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SAMENVATTING 

Ter controle van de kwal1teit van de externe bundel van het 

Eindhovense AVF cyclotron is het van belang de emittant1e 

van het cyclotron te kunnen meten. Deze grootheid wordt 

gemeten door op verschillende plaatsen in het 

bundelgeleidingssysteem met behulp van bundelscanners de 

bundelbreedte te meten en deze breedtes in de feseru1mte 

terug te transformeren naar de uitgang van het cyclotron. 

Een DEC PDP 11/23 computer met een 'Eurobus'-interface 

systeem bestuurt de metingen en voert de 

trensportberekeningen uit. Met behulp van d1t systeem lS de 

invloed van enkele parameters van het cyclotron en van de 

gepolariseerde ionenbron op de emittantie onderzocht. Voor 

de gevonden verbanden wordt een verklaring gegeven. 
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VOORWOORD 

Dit verslag is de weerslag van miJn afstudeerwerk in de vakgroep 

DeeltJesfysica, onderwerpgroep cyclotrontoepassingen. 

Afstudeerhoogleraar was prof. H.L. Hagedoorn, die ook voor de 

nodige 1nspiratie heeft gezorgd. De dagell)kse begeleid1ng was 

afwisselend in handen van dr. J .I.M. Botman, 1r. W. van Genderen 

en dr. S.S. Klein. Reeds Ut een pril stadium van dit werk 

verhu1sde Jan Botman naar Canada zodat hiJ Jammer genoeg n1et 

meer tot begeleiding in staat was. Wim van Genderen en Sieb Kleur 

werkten veel aan de experimenten mee, soms tot diep in de nacht. 

Sieb Kle1n heeft me tot de laatste loodJes, d.w.z. het schriJven 

van het verslag, opgezweept. Hiervoor ben lk hen zeer dankbaar. 

Ik wil verder alle experimentatoren bedanken voor de halve 

uurtJes bundeltiJd, die ik vaak van hen af mocht snoepen, de 

cyclotronbedriJfsgroep voor de prettige samenwerking en vooral 

het gebruik van hun computer, Wim Kernper voor het werk aan de 

elektronica van de scanners, Jan van Asten die, ondanks alle 

scepsis, toch alle scanners weer aangepast heeft. Johan 

Meulensteen voor het verzorgen van vele overwerkvergunningen, de 

gezinnen van Wim van Genderen en Sieb Klein voor veelvuldig 's 

avonds afstaan van hun huisvaders, en huisgenoten, komiteegenoten, 

vrienden en vriendinnen, voor wie ik vaak onbereikbaar ben geweest. 

N.B. Dit verslag is geschreven met behulp van het 

tekstverwerkende computerprogramma RUNOFF en geprint op een 

printer met een zogenaamde "correspondence quallty" 

karakterset en een afzonderliJk definieerbare karakterset, 

waarmee biJV. een Grieks alfabet gemaakt kan worden. Naast de 

vele voordelen die dit biedt, vooral het zeer makkeliJk 

wiJzigen van de tekst, heeft het ook nadelen, waarvoor ik 

eventuele navolgers voor wil waarschuwen: 

- Als Je er eenmaal mee begonnen bent zit Je vast aan de 

computer, en dat kan lastig ZiJn als anderen er ook gebrui).r, 

van willen maken en als Je buiten werktiJd door wilt werken. 

- Het wordt verleideliJk om elk kladJe of idee meteen uit te 

printen, waardoor Je op het laatst bedolven raakt onder 

concepten en voorlopige definitieve versies. 

- Het lay-outen luistert zeer nauw. 

-Van een dag achter de tenunal kri:Jg Je hoofdplJn, van scht·~·,ven ~"!le::-.. 
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SYMBOLENLIJST 

elementaire lading 

rustmassa oroton 

elektrische veldsterkte 

kinetische energie in eV 

emittantie 

halve bundelbreedte 

halve bundeldivergentie 

bundelstroom 

hoeksnelheid (radialen per meter> 

hoeksnelheid (radialen per seconde) 
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de stroom door de concentrische correctiespoelen 

de extra stroom door de bovenste sooel van Bl 

de stroom door de dalspoelen 

de spanning op de verticale afbuigplaatJes 

<BotmanplaatJes, genoemd t1aar hun scheeoer 

Jan Botman> 

de extractie-efficiency, d.i. het auotient van 

de bundelstroom oo straal R = 72 cm en die oo 

R = 48 cm. 

de soanning op de elektroden 

van de mediaanvlakinJector 

"gewone brot1": Hiermee wordt steeds de Livingston-bron bedoeld 

"gepolariseerde bron": Hiermee wordt de apoaratuur bedoeld 

die gepolariseerde protonen produceert. 

"slurf" Hiermee wordt de trochoidale mediaanvlakinJector 

bedoeld. 
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INLEIDING 

Om de externe bundel van het E1ndhovens AVF cyclotron naar àe 

diverse experimenteeropstellingen te geleiden beschikt men over 

een bundelgeleidingssysteem ter lengte van plm 60 m dat bestaat 

uit magnetische lenzen en afbuigmagneten. In dit 

geleidingasysteem ziJn op diverse plaatsen bundelscannet·s 

aanwezig die het mogeliJk maken de breedte en positie van de 

bundel te meten. Met behulp van een combinatie van deze metingen 

is het mogeliJk de emittantie te bepalen. Deze grootheid is van 

belang om transportberekenlogen in het bundelgele1dingssysteem 

uit te kunnen voeren en levert informatie over het versnelproces 

binnen het cyclotron. 

Dit verslag behandelt de apparatuur en de procedures die 

ontwikkeld ziJn voor het uitvoeren van de metingen en en1ge 

metingen die gedaan ziJn om het verband tussen de 

bundelkwaliteit en enkele cyclotronparameters te leren kennen. 

HierbiJ is onderscheid gemaakt tussen de beide ionenbronnen 

waarover het cyclotron beschikt. Hoofdstuk 1 geeft een 

beschriJving van het cyclotron en het bundelgeleidingssysteem, 

voorzover dit relevant is voor dit onderwerp, en van de 

doelstellingen van de bundeldiagnostiek en het 

automatiseringsproJekt. In hoofdstuk 2 wordt de hardware van het 

scannersysteem beschreven, i.e. de scanners zelf, de besturings

en signaalverwerkingsapparatuur. De achtergronden en de 

meetprocedures voor het bepalen van de bundelkwaliteit en de 

computersoftware voor het uitvoeren van deze metingen ziJn 

beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 en 5 worden de 

resultaten gepresenteerd van de metingen van de bundelkwaliteit 

als functie van enkele interne cyclotronparameters, 

respectieveliJk biJ gebruik van de gewone ionenbron en van de 

gepolariseerde ionenbron. De gevonden verbanden worden verklaard 

aan de hand van enkele kwalitatieve beschouwingen. Hoofdstuk 6 

tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 



HOOFDSTUK 1 

HET THE CYCLOTRONLABORATORIUM 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschriJving gegeven van 

het cyclotron, het bundelgeleidingssysteem en de daarin 

aanwezige bundeldiagnostische apparatuur. Het scannerproJect 

1s een onderdeel van het automatiseringsproJekt. 

1 • 1 B.~i; __ !~.E::-s:...Y..c;J_q_~_r;:-g_!:! 

Het Eindhovense cyclotron is een isochroon cyclotron met 

een pooldiameter van 1.30 m., waarmee lichte kernen als 

protonen, alpha-deeltJes, deuteronen en 3He-deeltJes 

versneld kunnen worden tot een eindenergie tussen de 3 en 30 

MeV <voor protonen>. De isochronie wordt bereikt door 

gebruik te maken van een mee de straal toenemend 

hoofdmagneetveld. Om de defocusserende werking van zo'n veld 

tegen te gaan wordt het veld door sectorvormige shims op de 

poolschoenen azimuthaal gevarieerd. Concentrisch met het 

hoofdmagneetveld ziJn 10 correctiespoelen aangebracht <BI 

t/m Bl 0), waarvan Bl, B2 en B9 asymmetrisch bekrachtigd 

kunnen worden. In de dalen tussen de shims ziJn 9 

harmonische spoelen aangebracht <All t/m A33, zie fig 1.1). 

Voor het produceren van de te versnellen ionen kan 

gebruik gemaakt worden van twee ionenbronnen. Het meest 

gebruikt is een ionenbron van het Livingston-type die in het 

centrum van het cyclotron geplaatst wordt. De plaats van 

deze bron kan met een vang in drie richtingen gevärleerd 

worden: In de x- en de z-richting over 2mm, in de y-r lchting 

over 20 mm (zie fig 1.2). Ten behoeve van kernfysisch 

onderzoek is ook een externe ionenbron aanwezig die 

gepolariseerde protonen levert. Deze bestaat uit een 

dissociator, een combinatie van een sextupoolmagneet en een 

spinflipper, die atomen met een geselecteerde 
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kernspinrichting produceert, en een ionizator. De hierdoor 

geproduceerde gepolariseerde protonen passeren h1erna een 

electrastatische lens en een Wienfilter om de 1n de 1onisator:: 

nog in de bewegingsrichtlng gepolanseerde protonen 900 te 

draaien. Door de richting van het magneetveld in het 

Wienfilter te kiezen bepaalt men of de geproduceerde 

protonen de spin omhoog of omlaag gericht zullen hebben. 

TegeliJk dient het Wienfilter voor het verwiJderen van de in 

de ionizator geproduceerde H2~-ionen. De protonen worden 

met een energie van 5 keV in de trochoidale 

mediaanvlakinJector geinJecteerd die ze langs het 

mediaanvlak naar het cyclotroncentrum geleidt. Deze inJector 

bestaat uit een aantal elektroden waarmee een zodanig 

elektrisch veld gecreeerd wordt dat de Lorentzkracht op de 

protonen ten gevolge van het hoofdmagneetveld gecompenseerd 

wordt. De elektroden ziJn zo geconstrueerd dat de versnelde 

protonen de inJector in de dwarsrichting kunnen passeren. 

Het uiteinde van de inJector kan met de vang in het centrum 

van het cyclotron gepositioneerd worden. Een uitgebreidere 

beschriJving van de inJector staat in hoofdstuk 5. 

De extraeter bestaat uit een elektrostatisch kanaal, 

gevormd door het septurn op potentiaal nul en een elektrode 

waarop een spanning tot 70 kV gezet kan worden. Met behulp 

van de dal- en correctiespoelen wordt de baanscheiding ter 

plaatse van de extraeter vergroot om zo weinig mogeliJk 

deeltJes op het septurn verloren te laten gaan. Daarna wordt 

de bundel door het randveld van het cyclotron geleidt. In 

het randveld ondervindt de bundel een sterke horizontale 

defocusserende werking die gecorrigeerd wordt door het 

magnetisch kanaal. Dit wordt gevor·md door een drietal 

iJzeren blokken die gefixeerd ziJn ten opzichte van de 

poolschoenen. Figuur 1.1 geeft een overzicht van het gehele 

cyclotron en de figuren 1.2 en 1.3 de geometrie van het 

centrum met respectieveliJk de gewone ionenbr·on en de 

mediaanvlakinJector. 
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fig. 1.1 Horizontale doorsnede van het Eindhovense AVF cyclotron 
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Om de bundel naar de diverse experimenteeropstellingen te 

geleiden wordt gebruik gemaakt van een geleidingssysteem, 

bes~aande uit magnetische quadrupoollenzen, afbuig- en 

correctiemagneten en spleten. Het eerste deel h1erven, dat 

vooral voor de emittantiemetingen van beleng is, staat in 

figuur 1.4. Een schematisch overzicht ven het gehele systeem 

is gegeven in fig l.S. 

A.V.F.-CYCLOTRON 

fig. 1.4 Het eerste deel van het bundelgeleidingssysteem 

Het eerste deel (t/m mB3) wordt gebruikt om de bundel, die 

verticaal divergerend en onder een kleine hoek met het 

mediaanvlek uit het magnetisch kanaal komt, te corrigeren. 

Met het 90° systeem, bestaande uit de afbuigmagneten MB4 

en MCl, de quadrupoollenzen OC 1,2 en 3 en de spleten SBl en 

SC2 kan naar keuze een dubbel achromatisch of dispersief 

transport ingesteld worden. De elementen na SC2 dienen om de 

bundel met de gewenste breedte en divergentie naar de 

exper1menteeropatelllngen te transporteren. 
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Op diverse plaatsen in het bundelgeleidingssysteem kunnen 

bundelstroom, positie en breedte gemeten worden. Om de 

transportefficiency te controleren biJ het .instellen van het 

bundelgeleidingssysteem wordt gebruik gemaakt van de 

meettargets en bundelstops. Als onderdeel van het 

fasemeetsysteem ziJn in het bundelgeleidingssysteem op twee 

plaatsen capacitieve sondes <PBl en PCl) aangebracht. Door 

hiermee de fase van de passerende bundel ten opzichte van de 

deespanning te meten kan de energie van de deeltJeS bepaald 

worden. Tevens bieden ze de mogeliJkheid om de hor1zontale 

positie van de bundel te meten <Bot80>. De breedte en 

positie van de bundel kan gemeten worden met bundelscanners 

die op 13 plaatsen gemonteerd kunnen worden. Elke scanner 

bestaat uit een naald die in een vlak loodrecht op de 

optische as de bundel doorsniJdt. De stroompuls, die in de 

naald ontstaat, levert informatie over breedte en positie. 

