 

de vorm van de valley dusdanig gekozen moet worden, dat de deeltjes 1800 afgebogen 
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worden. Hiermee is aan de eis van gesroten banen voldaan. 

- 6 HeV 
- 14 ~toV 

R 
Pr out 
~-+----r-

V 

' - -1v1 
1 2 

se au: 

Figuur 2.9 Schematische voorstelling van de RVP-configuratie met P het plateau, V de 

valley en R de ridge {FR077}. 

In figuur 2.3 is de linkermagneet afgebeeld. De deeltjes komen bij de oorsprong 0 de 

magneet binnen. De hoeken a en 9 zijn gedefinieerd ten opzichte van het inkomende deeltje. 

De relatieve diepte van de valley wordt. gegeven door de parameters a en b: 

a= Bv/Bp 

b = Bv/Br 

(2.10a) 

(2.10b) 

Het deeltje verlaat de magneet op een afstand Yr ten opzichte van het inkomende deeltje. In 

figuur 2.3 zijn M 11 M2 en M3 de middelpunten van de cirkelbanen in achtereenvolgens het 

plateau, de valley en de ridge. Het deeltje passeert in S1 de overgang van plateau naar valley 

en in S2 de overgang valley-ridge. In het plateau doorloopt het deeltje de hoek 29, in de 

valley de hoek 6 en in de ridge de hoek ( ?r-29-6). Een deeltje wordt 1800 afgebogen in de 

RVP-magneet als de plaatsvectoren .S. 11 .5_2, M., M2 en M3 aan de volgende geometrische 

relaties voldoen (DEL89]: 

[ M, = Pv(O,a) 

M3 = Pv(O,y-b) 

(2.lla) 

(2.llb) 
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[
St= Mt + apv(sin( 28),-cos(28) ) 

~2 = M2 + Pv(sin(28+ó),-cos( 28+ó)) 

[
St= M2 + Pv(sin(28) , -cos(28)) 

~2 = M 3 + bpv(si n( 2 8+ó) ,-cos (28+ó)) 

(2.11c) 

(2.11d) 

(2.1le) 

(2.11f) 

Pv is de kromtestraal in de valley. Uit (2.11) volgen de volgende relaties voor fJ en a: 

[ 
ó = ?r-28-arcsin( ~=})s in(28)) 

( ) 1 ( ) 1-a cos 2 e a 
tan a = 0cot 28+ó + 0 · s m • ~ + +b. sin(28+b) 

De weglengte Sn in baan n in de RVP-magneet wordt gegeven door: 

s = Pv[2a8+ó+b(?r-28-ó)) 

(2.12a) 

(2.12b) 

(2.13) 

In het speciale geval dat de magnetische inductie in het plateau gelijk is aan de inductie in 

de ridge (a=b), gaan (2.12) en (2.13) over in: 

ó = ?r--48 

[ 
tan (a) = t!~( 2 ê) + -.-si!-r(:e<?28~) 
s = p v [ ó ( 1-a) + a 1r] 

(2.14a) 

(2.14b) 

(2.14c) 

Uit vergelijking (2.14) volgt, dat bij een geschikte keuze van a en ó, s een dusdanige waa.rde 

heeft, dat er isochronie is. In deze hard-edge benadering is de relatieve diepte van de valley 

voor elke baan gelijk. Als het randveld in de beschouwingen wordt meegenomen, wordt de 

valley relatief minder diep voor de lagere banen. Om de isochronie te behouden dient de 

valley voor deze lagere banen breder te zijn. Dit betekent dat de valley ten opzichte van de 

driehoeksvorm zal afwijken voor de lagere energieën. In hoofdstuk 5 wordt beschreven, hoe 

de vorm van de valley berekend wordt bij een magneetveld met randveld. 
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2.3 Isochronie bij constante 6 

In de eenvoudigste RVP-configuratie heeft de valley een driehoeksvorm. Hierbij zijn voor 

elke energie de hoeken e, 6 en a constant. Bovendien is in deze hard-€dge benadering de 

relatieve diepte a van de valley voor elke baan gelijk. Voor deze configuratie zijn numerieke 

berekeningen gedaan met betrekking tot de stabiliteit van de bundel door Delhez [DEL89]. 

Stel B0 de magnetische inductie in het plateau en in de ridge en Bv de inductie in de valley, 

dan is de weglengte Sn in baan n: 

s _ 21 + 2 m0c[ 1r-ó + ó ] 
n- 'Yn e BO B; 

Substitueren van (2.15) in de isochronievoorwaarden (2.4) geeft: 

[ 

s 0 = 2L + 2-y0 m~ c [ B~ ó + -&;] = n oÀ 

~s = 2( 'Yn-'Yn- dm~ c [á~ó + k] = hÀ 

Uit vergelijking (2.16) volgt voor de driftlengteL en valleyhoek ó: 

(2.15) 

(2.16a) 

(2.16b) 

(2.17a) 

(2.17b) 

Vergelijking (2.17a) voor de driftlengte L, is gelijk aan de uitdrukking voor L in (2.9a), bij 

een microtron met twee homogene 180° buigmagneten. Dit betekent dat bij elke 

RVP-configuratie de driftlengte slechts afhankelijk is van n0 en ~ 1· De parameters ó, B0 en 

Bv zijn gekoppeld via (2.17b). In het limietgeval Ó=O gaat deze uitdrukking over in (2.9b). 

Omschrijven van (2.17b) naar een relatie voor ó als functie van B0 en a geeft: 

met x_ ehÀ 
- 2m 0c 

(2.18) 

(2.19) 

Vergelijking (2.17) is slechts geldig voor 0~ ó~ 1r. Bovendien is a=Bv/B0 kleiner dan 1 

genomen. Deze extra voorwaarden leggen beperkingen op aan de keuze van B0 en Bv. 

Uitwerken geeft: 



[ B,/!J.'Y > 7r/X 
Bv/ ll; < 1r/x 
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(2.20a) 

(2.20b) 

Met À=0.23 m en h=l is x gelijk aan 68.54 T-1. Bij een energietoename van 2.3 MeV per 

passage van de cavity is ll;=4.5. Uit (2.20) volgt dan dat B0 groter is dan 0.206 T. Dit 

betekent dat voor B0 kleiner dan 0.206 T, er geen isochronie is bij een valley met constante 

hoek 6. In bovenstaande vergelijkingen is te zien dat B0/ ll; de karakteristieke verhouding is, 

die de valleyhoek 6 bepaald. 

Om de flexibiliteit van het microtron te vergroten, is een variabele output-energie van de 

geëxtraheerde bundel gewenst. Stel dat de driftlengte L, de valleyhoek 6, de injectieenergie 

Ttnj en de relatieve diepte a van de valley gefixeerd zijn. Uit (2.18) volgt dat B 0/D.'Y 

constant en groter is dan 1rjx. Daar de driftlengte afhankelijk is van zowel n0 als !11, zal bij 

constante driftlengte, n0 met ó.; veranderen. Daar n0 een geheel getal is, zal ll1 slechts 

discrete waarden kunnen aannemen. Beschouw situatie 1 met ó.;=ó.;11 n1=n0, 1 en situatie 2 

met ó.;=fl;2, n2=n0, 2. De isochronie is behouden als het verschil n1-n2 een geheel getal is. 

Voor een vaste driftlengte L volgt uit (2.17): 

(2.21) 

De electrenen worden met een energie Tinj in het mierotren geïnjecteerd. Alvorens de eerste 

baan te doorlopen, passeren de electrenen de cavity. Met de relativistische energie 'Yo in 

(2.9c) is het verschiló.n=n 1-n2: 

(2.22) 

Vergelijking (2.22) geeft de discrete waarden voor l:l ; 2, die mogelijk zijn bij ll 'Yt als 

uitgangspositie. In figuur 2.4a is l:l. 12 bij verschillende ll ; 11 als functie van lln uitgezet. De 

functionele afhankelijkheid van l:l ; 2 van l:l. 'Yt bij verschillende ó.n is in 2.4b weergegeven. 

ó.;1 en n0, 1 dient men zodanig te kiezen, dat er een optimale variatie in de output-energie 

mogelijk is. In tabel 2.1 is een getallenvoorbeeld gegeven bij l:l. ; 1=4.5. In de laatste kolom 

zijn de minimale inductiewaarden gegeven, waaraan B0 moet voldoen, zodanig dat er 

isochronie is. Aangezien B0 begrensd is, is het aantal (mogelijke) energievariaties in de 

output-energie van de bundel beperkt. 
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ón Ó.'Y2 T2(MeV) B0(T)>ó 721r/x 

-2 2.5 1.28 > 0.11 

-1 3.2 1.64 > 0.15 

0 4.5 2.30 > 0.21 

1 7.7 4.00 > 0.35 

2 27.0 14.00 > 1.24 

Tabel ~.1 De mogelijke variaties ó.n bij Ó'Yt=-4.5, en x=68.54 r-1• T2=ó.12·E0• In de laatste 

kolom betekent> 0.11, dat B0>0.11 T bij Ó7=Ó72• 

15 
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{b} 

Figuur ~.4 a) 6.12 als functie van ón met Ó'Y1=3.5, 4.5 en 5.5. b} 6.12 als functie van 611 

bij ón=-1,0,1. 

In het bovenstaande is de injectieenergie constant verondersteld. Is de injectieenergie 

echter variabel in te stellen, dan is ook een continue variatie van de output-€nergie 

mogelijk. Het is echter niet bekend in hoeverre de output-€nergie van de lineaire versneller, 

die als injector wordt gebruikt, variabel is. 
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2.4 Isochronie bij variabele 6 

In de vorige paragraaf zijn relaties voor de microtronparameters afgeleid, waarbij er 

isochronie optreedt. Hierbij is een driehoekige valley verondersteld met constante hoeken 0, 

6 en a en constante relatieve diepte a. Uit de isochronievoorwaarden volgt een eenduidige 

relatie tussen B0, Bv en 6. 
In deze paragraaf wordt een theorie opgesteld, waarmee de isochronie niet alleen voor een 

hard-edge veld maar ook voor een reëel veld te beschrijven is. Hier wordt onder een reëel 

veld een magneetveld met randvelden verstaan. In het reële veld is de minimale inductie, die 

een deeltje in de valley ondervindt afhankelijk van de breedte van de valley. Bij een smalle 

valley is Bv groter in vergelijking met een bredere valley. De reden hiervoor is, dat bij een 

smalle valley het veld over een kortere afstand afneemt dan bij een valley die breder is. Dit 

betekent dat Bv afhankelijk is van de valleyhoek 6. Het blijkt dat het reële veld 

geïmplementeerd kan worden als 6 en Bv een functie van de energie zijn. Dit betekent, dat 

bij elke energie En een hoek Ón hoort, zodanig dat baan n isochroon is. De totale weglengte 

Sn bij energie En is: 

(2.23) 

Substitueren van (2.24) in de isochronievoorwaarden {2.4) geeft: 

(2.24a) 

(2.24b) 

De driftlengte L wordt door (2.24a) gegeven. Ook hier is de driftlengte slechts afhankelijk 

van n0 en ll.1, bij een vaste vorm van de valley. In (2.24b) is Ón als functie van Ón-t gegeven. 

Uitwerken levert de volgende recurrente betrekking: 

Ón'Yn[~-~] = Ón-t'Yn-t[B 
1 -~] + [~-Bll.1] Dv,n Do v1n-t Do .Gmoc o 

(2.25) 

Deze vergelijking beschrijft hoe de valleyhoek ó in baan n afhangt van de valleyhoek in de 

vorige baan n-1, zodanig dat de isochronie behouden is. Voor (2.25) kan niet zonder meer 

een analytische uitdrukking gegeven worden, omdat het veld Bv in de valley een functie is 

van Ón· Dit betekent dat (2.25) iteratief opgelost moet worden. 
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Beschouw eerst de hard-€dge benadering Bvm-t=llv10 =Bv· Vooruitlopend, blijkt in 

hoofdstuk 5 dat deze hard-€dge benadering het reële veld redelijk goed beschrijft. Voor een 

constante valleyhoek 6 gaat (2.25) over in (2.18). Voor de hard-€dge benadering is 

vergelijking (2.25) analytisch oplosbaar. Uitwerken van (2.25) geeft: 

[
ehÀBo A J a 

6n'Yn = 6n-t'Yn-t + 2mo c - 7ru'Y 1-a (2.26) 

Met 6 _ [eh.ÀB0/ll'Y -1r] a 
c- 2m 0 c l-a (2.27) 

gaat (2.26) over in: 

(2.28) 

De term 6c uit (2.27) is juist de uitdrukking voor 6 voor een gleuf met constante valleyhoek. 

De differentievergelijking (2.28) geeft het verloop van de valleyhoek als functie van de 

energie. De oplossing van deze vergelijking is: 

(2.29) 

Bij een keuze van 60 ligt de vorm van de RVP-magneet hiermee vast. Een speciaal geval 

van (2.29) is 6n=6n-h met 6n=6c· Dit treedt op als ll6n voor elke energie 0 is. Substitueren 

van 6n=6n_1+66n-t en 'Yn='Yn-t+L\'Y in (2.26) geeft de volgende uitdrukking voor ll6n_1: 

{2.30) 

Uit {2.30) volgt, dat er drie situaties onderscheiden kunnen worden. Voor 6n-l groter dan 6c, 

is elke 6n kleiner dan 6n-t· Dit betekent dat 6(T) een monotoon dalende functie is. Deze vorm 

wordt convergent genoemd. Als 6n-l gelijk is aan 6c, is 6 de constante functie. 6(T) is een 

monotoon stijgende functie voor 6n-t kleiner dan 6c. Dit type wordt divergent genoemd. 

Naast deze drie elementaire typen, zijn combinaties van bovenstaande typen mogelijk. Stel 

dat 6n-t>6c, dan is 6 convergent. Als de verandering 66n-l zo groot is, dat 6n<6c , dan wordt 

6 divergent. In figuur 2.5 is het verloop van 6=6(T) bij Bv=0.08, 0.10 en 0.12 T te zien. 

Hierbij is B0=0.20 T ( 6c<0) en B0=0.25 T ( 6c>O). Resumerend: 

convergent 

constant 

divergent 

6n < 6n-l 

6n = 6n-t 

6n > 6n-t 

, als 6n-l > 6c 

, als 6n-l = 6c 

, als 6n-t < 6c 
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Figuur 2.5 a) 6 als functie van de energie bij 8 0=0.20 T en Bv=O.OB, 0.10 en 0.12 T bij 

Ó.'Y=4.5. b) 6 als functie van de energie bij 8 0=0.25 T en Bv=O.OB, 0.10 en 0.12 T bij 

Ó.'Y=4.5. 

De vorm van de valley wordt bepaald door de parameter 6c. De grafiek van 6c als functie 

van a heeft een asymptoot voor a=l. In het geval a=l is Bv=Bo en is er geen valley. 

Bovendien is 6c lineair in B0/ Ó.'Y. In figuur 2.6 is 6c als functie van de relatieve diepte a van 

de valley weergegeven bij verschillende B0/ ó. 'Y verhoudingen. In de onderstaande 

berekeningen is À=0.23 m en h=l, tenzij anders vermeld. 
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0 

Figuur 2. 6 6c als functie van de relatieve diepte a van de valley bij B0/ ó. 1=0. 036, 0. 04 0, 

0.044, 0.049 en 0.053. 
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Voor de RVP-magneet is hoek 6n positief. Bij een negatieve waarde voor 6c is de functie 

voor alle 6n convergent. Uit de geometrische relaties volgt, dat er 3 valleyvormen te 

onderscheiden zijn: 

1) als 6 convergent is, neigt de valley naar een parallelle configuratie. Hierbij lopen de 

randen van de valley nagenoeg evenwijdig aan elkaar. 

2) als 6 constant is, heeft de valley de driehoeksvorm. 

3) als 6 divergent is, snijden de randen van de valley elkaar. Dit wordt de scharende 

driehoeksvorm genoemd. Hierbij verschuift de oorsprong van de valley in de richting van de 

magneet. 

Deze 3 vormen zijn in figuur 2. 7b weergegeven bij B0=0.21 Ten B0=0.22 Ten B0=0.23 T. 

In 2. 7a zijn de overeenkomstige 5--curven afgebeeld. Door een geschikte keuze van B0 / 6. 'Yen 

a kan elke gewenste valleyvorm gerealiseerd worden. 
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{b} 

Figuur 2. 7 a) Theoretische curve voor 6 als functie van de energie bij B0=0.21, 0.22 en 0.23 

T, a=O. 1. b} Bijbehorende valleyvormen. 

