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Sa~en~att~ng 

Een externe bundel van het Eindhovense AVP-cyclotron met 

een hoge kwaliteit is te verkrijgen door de bundel i~ de zoge

naamde single turn mode te extraheren. Een maat voor de kwali
teit van de bundel is de emittantie. De emittantie is te bepa

len door op een aantal plaatsen in het bundelgeleidingssysteem 

met behulp van bundelscanners de bundelbreedte te meten en de

ze breedtes in de faseruimte terug te transformeren naar één 

plaats. De metingen worden bestuurd door een computer welke 

ook de berekeningen uitvoert. Aan het scannersysteem zijn 

verscheidene verbeteringen aangebracht. Voor het verkrijgen 
van single turn extraktie is het nodig om intern in het cyclo

tron deeltjes uit een smal fasegebied te selekteren. Dit kan 

verwezenlijkt worden door middel van het plaatsen van diafrag
ma's op de eerste omloopbanen van de deeltjes. Er is onderzoek 

verricht aan de interhe bundel en aan de externe bundel bij 

extraktie in de single turn mode. Hierbij is een zeer kri

tische instelling van het cyclotron vereist met uiterste sta

biliteit van onder andere het hoofdmagneetveld <AB/B < 10- 5 >, 
de dee-spanning <AV/V < 5 10-4

) en de dee-frequentie <Af/f < 
10- 5

). Met de bundelscanners zijn variaties in de externe 

bundel waargenomen, die onder normale omstandigheden niet 
meetbaar zijn. 
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Heer Bommel was in zijn gemakkelijke stoel 
gaan zitten om rustig over het maken van een 
atoombom te kunnen nadenken. Het was een 
akelig tafereel, want we zien hier het beeld 
van een wetenschapper die wetenschapt zonder 

naar moraal te vragen. 
"Om te beginnen heb ik een cyclotron nodig", 

sprak hij tot zichzelf. "Hoe kom ik daar aan? 
Ik kan natuurlijk onderdelen bestellen, maar 

dan zit ik met de montage. Ik sta ook overal 
alleen voor." 

Marten Toonder. 
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l. Inleiding 

1.1 Het onderzoek. 

In de loop der jaren zijn een aantal onderzoeken gedaan 
naar de eigenschappen van het cyclotron van de Technische 
Hogeschool Eindhoven en zijn deeltjesbundel. Deze hebben 

geleid tot een aantal verbeteringen CBot81J. 
Met behulp van een aantal bundelscanners in het 

bundelgeleidingssysteem is het mogelijk de positie en breedte 

van de bundel te meten. Uit een aantal van die metingen kan de 
emittantie van de bundel bepaald worden CDri83J. 

In voorgaande onderzoeken is gezocht naar de mogelijkheid 

het cyclotron in te stellen op single turn extraktie CCor78J, 
CBot81J. Er zijn aanwijzingen voor single turn extraktie 
gevonden CBot81J. Single turn extraktie betekent dat alle 
deeltjes evenveel, zeg n, omwentelingen maken in het cyclotron 
en op de volgende, de <n+l>e omwenteling geëxtraheerd worden. 

Zo kan in principe een extraktie-efficiency van 100% bereikt 
worden. 

Dit verslag beschrijft een aantal verbeteringen· van het 
scannersysteem en van de bepaling van de emittantie. Verder 
worden de pogingen om single turn extraktie te maken en het 
onderzoek dat aan de verkregen bundel verricht is beschreven. 
Dit bundelonderzoek bestaat onder andere uit het meten met de 

scanners van bundelbreedtes om daaruit de emittantie te kunnen 
bepalen. Om single turn extraktie van de bundel te kunnen 
verkrijgen moest met behulp van diafragma's in het centrum van 

het cyclotron de HF-fasebreedte van de bundel verkleind wor
den. 
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Eerst wordt een beschrijving van het cyclotron en het 
bundelgeleidingssysteem gegeven. In hoofdstuk 2 volgt een 
bespreking van de bundelscanners en van de aangebrachte 
verbeteringen, waardoor de scanners nu op elk gewenst moment 
te gebruiken zijn. In hoofdstuk 3 wordt het begrip emittantie 
behandeld met het oog op de software voor het bepalen van de 

emittantie uit de gemeten bundelbreedtes. In hoofdstuk 4 wordt 
ingegaan op single turn extraktie waarna in hoofdstuk 5 de 
metingen aan de bundel zowel intern als extern besproken 
worden. In hoofdstuk 6 worden enkele conclusies gegeven en 
aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

1.2 Het Eindhovens AVP-cyclotron. 

Het cyclotron van de Technische Hogesc~ool Eindhoven is het 

prototype Philips AVP-cyclotron CVer63J en is gebouwd in 1963. 

In het isochrone cyclotron .kunnen lichte ionen zoals protonen, 
deuteronen, 3Hez+_ en rA.-deeltjes versneld worden. De deeltjes 

worden geproduceerd door een interne ionenbron van het 
Livingston-type. De positie van de ionenbron kan door middel 
van een zogenaamde vang in drie richtingen gevarieerd worden. 
De maximale bundelstroom is 100 ~- De energie waartoe de 
deeltjes versneld kunnen worden loopt voor protonen van 1.5 

MeV tot 30 MeV. De andere deeltjes kunnen versneld worden tot 
energieën die evenredig zijn met de protonenergie EP volgens 

( 1.1> 

waarin Z = het atoomnummer 
en A = het massagetal van het deeltje. 

De magneetpool van het cyclotron heeft een diameter van 
1.30 m. Door middel van sektorvormige verhogingen <shims) en 

verlagingen met een drievoudige symmetrie is het magneetveld 
azimuthaal variërend gemaakt <AVF = Azimuthaly Varying Field). 
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Dit gaat de defocuserende werking van het met de straal toene
mende isochrone veld tegen. De gemiddelde magnetische induk
tie bedraagt maximaal 1 .. 55 T. Het magneetveld kan bijgeregeld 
worden met 10 paar concentrische correctiemagneten en 9 paar 
harmonische spoelen welke laatste in de drie dalen van de 

magneetpool aangebracht zijn. 

Het cyclotron heeft een één-dee versnelsysteem. De ampli
tude van de hoogfrequente versnelspanning kan maximaal 50 kV 

bedragen. De frequentie ligt tussen 5 en 23 MHz. 
De deeltjes worden met behulp van een elektrostatische 

extraktor uit het cyclotron geëxtraheerd. De extraktcringang 
bevindt zich op 'een straal van r = 0. 52 m en de uitgang op r = 
0.56 m. De elektrische spanning over de extraktor is maximaal 
75 kV bij een afstand van 5 mm tussen het septurn dat op poten
tiaal nul staat en de elektrode. In het sterk met de straal 
afnemende randmagneetveld <voor r > 0.52 m> ondervindt de 

bundel een sterke horizontaal defocuserende werking. Dit wordt 
gecorrigeerd door de bundel door het magnetishe kanaal te 
leiden voordat hij het bundelgeleidingssysteem in geleid 
wordt. 

Het Eindhovense cyclotron beschikte tot voor kort (tot 
begin 1985> over een externe ionenbron die gepolariseerde 
protonen produceerde. Deze gepolariseerde protonen werden met 

behulp van een trochoidale mediaanvlak injektor naar het 
cyclotroncentrum geleid waarna verdere versnelling kon plaats 

vinden. 
Figuur 1.1 toont een horizontale doorsnede van het 

Eindhovense AVP-cyclotron. 
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0 10 20 30cm 

Figuur 1.1 Horizontale doorsnede van het THE-cyclotron. 

1.3 Het bundelgeleidingssysteem. 

Het bundelgeleidingssysteem (BGS> dient om, zoals de naam 
al zegt, de deeltjesbundel die uit het cyclotron komt te 

geleiden naar de verschillende experimenteeropstellingen. Het 

bundelgeleidingssysteem bestaat uit een bundelpijp met een 
inwendige diameter van 45 mm met daaromheen een aantal magne

tische quadrupoollenzen en afbuig- en correctiemagneten. Deze 
magneten moeten zorgen voor de juiste focusering en een zo 
goed mogelijk transport van de bundel naar de juiste experi
menteeropstelling. In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van 
het bundelgeleidingssysteem met een aantal experimenteerop-
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stellingen van het Eindhovens cyclotronlaboratorium. Op het 
moment dat dit verslag geschreven wordt worden juist een 
aantal wijzigingen in het bundelgeleidingssysteem aangebracht. 
Er zijn twee experimenteeropstellingen bijgekomen <IIIb en V> 
en er worden voorbereidingen getroffen om een 3 MeV mini
cyclotron, ILEC <Isochronous Low Energy Cyclotron), op het 
bundelgeleidingssysteem aan te sluiten. 

cyclotron 
bedieningaruimte 

I produktie radioaktieve isotopen (o.a. 123I) 
Is bestralingsopstelling 
IIa produktie radioaktieve isotopen {Rb/Kr generatoren) 
IIb neutronenbundel &%perimenten 
IIIa epore-eleaentanalyee (SPIXE) 
IIIb epore-el .. ent&n&lyee (PIXE) 
IV verstrooiingaexperimenten 
V fluorescentie ~erimenten (m.b.v. laser) 
ILlilC 3 MeV aini-c;rclotron 

machinekamer 

Figuur 1. 2 Plattegr.ond van het Eindhovense cyclotronlaborato
rium met de verschillende experimenteerplaatsen. 

Voor de experimenten bescheven in dit verslag is alleen het 
eerste deel van het bundelgeleidingssysteem van belang (zie 

figuur 1.3). In dit deel worden de horizontale en vertikale 
emittantie van de bundel zoals die uit het cyclotron komt 
aangepast aan de acceptantie van het verdere bundelgelei-
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Figuur 1.3 Overzicht van sekties B en C van het bundelgelei

dingssysteem met de gemonteerde elementen. 

dingssysteem. In het eerste deel van het bundelgeleidingssys

teem zijn 4 bundelscannerparen gemonteerd ~aarmee de bundelpo

sitie en horizontale en vertikale bundelbreedtes bepaald 

kunnen ~orden. Hieruit zijn de horizontale en vertikale emit

tantie van de bundel te berekenen. 
Op de plaats ~aar nu scanner BB2 gemonteerd zit zat 

voorheen een faseprobe. De scanners in sektie B zijn opnieuw 
genummerd. 

In het bundelgeleidingssysteem Z~Jn op een aantal plaatsen 
spleten gemonteerd. Door middel van spleten SBl en SC2 samen 

met de twee 45° afbuigmagneten MB4 en MCl en met de quadru

poollenzen QB 1 t/m 3 kan men kiezen uit een energiedispersie
ve instelling en een dubbel achromatische instelling. Bij een 

energiedispersieve instelling worden de quadrupoollenzen 
zodanig ingesteld dat SBl op SC2 afgebeeld wordt. De spleet
breedtes bepalen de energiespeiding_ in de doorgelaten bundel. 
Kleine spleetbreedtes geven een kleine energiespreiding maar 
tevens kleine doorgelaten bundelstromen. 
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2. Bundelscanners 

2.1 Inleiding. 

De bundelscanners dienen om de positie en de breedte van de 
bundel te kunnen meten. Dit gebeurt door een naald in een 
vlak loodrecht op de optische as van het bundelgeleidingssys
teem <BGS> door de bundel te bewegen. Uit het signaal dat 
daardoor ontstaat kan de breedte en de positie van de bundel 
op de plaats van de scanner in het bundelgeleidingssysteem 

bepaald worden. 

2.2 De scanner. 

De scanners zijn oorspronkelijk gefabriceerd door de Deense 
firma Danfysik. In de loop der jaren zijn er echter vele 

wijzigingen c.q. verbeteringen aangebracht. CKem78J. Ook 
tijdens mijn afstudee.rwerk zijn nog enkele wijzigingen aange
bracht aan de scanners en aan het regelsysteem. 

In figuur 2.1 is een scanner te zien in de huidige samen
stelling. Een naald van het veerkrachtige tamponstaal <diame-

' 
ter 0.5 mm> is gemonteerd op het uiteinde van een aluminium 

arm. De arm is gemonteerd op een permanente magneet. Deze is 
met behulp van een torsieveer draaibaar in een aandrijfblok 
gemonteerd. In het aandrijfblok is ook een elektromagneet ge
monteerd welke de permanente magneet met arm en naald in een 
trillende beweging kan brengen. Als de scanner niet gebruikt 
wordt kan de naald uit de bundel gezet worden door een gelijk

spanning van 28 volt op de aandrijfspoel te zetten. Met behulp 
van messing ruiters op de scannerarm kan de resonantiefrequen
tie van de scanner afgeregeld worden en gelijk gemaakt worden 
aan de frequentie van de aandrijfspanning (11.1 Hz>. 
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Er is een regelsysteem ontworpen en aangebracht dat het 
middelpunt van de beweging van de scannernaald zodanig regelt 

dat het samenvalt met de optische as van het bundelgeleidings

systeem. De amplitude van de scannernaaldbeweging wordt zo 
geregeld dat die constant 20 mm is. De regeling maakt gebruik 

van een zogenaamd "dummy-bundelsignaal". Daartoe is een plaat

je <9.75 mm breed> op de scannerarm gemonteerd. Een stilstaand 
systeem detekteert het passeren van het plaatje. De breedte 

van het plaatje bepaalt de breedte van het dummy-bundelsig
naal. Hiermee wordt de amplitude van de aandrijfspanning en de 

amplitude van de scannernaaldbeweging bijgeregeld. Aan de 
hand van de tijdsverschillen tussen twee opeenvolgende dummy

bundelsignalen wordt het gelijkspanningsniveau van de aan
drijfspanning en daardoor het middelpunt van de scannernaald
beweging bijgeregeld. Het principe van de detektie van het 
plaatje berustte op het onderbreken van de lichtbundel van een 

optocoupler door het plaatje. 
Het amplitude- en middelpuntsregelsysteem funktieneerde in 

principe prima. Een groot nadeel was dat de optocouplers ten 
gevolge van ioniserende straling snel defekt . raakten. Het 
T.H.E. cyclotron wordt tweemaal per week gedurende 8 à 10 uur 

gebruikt voor het routinematig produceren van isotopen. Hier

bij heerst in het gebruikte deel van het bundelgeleidingssys

teem <sekties B en C) een hoge ioniserende straling ten gevol
ge van de hoge bundelstromen <30 ~A, 26 MeV protonen>. De 
foto-transistor van de optocoupler bevat een dunne lichtgevoe

lige laag die door ioniserende straling gemakkelijk beschadigd 
kan worden waardoor de optocoupler defekt raakt. Om dit pro
bleem op te lossen werd een loden afscherming rond de opto
couplers aangebracht. Hierdoor werd de levensduur van de opto

couplers wel verhoogd maar bij toepassing in sekties B en C 

van het bundelgeleidingssysteem was de levensduur gemiddeld 
ongeveer een week. Hierdoor konden de bundelscanners niet per
manent in het bundelgeleidingssysteem geïnstalleerd blijven. 
De scanners werden alleen voor metingen in het bundelgelei
dingssysteem geïnstalleerd. Hierdoor verloren ze een belang-
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rijk deel van hun waarde, namelijk het op elk willekeurig 

tijdstip kunnen controleren van bundeleigenschappen. 
Er is gezocht naar andere dummy-bundel-meetsystemen die 

niet gevoelig zijn voor ioniserende straling ter vervanging 
van de optocouplers. 