AanvankeliJk werd gebruik gemaakt van roterende scanners 

(zie fig 1.6, Sch72). Omdat deze een groot stoorsignaal 

opleverden biJ het overbrengen van het signaal van het 

roterende op het stilstaande deel ziJn deze vervangen door 

vibrerende scanners (zie fig. 1.7). 

fig. 1.6 De vroeger gebruikte 
roterende scanners 

----R.s;;---
",,., 

A =20mm 

fig. 1. 7 De vibrerende scanners 

In de originele versie gaven deze scanners problemen, vooral 

wat betreft stabiliteit van de beweging. Daarom is door A. 

Kernper van de cyclotronbedriJfsgroep een regelsysteem 

ontworpen dat met behulp van een "dummybundel" de amplitude 

constant houdt en het nulpunt op de optische as van het 
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bundelgeleidingssysteem houdt <Kem78). De scanners worden 

beschreven in hoofdstuk 2. 

De verwerking van de scanne~signalen kan zowel analoog als 

digitaal geschieden. De digitale ve~we~king wo~dt bestuurd 

door een computer die ook ve~de~e be~ekeningen en eventueel 

biJregelen van quadrupoollenzen of correctiemagneten 

mogeliJk maakt. De analoge verwerkingsapperatuur kan met de 

hand bediend worden en is ontwikkeld om onafhankeliJk van 

een computer bundelbreedtes en -posities te kunnen meten. 

Dit was noodzakeliJk omdat de aanwezige DEC POP 11/0 3 

computers niet altiJd beschikbaar waren. Tegenwoordig 

beschikt de cyclotron-bedriJfsgroep over een eigen POP 11/23 

computer. 

1 • 4 !:iet a ut o IT!.§_t;,_.!_~~-rl..D..9..!?.Q.r.9J.~_çt_ 

Het scannerproJect is een onderdeel van het streven naar 

automatisering van het cyclotron en het 

bundelgeleidingssysteem. Aangezien het cyclotron steeds meer 

gebruikt wordt voor routine-matige werkzaamheden, zoals 

isotopenproduktie en spore-element analyse <PIXE>, worden 

hogere eisen gesteld aan de bedriJfszekerheid ervan en 

reproduceerbaarheld van de bundeleigenschappen. Uitgebreide 

aandacht is besteed aan stabilisatie van het 

hoofdmagneetveld, deespanning en deefrequentie en van de 

afbuigmagneten. Ter controle van de HF-fase van de bundel 

ziJn in het cyclotron 8 capacitieve sondes aangebracht op 

verschillende afstanden tot het centrum. In het 

bundelgeleidingssysteem bevinden zich nog twee externe 

fase-probes <Heu76 en Bot80). Andere onderdelen ziJn de 

pulse-unit voor optimalisatie van de extractie-efficiency 

<zie Kru79), automatische vacuumbewaking en 

ionenbronbesturing met behulp van PLC-units. Met de scanners 

worden de volgende doelen nagestr·eefd, in volgorde vàn 

a u toma tiser ing sgraad: 

1. Het meten van bundelbreedte en bundelpositie op meerdere 

plaatsen in het bundelgeleidingssysteem ter controle van 
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het transport. Dit moet snel en zonder een al te groot 

deel van de bundel te onderscheppen kunnen gebeuren. 

Hiervoor is de handbediening aanwezig. 

2. Het meten van emittant1es op meerdere punten in het 

bundelgeleidingssysteem. De emittantie 1s het gebied dat 

de bundel inneemt in een vlak met als assen x <plaats 

t.o.v. optische as) en x' (richting t.o.v. optische as). 

Hiervoor moeten bundeltrensportberekeningen uitgevoerd 

worden met behulp van een computer.Deze berekeningen 

kunnen on-line en eventueel off-line uitgevoerd worden. 

3. Het automatisch bewaken van het bundeltransport en het 

eventueel biJregelen door middel van stunng van 

quadrupoollenzen en correctiemagneten. Dit kan alleen met 

een on-line computer gebeuren maar is in het huidige 

systeem nog niet gerealiseerd. 

Het meten van de emittantie op de plaats waar de bundel 

uit het cyclotron komt kan tevens een middel ziJn voor 

onderzoek aan het cyclotron zelf. In de loop van dit 

afstudeerproJect is aandacht besteed aan de eerste twee 

punten van het automatiseringsproJect. Aan de scanners ziJn 

enkele wiJzigingen aangebracht, het scannersysteem is 

operationeel gemaakt en er is software geschreven voor de 

bediening van de scanners, voor het uitvoeren van breedte

en positiemetingen en van emittantiemetingen, waarbiJ vooral 

aandacht is besteed aan de gebruikersvriendeliJkheid. 
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HET SCANNERSYSTEEM 

Dit hoofdstuk bevat een beschriJving van de scanners, het 

regelsysteem en de elektronische apparatuur voor de 

verwerking van de signalen. Een overzicht van de 

gebruiksmogeliJkheden wordt gegeven. 

2 • 1 .P .. §L..§..Ç§_Q...I)Jtt..§ 

De gebruikte scanners ziJn oorspronkeliJk gefabriceerd 

door de firma Danfysik <Denemarken>, maar ZiJn in de loop 

van de tien Jaar dat er aan de THE mee gewerkt wordt 

ingriJpend gewiJzigd. Zo is het blok gewiJzigd zodat uit de 

bundel zetten van de scanner mogeliJk is, ziJn andere 

torsieveren, kogellagers en naalden gemonteerd, is de arm 

gewiJzigd zodat montage van een ruiter mogeliJk is en is de 

bevestiging van de arm aan de as veranderd. Hier wordt 

alleen de uiteindeliJke versie beschreven. Een scanner 

bestaat uit een naald van tamponstaal met een doorsnede van 

0.5 mm, een arm van aluminium en een aandriJfblok <zie fig. 

2.1 >. De arm is gemonteerd op een cilindervormige permanente 

magneet die in een trillende beweging wordt gebracht door 

een elektromagneet. Door de frekwentie van de bekrachtiging 

van de elektromagneet geliJk te maken aan de eigenfrekwentie 

van arm+magneet+torsieveer kan volstaan worden met een 

minimaal vermogen voor de aandriJving. Deze 

resonantiefrekwentie kan afgeregeld worden met behulp van 

messing ruiters op de scannerarm en is voor alle scanners 

gellJk gemaakt aan 11.4 Hz. De aandriJfspanning wordt in de 

bedienlogeruimte centraal gegenereerd zodat alle scanners 

synchroon bewegen. 
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naald rotatie-as 

ignaaldraad 

kogellagers 

fig. 2.1 ZiJ-aanzicht bundelscanner 

Om de amplitude en het nulpunt van de naaldbeweging te 

kunnen regelen wordt gebruik gemaakt van een "dummy-bundel". 

Op de arm is een aluminium plaatJe aangebracht dat de 

lichtbundel van een opto-coupler kan onderbreken. De breedte 

van het plaatJe <= de breedte van de dummy -bundel) is 

precies bekend, zodat aan de hand van het signaal 

uit de foto-transistor van de opto-coupler het 

geliJkspanningsniveau en de amplitude van de 

aandriJfspanning biJgeregeld kunnen worden. Een uitgebreide 

beschriJving van dit regelsysteem staat in Kem78. Deze 

regeling heeft de metingen met de scanners aanzienliJk beter 

reproduceerbaar en nauwkeuriger gemaakt ten opzichte van de 

originele versie en maakt de montage van scanners in pot BBl 

(zie fig. 1.4) mogeliJk, waar het magneetveld van het 

cyclotron anders voor een grote nulpuntsafwiJking zou 

zorgen. De insteltiJd van de amplituderegeling is ongeveer 

10 s. en die van de nulpuntsregeling ongeveer 1 min. De 

amplitude A van de scannernaald is 20 mm. 

2 • 2 P~ _ _i_n_y1 o ~9. __ .Y...§l:D._c:l_l?. __ Q.1:l.!J9_~?._Lgp__g_§' _ _§~~-11D.§';Lllê~Lg 

Het passeren van een bundel geladen deeltJeS door de 

scannernaald veroorzaakt een stroompuls door absorptie van 

de geladen deeltJes en door de secundaire elektronen uit de 
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metaalatomen. Deze stroompuls wordt door de 

scannerversterker in een spanningspuls omgezet en versterkt. 

Een deel van de energie van de deeltJes wordt in de naald 

geabsorbeerd. De hierdoor ontwikkelde warmte kan alleen door 

straling afgevoerd worden omdat de naalden geisoleerd 

gemonteerd ziJn en zich in vacuum bevinden. Experimenten om 

een maximale bundelstroom te bepalen ZiJn niet gedaan maar 

stilstand van de naald <t.g.v. een defect) in de bundel kan 

tot doorsmelten leiden, afhankeliJk van energie, 

bundelstroom en focussering. Daarom wordt 

voorzichtigheidshalve een bovengrens van l 0 .UA biJ 2 6 MeV 

protonen aangehouden. Door een geliJkspanning van ong. 30V 

op de aandriJfspoelen te zetten kunnen de scanners buiten de 

bundel geplaatst worden. 

2 • 3 .De in v leed van de ~_ç.@.ne !:._Q.P __ Q_~ê__P..!!.!:l.c;tlêJ 

De scanners heinvloeden de bundel op twee manieren: 

- Een deel van de bundel wordt afgeremd of verstrooid. 

Als de energieafname meer dan ongeveer 1 MeV bedraagt gaan 

deze deeltJeS tiJdens het verdere transport verloren. De 

dracht van protonen van 20 MeV in staal bedraagt 0.8 mm, 

zodat biJ een naalddikte van 0.5 mm alle protonen die op 

de naald vallen niet verder door het 

bundelgeleidingssysteem getransporteerd worden. 

Als alle protonen over de hele br·eedte van de naald 

volledig gestopt zouden worden en als de bundel lan9s de 

optische as loopt zou de stroomafname 0.8% per naald 

bedragen (zie Dri80>. In de praktiJk bliJkt dit ongeveer 

l% te bedragen. Dit afschermingaeffect kan waargenomen 

worden in het signaal van een scanner wanneer 

stroomopwaarts van deze andere scanners in werking ziJn. 

Dit kan een schiJnbare verkleining geven van de 

bundelbreedte en kan ook d1rekt zichtbaar· ziJn in de vorm 

van een dip in het bundelsignaal als de ene scanner op de 

andere afgebeeld wordt <zie fig 2.2>. 
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I 

fig. 2.2 Bundelsignaal u1t scanner 

r BCS honzontaal. De "schaduw" 
van BBl, BB3, en BC3 is z1chtbaar. 

-.... t 

- Het. magneetveld van de aandriJfspoelen verandert de 

richting van de bundel. Dit is vooral biJ lage energie << 
SMeV) en biJ bundeltransport over grote afstand <naar 

meetplaats liD merkbaar. 

2. 4 Y~rsterki.119 

Omdat de bundelstroom per toepassing kan varieren van 1 nA 

tot 100 PA en de absolute sterkte van het signaal niet 

van belang is regelt de scannerversterker ziJn 

versterkingsfaktor zo, dat de uitgangspulshoogte altiJd 6.3 

V bedraagt. De regeltiJd van de versterkingsfaktor van de 

grootste gevoeligheid <ingangsstroom versterker = 1 OOpA) tot 

de kleinste <I in = 10 UA ) bedraagt ongeveer 1 min. Het 

scannersignaal wordt in blokpulsen <TTL> omgezet waarvan de 

breedte overeenkomt met de breedte op halve tophoogte van 

het oorspronkeliJke signaal. De versterker is over 6 dekeden 

lineair zodat deze breedte niet door de grootte van de 

bundelstroom beïnvloed wordt. AfwiJkingen kunnen optreden 

als de scannerversterker in verzadiging werkt <biJ een 

bundelstroom >100 UA , hetgeen in de praktiJk nooit 

voorkomt>, of als de bundelstroom zo klein is dat het 

achtergrondsignaal van dezelfde orde van grootte ie. 
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Op 13 plaatsen in het bundelgeleidingssysteem bevinden zich 

potten waarin per pot een horizontale en een verticale 

scanner gemonteerd kunnen worden. In tien daarvan bevinden 

zich op het moment scanners: BBL BB2, BB3, BC3, BC5, BEl, 

BE2, BE3, BGl, BG2 <zie fig. 1.5). 

2 • 6 .Q.§_t ~ t r.~ n.§.J2.Q.r..!; 

De elektronika voor de nulpunts- en amplituderegeling, 

scannerversterker en pulsvormer bevindt zich vlak biJ de 

scanners in de bunker, de signaalverwerking geschiedt in de 

bedieningsruimte. De verbinding tussen scanners en 

bedieningaruimte loopt via een .kabel waarop zich liJnen voor 

adressering, data en de aandriJfspanning bevinden. 

2 • 7 .?_i_g. n ~.alver w 1,?_+-._k iQ..9. 

De blokpulsen worden in de bedieningaruimte eerst omgezet in 

de zgn. binnen- en buitenflanksignalen <zie fig.2.3). Uit de 

lengte van deze pulsen <t 1 en tz) ziJn als volgt breedte 

en positie van de bundel te bepalen: 

positie 
1 t1 t2 = -A < cos (7T - > + cos <n- )) 
2 T T 

I t1 t2 I breedte = A cos (7T ) - cos (7T ) 
T T 

<T is de periode van de scannerbeweging>. 