Aan het begin van deze paragraaf is gesteld, dat het mogelijk is isochronievoorwaarden af 

te leiden voor reële magneetvelden. Hier wordt slechts aangegeven hoe deze velden 

geïmplementeerd kunnen worden. Stel dat er een (recurrente) betrekking voor de valleyhoek 

6n is gevonden, dan moet hieruit de vorm van de valley bepaald worden. De geometrische 

relaties zijn echter alleen geldig voor een hard-edge veld. Om toch deze relaties te 

gebruiken, wordt het reële veld uitgedrukt in termen van gemiddelde waarden. Hierbij wordt 

gemiddeld over de doorlopen hoek in de valley. Vergelijking (2.25) uitgedrukt in de 

gemiddelde waarden <Bv> en <p> geeft: 

6nrn[<B 
1 >-frn] =6n-I'Yn-t[<B 

1 >-frn]+[2~Àc_BLl'Y] 
V!fl 0 Vlfl-1 0 0 0 

(2.31) 
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Het magneetveld in de valley wordt beschreven door een gemiddelde inductie <Bvm> en een 

gemiddelde kromtestraal <Pn>· Voor <p> geldt: 

- 1ffi~C <p>- e<v> (2.32) 

<Bvm> is zodanig bepaald, dat de weglengte in de valley gelijk is voor zowel het reële veld 

als het hard-edge veld. Deze weglengte is gelijk aan de lengte van cirkelboog met 

gemiddelde straal <Pn> en hoek Ón· Dit wordt de breedte bn van de valley genoemd: 

(2.33) 

Substitueren van (2.32) in (2.33) geeft: 

(2.34) 

Hieruit volgt dat het produkt Ó'Y evenredig is met het produkt van de breedte van de valley 

en de gemiddelde B in de valley. Substitueren van (2.34) in (2.31) geeft een recurrente 

betrekking voor bn en <Bv,n>· 

(2.35) 

In de eerste term in het rechterlid staat het verschil bn<Bvm>-bn-t<Bvm-t>· Dit is het 

differentiequotiënt van de (continu voortgezette) functie b<Bv>. In eerste orde: 

(2.36) 

Het ' teken geeft differentiëren naar b aan en (b<Bv> )' staat voor de functiewaarde van de 

afgeleide in het punt !(bn+bn_1). Hiermee wordt de recurrente betrekking voor bn: 

(2.37) 

Als <Bv> als functie van de valleybreedte bekend is, wordt bn door vergelijking (2.37) 

gegeven. Ook hier is duidelijk te zien dat de verhouding B0/ D. 'Y de afmetingen van de valley 

vastlegt. Met behulp van (2.34) volgt hieruit ó als functie van de energie. In appendix C is 

een voorbeeld van deze berekening gegeven voor het magneetveld, zoals dat in hoofdstuk 3 

wordt afgeleid. 
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3.0 MAGNEETVELDBEREKENINGEN MET POISSON 

In het vorige hoofdstuk zijn isochronierelaties afgeleid voor een hard-€dge veld. De tweede 

stap in de ontwerpfase van de RVP-magneet is het beschrijven van het reële veld. Hiertoe 

wordt eerst het magneetveld berekend. Vervolgens wordt dit veld gebruikt in het 

baanberekeningsprogramma HIATT. Met de computer-code POISSON worden 2 

dimensionale magneetvelden berekend. Daar de 3 dimensionale RVP-configuratie niet te 

reduceren is tot een 2-D configuratie, wordt het magneetveld in enkele geschikte doorsneden 

berekend. Het 3-D magneetveld wordt nu beschreven door het achter elkaar plaatsen van 

deze 2-D doorsneden. Een alternatieve manier om het veld in HIATT te implementeren, is 

het opstellen van een mathematische beschrijving van het veld. Hiertoe is het randveld en 

het veld in de valley onderzocht. Het blijkt dat met curve-fitting een goede beschrijving 

voor het veld in de RVP-magneet te geven is. Tenslotte is het effect van een clamp op het 

randveld bekeken. 

3.1 POISSON en de magncetconfiguratie. 

POISSON [POI87] is een programma waarmee het magneetveld bij een gegeven 2 

dimensionale magneetconfiguratie berekend wordt. De POISSON vergelijking die het veld 

beschrijft, wordt opgelost met de eindige elementen methode. In POISSON is het mogelijk 

eigen B-J.L tabellen te definiëren. J.L is de magnetische permeabiliteit van het materiaal. In de 

POISSON berekeningen is staal 37 als materiaal genomen. In een 2-D magneetconfiguratie 

veronderstelt HIATT, dat de magneet in de richting loodrecht op het vlak van tekening 

oneindig voortzetbaar is. Aangezien de valley de symmetrie van de RVP-magneet verstoort, 

worden 2-D doorsneden genomen en representatief verondersteld voor het 3-D veld. 

Metingen moeten uitwijzen of deze 2-dimensionale velden het 3 dimensionale magneetveld 

correct beschrijven. In figuur 3.1 zijn de microtronmagneten gegeven en de twee doorsneden 

A en B. In beide doorsneden is een projectie van de valley te zien. 

(a) 
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Figuur 9.1 a} Doorsnede B. De afmetingen zijn in cm. b} Schematisch overzicht van het 

microtron met de doorsneden A en B. c} Doorsnede A. 

In figuur 3.2 is de voorstelling van het RVP magneetveld gegeven. De magneet wordt in 

een aantal 'plakjes' verdeeld. In elk 'plakje' is een inkeping aangebracht. Deze inkeping is de 

projectie van de valley. Vervolgens wordt in elk 'plakje' het 2-D magneetveld berekend. Het 

totale RVP-veld wordt dan verkregen, door het achter elkaar plaatsen van de 

magneetvelden in de 'plakjes'. In deze 2-D representatie van het veld zijn de 

3-dimensionale effecten ten gevolge van de schuine valleyrand niet meegenomen. 

Figuur 9.2 Voorstelling van het veld door parallelle B-profielen. 

t
'y' V .. ,_ 

~--~~ .. 
-, 
i.. 

Voor het berekenen van het magneetveld is doorsnede A genomen. Daar deze doorsnede 

geen terugkeerjuk heeft, wordt voor de berekeningen met POISSON een juk aangenomen. 

Het mediaanvlak is hier symmetrievlak. In figuur 3.lc zijn de afmetingen van de beschouwde 

doorsnede gegeven. De gap is de afstand tussen beide magneetpoleh en bedraagt 5 cm. Het 

juk heeft een breedte van 8 cm en is 15.5 cm hoog. Bij een stroom van 5 kA door de spoelen 

is de magnetische inductie in het juk in het mediaanvlak 1.35 T. De inductie in het 
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mediaanvlak in het homogene deel van de gap is 0.23 T. De afmetingen van de spoelen zijn 

4x4 cm. In doorsnede A en B is de afstand tussen de spoelen respectievelijk 50 cm en 100 

cm. In doorsnede B is er naast mediaansymmetrie ook spiegelsymmetrie ten opzichte van het 

midden. Bij het berekenen van het veld hoeft dan slechts ! deel van de magneet berekend te 

worden. 

De inkeping, in het vervolg ook valley genoemd, wordt gekarakteriseerd door de breedte, 

diepte en positie ten opzichte van het juk. De diepte van de valley is ten opzichte van de 

magneetrand gedefinieerd. De afstand van de valley tot het mediaanvlak is dan de som van 

de diepte en de halve gap. Daar de valley breder wordt voor de hogere banen, zal de breedte 

van de inkeping ook variëren. Vooralsnog is de diepte constant gekozen. Door in een aantal 

doorsneden het magneetveld te berekenen, is het RVP-magneetveld in elke (discrete) positie 

bekend. De afmetingen van de magneet is 50x100 cm. Bij een stapgrootte van 1 cm in de x 

en y-richting betekent dit, dat er 50 POISSON berekeningen uitgevoerd moeten worden bij 

één combinatie van breedte/diepte van de valley. Gezien de benodigde rekentijd van ca. 10 

minuten voor één doorsnede is dit praktisch gezien niet realiseerbaar. Daarom moeten we 

onze toevlucht nemen tot een theoretische/empirische beschrijving voor het veld ten gevolge 

van een valley. 

In figuur 3.3 is de absolute magnetische inductie Bt=HBx2+By2) als functie van de x en 

y~oördinaat uitgezet. Het mediaanvlak wordt gegeven door de lijn y=O. De oorsprong 

(x=O, y=O) komt overeen met de linkerzijde van het juk in figuur 3.lc. De x~oördinaat 

geeft de afstand tot het juk. In dit voorbeeld is de valley 2 cm diep en 4 cm breed. Hierin is 

duidelijk te zien, dat er aan de rand van de valley hoge inductie-waarden optreden. Deze 

hoge waarden veranderen niet als het aantal punten in het numerieke rooster vergroot wordt. 

Dit betekent dat de pieken geen numerieke fout,en zijn, maar dat er locaal een vergaande 

verzadiging van het ijzer optreedt. 

B 

0 

Figuur 3.3 3 dimensionale representatie van B{x,y)=~ (Bx 2+B/}. 
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Figuur 3.4 geeft een profiel van het magneetveld in het mediaanvlak. Hierin is B0 de 

top-waarde in het homogene deel van het veld. De minimale B-waarde ten gevolge van de 

valley is Bdtp· Bij een energie van 25 MeV is de kromtestraal ongeveer 40 cm. Daar in 

doorsnede A de afstand tussen juk en pool 50 cm is, is het veld in de buurt van het juk niet 

relevant. 

De relatieve diepte a van de valley is Bdtp/B0. In figuur 3.4 is duidelijk te zien, dat het 

veld in de valley niet op de poolrand, maar 3 cm voorbij de poolrand al afneemt. Het blijkt 

dat bij een gap van 5 cm deze afstand 3 cm is bij een valley met willekeurige breedte en 

diepte. Ook het randveld rechts in figuur 3.4 neemt al 3 cm voorbij de poolrand af. 

De inductie in het homogene deel van het veld links van de valley heeft een iets hogere 

waarde dan rechts van de valley. Dit verschil wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 

het juk, dat links van de valley is aangebracht. 
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Figuur 9.4 B-profiel in het mediaanvlak voor doorsnede A. 

Uit figuur 3.4 wordt B0 bepaald door de gemiddelde inductie te nemen in 7 punten, rechts 

en links van de valley. Hiermee wordt een kleine spreiding van B0 verkregen. Daarentegen is 

Bdip de magnetische inductie in slechts één punt. Een kleine verandering van het veld in de 

valley geeft dan een relatief grote spreiding van Bdip· 
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3.2 Valleyveld in de RVP-magncet 

Voor een theoretische beschrijving van het veld in de (2-D) valley is voor een aantal 

combinaties van de valley-breedte, diepte en positie het B-profiel in het mediaanvlak 

berekend. Hierbij is de gap 5 cm, de stroom door de spoelen 5 kA en de maasbreedte van het 

numerieke rooster 1 cm in zowel de x als in dey-richting. Uit de berekeningen volgt, dat de 

positie van de valley ten opzichte van het juk nauwelijks invloed heeft op de waarde van 

Bdtp· De POISSON berekeningen zijn gedaan voor alle combinaties van de diepte 

(1,1!,2,2!,3,4 en 8 cm) en de breedte (4,5,6,8,10,14 en 20 cm). Voor elke combinatie is de 

relatieve diepte a=Bdtp/B0 berekend. Deze resultaten zijn in een hoogtekaart in figuur 3.5 

samen~evat. Hieruit volgt, dat de relatieve diepte a het meest verandert over de lijn 

diepte/breedt~}. Bij een diepte van 2 cm, geeft een vergroting van de breedte (breedte>8 

cm) nauwelijks een lagere Bdtp/B0 . Dit vindt ook plaats bij een verandering van de diepte 

bij een breedte kleiner dan 8 cm. Voor de contouren bij grotere diepte en/of breedte is het 

aantal berekende punten zo gering, dat de contouren vervormd worden door het interpoleren. 

De nauwkeurigheid in a wordt bepaald door twee factoren: de nauwkeurigheid waarmee 

POISSON het magneetveld berekent, en de nauwkeurigheid waarmee B0 en Bdtp worden 

bepaald. Aangezien B0 door een middeling over 7 punten bepaald wordt, is de fout hierin 

verwaarloosbaar ten opzichte van de fout in Bdtp, die door slechts één punt wordt bepaald. 

Bij variatie van de relatieve nauwkeurigheid in POISSON, blijkt, dat de spreiding in 

Bdtp/B0 2% bedraagt. Hiermee is de relatieve nauwkeurigheid van a 2%. 
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Figuur 9.5 Hoogtekaart van de relatieve diepte a=Bdtp/B0 ten gevolge van de valley, als 
functie van de breedte en diepte van de valley bij een gap=5 cm. De resultaten volgen uit 
POISSON -berekeningen. 
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Met deze numerieke resultaten is de relatieve diepte van de valley bij elke valleybreedte en 

diepte bekend. Voor het beschrijven van het RVP-magneetveld is echter een theoretische 

beschrijving van figuur 3.5 nodig. Stel dat de valley oneindig breed en oneindig diep is, dan 

is het veld in de valley een randveld, zoals we dat in figuur 3.4 hebben gezien. Hieruit volgt 

de veronderstelling, dat het magneetveld in de valley niets anders is dan een superpositie 

van twee randvelden. In het limietgeval dat de valleybreedte b-~m, verloopt dit randveld van 

B0 naar Bmin· Hierin is Bmin de minimale B-waarde, die bij een gegeven gaphoogte g en 

gleufdiepte d wordt gegeven door: 

(3.1) 

Beschouw eerst een enkel randveld. Dit randveld wordt beschreven door een functie f(x) en 

wel zodanig dat op positie x de inductie B(x) gegeven wordt door: 

B(x) = Bmin + (Bo-Bmin)· f(x) (3.2) 

Hierin is x de positie in het randveld. Voor x=O is B(O)=Bo en in het limietgeval x-~m, is 

B(m)=Bmtn· Hieruit volgt dat de functie f een dusdanige vorm heeft, dat f(0)=1 en f(m)=O: 

[ f( 0) = 1 _, Bv = Bmlo 

f(m) = 0 -1 Bv = Bo 
(3.3) 

Voor de functie f(x) zijn verschillende benaderingen te geven. Enge geeft voor f{x) de 

volgende empirische uitdrukking [SEP67]: 

1 
f(x) = l+exp(S(x)) (3.4) 

waarin S(x) een derde orde polynoom in x is. Door curve-fitting worden de coëfficiënten van 

het polynoom bepaald. De gemiddelde afwijking (Root Mean Square) van dit profiel ten 

opzichte van het berekende POISSON-profiel, is kleiner dan 10-3• Hoewel deze (empirische) 

functie het randveld goed benadert, is het aantal van 4 coëfficiënten niet praktisch. Daarom 

is gezocht naar een profiel met slechts één parameter, waarmee het randveld ook 

'voldoende' nauwkeurig beschreven wordt. Een exp( -ax) profiel geeft een RMS in de orde 

van to-1• Dit geeft een aanzienlijk verschil tussen de gefitte functie en het met POISSON 

berekende profiel. Een exp( -ax2) profiel geeft een veel betere benad~ring van het randveld. 

Hierbij is de Root Mean Square in de orde van 10-2. Het is gebleken dat de parameter a in 

eerste instantie voldoende is voor het beschrijven van één enkel randveld. In figuur 3.6 is 
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zowel het door POISSON gegeven profiel, als de gefitte curve's exp(-ax) en exp(-ax2) 

gegeven. Hieruit volgt dat de exp(-ax2)-functie het randveld voldoende nauwkeurig 

(RMS:::to-2) beschrijft. Voor alle berekeningen is dit profiel gebruikt, tenzij anders vermeld. 
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Figuur 9.6 Fitten van een exp( -ax) en exp( -ax2)-functie aan het randveldprofiel, zoals dat 

berekend is door POISSON. Voor f(x}=exp( -ax) is a=BO m-1 en voor f(x)=exp( -ax2) is 

a=920 m-2. 

Hiermee is de beschrijving van een enkel randveld compleet. Nu rest nog de superpositie 

van twee van zulke randvelden, waarmee het veld in de valley wordt beschreven. 

Het randveld links in de valley wordt beschreven door ft en het randveld rechts door 

functie f2• Uit symmetrieoverwegingen geldt: 

(3.5) 

waarin b de breedte van de valley is. Dit is echter niet de fysieke breedte, maar de afstand 

waarover het randveld van het plateau (B=B 0) naar de ridge (B=B 0) varieert. De verklaring 

hiervoor is, dat het randveld al voorbij de magneetpool afneemt. Door deze keuze van het 

coördinatensysteem is de (fysieke) afstand tussen de poolranden altijd kleiner dan b. 

De basisidee voor de superpositiefunctie is dat ft het randveld beschrijft bij afwezigheid van 

randveld f2 en vice versa. In eerste instantie is de wederzijdse invloed van ft en f2 niet 

meegenomen. Het zal blijken dat deze invloed terug te voeren is op een variatie van de 

parameter a. 
De superpositiefunctie F moet zodanig geconstrueerd worden dat er aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: als beide randveldfunctie's ft=O en f2=0 zijn, is F ook 0. In dit 

geval zijn de valleyranden zover van elkaar verwijderd, dat de inductie in het midden van de 

valley gelijk aan Bmtn· Als f1 en f2 beide 1 zijn, dan is F gelijk aan 1. Dit betekent dat de 
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beide randvelden elkaar volledig overlappen: het veld is homogeen. Als één functie 1 is en de 

andere functie 0, is F=l. In deze situatie is de invloed van slechts één randveld merkbaar. 

Samengevat: 

I 
ft=l A f2=1 

f1=1 A f2=0 

ft=O A f2=1 

ft=O A f2=0 

-+ F=l 

-+ F=l 

-+ F=l 

-+ F=O 

Een functie F die aan bovenstaande voorwaarden voldoet is: 

(3.6) 

(3.7) 

In figuur 3. 7 zijn de randveldfunctie's f11 f2 en de superpositiefunctie F grafisch weergegeven. 

De oorsprong x=O en de breedte b zijn zodanig gekozen, dat F(O)=l en F(h)=l. De 

minimale inductie Bdtp treedt op in het midden van het interval [O,b] op positie x=!b. 
1.2 +---_..l._ __ __L __ ___.~ ___ .J_ __ + 

Pool Pool 

1.0 
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0 
m 
~0.6 
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0.4 -------
f2 
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0.0 -+----r--......_-.,...----r---'---r----+ 
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X (m) 
Figuur 3. 7 Voorstelling van het veld in de valley als een superpositie van twee randvelden. f1 

is de randveldfunctie, bij afwezigheid van f2 en vice versa. 

Substitueren van het exp( -ax:2)-profiel voor het randveld in de superpositiefunctie F in 

(3. 7) geeft de magnetische inductie Bv: 

(3.8) 

Vergelijking (3.8) heeft een minimum voor x=!h. Hiermee wordt Bdip in het midden van de 

valley gegeven door: 
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(3.9) 

Daar Bmln een functie is van de diepte van de valley, kan hiermee de relatieve diepte 

a=Bdtp/B 0 bij elke breedte en diepte berekend worden. Hoe goed dit profiel 'past' bij de met 

POISSON berekende curve, is in figuur 3.8 weergegeven. De getrokken lijn geeft de 

berekende curve aan en de geblokte lijn is de gefitte functie (3.8). In het algemeen is de 

gemiddelde afwijking RMS~::1o-2 . Als functie (3.8) bij verschillende valleydiepten gefit wordt, 

blijkt de coëfficiënt a geen constante waarde te hebben, maar af te nemen met toenemende 

diepte. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van a als functie van de valleydiepte. Hierin is a 

telkens gemiddeld over de breedte van de valley. Voor een enkelvoudig randveld is is a=320 

m-2. Het is voorbarig te concluderen, dat in het limietgeval diepte-+ ro a=310 m-2, omdat een 

aantal factoren het randveld beïnvloeden. Het blijkt dat de afmetingen van de spoel en de 

gaphoogte invloed hebben op het randveld. Dat in dit geval (spoelen: 4x4 cm, gap=5 cm) a 

wel naar310m-2 convergeert voor grote diepte is dan ook toeval. 

diepte(m) a(m-2) 

0.01 570 :1: 20 

0.02 520 :1: 20 

0.04 390 :1: 10 

0.08 310 :1: 10 

ro 320:1: 5 

Tabel 9.1 a als functie van de diepte van de valley1 gemiddeld over de breedte van de valley. 
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Figuur 9.8 Berekende engefitte B-profiel in het mediaanvlak in een valley met breedte=L{ 
cm en diepte=2 cm. a=540 m-2 en RMS=Jo-2• 
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Aangezien a een functie van de valleydiepte is, is het eerder gestelde profiel exp( -ax2) niet 

algemeen geldig voor een willekeurige valley. Deze beschrijving met maar slechts één 

parameter blijft echter toch bruikbaar, omdat de diepte van de valley constant is. Voor elke 

breedte is a dan op één waarde gefixeerd. De waarde van a wordt gegeven door tabel 3.1. 