2.3 De induktieve nabijheidsdetektor. 

~ls niet-stralingsgevoelig alternatief voor de optocouplers 

werd gedacht aan een systeem dat werkt volgens het principe 

van capacitieve of induktieve meting van verplaatsing. De 
N.V. Philips levert sinds 1984 een handzaam klein <44 x 5 x 
1.7 mm 3

> geintegreerd circuit <Philips OM386a) voor een induk
tieve nabijheidsdetektor wat geschikt is voor inbouw in een 
scannerpot. Het circuit bestaat uit een oscillator, een ge
lijkrichterdeel, een Schmitt-trigger, een signaaluitgangdeel 
en een beveiligingscircuit. De schakeling is een zogenaamd 

dikke-film circuit opgedampt op een keramisch substraat. Een 
open halve potkern met daarin twee in elkaar gewikkelde 

spoeltjes, dient als nabijheidsdetektor. Nadert een stuk 
metaal de open zijde van de halve potkern dan verandert de 
wederkerige induktie van de spoeltjes. De spoeltjes worden via 
een regelbare weerstand op het geïntegreerde circuit aangeslo
ten. Bij een bepaalde afstand van het metaal tot de potkern 
schakelt het geïntegreerde circuit. Deze schakelafstand is 
mede afhankelijk van het naderende materiaal en van de instel
ling van de regelbare weerstand. De potkern is zodanig gemon
teerd dat het plaatje er op een vaste afstand <1 à 2 mm> voor

langs passeert. Als de rand van het plaatje zich ongeveer 

midden voor de potkern bevindt, schakelt het geïntegreerde 
circuit. De amplitude van de scannernaaldbeweging wordt met 
de regelbare weerstand nauwkeurig ingesteld op 20 mm. 

Het afstellen van de nabijheidsdetektor gebeurt als volgt. 
De scannernaald wordt in trilling gebracht. Als de trilling 
gestabiliseerd is wordt de amplitude gemeten. Daartoe wordt 
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Figuur 2.2 a: Schematische voorstelling schakeling voor induk
tieve nabijheidsdetektor <Philips OM386a>. 

Nl = 45 windingen, N2 = 3 windingen. 

b: Halve potkern met spoel. 

de naald met behulp van een stroboscoop verlicht. Vlak achter 
de naald is een mal aangebracht waarop de in te stellen ampli
tude aangetekend is. Met het oog wordt gekontroleerd of de 
amplitude van de naald samenvalt met de op de mal aangetekende 
amplitude. Vallen deze niet samen dan kan de amplitude van de 
naald bijgeregeld worden met de regelbare weerstand. Valt de 
amplitude van de naald slechts aan een zijde samen met de op 

de mal aangetekende amplitude dan is de potkern niet goed ge
monteerd. Het middelpunt van de scannernaaldbeweging valt dan 

niet samen met de optische· as van het bundelgeleidingssysteem. 

Hierbij wordt verondersteld dat de mal wel goed gemonteerd is. 
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2.4 Bundelscannersiqnalen. 

Een scannernaald die door de bundel beweegt onderschept een 
deel van de bundel. De bundelstroom zal hierdoor met ongeveer 
1% afnemen CDri83 pag. 2-3]. De naald werpt als het ware een 

schaduw in het verder stroomafwaarts gelegen deel van het bun

delgeleidingssysteem. Dit heeft een nadelig effekt op de bun
delsignalen van de verder stroomafwaarts gelegen scanners en 

op de daaruit te bepalen bundelbreedtes. Deze nadelen worden 
opgeheven door, bij meting aan een bepaalde scanner, alle 

stroomopwaarts gelegen scanners uit de bundel te zetten. 
Binnen één scannerpot treedt dit nadelige schaduweffekt ook 

op. In figuur 2.3 zijn de gelijktijdig opgenomen scannersig
nalen te zien van de horizontale en de daar ongeveer 1 cm 
achter (stroomafwaarts) geplaatste vertikale scannernaald. De 

dip in het vertikale scannersignaal wordt veroorzaakt door 
onderschepping van de bundel door de horizontale scannernaald. 

In figuur 2.3 is het schaduweffekt duidelijk zichtbaar 

doordat de bundel in horizontale richting zeer smal is. De 
naald van de horizontale scanner onderschept hierdoor telkens 
tijdelijk een groot deel <tot ongeveer 25%) van de bundel. Bij 
een horizontaal brede bundel is het effekt van de onderschep
ping van de bundel door de naald van de horizontale scanner op 

het signaal van de vertikale scanner minder duidelijk te zien, 

maar nog steeds aanwezig. 
Naast dit schaduweffekt treedt nog een andere storing op de 

bundelsignalen in één scannerpot op. In figuur 2.4 zijn de 

gelijktijdig opgenomen bundelsignalen uit scannerpot BB4 te 

zien. De scanners in scannerpot BB4 zitten anders gemonteerd 

dan in BB3 en wel zodanig dat in BB4 de vertikale scanner 
stroomopwaarts geplaatst is ten opzichte van de horizontale. 

N.B. Met horizontale (scanner>naald wordt steeds die naald 
bedoeld die in horizontale richting beweegt. Hiermee worden 

horizontale bundelprofielen gemeten waaruit horizontale bun
delbreedtes bepaald worden. De naald zelf is in een vertikale 

positie gemonteerd. 
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Figuur 2.3 Schaduweffekt op scannersignalen. De voorste <in 
dit geval de horizontale scanner BB3> van de twee 
in één pot gemonteerde scannernaalden werpt een 
"schaduw" op de andere <de achterste> naald. Dit 
veroorzaakt een dip in het door de achterste naald 
gemeten bundelprofiel. 
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Figuur 2.4 Secundaire elektronen effekt. Het bundelprofiel, 

gemeten met de voorste (in dit geval de vertikale 

scanner BB4> van de twee in één pot gemonteerde 

scannernaalden, vertoont een dip. Deze dip is het 
gevolg van absorptie van door de achterste naald 

geëmitteerde secundaire elektronen. 
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Het bundelgeleidingssysteem stond anders ingesteld dan bij 
de situatie uit figuur 2.3. De bundel is hier in horizontale 
richting smal ter plaatse van scanner BB4. Het effekt lijkt 
hetzelfde te zijn als in figuur 2.3. De dip in het vertikale 
bundelsignaal kan echter niet veroorzaakt zijn door schaduwef
fekten van de horizontale scannernaald omdat de horizontale 

scannernaald stroomafwaarts staat ten opzichte van de vertika
le. De meest aannemelijke verklaring is dat de bundel op de 
horizontale naald emissie van secundaire elektronen veroor

zaakt. Een deel van die elektronen wordt door de vertikale 
naald geabsorbeerd, waardoor een schijnbare verlaging van de 
bundelstroom optreedt. 

De dip in het vertikale scannersignaal van figuur 2.3 kan 
behalve door schaduweffekten mede veroorzaakt zijn door 
absorptie van secundaire elektronen. 

2.5 Verwerking van scannersiqnalen. 

Het bundelsignaal wordt door de scannersigqaalversterker 
versterkt. De versterking wordt automatisch zodanig aangepast 
dat de top van de uitgangsspanning altijd 6.4 V bedraagt. Het 
bundelsignaal wordt hierna omgezet in een blokpulssignaal. De 
breedte van de blokpulsen komt overeen met de breedte van het 
bundelsignaal op halve tophoogte <3.2 V), de zogenaamde FWHM 

<full width at half maximum). 
De scannersignaalversterker, de.blokpulsvormer en de rege

ling van de scannerbeweging bevinden zich nabij de betreffende 
scanner in de bunker. 

De scannersignaalversterker werkt lineair voor bundelstro
men van 1 nA tot 100 ~. Bij lage bundelstromen <tot enkele 
tientallen nanoamperes) zijn de opgepikte stoorsignalen van 
dezelfde orde van grootte als het bundelsignaal zodat geen 
goede bundelbreedtes bepaald kunnen worden. Bij bundelstromen 
boven 10 ~ wordt de temperatuur van de naald zo hoog dat de 

naald beschadigd wordt. De naald kan krom gaan staan of zelfs 
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volledig afsmelten waardoor de scanner onbruikbaar wordt. 

De verwerking van de blokpulsen gebeurt in de bedienings
ruimte van het cyclotron. De blokpulsen worden daar omgezet in 
zogenaamde binnen- en buitenflanksignalen. Figuur 2.5 laat 
zien hoe die signalen tot stand komen. 

scannersignaal 

(bundelprofiel) 

• blokpuls 

binnenflank 
signaal 

buitenflank 
signaal 

ov 

I I I I I I ' . 

I I 

I I I I I I I I 

--~1· t2 ·I~_' _______ ,~! li_ 
I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
Ji---· t--,1 ·1"-----'1......---____,L 

Figuur 2.5 Verwerking scannersignalen. De scannernaald gaat in 
de tijd gezien met een sinusvormige beweging door 

de bundel. Het bundelsignaal wordt omgezet in blok
pulsen <fwhm). Dit blokpulssignaal wordt omgezet in 
een binnen- en buitenflanksignaal. 
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Uit de breedtes van deze binnen- en buitenflanksignalen 
zijn als volgt de breedte en de positie van de bundel te bepa
len: 

!A 
t t 

positie (COS(~~) 2 = + cos<~or->> 2 

jcos<~ ~ 1 > 
t ( 2 . 1 ) 

breedte = A - COS(~ T2) I 
met A = amplitude van de scannernaald <20 mm> 

t = 
l 

breedte van het buitenflanksignaal 

t = 2 
breedte van het binnenflanksignaal 

T = periode van de scannerbeweging. 

Er zijn twee methoden voor de bediening van de scanners en 

de verwerking van de signalen, namelijk met de hand of met 

behulp van een computer <DEC PDP 11/23>. Bij handbediening kan 

men de scanners met behulp van schakelaars in de bedienings
ruimte in of uit de bundel zetten en kan men bundel- en dummy
bundelbreedtes en posities op een digitaal display aflezen. 
Bij computerbediening, via het programma SAME, <zie appendix 
A> kunnen opdrachten zoals in of uit de bundel zetten van de 
scanners, door de computer uitgevoerd worden. De signalen kun
nen met behulp van de computer verwerkt worden. De resultaten 
kunnen in het geheugen opgeslagen worden en zijn te gebruiken 
voor emittantieberekeningen. 

Een nadeel van het omzetten van het bundelsignaal in blok
pulsen is dat er veel informatie verloren gaat. Uit het scan
nersignaal is namelijk meer informatie te halen dan alleen de 

breedte en de positie van de bundel. Het is daarom van belang 
dat de scannersignalen te allen tijde op een oscilloscoop 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Van de acht scanners in de 
vier scannerpotten in sektie B van het bundelgeleidingssysteem 
zijn daarvoor via acht coaxiaalkabels permanente verbindingen 

gelegd naar de bedieningsruimte. De scanners in sektie B wor
den het meest gebruikt omdat ze voor het bepalen van de emit-
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tantie van de bundel zoals deze uit het cyclotron komt het 
meest geschikt zijn. De bundelsignalen van alle 8 scanners 
uit sektie B kunnen gelijktijdig in een datalogger <LeCroy 
8212/16> opgeslagen worden, waarna ze door de computer uitge

lezen kunnen worden. Als regel worden 2 bundelsignalen in de 

datalogger opgeslagen omdat het gelijktijdig opslaan van alle 
bundelsignalen niet interessant is vanwege de onderlinge 
beïnvloeding. De figuren van de bundelprofielen <figuren 2.3 
en 2.4> zijn gemaakt met behulp van de datalogger. 

Voorheen werd incidenteel naar bundelprofielen gekeken. 
Daarvoor lag er een coaxiaalkabel vanuit de bunker naar de 
bedieningskamer. Wilde men een bundelsignaal bekijken dan 
moest men de kabel in de bunker aansluiten op de betreffende 
scanner. Dit is lastig omdat men de bunker niet mag betreden 
als er bundel is. 

Het zichtbaar maken van de bundelprofielen heeft al diverse 

resultaten opgeleverd. Zo zijn er een aantal storingen 
ontdekt en opgeheven zoals: 

- een rimpel op de dee-spanning. De dee-spanning bleek met 
onregelmatige tussenpozen van 1 tot 5 ms plotseling toe te 
nemen met maximaal 5% waarna het ongeveer 1 ms duurde tot
dat de ingestelde waarde weer bereikt was. Deze variaties 
in de dee-spanning hadden variaties in de bundelstroom tot 
gevolg. Dit gaf onregelmatigheden in de bundelprofielen te 
zien. Deze storing in de regeling van de dee-spanning is 
inmiddels hersteld. 

- een instabiliteit in de voeding van een quadrupoollens. 
Dit gaf variërende bundelbreedtes te zien. 
de storingen ten gevolge van het in werking zijn van andere 
scanners zoals de schaduweffekten en absorptie van secun
daire elektronen <zie §2.4). 

- defekten aan de scanner zoals: een scheefstaande naald of 
een gedeeltelijk afgesmolten naald; een te grote of te 
kleine amplitude; een variërende amplitude ten gevolge van 
slechte kogellagers. 
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- Te grote stoorsignalen bij lage bundelstromen. Elke scan
ner heeft een eigen specifiek stoorsignaal met een periode 
T gelijk aan de periode van de scannerbeweging. 

- een instabiliteit in de ionenbron waardoor de bundelstroom 
varieert. 

2.6 Opstelling. 

In het verleden zijn twijfels ontstaan over net goed funk
tioneren van scanner BBl. De resultaten van metingen met BBl 

pasten vaak niet bij de metingen aan andere scanners. De oor
zaak hiervan werd gezocht in het feit dat BBl dicht bij het 
cyclotron geplaatst was en wellicht gestoord werd door het 
randveld van de hoofdmagneet van het cyclotron. Er is overwo
gen om BBlverder van het cyclotron af, uit het randveld, te 
plaatsen. Later is besloten om BBl op zijn plaats te laten en 
een extra scannerpaar te monteren iets verder van het cyclo

tron af <zie figuur 1.3) 
Met de installatie van de nieuwe scanner is ook de scanner

benaming in sektie B gewijzigd. De nieuwe scanner heet nu BB2. 
De scanner die voorheen BB2 heette heet nu BB3 en de voorheen 
BB3 geheten scanner heet nu BB4. 