Correctie voor de naalddikte is niet noodzakeliJk omdat door 

niet-lineariteit van de pulsvormer de fout in de 

bundelbreedte bi] breedtes < 2 mm groter dan 10 % wordt. De 

bediening van de scanners <in/uit de bundel zetten en meten) 

kan zowel met de hand als vanuit een computer geschieden. 

Voor de computerverwerking wordt gebruik gemaakt van een DEC 

PDP 11/23 computer. Als interface tussen computer en de 
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scannerapparatuur wordt gebruik gemaakt van het binnen de 

vakgroep ontwikkelde Eurobussysteem <Ni)7 9 ). Een 

outputreglater zet de adresliJnen en ecalet'S bepalen de 

tiJdsduur van de binnen- en buitenflankpulsen. De computer 

berekent hieruit positie en breedte en geeft de resultaten 

weer op de terminal, printer, display of plot ter. Tevens is 

software ontwikkeld om het scannersignaal direkt in de 

computer op te slaan met behulp van een LeCroy 8212/16 

datalogger die zich in de CAMAC-crate bevindt. De figuren 

2.2, 2.4, 2.6 en 4.10 ziJn op deze manier gemaakt. Een 

blokschema van deze configuratie is gegeven in fig 2. 5. Een 

meer uitgebreide beschriJVing staat in Dr i8 0. 

L1. I A J\ I 4 scanners1gnaal 
I I I 

I 
I I I< I ' I I 
I I I i ' i ) i i 

b 
I T 

I ' I I I i 

Cl p n signaal uit pulsgenerator 

I I I I 
I I 

I 

i l 
i I i I 

I I I I 
I I 

t ! 
I I 

I -tl "bui tenflank" 
signaal 

I 
I ti 
I 
I 

[ "binnenflank" 

( ) 
signaal 

tz 

fig. 2.3 Verwerking va__~-~-!_~~anne~aignalen 

I HORIZONT AAL 

T 

VERTICAAL 
I 

i 

~t 

fig. 2.4 Bundelprofielen, opgemeten met .ecanner BBl 

... 
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fig. 2.5 Blokschema van de elektronische apparatuur voor de signaalverwerkmg 

bunker bE?dieningskamer 

Blokschema scannerapparatuur 

.... 

I I I scannersignaal 

.,:: 

0 u ~ 
H .,:: 

~~ 
.,:: ~ 
A 8 

y~ j 0 

DISPLAY -~ :;] 
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~ "' U>H H A 
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EUROBUS CRATE ~ 

0~ ~ ... ... 
f'l rE~ o-

,.1~. "' .: ~ ... ... 
8'.< Q) Q) Q) Q) ... ., ..... 
~ ~ Q) "' "'"' ~~ r.Jr.J 

,a .,., 

0 TE RMINAL 

PDP 11/23 . : :· .. ·_.·_.· .. ·_.· .. ::.-· lUi 
COMPUTER 

met DUAL FLOPPY n 

DRIVE [:::J 
PRINTER 

Blokschema gebruikte computerconfiguratie 

Toelichting: 
Met het input/outputregister 1 kan, zowel met de hand als vanuit een computer, 
een adres op de adresliJnen gezet worden. Als dit adres overeenkomt met 
het vooringestelde adres in een van de transmitters worden de data van de 
desbetreffende scannerpot op de adresliJnen gezet <4 liJnen: bundel 
horizontaal en verticaal, en dummy-bundel horizontaal en verticaal>. 
Deze worden in de pulsverwerkingsunlt omgezet in binnenflank- en 
buitenflanksignalen, waarvan de lengtes door scaler 1 <honzontaal> en 2 
<verticaal) gemeten worden. De presetscaler bepaalt, door het produceren 
van een gate-signaal, het aantal scannerperiodes waarover gemeten wordt. 
Scaler 3 biedt de mogeliJkheid het signaal te controleren door 
te tellen of het aantal scannerpulsen geliJk is aan 2 maal het aantal 
periodes. 
Input/outputreg1ster 2 verzorgt het in en u1t de bundel zetten van 
de scanners. 
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De nauwkeurigheld van het elektronische gedeelte van het 

systeem is zodanig dat deze weinig invloed heeft op de 

uiteindeliJke meetnauwkeurigheid. De enige beperking is een 

ondergrens voor de te meten bundelbreedte van 2 mm, omdat 

dan de pulsvormer niet lineair meer is. De systematische 

onnauwkeurigheid, bepaald door de mechanische constructie 

van de scanners bedraagt ongeveer 0.5 mm. BiJ de metingen 

wordt door ruis op het scannersignaal een spreiding in de 

resultaten veroorzaakt, afhankeliJk van bundelstroom, 

bundelkwaliteit en bundelprofieL De standaarddeviatie in de 

situatle waarin de meeste metingen gedaan ziJn <Ib = l i.JA 

, breedte < lOmm> bedroeg 0.3 mm. Meestal is over 25 

periodes gemiddeld, dus de standaarddeviatie van het 

gemiddelde bedraagt 0.06 mm. 

Het scannersysteem kan, behalve voor het meten van 

emittanties, ook nog op de volgende manieren gebruikt 

worden: 

- Voor het instellen en bewaken van het bundeltransport. 

Geblek~n is dat optimalisatie van het bundeltransport met 

de efficiency als criterium geen bundel langs de optische 

as oplevert. Toch kan men door breedte en positie van de 

bundel in een optimale situatie vast te leggen sneller de 

oorzaak van eventuele afwiJkingen vinden. 

- Het zichtbaar maken van het bundelsignaal met behulp van 

een oscilloscoop kan diagnostische informatie opleveren. 

Zie fig. 2.6. 

I 

t 

-t 

fig. 2.6 Signaal uit scanner BB2 
horizontaal als de bundel 
in extraeter of magnetisch 
kanaal sterk afgesneden wordt. 

- Controle van de achromatische instelling van het 90° 
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afbuigsysteem. <Bot80). Door tussen SBl en SB2 een dun 

plastic folie in de bundel te plaatsen neemt de gemiddelde 

energie van de deeltJes ongeveer 6 0 keV af. BiJ een dubbel 

achromatische instelling van het bundelgeleidlngesysteem 

moet dit geen gevolgen hebben voor de positie van de 

bundel op scanner BC3, biJ een dispersieve 1nstelling zal 

de bundel horizontaal verschoven ziJn <zie fig. 2. 7 ). 

x(mm) 

i 
10!-

-1 Of-

t I 

-20' I çib---m------5------ro--- 20 
x(rnm) 

fig. 2.7 Positie van de bundel ter plaatse van scanner BC3 
a) biJ dispersieve instelling en b) biJ dubbel 
achromatische instelling van het bundelgeleidingssysteem 
met en zonder folie <uit Bot80> 
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DE PROCEDURE VOOR EMITTANTIEMETINGEN 

In dit hoofstuk wor-dt een beschr-iJving gegeven van de 

methode die gebr-uikt wor-dt om de emittantie te bepalen, de 

meetpr-ocedur-e en de hier-voor- geschr-even pr-ogr-ammatuur-. 

3 • 1 J?.:JJ n ct~l.i; r- a..D..§I..Q.QJ:!;_l:;>~r~.l:iêiLtr:l.S~D 

De beweging van een deeltJe kan op elk moment beschr-even 

wor-den als een punt in de 6-dimensionale faser-uimte met 

coör-dinaten x, Px, y, Py• z, Pz· In het geval van 

bundeltrensportberekeningen wordt de voortplantingarichting 

langs de z-as gekozen. We beperken ons tot de transversale 

beweging en veronderstellen tevens dat er- geen koppeling 

bestaat tussen de beweging in de x-richting en die in de 

y-richting. Hierdoor kan men volstaan met een beschriJving 

van de beweging in twee afzonderliJke fasevlakken. Als 

coordinaten worden meestal x en x' genomen (in het geval van 

de horizontale beweging) en de optische as als oorsprong. 

Het accent duidt op differentiatie naar de afgelegde weg z: 

dx Px 
x' = = 

de Pz 

x' is dus de richting van het deeltJe ten opzichte van de 

o~tische as en is omgekeerd evenredig met de wortel uit de 

energie van het deeltJe. 

Het bundelgeleidingssysteem bestaat uit een aaneenschakeling 

van optische elementen zoals lenzen, driftruimtes, 

afbu1gmagneten. In eerste benadering 1s het effect van deze 

elementen op de beweging van de deeltJes lineair, hetgeen 

wil zeggen dat de resulterende plaats in de faser-uimte 
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berekend kan worden door de startpositie <de vector 

Xi=<xi,X'i) in de faseruimte> te vermenigvuldigen 

Pag. 3-2 

met de 2x2-matrix B die met het desbetreffende element 

overeenkomt. Een heel optisch systeem kan zo doorgerekend 

worden door achtereenvolgende matr1xvermen1gvuldigingen toe 

te passen: 

Xn = .B.n • .B.n-1 • ·•• • B2 · lh · ~i 

waarbiJ Xn de vector na het ne element is. Ook tweede 

orde effecten kunnen met matrixrekening doorgerekend worden. 

Uit de berekeningen van Sandvik e.a. is gebleken dat dit 

voor het bundelgeleidingssysteem van de THE geen significant 

afwiJkende resultaten geeft ten opzichte van de lineaire 

benadering <San73>. 

Een bundel deeltJes wordt in het fasevlak weergegeven door 

een verzameling punten die een begrensd oppervlak beslaat. 

Het oppervlak E van dit fasefiguur bliJft constant onder 

transformaties als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. Er is geen wisselwerking tussen de deeltJes onderling 

2. De energie van de deeltJeS is constant. 

3. Er is geen koppeling tussen horizontale en verticale 

beweging. 

Dit is het gevolg van het theorema van Liouville dat zegt. 

dat de deeltJesdichtheid in de faseruimte <coordinaten x, 

Px, y, py, z, Pz> constant is biJ afwezigheid van 

onderlinge wisselwerking. Het oppervlak in het <x,x'>-vlak 

en het (y ,y')-vlak is dus wel constant als het gedeeld wordt 

dodr de wortel uit de energieverhouding. 

Men zou bundeltrensportberekeningen kunnen uitvoeren door 

punt voor punt te transformeren; een elegantere methode is 

dit oppervlak, de bundelemittant.ie, te benaderen door een 

ellips, omdat de ellipsvorm biJ transformaties behouden 

bliJft.. Een ellips in het <x,x')-vlak kan beschreven worden 

door 

2{ = 1 
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met A = <x,x'> 

en _a = (: ~,een s y mmetri se he, positief definiete matrix 

<a,b en c vormen een beschriJVing van een elllps 1n de faseruHnte 
die analoog is aan die m.b.v. de Twiss-parameters, z1e Cou58) 

Een analytische beschriJVing volgt uit~ 

(x (-c b) (x) 
b -a x' 

x') = 

Dit is een ellips als ac-b2 > 0. 

In figuur 3.1 is het verband tussen de matrixelementen en de 

geometrie van de ellips gegeven. 

Oppervlak = E = 'JT~ 

De hoofdassen van de ellips 
ziJn de eigenvectoren van 2 
met als lengte de eigenwaardes /..1 ,2: 

/..1,2 = Y'l<a•c±V <a-c)2+4b2' 

De richtingscoefficienten van 
de hoofdassen ziJn: 

>.1,2-a 
rcl,2:: ---

b 

fig. 3.1 Verband tussen afmetingen ellips en de Twissparameters 
(de matrixelementen van .§_) 

BiJ de presentatie van de resultaten in dit rapport wordt 

gebru1k gemaakt van de parameters w, d, en E omdat deze 

een direkte fysische betekenis, nameliJk de halve 

bundelbreedte, de divergentie en de emittantie. In dit 

verslag geldt de conventie dat als de lange hoofdas van de 

ellips in het 2e en 4e kwadrant ligt d negatief is. 

Door de relatie .Xi+ 1 = .fü~i in te vullen in de 

vergeliJking van de ellips is de getransformeerde ellips te 
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x' 

-5 

vinden: 

1F i + 1 .2:' i+ 1 Xi + 1 -= 

De figuren 3.2a en 3.2b geven voorbeelden van de 

transformatie door respectieveliJk een driftruimte en een 

focusserende quadrupoollens. Door een driftruimte wordt elk 

punt langs een liJn evenwiJdig aan de x-as verplaatst, met 

de punten op de x-as als vaste punten. BiJ een dunne 

quadrupoollens verplaatsen de punten zich evenwiJdig aan de 

x'-as. De benadering van de quadrupoollenzen in het 

bundelgeleidingssysteem door dunne lenzen levert geen 

essentiële fouten op. 