Om te controleren in hoeverre de superpositiefunctie het veld in de valley correct beschrijft, 

is voor een aantal (breedte,diepte) combinaties de relatieve diepte van het magneetveld 

berekend. Hierbij is de functie a= a( diepte) lineair geïnterpoleerd. De contouren met 

constante a zijn in figuur 3.9 gegeven. Vergelijken van deze theoretische contourenmap met 

de empirische/numerieke contourenmap in figuur 3.5 laat zien dat beide grafieken elkaar 

voor de lagere a-waarden nagenoeg volledig overlappen. Dit betekent, dat de beschrijving 

van het valleyveld met een superpositie van twee randvelden, een zeer goede benadering voor 

het reële veld is. 
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Figuur 3.9 Theoretische resultaten voor de relatieve diepte van de valley a=Bdip/Bo bij 
verschillende valleybreedte en diepte. Het veld in de valley wordt beschreven door een 
superpositie van 2 randvelden. Het randveld wordt gegeven door het profiel exp( -ax2), met 
a=a{diepte}. 

In plaats van de magnetische inductie Bv(x), kan men het veld in de valley ook beschrijven 

door een homogeen veld met een inductie <Bv>· <Bv> is een gemiddelde waarde voor het 

veld en is zodanig gedefinieerd, dat de integraal /Bds constant blijft. Bij een breedte b 

wordt de gemiddelde inductie <Bv> gegeven door: 

(3.10) 
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Met het exp( -ax2)-profiel voor f1 en f2 volgt hieruit de gemiddelde inductie <Bv> in de 

valley (zie appendix B): 

~B [ _1ab2 
] <Bv> = Bmin + 0~ ·n/a erf(b~ a)--!~ 2·e 2 ·erf(b~ a/2) 

(3.11) 

waarin erf( x) de error-functie is: 

(3.12) 

Uit (3.11) volgt dat in het limietgeval ~rn de gemiddelde waarde van <Bv> juist de 

hard--edge benadering Bmtn geeft. Voor 'voldoende' grote b is de term exp( -!ab2) 

verwaarloosbaar ten opzichte van erf(b~ a). De error functie in b~ a is dan nagenoeg gelijk 

aan 1. 'Voldoende' is bij a=500 m-2 een breedte groter dan 0.1 m. Hiermee is de gemiddelde 

magnetische inductie <Bv>: 

(3.13) 

Dit betekent dat de gemiddelde wa.arde van het veld in de valley te schrijven is als de som 

van het hard--edge veld en een additionele term, die het randveld beschrijft. Zoals verwacht 

is de bijdrage van deze term kleiner naarmate de breedte groter is. Bij a=500 m-2, b= 0.40 

m, B0=0.2 T en Bmtn=0.1 T, is de afwijking van <Bv> ten opzichte van de hard--edge 

benadering 20 %. Hiermee is de beschrijving van het randveld en het veld in de valley 

compleet en wordt het randveld beschreven door slechts één parameter a. 
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3.3 Magneet met clamp 

Het randveld is één van de storende factoren, die de stabiliteit van de bundel negatief 

beïnvloeden. Door de (relatief) grote afstand waarover het randveld afneemt, ondervinden de 

deeltjes een relatief grote verstorende kracht. Teneinde dit storende effect te reduceren 

wordt vaak een zogenaamde damp gebruikt. Dit is een additionele plaat, die aa.n de 

magneetpool bevestigd is. Door deze damp treedt er in het mediaanvlak een locale verlaging 

van het magneetveld op, waardoor het randveld sneller afneemt. Het is zelfs mogelijk, dat 

het teken van het veld omkeert. Dan is er sprake van alternerende velden, die een extra 

focussering opleveren. In het algemeen worden twee typen damp onderscheiden: de actieve 

en de passieve clamp. De passieve clamp bestaat uit slechts een plaat, terwijl bij de actieve 

clamp extra hulpspoelen aan de plaat worden aangebracht. Volgens Pangels geeft een actieve 

damp echter nauwelijks verbetering ten opzichte van een passieve damp [PAN89]. De 

(inleidende) berekeningen in deze paragraaf zijn dan ook uitgevoerd aan een passieve damp. 

In figuur 3.10 is de damp schematisch weergegeven. De parameters hierbij zijn de dikte 

van de damp, de afstand tot het mediaanvlak en de lengte. De dikte van de damp is 

vastgelegd door de hoeveelheid flux die wordt omvat. In onderstaande berekeningen is de 

dikte van de damp 2 cm en de lengte 6 cm genomen. De afstand h van de damp tot het 

mediaanvlak is hierbij gevarieerd. In figuur 3.11 is voor een aantal afstanden h het verloop 

van het randveld met POISSON berekend. Voor een afstand h kleiner dan 2.5 cm wordt het 

veld zelfs negatief. Dit effect is groter naarmate h kleiner is. Een vergroting van h geeft 

nauwelijks een verandering in het verloop. In figuur 3.11 zijn de curve's ten opzichte van 

elkaar verschoven met 2 cm. De kurve 0, die hoort bij een magneet zonder clamp ligt op de 

juiste positie. Bij elke curve is de relatieve positie van de poolrand aangegeven door de 

rechte hoek met arcering. 

15.5 

---------] -------------

2.5 

Figuur 9.10 Afmetingen vandeclamp in cm. 
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Een sterkere afname van het randveld resulteert in een grotere waarde voor de coëfficiënt 

a. Uit figuur 3.11 volgt echter dat het fitten van curve 1 en 2 niet nauwkeurig uitgevoerd 

kan worden, vanwege het negatieve deel van B. Dit betekent dat bij het gebruik van een 

damp het randveld niet meer te beschrijven is met het exp( -ax2) profiel. 
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Figuur 9.11 De magnetische inductie in het mediaanvlak als functie van de positie, bij 

verschillende afstanden h van de clamp tot het mediaanvlak. Curve {O}=geen clamp, {1}: h=l 

cm, {2}: h=1.5 cm, {3}: h=2.5 cm, {4}: h=4 cm. De gaphoogte bedraagt 5 cm. De rechte 

hoeken met de arceringen geven de positie van de bijbehorende poolrand aan. 
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4.0 HET RANDVELD 

In het vorige hoofdstuk is een analytische/empirische beschrijving gegeven van het 

magneetveld. Met deze beschrijving wordt in dit hoofdstuk de invloed van het randveld 

nader bestudeerd. Dit is belangrijk, want het randveld heeft een verstorende werking op 

zowel de isochronie als de stabiliteit van de bundel. Met deze resultaten wordt in het 

volgende hoofdstuk de weglengte in de RVP-magneet berekend. Hieruit volgt dan de 

valleyvorm, waarbij er isochronie is. 

4.1 SCOFF en EFF-veld 

Voor het bestuderen van een randveld wordt de beweging van een deeltje in een zogenaamd 

SCOFF-veld (Sharp CutOff Fringing Field) vergeleken met de beweging in een EFF-veld 

(Extented Fringing Field). Het SCOFF-veld is equivalent met de hard-edge benadering, 

terwijl het reële veld door het EFF-veld wordt gegeven. In figuur 4.1 zijn de deeltjesbanen 

gegeven in het SCOFF en het EFF-veld. Beschouw een deeltje dat bij het SCOFF-veld 

onder een hoek a met de poolrand de ma.gneet nadert. In het homogene magneetveld in de 

magneet beschrijft het deeltje een cirkelboog met kromtestraal R. In figuur 4.1 geeft de 

virtuele poolrand de eindige uitgebreidheid van het randveld aan. De relatieve beweging in 

het EFF-veld ten opzichte van het SCOFF-veld wordt door twee coördinaten beschreven: 

de x-component evenwijdig aan de SCOFF-baan en dey-component, die loodrecht staat op 

de voortbewegingsrichting. In de magneet ligt y dus in het verlengde van de straal en staat x 

hier loodrecht op. Na het doorlopen van het EFF-veld is de relatieve positie van het 

EFF-deeltje /ly2. De bijbehorende relatieve divergentieafwijking is gelijk aan hoek {3. 

Het magneetveld in het mediaanvlak wordt beschreven door Bz(x,y). Enge beschrijft het 

randveld door een randveldfunctie h(s) [SEP67]. Deze functie geeft de verhouding tussen de 

(locale) inductie Bz,0(s) en de inductie B0 in het mediaanvlak. B0 is het magneetveld, dat 

het deeltje ver in de magneet ondervindt. 

h(s)=~ (4.1) 

Hierin is s de dimensieloze baancoördinaat in het SCOFF-veld. De parameter s is gelijk aan 

de positie, genormeerd op de gaphoogte. In het mediaanvlak varieert het veld langs de baan 

en is h linair in s genomen. Dit is correct, mits de poolranden van de magneet recht zijn. In 

de verdere theorie wordt verondersteld dat aan deze voorwaarde voldaan is. 
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Figuur 4.1 Deeltjesbanen in het SCOFF-veld en in het EFF-veld {SEP67}. 

De beschrijving van het EFF-veld door een SCOFF-veld is slechts dan correct als de 

veldintegraal /Bds behouden is. Dit betekent dat de oorsprong s=O zodanig gekozen moet 

wordt, dat geldt: 

(4.2) 

met s1>>1. Hierin is s1 een positie die ver van de poolrand is verwijderd. De virtuele 

poolrand ligt op positie s=O. Deze definitie komt er op neer, dat de oppervlakken van de 

gearceerde delen in figuur 4.2 gelijk zijn. In het algemeen is de positie van de virtuele 

poolrand ten opzichte van de fysieke poolrand afhankelijk van de magneetconfiguratie. Bij 

het gebruik van een clamp neemt het randveld sneller af en ligt de virtuele poolrand dichter 

bij de fysieke pool, in vergelijking met een magneet zonder damp. Enge geeft voor de 

afstand tussen de virtuele poolrand en de fysieke poolrand 0.6 á 0. 7 maal de gaphoog te. Bij 

een gaphoogte van 5 cm is deze afstand 3 á 3.5 cm. In figuur 4.2 is het SCOFF-veld 

voorgesteld door een blokfunctie, met hoogte 1 voor alle s50. Op de positie s<-sh ver in de 

magneet is B(s)=B 0• In dit gebied is zowel de SCOFF als de EFF-randveldfunctie gelijk aan 

1. In hoofdstuk 3 is het profiel exp( -ax2) aan het randveld gefit. Hierbij geeft de oorsprong 

x=O de positie aan, waarbij Bz,0(s) gelijk is aan B0• Dit in tegenstelling tot bovenstaande 

beschrijving, waar s=O de positie van de virtuele poolrand voorstelt. In de onderstaande 

berekeningen is de positie s=-s 1 dan ook vervangen door s=O. 
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Figuur 4.2 SCOFF en EFF-veld. 

De relatieve beweging in het EFF-veld wordt door de x- en y-<:oördinaat gegeven. Voor 

de dimensieloze coördinaat s geldt: 

s = (x· cos,B + y · sin,B) / g ( 4.3) 

waarin g de gaphoogte is en ,B de hoek, die de EFF-baan maakt met de SCOFF-baan. Deze 

relatie is ook geldig voor de intreehoek a. Voor a=O of ,8=0, is de EFF-baan evenwijdig aan 

de SCOFF-baan. Het SCOFF-deeltje treedt altijd loodrecht de magneet binnen. 

Voor het bestuderen van de beweging in het verticale vlak wordt Bz geschreven als een 

taylorreeks in z. Vanwege de symmetrie in het mediaanvlak bevat Bz slechts even termen 

van z. Bx en By hebben alleen oneven termen van z. In 1e orde benadering is Bz constant. 

Uit de rotatie van B volgen de x en y component van het veld op afstand z van het 

mediaanvlak: 

8B z dh 

[ 

Bx = z(~) = -B0cos~ öx g ,..cts 

By = z(g~z' 0 ) = ~B0sin~ 

( 4.4a) 

( 4.4b) 

waarin h(s) de randveldfunctie is. Vooralsnog wordt alleen de beweging in het mediaanvlak 

bekeken. Hierin is zowel Bx=O als By= 0. 
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4.2 Horizontale beweging 

Een EFF-deeltje dat het randveld loodrecht binnenkomt, ondervindt een defocusserende 

kracht. Dit betekent dat na het doorlopen van het randveld, het deeltje een positie b..y en 

een divergentie lly' ten opzichte van de SCOFF-baan heeft. Als dit EFF-deeltje de 

magneet loodrecht verlaat~ ondervindt het echter een focusserende kracht. In het homogene 

deel van de magneet is de kromtestraal voor beide banen gelijk. !J.y en /J.y' blijven dan 

constant. 

De baan van het deeltje in het magneetveld wordt beschreven door de 2e wet van Newton. 

Voor de positie in dey-richting geldt: 

( 4.5) 

waarin Vx de snelheid van het electron in de x-richting is, e de lading en m0 de massa van 

het electron en Bz het magneetveld. Substitueren van de randveldfunctie h=Bz,0/B0 geeft: 

42 = _ e B0h = _ h 
QXZ mpV R (4.6) 

Hierin is R de kromtestraal van de SCOFF-baan en is vastgelegd via de relatie Bp=pfe. 

Aangezien slechts kleine afwijkingen lly beschouwd worden, is de snelheid vx nagenoeg 

gelijk aan de snelheid in de richting van de baan. Eenmaal integreren van ( 4.6) met 

dx = (gfcos{J)ds (4.7) 

geeft: 

( 4.8) 

(dy/dx)t is de divergentie in s=-s 1 voor de SCOFF/EFF baan. De SCOFF randveldfunctie 

wordt gegeven door: 

[ 

h0(s) = 1, als x<O 

h0(s) = 0, als x~ 0 

Hieruit volgt het divergentieverschil tussen het SCOFF en het EFF-deeltje: 

(4.9) 
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[d ] [d ] Js - = (h0-h)ds ~ eff * scoff ~-St ( 4.10) 

met ho de SCOFF-randveldfunctie en h de EFF-randveldfunctie. In het limietgeval s ~ rn, 

gaat het verschil t1(dy/dx)=(dy/dx)err(dy/dx)5coff naar 0 toe. Dit resultaat is het gevolg 

van de keuze van de oorsprong s=O voor de randveldfunctie. Het positieverschil t1y tussen de 

SCOFF en de EFF baan wordt verkregen door een tweede integratie van ( 4.6) naar s: 

{4.11) 

met 

( 4.12) 

Analoog geldt na het doorlopen van het randveld aan de intreezijde: 

( 4.13) 

We zien dus dat het divergentieverschil tussen de EFF-en de SCOFF-baan 0 is op grote 

afstand s11 maar dat er wel een positieafwijking optreedt. De weglengte in het EFF-veld is 

groter dan in het SCOFF-veld. De positieafwijking is kwadratisch in de gaphoogte. Zoals 

verwacht is het effect bij hogere energieën kleiner, omdat R dan groter is. Volgens numerieke 

berekeningen van Enge heeft de integraal I1 een waarde tussen 0.3 en 0.5. De exacte waarde 

is afhankelijk van de magneetconfiguratie (bv. wel of geen damp). Daar het 

divergentieverschil tussen SCOFf en EFF-baan niet verandert, is er geen sprake van een 

verandering van focusseringssterkte in het horizontale vlak. In het microtron is bij 15 MeV 

de kromtestraal ~0.40 m. Bij een gap van 0.05 m en loodrechte inval ( a=O) geeft dit met 

( 4.13) een uitwijking t1y 1~3 mm bij I1=0.5. Deze afwijking is zo gering ten opzichte van R, 

dat deze verplaatsing verwaarloosbaar is. Stel dat het electron over een afstand van 3 á 4 

maal de gap in het randveld beweegt, dan is het verschil in weglengte tussen EFF en 

SCOFF-veld kleiner dan 1%. Hiermee is ook het verschil in weglengte tussen EFF en 

SCOFF-veld verwaarloosbaar. Dit betekent dat het SCOFF-veld een goede benadering is 

voor het EFF-veld. 
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4.3 V er ticale beweging 

In tegenstelling tot de horizontale beweging, is er in de verticale richting wel een 

verandering in focusseringssterkte. De focusserende kracht in verticale richting neemt toe, 

naarmate de hoek tussen de snelheidsvector en de normaal op de poolrand groter is. Daar het 

deeltje in het EFF-veld al wordt afgebogen, neemt deze hoek af. Dit impliceert een reductie 

van de focusseringssterkte in verticale richting. Deze veranderde focusseringssterkte wordt in 

de lineaire theorie correct beschreven als de intreehoek a vervangen wordt door een 

effectieve intreehoek av. Volgens Enge is de effectieve hoek av [SEP67]: 

met 

l2 = Jm dh Jm hds 
-s 1 s 

( 4.14) 

( 4.15) 

Evenals I 1 is de integraal 12 berekend voor verschillende profielen. Volgens Enge ligt de 

waarde van 12 tussen 0.4 en 0. 7, afhankelijk van het profiel. Voor een magneetrand met de 

vorm van het Rogowski-profiel is 12 zelfs 0. 71. Bij een kromtestraal van 0.40 m en een gap 

van 0.05 m, is de correctie (a-av) bij a=45o ongeveer 8° met 12=0.5. Dit is een nogal grote 

correctie en kan zeker niet verwaarloosd worden. Deze afwijking is zelfs groter voor de lagere 

banen met een kleinere R. Dit effect heeft grote consequenties met betrekking tot de 

verticale focussering. Vanuit dit oogpunt moet de vorm van de valley zodanig zijn, dat de 

hoek av 'voldoende' groot is ten opzichte van g12(1+sin2(x))/Rcos(a). Dit betekent, dat bij 

een kleinere kromtestraal een grotere av nodig is om de verticale stabiliteit te behouden. Bij 

een kleine a (a<100) is de correctie (a-av) in absolute waarde klein. Maar bij een kleine a 

is er slechts geringe verticale focussering. Een betere maat is dan ook de relatieve afwijking 

(a-av)/a. Deze relatieve afwijking is minimaal voor a tussen 35° en 45° en is bij 12=0.5 

ongeveer g/R. Bij 3505a545°, R=0.40 m en een gap van 0.05 m is de relatieve afwijking 

( a-av)/ a al meer dan 10%. 