2.7 Negentig graden fase-draaiing. 

De sinusvormige aandrijfspanning wordt voor alle scanners 

centraal in de cyclotronbedieningsruimte gegenereerd. Tot voor 

kort bewogen alle scanners, zowel de horizontale als de verti
kale, afgezien van kleine faseverschuivingen, in fase. Als de 
frequentie van de aandrijfspanning niet precies overeen kwam 
met de resonatiefrequentie van de scanner traden er kleine 
faseverschuivingen op. In de praktijk waren die faseverschui
vingen steeds kleiner dan 15°. 
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Het in fase bewegen van de naalden van de horizontale en 

vertikale scanner binnen een scannerpot betekende dat het 

kruispunt van die naalden zich langs een rechte lijn door de 

optische as bewoog <zie figuur 2. 6a) . Als de scanners ten 

opzichte 
kruispunt 
2. 6b). In 

van elkaar iets uit fase bewogen dan 
van de naalden zich langs een ellips 
de bundelprofielen van figuren 2.3 en 2.4 

door de ene scannernaald op de andere veroorzaakte 

bewoog het 
<zie figuur 
liggen de, 

dips op de 

twee pieken binnen een figuur niet symmetrisch. Dit wordt ver
oorzaakt door het iets uit fase bewegen van de scannernaalden. 

a b c 

Figuur 2.6a: In fase bewegende scannernaalden. Het kruispunt 

van de naalden beweegt langs een rechte lijn. 
b: 15° uit fase bewegende scannernaalden. Het kruis

punt van de naalden beweegt langs een ellips. 
c: 90° uit fase bewegende scannernaalden. Het kruis

punt van de naalden beweegt langs een cirkel. 

De naalden in een scannerpot be!nvloeden elkaars bundelsig

nalen <zie §2.4> door schaduweffekten en door absorptie van 
secundaire elektronen. 

Er zijn twee mogelijke oplossingen waarmee de storingen 
voorkomen kunnen worden. Ten eerste: door slechts aan één van 
de twee scanners in één pot te meten en tegelijkertijd de 
andere scannernaald uit de bundel te zetten. Ten tweede: de 
scanners worden zodanig aangestuurd dat de naalden 90° uit 
fase bewegen, zodat de naalden niet gelijktijdig door de bun
del bewegen. Voor beide oplossingen zijn een aantal aanpas
singen in de elektronika van het regelsysteem nodig. Aan de 
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eerste oplossing zitten een paar nadelen. Als slechts aan één 
scanner in een scannerpot gemeten wordt dan· kunnen de bundel
afmetingen en posities niet meer on-line grafisch weergegeven 
worden op de monitor-scope in de cyclotronbedieningsruim~e. 

Verder zal een emittantiemeting ongeveer drie keer zoveel tijd 

in beslag gaan nemen als voorheen vanwege het afzonderlijk 

meten van de horizontale en vertikale emittantie en wegens de 

extra insteltijd van de scanners. Er is daarom gekozen voor de 
tweede oplossing: het 90° uit fase laten bewegen van de scan

nernaalden <zie figuur 2.6c>. In figuur 2.7 zijn bundelpro
fielen, gemeten met twee scanners uit één pot die 90° uit fase 
bewegen, te zien. Hierin is duidelijk te zien dat de naalden 
niet meer gelijktijdig door de bundel gaan, waardoor de 

onderlinge be!nvloeding verdwenen is. 
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Figuur 2.7 Scannersignalen van twee scanners uit één pot die 
90° uit fase bewegen. 
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3. Ern:i.tta.n.t:i..e 

Dit hoofdstuk behandelt een deel van de theorie die ge

bruikt wordt bij bundeltransport. Vanwege de overeenkomsten 
tussen optika en bundeltransport wordt vaak gesproken van 

"bundeloptiek". 

3.1 Bundeloptiek. 

De beweging van een deeltje kan op elk moment beschreven 
worden als een punt in de zes-dimensionale faseruimte van po

sitie en impuls met als coBrdinaten x, Px' y, p
1

, z, Pz· Een 
bundel deeltjes kan beschreven worden als een verzameling van 

punten in die faseruimte. De emittantie is het volume dat de 
bundeldeeltjes bezetten in de zes-dimensionale faseruimte. 
Als er geen wisselwerking tussen de deeltjes onderling bestaat 
dan is, volgens het theorema van Liouville, de grootte .van de 
emittantie, maar niet de vorm, constante van beweging. Als er 
geen koppeling bestaat tussen de bewegingen in de drie ruimte
lijke coBrdinaten, dan zijn de oppervlaktes die de bundel in 
elk twee-dimensionale fasevlak van een ruimtelijke coördinaat 
en de daarmee corresponderende impulscoördinaat, ieder afzon
derlijk constante van beweging CHagJ. In een goed ingesteld 

bundelgeleidingssysteem, waarin geen bundel verloren gaat, zal 
de emittantie van de bundel constant blijven vanaf de uitgang 

van het cyclotron tot aan het target. 
Bij bundeltransportberekeningen wordt de 

voortplantingsrichting van de deeltjesbundel 
z-as langs de 
gekozen. Dit 

wordt wel de ion-optische as of gewoon optische as genoemd. 
Loodrecht daarop worden de x-as in horizontale en de y-as in 
vertikale richting gekozen. We beperken ons tot de transver
sale beweging <in het x-y-vlak> en veronderstellen tevens dat 
er geen koppeling bestaat tussen de beweging in de x-richting 
en die in de y-richting. Men kan hierdoor volstaan met de 
beschrijving van de bundel in 2 afzonderlijke fasevlakken, 
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namelijk het x-px-vlak en het y-py-vlak. In plaats van de 

impulscomponenten Px en Py worden meestal x' en y' als. cotlrdi-
na ten genomen. 

x' dx Px 
= dz = 

Pz 
( 3 .1) 

y' = ~ = ~ dz Pz 

x' en y' duiden dus op de richting van een deeltje ten opzich
te van de optische as <z-as). Ook in het x-x'-fasevlak en in 
het y-y'-fasevlak is de grootte van de emittantie van de bun
del een constante van beweging, mits voldaan is aan de voor
waarde dat de energie 7an de deeltjes constant is. 

De emittantie in het x-x'-vlak wordt de horizontale en in 
het y-y'-vlak de vertikale emittantie genoemd. 

Het bundelgeleidingssysteem bestaat uit een aaneenschake
ling van optische elementen zoals quadrupoollenzen, driftruim
ten en afbuigmagneten. De invloed van elk element op de bewe
ging van een deeltje is met behulp van een 2x2-matrix te 
beschrijven [HagJ. De positie ~f=<xf,x'f) van een deeltje in 
het 2-dimensionale fasevlak nadat het een element gepasseerd 
is, is te berekenen door vermenigvuldiging van de bij het ele
ment horende matrix R met de positie X;=<x.,x' .) die het -... ~ ~ 

deeltje innam voor het betreffende element. 

x = R·x. -f -~ 
( 3. 2) 

De positie ~ in de faseruimte na n elementen vindt men door 

opeenvolgende matrixvermenigvuldigingen op de beginpositie ~i 

toe te passen: 

x = R ·R · • • · ·R ·R ·x -n n n-1 2 1 -1 
( 3. 3) 

waarin Rj <lijin> de matrix van het j-de element voorstelt. 
De matrix voor een driftruimte met lengte L ziet er als volgt 

uit: 
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R = (~ t) ( 3. 4) 

De matrix voor een dunne focuserende lens met sterkte d=-1/F 

<F = brandpuntsafstand> is 

R - (1 - d ~) 
Voor de bestudering van een bundel deeltjes 
punt-op-punt afbeelding minder interessant. 

(3.5) 

is nauwkeurige 
Hierbij is het 

gedrag van de bundelomhullende van belang. Het is gebruike
lijk het oppervlak dat de bundel in de twee-dimensionale fase

ruimte beslaat te benaderen door het oppervlak binnen een 
ellips. Dit heeft grote voordelen omdat een ellips bij trans
formaties overgaat in een nieuwe ellips met gelijk oppervlak. 
Een ellips in het x-x'-vlak kan in matrixnotatie beschreven 
worden door: 

T -1 
1 ~ . s . x = 

met ~ = <x,x' > 

en 
-1 1 [_: -:) s = 2 ac-b 

en s = (~ ~) 
S is een symmetrische positief definiete matrix. 
Een analytische beschrijving volgt uit: 

<x x'> 2 = ac - b 

( 3. 6) 

( 3. 7) 

( 3. 8) 

cx 2 2bxx' + ax' 2 = ac- b 2 

z waarin ac - b > 0, omdat anders geen ellips wordt beschreven. 

De beschrijving van een ellips in een fasevlak met behulp 
van de parameters a, b en c .is analoog aan die met behulp van 
de twiss-parameters CCou58J. In figuur 3.1 is het verband tus
sen de matrixelementen en de geometrie van de ellips gegeven. 
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Emittantie = oppervlak ellips 

= 1f • e = 1f • 4 det S 
De hoofdassen van de ellips 
zijn de eigenvektoren van S 
als lengte de wortel uit 
de eigenwaarden À 

1,2 

(3.9) 

Figuur 3.1 Ellips met de betekenis van de twiss-parameters. 

In figuur 3.1 is ook de relatie aangegeven tussen de parame
ters a, b en c enerzijds en de halve bundelbreedte w, de di-

• 
vergentie d en de emittantie 1f·E anderzijds. 

In dit verslag geldt de afspraak dat d negatief is als de 
lange hoofdas van de ellips in het 2e en 4e kwadrant ligt. 

Als de emittantie-ellips op een plaats i in het bundelgelei-

dingssysteem bekent is dan 

elke willekeurige plaats f 
als volgt: 

is de getransformeerde ellips op 

eenvoudig te berekenen. Dit gaat 

(3.10) 

Hierin is R: de transformatiematrix van de elementen in het 

bundelgeleidingssysteem die zich tussen plaats i 
en plaats f bevinden, 

RT: de getransponeerde matrix van R, 

Si: de matrix van de ellips ter plaatse i, 
Sf: de getransformeerde matrix van de ellips ter 

plaatse f. 
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Met het computerprogramma BTE (Gen81J kunnen, uitgaande van 
bekende horizontale en vertikale emittantie-ellipsen, in elke 
willekeurige configuratie van het bundelgeleidingssysteem de 
bundelbreedtes, de getransformeerde ellipsen, het eventuele 
transportverlies door spleten en andere begrenzingen en de 
optimale standen voor de quadrupoollenzen berekend worden. 

Een deel van het programma BTE is overgenomen voor bundel
transportberekeningen in het programma SAME (zie appendix a>. 

Met emittantie wordt verder in dit verslag steeds een 
ellips in het x-x~-fasevlak of in het y-y'-fasevlak bedoeld 
waarbinnen zich de helft van de totale bundelintensiteit be
vindt. Als de intensiteitsverdeling over het fasevlak gauss
vormig verondersteld wordt dan is op de rand van de ellips 
tevens de bundelintensiteit. de helft van de maximale intensi
teit CDriBOJ. Met bundelbreedte wordt verder steeds de FWHM 
(full width at half maximum> bedoeld dat wil zeggen de breedte 

op de plaats waar de intensiteit van de bundel de helft is van 

de maximale intensiteit. 

3.2 Bepalen van de emittantie. 

Is de emittantie bekend dan kan op elke gewenste plaats in 
het bundelgeleiding~systeem de bundelbreedte berekend worden. 
Omgekeerd kan de ~mittantie bepaald worden als op een aantal 
plaatsen de bundelbreedte bekend is. Met de bundelscanners 
kan op een aantal plaatsen de bundelbreedte gemeten worden. 
De gemeten bundelbreedte is in het fasevlak ter plaatse van de 
scanner voor te stellen door twee vertikale lijnen welke aan 
de emittantie-ellips raken. Net zoals de emittantie door een 
transformatie op elke plaats berekend kan worden, zo kunnen de 
lijnen die de bundelbreedte aangeven naar elke plaats getrans
formeerd worden. De lijnen komen onder een andere hoek en met 
een andere onderlinge afstand in het fasevlak te liggen; maar 
het blijven eyenwijdige lijnen die aan de emittantie-ellips 

raken. Door op een aantal plaatsen de bundelbreedte te bepalen 
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en de daarbij horende lijnen naar een plaats in het bundelge
leidingssysteem te transformeren kan op die plaats de emittan
tie bepaald worden. Er zijn minimaal drie lijnenparen nodig 
om de emittantie te kunnen bepalen. Ter wille van de nauwkeu

righeid zijn meer lijnenparen wenselijk. Bij de gedane metin

gen was een aantal van zes à acht lijnenparen gebruikelijk. 

Er zijn een aantal oorzaken op te noemen waardoor fouten 
ontstaan en de lijnen niet eenduidig een ellips bepalen. 

- De werkelijke emittantie wijkt af van een ellips. 
- De intensiteitsverdeling over het fasevlak is niet exact 

gaussisch. Daarmee samenhangend zijn de bundelprofielen 
niet gaussisch. 

- Door instabiliteiten van het cyclotron kan de bundelstroom 
variëren wat van invloed is op de te meten bundelbreedtes 
en op de daaruit te bepalen emittantie. Een nauwkeurige 
bepaling van de emittantie vereist een stabiel cyclotron. 

- Meetfouten in de bundelbreedtes ten gevolge van onnauwkeu
righeden van de scanners (zie hoofdstuk 2>. 

• - Door onnauwkeurigheden in de berekening van de sterkte van 
de quadrupoollenzen en magneten ten opzichte van de werke
lijke sterkte ontstaan fouten bij de transformatie van de 
lijnen. Bij transportberekeningen over grote afstanden met 
veel elementen cumuleren deze fouten. 

3.3 Procedure voor het meten van de emittantie. 

De overwegingen uit de vorige paragraaf in ogenschouw ne
mende wordt de volgende procedure voor het meten van de emit

tantie gevolgd. De quadrupoollenzen van het bundelgelei
dingssysteem worden zodanig ingesteld dat de bundel nabij of 
ter plaatse van één van de scanners een waist heeft. Is men 
bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in de horizontale emittan
tie dan zorgt men voor een waist in de horizontale richting 
ter plaatse van één van de scanners (meestal BB3 of BB4>. In 
een waist gaat een convergerende bundel over in een diverge
rende. Dit betekent dat de emittantie daar ter plaatse een 
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rechtopstaande ellips is en de bundel in het algemeen smal is. 
Op vier plaatsen in sektie B worden met de bundelscanners 

BBl, BB2, BB3 en BB4 <zie figuur 1.3> zowel de horizontale als 
de vertikale bundelbreedtes gemeten. De quadrupoollenzen 
worden daarna anders ingesteld. Deze nieuwe instelling wordt 
zodanig gekozen dat de emittantie-ellips, ter plaatse van de 
scanner waar eerst de waist lag, over een kleine hoek draait. 
Hiervoor is het meestal voldoende om de sterkte van een 

quadrupoollens met enkele procenten te veranderen. Bij deze 
instelling van de quadrupoollenzen wordt opnieuw de bundel
breedte gemeten, echter alleen met de scanner die zich nabij 

de waist bevindt. In figuur 3.2 is te zien dat deze bundel
breedte in het fasevlak twee <vertikale> lijnen geeft die de 
emittantie op een geheel andere plaats raken dan de lijnen van 
de voorgaande meting met dezelfde scanner. Deze procedure 
wordt voor nog minstens één instelling van het bundelgelei
dingssysteem herhaald. 

b c 

Figuur 3.2 Emittantie-ellips en de daarbij horende bundel

breedte, dit is de afstand tussen de twee vertikale 
lijnen, ter plaatse van een van de scanners bij 
drie instellingen van de quadrupoollenzen. 
a. De waist in de bundel ligt voor de scanner, 
b. De waist in de bundel ligt ter plaatse van de 

scanner, 
c. De waist in de bundel ligt achter de scanner. 
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Figuur 3.3 Emittantie ter plaatse van de uitgang van het 

cyclotron met de teruggetransformeerde bundelbreed
tes uit figuur 3.2. 