(a) (b) 
x' 

(mrad) 

104---~~~~~~~~~~~~~~~~-t 104---~~~~r-~~-4~~~-r-.~~~~-r 

-10 -5 '10 -10 -5 
--7 x (mm) 

fig. 3.2 Transformatie v.-,n de emittantie gevolge van a) een 
defocusserende quadrupoollens en van (b) een driftru1mte 

0 5 !0 
~x (l!ll!l) 



DE PROCEDURE VOOR EMITTANTIEMETINGEN Pag. 3-5 

Met het computerprogramma BTE <Gen81) kunnen in elke 

willekeurige configuratie van het bundelgeleidingssysteem de 

bundelbreedtes, het eventuele transportverlies door spleten 

en andere begrenzingen en optimale standen voor de 

quadrupoollenzen berekend worden. Het programma is een sterk 

vereenvoudigde versie van het programma TRANSPORT, dat in 

Stenford <VS) ontwikkeld is <alleen le orde effekten, 

slechts 2 coördinaten). Met de emittantie wordt in dit 

verslag steeds de ellips bedoeld waarbinnen zich de helft 

van de totale bundelintensiteit bevindt. Als de 

intensiteitsverdeling over het <:x:,x')-vlak gaussvormig 

verondersteld wordt kan afgeleid worden dat zich binnen het 

gebied, op de rand waarvan de intensiteit de helft van de 

maximale intensiteit is, ook de helft van de totale 

intensiteit bevindt. De breedte van de ellips <= 2w, zie 

fig.3.1 ) komt overeen met de FWHM van het bundelprofiel in 

een dimensie en daarom ook met de breedte zoals die door de 

scanners gemeten wordt <Dri8 0 ). 

3 • 2 P..ê.._Q~...r e~~Jl~.D.9.-.Y~ n d~_E!m.lt;.t:..~n tJ..~ 

De gemeten bundelbreedte kan op de plaats van de scanner 

voorgesteld worden door twee verticale liJnen in het 

fasevlak, waaraan de emittantie-ellips moet raken. Ook na 

transformatie van deze liJnen naar een andere plaats in het 

bundelgeleidingssysteem bliJven het evenwiJdige liJnen, 

alleen zullen de liJnen niet meer verticaal staan en een 

andere onderlinge afstand hebben. Door ook van andere 

scanners dit liJnenpaar te transformeren naar de plaats waar 

men de emittantie wil bepalen wordt de ellips vastgelegd. 

Voor een eenduidige bepaling van de emittantie ziJn minimaal 

drie liJnenparen nodig, maar terwille van de nauwkeurigheid 

ziJn meer liJnenparen wenseliJk. Dit kan men bereiken door 

op meerdere plaatsen de breedte te meten of door de 

quadrupoollenzen, die zich stroomafwaarts ten opzichte van 

de plaats van emittantiebepaling bevinden, in sterkte te 
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vet'anderen. Een voot'waarde bliJft dat de bundel nergens 

afgesneden wot'dt door spleten, quadrupoollenzen of de 

bundelpiJP· BiJ deze methode kunnen door de volgende 

oorzaken onnauwkeurigheden optreden: 

- Oe werkeliJke fasefiguur kan veel van de ell1psvorm 

afwiJken. 

- Het intensiteitsprofiel kan van de Gaussvorm afwiJken, 

zowel door het afsniJden van de bundel door de extraeter 

als door het magnetisch kanaal. Oe gemeten ellips zal dan 

niet de helft van de intensiteit bevatten. 

- Er kunnen onnauwkeurigheden in de berekening van de 

sterkte van quadrupoollenzen en magneten zitten. Deze 

onnauwkeurigheden kunnen zich biJ transportberekeningen 

opstapelen. Het aantal elementen mag daarom niet te groot 

ziJn. 

Op grond van deze overwegingen en de beschikbare 

configuratie van het geleidingasysteem is de volgende 

procedure voor het meten van de emittantie van het cyclotron 

gevolgd: 

1. Er wordt gebruik gemaakt van de scanners BBl, BB2 en BB3. 

Hierdoor is het mogeliJk zonder de instelling van de 

quadrupoollenzen te veranderen een emittantiemeting uit 

te voeren. Oe breedtes worden bepaald door over 

biJvoorbeeld over 25 scannerperiodes te middelen. DaarbiJ 

worden BBl en BB2 uit de bundel gezet na de meting, zodat 

de meetresultaten van de zich stroomafwaarts bevindende 

scanners niet heinvloed worden. Dit wordt tot maximaal 4 

maal herhaald met andere instellingen van de 

quadruppoollenzen, waar·bi] de transportefficiency 

gecontroleerd wordt door de bundelstroom op meettargets 

mTAB3 of mTMCl te meten. 

2. Oe resultaten worden teruggetransformeerd naar de uitgang 

van het cyclotron, deze is gedefinieerd op de flens van 

de aansluiting van de cyclotron-vacuümkamer op de 

bundelpiJP· Dit geeft 3 tot 12 li)nenparen. 
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3. Tussen resulterende liJnenparen in het fasevlak ter 

plaatse van het begin van het bundelgeleidingssysteem 

wordt met een kleinste kwadratenmethode de best passende 

ellips berekend. De functie F die geminimaliseerd wordt 

is de som van de kwadraten van de afstanden d(i) tussen 

de ellips en de liJnen: 

d(i) = 
qi - V c~ -2bpi+a?. P/' 

VP/ +1 

14 
F<a,b,c> = I do? 3 < N < 12 

Ï•1 
HierbiJ ZiJn a,b en c de Twissparametel:"s, Pi en qi 

ziJn respectieveliJk de richtingscoefficient en het 

sniJpunt met de x'-as van de ie liJn. 

Et" is programmatuur ontwikkeld voor' twee methodes van 

minimalisatie: 

Volgens de methode Gauss-Newton met liJnminimalisering. 

De gradient van de functie F = F<a,b,c) bepaalt de 

staprichting. De stapgrootte r wordt bepaald door de 

functie F = F<l:") te minimalisel:"en met intervalhal vel:"ing. 

HierbiJ moet steeds voldaan ziJn aan ac-b2 > 0, omdat 

anders geen reële ellips verkregen wordt. Deze methode 

kost weinig functiewaarde berekeningen maar de 

convergentie bleek sterk afhankeliJk van de startwaal:"den. 

Volgens een "recht-toe-recht-aan" methode. De drie 

parameters worden elk afzonderliJk met een vaste 

stapgrootte gevarieerd tot een minimum is gevonden, 

waarna de stapgrootte verkleind wordt. Dit wordt enige 

malen herhaald tot het minimum voldoende nauwkeurig 

bepaald is. 

Deze methode om een ellips te bepalen tussen afperkende 

liJnen is l:"edeliJk ongevoelig gebleken voor' toevallige 

- ' ' tauten 1n een 1ndiv1duele breedtemeting: een verandel:"lng 
\ 

van 5% 

in één van de breedtes geeft een verandering van l 

de emittantie. Een systematische afwiJking van 5% in 

a 2% in 

breedtes geeft echter een verandering van 10% in de 

emJ.ttantie. 

alle 
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Voor de bediening van de scanners en het u1tvoeren van 

emittantieberekeningen is het programma SAME ontwikkeld 

<Scanning And Measuring of Emittances). Dit programma heeft 

de volgende functies: 

- Het in of uit de bundel zetten van de scanners 

- Het meten van bundelbreedte en -positie 

- Het uitvoeren van transportberekeningen 

- Het uitvoeren van een emittantie meetprocedure. 

Als 1nvoergegevens moeten opgegeven worden de plaats van 

de emittantie, de scanners waarmee gemeten moet worden en 

de instelling van de quadrupoollenzen. 

Een voorbeeld van de printeruitvoer biJ emittantiemetingen 

is gegeven in appendix B; fig. 3.3 is een voorbeeld van de 

uitvoer via videodisplay of plotter. 

y' 

(mrad) 

I 5 

-5 

104---~~~~~~~~~,-~~~~~~-r 

-10 -5 a 
~x (mm) 

10 -5 

~ --

a 5 

~Y (nun) 

fig. 3.3 Een voorbeeld van de hor-izontale en verticale emittantie 
ter plaatse van de uitgang van het cyclotron 
met de teruggetransformeerde breedtes op de scanners 881, 882 en 883. 

Als eenmaal geschikte instellingen van de quadrupoollen:zen 

bepaald ziJn vergt een volledige meetcyclus ongeveer 2 

minuten. Het programma is interactief, het is geschreven in 

FORTRAN IV en beslaat ongeveer 8Kb. Een beschriJving van de 

commando's 1s opgenomen 1n appendix A. 

!0 



HOOFDSTUK 4 

METINGEN AAN DE ONGEPOLARISEERDE BUNDEL 

4 • 1 ID.L~_lçiJ..ng. 

Dit hoofdstuk beschriJft de metingen die gedaan ziJn aan de 

afhankeliJkheid van de emittantie van de bundelstroom, de 

deeltJesenergie, de bronhoogte en de spanning op 

afbuigplaatJes, die de bundel ter plaatse van de tweede 

omloop verticaal afbuigen. Deze metingen hebben voornameliJk 

een oriënterend karakter. De resultaten worden vergeleken 

met de oude metingen. Tevens worden mogeliJke <kwalitatieve> 

verklaringen gegeven. 

4. 2 ~.m_!_!;_tan_t;.i49 versus .bl.!nfielEi_i;ro_Qffi. 

De afhankeliJkheid van de emittantie van de bundelstroom is 

gemeten. BiJ een energie van 2 6 MeV ziJn emittantiemetingen 

gedaan voor stromen tussen 0.1 UA en 10 ~A. Het 

cyclotron is tussen de metingen door niet geoptimaliseerd, 

de bundelstroom is gevarieerd met de boogstroom van de 

ionenbron. De resultaten staan in figuur 4.1. 
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~ T 
(lliDIDirad) 

10 
horizontaal 

5 

verticaal 

0.1 0.2 0.5 2 5 

Ili (pA) 

fig. 4.1 Horizontale en verticale eaittantie als functie 
van de externe bundelstrooa. <26 MeV protonen> 

Voor de verandering van de horizontale emittantie ten 

gevolge van een stroomverandering ziJn verschillende 

verklaringen mogeliJk: 

10 .,. 

1. De broncondities veranderen met het vergroten van de 

stroom en daardoor kan de bronemittantie veranderen. 

Aangezien deze de cyclotron-acceptantie slechts 

gedeelteliJk opvult zal deze verandering ook extern 

merkbaar ZiJn. 

2. BiJ een grotere bundelstroom kan de spanningsbron, die 

een negatieve biasspanning tussen de -100 V en -1000 V op 

de dee zet, zwaarder belast worden en kan de effectieve 

biasspanning zakken. Dit heeft een verplaatsing van het 

baanmiddelpunt ten gevolge die" dl:! horizontale emittantie 

kan veranderen. BiJ metingen is gebleken dat de breedte 

van de bundel wel verandert als functie van de 

biasspanning maar niet genoeg om het bovenstaande effect 

te verklaren. 

3. Als ruimteladingseffecten optreden kan de emittantie 

vergroot worden. Deze spelen waarschiJnliJk geen rol 

omdat dit effect sterk toeneemt boven een bepaalde 

stroom, terwiJl de gemeten emittentles ook biJ kleine 

stroom monotoon groter worden. 

De verander1ng van de emittantie als gevolg van een hogere 

bundelstroom wordt bevestigd door het veranderen van de 
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extractie-efficiency. De extraeter kan een ander deel van de 

emittantie afsniJden. De extractie-eH iciency bleek tiJdens 

de metingen alleen biJ een stroom groter dan 10 j,JA 

merkbaar kleiner te worden. Optimalisatie van de efflc1ency 

met behulp van de dalspoelen All en A12 gaf geen meetbare 

verandering van de emittantie. BiJ alle verdere metingen met. 

deze ionenbron. is een bundelstroom van 1 UA gebruikt. 

4. 3.1 11~tip_g_~!} 

Voor protonen van 3,7,14,20,24 en 26 MeV, deuteronen van 5 

Me V en 3He-deeltJee van 4 0 MeV ziJn emittanties gemeten. 

De resultaten ZiJn vermeld in tabel 4 .1. Tevens staan 

vermeld de resultaten van de metingen van Sandvik e.a. uit 

197 3. <San7 3) Deze metingen ziJn volgens een andere 

procedure gedaan en onder andere omstandigheden: 

- Met behulp van de quadrupoollenzen OB4 en QBS wordt een 

waiet geproduceerd op een van de scanners BB2 of BB3. 

Omdat de emittantieellipe biJ een waiet rechtop staat legt 

dit meteen de oriëntatie van de ellips vast. 

- De breedtee ZiJn teruggetransformeerd naar de 

cyclotron uitgang. 

- Als emittantie wordt het oppervlak van het zo ontstane 

parallellogram genomen. 

- De metingen ziJn zonder computer gedaan. 

Deze procedure heeft ale nadeel dat ze te omelachtig ie om 

veelvuldig metingen te doen. Zonder veranderingen in de 

instelling van het bundelgeleidingeeyeteem ziJn 

emittantiemetingen niet mogeliJk. Deze metingen geven te 

grote emittantiee omdat de emittantieellipe het gemeten 

parallellogram niet helemaal opvult. Om ze toch te kunnen 

vergeliJken met de huidige metingen ziJn de resultaten van 

Sandvik vermenigvuldigd met een faktor TI/4, hetgeen de 

oppervlakte van de in een parallellogram passende ellips 

oplevert. Deze getallen staan in de tweede kolom van tabel 
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4.1 vermeld. De biJbehorende fasefiguren staan 1n fig.4. 2. 