Bovenstaande integraalformuleringen voor l:J.y en l:J.y' zijn niet alleen geldig voor één enkel 

randveld, maar gelden voor een willekeurig veld dat met een h(s)-functie beschreven wordt. 

Hierdoor biedt bovenstaande theorie de mogelijkheid om de beweging in de valley van de 

RVP-magneet te beschrijven. 
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4.4 Numerieke resultaten: enkelvoudig randveld 

Alvorens een EFF-beschrijving van het valleyveld te geven, is het effect van een 

enkelvoudig randveld onderzocht. Hiertoe is bij een gegeven randveldprofiel h(s) de positie 

l:ly en de divergentie /:ly' ten opzichte van de SCOFF-baan numeriek bepaald. De integraal 

/(h0-h)ds is met behulp van een derde orde integratieroutine opgelost. Uit /(h0-h)ds is met 

een eerste orde integratieroutine de dubbelintegraal I1 berekend [WEB89]. Onderstaande 

berekeningen zijn uitgevoerd met een relatieve nauwkeurigheid (I 20-I0 )/In van 1 promille. 

I0 is de waarde van de integraal als het integratieinterval in N delen wordt gesplitst en 120 is 

de overeenkomstige integraalwaarde bij 2N intervallen. 

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat een exp( -ax2)-profiel het randveld goed beschrijft. 

Hiermee is de EFF -randveldfunctie h( s) 

( 4.16) 

In navolging van Enge zijn zowel de positie x als de coëfficiënt a genormeerd op de gap: 

s=x/g en 'T/=a/g2. Hiermee blijft de exponent -ax2 constant. De bijbehorende SCOFF 

randveldfunctie h0 wordt gegeven door: 

[ 

h0(s) = 1, als s~ D 

h0(s) = 0, als s>D 
( 4.17) 

waarin D een karakteristieke afstand is. D heeft een zodanige waarde, dat de veldintegraal 

/Bds voor zowel het EFF als het SCOFF-veld gelijk is. In formule vorm: 

J
D Jro 2 

0 
h0ds = 

0 
e-'T/S ds ( 4.18) 

Hieruit volgt: 

( 4.19) 

Voor het een magneet zonder clamp is w320 m-2. Bij een gap van 5 cm, is de specifieke 

afstand D· g ~ 5 cm. Dit betekent dat het SCOFF-veld bij een 'breedte' van 5 cm, een 

vergelijkbaar magneetveld geeft als het EFF-veld. In het limietgeval Q-lro is D=O. Dit geeft 

dan het SCOFF-veld. Voor het exp(-ax2)-profiel voor het randveld is een analytische 

uitdrukking voor het divergentieverschil/:ly' (4.10) afgeleid: 
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( 4.20) 

De integraal f(h 0-h)ds bereikt een maximale waarde !~ 1r/11· (1--€rf(!~ 1r) in het punt s=D. De 

grootte van het maximum is evenredig met 1/~ 11· Dit betekent dat bij een grotere 11 het 

effect van het randveld kleiner is. In het limietgeval S--!m is de errorfunctie 1 en is het 

divergentieverschil L\y'=O. In s=D is de functie scherp gepiekt. In figuur 4.3a is L\y' als 

functie van s gegeven, waarbij de coëfficiënt 11 is gevarieerd. De curve is het resultaat van 

numerieke integratie van vergelijking {4.8). De pieken liggen op s=!~ 1r/11- Zowel de positie 

als de hoogte van deze pieken komt zeer goed overeen met de analytische uitdrukking in 

( 4.20). 

Evenals voor L\y' is ook een analytische uitdrukking voor I1 in ó.y=g2Itf{Rcos2a) afgeleid. 

In het limietgeval S--I(JJ convergeert de integraal I1 naar een constante waarde. In appendix El 

is de volgende formule voor I1 afgeleid: 

( 4.21) 

Zoals verwacht is voor grotere a is het effect van het randveld kleiner. Bij a=320 m-2 

(11=0.8) is met (4.21) de maximale positieafwijking L\y 0.13g2/R. In figuur 4.3b is I 1 bij 

verschillende a weergegeven. Dit zijn resultaten die door numerieke integratie van I1 zijn 

bepaald. Voor grote s komt 11 zeer goed overeen met de analytische uitdrukking in {4.21). De 
' 

waarden voor de integraal I1 die uit deze berekeningen volgen, wijken sterk af van de 

waarden die Enge {0.3<I1<0.5) geeft. De verklaring voor dit verschil is, dat het exp(-ax2) 

profiel een te sterke afval van het randveld impliceert. Enge heeft waarschijnlijk een groter 

deel van de {langzaam variërende) staart van het randveld meegenomen. Voor een 

kwantitatieve uitspraak over de afwijking van de EFF-baan ten opzichte van de EFF-baan 

geeft figuur 4.3 een te optimistische schatting. 

Vervolgens is gekeken naar het effect van een andere keuze van het randveldprofieL Een 

exp(-ax) profiel geeft een vergelijkbaar resultaat, waarbij de positie en de hoogte van de 

piek enigszins afwijkt van het exp( -ax2)-profiel. 
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Figuur 4.:1 a) De divergentieafwijking ~y'R/g van de EFF-baan ten opzichte van de 

SCOFF-baan bij o:=400, 600 en 800m-2• b} De positieafwijking ~yRjg2=I1 bij o:=400, 600 

en 800m-2• 

In figuur 4.3b is de relatieve positie van het EFF-deeltje ten opzichte van het 

SCOFF-deeltje gegeven. De booglengte van deze curve is gelijk aan weglengte lerr van de 

EFF-baan. lerr wordt gegeven door: 

( 4.22) 

Met dx=(g/cos/])ds gaat ( 4.22) over in: 

( 4.23) 

In figuur 4.3a is te zien dat ~(dy/dx) een scherp gepiekte functie is, die benaderd kan 

worden door een driehoek met basis s~l.5 en hoogte 6(dy/ds)~O.l5 bij o:=500 m-2. Met 

~(dy/ds)2<<1 is (4.23) in eerste orde benadering: 

( 4.24) 

Om een kwantitatieve uitspraak te doen over het weglengteverschil (Ieffîscorr) wordt de 

integraal afgeschat met de oppervlakte onder de driehoek met basis s~l en hoogte 

(6dy/ds)2~(0.15)2. Bij een gap van 5 cm, is Oerr-lscorr)~l mm. Dit weglengteverschil van 1 

mm in verwaarloosbaar ten opzichte van een gemiddelde kromtestraal R=0.40 m. 

3.( 
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In paragraaf 4.3 is aangegeven, hoe de focusseringssterkte in het verticale vlak verandert, 

bij een gegeven h(s)-functie. Met h(s)=exp(-11s2) is de integraal 12 uit (4.16) analytisch 

opgelost (zie appendix E2): 

r ( ) 1 o. 26 Im S-tro 2 ~ -
11
- (4.25) 

Hieruit volgt 12~0.32 bij a=320 m-2 (T7=0.8). Evenals 11 wijkt 12 ook af van de waarde die 

Enge (0.4<I2<0. 7) geeft. De verklaring in beide gevallen is, dat het randveld een staart 

heeft, die< niet correct beschreven wordt met een exp( -ax2)-profiel. 

4.5 Het randveld van de RVP-magneet 

In hoofdstuk 3 is verondersteld dat het magneetveld in de valley niets anders is dan een 

superpositie van twee randvelden. Als voor dit veld een functie h(s) opgesteld kan worden, 

kan de baan van een deeltje in dit EFF-veld met behulp van bovenstaande theorie berekend 

worden. Bij een enkelvoudig randveld neemt het veld van 0 naar B0 toe. Hierbij is de 

SCOFF randveldfunctie h0 dan 0 of 1. Het SCOFF-magneetveld in de valley varieert echter 

van Bmin naar B0. Met h0=Bz,0/B0 wordt h0 gegeven door: 

[ 

h0 = 1, 

h0 =a, 

h0 = 1, 

als s~ D 

als s>D A s<b-D 

als s~ b-D 

( 4.26) 

waarin a de relatieve diepte Bmin/B0 van de valley is en b de afstand waarover het veld van 

het plateau (B=B0) naar de ridge (B=B0) varieert. De parameter D is een karakteristieke 

afstand en heeft een dusdanige waarde, dat de veldintegraal /Bds gelijk is voor het 

SCOFF-veld en voor het EFF-veld. Het EFF-veld wordt op analoge wijze in een functie 

h(s) uitgedrukt. In hoofdstuk 3 wordt de magnetische inductie Bv in de valley gegeven door: 

Bv = Bmin + ll.B·F (3.2) 

met F de superpositiefunctie. F is een functie van de valleybreedte en van a. Hieruit volgt 

voor de EFF randveldfunctie h(s): 
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B ilB 
h(s) = jfo = 1 -{1-F)BO ( 4.27) 

In figuur 4.4 is de beschouwde situatie schematisch weergegeven. In de RVP-magneet 

doorloopt het EFF-deeltje bij het binnenkomen van de magneet het randveld van het 

plateau. Als het deeltje loodrecht op de poolrand het randveld binnenkomt, beweegt het 

deeltje in het plateau evenwijdig aan de SCOFF-baan. De loodrechte afstand ily tussen 

deze EFF-baan en de SCOFF-baan is in de orde van enkele mm. In figuur 4.4 is dit verschil 

sterk vergroot weergegeven. De virtuele poolranden zijn in figuur 4.4 gestippeld. Vervolgens 

doorloopt het deeltje het veld in de valley. De valleyranden, zoals die in figuur 4.4 zijn 

getekend geven de positie aan met Bv=B0. Aangezien het randveld al voorbij de poolrand 

afneemt, is de (fysieke) valley smaller. Deze virtuele valley vereenvoudigt het gebruik van de 

randveldfunctie h(s). Bij de overgang van hoog veld (plateau) naar lager veld (valley), zal 

de afstand .!ly tussen de SCOFF en de EFF-baan afnemen. Na het doorlopen van het 

randveld van plateau-walley is ily'=O. Vanwege de symmetrie zal ily bij het doorlopen van 

de tweede helft van de valley weer toenemen. Het is te verwachten dat na het doorlopen van 

de valley de divergentieafwijking ily'=O en dat de EFF-baan op een afstand ily van de 

SCOFF-baan ligt. Bij het doorlopen van de ridge blijft zowel ily als /).y' constant. Als het 

deeltje daarna het randveld van de ridge heeft doorlopen, zullen de EFF -baan en de 

SCOFF-baan samenvallen. Hieruit volgt dat de EFF-baan beschreven kan worden door een 

SCOFF-veld, zij het met een afwijkende weglengte. 
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De positie van de virtuele poolrand wordt bepaald door de parameter D in ( 4.26). Bij een 

virtuele valley met een breedte b, liggen de virtuele poolranden op de positie s=D en 

s=b-D. Voor posities s~D en s~b-D is het SCOFF-veld B=B 0• Bij D~s~b-D is het veld 

Bmin· In hoofdstuk 3 is een uitdrukking afgeleid voor de gemiddelde waarde <Bv> van het 

magneetveld in de valley. Uit /Bscorrds=/Berrds volgt de positie van de virtuele poolrand: 

2BoD + (b-2D)Bmin = b<Bv> ( 4.28) 

Als de valleybreedte b groter is dan ~ 0.10 m bij a=500 m-2, is <Bv> in eerste orde 

benadering: 

{3.13) 

Substitueren van (3.13) in ( 4.28) geeft de positie van de virtuele poolrand: 

( 4.29) 

Deze uitdrukking is ook gevonden bij een enkelvoudig randveld. Met deze gegevens is de 

divergentie- en de positieafwijking bij verschillende a bepaald (zie figuur 4.5). De 

berekeningen zijn gedaan voor een RVP-magneet met B0=0.20 Ten Bmin=O.lO T. 
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Zoals verwacht is .1y=O en .1y'=0 na het doorlopen v·an de valley. Vanaf positie s=O tot 

aan s=D, is er sprake van defocussering. Vervolgens wordt het deeltje gefocusseerd. Bij het 

doorlopen van de tweede helft van de valley vindt eerst defocussering en daarna focussering 

plaats. Evenals bij een enkelvoudig randveld, neemt de hoogte van de piek toe bij 

afnememde a. Uit figuur 4.5b volgt voor 1 1 ~:: 0.04 bij a=500 m-2. Figuur 4.5b is als het ware 

de baan van het EFF-deeltje ten opzichte van de SCOFF-baan. De weglengte van het 

deeltje in de valley is gelijk aan de booglengte van de curve .1y(s ). Deze booglengte kan 

eventueel gebruikt worden voor isochronie berekeningen. In dit stadium zijn deze 

berekeningen niet gedaan, gezien de grote afwijking tussen de resultaten voor het exp( -ax2) 

profiel en de resultaten van Enge in de vorige paragraaf. 

Het belangrijkste resultaat van deze randveldbeschouwingen is, dat de 

divergentieafwijkingen van de EFF-baan ten opzichte van de SCOFF baan 0 is. Bovendien 

valt de EFF-baan samen met de SCOFF-baan na het doorlopen van de RVP-magneet. Als 

een deeltje de RVP magneet loodrecht binnenkomt, zal het over een hoek van lsoo 
afgebogen worden. Dit impliceert dat de banen gesloten zijn als de RVP-magneet aan de 

geometrische relaties (2.11) voldoet. 
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5.0 BEREKENEN VAN DE V ALLEYVORM 

Met de theorie uit de vorige hoofdstukken is het nu mogelijk isochronieberekeningen uit te 

voeren, om zo de vorm van de valley te bepalen. In hoofdstuk 3 is een mathematische 

uitdrukking afgeleid voor het veld in de valley. Vervolgens is in hoofdstuk 4 aangetoond, dat 

ook in het reële magneetveld de banen gesloten zijn. Het enige verschil tussen de EFF-en 

de SCOFF-baan is, dat de baanlengte bij de EFF-baan groter is. Dit betekent dat een 

eenvoudige relatie is op te stellen voor de totale baanlengte in het race track microtron. 

Hiermee is een vergelijking gegeven, waarin de valleyhoek 6 de enige onbekende is. Het 

numeriek oplossen van deze vergelijking geeft dan de vorm van de (virtuele) valley. Als 

laatste onderdeel wordt de virtuele valley vertaald naar de reële valleyvorm, zoals die uit 

het ijzer gefreesd wordt. 

5.1 Integraalformulering voor de isochronie 

In hoofdstuk 2 zijn isochronierelaties afgeleid voor een SCOFF-veld. Hierbij is de totale 

baanlengte een geheel aantal maal de golflengte van de versnelspanning. De vraag is nu, of 

er een uitdrukking te geven is voor de weglengte in een EFF -veld. Na het doorlopen van het 

randveld van het plateau, is de afwijking van de weglengte ten opzichte van het 

SCOFF-veld kleiner dan 1%. Dit verschil in weglengte is in de verdere beschouwingen 

verwaarloosd. Aangezien het veld in het plateau en de ridge homogeen is, is de afgelegde weg 

sp en Sr in deze sectoren gelijk aan het produkt van kromtestraal en doorlopen hoek: 

Sp = 28pp 

Sr = ( 7r-28-6)pr 
(5.1) 

Analoog aan het randveld van het plateau, is de afwijking van de weglengte ten gevolge van 

het randveld van de ridge verwaarloosd. Nu blijft nog de weglengte Sv in de valley over. 

Daar het magneetveld in de valley varieert met de doorlopen hoek cp (zie figuur 5.1) is de 

kromtestraal p een functie van cp. De afgelegde weg in de valley wordt dan gegeven door de 

integraal van de kromtestraal over hoek cp. In formule vorm: 

(5.2) 
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met 6 de hoek van de virtuele valley. Met de relatie Bp=p/e is de totale weglengte Sn van de 

ne. baan in het race track microtron gelijk aan: 

{5.3) 

Met {5.1) en {5.2) geeft dit: 

'• = 2L + 2-yn mr[~:· + c B~rl<')l {5.4) 

waarin 6n een functie van de energie 'Yn is. Bij een bekend magneetveld Bv is {5.4) dus een 

vergelijking in 6n· Er is behoud van isochronie als geldt: 

Sn = (no+nh)À {5.5) 

Beschouw een punt P in de valley. In hoofdstuk 3 is afgeleid, dat het veld in dit punt P 

beschreven wordt met een superpositiefunctie F. Om de waarde van deze functie te 

berekenen zijn twee afstanden nodig: de afstand 11 van punt P tot de ene valleyrand en de 

afstand 12 van P tot de andere valleyrand. Er zijn een aantal modellen om 11 en 12 te bepalen. 

In het eerste model zijn 11 en 12 de loodrechte afstand van P tot de valleyranden. Dit 

betekent, dat uitgaande van een bepaalde valleyvorm, de valley op iteratieve wijze zo 

aangepast wordt, dat er isochronie is. Deze methode is verder uitgewerkt door Delhez 

[DEL90]. 

In het tweede model worden 11 en 12 benaderd door de booglengte van een cirkelboog, die 

loodrecht op de valleyranden staat en door punt P gaat. Analoog aan het eerste model is ook 

hier een iteratie over een gekozen valleyvorm noodzakelijk. Het nadeel hiervan is, dat de 

keuze van de uitgangsvorm een bepaalde oplossing induceert. 

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is het derde model gekozen om de valleyvorm te 

berekenen. Hierbij varieert de superpositiefunctie over boog S1S2. S1 en S2 zijn de snijpunten 

van de baan met respectievelijk de overgang plateau-valley en de overgang valley-ridge. 

Hiermee is de superpositiefunctie, dus Bv, een functie van de hoek 1fJ geworden. Nu is het 

mogelijk de integraal in (5.4) op te lossen. In appendix F worden bovengenoemde modellen 

met elkaar vergeleken. 

In figuur 5.1 is de reële valleyrand weergegeven door de gestippelde lijn. Daar het veld 3 

cm voorbij de poolrand afneemt (gap=5 cm), wordt de reële valley verkregen door een 

verschuiving van de virtuele valley over een booglengte van 3 cm. De breedte b van de 

virtuele valley is gelijk aan de booglengte van de boog met straal p en openingshoek 6. 
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Virtuele 

c 

\ 

\ 

Figuur 5.1 Schematische voorstelling van de virtuele valley en veronderstelde verloop van het 

veld. ö is de valleyhoek entpis de doorlopen hoek in de valley. 