Alle gemeten bundelbreedtes c.q. lijnenparen worden terug
getransformeerd naar een plaats in het bundelgeleidingssysteem 
waar voor alle metingen de instellingen van de quadrupcollen
zen hetzelfde waren. Als bijvoorbeeld gemeten is met scanners 
BBl t/m BB4 bij één instelling van het bundelgeleidingssysteem 
en met BB4 is ook bij andere instellingen van QB4 en QB5 geme
ten, terwijl QBl, QB2 en QB3 voor alle metingen hetzelfde 

ingesteld stonden, dan moeten de lijnen teruggetransformeerd 
worden naar een plaats in het bundelgeleidingssysteem stroo

mopwaarts gelegen ten opzichte van QB4. Als plaats om de 
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lijnen naar terug te transformeren wordt meestal gekozen voor 
de uitgang van het cyclotron waar de bundelpijp aangesloten 
zit op de vacuumkamer van het cyclotron. Deze plaats kan voor 
alle instellingen van het bundelgeleidingssysteem gebruikt 
worden. Door altijd naar dezelfde plaats te transformeren en 
daar de emittantie te bepalen is het eenvoudig verschillende 
metingen met elkaar te vergelijken. 

Bij het meten van de bundelbreedte moet steeds de vorm van 
het bundelprofiel bekeken worden. Zo kan gecontroleerd worden 
of er afwijkingen in de gemeten bundelbreedtes kunnen ontstaan 
door onregelmatigheden in het bundelprofiel, zoals sterke 
afwijkingen van een Gaussisch profiel, bundelafsnijdingen <te 

herkennen aan een rechte flank>, een vari~rende pulstophoogte 
en grillig verlopende profielen. Verder moet men er op letten 

dat de bundel nergens afgesneden wordt door spleten of de 
bundelpijp. De transportefficiency is te controleren door de 

bundelstroom op enkele plaatsen in het bundelgeleidingssysteem 
te meten. Dit kan op bundelstop T2 en op de meettargets mTAB3 
en mTMCl <zie figuur 1.3). De stroomopwaarts gelegen scanners 
moeten tijdens een emittantiemeting uit de bundel gezet wor
den. 

Tussen de getransformeerde lijnenparen in het fasevlak 
wordt met behulp van een kleinste-kwadraten-methode de best 

passende ellips bepaald. De som F van de kwadraten van de 
afstanden d tussen de lijnen en de te bepalen ellips moet 
daartoe geminimaliseerd worden. 

N 
F(a,b,c> = ~ d~ 

i=l 

Hierin is N het aantal lijnenparen , 3 iN i 12, 

(3.11) 

a,b en c zijn de Twissparameters welke de ellips bepalen en 
diis de afstand van de i-de lijn tot de ellips. 
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pi is de richtingscoefficient van de i-de lijn, 
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(3.12> 

qi is het snijpunt van de i-de lijn met dé x'-as of y'-as. 

In het programma SAME kan bij minimalisatie van F<a,b,c> 

aan elk lijnenpaar afzonderlijk een bepaalde gewichtsfaktor g 

<O < g < 1> meegegeven worden. Konstateert men bijvoorbeeld 

bij een bundelbreedtemeting afwijkingen aan het bundelprofiel, 

dan kan men deze meting een kleine gewichtsfaktor meegeven. De 

gevonden minimale waarde voor f(a,b,c> geeft een indikatie 

voor äe nauwkeurigheid van de berekende emittantie-ellips. 

Voor gelijksoortige emittantiemetingen duidt de kleinste waar

de van F<a,b,c) in het algemeen op de nauwkeurigst bepaalde 

emittantie. Met gelijksoortige emittantiemetingen wordt be

doeld dat de metingen evenveel lijnenparen bevatten en ove

reenkomstige gewichtsfaktoren hebben. Het spreekt voor zich 

dat in het algemeen een meting met veel lijnenparen een grote
re minimale waarde voor F<a,b,c> zal opleveren dan een meting 

met 3 lijnenparen terwijl de eerste meting nauwkeuriger is dan 

de tweede. 

3.4 De qewichtsfaktor. 

In de praktijk bleken emittantiemetingen vaak zeer smalle 

maar langgerekte emittantie-ellipsen op te leveren <zie figuur 

3.4a). De berekende emittantiewaarde was dan zeer klein< < 1 

mmmrad>. 

Dit werd veroorzaakt doordat vaak veel lijnen de ellips in 
de buurt van de top moeten raken. Een zeer smalle langgerekte 

ellips heeft raaklijnen met alle mogelijke richtingen ·in zijn 

top liggen. Als de ellips smaller wordt, wordt alleen de 
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Figuur 3.4 Op 2 manieren uit dezelfde lijnenparen (C) bereken

de emittantie-ellipsen. a: zeer smalle emittantie, 

berekend met de oude methode. b: brede emittantie, 

berekend met de nieuwe methode. c: de lijnenparen. 

afstand tussen de ellips en het lijnenpaar dat vrijwel even

wijdig aan de lange as van de ellips ligt en de waist bepaalt, 

groter. De afstanden tussen de ellips en de andere lijnenpa
ren wordt dan vaak kleiner. In totaal wordt dan F<a,b,c) 

kleiner waardoor het programma . met de lange smalle ellips als 
oplossing voor de best passende emittantie-ellips komt. 
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Door het gewicht van lijnenparen die - vrijwel - evenwijdig 
aan de lange as van de ellips lopen, te vergroten ten opzichte 
van andere lijnenparen, wordt voorkomen dat het programma met 
een lange smalle ellips als oplossing voor de emittantie komt. 
Lijnen evenwijdig aan de lange as van de ellips bepalen een 

waist in de bundel. In de emittantiefiguur hebben deze lijnen 
in het algemeen een kleine onderlinge afstand. In het program
ma SAME is de subroutine die d~ uit vergelijking <3.12> voor 
het i-de lijnenpaar berekent, zodanig veranderd dat d~ automa
tisch met een gewichtstaktor gi vermenigvuldigd wordt. Voor 
de gewichtstaktor g. wordt de reciproke waarde van de halve 

~ 

onderlinge afstand tussen de lijnen van het i-de paar genomen. 

=~ gi jT (3.13> 

In figuur 3.4 zijn de berekende emittanties te z~en als: 
(a) geen <oude situatie> en (b) wel <nieuwe situatie> automa

tisch de gewichtstaktor gi uit vergelij·king <3.13> meegegeven 
wordt bij de berekening van F<a,b,c>. 
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4. Sing~e turn extraktie 

4.1 Inleiding. 

Het Eindhovens A.V.F. cyclotron is in principe gebouwd om 

bij alle verschillende instellingen van energie de deeltjes 
een constant aantal van 300 omwentelingen in het cyclotron te 

laten maken voordat ze ge~xtraheerd worden. De energiewinst 

van een deeltje dat een versnelspleet passeert hangt af van 

zijn lading, de amplitude van de hoog frequente versnelspan

ning - ook wel dee-spanning genoemd -, van het moment waarop 

het deeltje het midden van de versnelspleet passeert en van de 
afgelegde weg waarbinnen het deeltje het elektrische veld 

voelt. De spleetbreedte is vooral voor de eerste omwentelin-

gen in een cyclotron van belang. Als uitgegaan wordt van een 

zeer smalle spleetbreedte dan kan de energietoename gezien 
worden als een stapgewijze toename. Het tijdsverschil tussen 

het moment van maximale dee-spanning en het moment van de 

passage van de spleet vermenigvuldigd met de hoekfrequentie 

van de versnelspanning wordt de hoogfrequentfase ~HF genoemd. 

De energie E van een deeltje na n omwentelingen is de som van 

de energiewinsten op de voorgaande omwentelingen. In het 

Eindhovens cyclotron wordt 2 maal per omwenteling een ver

snelspleet gepasseerd - een zogenaamd dee-dummy dee systeem -

zodat 

met k 

.q 

vdee 
~(k) 

2n 

E<n> =~ q Vdee cos<~<k>> 
k=l 

( 4. 1) 

= rangnummer van de passage van de versnelspleet, 

= elektrische lading van het deeltje, 

= amplitude van de hoogfrequente (Hf) versnelspanning, 

= HF-fase op de k-de pas·sage van de versnelspleet. 
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De deeltjes worden maximaal versneld als ~<k>=O voor alle 
spleetpassages <k=l t/m 2n>. De frequentie waarmee de deel
tjes in het cyclotron rondgaan, moet daarvoor gelijk zijn aan 
de frequentie f van de HF-versnelspanning. Dit is het geval 
als het magneetveld isochroon is. De magnetische induktie B 

moet dan voldoen aan: 

B = 2 1r f m I q ( 4. 2) 

met m = de <relativistische> massa van het deeltje. 

Voor deeltjes met ~(k) ~ 0 blijft bij een isochroon veld 
~<k>=constant. Voor grotere stralen, r > 48 cm, wijkt het 
magneetveld steeds verder af van het isochrone ·veld. In dit 
randveld vindt de extraktie van de deeltjes plaats. 

4.2 Extraktie. 

4.2.1 Inleiding. 

De deeltjes worden met behulp van een elektrostatisch 
extraktiesysteem uit het cyclotron 
bundelgeleidingssysteem geschoten 

getrokken waarna ze in het 
worden. De extraktor be-

staat uit een septum dat elektrisch geaard is en een elektrode 
waarop een gelijkspanning gezet kan worden tot 75 kV over 5 
mm. Het rendement waarmee de deeltjes uit het cyclotron ge-· 
trokken worden is de verhouding van de bundelstroom na extrak
tie tot die voor extraktie. Dit wordt de extraktie-efficiency 
genoemd. De extraktie-efficiency kan beïnvloed worden door de 
posities van het septurn en van de elektrode ten opzichte van 
het septum te vari~ren en door 
ren. De ext·raktie-efficiency 
kwaliteit van de interne bundel. 

de extraktorspanning te vari~
hangt verder sterk af van de 

Om bundelverlies bij extrak-
tie te minimaliseren - hoge extraktie-efficiency - is het 
nodig dat de laatste banen in het cyclotron, op het azimuth 
van extraktie, goed gescheiden zijn. De totale baanscheidïng 
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t.Rt tussen 
energiewinst 

twee opeenvolgende omwentelingen hangt af van de 

per omwenteling ~/R=óE/2E, dus van de versnel-

spanning Vdee' en van een bijdrage ~ ten gevolge van een 
radiale oscillatieamplitude A

0 
CSch75J, [Cor78J. De radiale 

oscillatie kan de baanscheiding zowel vergroten als verklei

nen. De maximale baanscheiding is: 

met 

~t = ~ + ~ = ~R + 12~(~ -l)A I ,max max r o 

v = radiale oscillatiefrequentie. 
r 

( 4. 3) 

Voor het cyclotron van de T.H.E. ligt 
buurt van 1. 

v tot r = 48 cm in de r 

( 4. 4) 

In het randveld neemt l~r-11 sterk toe. De oscillatieamplitude 
wordt bij v = l, dit is bij 48 cm, gecreeerd. Met speciale r 
spoelen kunnen zodanige verstoringen op het magneetveld gezet 

• worden dat de radiale oscillatie de baanscheiding op het azi-

muth van de extraktie vergroot. Die zogenaamde harmonische 
spoelen liggen in de drie dalen van het azimuthaal vari~rend 
veld <AVF> van het cyclotron. Ze worden daarom ook wel dal
spoelen genoemd. In elk dal liggen drie spoelen. In figuur 1.1 
is de ligging van de spoelen in het cyclotron aangegeven. 

Indien met de binnenste dalspoelen het baanmiddelpunt goed in 

het cyclotronmiddelpunt is gelegd dan is intern de radiale 
oscillatieamplitude A

0 
= 0. Met de buitenste dalspoelen worden 

vanaf 48 cm radiale oscillaties opgewekt welke bij de extrak
tcringang voldoende groot moeten zijn, zodat de baanscheiding 
bij de extraktcringang voldoende groot is. 

4.2.2 Multi turn extraktie. 

In een normale praktijksituatie worden deeltjes versneld 
uit een HF-fasegebied met een breedte van ongeveer 40° 
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CCor78J. Voor een deeltje met ~HF=O dat telkens op de top van 
de dee-spanning versneld wordt, volgt uit vergelijking <4.1> 

voor de energie na n omwentelingen 

2n 

EO =I q vdee 
k=l 

Met de veronderstelling dat voor een deeltje 
constant blijft gedurende het versnelproces, 

lijking (4.1) geschreven worden 

Voor de straal kan in eerste orde benadering, 

( 4. 5) 

de HF-fase ~HF = 
kan voor verge-

( 4. 6) 

onder verwaarlo-

zing van radiale oscillaties, geschreven worden CHagJ,(Hag69J 

r = 0.144 JE'J B ( 4. 7) 

Met E = de energie van het proton in MeV 

en B = de magnetische induktie in Tesla. 

Uit vergelijkingen <4.6) en (4.7) volgt voor de straal r 

( 4. 8) 

met r = de straal van een deeltje met E = E en ~ = 0 
o o HF 

Een deeltje met HF-fase ~HF zal An omwentelingen extra, dus in 
totaal n+An, moeten maken om energie E te bereiken. Een 

0 

deeltje met ~HF=O bereikt E=E
0 

na n omwentelingen. An voldoet 
daarbij aan de volgende vergelijking Cino84J 

. n ( 4. 9) 

De radiale uitgebreidheid van een "bunch" deeltjes is groter 

dan de toename van de straal per omloop. Een bunch deeltjes 
is een groep deeltjes die evenveel omlopen in het cyclotron 
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hebben gemaakt. Een bunch deeltjes zal daardoor ge~xtraheerd 
worden in meerdere omlopen, waardoor de extraktie-efficiency 
nooit 100% zal zijn. Het deel van de bundel dat op het septum 
valt zal namelijk altijd verloren gaan. Deze extraktiemode 

wordt multi turn extraktie genoemd. In het Eindhovens cyclo

tron bereikt een deeltje met ~HF=O, bij normale instellingen, 
de extraktor na ongeveer 300 omwentelingen. Een deeltje met 

~HF= 20° -de fasebreedte is 40°, van -20° tot +20° - heeft 
dan volgens vergelijking (4.9> ~ = 18 omwentelingen meer 

nodig om de extraktor te bereiken. Dit betekent dat deeltjes 
uit 18 verschillende bunches tegelijk ge~xtraheerd worden, 
ofwel dat 1 bunch in 18 omlopen ge~xtraheerd wordt. Het zij 
~ogmaals gezegd dat hierbij uitgegaan is van goed gecentreerde 
deeltjesbanen bij extraktie en er geen rekening is gehouden 
met radiale oscillaties. Figuur 4.1 geeft de straal van de 

deeltjes als funktie van de HF-fase voor verschillende omwen
telingen. Deze figuur volgt eenvoudig uit vergelijking (4.8>. 
De plaats van het septurn is weergegeven door een rechte hori

zontale lijn. 

r 

1 

--~r-r-~~~~~=---~~~~~-rseptum 
n~3 

n4 
n~ 

0 

Figuur 4.1 Baanstraal als funktie van de HF-fase 
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Uit figuur 4.1 volgt eenvoudig uit welk fasegebied de 

deeltjes na n omwentelingen ge~xtraheerd worden en welke na 
n+l enzovoort. Dit is weergegeven in figuur 4.2. 

r 

! --~~~~~~-------~----~~~~---rseptum 

0 

Figuur 4.2 Baanstraal en aantal omwentelingen van ge~xtraheer
de deeltjes als funktie van de HF-fase. 