DRIES 82 SANDVIK 72 

Energie DeeltJe Wh <mr~~) Eh wv dv Ev Eh Ev 
<Me V> <mm) <mmmrad> <mm) <mrad) (mmmrad> (mmmrad) <mmmrad> 

3 p 6.6 -1.7 18 :2. 1 3.9 5 * 
7 p 7.:2 -3.4 13 1.9 3.5 7.3 * :21 15 

4.8 -1. 9 7 :2. 2 3.8 3.:2 

14 p 7.2 -3.0 13 1. a 4.4 9.5 * :20 13 

7.2 -:2.7 17 1.6 4.6 1:2.5 

20 p 7. 1 -3.0 9 1.8 3.6 10.8 * 15 16 

4.9 -2. 1 6 :2. l 4.2 e.o 
:24 0 6.5 -2.8 10 1.9 '•· 2 4.2 

7.7 -3.0 9 2.0 4.4 6.2 * 
5.0 -:2.0 9 1.3 3.0 5.5 

5.5 -2.3 a 1.6 3.6 6.6 

:26 p 6. 1 -3.0 11.5 1.7 3.8 6. 4 

5.9 -2.8 11. 0 1.7 4.2 5.2 * 
5. 1 -:2.:2 9.9 1.8 4.2 5.:2 

6.9 -3. 1 11. a 1.:2 2.5 4.3 

6. 1 -:2.5 9.8 1.3 :2.a 4.8 

6. 1 -2.5 9.9 1.4 :2.8 5.0 

7.4 -3.0 14.0 :2.0 3.4 6.4 

5 d 6.5 -:2.3 16.4 2.9 4.6 8.o * 
14.5 d 10 a 
20 p e.:s -3.3 15. 1 2.:2 4.3 11. 3 

<ge po la riseerd) 5.3 -1.4 a. 1 1.9 3.6 4.6 * 
6.5 -1.9 10.4 :2.0 3.7 5.8 

40 3He 7.0 -:2. 1 10.:2 :2.:2 3.8 1:2.:2 * 

tabel 4.1 Cyclotronemittanties biJ verschillende energieen en deeltJes. 
Enkele metingen biJ dezelfde energie op andere dagen ZlJn ook 
gegeven. De met (•) gemerkte emit.tanties staan ~n figuur 4.2, 

Noot: 

dit ZiJn de metingen waarbiJ de cyclotronmstelling het beste was. 

Een recente ~eting aan gepolariseerde protonen van 20 MeV, 
waarbiJ een bundelstroo~ in de grote verstrooiingskamer 
van 45 nA gehaald kon worden gaf als resultaat: 
Eh = 8.0 mmmrad Ev = 4.1 mmmrad 
Wh = 5.0 mm wv = 2.1 mm 
dh =-2.0 mrad dv = 3. 7 mrad 
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fig. 4.2 De bundelrepresentatie in het fasevlak biJ verschlllende energieen 
en deeltJes. 
De liggende ellipsen ziJn steeds de horizontale emittantres, 
de staande ellipsen ziJn de verticale. 
De parallellogrammen geven de resultaten van Sandvik. 

5 5 

-5 -5 

I [i I 0-r-· . ' ' 
-10 -5 0 [" 

:J '0 
---------,-- . 

3 Me V Qrotonen LJ1eV Jrr.Qtonen 
Eh = 18 mmmrad Ey = 5 mmmrad Eh = 13 mmmrad Ev = 
Wh = 6.6 mm wv = 2.1 lillil Wh = 7.2 mm Wv = 
dh = -1.7 mrad dv = 3.9 mrad dh = -3.4 mrad dv = 

l(i I 

'"l 
' 

5 5 

101 10 

-10 -5 0 
,- 10 

-10 
:J 

li_ll_eV_protone~ .?JI ____ l1~.Y _ _p_ro~o_Qe~ 
Eh = 13 mmmrad Ev = 9.5 

- ---~-----

JRBimrad Eh = 9 mmmrad Ev 
Wh = 7.2 mm Wv = 1.8 JJIJII Wh = 7.1 mm Wy 

dh = -3.0 mrad dv = 4.4 mrad dh = -3.0 mrad dv 

tr, 

7.3 mmmrad 
1.9 mm 
3.5 mrad 

ID 

= 10.8 mmmrad 

= 1.8 mm 
:: 3.6 mrad 
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Wh = 7.7 mm 
dh = -3.0 mrad 
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-5 

IG 
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-5 
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I 
I 

I 

deuteronen 
16 mmmrad 

6.5 liliJl 
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5 
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Wv = 
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Ev = 
Wv = 
dv = 

5 

10 r· r 1 
'[] -10 -5 

.f.i.J.1.§YJ..!"..9_l;,Q_neQ 
6.2 mmmrad th = 11 mmmrad f:v 
2.0 JUl Wh = 5.9 lillil Wv 
4.4 mrad dh = -2.8 mrad dv 

10 
I 0 -IG -s G 

14.5 Me V deuteronen 
8 liDililrad th = 10 mmmrad Ev 
2.9 mm Wh = 8.0 lillil wv 
4.6 mrad dh :: -3.4 mrad dv 
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5 'D 

= 5.2 mmmrad 
= 1.7 lillil 

- . 4.2 mrad 

5 '0 

<Sand v i !5.1 
= 8 mmmrad 
= 3.7 lillil 

= 5.2 mrad 
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5 

-5 -5 

IC -r-· 
-IC 

IG-f--~~~-r-~~~-+--~~~-,~~~--t-

!C 
-1 [i -5 

20 Me V ge~olariseerde ~ro!&.rum. ~.9_tteV 3J:I..ê.::9_eelt~ 
Eh = 8 mmmrad Ev = 4.6 am11rad Eh = 10 mmmrad Ev = 12.2 
Wh = 5.3 111111 Wv = 1.9 11111 Wh = 7.0 mm Wy = 
dh = -1.4 a rad dv = 3.6 a rad dh = -2.1 a rad dv = 

4.3.2 Çonclusies 

Theoretisch zou de emittantie omgekeerd evenredig met de 
i 

wortel uit de energie moeten ZiJn (zie paragraaf 3.1 ). Dit 

verband is echter niet te zien in de gemeten waarden. De 

verschillen warden veroorzaakt door afwiJkingen in de 

instelling van het cyclotron, door drift in het magneetveld, 

het verzakken van de dee ten gevolge van de oplopende 

temperatuur, enz. Daarom ZiJn in ta~el 4.1 als indikatie 

2.2 
3.8 

voor de reproduceerbaarheld meerdere emittantiemetingen van 

dezelfde energie op verschillende dagen vermeld. In figuur 

4.3 ziJn alle emittanties en het theoretische energie - · 

emittantie verband <uitgaande van een emittantie van 11 

mmmrad horizontaal en 6 mmmrad verticaal biJ 26 MeV 

protonen> uitgezet. 

'0 

mmmrad 
mrn 
mr·ad 
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fig. 4.3 De horizontale emittantie Eh en de verticale emittantie E v 
als functie van de deeltJesener-gie. t./. 
De gestreepte liJn geeft het verband E .-.......~..jË weer, 
uitgaande van de gemiddelde emittanties biJ 26 MeV. 

• protonen 
0 gepolariseerde protonen 
• deuteronen 
X 3He-deeltJes 

De oriëntatie van de ellipsen ia een indikatie voor de 

manier waarop het randveld van het cyclotron doorlopen 

wordt. Een maat hiervoor is de ligging van de virtuele bron. 

Deze llgt op de plaats waar de bundelbreedte minimaal is 
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(dus waar de emittentie-ellips rechtop staat). Voor een 

divergerende bundel ligt dit punt voor de uitgang van het 

cyclotron, voor een convergerende erachter <en zou dus 

virtueel focus genoemd kunnen worden). In figuur 4.4 ZiJn 

deze afstanden uitgezet tegen het hoofdmagneetveld. In deze 

figuur is tevens de ligging van het magnetisch kanaal 

weergegeven 

d 

(m) 
horizontaal 
(focus) 

• 
• • • 

x 

2~==================~ verticaal 
0.6 

o.s 

,. 
(virtuele bron) • • x 

• • • g 
I 

0.4 • I f 
- - - - - - - - - -e- - - - - -

0.3 

0.2 magnetisch kanaal 

0.1 

0 0 

4p 

--+ B (T) 

fig. 4.4 De virtuele bron <-focus> afstand d als functie van 
het hoofd•agneetveld 8. De streepliJn stelt de ligging 
van het magnetisch kanaal voor. 

• protonen 
o gepolariseerde protonen 
• deuteronen 
X 3He-deelt)es 

---- ~ 

De verkleining van de emittantie einde de metingen van 

Sandvik kan verklaard worden uit zee belangriJke wiJZ.lg1ngen 

die eindedien in het cyclotroncentrum aangebracht ZiJn. 

l. Uit metingen van het elektrische veld in het centrum is 

gebleken dat tiJdens de derde dee-oversteek sterk 

verticaal defocusserende krachten op de bundel 

uitgeoefend worden door de puller. Door deze te 
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verkleinen kon de cyclotronacceptantie vergroot worden 

hetgeen een 3 maal zo grote geëxtraheerde bundelstroom 

opleverde. Ook de emittantie wordt hierdoor kleiner omdat 

de amplitude van vooral de axiale oscillaties kleiner zal 

ziJn (Bot8 Oa) 

2. Hoogteverschillen tussen de dee# de dummy-dee. of de bron 

kunnen er toe leiden dat het elektrische veld in het 

mediaanvlak een komponent in de z-richting heeft. Dit kan 

verticale oscillaties veroorzaken. Daarom ziJn op de 

bronkop ter hoogte van de tweede omloop elektrische 

afbuigplaatJes gemonteerd waarover een spanningsverschil 

van 0-2kV DC gezet kan worden. Deze veroorzaken een 

verticale afbuiging van de bundel. Dit komt overeen met 

een verschuiving van de cyclotronacceptantie in het 

fasevlak, zodat die aangepast kan worden aan de 

emittantie van de ionenbron (zie ook paragraaf 4.4). 

3. Asymmetrische bekrachtiging van de correctiespoelen Bl en 

B2 is mogeliJk gemaakt om te kunnen corrigeren voor een 

fout in het magnetische mediaanvlak in het 

cyclotroncentrum. Dit ia vooral van belang voor de 

gepolariseerde bundel <Bot80, zie ook paragraaf 5.2>. 

4. Door bekrachtiging van de bovenste correctiespoel B9 kan 

het mediaanvlak ter plaatse van de extraeter aangepast 

worden aan een eventuele verkeerde verticale positie van 

de extractor. Dit wordt bevestigd door een 

emittantiemeting die gedaan ia met protonen van 26 MeV. 

BiJ optimale bundelstroom bedroeg de stroomsterkte door 

B9 8.6 A. Door deze te vergroten tot 57.3 A en met BlO de 

isochroniteit van het magneetveld te herstellen halveerde 

de bundelatroom. Het effect op de emittantie ia te zien 

in figuur 4.5. 
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89: 57.3 A 13.9 10.5 25% 2.0 JJA 700 e.d. 

fig. 4.5 Het effect van asymmetrische bekrachtiging van 
correctiespoel 89 op de e•ittantie biJ niet-optimale bronhoogte. 
<26 MeV protonen> 

Dat niet alleen de verticale emittantie verkleind wordt 

maar ook de horizontale kan wiJZen op een koppeling 

tussen de horizontale en verticale beweging. 

5. De hoogte van de bron kan tiJdens het inbedriJf ziJn van 

het cyclotron veranderd worden 

6. De hoogte van de extraeter kan ingesteld worden. 

4. 4 g_m i t taq_t;,_i e _y_~.[.§ .. hl.§L..9~ _ _§j?..§_r:u:ü .. n_g ___ 9..P_.9~.-Y .. ê!:' .. !;lç_~_.f..§_ .. _~.{_l:;g,tJg.P..l a~_t;}§!_~-·-

Het effekt van de vertikale ~fbuigplaat)es is onderzocht 

door meting van de emittantie als functie van de 

afbuigspanning Vsp • Deze meting is gedaan aan protonen 

van 24 MeV. BiJ elke meting werd gecontroleerd of de 

instellingen van extraktiespanning en de stromen door de 

dal- en correctiespoelen optimaal waren, d.w.z. een optimale 

extractie-efficiency te zien gaven. Deze bleken biJ alle 

waarden van Vsp hetzelfde te ziJn. Het verlies aan 

geëxtraheerde bundelstroom biJ niet-optimale Vsp werd 

gecompenseerd door verhoging van de boogstroom van de 

ionenbron. De resultaten ziJn te zien in tabel 4.2 en de 

figuren 4.6 en 4.7. 
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V~p Extractie Z~A) Eh Ev 
( ) efficiency ? <mmmrad) <mmmrad) 

0 40':1. (). 2 10.5 27. f, 

-250 58'1- 0.5 10.2 20.4 

-500 51'1- 0.8 9. 1 13.5 

-500 71':1. 1.0 8.6 l o. 1 

-700 71':1. 1.0 8.6 &:::" ..,. 
..J.W 

-750 * 71'1- 1.0 8.6 5.4 

-800 71':1. 1.0 8.6 5.5 

-900 71'1- 1.0 8.9 9.8 

-1000 51'1- 0.9 9.5 15.4 

-1200 50':1. 0.8 10.9 ~'24. 3 

tabel 4.2 De emittantie als functie van de spanning op 
de verticale afbuigplaatJes biJ protonen van 24 MeV. 
Met * wordt de optimale spanninq aangeduid. 
Met Ib wordt de externe bundelstroom bedoeld 
wanneer de ionenbron niet aangepast zou worden 
o.m een externe bundelstrooM van 1 UA te verkriJgen. 