Het magneetveld Bv(x) varieert dus over een cirkelboog met hoek 8. Op positie x=pl:!cp is 

over een kleine hoek D.cp het magneetveld constant. Als het veld homogeen zou zijn, is de 

breedte van de valley b=p8. Het locale veld Bv( cp) wordt dan gegeven door: 

(5.6) 

waarin F(lhl2) de superpositiefunctie voor twee randvelden is: 

(5.7) 

met 12=b-l 1• Een deeltje dat het valleyveld op positie x=O ( cp=O) binnenkomt, ziet een veld 

B0. Over een kleine afstand beschrijft het deeltje een cirkelboogje met straal p='YffioC/eB0. 

Op de positie l:!x=pl:!cp is het magneetveld echter lager. Dit betekent dat het deeltje een 

cirkelboog met een iets grotere straal zal beschrijven van tp naar 2cp. Op deze manier wordt 

de baan van het deeltje voorgesteld door een opeenvolging van kleine cirkelboogjes, waarbij 

het veld telkens over een kleine hoek 6. cp constant is. De hoek cp doorloopt zo het interval 

[0 .. 6] en is de totale weglengte gelijk aan de som van alle booglengtes. Om het locale veld 

Bv( cp) te berekenen, is een breedte van de valley nodig in (5. 7). Aangezien de breedte b 

gedefinieerd is als het produkt van (locale) kromtestraal p en de valleyhoek 8 is b een 

impliciete functie van Bv· Hiermee is Bv een functie van de breedte en is b een functie van 

Bv. Deze impliciete afuankelijkheid is iteratief opgelost. 

In hoofdstuk 4 is aangetoond, dat het EFF-veld door het SCOFF-veld beschreven kan 

worden. Het voordeel hiervan is dat de geometrische relaties ook voor het EFF-veld geldig 

zijn. In deze relaties komt echter een (constante) kromtestraal Pv voor. Dit betekent dat de 
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EFF-baan beschreven moet worden door een gemiddelde waarde voor het magneetveld en de 

kromtestraaL Is de afgelegde weg in de valley Sv met 

(5.8) 

dan geldt voor de gemiddelde kromtestraal <Pv>, dat de afgelegde weg in de valley constant 

blijft, waardoor de isochronie behouden is. 

(5.9) 

Uit <Pv> volgt dan een gemiddelde waarde van het veld, dat het deeltje in de valley 

ondervindt. In paragraaf 5.3 wordt deze gemiddelde waarde vergeleken met een analytische 

benadering voor het gemiddelde veld over een cirkelboog S1S2. 

5.2 Numerieke Resultaten 

De integraal in vergelijking (5.4) is numeriek opgelost met een ae orde integratie-routine. 

Bij het iteratief oplossen wordt het verschil tussen de gewenste baanlengte en de berekende 

baanlengte bij een gekozen 6 geminimaliseerd. Voor de iteratie is de zogenaamde 'Golden 

Section Search'-methode gebruikt [PRE88]. Hierbij wordt het minimum ingesloten door 

twee punten. Het punt dat de kleinste afwijking heeft wordt als nieuwe schatter gebruikt. 

Dit iteratieproces wordt zolang herhaald, totdat de vereiste nauwkeurigheid ó.s/).. kleiner 

dan 1 promille is. Hierin is ó.s het verschil tussen de berekende weglengte en de vereiste 

weglengte voor isochronie. Daar het verwaarlozen van het randveld een onnauwkeurigheid 

van 1% geeft, is 1 promille voldoende nauwkeurig. Voor een gedetailleerde beschrijving 

wordt verwezen naar de manuals [WEB89). 

Vergelijking (5.4) laat een groot aantal oplossingen toe. Het blijkt dat bij een gefixeerde n0 

en driftlengte L het algorithme niet convergeert. De verklaring hiervoor is, dat de afwijkigen 

van de weglengte met de vereiste weglengte (n0+nh)).. te groot is, om met hoek 6 te 

corrigeren. Daarom is bij een referentieenergie 'Yref voor n0 en hoek 6ref een vaste waarde 

gekozen. De driftlengte L volgt dan uit: 

(5.10) 



-51-

Vervolgens is voor elke baan met deze L de valleyhoek Ón berekend. Het algorithme is nu wel 

stabiel. Uit de isochroniebeschouwingen bij een hard-edge veld blijkt dat de curve ó=ó(T) 

ofwel convergent, constant of divergent is. Als de referentiebaan de baan met de hoogste 

energie is, zullen deze curven naar alle waarschijnlijkheid naar een realiseerbare hoek 

0<ó<180o convergeren. Wordt bijvoorbeeld de laagste baan als referentie genomen, dan kan 

ó negatief worden als de ó--curve divergent is. Dit geldt ook als ó(T) een divergent verloopt 

blijkt te hebben. Bovendien is het effect van het randveld in de hoogste baan relatief 

geringer dan voor de lagere banen. Dit betekent dat de formules voor het SCOFF-veld een 

betere benadering zijn en zodoende de parameters B0, Bmin en Óref beter op elkaar af te 

stemmen zijn. In onderstaande berekeningen is Trer=30.3 MeV, n0=10 en het harmonisch 

getal h=l. Bij een energie T 0=7.3 MeV en .óT=2.3 MeV is baan 10 de referentiebaan. 

Alvorens ó als functie van de energie te geven, is nogmaals het effect van het randveld op 

de isochronie bepaald. In tabel 5.1 is de driftlengte L gegeven bij verschillende a-waarden. 

Hierbij is Órer=30°, B0=0.2 T of 0.25 T en Bmtn=0.1 T. In het limietgeval ~ro, gaat het 

EFF-veld over in het SCOFF-veld. In deze tabel is duidelijk te zien dat bij a=500 m-2 de 

afwijking in driftlengte ten opzichte van het SCOFF-veld 10 á 15 % is. Uit (5.10) volgt dat 

L lineair afhankelijk is van n0. Dit betekent dat n0 als het ware een schaalfactor is voor L. 

De driftafstand wordt bepaald door de afmetingen van de correctieelementen en van de 

cavity. Door een geschikte keuze van n0 is de gewenste driftafstand te benaderen. In de 

onderstaande berekeningen is a in de valley 500 m-2 gesteld voor elke Bmin· Dit is niet geheel 

in overeenstemming met tabel 3.1, waarin a als functie van Bmtn gegeven is. Daar het effect 

van a echter alleen in de driftafstand tot uitdrukking komt, heeft de keuze van a geringe 

invloed op het verloop van ó als functie van de energie. 

50 

100 

200 

400 

103 

105 

m 

L(m) 

B0=0.20T 

0.654 

0.589 

0.550 

0.522 

0.497 

0.458 

0.446 

L(m) 

B0=0.25T 

1.015 

0.904 

0.849 

0.811 

0.777 

0.724 

0.711 

Tabel 5.1 Overzicht van de driftlengteL als functie van a bij B0=0.20 T, Bmtn=O.JO T, en 

Bo=0.25 T, Bmtn=O.JO T. no=10, Trer=90.9 Me V en Órer=900. 
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Als de valleybreedte 'voldoende' (b>O.l m bij a=500 m-2) groot is, zal het deeltje in elke 

baan nagenoeg hetzelfde randveld zien. Dit betekent dat het effect van het randveld met 

slechts één parameter, namelijk de driftlengte, gecompenseerd kan worden. Het verloop van 

6 als functie van de energie zal dan ook goed overeenkomen met de hard-€dge benadering. 

Uit het verloop van 6 als functie van de energie, wordt de vorm van de valley berekend met 

behulp van de gemiddelde grootheden <Bv> en <pv>· In appendix D is aangegeven, hoe 

deze berekening is uitgevoerd. De vorm van de valley is afhankelijk van de parameters B0, 

Bmin en 6ref· Om het effect hiervan op de valley na te gaan, is elke parameter afzonderlijk 

gevarieerd. In figuur 5.2a is het verloop van 6 gegeven bij B0=0.20 T en a=500 m-2 en 

6rer=30°, waarbij Bmin is gevarieerd. Voor elke energie is 6n kleiner dan 6n-l· Volgens de 

definitie in hoofdstuk 2 is de curve convergent, omdat de hoek 6c negatief is. In figuur 5.2c 

daarentegen is de hoek 6c positief, en bepaalt de numerieke waarde van 6c of de curve 

divergent of convergent is. In tabel 5.2 zijn de waarden van de kritische hoek 6c gegeven bij 

verschillende combinaties van B0 en Bmln· In figuur 5.2c neemt 6 zeer sterk af bij lagere 

energie, als de curve divergent is. Bij een divergent verloop van 6 neemt de breedte van de 

valley af bij lagere energie. De breedte is immers het produkt van 6 en de kromtestraal p. Bij 

een kleinere breedte, neemt de relatieve diepte van de valley snel af bij afnemende breedte. 

Het veld dat het deeltje in deze lagere banen ondervindt, is dan nagenoeg homogeen. Om 

toch isochronie te verkrijgen is dan een valley met een grote negatieve hoek 6 vereist. Een 

valley met een negatieve hoek is fysisch niet mogelijk en is derhalve ook niet interessant als 

mogelijke kandidaat voor de valleyvorm. In de figuren 5.2b en 5.2d zijn de bijbehorende 

virtuele valleyvormen gegeven. In 5.2b is te zien dat de valleyranden verder van elkaar 

liggen als 6 groter is. Bij een diepere valley (Bmin is kleiner), wordt de valley breder. De 

valley convergeert als het ware naar een zodanig vorm, dat het veld voor alle energieën 

homogeen wordt. Voor een relatieve diepte a>0.5 convergeert de valley naar een vorm met 

parallelle valleyranden. Daarentegen gaat een valley met een positieve hoek flc naar een 

driehoeksvorm. In figuur 5.2d zijn de drie typen valleyvormen te zien. Als 6c=Oo, heeft de 

valley de vorm van een driehoek. Is 6 convergent, dan gaat de valley naar de configuratie 

met de parallellopende randen. Is het verloop van ó echter divergent, dan is de bijbehorende 

valleyvorm een driehoek waarvan de benen elkaar snijden. Dit snijpunt ligt verder in de 

magneet naarmate de relatieve diepte a groter is. 

Bij een andere keuze van de referentiehoek Óref verschuift de ó(T) curve. Naarmate 6rer 

groter is verschuift de curve naar grotere ó, terwijl bij kleinere Óref de curve naar kleinere 

waarden gaat. Het karakteristieke verloop van de ó-curve, convergent, constant of 

divergent, verandert niet hierdoor. 
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Figuur 5.2 a} 6 als functie van de kinetische energie T bij B0=0.20 T en 6rer=30° bij 

Bmtn=O.OB, 0.10 en 0.12 T. b} valleyvorm bij a). c) 6 als functie van de kinetische energie 1' 

bij Bo=0.25 Ten 6rer=300 bij Bmtn=O.OB, 0.10 en 0.12 T. d} valleyvorm bij c). 

B0(T) Bmin{T) h"c(O) B0(T) Bmin{T) h"c(O) 

0.2 0.06 -2.0 0.25 0.06 12.0 
0.2 0.10 -5.0 0.25 0.10 25.0 
0.2 0.12 -8.0 0.25 0.12 35.0 
0.2 0.15 -16.0 0.25 0.15 86.0 

Tabel 5.2 Overzicht van 6c als functie van B0 en Bmin bij 6 1=1. 5. 

Uit het bovenstaande volgt, dat er ruweg drie valleyvormen te onderscheiden zijn: de 
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valley met parallelle randen, de driehoeksvorm en de scharende driehoeksvorm, waarbij de 

benen elkaar snijden. Elke valleyvorm kan bij één van deze categorieën worden ingedeeld. 

5.3 Vergelijken van de valleyvorm bij SCOFF en EFF-veld 

Nu 6(T) numeriek is bepaald, ontstaat de behoefte aan een analytische beschrijving van 

deze 6-curve. Het verloop van 6 wordt bepaald door de isochronievoorwaarde (2.37), 

toegepast op het EFF-veld. Hiertoe moet het EFF-veld in een mathematische vorm 

uitgedrukt worden. Bij de numerieke berekening is gesteld dat het randveld over een 

cirkelboog, loodrecht op de zijden S1M2 en S2M2 (zie figuur 2.3), varieert. Als het deeltje 

over deze cirkelboog zou bewegen, wordt het gemiddelde veld <Bv> gegeven door (3.13). In 

eerste orde geldt: 

(3.13) 

met b de breedte van de virtuele valley. Het produkt b<Bv> is dus lineair afhankelijk van 

Bmin· Voor het reële veld wordt de isochronievoorwaarde gegeven door (2.37): 

(2.37) 

In de recurrente betrekking in (2.37) is de breedte van de valley gegeven als functie van de 

afgeleide van het produkt b<Bv>. Aangezien deze afgeleide gelijk is aan de afgeleide van 

bBmin voor het SCOFF-veld, volgt uit (2.37) b0 voor zowel het SCOFF-veld als voor het 

EFF-veld: 

(5.11) 

Uit de relatie b0 =<p0 >6n volgt 

(2.27) 

(2.29) 

Dit is precies de uitdrukking voor het SCOFF-veld, die in hoofdstuk 2 is afgeleid. Hierbij is 
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dan wel verondersteld dat de hoek 60 van de virtuele valley gelijk is voor zowel het EFF- als 

voor het SCOFF-veld. Dit betekent echter, dat de integraal /Bds niet behouden is. In dit 

geval wil SCO FF zeggen, dat de hard-edge benadering ( t:hD) wordt gebruikt voor het reële 

veld, terwijl in hoofdstuk 4 het SCOFF-veld geïntroduceerd is als een veld, waarbij de 

integraal /Bds is behouden. Uit (2.29) volgt dat de vorm van de valley niet afhankelijk is 

van de coëfficiënt a van het randveld, als het gemiddelde veld <Bv> een lineaire functie is 

van b. Hieraan is voldaan als de valley 'voldoende' breed is. 

De hierboven gegeven afleiding is correct, als het deeltje over een cirkelboog zou bewegen. 

Daar het veld in de valley niet constant is, zal de baan van het deeltje afwijken van deze 

cirkelboog. De vraag is nu, in hoeverre de benadering van de boog realistisch is. Om deze 

vraag te beantwoorden, is het gemiddelde veld <Bv,c> over een cirkelboog vergeleken met 

het gemiddelde veld <Bv,err> dat het EFF-deeltje ondervindt. De ononderbroken lijn in 

figuur 5.3 is het gemiddelde EFF-veld <Bv,err>, terwijl de gestippelde lijn het gemiddelde 

veld <Bv,c> over een cirkelboog is. Figuur 5.3a is bepaald bij B0=0.20 T en Bmin=O.lO T. 

Hierbij is de kritische hoek Óc negatief (6 is convergent). Hieruit volgt dat het verschil tussen 

<Bv,c> en <Bv,err> voor elke energie nagenoeg constant is en kleiner dan 5% is. Gezien 

deze kleine afwijking is het gerechtvaardigd de baan van het EFF-deeltje te beschrijven 

door een cirkelbaan. Figuur 5.3b geeft <Bv,c> en <Bv,err> bij B0=0.25 Ten Bmin=O.lO T, 

met Óc>O. Hierbij wijkt het <Bv,err> veld voor lagere energieën sterker af van het <Bv,c> 

veld. De EFF-baan wijkt meer af van de cirkelbaan, naarmate de energie groter is. Het 

verloop van ó(T) voor het EFF-veld wijkt dus meer af van het hard-edge model, naarmate 

de energie lager is . 
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Figuur 5.9 Vergelijken van het gemiddelde veld <Bv,c> over een cirkelboog en het gemiddelde 

veld <Bv,err> voor de EFF-baan, met a=500 m-2• De ononderbroken lijn is <Bv,err> en de 

gestippelde lijn is <Bv1c>· a) B0=0.20 Ten Bmtn=O.JO T. b} B0=0.25 Ten Bmtn=O.JO T. 
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Zoals verwacht is de afwijking van de EFF-baan ten opzichte van de SCOFF-baan 

kleiner, naarmate de valley breder is. De beschrijving van het EFF -veld met een 

SCOFF-veld is slechter voor een valley met een relatief kleine breedte. 

In figuur 5.4 is ó als functie van de kinetische energieT gegeven, voor zowel het EFF-veld 

als voor het hard-edge model. In figuur 5.4a is B0=0.20 T {óc<O) en is zowel a als Dmin 

gevarieerd. Hieruit volgt dat het EFF-veld goed beschreven wordt met het SCOFF-veld. 

Een variatie van a geeft nauwelijks een verandering. De curven in figuur 5.4b zijn berekend 

voor B0=0.25 T { Óc>O), waarbij a en Bmin zijn gevarieerd. Uit deze figuur volgt dat voor 

een divergent verloop van ó de beschrijving van het EFF-veld niet meer correct is. De 

afwijking is terug te voeren op de veronderstelling dat de valleybreedte 'voldoende' groot is. 

Aangezien de divergente variant van de valleyvorm fysisch niet realiseerbaar is, is niet 

verder gezocht naar een correcte beschrijving van het EFF-veld bij deze valleyvorm. 

Bovendien wordt de afwijking tussen het EFF en de SCOFF-beschrijving groter, als het 

randveld langzamer afneemt {kleinere a). 
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Figuur 5.4 Vergelijken van het EFF-veld met het SCOFF-veld in de valley. De 

ononderbroken lijn geeft het EFF-veld aan, terwijl de curve met de vierkante markeringen het 

SCOFF-veld voorstelt. a} ó=ó(T) bij B0=0.20 T, a=100, 500m-2 en Bmin=O.OB Ten 0.12 

T. b} ó=ó{T) bij B0=0.25 T, a=100, 500m-2 en Bmin=O.OB Ten 0.12 T. 
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5.4 Reële vallcyvorm 

Tot dusver is slechts gesproken over de virtuele valleyrand. Het voordcel hiervan is dat het 

randveld precies op de (virtuele) rand begint. Door deze keuze van de oorsprong van het 

coördinatenstelsel, kan het veld gemakkelijk beschreven worden met de relaties, zoals die in 

hoofdstuk 3 zijn afgeleid. Voor het construeren van de valley is echter niet deze virtuele 

vorm, maar de reële valleyvorm gewenst. Het verschil tussen de virtuele en de reële vallcy 

wordt veroorzaakt doordat het randveld niet op de poolrand, maar op een bepaalde afstand 

voorbij de poolrand begint. Bij een gap van 5 cm is deze afstand 3 cm. De reële valley wordt 

dus gevonden door een correctie van de virtuele valley voor deze 3 cm. Bij het berekenen van 

de virtuele valley is verondersteld dat het magneetveld in de valley over een cirkelboog 

varieert. Het ligt dan ook voor de hand de virtuele valleyranden over een boogafstand van 3 

cm te verplaatsen (zie figuur 5.5). 

cm 

3 cm 

Figuur 5.5 Situatie voor het corrigeren van de 3 cm, dat het randveld voorbij de magneetpool 
begint, waarbij het veld over een cirkelboog varieert. 