Beschouwing van de energie als funktie van de HF-fase - zie 

vergelijking <4.6> - levert gelijksoortige figuren op als 

figuren 4.1 en 4~2. 
In de praktijk wordt de extraktie-efficiency geoptimali

seerd door de instelling van de dalspoelen te optimaliseren. 
In feite worden hiermee radiale oscillaties opgewekt waardoor 
opeenvolgende banen een grotere afstand krijgen ten opzichte 
van elkaar. Voor het Eindhovens cyclotron ligt de extraktie
efficiency tussen de 50% en 80% afhankelijk van de ingestelde 

energie. 
De energiespreiding van de ge~xtraheerde deeltjes bedraagt 

-3 
~E/E = 3·10 . Voor veel experimenten is een kleinere ener-

giespreiding gewenst. 

4.2.3 Single turn extraktie. 

Een kleinere energiespreiding van de externe bundel is op 
twee manieren te verkrijgen: 
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1. Een analysesysteem in het bundelgeleidingssysteem bestaande 

uit twee 45° afbuigmagneten, twee spleten en een quadru
pooltriplet. De bundel kan dispersief ingesteld worden wat 
een verbetering van de energiespreiding oplevert afhanke
lijk van de ingestelde spleetbreedte CSan73J. Bij een 
spleetbreedte van 1 mm van de eerste spleet en 1.2 mm van 

de tweede spleet wordt de energiespreiding verbetert tot 
6E/E = 7 10-~. Een nadeel van deze methode is dat een groot 
deel, in de praktijk tot zo'n 75%, van de externe bundel 
afgesneden wordt. Dit geeft radioaktieve straling wat 

nadelig is voor de menselijke gezondheid en voor mogelijke 

achtergrondstraling bij experimenten; 
2. In het centrum van het· cyclotron kan men met behulp van 

diafragma's een deel van de bundel, dat na extraktie toch 
niet de goede energie zou hebben, wegsnijden. D~ weggesne
den deeltjes hebben een lage energie en geven daardoor 
nauwelijks radioaktieve straling. 

Bij single turn extraktie wordt een bunch deeltjes in een 
omloop ge~xtraheerd. Hierbij kan in principe een extraktie
efficiency van 100% bereikt worden. Voorwaarde is wel dat de 
radiale uitgebreidheid van een bunch deeltjes klein is. Dit is 
te bereiken door alleen deeltjes die allemaal vrijwel dezelf
de fase hebben te versnellen CGor66J. 

Doordat de energie en de straal van een deeltje op een 
bepaalde omwenteling sterk afhangen van de HF-fase is het 
mogelijk door middel van diafragma's in het centrum van het 
cyclotron deeltjes met een bepaalde HF-fase te selekteren 
CHeu76J. 

De met behulp van de diafragma's uit een smal fasegebied 
geselekteerde deeltjes worden verder versneld. Deze deeltjes 
blijven zich bewegen in een radiaal smal gebied ten opzichte 
van elkaar. Als de deeltjes goed in het midden van de extrak

tcringang arriveren en de extraktor staat verder goed inge
steld, dan kunnen in principe alle deeltjes ge~xtraheerd wor
den <100% extraktie-efficiency). 
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Als de dee-spanning Vdee iets toeneemt zal de energiewinst 
van de deeltjes per omwenteling iets toenemen waardoor de 
baanstraal iets toeneemt. De voorlaatste bundelbaan zal 

daardoor niet meer volledig voor het septurn langs gaan maar 
gedeeltelijk op het septurn vallen. Dit is waar te nemen in een 

sterke afname van de uitwendige bundelstroom. Verdere toename 

van Vdee zal de uitwendige stroom verder laten afnemen totdat 
de baanstraal zover is toegenomen dat de deeltjes om het sep
turn heen de extraktor ingaan. De deeltjes worden dan met een 
omwenteling minder ge~xtraheerd (zie figuur 4.3). De uitwen
dige bundelstroom zal dan weer toenemen. Een variatie van 
100% van de externe bundelstroom als funktie van Vdee' kan 
beschouwd worden als bewijs dat de bundel single turn ge~xtra

heerd wordt [Bot81J. Omgf:.keerd hoeft een variatie kleiner dan 
100% niet te betekenen dat bij maximale bundelstroom de bundel 
niet single turn ge~xtraheerd wordt. Ook een extraktie-effi
ciency kleiner dan 100% kan toch betekenen dat de door de 
extraktor doorgelaten deeltjes allemaal evenveel omwentelingen 
hebben gemaakt en er dus toch sprake is van single turn 
extraktie. 

aep~ elektroda 

e e'c~)L · 
e~c{. 

e EP ~I> 
ee[. 

a: 100% single turn extraktie van 

omloop N. 

b: single turn extraktie van om
loop N met bundelverlies. 

c: Geen single turn; een deel van 
de bundel wordt in de <N-l>e 
omwenteling en een deel in de 
Ne omwenteling ge~xtraheerd. 

d: Vdee is precies zover toegeno
men dat er weer 100% single 

turn extraktie optreedt maar nu 
van de <N-l>e omwenteling. 

Figuur 4.3 De laatste bundelbanen tot aan de extraktor. Van a 
t/m d neemt telkens de dee-spanning iets toe. 
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Naast de reeds genoemde smalle HF-fasebreedte vereist het 

bereiken van single turn extraktie hoge stabiliteit van het 
-5 

magneetveld (~BIB< 10 >,van de dee-spanning <~Vdee/Vdee < 5 

10-~> en van de dee-frequentie <~f/f < 10- 5
) CBot81J. 

4.3 Faseselektie. 

Bij de gedane single turn.experimenten werd het cyclotron 

steeds ingesteld op het versnellen van protonen tot een eind

energie van nominaal 7 MeV. In de praktijk blijkt de energie 

dan 7.2 MeV te zijn CBot81J. De frequentie van de versnelspan

ning is 11.299 MHz. De hierbij horende isochrone magnetische 

induktie B bedraagt volgens vergelijking <4.2) B = 0.7412 

Tesla. Opdat de banen van deeltjesbunches bij de extraktor 

gescheiden zijn, moet in vergelijking (4.9> ~n < 1 gelden. Om 

de baanscheiding te vergroten werd Vdee verhoogd van ongeveer 

12 kV bij normale instellingen tot ongeveer 20 kV bij single 

turn experimenten. Het aantal omwentelingen dat de deeltjes 

in het cyclotron maken loopt daardoor terug van ongeveer 300 

tot ongeveer 180. De baanstraal van een deeltje neemt in de 

laatste omwenteling volgens vergelijking <4.7> met ongeveer 

1.5 mm toe. De radiale uitgebreidheid van een bunch deeltjes 

moet dus kleiner zijn dan 1.5 mm. Dit betekent dat de deeltjes 

uit een klein fasegebied moeten komen, bijvoorbeeld lopend 

van -6° tot +6° of van 6° tot 8.5°. In figuur 4.2 is te =ien 

uit welke fasegebiedjes de deeltjes mogen komen opdat er spra

ke kan zijn van single turn extraktie. 

De faseselektie gebeurt door middel van 2 diafragma's welke 

in de radiale richting selekteren. De diafragma's worden op 

de bronkop gemonteerd. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar 

verplaatst worden over enkele centimeters. De verplaatsing 

geschiedt met behulp van stappenmotoren die vanuit de cyclo

tronbedieningsruimte te bedienen zijn. Het is hierdoor moge

lijk de diafragma's te verplaatsen terwijl het cyclotron in 
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bedrijf is. Het is echter niet mogelijk een diafragma in en 

uit de bundel te zetten terwijl het cyclotron in bedrijf is. 

De beweging van de diafragma's geschiedt in 2 evenwijdige 

vertikale vlakken. De diafragma's worden zodanig gemonteerd 

dat de vlakken ongeveer 36 mm uit elkaar liggen. In figuur 

4.4 is het zijaanzicht getekend van de bronkop met daarop een 

diafragma. 

afscherming diafragma 

11 

~~ 
-11-
0.5 

vertikale 
a.f'scherming 

Figuur 4.4 Zijaanzicht bronkop met een diafragma en enkele 

afschermingen. 

Direkt achter tegen de schoorsteen is een afscherming ge

monteerd om de deeltjes te onderscheppen die na 2 spleetpassa

ges in de eerste omwenteling al een grote faseafwijking en een 

daarbij horende kleine straal hebben. De afscherming heeft 

daardoor een soorgelijke werking als 

afscherming onderschept tevens deeltjes 

een diafragma. De 

met een afwijkende 

ladingstoestand. Om te voorkomen dat er bundel boven of onder 
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een diafragma langs gaat zijn op de bronkop 2 strips aange

bracht welke de bundel in vertikale richting afschermen. 
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Figuur 4.5 Berekende baan van een deeltje in het cyclotron

centrum bij verhoogde dee-spanning en met 2 dia

fragma's op de derde omloop. 

In figuur 4.5 is een plattegrond van het cyclotroncentrum 

getekend. De spiraalvormige kromme stelt de baan van een pro

ton voor. De baan is berekend met het programma CENTRUM 
[Kru82J. De berekende baan is van een proton met startfase = 
-20° bij Vd = 19 kV , B = 0.7412 Tesla en f = 11.299 MHz. De 

ee 
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diafragma's zijn gesitueerd op 
sen de diafragma's gezien 
cyclotron is dan ongeveer 30°. 

de derde omloop. De hoek tus
vanuit het middelpunt van het 

In de x-px-faseruimte is x = de afwijking in de radiale 
positie en px = de afwijking in de radiale richting ten 
opzichte van de evenwichtsbaan, In deze x-p -faseruimte is een . x 
diafragma voor te stellen door een oppervlak dat alleen in de 

x-richting begrensd is. De breedte van het oppervlak is 
gelijk aan de diafragmabreedte in radiale richting. Als het 

diafragma niet loodrecht op de bundelrichting staat dan is de 
diafragmabreedte gezien vanuit de bundelrichting smaller dan 
de werkelijke diafraqmabreedte. In de x-px-faseruimte op het 
azimuth van het eerste diafragma, ligt het oppervlak van het 

tweede diafragma tussen twee over een hoek erot geroteerde 
lijnen [Sch75J. 

(4.10) 

Hierin zijn 9
1

, e
2 

het azimuth van het le respektievelijk 2e 
diafragma. In het cyclotroncentrum geldt nagenoeg vr= 1 dus 
erot = 8

2
- 8

1
• In het hiervoor beschreven geval betekent dit 

dat e t = 30°. In figuuur 4.6 is de representatie van de dia-ro 
fraqma's in de x-px-faseruimte weergegeven. 

Uit vergelij~ingen (4.6), (4.7> en (4.8) volgt voor het 
verschil in baanstraal ~r op de derde omloop tussen deeltjes 

met ~HF = 0° en ~HF = 6° dat ~r = 0.2 mm. Voor deeltjes tussen 
~HF = 6° en ~HF = 12° geldt reeds ~r = 0.5 mm. In de eerste 
omwentelingen neemt E niet stapsgewijs toe zoals verondersteld 
is in vergelijking <4.6). Gedurende de eerste omwentelingen 
bevinden de deeltjes zich relatief lang onder invloed van het 
elektrische veld van de versnelspanning. De hiervoor afgelei
de verschillen in baanstraal tussen deeltjes met verschillende 
HF-fase is daarom niet exakt, maar slechts een indikatie om 
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aan te geven in welke grootteorde de diafragmabreedte gezet 
moet worden om een bepaald fasegebied te kunnen selekteren. 

Bij de gedane metingen werd meestal gewerkt met diafragma
breedtes van 0.5 mm. 

Doordat de radiale positie van de deeltjes een funktie is 

van de HF-fase en dankzij het feit dat de diafragma's, tijdens 

het in bedrijf zijn van het cyclotron, in een nagenoeg radiale 
richting verplaatst kunnen worden, is het tamelijk eenvoudig 
om een bepaald fasegebied te selekteren. 

x 

Figuur 4.6 Representatie in de x-px-faseruimte van 2 diafrag
ma's die een azimuthale hoek e = 30° van elkaar 
verwijderd staan. 
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S. Metingen 

5.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen een aantal metingen die aan de 

bundel verricht zijn, besproken worden. Het doel van de 

gedane metingen is het maken van een deeltjesbundel bij single 
turn extraktie en het meten van de emittantie van die bundel. 
De verwachting is dat de emittantie van de bundel bij single 

turn extraktie klein, dus goed, zal zijn. Eerst worden de 

metingen aan de interne bundel <voor extraktie> behandeld 

<§5.2 en §5.3>. Daarna worden metingen aan de externe bundel 
<na extraktie> behandeld <§5.4 en §5.5). 

5.2 De bundel in het cyclotroncentrum . 

• 
5.2.1 Metingen aan de bundel zonder diafragma's. 

Er Zl)n een aantal metingen verricht voor een onderzoek 

naar het gedrag van de bundel in het centrum van het cyclotron 

gedurende de eerste 4 omwentelingen. De bundel is onderzocht 

ter plaatse van de bronkop achter de zogenaamde schoorsteen 
van de bron. Deze plaats is gekozen omdat de diagnostische 
apparatuur op de bronkop gemonteerd kan worden. De bronkop 
kan eenvoudig uit het cyclotron gereden worden. In figuur 5.1 
is de bronkop ~e zien als deze 
bevindt. In de figuur zijn de 

zich in het cyclotroncentrum 

fragma's gemonteerd kunnen 
stangen te zien waarop de dia

worden. Met behulp van deze 
stangen kunnen de diafragma's in radiale richting verplaatst 
worden, terwijl het cyclotron in bedrijf is. De bediening 

geschiedt vanuit de cyclotronbedieningsruimte. De bewegingen 
van het eerste en tweede diafragma 
arbitraire namen ~y respektievelijk 

hebben in het verleden de 

~$ gekregen. Deze bena-
ming wordt aangehouden. Behalve de bewegingen van de diafrag

ma's worden de diafragma's zelf ook met ~Yen~$ aangeduid. 
~y is de beweging van het diafragma achter de schoorsteen en 
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is van de twee bewegingen het dichtst bij de y-as gelegen. ~Y 

kan over 10 mm verplaatst worden. ~$ is de beweging rechts 
van de bronkop, evenwijdig aan ~Y en op 36 mm van ~y. ~$ kan 
over 30 mm verplaatst worden. In figuur 5.2 is in een teke
ning van de bronkop aangegeven langs welke lijnen en over 

welke afstand de diafragma's kunnen bewegen. 