3fr4~----------------------------------------------------------~ 

Ib 
,.. ------ - - - ..... 

/ ' 
(mmmrad) / ' / ~, --

1.0 

T 
extractie
efficiency~ 

0.5 T 

o+----.,----....,.---..,....--......, __ ...,... __ r-_-r __ ..,...._.....,. __ ...,... __ __,,...----+-o 
0 - 500 

fig. 4.6 De emittantie als functie van de verticale afbuigspanning 
biJ 24 MeV protonen. 
De streepliJn geeft de bundelstroom (zie tabel 4.2), 
de streep-stippelliJn geeft de extractie-efficlency. 

• horizontaal 
o verticaal 
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fig. 4. 7 De bundelrepresentatie 1n het fasevlak als functie 
van de verticale afbu1gspannmg biJ 24 !'leV protonen. 
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Dit verband tussen afbuigspanning en de externe verticale 

emittantie kan verklaard worden uit het verband tussen de 

epann1ng tussen de afbuigplaatJes en de afbuighoek van 

protonen die tussen deze platen bewegen. Voor kleine hoeken 

geldt: 

V • 1 
.t..z' = 

2 . d • E 

<V is de afbuigspanning, l de lengte (30 mm> en d de 

onderlinge afstand van de plaatJes <13 mm), E de kinetische 

energie van het proton in eV, en .t..z' de afbuighoek>. In 

de praktiJk is een spanning van -300 V biJ protonen van 50 

keV <eindenergie 7 MeV> optimaal gebleken. Dit komt overeen 

met een afbuiging van ongeveer 7 mrad. BiJ 24 MeV is dit 

-700 V, respectieveliJk 5 mrad. In het verticale fasevlak 

verschuift de bundelrepresentatie over een afstand .t..z' 

evenwiJdig aan de Z'-as. Botman <Bot80> heeft aangetoond dat 

dit noodzakeliJk is omdat de bundel in het cyclotroncentrum 

niet in het magnetische mediaanvlak beweegt. Deze afwiJking 

resulteert in een vergrote emittantie. Dit heeft een aantal 

oorzaken. Elk deeltJe beweegt zich tiJdens het versnelproces 

op een ellipsvormige stroomliJn in de faseruimte waarvan de 

assen samenhangen met de verticale focussering. Deze 

focussering is HF-fase-afhankeliJk. Bovendien is het aantal 

omwentelingen afhankeliJk van de HF-fase. Het geheel 

resulteert in een uitsmering van de fasefiguur langs deze 

karakteristieke ellipsen. Alleen een emittantiefiguur die 

precies op de ellips voor de biJbehorende HF-fase past gaat 

tiJdens het versnelproces in zichzelf over. Een andere 

figuur zal altiJd uitsmeren. Dit proces wordt precessional 

mixing of HF-mixing genoemd. 

Een andere reden voor deze verslechtering is de volgende: 

Ligt de emittantiefiguur om te beginnen al niet symmetrisch 

ten opzichte van de evenwichtsbaan, die als nulpunt van het 
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fasevlak genomen wordt, dan zal ze bovendien nog om het 

symmetriepunt gaan "roteren". Een richtingaafwiJking ter 

plaatse van de verticale afbuigplaatJes kan door het 

elektr1sche veld tuesen de plaatJes teniet gedaan worden. 

Een optimale spanning op de afbuigplaatJes correspondeert 

met een verplaatsing van de emittantiefiguur naar de Z-as 

<zie fig 4.8>.De resulterende emittantie zal ongeveer 

evenredig ziJn met het kwadraat van de hoekafWiJking van de 

bundel en daarom ook evenredig met 

EVBP - Vap ,optimaalJ2 • Dit gaat op zolang de 

verticale acceptentie van de extraeter groot genoeg is. 

Zodra dit niet meer het geval is zal deze delen van de 

emittantie af gaan sniJden en zal het verband met 

CVap - Vap ,optJ meer lineair worden. In tabel 4. 2 is 

aan de gemeten extractie-efficiency te zien dat het 

afsniJden optreedt biJ Vap < -900V en Vap > -600V en dat 

het gemeten verband kwalitatief goed overeenstemt met deze 

verklaring. Een andere bevestiging is gelegen in de 

opsplitsing van de bundel biJ extreme waardes van Vap <zie 

fig 4.9>. In dit geval ligt de emittan~ie in het 

cyclotroncentrum zover van de oorsprong dat biJ rotatie een 

ringvormige emittantie ontstaat. Door de extraeter kunnen 

hier zodanige delen vanaf gesneden worden dat 2 aparte 

stukken overbliJven i'··· 

z' 

z 

fig. 4.8 De werking van de verticale 
afbuigplaatJeS m het fase
vlak. 

flg. 4.9 Schematische cyclotron
emittantle en extractor

acceptantie biJ extreme 
waarden van Vsp of Zbron 
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I 

r 

~t 

fig. 4. 10 Het verticale bundelprofiel op scanner BB 1 biJ Vsp = ov • 

Dit afsniJden kan ook . ' voor de extraeter geschieden, 

biJVoorbeeld op de puller, de dee of de verticale 

afbuigplaatJeS ten gevolge van o.a. mediaanvlakfouten. Men 

kan een schatting geven voor de maximale verticale 

acceptentie Ev,max van het cyclotron als de verticale 

opening en de oscillatiefrequentie Vz bekend ZiJn: 

E v ,ma x = 

met A = de maximale amplitude = 0.5 x de verticale opening 

Vz = het aantal oscillaties per omwenteling 

R = de baanstraal 

In figuur 4.11 is deze groothe.id uitgezet, gebaseerd op de 

veldmetingen van het cyclotron <zie Bot80) • 
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Geschatte Jni!IXllllale cyclotronacceptantie als fu~;;tie van de straal. 
De streep-stippelll)n geeft het E .~....., 1/R verband weer 
uitgaande van de max1male em1ttant1e in de extractor. ' 
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4. 5 é;mJt.:.t.~l1tt~ _Y~I:"ê~Je .. b.t.:.Q!JOC>99t;.~ 

Een vergeliJkbare t'eeke metingen ie gedaan b1 J 2 6 Me V 

protonen met de hoogte van de ionenbron <Zbron> ale 

parameter. BiJ alle metingen ie de spanning op de verticale 

afbuigplaatJes constant gehouden, maar blJ enige standen is 

de biJbehorende optimale Vsp bepaald. Op een andere datum 

is deze meting herhaald, waarbiJ nu de broncondities 

constant gehouden ziJn. De resultaten staan in tabel 4.3 en 

de figuren 4.1 2 en 4. 1 3. 

Zbron Extractie Ib Eh Ev 

<s. d.) efficiency < JJA) <mmmrad) <mmmrad) 

(a) ( b) (a) ( b) (a) ( b) (a) ( b) 

1700 69" 66" 1.0 1. 76 12.8 17.0 12.7 9.6 

1500 69" 66" 1.0 1. 76 11. 9 16.0 11. 9 9.7 

1300 * ( b) 69" 66" 1.0 1. 78 10.4 14.0 9.3 7.0 

1100 *<a> 69" 64" 1.0 1. 57 9.9 14.4 5.0 9.6 

900 69" 57" 0,85 1. 28 10. 7 17.2 8.2 14.8 

700 65" 47" 0.55 0.92 12.3 20.5 15. 1 14.6 

500 55" 35" 0.25 0.57 14.3 21.8 20.7 18. 1 

300 45" 27" 0.15 0.29 14.0 20.7 18.3 19.9 

Vsp,opt 

(V) 

<a> 

-750 

-500 

-300 

tabel 4.3 Emittanties als functie van de hoogte van de lonenbron <26 MeV protonen> 
* geeft de optimale bronhoogte aan. <a) betreft de metingen 
met constante externe bundelstroom, <b> betreft de metingen 
met constante ionenbroninstelling. Het volle schaalbereik 
van de ionenbronhoogte van 2000 s.d. komt overeen met een 
hoogteverschil van 2 11\11\, het verband is echter niet lineair. 
BiJ (a) heeft Ib dezelfde betekenis als in tabel 4.2, 
biJ (b) betreft het de interne bundelstroom. 



METINGEN AAN DE ONGEPOLARISEERDE BUNDEL 

(lllliDDrad 

120 

JO 

(=rad) (b) / 

I" 
(a) 

-2.0 -1.0 0 

2bron (mm) 

Pag. 4-18 

hor 1zon taa J 
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fig. 4.12 De e111ittantie als functie van de hoogte van de 'ionenbron 
<26 MeV protonen>, zie ook tabel 4.3. 
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fig. 4.13 De bundelrepresentatie in het fasevlak als functie· van 
de hoogte van de ionenbron <26 MeV protonen> 
<a> betreft de metingen met constante externe bundelstroom, 
(b) betreft de metingen met constante bronconditie <zie ook tabel 4.3>. 

De verklaring van dit verloop is dezelfde als die biJ de 

afbuigplaatJes: Een niet-optimale stand van de bron geeft de 

bundel een afwiJking ten opzichte van het mediaanvlak. De 

z'-component van deze afwiJking ter plaatse van de verticale 

afbuigplaatJes kan door een JUiste spanning hierop 

gecompenseerd worden. BiJ deze meting is de opsplitsing in 

het verticale bundelprofiel ook geconstateerd biJ VBP > 

1 OOOV en biJ Zbron > 1500 s.d. en Zbron < 900 s.d. biJ 

meting (a). Het optreden van een begrenzing 1n de emittantie 
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biJ extreme waarden van Zbron kan veroorzaakt worden 

doordat in die situatie de acceptentie van de extraeter 

geheel gevuld is. Een bevestiging hiervoor wordt geleverd 

door de meting van het effect van de asymmetrische 

bekrachtiging van correctiespoel 89, die in paragraaf 4.3.2 

beschreven is. Een verandering van de plaats van de bundel 

ten opzichte van de extraeter kan alleen een verkleining van 

de emittantie ten gevolge hebben wanneer deze de acceptentie 

biJna geheel opvult. De geschatte maximale acceptentie van 

de extraeter bedraagt 27.5 mmmrad <zie paragraaf 4.4). 



HOOFDSTUK 5 

METINGEN AAN DE BUNDEL GEPOLARISEERDE PROTONEN 

5 • l ~. 111iê . .t9.!I)..9 
In dit hoofdstuk wordt het gedrag van de bundel 

gepolariseerde protonen behandeld, waarbiJ de energie steeds 

20 MeV is. Eerst wordt een beschriJving gegeven van de 

metingen die gedaan ZiJn om het effect op de emittantie van 

de verticale afbuigplaat)es, asymmetrische bekrachtiging van 

correctlespoel Bl en van de hoogte van de inJector te 

onderzoeken. De situatle is niet essentieel verschillend van 

die biJ de Livingston-bron, uitgezonderd de verticale 

opening voor versnelde deeltJeS die slechts 8 mm is, in 

plaats van 20 mm. Verder ziJn metingen gedaan aan het effect 

van de spanning op twee inJectorelektrodes <S4 en S9) en van 

optimalisatie van de inJector als geheel, wat betreft 

externe bundelstroom. Na een beschriJving van de 

mediaanvlakinJector en van de beweging van de protonen 

daarin worden de resultaten van deze metingen gegeven. 

5 • 2 .0.!\LJ . .Il V l9~.çi,_.Y. .. ~.Q_ç,i_~ __ QY.!!9~J..§.t.!;..Q_Q_J!I, __ 9.P_,_Q..~ .. _.§_Ç§.~l).!tiêX~.§:I:,j._qg.êJl 

De maximaal geextraheerde stroom van gepolariseerde 

protonen bedraagt momenteel ca. 150 nA. De beperkende 

faktoren ziJn de capaciteit van de bron en de acceptentie 

van het cyclotron, vooral door de geringe verticale opening 

van de inJector. De laagste waarde van de bundelstroom 

waarbiJ nog metingen mogeliJk waren was ca 2'0 nA. Dit wordt 

veroorzaakt doordat biJ sommige scanners een stoorsignaal op 

de naald geÏnduceerd wordt met dezelfde grondfrequentie als 

het bundelsignaaL vermoedeliJk ten gevolge van een niet 

afdoende afscherming van de spanningvoerende delen van de 
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scanner-r-egeling. Als de amplitude van dit stoor-signaal in de 

orde van gr-ootte van die van het bundelsignaal komt worden 

de meetresultaten behept met een systematische fout. BiJ 

somm1ge scanner-s ligt deze grens op 1 nA, biJ ander-e op 50 

nA. Deze gr-ens is ook afhankeliJk van de focussering van de 

bundel ter plekke van de scanner. Om een schatting te kunnen 

geven van deze fout is van de scanner-s BBl, BB2 en BB3 het 

verband tussen bundelstroom en gemeten breedte bepaald in 

het gebied tussen 20 nA en 200 nA. Dit is gebeurd met de 

gepolar-iseerde bron en met de gewone bron, omdat hiermee de 

bundelstroom eenvoudiger te varleren is. De resultaten staan 

in fig. 5.1. 

hor. 
breedte 

5 

0 

-

-

10 .-
vert~ 

breedte 

0 

. 