Beschouw een punt P'(x' ,y') op de virtuele valleyrand. Dit punt wordt gegeven door de 

gemiddelde kromtestraal <Pv>· De positie van het bijbehorende punt P(x,y) op de reële 

valleyrand wordt gegeven door: 

[x= x'+ <Pv> · sin(0.03/ <Pv>) 

Y = Y' ± <Pv>·(l-cos(O. 03/<Pv>)) 
(5.12) 

Als punt P op de onderste rand ligt, is x kleiner dan x' en is het .:.... teken van toepassing. 

Voor een punt Pop de bovenste valleyrand, is x groter dan x' met het bijbehorende + teken. 
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Hiermee is de beschrijving van de valley compleet. Bij een gegeven inductie B0, relatieve 

diepte a en een referentiehoek Óref wordt de valleyhoek ó(T) ofwel door numerieke integratie 

ofwel met het mathematische model berekend. Met behulp van de geometrische relaties 

volgt hieruit dan de vorm van de virtuele valleyvorm. Als laatste stap vindt de conversie 

van virtuele naar reële valleyvorm plaats. Met de zo berekende valley is er isochronie en zijn 

de banen gesloten. 



-59-

6.0 BAANBEREKENINGEN MET illATT 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de isochronie en de gesloten banen besproken. 

Daarnaast wordt de RVP-magneet zodanig ontworpen, dat er aan een derde eis is voldaan: 

stabiliteit. Stabiliteit wil zeggen, dat een deeltje met een afwijkende positie, divergentie of 

energie ten opzichte van een centraal deeltje, om de centrale baan oscilleert met een niet 

toenemende amplitude. Praktisch gezien betekent dit, dat de bundel niet wordt opgeblazen. 

Uit de voorwaarde van isochronie en gesloten banen volgt een functioneel verband tussen 

onder andere de magnetische inductie, relatieve valleydiepte en valleyhoek. Hierbij is echter 

de keuze van de relatieve diepte en de valleyhoek in zekere mate willekeurig geweest. Het is 

de verwachting, dat de stabiliteitsvoorwaarde de (mogelijke) keuzen van de valleydiepte en 

valleyhoek beperkt. 

Om de beweging van de deeltjes te berekenen is door L. de Bever het 

baanberekeningsprogramma HIATT ontwikkeld [BEV88]. In dit hoofdstuk wordt beschreven 

hoe het RVP-magneetveld in HIATT is geïmplementeerd. Bovendien zijn voor een aantal 

RVP-configuraties de banen berekend. Voor een gedetailleerde beschrijving van IIIATT 

wordt verwezen naar [WEB89]. 

6.1 HIATT 

In tegenstelling tot programma's zoals TRANSPORT en RAYTRACE is er binnen de 

vakgroep behoefte aan een baanberekeningsprogramma, dat een willekeurig magneetveld kan 

inlezen en verwerken. Dit kunnen zowel gemeten magneetvelden als theoretische velden zijn. 

L.de Bever heeft hiervoor het programma HIATT ontwikkeld. De centrale gedachte hierbij 

is, dat de totale magneetconfiguratie op te bouwen is uit losse elementen, die veldblokken 

worden genoemd. De gebruiker bepaalt de volledige geometrie van het systeem. Voor elk 

veldblok wordt een magneetveld gedefinieerd. Dit magneetveld is het veld Bz in het 

mediaanvlak. In HIATT is verondersteld dat Bx(z=O)=O en By(z=O)=O. Bij het vastleggen 

van het magneetveld wordt gebruik gemaakt van (eventuele) symmetrieën. Het is mogelijk 

om ideale velden, zoals dipool-, quadrupool- en sextupool-veld in HIATT te genereren. 

HIATT berekent de absolute baan van een deeltje met willekeurige (door de gebruiker 

gespecificeerd) startpositie, divergentie en energie. Daarnaast wordt de relatieve beweging 

van een deeltje ten opzicht van een centraal deeltje berekend. Aan de hand van deze 

berekeningen worden figuren gegenereerd, die de beweging in het horizontale en verticale 

vlak en in de faseruimte grafisch weergeven. Voor de centrale baan wordt het veld gegeven 
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dat het deeltje ondervindt. Bovendien is het mogelijk de gradiënt loodrecht op de baan te 

berekenen. Deze gradiënt wordt gebruikt in de theorie die de ruimteladingseffecten 

beschrijft. Ruimteladingseffecten zijn niet in HIATT geïmplementeerd. Daar het maximaal 

aantal deeltjes in HIATT 40 bedraagt, zijn deze effecten dan ook te verwaarlozen. 

Bij het berekenen van de relatieve beweging van een deeltje ten opzichte van een centraal 

deeltje, wordt de relatieve baan door de parameters s, x en z gegeven. s is de baancoördinaat 

in de ric~ting van de beweging, x de horizontale en z de verticale component (zie figuur 6.1). 

Het horizontale vlak is het vlak, waarin het centrale deeltje beweegt. Met de gespecificeerde 

positie en/of divergentieafwijking in het horizontale vlak is de relatieve beweging in het 

horizontale vlak bepaald. 

In tegenstelling tot de horizontale beweging wordt voor het berekenen van de relatieve 

beweging in het verticale vlak een stel nieuwe deeltjes gegenereerd: deeltje 1 heeft een 

plaatsafwijking ~z=l en een divergentieafwijking ~z'=O (willekeurige eenheden). Voor 

deeltje 2 geldt ~z=O en ~z'=l. Aangezien HIATT het magneetveld in verticale richting in 

eerste orde beschrijft, is een willekeurige afwijking ( ~z, ~z') altijd te schrijven als een 

lineaire combinatie van de baan van deeltje 1 (~z=l, ~z'=O) en deeltje 2 (~z=O, ~z'=l). 

x 

I ARC LENGTH 
\co-cl oF 

T =) ARBITRARY 
I TRAJECTORY 

l 
ARC LENGTH 
( 0- Al OF 

t= CENTRAL 
Ü TRAJECTORY 

Figuur 6.1 Schematische voorstelling van de coördinaten in het meebewegende assenstelsel 

voor het centrale deeltje {BEVBB}. 

De positie en richting van een veldblok is gedefinieerd ten opzichte van een alles omvattend 

wereld-coördinaten systeem. Het B-veld in elk blok wordt echter beschreven ten opzichte 

van het locale stelsel (x',y'). Het totale systeem bevat dus een aantallocale assenstelsels. In 

figuur 6.2 is dit weergegeven. Bij de interpretatie van afgeleide grootheden, zoals dBz/dx en 

dBz/dy dient men zich terdege af te vragen, in welk coördinatensysteem deze grootheid is 

bepaald. 
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Figuur 6.2 Overzicht van het wereld- en het locale coördinatenstelsel. 

Het magneetveld Bz(x' ,y') is een 2 dimensionale tabel, die de magnetische inductie Bz in 

het mediaanvlak geeft. Het implementeren van het RVP-magneetveld in HIATT komt dus 

neer op het vullen van een B-matrix. De beweging in het verticale vlak is afhankelijk van 

Bx en By op een afstand l:lz boven het mediaanvlak. Bx en By volgen uit de Maxwell relatie: 

VxB=.Q (6.1) 

In figuur 6.3 is de indeling van het microtron in veldblokken weergegeven. Blok 1 is de 

driftruimte. Veronderstel dat het deeltje in blok 1 naar rechts beweegt, dan staat blok 2 

voor de rechter magneet. Vervolgens doorloopt het deeltje de driftruimte in blok 3. Daarna 

geeft blok 4 een beschrijving van het RVP-magneetveld in de linker magneet. Gezien de 

symmetrie van het microtron is het veld van beide magneten gelijk. De breedte van de 

magneten is 100 cm. De lengte is 50 cm en de afstand tussen de magneetpolen bedraagt 50 

cm. Door een geschikte manier van het vullen van de B-matrix wordt ook het randveld 

geïmplementeerd. Het vullen van de Bz-matrix wordt in paragraaf 6.3 beschreven. 
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Figuur 6.3 Indeling van het microtron in veldblokken voor HIA TT. 
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6.2 Baanberekeningen met SCOFF-veld 

Delhez geeft een relatie tussen de hoek e en de relatieve diepte a van de valley, waarbij de 

beweging in zowel het horizontale als het verticale vlak stabiel is (DEL89]. Bij deze 

berekeningen is een hard--edge veld verondersteld en is de valleyhoek ó constant. In figuur 

6.4 is dit stabiliteitsgebied gearceerd. Dit gebied laat een groot aantal combinaties van a en 

e toe. De isochronievoorwaarde beperkt echter het aantal keuzemogelijkheden. In hoofdstuk 

2 zijn relaties afgeleid voor de valleyhoek 6, B0 en a. Uit deze theorie volgt dat 6 in het 

algemeen een functie van de energie is. Dit betekent, dat bij elke energie ó zodanig gekozen 

moet worden, dat het punt (a,e) altijd binnen het stabiliteitsgebied valt. Het eenvoudigste 

geval is, dat ó constant is. Bij deze constante valleyhoek geldt de relatie: 

(2.18) 

Met ó=( 7r-49) volgt hieruit: 

(6.2) 

Vergelijking (6.2) is alleen geldig voor o~e~!1r. Dit betekent dat B0x/ !::t.1 groter dan 1r moet 

zijn. Met x=68.54 T-1 en !::,. "(=4.5 is B0>0.206 T. In figuur 6.4 is e als functie van a uitgezet 

bij verschillende B0/Ä"(-waarden. Uit deze figuur volgt, dat voor B0/Ä'Y tussen 0.045 en 

0.051 er zowel isochronie als stabiliteit is. 
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I 
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a=B/80 

Figuur 6.-l 8=t{1r-6) als functie van de relatieve valleydiepte a. !let stabililiteitsgebied is 
gearceerd {DEL89]. 



-63-

Aan de hand van deze figuur kan een gerichte keuze gemaakt worden voor de parameters a, 

B0 en 6. Hoewel het bovenstaande alleen geldig is voor een hard-€dge veld, blijkt uit de 

numerieke resultaten in paragraaf 6.4 dat figuur 6.4 toch een indicatie geeft of er welfgeen 

stabiliteit is. 

6.3 EFF-veld generatie 

Het veld van de RVP-magneet is in drie delen gesplitst. Het homogene veld in het plateau 

en in de ridge, het veld in de valley en het randveld. Zoals eerder gesteld, staat het randveld 

loodrecht op de virtuele valleyrand. Dit betekent, dat voor elke y het veld te schrijven is als: 

(6.3) 

Hierin is x negatief genomen en ligt het nulpunt van x op de poolrand. In figuur 6.5 zijn de x

en y-richting gegeven. Daar het randveld al voorbij de poolrand afneemt, wordt Bv=B0 

bereikt op positie x=x0 rrs· Voor het randveld zonder clamp is a=320 m-2 en x0 rr5=3 cm. 

Nu rest nog de implementatie van het valleyveld in de B-matrix. Met de voorwaarde voor 

isochronie en gesloten banen is de valleyhoek 6n bij elke (discrete) energie T n bepaald (zie 

hoofdstuk 5). Bedenk dat 6 een afstand representeert, waarover het veld van het plateau 

{B=B0) naar de ridge {B=B0) varieert. Uit elke combinatie van Tn, 6n en <Pn> volgt de 

punten S11n en M210 , die op de (virtuele) valleyrand liggen (zie figuur 6.5). Als een deeltje 10 

banen in het microtron doorlopen, is het aantal punten op de virtuele valleyrand ook 10. Elk 

punt op deze rand wordt gegeven door een energie Tb valleyhoek 6i en gemiddelde 

kromtestraal <pi>· Daar de magneet 50 cm breed is, zijn 50 punten op de virtuele 

valleyrand in de x-richting nodig bij een maasbreedte t:lx=1 cm. Dit betekent dat er 

allereerst een lineaire interpolatie uitgevoerd wordt van 10 naar 50 punten op de valleyrand. 

De (discrete) functies T, 6 en <p> worden als het ware continu voortgezet. 

Bij het berekenen van 61 is verondersteld, dat het veld in de valley continu over een 

cirkelboog varieert en wel van S11i naar 82,1 met middelpunt M21i· Laat x1 alle waarden 

doorlopen, dan kan bij elke Stli het middelpunt M21i berekend worden. Hiermee ligt de cirkel 

waarover het veld varieert, vast. Het snijpunt S2 volgt direct uit S1 en M2• Vervolgens 

doorloopt punt P(xp,Yp) alle (discrete) matrixpunten die de cirkel snijden, totdat punt P de 

rand bereikt. Voor de cirkel geldt: 

(6.4) 
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M2,x en M2,y zijn respeétievelijk de x en de y-coördinaat van het middelpunt M2. De 

y-coördinaat van het punt P(x,y) ligt dan in het interval: 

(6.5) 

waarbij y met discrete stappen toeneemt. Het bijbehorende snijpunt Xp op de cirkel wordt 

gegeven door: 

(6.6) 

Daar ook x in slechts discrete stappen varieert, zal xp in het algemeen niet op een 

roosterpunt van de matrix liggen. Voor Xp wordt dan het dichtsbijzijnde matrixpunt 

genomen. Hiermee liggen de punten S11 S2, M2 en P vast. De magnetische inductie Bv in het 

punt P(xp,Yp) wordt bepaald door de twee booglengtes 11 en 12: 

(6.7) 

De booglengtes 11 en 12 worden gegeven door: 

[ lt = <p>f{J 

12 = <p> ( ó--f{J) 
(6.8) 

waarbij f{J de hoek is tussen de vectoren PM2 en S.2.M2• Hoek ó wordt ingesloten door de 

vectoren PS 1 en PS2• Hoek f{J volgt uit 

(6.9) 

Hiermee ligt het veld in de valley vast. 
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Figuur 6.5 Schematische weergave van de valley in de magneet. Het veld in de valley is 

voorgesteld door een homogeen veld met inductie <Bv>· De bijbehorende kromtestraal <p> 

geeft een cirkel van 81 naar 82, waarover het veld varieert. 

Als de oorsprong van de valley op de poolrand ligt, ondervindt het deeltje in de laagste 

baan een veld, dat een combinatie is van 3 randvelden in plaats van 2 randvelden. Aangezien 

dit veld moeilijk te beschrijven is, eindigt de valley op een bepaalde positie x voorbij de 

poolrand. Dey-positie van de oorsprong van de valley is y=5 cm genomen. 

Bij de berekening van valleyhoek t5(T) is de invloed van het randveld van het plateau en de 

ridge niet meegenomen. Hierbij ondervindt het deeltje in het plateau over een bepaalde 

afstand een bepaalde inductie. In hoofdstuk 4 is aangetoond dat het EFF -randveld 

vervangen kan worden door een SCOFF-veld en wel zodanig de integraal fBds behouden is 

(zie figuur 6.6). Belangrijk hierbij is, dat het EFF-veld op positie x=x0 rr5 gelijk aan B0 is. 

Bij een gap van 5 cm is x0 rr5=3 cm. Voor de karakteristieke breedte D van het SCOFF-veld 

geldt bij een exp( -as2) profiel: 

(6.10) 

Met a=320 m-2 geeft dit D::::5 cm. Aangezien het randveld 3 cm voorbij de pool begint, 

betekent dit, dat een deeltje in dit randveld effectief 5 cm veld B0 ziet. Dit in tegenstelling 

tot de hard~dge benadering bij de isochroniebeschouwingen, waar het deeltje slechts 3 cm 

veld B0 'ziet'. Dit betekent dat een correctie nodig is, om deze 2 cm 'extra' veld correct te 

implementeren, zodat er én isochronie is én gesloten banen zijn. Doorloopt het deeltje te veel 

of te weinig veld, dan is de baan niet langer meer gesloten en is de valleyvorm niet meer 
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correct. Om dit te voorkomen wordt de valley in figuur 6.6 2 cm naar rechts verplaatst. De 

valley in de rechter microtronmagneet wordt dan overeenkomstig 2 cm naar links 

verschoven. De 3 cm dat het randveld voorbij de pool begint af te nemen blijft constant. 

Hiermee is /Bds constant. 

Volley 
- J 

!:::.X 

SCOFF 

Figuur 6.6 Overzicht van het SCOFF en EFF veld bij de poolrand. Als het EFF-veld 

vervangen wordt door een SCOFF-veld, is dit veld uitgebreider dan de poolrand toelaat. 

Hiertoe wordt de valley over een afstand ó.x verschoven, zodat J Bds constant is. 

HIA TT berekeningen tonen aan, dat een B-matrix die volgens bovenstaand algorithme is 

gevuld, gesloten banen in het mierotren geeft. Na een halve omwenteling is de 

divergentieafwijking van het centrale deeltje ten opzichte van de horizontale as kleiner dan 

10 mrad. Hieruit volgt dus dat het veld, zoals dat bij de isochronieberekeningen is 

verondersteld, correct geïmplementeerd is in HIA TT. Dit geeft nog geen antwoord op de 

vraag, in hoeverre het veronderstelde veld met de praktijk overeenkomt. 

6.4 Numerieke resultaten 

Met het algorithme uit paragraaf 6.3 zijn de banen berekend in het race track microtron. 

Uit de isochroniebeschouwingen volgt dat er slechts discrete waarden voor de driftafstand 

zijn toegestaan. Daar in de driftruimte de divergentie constant (in de orde van enkele mrad) 

blijft en de positieafwijking in de orde van enkele mm is, geeft een iets afwijkende driftlengte 

vergelijkbare resultaten. In onderstaande berekeningen is voor de driftlengte 50 cm genomen. 