1 
ynl'~er~al ; : ;. t•Ontng equtOITI!:nt 

I fJr honZO"~à! and ,ertiCill POS. 
; of souree ~~;ad 

pull er 

Figuur 5.1 De bronkop in het centrum van het cyclotron. 
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Figuur 5.2 Bronkop met daarin aangegeven waar de vlakken lig
gen waarin de naald of de diafragma's bewegen. 
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Voor het bundelonderzoek wordt, in plaats van een diafrag

ma, een naald op één van de beweegbare stangen gemonteerd. De 
naald wordt zodanig gemonteerd dat deze de bundelstroom kan 
meten op de plaats waar anders een diafragma staat. De bewe
ging van de naald zal, afhankelijk van de plaats van montage, 
ook met Ay of A~ aangeduid worden. De naald heeft een dikte 
van 0.5 mm. De naald wordt vertikaal opgesteld. Doordat de 
naald in radiale richting verplaatst kan worden, kan de bun
delstroom als funktie van van de positie gemeten worden. De 
naald kan, zowel op de Ay- als op de A~-positie, over 30 mm 
verplaatst worden. 

In figuur 5.3 zijn een aantal metingen van de bundelstroom 
als funktie van de positie van de naald te zien. De instel
ling van het cyclotron, de frequentie en het hoofdmagneetveld 
is telkens die voor 7 MeV nominale energie voor protonen. Er 
is zowel in het Ay- als in het A~-vlak gemeten bij normale en 

bij verhoogde dee-spanning. In figuur 5.3 b <Vdee = 22 kV, 
naald op Ay> is bij lage waarden van Ay (0 < Ay < 5 mm) veel 

bundel te zien. Op ongeveer 10 mm heeft de bundelstroom een 
top. Deze top is bundelstroom van deeltjes van de eerste 

omwenteling. Oe bundelstroom bij Ay < 5 mm is van deeltjes 
met sterk afwijkende HF-fase en van deeltjes met afwijkende 
ladingstoestand. Bij verdere metingen met de diafragma's wor
den deze deeltjes direkt achter de schoorsteen weggesneden 
door een afscherming van 8 mm breedte achter de schoorsteen te 
plaatsen (zie ook figuur 4.4). Doordat deeltjes met sterk 
afwijkende fase afgesneden worden heeft de afscherming een 
soortgelijke werking als een diafragma. Deze afscherming 
dient verder om eventuele ruimteladingseffekten te verminde
ren. Dat de deeltjes op Ay = 10 mm deeltjes uit de eerste 
omwenteling zijn en niet uit de tweede blijkt onder andere uit 

figuur 5.4 en uit het feit dat na wegsnijden van de deeltjes 
tot 8 mm achter de schoorsteen de bundel verderop in het 
cyclotron blijft bestaan. Als de eerste omwenteling weggesne

den zou zijn dan zou de gehele bundel verdwenen zijn. 
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Figuur 5.3 Bundelstroom in het cyclotroncentrum gemeten met 

een naald als funktie van de plaats. a: in het 

6y-vlak bij Vdee = 12 kV; b: in het 6y-vlak bij 

Vdee = 22 kV; c: in het 6$- vlak bij Vdee = 12 kV; 
d: in het 6$-vlak bij Vd = 20 kV. ee 
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Figuur 5.4 Plaats van de maxima in de bundelstroom als funktie 

van Vdee· Met de onderbroken l~jnen wordt het ver-
band r = c·JV aangegeven. dee 

In figuur 5.4 is bij een aantal instellingen van de dee

spanning Vdee de plaats óy van de toppen in de bundelstroom 
van de verschillende omwentelingen weergegeven. In deze figuur 
is te zien dat de stralen van de banen evenredig toenemen met 

de wortel uit Vdee· Volgens vergelijking (4.1> is de energie 
van de. deeltjes evenredig met Vdee en volgens vergelijking 
<4.7) is de baanstraal evenredig met de wortel uit de energie. 

Daar de naald in één meting over maximaal 30 mm verplaatst 

kan worden, kan men, bij Vdee = 22 kV, als men in het óy-vlak 
direkt achter de schoorsteen begint te meten, slechts de maxi
ma in de bundelstroom van de eerste en tweede omwenteling 
vinden. Om het maximum in de bundelstroom van de derde omwen
teling te kunnen bepalen moet eerst de bron uit het cyclotron 
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gereden worden, de naald anders <verder naar achter> gemon

teerd worden en de bron weer in het cyclotron gereden worden, 

voordat aan de derde omwenteling gemeten kan worden. Welk 

omwentelingsnummer bij welke piek hoort in figuren 5.3 c en d 

(op plaats A~) wordt als volgt bepaald. In het Ay-vlak is het 

omwentelingsnummer en de positie van de bundel bekend. In dit 

vlak wordt een afscherming zodani.g geplaatst dat de bundel in 

de eerste en tweede omwenteling vr~J doorgelaten en in de 

derde omwenteling geheel tegengehouden wordt. In het A$-vlak 

wordt met de naald de bundelstroom gemeten. De positie van 

het laatste maximum in de bundelstroom voordat de bundelstroom 

verdwijnt is dan van de tweede omwenteling. 

Uit de figuren volgt dat bij Vdee = 20 kV de maximale bun

delstroom in de derde omwenteling ligt op Ay = 36 mm achter de 

schoorsteen en A~ = 29 mm achter de hoek in de bronkop. 

Tenzij anders vermeld, werden de diafragma's bij verdere 

metingen steeds op de derde omwenteling geplaatst. 

5.2.2 Metingen aan de interne bundel met behulp van diafragma's. 

Een zelfde soort metingen als in de vorige paragraaf met 

een naald van 0.5 mm dikte, kunnen ook gedaan worden met een 

diafragma van 0.5 rnm breedte. In tegenstelling tot de naald 

kan de bundelstroom niet op het diafragma gemeten worden. In 

plaats daarvan wordt de.door het diafragma doorgelaten bun

delstroom gemeten op het hoofdtarget in het cyclotron op onge

veer 35 cm van het centrum. 

In figuur 5.5 is de bundelstroom gemeten op het hoofdtarget 

als funktie van de positie van het Ay-diafragma weergegeven. 

Het A~-diafragma was hierbij niet gemonteerd. De versnelspan

ning Vd. was 20 kV. Het profiel is, door vergelijking met de ee 
metingen met de naald, van de bundel op de derde omwenteling. 

Het Ay-diafragma kan slechts over 10 mm verplaatst worden 

waardoor er maar aan 1 omloop gemeten kan worden. 



Hoofdstuk 5 -58- VDF-NK/85.25 

c 
3 urnloop 

500 

0~----~--------------~--------------~-------------1500 500 !000 

6, y [schaaldelen] 

Figuur 5.5 Bundelstroom op het hoofdtarget als funktie van de 

positie van het ~y-diafragma. 

In figuur 5.6 is de bundelstroom te zien zoals die gemeten 

is op het hoofdtarget op 75 cm <na extraktie) als funktie van 

de positie van het diafragma ~~- Hierbij is het ~y-diaframa 

ingesteld op het maximum in de bundelstroom van de derde om

loop <zie figuur 5.5, ~Y = 900 schaaldelen). ~$gaat hierbij 

door de 3e en 4e omloop. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat 

na een diafragma een radiaal smalle bundel overblijft. Als het 

tweede diafragma niet goed gepositioneerd is wordt er geen 

bundel doorgelaten. De bundelstroom is hoger met het ~~-dia

fragma op de vierde omloop dan op de derde omloop doordat de 

bundel op de vierde omloop een kleinere radiale uitgebreidheid 

heeft dan op de derde. Als het ~~-diafragma op de derde 

omloop gepositioneerd wordt zal het daardoor ook een kleiner 

fasegebied selekteren dan op de vierde omloop. 
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Figuur 5.6 Bundelstroom op het hoofdtarget als funktie van de 

positie van het ~~-diafragma. 

De intensiteitsmetingen met de naald dienden als basis voor 

het vastleggen van de bundelpositie op de eerste tot en met de 

vierde omloop De metingen met de naald leverden op dat de 

breedte van het totale diafragma - dit is van de spleet en de 
twee metalen plaatjes erbij, welke een totale breedte van 
12.5 mm had - voldoende was om te voorkomen dat bundel om het 
diafragma heen kan spoelen, bijvoorbeeld als het diafragma 
precies tussen twee omlopen geplaatst is. 

In figuur 5.7 worden de interne bundelstromen op het hoofd
target, bij een aantal standen van de boogstroom van de ionen
bron, tussen enerzijds een instelling met 1 diafragma en 

anderzijds geen diafragma in het cyclotroncentrum vergeleken. 
Het diafragma was het ~y-diafragma en was 0.5 mm breed. Het 

diafragma stond ingesteld op maximale bundelstroom van de 

derde omloop. Uit de figuur blijkt dat de verhouding van de 
bundelstromen niet constant is. Bij toenemende boogstroom 
neemt in verhouding de bundelstroom bij 1 diafragma minder 
sterk toe dan zonder diafragma. Dit kan verklaard worden door
dat ruimteladingseffekten voor bundelverbreding zorgen zodat 

er een in verhouding kleiner deel van de bundel door het dia

fragma gaat. 
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Figuur 5.7 Bundelstroom zonder diafragma tegen die met dia

fragma bij gelijke standen van de boogstroom van de 

bron. Het verloop is niet lineair ten gevolge van 

ruimteladingseffekten. 

5.3 Radiale oscillaties. 

Naast metingen met het normale hoofdtarget, zijn ook 

metingen verricht met 

differentiële target. 

afgebeeld. 

het zogenaamde vingertarget en het 

In figuur 5.8 staan deze beide targets 

Het vingertarget bestaat uit een zogenaamde achterplaat 
waar 3 vingers ongeveer 3 mm uitsteken. De vingers zijn geïso

leerd van elkaar en van de achterplaat gemonteerd. Hierdoor 
is het mogelijk om op de achterplaat en op elke vinger afzon

derlijk de bundelstroom te meten. Het vingertarget heeft voor-
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Figuur 5.8 Het differenti~le target en het vingertarget 

al nut bij metingen van het vertikale gedrag van de bundel. 

Het differenti~le target lijkt veel op het vingertarget. Bij 

het differenti~le target steekt maar een brede vinger 1 mm 

voor de achterplaat uit. Ook hier kan op de vinger en op de 

achterplaat afzonderlijk gemeten worden. Doordat de vinger 

maar 1 mm voor de achterplaat uitsteekt is het differenti~le 

target, evenals de naald uit paragraaf 5.2.2, geschikt o~ de 

bundelstroom als funktie van de straal te onderzoeken. Met de 

naald werden echter de eerste omwentelingen in het cyclotron

centrum <r < 10 cm> onderzocht. Met het differenti~le target 

worden de omwentelingen voor r > 30 cm tot extraktie <r = 51 

cm) onderzocht en ook de bundel na de extraktor voordat de 
bundel via het magnetisch kanaal het bundelgeleidingssysteem 

in gestuurd wordt. 
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Figuur 5.9 Bundelstroom als funktie van de straal r in het 

cyclotron gemeten met behulp van het differen~i~le 

target. 
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In figuur 5.9 is een meting van de bundelstroom met de 

vinger van het differentiële target weergegeven. Hierbij 

waren beide diafragma's met een breedte van 0.5 mm op de derde 

omloopsbaan geplaatst. De versnelspanning Vdee was 19.25 kV. 

De energiewinst per omwenteling is dan 38.5 keV <bij ~HF= 0>. 

De afzonderlijke banen zijn te onderscheiden. Tussen r = 40 

cm en r = 42 cm zijn 13 banen te onderscheiden. Dit betekent 

dat de gemiddelde afstand tussen 2 banen in dat gebied Ar = 

1.5 mm is. Dit komt goed overeen met de verwachtte baanaf

stand. Volgens de theorie van §4.2 is namelijk, bij verwaar

lozing van radiale oscillaties, op 41 cm, Ar= 1.75 mm <voor 

deeltjes met ~HF= 0). Tussen r = 38 cm en 39 cm zou volgens 

de theorie Ar = 1.9 mm en wordt Ar = 1.8 mm gemeten. Deze 

kleine afwij~ing naar beneden van de gemeten waarde van Ar ten 

opzichte van de theoretische waarde kan als volgt verklaard 

worden. Als de deeltjes een andere fase dan ~HF = 0 hebben 

zal Ar kleiner worden. Verder kan de gemeten waarde van Vdee 

hoger zijn dan de werkelijke waarde . 

• De grote oscillaties in de bundelstroom duiden op radiale 

oscillaties CCor78J. Tussen de maximale intensiteiten op 

ongeveer 40 cm en 45 cm zitten 30 omwentelingen dus ~ -1 = r 
l/30 = 0.033. Dit komt goed overeen met de theoretische waarde 

voor ~ <op r = 40 cm is ~ = 1.033 en op r = 44 cm is ~ = 
r r r 

1.039> CCor78J. Voor r > 47 cm nemen de radiale oscillaties 

toe. Dit is toe te schrijven aan het atvallend magneetveld 

waardoor vr sterk afneemt. 

Deze metingen geven aan dat gescheiden omwentelingen aanwe

zig zijn tot aan extraktie, hetgeen een ideale situatie is 

voor het verkrijgen van single turn extraktie. 
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5.4 Emittantiemetingen. 

5.4.1 Emittantie als funktie van de dee-spanning. 

Er z~)n een aantal metingen van de emittantie als funktie 

van de dee-spanning Vdee verricht. Hierbij waren geen fasese
lekterende diafragma's in het cyclotroncentrum geplaatst. In 

tabel 5.1 staan de gemeten waarden. In figuur 5.10 zijn de 

waarden voor de horizontale emittantie uitgezet als funktie 

van de ingestelde dee-spanning. In de metingen is een grote 
speiding te zien in de gemeten waarden van de emittantie. Van 

enige correlatie tussen de ingestelde dee-spanning en de geme

ten emittantie blijkt niets. Een verklaring voor de grote 

speiding in de gemeten waarden van de emittantie kan zijn dat 

voor waarden van Vdee tussen 13 kV en 18 kV de cyclotron
instelling niet optimaal is geweest. Dit zijn immmers Vdee 

waarden waarop het cyclotron verder nooit ingesteld staat. 

In appendix B worden de cyclotroninstellingen gegeven voor een 

normale <multi turn extraktie) instelling van.het cyclotron en 

voor een instelling bij single turn extraktie. Bij normale 

instellingen van het cyclotron ligt de gemeten horizontale 

emittantie meestal tussen 6 en 9 mmmrad <zie tabel 5.3>. De 

hier gevonden waarden liggen in het algemeen hoger wat dus een 

slechtere emittantie betekent. Dit kan als volgt verklaard 

worden. Met het toenemen van Vdee neemt het aantal omwentelin
gen n af en daarmee volgens vergelijking <4.9) het aantal 

verschillende omwentelingen ón dat nodig is om een bunch te 

extraheren. De fasegebieden van de deeltjes die binnen een 
omwenteling geëxtraheerd worden 

energiespreiding en de emittantie 

tjes. 

wordt groter en daarmee de 

van de geêxtraheerde deel-
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Figuur 5.10 Gemeten emittantie bij verschillende waarden van 

de dee-spanning. De metingen zijn verricht op twee 

verschillende dagen, en bij twee verschillende 

instellingen van het bundelgeleidingssysteem. 
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Quadrupoolstand Ql: QBl = 478, QB2 = -347, QB3 = 168, 
QB4 = 96, QB5 = -110 tot -128. 

Quadrupoolstand Q2: QBl = 490, QB2 = -350, QB3 = 0, 
QB4 = 100, QB5 = -134 tot -154. 