0 

-.a.-.._ _. 

__.._ 
~ -

..• ! 

r 
I 

I 
50 

-0---- --0- ------0-- · BBI 

. 
--a... BB3 • • ----"1t"------o-
0..- -- -o---- -- --o-- BB2 

. 

• I ---:a BBI .! &:--------9.:=- - BB2 
_.;,..;......-<-;.- -~----.. _...,. BB3 , . • • 

• -•-. 

I I 
100 ISO 

---tlb (nA) 

200 

BBI 

BB3 

BB2 

BB3 

BBI 

BB2 

fig. 5.1 Bundelbreedtea ala functie van de bundelstroom <20 MeV protonen> 
-e-Livingston bron, 
-<>-gepolariseerde bron. 
De emittantie biJ de metingen aan de gepolariseerde bundel 
was horizontaal 15 mmmrad en verticaal 11 mmmrad 
(de eerste meting uit tabel 4.2 voor 20 MeV gepolariseerde protonen> 
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waardes leverde. Dit was dus geen gebrekkigheid van de 

scanner zelf, maar zou veroorzaakt kunnen worden door 

inductiespanningen op de scannernaald ten gevolge van het 

hoofdmagneetveld. Verder bleek de bundelbreedte op BBl van 

essentieel belang om de horizontale em1ttant1e-ellips 

reproduceerbaar te kunnen bepalen <zie ook figuur 3. 3 ). 

Daarom ziJn in het volgende de horizontale emittentles wel 

vermeld, als deze gemeten konden worden, maar er ziJn geen 

conclusies uit te trekken. 

5 • 3 ?m.tt;_~§}}J;.t~ __ y_~r_-~_1:1_.~--Y~ r_t_!._ç_ê_l e ___ ?..f.R.bl_i_g§.R_.§.f}_I}_!_Qg 

De verticale acceptentie van het cyclotron wordt sterk 

verkleind doordat de opening van de in]ektor slechts 8 mm 

1s. De de asymmetrische bekrachtiging van de 

correctiespoelen en in mindere mate de afbuigplaatJes, die 

de axiale positie van de bundel voor het grootste deel 

bepalen, ziJn daarom van essentieel belang om de bundel tot 

aan extractie te kunnen versnellen. De acceptentie is door 

van der Ligt berekend en bedraagt ongeveer 250 mmmrad op een 

azimuth van 90°, d.i. onder de puller (zie fig.l.3) (Bot80) 

Analoog aan de metingen biJ de gewone bron 1s het effect van 

de afbuigplaatJes op de externe emittantie opgemeten. De 

resultaten staan in tabel 5.1 en figuur 5.2. Om dit verloop 

te kunnen vergeliJken met dat biJ de gewone bron is 1n deze 

figuur tevens het verband emittantie-spannlng uit fig 4.6 

weergegeven, zodanig verschoven dat de stroomoptima 

samenvallen en gecorrigeerd voor het energieverschil en de 

geringere afstand tussen de elektroden (8 mm in plaats van 

13 mm>. 
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V~p Extractie Ib t:v 
( ) efficiency Q (nA> <mmm r-ad) 

-290 421- 15 5.4 

-490 411- 40 4.4 

-690 * 441- 70 4.6 

-940 421. 45 6. 1 

-1010 421- 19 6. 1 

Tabel 5.1 De verticale emittantie als functie van de spanning op de 
verticale afbuigplaatJes <20 MeV gepolariseerde protonen) 

20 

(nnmnrad) l IS 

10 

5 

fig. 5.2 Emittantie als functie van de spanning op de verticale 
afbuigplaatJes (gepolariseerde protonen van 20 MeV> 

• duidt op de metingen met de gepolariseerde bron, 
o op de metingen uit paragraaf 4.3, die ter vergeliJking 

weergegeven ZiJn. De streepliJn geeft het verloop van de 
bundelstroom, de streep-stippelliJn de extractie-efficiency. 

Het grote verschil in het gedrag van de emittantie wordt 

veroorzaakt door de verticale begrenzing van 8 mm: Elke 

vergroting van de emittantie ten gevolge van een 

niet-optimale spanning op de plaatJes wot·dt in de eerste 

omwentelingen na de plaatJeS door de ln)ektor afgesneden, 

want ook in de optimale situatie vult de emitt•:mtie van de 

lnJektor de acceptentie van het cyclotron geheel op. 
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Dit wordt bevestigd door het feit dat de 

extractie-efficiency constant 1s. 

Pag. 5-5 

5. 4 J:i:ll}J,I;"t,,.ê._r:tl;,.:i.~L.Y~.r~.bl§ .~§Y_Ift_ll}gt;,rt~çl"!~- b~tr~çQ.~! gJ1)9 ... Y~D ... BJ 

De spoelenparen Bl en B2 kunnen asymmetrisch bekrachtigd 

worden doordat op de bovenste spoelen een extra stroombron 

van 40A voor Bl en van 20A van 82 aangesloten is. Met de 

grootheid Blass wordt de stroom uit deze extra stroombron 

bedoeld. De verplaatsing6z van het magnetische 

mediaanvlak hierdoor volgt uit: 

Iu - I1 

Iu + I1 

met: Iu = stroom door bovenste spoel 

I1 = stroom door onderste spoel 

<Bot8 0) 

In de situatie van de metingen (Blass=Clu-Il)<<2Il) 

volgt hieruit een vriJwel lineair verband tussen z en 

Blass· De invloed van de asymmetrische bekrachtiging van 

Bl is gemeten biJ drie verschillende hoogtes van het 

uiteinde van de slurf: Bi] de optimale stand en biJ de 

posities onder en boven deze stand waarbiJ de bundelstroom 

30% afgenomen is. De gemeten emittanties staan in figuur 

5.3a en de biJbehorende bundelstromen in figuur 5.3b, de 

extractierendementen in figuur 5.3c en de stroomdichtheid in 

de faseruimte in figuur S.Jd. 
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f1g. 5.3a De verticale emit.tantle als functie van de asymmetrische 
bekrachtiging van Bl biJ 20 l'leV gepolanseerde protonen. 
• geeft de metingen met de bronhoogte in de optimale stand weer 
A met de bron boven de optimale stand 
7 met de bron onder de opt1ma!e stand 

fig. 5. 3b Idem, de externe bundelstroom 

fig. 5.3c Idem, de extractie-efflclency 
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verklaard worden: 
\ 

De eerste 10 a 15 omwentellogen is alleen elektr-ische 

focussering aanwezig. Door de HF-fase mixing wordt de 

emittantie hier vergroot. Daarna, biJ een straal van 

ongeveer 10 cm, is de mediaanvlakverschuiving ten gevolge 

van een asymmetrische bekracht1g1ng van B l merkbaar (zie 

Bot8Q ). BiJ een optimale waarde van B 1 a ss ligt de bundel 

precies in het midden van de spleet van 8 mm, gevormd door 

de in Jektor, en vult deze ongeveer' geheel op. BiJ een 

verschulving van het mediaanvlak wordt de acceptentie 

klemer en tegel!Jk ook de bundelstroom. 

BiJ het aanslaan van verticale oscillaties in het centrum 

door vel:'schuiving van de bundel in het fasevlak 

(biJvoorbeeld door een verkeerde hoogte van het 

inJektoruiteinde) zou door de HF-fase mixing de 

stroomdichtheid in het fasevlak moeten afnèmen. Door de 

mediaanvlakverschuiving treedt daarna weer afsniJden van de 

emittantie op. Dat dit niet zo duideliJk is biJ de te lage 

stand van het inJektoruiteinde en de vel:'schuiving van het 

stroomoptimum biJ niet optimale standen WiJzen er op dat nog 

andere processen een rol spelen. Hier zullen alleen 

numerieke berekeningen meer inzicht kunnen geven. 

5. 5. 1 !_nle.id_ing 

Om de gepolariseerde protonen, die buiten het cyclotron 

geproduceerd worden, in het centl:'um te kunnen brengen moet 

de Lorentzkracht, die de deeltJes op hun weg ondervinden, 

gekompenseerd worden. Zonder kompensatie zouden de protonen, 

die met een energie van 5 keV uit de ionenbron komen, een 

cirkelbaan met een straal van 8 mm gaan beschriJven <in een 

magneetveld van 1.26 T, het gemiddelde magneetveld biJ 

ver'snelling van de protonen tot 20 MeV). De kompenserende 

kracht wordt geleverd door een elektrisch veld dat loodrecht 

op het magneetveld staat. In figUUr' 5.5 is het hier 
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gebruikte coordinatenstelsel en de oriënt.at.1e van àe velden 

weergegeven. 

'Z. 

• 

x 

fig. 5.4 Het coordinatenstelsel en de oriëntatie van de velden. 

Het elektrodenstelseL waardoor dit veld wordt gevormd, is 

ontwikkeld in Saclay <FrankriJk) <Beu67 ). Omdat men daar-

over eenzelfde cyclotron als in Eindhoven beschikt kon deze 

in)ektor gekopieerd worden. Door de vormver-andering van de 

elektroden langs de lengte-as is de elektrische veldsterkte 

overal aangepast aan de sterkte van het magneetveld. De 

in)ektor heeft langs het mediaanvlak een opening van 8 mm om 

de versnelde protonen niet te onderscheppen. Deze passeren 

de inJektor· in de positieve x-richting. In figuur 5.5 is een 

bovenaanzicht en dwarsdoorsnede gegeven, waarin tevens te 

zien is waarom de in)ektor meestal met "slurf" aangeduid 

wordt. De oorsprong van het coordinatenstelsel is in het 

mediaanvlak ter plaatse van de binnenrand van elektrode 4 

gekozen. Het geheel is gemonteerd in een geaarde behuizing 

die aan het uiteinde een gaatJe van 5 mm doorsnee heeft 

waardoorheen de bundel uit de inJektor komt. 
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fig. 5.5 Bovenaanzicht van de mediaanvlakinJektor en een doorsnede 
aan het uiteinde van S4-S9 
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Behalve een geschikte sterkte moet het elektrische veld 

ook een zodanige vorm hebben dat in een voldoende groot 

gebied een focusserende werking uitgeoefend wordt. Een 

focusserend effect in horizontale richting ontstaat door de 

oriëntatie van het elektrische en magnetische veld: beweegt 

een proton zich in de positieve X-richting dan zal de 

snelheid toenemen en zal ook de Lorentzkracht, die het 

deeltJe naar x = 0 terugdriJft, toenemen; beweegt het 

deeltJe zich in de negatieve X-richting dan wordt de 

focusserende kracht geleverd door het elektrische veld. 

Ter vereenvoudiging veronderstellen we: 

- De inJektor is recht en ligt evenWiJdig aan de Y-as. 

- De vorm van de elektroden en de veldsterkte 1s constant 

langs de Y-as. 

- Er is geen interaktie tussen de protonen in de lnJektor 

onderling of met de versnelde protonen. 



Voor vet·tica..i.<:! focusser·1ng 1.::. een iu·a.cht nod1g d1e ör~ 

pLotonen naar z == 0 drl}ft: =.. 2 -· -C. z, C > C, 

ze.• dat: 

dE x 

dx 

Als het el el~ t r- ische veld in de verticale r i eh ting 

focu.sset·end is, 1s het. 1n horizontale richting 

deiocuaserend. Het gewenste elektrische veld heeft dus de 

vorm: 

iJe coëf f ielent ex: heeft de d11nens1e m·1 en 1s .::1ll•?•2n van 

de geomet.ne van de eleJ{troden afhankell);,.. .. D1t le1dt t~ot 

horizontale defocusser1ng als de grad1~nt te groot wordt 

In <.t1ag74> worden de hot·izontale en vert.lcale 

f ocusser 1ngse1sen af geleld: 

1 d.Ex 
= --·--

2T dx 

1 
= 

4Ti! 

> 0 

l 
2T 

dE x 

dx 
> 0 C2) 

cwx en w2 ZiJn de !"10r1zontale en vert1cale 

hoekfrequentles (radialen per rneter )) • 

.::)e hor 12ontale •.:n ver t1cale .t-.oel--;frequentles Q 2 en 

G.\.·: \racllalen per seconde) volgen u1t: 
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ry z = 
e 

Eoo:: ( 3) 
m 

Q"2 = I'>! - çy;. ( 4) x ,.,, c z 

(e!-l e 
2 0 cx -

m 

<Qc 1e de cyclotronfrequentiel 

Het elektrische veld in de lr!Jekt.oc ter p.iaatse van het 

elektrodenpaar S4-S9 1s opgemeten door Huurman (Huu78b> en 

lüu1p <KI:'u80). BiJ beide metingen wordt uic.gegaéln van een 

e.panning op S4 en S9 van respectievellJk + l 0 kV en --1 0 ' . ' .i'\. V • 

De rnet1ngen van Huurman ziJn gedaan met behu:p van een 

2-dlmensionaal model op grafietpapier waar-in de 

equlpotentiaalliJnen ZiJn bepaald. In een invers model Zl]n 

de veldliJnen bepaald (f ig 5. 6 ). De veldsterktes volgen uit 

d1ffet'entiat1e van de potentiaalveràeling. 