In deze paragraaf zijn voor twee situaties de resultaten van HIATT gegeven. In beide 

gevallen is de energiewinst per omwenteling 2.3 MeV. De bijbehorende 6.-y=4.5. In de 
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berekeningen is Bmtn=O.l T. In het eerste geval is B0=0.20 T genomen. De bijbehorende 

vorm van valleyhoek ó als functie van de energie is convergent. Dit betekent, dat de valley 

naar een parallelle configuratie neigt. In het tweede geval is B0=0.25 T. Hierbij is ó als 

functie van de energie nagenoeg constant. In tabel 6.1 is een opsomming gegeven van de 

beide configuraties. 

In het horizontale vlak worden 2 relatieve deeltjes gevolgd: deeltje 1 met positieafwijking 

~x=l mm en divergentieafwijking ó.x'=O mrad en deeltje 2 met Llx=O mm en ó.x'=l mrad. 

De afwijkingen zijn gedefinieerd ten opzichte van het centrale deeltje. De energie van het 

centrale deeltje is 18.8 Me V. Dit komt overeen met de 6e baan in het microtron. Het deeltje 

start op positie y=5 cm. 

Configuratie Bo 
(T) 

A 0.20 

B 0.25 

Bmin 
(T) 

0.10 

0.10 

4.5 

4.5 

Tabel 6.1 Specificaties van configuratie A en B. 

-û.O 

25.0 

300.0 

300.0 

Ovalley 

(m-2) 

500.0 

500.0 

In figuur 6. 7a t/m en met 6. 7f zijn de resultaten voor configuratie A gegeven. Figuur 6. 7a 

is een aD-representatie van de B-matrix, die het veld in het mediaanvlak aangeeft. De 

valleyranden lopen nagenoeg parallel. De hier gegeven valleyvorm geeft de virtuele valley 

aan en niet de vorm, zoals die uit het ijzer gefreesd is. In deze figuur is duidelijk te zien, dat 

de B-matrix zo gevuld is, dat het B-veld over een cirkelboog varieert. In de bijbehorende 

tabel zijn de x- en y coördinaten gegeven van punten die op de virtuele valleyranden liggen. 

Vervolgens zijn de banen berekend bij de energieën van 7.3 tot 23.4 MeV. In figuur 6.7b is te 

zien, dat de banen nagenoeg gesloten zijn. De relatieve beweging in het horizontale en 

verticale vlak zijn in figuur 6. 7c en 6. 7d te zien. Hier is duidelijk te zien, dat er in het 

verticale vlak geen focussering plaatsvindt. Bij het doorlopen van het plateau is er 

defocussering. Bij de overgang van plateau naar valley vindt er defocussering plaats. De 

focussering bij de overgang valley-ridge is echter zo gering, dat er netto defocussering 

optreedt. Dit proces wordt versterkt in de tweede RVP-magneet. Bij deze configuratie is er 

geen netto focussering, en is dus ongeschikt voor het microtron. Dit resultaat komt overeen 

met de eerdere berekeningen van Pangels, die gedaan zijn aan een valley met parallelle 

randen [P AN89]. Het veld Bz dat het centrale deeltje ondervindt is in figuur 6. 7e gegeven. 

Hieruit blijkt dat de beschrijving van het veld in de valley volgens een exponentiële functie 

terug te vinden is. Figuur 6.7f geeft de gradiënt BBz/ 8n loodrecht op de baan, die het 

centrale deeltje ondervindt. Op de posities waar deze gradiënt negatief is, is er sprake van 
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focussering. Defocussering treedt op als Bllz/ 8n positief is. 
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Figuur 6. 7 Baanberekeningen bij een valley met B0=0.20 T, Bmtn=O.JO T, arand=320 m-2 en 

avalley=500 m-2• a) B-map van het veld in het mediaanvlak van de RVP-magneet. De 

bijbehorende tabel geeft de x- en y-coördinaten van de (virtuele} valleyranden. b} Banen in 
het microtron bij een energie 7.3-23.4 MeV. c) Beweging in het horizontale vlak voor deeltje 

1 (6.x=1 mm, ó..x'=O mrad} en deeltje 2 (ó.x=O mm, 6.x'=1 mrad}. d} Beweging in het 

verticale vlak voor deeltje 1 (ó.z=1, ó.z'=O} en deeltje 2 (ó.z=O, 6..z'=1). e) Het veld Bz dat 

het centrale deeltje bij 18.8 Me V 'ziet'. f) De gradiënt BBz/Bn die het centrale deeltje 'ziet'. 

Vervolgens is configuratie B met B0=0.25 T doorgerekend. Figuur 6.8 geeft een 

JO-representatie van het veld in de RVP-magneet. Voor de lagere energieën is er 

nauwelijks sprake van een veldmodulatie. Ook hier is een tabel afgedrukt met de coördinaten 

van punten die op de valleyrand liggen. Vervolgens zijn de banen berekend bij de energieën 

van 7.3-25.7 MeV. Hierbij is te zien dat de banen nagenoeg gesloten zijn. Uit de beweging in 

het horizontale vlak in figuur 6.8c volgt dat er horizontale stabiliteit is. In het verticale vlak 

is er echter geen stabiele beweging. Hier is er sprake van overfocussering. Figuur 6.8d toont, 

dat er in de eerst doorlopen magneet verticale focussering plaatsvindt, maar dat deze zo 

sterk is, dat de defocusserende werking in de tweede magneet te gering is, om tota.a.l 

focussering te verkrijgen. Om met deze configuratie toch focussering te behalen, kan in de 

driftruimte een correctiemagneet geplaatst worden om de bundel een tegengestelde 

divergentie te geven. Numerieke berekeningen met een corrector worden uitgevoerd door 

Delhez [DEL90]. Figuur 6.8e en f tonen het veld Bz en de gradiënt BBz/ 8n dat het centrale 

deeltje ondervindt. 

x(m) Yonder(m) Yboven(m) 

0.10 0.07 0.24 

0.14 0.10 0.32 

(a} 0.18 0.13 0.40 
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0.26 0.20 0.56 
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Figuur 6.8 Baanberekeningen bij een valley met B0=0.25 T, Bmtn=0.10 T, Ctrand=920 m-2 en 

Ctvalley=500 m-2• a) B-map van het veld in het mediaanvlak van de RVP-magneet. De 

bijbehorende tabel geeft de x en y-coördinaten van de (virtuele} valleyranden. b} Banen in het 

microtron bij een energie 7.9-25.7 Me V. c} Beweging in het horizontale vlak voor deeltje 1 

{llx=1 mm, llx'=O mrad} en deeltje 2 (l:lx=O mm, l:lx'=1 mrad). d} Beweging in het 

verticale vlak voor deeltje 1 (llz=1, l:lz'=O} en deeltje 2 {l:lz=O, l:lz'=1}. e) Het veld Bz dat 

het centrale deeltje bij 18.8 Me V 'ziet'. /) De gradiënt BBz/Bn die het centrale deeltje 'ziet'. 
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7.0 CONCLUSIES 

Het doel van het hier beschreven onderzoek, is het ontwerpen van de magneetconfiguratie 

voor het race track microtron. Hierbij moet aan drie eisen voldaan zijn: isochronie, gesloten 

banen en stabiliteit. In de eerste plaats is gekeken naar het effect van een veldmodulatie op 

de focusseringseigenschappen van de RVP-magneet. Deze veldmodulatie wordt verkregen 

door een uitsparing in het ijzer. Deze uitsparing wordt de valley genoemd. De invloed van de 

modulatie op het magneetveld is afhankelijk van de afmetingen van de valley. De 

voorgestelde RVP-configuratie is 3 dimensionaal. Daar geen programma beschikbaar is om 

3-D magneetvelden te berekenen, zijn geschikte 2-D doorsneden gen1aakt. Hiermee wordt 

het 3-D magneetveld voorgesteld door een opeenvolging van 2-D velden. Achteraf moet 

gecontroleerd worden in hoeverre deze benadering het reële 3-D magneetveld correct 

beschrijft. In dit stadium van het onderzoek is deze verificatie nog niet gedaan. De 

magneetveldberekeningen zijn gedaan met het programma POISSON. Het resultaat van deze 

2-D berekeningen is een functioneel verband tussen breedte en diepte van de valley en de 

relatieve diepte van het magneetveld. Hieruit is een model ontwikkeld om het veld in de 

valley te beschrijven. In dit model wordt verondersteld, dat het veld een superpositie is van 

twee randvelden. Met curve-fitting is de exponentiële functie exp( -ax2) aan het randveld 

gefit. De Root Mean Square is hierbij ~ w-2• Het voordeel van dit profiel is dat het randveld 

door slechts één parameter, namelijk a, te beschrijven is. Bovendien is het met dit profiel 

mogelijk, om mathematische uitdrukkingen op te stellen voor de focusseringssterkte in alle 

sectoren van de RVP-magneet. Het blijkt dat het superpositie model voor het valleyveld 

uitstekend overeenkomt met de POISSON-berekeningen. Hierbij is a dan wel een functie 

van de diepte van de valley. Deze afhankelijkheid betekent, dat de wederzijdse invloed van 

de randvelden in de valley tot uitdrukking komt in een diepte afhankelijkheid van a. Door 

een groter aantal parameters te kiezen bij de curve-fitting is een grotere nauwkeurigheid 

haalbaar. Dit betekent echter wel dat het inzicht, dat met een eenvoudige functie zoals 

exp( -ax2) verkregen wordt, verloren gaat. 

Met deze analytische uitdrukkingen is het effect van het randveld op de beweging van een 

deeltje bekeken. Hierbij wordt de baan in een EFF-veld (Extended Fringing Field) 

vergeleken met de baan in een SCOFF-veld (Sharp Cutüff Fringing Field). Na het 

doorlopen van één enkel randveld is de divergentie van de EFF-baan in het horizontale vlak 

ten opzichte van de SCOFF-baan 0. Dit betekent dat er horizontaal geen verandering 

optreedt in focusseringssterkte. Wel is de EFF-baan over een afstand verschoven ten 

opzichte van de SCOFF-baan. Deze afstand is in de orde van enkele mm. Dit is 

verwaarloosbaar ten opzichte van een .gemiddelde kromtestraal van 0.40 m. Deze 

positieafwijking is echter lager dan de waarde die Enge geeft. Het verschil wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil in integratiebereik, waarmee de positieafwijking 
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berekend wordt. Maar zelfs met de waarde die Enge geeft voor de positieafwijking is dit nog 

steeds verwaarloosbaar ten opzichte van de kromtestraaL In het verticale vlak is er 

defocussering ten gevolge van het randveld. Deze verandering in focussering kan zelfs 10 á 15 

% bedragen. Bij de keuze van de RVP-parameters dient men hier terdege rekening mee te 

houden. Na het doorlopen van de valley is de EFF-baan parallel aan de SCOFF-baan. Dit 

betekent, dat de afbuiging van een deeltje in het horizontale vlak gelijk is voor zowel het 

EFF-deeltje als voor het SCOFF-deeltje. Dit biedt de mogelijkheid om de RVP-magneet 

zodanig te ontwerpen, dat het toepassen van de geometrische relaties gesloten banen 

impliceert. 

Vervolgens is de valleyhoek zodanig berekend dat er isochronie is. Hierbij is verondersteld 

dat het randveld in de valley over een cirkelboog varieert. De idee hierachter is, dat de baan 

overgaat in een perfecte cirkelbaan als het effect van het randveld verwaarloosbaar is. 

Hierbij wordt de afstand van een punt in de valley tot de valleyrand gemeten in de 

booglengte. Uit de berekeningen volgt dat er drie typen van valleyvormen te onderscheiden 

zijn: de parallelle, de driehoeksvorm en de scharende driehoeksvorm. Deze 3 type worden 

beschreven door de valleyhoek 6. Het verloop van deze hoek als functie van de energie is 

respectievelijk convergent, constant en divergent. In figuur 7.1a is het karakteristieke 

verloop van 6 gegeven. De bijbehorende valleyvormen zijn in figuur 7.1b weergegeven. 
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Figuur 7.1 a} 9 ·typen 6-curven: convergent, constant en divergent. b} Bijbehorende 
valleyvonnen: parallel, driehoek en de scharende driehoek. 

Het blijkt dat slechts de parallelle en de driehoeksvorm realiseerbaar zijn. Dit betekent, 

dat de kritische hoek 6c altijd kleiner moet zijn dan 60 , waarbij n alle banen doorloopt. 

Hiermee wordt een eerste beperking opgelegd aan de keuze van de parameters B0, a en !17. 

Het verloop van 6 als functie van de kinetische energie is analytisch goed te beschrijven voor 

de parallelle en voor de driehoeksvorm. Hierbij is de invloed van het EFF-veld 
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teruggebracht tot een afwijkende driftlengte en is het EFF-veld in de valley te beschrijven 

met een SCOFF-veld. Dit betekent, dat ook voor het EFF-veld de geometrische relaties 

van toepassing zijn. Hiermee is er isochronie en zijn de banen gesloten. 

Het is mogelijk de eindenergie van de geëxtraheerde bundel in het race track microtron te 

variëren. Bij een vaste valley met gefixeerde 6 en a is de isochronie behouden als B0/ 1:1 'Y 

constant is. Het aantal (discrete) output-energieën is afhankelijk van de maximale inductie 

B0 die haalbaar is. 

In de laatste plaats is de relatieve beweging van een deeltje in zowel het horizontale als het 

verticale vlak bekeken. Hiervoor is het programma HIATT gebruikt. Er zijn inleidende 

berekeningen uitgevoerd aan de RVP-magneten waarbij het reële veld is geïmplementeerd. 

Bij een valley met parallelle randen is er geen netto focussering, terwijl bij een enigszins 

scharende valleyvorm er sprake is van overfocussering. Dit betekent, dat de valley met 

constante valleyhoek' 6 de beste perspectieven biedt. Hiermee is het ontwerp van de valley 

gereduceerd tot het kiezen van een optimale combinatie van de parameters B0, a en 6. Op 

grond van stabiliteitsberekeningen voor het SCOFF-veld van Delhez dient men de 

valleyhoek zo klein mogelijk te kiezen. Bij de besproken HIATT berekeningen is geen 

rekening gehouden met een eventuele correctiemagneet in de driftruimte. Deze 

correctiemagneet kan zodanig ingesteld worden, dat de deeltjes de magneet niet meer 

loodrecht verlaten, waardoor de verticale focussering te verbeteren is. De in dit verslag 

besproken RVP-magneet heeft een gelijke magnetische inductie in plateau en ridge (a=b). 

Voor een vervolg kan men denken aan een algemenere beschrijving voor alb. 
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9.0 SYMBOLENLIJST 

Symbool omschrijving eenheid 

a bovenste valleyhoek rad 

a karakteristieke verloop van het randveld m-2 

av gecorrigeerde intreehoek rad 

a,b dimensieloze veld parameters 1 

{J relativistische snelheid 1 

b b' 
' 

breedte van de valley m 

Bo magnetische inductie in het plateau en de ridge T 

Bmin magnetische inductie in de valley bij SCOFF-veld T 

Bp magnetische inductie in het plateau T 

Br magnetische inductie in de ridge T 

Bv magnetische inductie in de valley bij EFF veld T 

c lichtsnelheid mfs 
6 valleyhoek rad 

6c kritische valleyhoek rad 

6n valleyhoek in baan n rad 

D.'Y energiewinst per omloop 1 

D.s weglengteverschil tussen twee opeenvolgende banen m 

d diepte van de valley m 

D kritische afstand 1 

e elementaire lading c 
Eo rustenergie van het electron .Me V 

E totale energie .Me V 

rp doorlopen valleyhoek rad 

f frequentie Hz 

f.,f2 randveldfunctie 1 

F superpositiefunctie voor het valleyveld 1 

'Y relativistische energie 1 

'Yo energie in de laagste baan 1 

'Yn energie in baan n 1 

g gaphoogte m 

", dimensieloze a voor het randveld 1 

h harmonisch getal 1 

ho SCOFF-randveld functie 1 

h(s) EFF-randveld functie 1 
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À golflengte m 

L driftlengte m 

mo rustmassa van het electron kg 

no lengte van de laagste baan in À 1 

n baannummer 1 

p impuls MeV/c 

p,R kromtestraal m 

s weglengte of genormeerde coördinaat in randveld m,1 

so weglengte van de laagste baan m 

Sn weglengte van baan n m 

e onderste valleyhoek rad 

t tijd s 

T kinetische energie Me V 

Tinj injectieenergie Me V 

Tn kinetische energie in baan n Me V 

Tref kinetische energie in de referentiebaan Me V 

1.\T energiewinst per omloop Me V 

V snelheid mfs 
x,y horizontale en verticale coördinaat t.o.v. baan m 

~x positieafwijking in het horizontale vlak m 

i.\ x' divergentieafwijking in het horizontale vlak rad 

1.\y positieafwijking van EFF-baan t.o.v. SCOFF-baan 1 

D.y' divergentieafwijking van EFF-baan t.o.v. SCOFF-baan 1 
{).z positieafwijking in het verticale vlak m 

/.\ z' divergentieafwijking in het verticale vlak rad 

<Bv> gemiddelde magnetische inductie in de valley T 

<p> gemiddelde kromtestraal m 

<Pv> gemiddelde kromtestraal in de valley m 
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APPENDIX A 

Microtron parameters voor het 25 MeV Race Track Microtron voor Twente: 

Driftlengte 0.50 m 

Gemiddelde veldsterkte 0.2T 

Injectieenergie 5 MeV 

Extractieenergie 25 MeV 

RF-frequentie 1.3 GIIz 

Energiewinst per omloop 2.3 MeV 

Aantal banen 9 

Harmonisch getal 1 

no 8 

In onderstaande tabel is de kromtestraal gegeven voor een mierotrou met 2 homogene 

dipoolmagneten. De inductie B0 is 0.20/0.25 T en Ö.-y=4.5. De baanscheiding ö.yr is de 

afstand tussen twee opeenvolgende banen: /:::,.yr = 2(p(T+/:::,. T)-p(T)). Bij B 0=0.20 T is de 

baanscheiding 7.6 cm en bij B0=0.25 T is /:::,.yr=6.0 cm. 