Dag 1 D0410: 10 april 1985; dag 2 00412: 12 april 1985. 

Dag Qpool vdee breedte di ver- horizontale afw. 
stand w gentie emittantie 

(kVJ (mmJ D CmradJ CmmmradJ 

D0410 Q2 11.00 8.80 -3.60 20.20 0.81 
D0410 Q2 11.00 8.64 -3.48 20.60 0.82 
D0410 Q2 12.00 8.18 -3.32 16.13 1. 51 
D0412 Q2 13.00 9.04 -3.51 22.12 0.33 
D0412 Ql 14.00 6.93 -3.63 13.19 2.13 
D0412 Q2 15.00 8.76 -3.36 9.92 0.60 
D0412 Ql 15.00 7.72 -3.89 19.99 1.52 
D0412 Ql 16.00 7.94 -4.21 20.34 0.47 
D0412 Q2 16.00 8.15 -3.14 13.99 0.37 
D0412 Ql 17.00 10.07 -5.47 22.06 1.07 
D0410 Q1 17.00 8.14 -4.32 17.16 0.95 
D0410 Q2 1.7.00 8.32 -3.40 17.38 0.64 
D0410 Q2 18.00 9.34 -3.81 17.46 0.77 
D0412 Q2 18.00 9.87 -4.27 27.48 0.35 
D0410 Q1 18.00 7.65 -4.33 11.83 2.28 
D0412 Q1 18.00 8.97 -4.79 21.96 1.62 
D0412 Q2 19.00 9.63 -4.08 22.55 0.38 
D0412 Ql 19.00 9.51 -5.09 21.21 1. 39 
D0410 Q1 19.18 8.06 -4.11 19.44 2.17 
D0410 Q2 19.18 8.82 -3.20 13.63 0.27 

Tabel 5.1 Emittantiemetingen bij verschillende standen van de 

versnelspanning Vdee bij twee quadrupoolstanden. De 
zijn verricht op twee verschillende dagen. 

5.4.2 Emittantie met diafragma's in het cyclotroncentrum. 

In tabel 5.2 staan staan een aantal gemeten waarden van de 

horizontale emittantie bij een instelling met 2 diafragma,s in 
het cyclotroncentrum. Het cyclotron was ingesteld met 

verhoogde dee-spanning Vdee = 19 kV. De diafragma's waren 
beide 0.5 mm breed. De extraktie-efficiency is 80% à 85%. Bij 
dezelfde instelling zonder diafragma's is de extraktie-effi

ciency engveer 50%. De single turn effekten waren bij deze 
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cyclotroninstelling nog.niet optimaal: variaties in Vdee gaven 
slechts kleine variaties in de externe bundelstroom te zien. 
De waarden van de gemeten emittanties zijn lager dan bij de

zelfde cyclotroninstelling zonder diafragma's (zie tabel S.ll, 

en ongeveer even hoog als bij normale (multi turn extraktie> 

instellingen <Vdee = 12 kV>. Tijdens het meten van de bundel
breedtes traden veel storingen op doordat de bundelprofielen 

vari~erden. De emittantiewaarden uit tabel 5.2 zijn hierdoor 
minder nauwkeurig dan van andere gedane emittantiemetingen. 

Horizontale emittantie afwij-

~ Dh ~Eh king 

5.56 -3.33 7.27 0.72 
6.50 -3.78· 6.37 0.34 
4.95 -2.15 6.35 0.22 
4.26 -1.82 6.94 0.29 

Tabel 5.2 Horizontale emittantie als funktie van Vdee met 1 of 
2 diafragma's in het cyclotroncentrum. 

5.4.3 Vergelijking van de emittantie met eerder gemeten waarden. 

In tabel 5.3 staan enkele gemeten waarden van de emittantie 

bij normale instellingen van het cyclotron en de waarden zoals 

die gemeten eerder gemeten zijn door W. Dries CDri83J en door 

G. Sandvik CSan73J. De nu gemeten waarden komen goed overeen 
met de door Dries gemeten waarden. De door Sandvik gemeten 
waarden zijn beduidend groter. Deze afwijking werd al door 
Dries verklaard door een aantal wijzigingen aan het cyclotron 

sinds de metingen van Sandvik en de andere werkwijze van Sand

vik. Sandvik rekende namelijk niet met ellipsen, maar met het 
door de lijnenparen omsloten oppervlak. 
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Horizontale emittantie Vertikale emittantie 

~ Dh 'IY'Eh wv Dv 'IY'ev 

Renders 5.5 -2.7 12.0 2.5 3.8 4.8 
5.4 -2.8 8.3 2.3 3.7 10.4 
5.2 -2.6 7.2 2.1 3.4 3.4 
5.8 -2.5 8.3 
5.8 -2.6 6.1 
5.5 -2.9 6.2 

Dries 7.2 -3.4 13.0 1.9 3.5 7.3 
4.8 -1.9 7.0 2.2 3.8 3.2 

Sandvik 21.0 15.0 

Tabel 5.3 Waarden van oude en nieuwe emittantiemetingen aan 

een bundel protonen van 7 MeV. 

5.5 Metingen aan single turn extraktie. 

Uitgaande van de cyclotroninstelling met 2 diafragma's op 

de derde omloop bij een dee-spanning van ongeveer 20 kV werd 

geprobeerd single turn extraktie te verkrijgen. Met behulp 

van de dal en correctiespoelen werden de radiale oscillaties 

geoptimaliseerd op een goede baanscheiding bij extraktie. 

Daartoe werden de dal en correctiespoelen telkens iets verzet 

en gekeken of er single turn effekten optraden en zo ja of 

ze dan verbeterden. Daarbij werd hoofdzakelijk gekeken of de 

variaties in de externe bundelstroom als funktie van de kleine 

variaties in de dee-spanning groter werden. In figuur 5.11 is 

de bundelstroom IAB3 op meettarge-t mTAB3 gemeten als funktie 

van de deespanning Vd weergegeven. Vd varieert van 19.9 ee ee 
kV tot 20.3 kV. De variaties in IAB3 bedragen ongeveer 80%. 

Dit zijn de grootste variaties die bereikt zijn. Aangezien 

dat geen variaties van 100% zijn kan men niet met zekerheid 

zeggen of de bundel met single turn geëxtraheerd wordt. Als 

de dee-spanning zodanig stond dat IAB3 maximaal was dan was 

het beeld op de oscilloscoop van de, met de scanners gemeten, 
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bundelprofielen, vooral de horizontale, steeds zeer onrustig. 

In figuur 5.12 is het horizontale bundelprofiel te zien bij 

zo'n instelling. Het profiel is over meerdere perioden geme

ten zodat de variaties goed te zien zijn. Het is niet mogelijk 

met zo'n bundelprofiel bundelbreedtes en emittanties te meten. 

10 

5 

19.9 20.0 

Figuur 5.11 Variaties in de externe bundelstroom als funktie 

van de dee-spanning bij single turn instelling van 

het cyclotron. 
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a 
I b 
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c d 

Figuur 5.12 Bundelprofielen van de horizontale sc?nner BB3 bij 

single turn instelling van het cyclotron. 

In figuren 5.12 a, b en d, stond Vd zodanig dat de bun-ee 
delstroom maximaal was (zie ook figuur 5.11). In figuur 5.12 c 

stond Vdee zodanig dat de bundelstroom minimaal was. De smalle 

pieken in figuur c waren niet steeds aanwezig maar verschenen 

soms plotseling om dan weer snel te verdwijnen. De hoge 

ondergrond is een gevolg van de lage bundelstroom <enkele 

tientallen nA>. De meting uit figuur d heeft een andere 

tijdschaal. Hieruit blijkt dat de bundelstroom, tijdens de 13 

keer dat de scannernaald de bundel doorsneed, sterk vari~erde. 

Het onrustige bundelprofiel kan verklaard worden door een 

instabiliteit in het cyclotron die zich slechts uit bij kri

tische instellingen zoals bij deze single turn instelling. Er 

is gezocht naar wat de preciese oorzaak van de instabiliteit 

is maar deze is nog niet gevonden. 
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6. Concl~s~es en aanbe~el~ngen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste conclusies gegeven 

en worden enkele aanbevelingen gedaan. 

Met behulp van de 4 scannerparen in sektie B van het bun

delgeleidingssysteem kunnen vrij eenvoudig de horizontale en 

vertikale emittantie van het cyclotron bepaald worden. De 

emittantie van het cyclotron is zeer gevoelig voor de instel-. . 

ling van het cyclotron. Het bepalen van de emittantie is 
daardoor een goed hulpmiddel, naast de extraktie-efficiency, 
bij het goed instellen van het cyclotron. Door de snelle 

computerverwerking van de metingen en doordat de scanners nu 
permanent in het bundelgeleidingssysteem gemonteerd zijn, 

waardoor ze te allen tijde bruikbaar zijn, kan een emittantie

meting ook een praktisch hulpmiddel zijn bij het meer routine

matig instellen van het cyclotron. De scanners kunnen hierbij 
tevens dienen voor het goed instellen van het bundeltransport. 

In de praktijk worden de scanners en de emittantiebepaling 
hier zelden voor gebruikt. Er is enige aandacht besteed aan 
de gebruiksvriendelijkheid van de scanners en het computer
programma SAME. Hier zal echter nog meer aandacht aan besteed 
moeten worden, wil men de scanners en de emittantiebepalingen 
meer routinematig gaan I laten gebruiken. 

Het eenvoudig zichtbaar maken van bundelprofielen op een 

oscilloscoop levert veel extra informatie over de bundelkwali
teit. Dit komt ten goede aan het bundeltransport en aan de 
emittantie van de bundel. 

Het is mogelijk om in plaats van de bundelbreedtes de tota
le bundelprofielen terug te transformeren en daaruit in plaats 

van een emittantie-ellips een ruimtelijke voorstelling van de 
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emittantie te bepalen. Hiervoor zijn echter dusdanig lange 
rekentijden nodig dat deze emittantie niet bepaald kan worden 
tijdens het instellen van het cyclotron en het bundelgelei

dingssysteem. 

Aangebrachte elektrische afschermingen in de scannerpotten 

hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Bij het meten 

aan lage bundelstromen - in de orde van 10 tot 40 nA - wordt 
nog steeds last ondervonden van stoorsignalen met de frequen
tie van de naaldbeweging als grondfrequentie. 

Het verhogen van de dee-spanning heeft, bij de instelling 

van het cyclotron voor 7 MeV protonen, een nadelig effekt op 

de emittantie. 

Het plaatsen van 2 diafragma's in het cyclotroncentrum ten 

behoeve van faseselektie van de deeltjes heeft een gunstig 

effekt op de emittantie. 

• 
Het cyclotron is in te stellen op single turn extraktie. 

Dit is waar te nemen in de vorm van grote variaties in de 

externe bundelstroom als funktie van de dee-spanning. 

Bij het instellen van het cyclotron op single turn extrak

tie wordt last ondervonden van een nog onbekende instabiliteit 
in het cyclotron. Vooral bij het meten met de scanners wordt 
hier veel hinder van ondervonden waardoor het meten van de 

emittantie bij single turn extraktie onmogelijk wordt. 

Het verdient aanbeveling de instabiliteiten in het cyclo

tron op te sporen waardoor het mogelijk wordt de emittantie 
bij single turn extraktie te meten. 
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Append~x A 
Gebr~~kershand1e~d~ng 

~oor het programma SAME 

Handleiding voor de computerbediening van de bundelscanners 

voor het bepalen en optimaliseren van de bundelpositie en 
breedte m.b.v. het programma SAME. 

Het programma SAME is verder geschikt voor het bepalen van 
emittanties, het meten van bundelprofielen, het plotten van de 
gemeten plaatjes en het opslaan op diskette van de meetgege-

vens. 
N.B. De scanners mogen alleen gebruikt worden bij lage 

bundelstromen <tot 2 micro-ampere) bij het instellen van de 
bundel. Na gebruik moeten de scanners steeds weer uit de 
bundel gezet worden, daar de scannernaalden niet bestand zijn 
tegen hoge bundelstromen. 

Op de bedieningskast van de scanners <in rek BD21> moeten 
de lampjes van de knoppen 'COMP' en 'IN' branden. Door deze in 
te drukken gaan ze branden. ·De rode knop 'UIT' moet ingedrukt 
worden zodat het.lampje niet brandt. Na het gebruik van de 

scanners moet de rode knop 'UIT' weer uitgedrukt worden en 
gaan branden. 

De CRATE CONTROLLER (in rek BD22l moet 'ON LINE' gezet 
worden door de meest rechtse schakelaar omhoog te drukken. 

Het computerprogramma SAME moet gestart worden d.m.v. RUN 
SAME. Als de regel 'CONTROLLER IS NOT ON-LINE!!!!!!' op het 
scherm verschijnt dan moet de CRATE CONTROLLER alsnog zoals 
hierboven beschreven ON LINE gezet worden. 

Voor het instellen van de bundel m.b.v. de scanners zijn 
van de 'Possible commands' alleen SCIN, SCOUT en MEASURE van 
belang. Alle in te tikken 'commands' mogen afgekort worden. 
SCIN staat voor SCanners IN en dient om scanners in de bundel 
te zetten. Welke scanners je in de bundel wilt zetten kun je 
opgeven na de vraag: 'Geef scanners:'. Wil je bv. scanners 3 
<=BB3) en 4 (=BB4) in de bundel hebben, dan tik je '34' in, of 
de eerste vier scanners met 
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SCIN CRETURNJ 

Geef scanners: 1234 CRETURNJ 

SCIN 1234 CRETURNJ 

SCIN 1-4 CRETURNJ 

SCI 1-4 CRETURNJ 

VDF-NK/85.25 

Nadat de scanners in de bundel gezet zijn duurt het even 

voordat de amplitude en de positie goed zijn. Met SCOUT 1234 

zet je de eerste vier scanners uit de bundel. 

Na het commando MEASURE zijn alleen de commando's BEAM en 

DUMBEAM van belang. Daarna verschijnt de vraag aan welke 

scanner je wilt meten. Met MEASURE DUMBEAM BBl begint de 

computer de dummy-bundel van de eerste scanner te meten en 

tekent deze op de National monitor scope <met het groene 

scherm>. Als op het display niets te zien is moet je de 

intensiteit <de rechtse knop> opdraaien. Op het display moet 
een cirkel, welke de bundelpijp voorstelt, en in het midden 

daarvan een vierkantje, wat de dummy-bundel voorstelt, te zien 

zijn. Als de grote van het vierkantje varieert en/of het 

vierkantje niet in het midden ligt dan is de amplitude en/of 

de positie van de scanner nog niet goed. 

Met MEASURE BEAM BBl wordt met de eerste scanner de bundel

afmetingen en -positie gemeten en op het display getekent. 