T(MeV) 

7.3 

9.6 

11.9 

14.2 

16.5 

18.8 

21.1 

23.4 

25.7 

28.0 

30.3 

p(m) 
B0=0.20T 

0.13 

0.17 

0.20 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

0.39 

0.43 

0.47 

0.51 

p(m) 
B0=0.25T 

0.10 

0.13 

0.16 

0.19 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

0.34 

0.37 

0.41 

Tabel A.l Kromtestralen in het microtron bij twee homogene dipoolmagneten met B0=0.20 T 

en B0=0.25 T. 
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APPENDIX B 

Afleiding van vergelijking {3.11) voor de gemiddelde magnetische inductie < Bv> in de 

valley: 

(3.11) 

Definieer de gemiddelde magnetische inductie <Bv> voor het SCOFF-veld zodanig, dat de 

integraal /Bds gelijk is voor zowel het EFF-veld als het SCOFF-veld: 

(B.l) 

Hierin is Bv(s) de magnetische inductie in de valley: 

Bv(s)=Bmin+D-B· F(s) (B.2) 

met .óB={B0-Bmtn)· Volgens het randveldmodel m hoofdstuk 3 wordt de 

EFF-randveldfunctie F(s) in de valley gegeven door: 

(B.3a) 

(B.3b) 

(B.3c) 

met a de steilheid van het randveld, b de breedte van de valley en s de baancoördinaat. Uit 

(B.l) volgt: 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.7) 

Uitwerken van de integralen lh 12 en 13 geeft: 
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Jb 05 2 1 Jb~ a 2 
11 = .e- ds =rn: e-Ydy=!~n/a·erf(b~a) 

0 r 1a. 0 
y=s~ a 

(B.8) 

(B.9) 

b 1b 

J 
-os2 -a(d-s)2 J 2 -a(y+!b )2 -a(y-1 b )2 13 = e · e d s = e ~ · e 2 dy 

o r ~b 
y=s-!b 

lb lb l b 
I J 

2 -a(lb2+2y2)d -•ab2J 2 -2ay2d _1ab2J2 -2ay2d 
3 = e 2 y = e 2 e y = 2e 2 e y 

~b -!b . r . o 
mtegrand 1 s even 

(B.10) 

Hiermee wordt <Bv> geschreven als: 

(3.11) 
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APPENDIX C 

Isochroniebeschouwingen in EFF veld. 

Vergelijking (2.37) geeft een recurrente betrekking voor b0 : 

(2.37) 

Hierin is (b<Bv> )' de afgeleide naar b van de functie b<Bv> in het punt b(n+!). Daar hn 

echter discreet is, wordt b(n+!) vervangen door het gemiddelde van b0 _1 en bn. Dit geeft dan 

een impliciete uitdrukking voor b0 • Als de afgeleide langzaam varieert, kan het punt b(n+!) 

in eerste orde benaderd worden door b0 _1 of door b0 . Hiermee is dan een expliciete 

uitdrukking voor b0 te geven. 

Stel dat het veld dat een deeltje in de valley 'ziet', over een cirkelboog varieert. De 

gemiddelde magnetische inductie <Bv> wordt gegeven door: 

(3.11) 
Hiermee wordt de afgeleide functie (b<Bv> )': 

(C.l) 

De afgeleide van de erf-functie is: 

b 
d ( ) d J -t2 -b2 ëlb erf x = ëlb 

0 
e d t = e (C.2) 

Hiermee gaat (C.l) over in: 

(C.3) 

Substitueren van (C.3) in (C.l) geeft: 

b = b + ht [!hA 7ml~CLl1] n n-1 L1Ht..n 2 e 0 
(C.4) 
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waarin ( 0 een functie is, die aangeeft hoeveel het EFF veld afwijkt van het SCOFF-veld: 

(C.5) 

In het limietgeval ~ is ( 0 1 en gaat het EFF-veld over in het SCOFF-veld. Als bn bij 

elke energie T 0 berekend is met (C.4) geeft de relatie b0 =Ón'Yn de valleyhoek Ó0 • In figuur 

C.l is ((b) als functie van b gegeven bij verschillende a. Bij een grotere a verschuift de piek 

naar kleinere b. De hoogte van de piek in C.l blijft echter gelijk. Een grotere waarde voor e 
betekent, dat het verschil b0 _1-bn groter is. Dit geeft dan weer een grotere verandering in de 

valleyhoek ó. Dit impliceert een sterke verandering in ó. Is de &-curve divergent, dan zal 

vanaf een bepaalde breedte ó sterk veranderen. Deze sterke verandering is duidelijk te zien in 

figuur 5.2. Als de 6--curve convergent is, blijft de breedte ver verwijderd van het gebied met 

een hoge waarde van e(b) in figuur C.l en zal dit effect veel geringer zijn. 

Het blijkt dat hiermee globaal het verloop van ó(T) in figuur 5.2 verklaard kan worden, 

maar geen goede beschrijving geeft van het berekende verloop van de 6--curve. De verklaring 

hiervoor is, dat de afgeleide (b<Bv> )' in (C.4) in het punt b0 _1 of bn is genomen en niet in 

het punt !(b0 _1+b0 ). Het is te verwachten dat ó(T) beter beschreven wordt als de impliciete 

vergelijking (C.4) voor b0 iteratief opgelost wordt. 

25 +---~--~---L---L--~---

•' ;· .. 
\ -~ ' 

'j 

:t \220 
~ \ 
...,. /' . 

\ IV '. 
g 15 I 

\ :::J 
lt... 

.: I 
. ' 

.10 . 15 .20 .25 .30 
breedte (m) 

Figuur C.1 Functie ({b} die de afwijking beschrijft tussen EFF-veld en SCOFF-veld. 
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APPENDIX D 

Berekenen van de valleyvorm 

De vorm van de valley wordt berekend met behulp van de geometrische relaties voor de 

RVP-magneet. Hierbij wordt voor een aantal energieën de coördinaten van de 2 snijpunten 

S1 en S2 berekend. Daar de punten S1 en S2 op de valleyrand liggen, ligt hiermee de vorm 

van de valley vast. 

Stel dat bij een discreet aantal energieën de energie T1, de valleyhoek ó1 en gemiddelde 

kromtestraal <p1> bekend zijn. De gemiddelde kromtestraal is de straal van de baan in een 

homogeen veld met inductie <Bv>, waarbij de afgelegde weg gelijk is aan de afgelegde weg 

in het EFF-veld. Het reële veld wordt dus vervangen door een hard-edge veld en wel 

zodanig, dat de afgelegde weg gelijk is. De onderste valleyrand is vastgelegd door de hoek 8. 

Voor 81 geldt: 

(D.l) 

Hierin is index i het baannummer. Voor de kromtestraal Pp,i in het plateau geldt: 

(D.2) 

Vervolgens wordt de plaatsvector van het punt .S.111 berekend: 

(D.3) 

Hieruit volgt voor het middelpunt M2,r 

(D.4) 

(D.5) 

De onderste valleyrand wordt gegeven door de punten S111 en de bovenste valleyrand wordt 

gegeven door s2,i· 
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APPENDIX El 

Afleiding van een analytische uitdrukking voor 11 in (4.21): 

lim (s~m) 11 = ~(~-+r) 

Gevraagd: I1 = J~sJ: (h0-h(s))ds 

2 [ 1, als s ~ ~~ 1r / 7J 
met h(s)=e-778 en h0= 

0, als s>!~ 1r/71 

Oplossen van de integraal [ (h0-h(s))ds geeft: 
s 

(4.21) 

( 4.12) 

(E1.1) 

(E1.2) 

Splits het interval O~s~m in de twee deelintervallen [O,!~ 7r/7J] en [!~ 7r/7J,m). Hiermee is 11: 

(E1.3) 

(E1.4) 

Partieel integreren van de laatste term geeft: 

(E1.5) 

In het limietgeval s~ is de errorfunctie gelijk aan 1. Dit geeft een term s(m), die juist 

wegvalt tegen de al eerder verkregen s(m) term. De afgeleide van de erf-functie wordt 

gegeven door: 

(E1.6) 
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Hiermee wordt 11: 

(E1.7) 

(E1.8) 

APPENDIX E2 

Afleiding van een analytische uitdrukking voor 12 in ( 4.25): 

1. ( ) I 0. 26 1m S-lro 2 ~ --
'Tl 

( 4.25) 

De integraal 12 wordt gegeven door: 

( 4.15) 

Met h(s)=e -TfS
2 

geldt: 

(E2.1) 

De integraal J: h(s)ds is positief, terwijl dh negatief is voor elke s. Dit betekent dat de 

integraal 12 negatief is. Wordt echter het tegengestelde van s genomen, gaat ook 12 in zijn 

tegengestelde over. Dit betekent dat ofwel het deeltje verlaat het randveld (12<0) ofwel het 

deeltje komt het randveld binnen (12>0). Voor de enkelvoudige integraal geldt: 

(E2.2) 

Hiermee wordt 12: 
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(E2.3) 

(E2.4) 

(E2.5) 

Differentiëren van de erf-functie geeft: 

(E2.6) 

Substitueer (E2.6) in (E2.5): 

(E2. 7) 

(E2.8) 
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APPENDIX F 

Vergelijken van de modellen voor het valleyveld. 

Het veld in de valley wordt beschreven door de superpositiefunctie F. Deze functie is 

afhankelijk van de afstanden 11 en 12• De drie modellen voor het bepalen van de afstanden 11 

en 12 zijn: 

1. loodrechte afstand van P tot valleyrand, 

2. booglengte van de cirkelboog loodrecht op de valleyrand en door P. 

3. booglengte van de cirkelboog door punten S11 P en S2. 

Figuur F.l is een schematische weergave van de beschouwde situatie. 

Y-as 

·· .. I I 

I · .. 2 
2 . 

S A 
1 

X-as 

Figuur F.l Voorstelling van de valley met de twee cirkelbogen S1S2 en AB. In model 1 zijn l1 

en 12 de afstanden, loodrecht op zijden 81M2 en 82M2• In model 2 varieert het veld over 

cirkelboog AB. Hierbij is R de afstand OP en is 1/J de openingshoek. In model 3 worden 11 en 12 

bepaald met behulp van cirkelboog S1S2 met p=M2P en openingshock 6. 

In de eerste plaats is het verband tussen model 1 en model 2 onderzocht. In model 2 is 11 

gelijk aan de booglengte van boog AB met straal R en openingshock 1/J. R is gelijk aan de 

afstand OP. Als punt P een hoek cp' in de valley heeft doorlopen, geldt volgens model 2: 

[ 
11(model 2} = Rep' 

l2(model 2) = R( 1/J-cp') 
(F.l) 

Om de loodrechte afstand van P tot zowel de bovenste als de onderste valleyhoek te bepalen, 

wordt de normaalvergelijking van beide valleyranden opgesteld. De bovenste valleyrand 

maakt een hoek a met de x-as en de onderste valleyrand maakt een hoek 8 met de x-as. 
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Hiermee worden de afstanden 11 en 12 gegeven door: 

[ 
11(model 1) = I sin( a )xp-cos( a )Yp I 
12(modell) = I sin(8)xp-cos(8)yp I 

met xp en Yp de coördinaten van P. Voor xp en Yp geldt: 

[ 
xp = Rcos ( a-tp') 

Yp = Rs in( a-tp') 

Substitueren van (F.3) in (F.2) geeft: 

[ 
11(modell) = Rsin(tp') 

12(modell) = Rcos(tp') 

(F.2) 

(F.3) 

(F.4) 

Hiermee is de verhouding 11(model 1)/12(model 2)=sin( tp')/ tp'. Voor tp'<20° is deze 

verhouding nagenoeg gelijk aan 1. Dit betekent, dat model 1 en model 2 elkaar nagenoeg 

overlappen. 

In de tweede plaats is het verband tussen model 2 en model 3 onderzocht. In figuur F.l is tp' 

de hoek tussen OB en OP, terwijl tp de hoek is tussen M2P en M2S2. De bijbehorende 

valleyhoek is '1/J, waarbij '1/J het verschil is tussen a en 8. In L\S 1M2S2 wordt de breedte van de 

valley aangeduid met b, terwijl in L\AOB deze breedte b' is. De overeenkomstige afstanden 

11 en 12 in L\AOB worden aangeduid met 11' en 12'. In L\S 1M2S2 doorloopt hoek tp alle 

waarden van 0 tot 8. Dit betekent, dat hoek tp' in L\AOB alle waarden van 0 tot 1/J 

doorloopt. In formule vorm: 

(F.5) 

Uit de RVP-relaties (2.11) volgt voor hoek 1/J=a--8: 

(F.6) 

Bij het doorlopen van het veld, varieert a van 1 tot Bmtn/B0• Dit betekent, dat bij elke 

hoek tp de relatieve diepte van de valley een andere waarde heeft, oftewel a is een functie van 

tp. 
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Tot dusver is een relatie voor 1/J afgeleid. De volgende stap is het afleiden van een verband 

tussen p=M2P en R=OP. Als punt P een hoek cp in LlS 1M2S2 doorloopt, is de bijbehorende 

plaatsvector M2P: 

(F. 7) 

De plaatsvector OP is de som van OM2 en M2P. De afstand R wordt hiermee: 

(F.8) 

Met de geometrische relaties (2.11) gaat (F .8) over in: 

I[ a·sin(28) ·]I 
R = p a(l-cos(28) )+2~cos(28) (F.9) 

met a=a( cp). Bij een gegeven kromtestraalp wordt a( cp) gegeven door: 

(F.lO) 

met 11=pcp en 12=p(ó-cp). In figuur F.2 is de dimensieloze afstand R/p uit (F.lO) als functie 

van de eveneens dimensieloze hoek cpf 6 bij verschillende waarden van p uitgezet. Hierbij is 

Do=0.2 T, Bmtn=O.l Ten a=500 m-2. 

1.75 

1.50 

> 

·.:, 
·· .. : ..... 

__ P.=0.4 m 

p =0.6 m 
V 

p =0.8 m 
y 

· ... ·, 
·· .. ·, ~ 1.25 

0:: ·· .... ·, 
1.00 · .. ' 

........ ___ . 
0.75 

0.5 0 -t---"T-"T'-"--"T-"T'-"--"T--r----.-..----.--+ 
0.0 0., 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

rpjó 

Figuur F.2 Dimensieloze afstand R/p als functie van hoek cp/6 bij p=0.4, 0.6 en 0.8 m. 

Bo=0.2 T, Bmin=O.J T, a=500 m-2 en 6=200. 

De figuur is niets anders dan een verschuiving van het verloop van de relatieve diepte a in 
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(F.10). Daar punt S1 altijd dichter bij de oorsprong 0 ligt dan S2, is de afstand R/ p( rp=fJ) 

kleiner dan R/p(rp=O). Aangezien het veld in de punten S1 en S2 gelijk is aan B0, is 

a( rp=0)=1 en a( rp=fJ)=l. Dit betekent dat R/ p voor elke p in S1 en S2 dezelfde waarde heeft. 

Uit figuur F.2 volgt, dat bij een grotere p de verhouding R/ p sterker fluctueert dan bij 

kleinere p. De verklaring hiervoor is, dat bij een grotere p de valley breder is, waardoor het 

magneetveld lagere waarden bereikt en dus over een groter bereik varieert. Dit resulteert 

dan in een sterker variërende R/ p. 

Bovenstaande figuur geeft de (locale) waarde van R/ p bij een gegeven hoek fJ. Om echter 

een vergelijking mogelijk te maken tussen het veld van boog S 1S2 en boog AB moeten we 

volstaan met een gemiddelde waarde voor zowel R/ p als voor a. Hierbij wordt over alle p 

gemiddeld. Een benadering voor <a> bij b>0.1 mis: 

< > - <By>- !!.mJ.n + 1 L\B, I 
a - Bo - Bo 1J"B01 7r a (3.13) 

Door de keuze van fJ en p ligt de valleybreedte b en dus <a> vast. Met <a> volgt dan uit 

(F.6) de verhouding '1/J/ fJ. Met b=pfJ en b'=R'I/J is de verhouding b' /b: 

b' /b =< R/ p>( '1/J/ fJ) (F.ll) 

In tabel 5.3 is voor p=0.3 tot en met p=0.9 m de verhouding b' /b gegeven bij B0=0.2 T, 

Bmin=0.1 T, 6=20° en a=500 m-2. 

p(m) <Rfp> b'(m) <a> '1/J/ {J b'/b 

0.3 1.24 0.11 0.88 0.55 0.62 

0.4 1.14 0.14 0.79 0.60 0.68 

0.5 1.07 0.18 0.73 0.64 0.68 

0.6 1.02 0.21 0.69 0.67 0.68 

0.7 0.98 0.25 0.66 0.69 0.68 

0.8 0.96 0.28 0.64 0.71 0.68 

0.9 0.94 0.32 0.63 0.72 0.68 

Tabel F.J Gemiddelde waarden voor de verhouding R/p bij verschillende p, behorende bij 

figuur F.2. <a> is de gemiddelde relatieve diepte van de valley, b de breedte van de valley 

b=pfJ, en bïb=<R/p>('l/1/fJ). 
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Afgezien van p=0.3 m, volgt uit tabel 5.3 dat b' /b~0.68 voor alle p~0.4 m. Verdere 

berekeningen tonen aan, dat de verhouding b' fb~0.68 nagenoeg gelijk is voor alle a (O~a~ 1) 

bij een vaste ó. Deze verhouding is wel een functie van hoek ó en wel zodanig dat b' /b 

afneemt voor toenemende ó. Voor ó<20° is b' /b~o. 70 en voor Ó=90° is b' /b=0.5. Dit 

betekent, dat voor alle a en p in dit interval de afstanden lt', 12' en b' op een constante na 

gelijk zijn aan respectievelijk 111 12 en b. Stel ft' is de randveldfunctie over boog AB en ft de 

overeenkomstige functie over boog StS2• Met ft=exp( -alt2), f1=exp( -a(lt')2), lt'~0.68lt en 

b'~0.68b geldt: 

(F.12) 

Het blijkt dat het verschil tussen F en F' aanzienlijk is (10-50% ). De vraag is nu wat de 

invloed is van de correctie in (F.12) op het verloop van ó(T). Uit de isochronieberekeningen 

volgt, dat ó(T) ongewijzigd blijft en dat alleen de driftlengte gecorrigeerd moet worden. De 

verklaring hiervoor is, dat bij bovengenoemde configuratie de valleybreedte bij elke energie 

zodanig is, dat het veld uit twee randvelden en een homogeen deel bestaat. Bij een andere 

energie verandert dan alleen de uitgebreidheid van het homogene deel. Dit is dezelfde reden 

waarom de coëfficiënt a nauwelijks invloed heeft op de ó-curve. Als het veld volgens (F.12) 

gecorrigeerd wordt is de driftlengte L=0.63 m bij B0=0.2 T, Bmtn=0.1 T, Órer=20° en n0=10. 

Wordt het magneetveld niet volgens (F.12) gecorrigeerd, is de driftlengte L=0.60 m. 

Hiermee is de procentuele verandering van de baanlengte 6s/ À~lO%. 