Verschijnt er na MEASURE BEAM BB3 of na MEASURE DUMBEAM BB3 de 

mededeling IVALID=O op het scherm dan valt er hoogst waar
schijnlijk geen bundel op de betreffende scanner <BB3) bv. 

doordat de scanner niet in de bundel staat of doordat er voor 

de scanner een bundelstop in de bundel staat. Bij IVALID=-1 

zit er een storing in de horizontale scanner, en bij IVALID=-2 

zit er een storing in de vertikale scanner. Dit kan bv. ver

oorzaakt worden doordat de bundel tegen de bundelpijp aan 

ligt. De meting aan bundel of dummy-bundel kan ·gestopt worden 

met CCTRLJ Z . De computer komt dan met mogelijke commando's 

waarvan alleen DBUNDEL, BUNDEL, JUMP en HALT van belang zijn. 
Deze kunnen na de vraag 'Zeg 't 'ns·?' ingetikt worden. 



Appendix A -77- VDF-NK/85.25 

Bij DBUNDEL wordt verder gegaan met meten van de dummybun

del aan dezelfde scanner. Ook deze meting kan alleen gestopt 

worden met CCTRLJ Z . 
Bij BUNDEL wordt verder gegaan met meten van de bundel aan 

dezelfde scanner. 

Door JUMP en dan de naam van een scanner (bv. BB4> in te 

tikken wordt verder gegaan met meten aan de genoemde scanner. 
Met HALT of door CRETURNJ in te drukken kom je weer in het 

hoofdprogramma, herkenbaar aan de vraag 'Wat nu?', terug. 
Door CRETURNJ in te drukken na de vraag 'Wat nu?' verschijnen 

de mogelijke commando's. 
Met HALT na de vraag 'Wat nu?' stop je het programma. 

Samenvatting van de commando's: 

SCIN 1234 

SCOUT 1234 

MEASURE BEAM BBl 

CCTRLJ Z 
DBUNDEL 

BUNDEL 

JUMP BB2 

Scanners 1 t/m 4 worden in de bundel gezet 

Scanners 1 t/m 4 worden uit de bundel 

gezet. 

De bundelbreedte en -positie wordt door 
scanner BBl gemeten en op de display gete

kend. 
De meting wordt onderbroken. 
Er wordt verder gegaan me-t het meten van 

de dummy-bundel aan dezelfde scanner <BBl) 
Er wordt verder gegaan met het meten van 

de bundel aan dezelfde scanner <BBl>. 
Er wordt verder gegaan met het meten aan 
scanner BB2. 

HALT De meting wordt gestopt. 
MEASURE DUMBEAM BB4 Van scanner BB4 wordt de dummy-bundel 

gemeten en op de display getekend. 

IVALID=O, -1 of -2 betekent storing in de 
scanner bv. doordat er geen bundel op de 

scanner valt. 

HELP Deze tekst verschijnt op het scherm. 

HALT Het programma wordt gestopt. 
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N.B. Als er gestopt wordt met de scannermetingen altijd de 
scanners uit de bundel zetten en de rode CUITJ-knop op de 
scannerbedieningskast uit drukken zodat het lampje gaat 

branden. 

Hierna volgt een overzicht van alle mogelijkheden en com

mando's van SAME. De commando's, die na de prompting "wat nu?" 

ingevoerd kunnen worden zijn: 

<Tussen haakjes staan de letters die niet significant zijn en 
dus niet ingetikt hoeven te worden; door /P achter een com
mando te zetten wordt de eventuele output naar de printer 

gestuurd.> 

G<ET> C<ONFIGUR> NAAM.EXT De configuratiefile met naam 

NAAM.EXT wordt ingelezen. De 
default configuratie is: 

type naam setting 
1 EXIT 0.0 
1 DBl 628.0 
6 QBl 0.0 
1 DBBl 250.0 
2 BBl 14.0 
). DB2 397.0 
6 QB2 0.0 
1 DB3 349.0 
6 QB3 0.0 
1 DBB2 424.0 
2 BB2 14.0 
1 DB4 2239.0 
4 QB4 0.0 
1 DB5 513.0 
4 QB5 0.0 
l DBB3 263.0 
2 BB3 14.0 
l DBB4 1536.0 
2 BB4 14.0 

END 
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G<ET> Q<POLES> NAAM.EXT 

G<ET> B<EAM> NAAM.EXT 

G<ET> E < MITI'ANCE > NAAM. EXT 

G<ET> P<ROFILE> NAAM.EXT 

SH< OW> C<ONFIGUR> 

SH<OW> Q<POLES> 

SH<OW> S<ETTINGS> 

SH<OW> A<LL> 

SH<OW> E<MITTANCE> 
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De file met de qpoolstanden 

met naam NAAM.EXT wordt inge

lezen 
De file met energie en emit-

tantie met naam NAAM.EXT 

wordt ingelezen. De default 

energie is 26P, de default 

emittantie is: 

hor: emit=l7, w=6, d=-3 

vert: emit=l6, w=4, d= 9 

De file met de emittantieme

ting met naam NAAM.EXT wordt 

ingelezen. 

De file met de bundelprofiel

meting met naam NAAM.EXT 

wordt ingelezen. In de file 

staan een horizontaal en een 

gelijktijdig gemeten verti-

kaal bundelprofiel. 

De configuratie wordt we erge-
geven. 

De quadrupoolstanden worden 
weergegeven. 

De startemittantie, filena-

men, energie, worden weerge
geven. 

Dit alles wordt weergegeven. 

De gemeten bundelbreedtes en 
getransformeerde lijnen en de 

daarbij horende berekende 

emittantie worden weergegeven 

SH<OW> P<ROFILE> H<OR> S<TAR> Het gemeten horizontale res
SH<OW) P<ROFILE> V<ERT> S<TAR> pektievelijk vertikale bun-

delprofiel wordt in de · vorm 
van sterren op de terminal 

weergegeven. 
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SH<OW> P<ROFILE> H<OR> V<ALUE> De integer-waarden van het 

SH<OW> P<ROFILE> V<ERT> V<ALUE> gemeten horizontale respek
tievelijk vertikale bundel
profiel worden op het scherm 
gezet. 

SH<OW> 
SH<OW> 

P<ROFILE> H<OR> P<RINT> Het gemeten horizontale res
P<ROFILE> V<ERT> P<RINT> pektievelijk vertikale bun-

ST<ORE> Q<POLES> NAAM.EXT 
ST ( ORE) B < EAMDATA > NAAM. EXT 
ST<ORE> E<MITTANC> NAAM.EXT 
ST< ORE> P<ROFILE> n m NAAM.EXT 

SCI<N> 1236-9 

SCO<UT> 1236-9 

M<EASURE> B<EAM> BBl 

[CTRLJ Z 

delprofiel wordt door de 
printer uitgeprint. 

Analoog aan GET, de desbe

treffende files worden op 
floppy weggeschreven. 
Van de gemeten bundelprofie
len worden de gegevens vanaf 
samplenummer n t/m sample
nummer m in de file NAAM.EXT 

weggeschreven. 

De scanners 1, 2, 3, 6 t/m 9 

(dwz BBl, BB2, BB3, BEl, BE2, 

BE3, BGl worden in werking 
gezet. 
idem, de scanners worden uit 
de bundel gezet. 

Bundelbreedte en -positie in 
scannerpot BBl worden continu 
gemeten en op display gezet. 
De meting kan gestopt worden 
d.m.v. [CTRLJ Z . 
Daarna kunnen de volgende 
commando's ingevoerd worden: 

B<UN> De bundel wordt gemeten. 
D<BUN> De dummybundel wordt gemeten. 
Q(UT)(/P) De gemeten waardes worden op 

terminal <of printer> weer
gegeven. 
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M<IDDEL><IP> 25 
Breedtes en posities worden 
over 25 periodes gemiddeld en 

op de terminal of printer 
weergegeven. 

J<UMP> BB2 Er wordt verder gegaan met 
· meten aan scanner BB2. 

M<EASURE> D<UMBEAM> BBl idem, de dummybundel wordt 
gemeten. 

M<EASURE> E<MITTANC> NEW BBl BB2 BB3 
Een nieuwe emittantiemeting 

wordt gestart met behulp van 
de opgegeven scanners. 

M<EASURE> E<MITTANC> CONTINUE BBl BB2 BB3 
Analoog, de voortzetting van 
NEW, er is bijvoorbeeld een 
nieuwe qpoolsetting ingevoerd 

M<EASURE> E<MITTANC> MANUAL NEW BBl BB2 BB3 

M<EASURE> P<ROFILE> n 

Bundelbreedtes t.b.v. een 
emittantiemeting kunnen met 
de hand ingevoerd worden. 

De bundelprofielen waarvan de 
signalen op de analoge in

gangen 1 en 2 van de LeCroy 
datalogger aangesloten zijn, 
worden gelijktijdig gemeten. 
Van elk profiel worden 1500 
samples gemeten met een fre
quentie welke m.b.v. n geko
zen wordt. 

C<ALCULAT> P<OINTTRA> EXIT QB5 Het transport van een punt in 
de horizontale en vertikale 
faseruimte van EXIT naar QB5 
wordt op de terminal of prin
ter weergegeven. 
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C < ALCULAT > L < INETRAN > EXIT 

C<ALCULAT> EL<LIPS) 

C<ALCULAT> B<EAMTRP> QB5 

C<ALCULAT> EM < I TI' ANC > QB5 

C<ALCULAT> T<RMATRIX> QB5 EXIT 

DIS<PLAY> I<NITIALI> 

DIS<PLAY> E<RASE> 

DIS<PLAY> A<XIS> 

DIS<PLAY> 
DIS<PLAY> 
DIS<PLAY> 

L<INES> 
L<INES> 
EL<LIPS> 

DIS<PLAY> EL<LIPS> 
DIS<PLAY> 
DIS<PLAY> 
DISCPLAY> 
DIS<PLAYl 

P<LOT> 
P<LOT> 

EM< IT> 
EM< IT> 
P<ROFILE> 
P<ROFILE> 

T<EXT> 
T<EXT> 

n 

H<OR> 
V<ERT> 
H<OR> 
V<ERT> 
H<OR> 
V<ERT> 
H<OR> 
V<ERT> 

H<OR> 
V<ERT> 

n 

n 

De gemeten bundelbreedtes 
worden naar EXIT getransfor
meerd om daar de emittanties 
te kunnen berekenen. 
De ellipsen tussen de gevon
den lijnen worden uitgere
kend. 
Het bundeltransport van EXIT 
naar QB5 wordt op scherm 
weergegeven. 
De emittantie ter plaatse van 
QB5 wordt weergegeven. 
De transportmatrix voor 
punttransport van QB5 naar 
EXIT wordt weergegeven. 

De display wordt geïnitiali
seerd. 
Blok n van de display wordt 
gewist. 
Een assenkruis wordt op de 
display gezet. 
De getransformeerde lijnen 
worden op display gezet. 
idem, de ellipsen. 

Assenkruis, lijnen en 
worden weergegeven. 
Van het horizontale 
tievelijk vertikale 

ellips 

respek
bundel-

profiel worden 1024 punten 
vanaf sample n op de display 
gezet. 
De getalwaarden, behorende 
bij de emittantiefiguren, 
worden op de plotter . ~eerge
geven. 
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P<LOT> 
P<LOT> 
P<LOT) 
P<LOT> 
P<LOT> 
P<LOT> 
P<LOT> 
PL<OT> 
PL<OT> 

CH<ANGE> 

CH<ANGE> 

CH<ANGE> 

CH<ANGE> 

CH<ANGE> 
CH<ANGE> 

CH<ANGE) 
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A<XIS> sf Analoog aan DISPLAY, sf is de 
L<INES> H<OR> sf schaalfactor van het plaatje 
L<INES> V<ERT> sf op de plotter <1 < sf < 8>. 
EL<LIPS> H<OR> sf 
EL<LIPS> V<ERT> sf 
EM< IT> H<OR> sf 
EM< IT> V<ERT> sf 
P<ROFILE> H<OR> Het bundelprofiel wordt op de 
P<ROFILE> V<ERT> plotter weergegeven. 

ELL< IPS > emith,wh,dh,emitv,wv,dv 

ELE<MENT> QB5 

F<IRST> QBl 

L<AST> QB5 

De horizontale en vertikale 
emittantie ter plaatse van 
EXIT worden veranderd. 

set De setting van het opgegeven 

element wordt veranderd. 
Het startelement voor trans
portberekeningen wordt veran
derd. Er moet daarna een 
~euwe emittantie opgegeven 
worden. 
Het eindelement wordt veran
derd 

W<EIGHT> H<OR> n we Het gewicht bij het berekenen 
W<EIGHT> V<ERT> n we van de ellips van de n-de 

lijn in de emittantiefiguur 
kan veranderd worden <O<we<l> 

EN< ERGY> set De setting van de energie 
wordt gewijzigd. 

CL<OSEPRINTER> Alle naar een printfile ge
stuurde gegevens worden nu 
echt uitgeprint. 

DIR 

HE< LP> 
HA<LT> 

De directory op DK: wordt 
weergegeven. 
Deze tekst wordt weergegeven. 
Het programma wordt gestopt. 
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Appendix B: Cyc~otroninste~~ingen 

VAR 
BH 
MV 
Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8GROF 
B8FIJN 
B9 
BlOGROF 
BlOFIJN 
All 
Al2 
A31 
A32 
ASYMBl 
ASYMB2 
FREQ 
KSLP 
CKOP 
VKATHODE 
VANODE 
IG 
VBIAS 
DEEVOLT 
DEEPOTM 
IPRIM 
VSEC 
ISEC 
IGLOEIA 
IGLOElP 
IBOOGMA 
IBOOGP 
VBOOGV 
VBOOGP 
ANTIKATH 
XBRON 
YBRON 
ZBRON 
GLOEIDR 
VAC< -6> 
GASPOTM 
GASFLOW 
BOTMANPL 
KANl 
KAN2 
KAN3 
KAN4 
EXTRKV 
EXTRPOTM 
I40CMuA 
I72CMuA 
EFF 
DDO 

~ PARTEN = 
8-MAR-85 

117000. 
116.90 
522. 
646. 
427. 
373. 
188. 

71. 
744. 
328. 

5. 
0. 

-196. 
61. 
28. 

-193. 
52. 

-62. 
887. 

0. 
11299. 

642.5 
23. 
0.32 
3.20 
0.59 

500. 
19.88 

455. 
0. 
5.9 
0.6 

145. 
0. 

10. 
152. 
235. 
385. 

2. 
1651. 
1402. 
1652. 
1062. 

1.8 
762. 
772. 

-284. 
470. 
444. 
550. 
540. 

27. 
2750. 

0.380 
0.170 

45. 
PRenders 

7P 
9-NOV-84 

118000. 
116.90 
500. 
650. 
340. 
320. 
220. 

75. 
760. 
220. 
130. 

o. 
-230. 

265. 
68. 

-269. 
116. 

12. 
140. 
240. 

11299. 
635.0' 

23. 
0.20 
2.00 
0.38 

330. 
11.90 

280. 
0. 
4.6 
0.4 

150. 
o. 
0. 

386. 
215. 
355. 

2. 
1603. 
1407. 
1673. 
1820. 

1.5 
742. 
754. 

-190. 
470. 
370. 
530. 
690. 

30. 
2990. 

0.000 
0.000 

65. 
PRenders 

De cyclotroninstelling 
van 8 maart 1985 geeft de 
instelling zoals die is 
bij experimenten voor sin
gle turn extraktie. 

De cyclotroninstelling 
van 9 november 1984 geeft 
een normale <multi turn 
extraktie> instelling van 
het cyclotron voor 7 MeV 
protonen. 
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