/ 

-9.99kV 

Er4tlrPCJl'EVnAHL1JNEN IN nr!>!!EL VAN 

fL~KrRo.JJ~AI~r€lS.EL Y/~ (BD'IE'v] 

V.E!.l'l!J"'EA.' ( .. N.DER} 

EGiutt>c;'BVTi~ 1N tAlVUl f/uUL 

tlg. =,.t Ve:~::i.lJr1t:::rl en equ!;:.otent.i~::taJ.ll~~n-.;~;-1, zo-als gemete~1 èoor f-:uurntar;. 
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De metingen van Kruip ziJn met àe magnetisch analogonmethode 

gedaan die direkt de veldeter-kte.s in 3 dimensies oplevet'L 

Het nulniveau van de resultaten van Kruip is aangepast zodat 

voldaan is aan 

Verder- moet vermenigvuldiging met een constante faktor 

plaatsvinden zodat het maximum en het minimum van de 

potentiaalverdeling geliJk ziJn aan de spanningen op de 

elektreden: 

Vmax = - Vmin = 10 kV 

Deze laatste nor-mering is niet toegepast in figuur 3.29 van 

Bot8 0, maar dit heeft geen essentiële veranderingen in ziJn 

resultaten tot gevolg. De op deze manier bepaalde 

veldsterktes staan in figuur 5. 7 en de hieruit door 

integratie bepaalde potentiaalverdeling in figuur 5.8. 

Hierin staat tevens de potentiaal, zoals die door Huurman 

gemeten is. HierbiJ dient vermeld te worden dat tussen de 

gebruikte elektrodengeometrieen 2 belangriJke verschillen 

waren: <Zie figuur 5.10) 

1. BiJ de geometrie van Kruip is elektrode S9 smaller, omdat 

de doorsnee op een andere plaats is genomen. 

2. BiJ de geometrie van Huurman is geen rekening gehouden 

met de geaarde behuizing. 
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fig. 5.10 De geometrieen gebruikt biJ de metingen van Kruip en Huurman. 

In het vervolg ziJn steeds de resultaten van Kruip gebruikt 

omdat hier de veldsterktea direkt. bepaald ziJn. De afgeleide 

van de verticale veldsterkte < = ()(Eo}. bepaald door 

differentiatie van de horizontale veldsterkte is uitgezet in 

figuur 5.9. Deze bliJkt zeer goed overeen te stemmen met de 

door Kruip gemeten verticale veldsterktes op 1.8 mm boven 

het symmetrievlak. De met Cl> en <2> berekende Wx en 

Wz en de met (3) en (4) berekende Qz en Qx 

staan in fig. 5.11. 
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fig. 5.7 De x-component van het elektrische veld van de mediaanvlakinJektor 

10 

V 

-5 

-10 

fig. 5.8 

01.)2 

dE z 
dZ 

0.1 

kV 
(fiim2) 

zoals gemeten door Kruip. De spanning op S4 en S9 is resp 10 en -10 kV 

\ 
\ 

\ 

____. _gemeten door Kruip 

gemeten door Huurman 

....... -.. --------
De potentiaal verdeling zools gemeten door Kruip en Huurman 

i 0 ~--i----+----t--+--~ 

-0.1 

-0.2 

fig. 5.9 De verticale veldgradient, afgeleid uit de veldsterkte van fig. 5.7 
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fig. 5.11 De horizontale en verticale oscillatiefrequenties zoals bepaald 
uit de veldmetingen van Kruip 

De veldsterkte die nodig ia om de Lorentzkracht precies 

te kompeneeren volgt uit: 

IExl = lvBI = IBI\/2: T\ 

<T is de kinetische energie van de protonen in eV) De 

kinetische energie T 0 van de protonen biJ inJektie in de 

slurf is 5 keV, maar omdat ze een zekere spreiding in plaats 

en richting vertonen zullen ze biJ het doorlopen van de 

• 
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in)ektor ook een .spreiding in kinetische energie .kr i)gen. Op 

de evenwicht.sbaan, gedefinieerd als de baan waar de 

Lorentzkracht precies gekompen.seerd 1s geldt: 

1 / e "' 
!Ex! = lvBl = 18! V2-;;<T0 -V> 

Door in deze vergeliJlüng het verloop van de veldsterkte 

E<x) en de potentiaal V<x> in te vullen is de ligging van de 

evenwichtsbaan en de kinetische energie te bepalen. BiJ het 

veld, zoals dat in de fi~uren 5.8 en 5.9 ia weergegeven, 

ligt de evenwichtsbaan op x = -2 mm en is de kinetische 

energie 5 keV. Het gebied waar focussering optreedt wordt 

begrensd door x = 0 mm, omdat daar de vertikale 

veldsterktegradient nul is (verg. 1 ). De som van de 

kinetische energie en de potentiele energ1e is altiJd 5 keV, 

zodat zich nooit deeltJes links van de liJn x = -~Smm, 

waar V = SkV, kunnen bevinden. Omdat de evenwichtsbaan vlak 

biJ de rand van het stabiliteitsgebied ligt is het te 

verwachten dat de transportefficiency van de lnJektor 1n 

deze situatie niet optimaal is. Dit wordt bevestigd door de 

baanberekeningen van Huurman, waaruit bliJkt dat de 

acceptentie van de in]ektor maximaal ia biJ onderkompensatie 

op de geometrische a.s, d.w.z. dat de evenwichtsbaan links 

van de as moet liggen. Dit kan men bereiken door S4 en S9 

andere spanningen te geven. Om een indikatie te kriJgen van 

het effekt hiervan op het stabiliteitsgebied kan aangenomen 

worden dat kleine .spanningsveranderingen op de elektroden 

alleen tussen de elektroden invloed hebben en een lineaire 

verandering van het potentiaalverloop veroorzaken: 

V<x> = f.V0 <x> 

met f = Vs9 

Vs4,o Vs9,o 

~aarbiJ de index o de grootheden aanduldt waarbiJ het veld opgemeten is. 

Hieruit volgt voor het veldsterkteverloop: 

E<x> = f.E 0 <x> 
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en voor de horizontale en verticale focussering: 

f 2
- f 

4T2 
E ~. 

ox + -----· 

Zowel de ligging van het stabiliteitsgeb1ed en de 

focussering als de ligging van de evenwichtsbaan, en dus de 

gemiddelde kinetische energie, veranderen blJ kleine 

veranderingen van Vs4 en Vs9· Hierdoor verandert de 

verbliJftiJd in de in)ektor en het aantal oscillaties. 

Op grond van de hierboven gegeven beschouwing kan een 

bovengrens voor de emittantie geschat worden met behulp van 

de relatie: 

E = TI x maxiJn.ale amplitude x maximale hoekafwiJking 

BiJ een optimale instelling van de inJektor gaat de bundel 

in ZiJn geheel door het uittreegat hetgeen leidt tot A = 2.5 

mm. De maximale hoekafwiJking is geliJk aan 

x' = A.Wx 

en dus: E = TIA2W.Tussen de elektroden is 

de kinetische energie niet constant, maar biJ het doorlopen 

van het randveld worden alle protonen weer versneld o~ 

vertraagd tot T = 5 keV. Als verondersteld wordt dat tussen 

de uiteinden van S4 en S9 en het gaatJe geen focusserende 

werking plaats vindt volgt hieruit voor een gemiddelde 

Wx = 1 OOtf'en een gemiddelde !Alz = 75","dat x' = 250 mrad 

en z' = 190 mrad. Dit leidt tot een maximale horizontale 

emittantie van ongeveer 2000 mmmrad in het uittreegaatJe en 

van ongeveer 700 mmmrad na de eerste dee-oversteek 

<vertlcaal respectieveliJk 1470 mmmrad en 520 mmmrad). 

HierbiJ is uitgegaan van een energietoename van 35 keV, in 

feite is deze afhankeliJk van de HF-fase. Als er nergens 
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bundel verloren zou gaan en afgezien van mixing zou dit 

resulteren in een externe emittantie van 32 mmmrad 

hor1zontaal en 23 mmmrad verticaal. Metingen gaven waarden 

van respectieveliJk ongeveer e en 5 mmmrad (zie pat'agraaf 

4. 3 ). Ter indicatie van de kans op afsniJden op 

verschillende plaatsen in het cyclotron is in figuur 5.12 de 

geschatte bovengrens van de vert1cale emittantie weergegeven 

(zie ook figuur 4.10). 

1000 
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fig. 5.12 Geschatte maximale cyclotronacceptantie als functie van de straal, 
biJ gebruik van de mediaanvlakinJektor. 
De streep-stippelliJn geeft het ê "-' 1 /R verband weer, 
uitgaande van de maximale emittantie in de extractor. 

De invloed van de variaties van de in]ektorspanningen 

Vs4 en Vs9 is op drie verschillende dagen gemeten. BiJ 

deze metingen ziJn alle overige parameters constant 

gehouden. De bundelstroom vertoont een sterk oscillerend 

karakter als functie van deze parameters. In fig 5.13 is de 

interne en de externe bundelstroom en de 

extractie-efficiency uitgezet van meting (b). Op de andere 

dagen verschilt alleen de ligging van het centrale optimum. 

Dit verschil wordt veroorzaakt door de conditie van de 

in]ektor, die afhankeliJk is van o.a. de kwaliteit van het 

vacuum, verontreinigingen op de elektroden, de temperatuur 
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van de dee, enz. Dit maakt vergeliJJungen tussen de absolute 

niveaus van verschillende meetdagen onmogeliJk. In tabel 5.2 

ziJn de liggingen van deze optima vermeld. 

Meetdag (a) (b) <c) 

Optimum Vs4 10.19 kV 10.24 kV 10.35 kV 

Optimum Vs9 11.6 kV l 0. 7 0 kV 10.97 kV 

tabel 5.2 De optimale spanningen op S4 en S9 op drie verschillende meetdagen. 

Het oscillerende gedrag van de bundelstroom kan verklaard 

worden uit de orientatie van de inJektoremittantie ten 

opz1chte van de cyclotronacceptantie. Een maximum in de 

st.room treedt op als de orientaties van deze twee 

fasefiguren hetzelfde ziJn. De orientatie van de 

in)ektoremit.tantie hangt af van het aantal rotaties k dat de 

fasefiguur tiJdens het doorlopen van de in)ektor beschriJft. 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, is dit aantal 

afhankeliJk van V5 4 en Vs9· Stroommaxima zullen optreden 

wanneer 

k = koptimaal + !hn n = .,.,-2,-1,0,1,2,.,., 

<k is het aantal oscillaties in de inJektor). 

Als de bundel niet op de evenwichtsbaan geinJecteerd wordt 

is deze relatie: 

k = koptimaal + n n = .,.,-2,-1,0,1,2,.,., 

Dit wordt geïllustreerd door de tweede horizontale as in 

figuur 5.13 en 5.14, waar voor de waarden van V 5 g en 

Vs4• die met een maximum in de bundelstroom samenvallen, 
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Interne en externe bundelstroom en extractie-efficiency 
als functie van de spanning op inJectorelektrode 9 Vs9· 
K2 en K~ ziJn het aantal verticale, resp. horizontale, 
oscillaties in de inJektor. 
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fig. 5.14 Interne en externe bundelstroom en extractie-efflclency 
als functie van de spanning op inJectorelektrode 4 V s4· 
K2 en Kx ZiJn het aantal verticale, resp. honzontale, 
oscillatles m de lnJektor. 
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fig. 5.15 Horizontale en verticale emittanties als functie van de 
spanning op inJectorelektrodes 9 en 4 CV s9 en V s4>. 
De streepliJn in de onderste grafiek geeft de interne bundelstroom. 
<zie ook figuur 5.13 en 5.14). 
De piJltJes geven het effect op de emittantie van optimalisatie 
van de bundelstroom door de stroom door dalspoel All of de spanning 
op de inJectorelektrodes 7 en 8 aan te passen. 
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kx en kz ziJn weergegeven. HierbiJ is uitgegaan van een 

inJektorlengte van 65 cm, en een gemiddelde Wx = 100 

m·1 en een gemiddelde Wz = 7 5 m'1 <x = -3 mm). Omdat 

de verticale cyclotronacceptantie bepalend is voor de 

bundelstroom zou men verwachten dat de optima in de stroom 

samenvallen met de elektrodespanningen waarvoor 

kz = koptiroaal + Vm. Voor Vs9 klopt dit redeliJk, 

voor Vs4 liJkt kx meer- bepalend. • 

De omhullende van het bundelstr-oomverloop hangt samen met 

het verloop van de gr-ootte van de in)ektoracceptantie als 

functie van Vs4 en Vs9 <Huu78) 

In figuur- 5.15 ZiJn de gemeten emittanties biJ variatie 

van Vs4 en Vs9 weer-gegeven. In deze figur-en ziJn ter 

onderlinge vergeliJking de horizontale coordinaten zodanig 

verschoven dat de stroomoptima samenvallen. Omdat biJ deze 

metingen de inJector- beter- geconditioneer-d is geweest en dus 

een grotere externe bundelstroom gerealiseerd kon worden 

waren metingen van de horizontale emittantie in enkele 

gevallen mogeliJk. Een bevredigende verklaring voor het verloop van de 

emittantie en bundelstroom als functie van deze parameters 

kan niet gegeven worden zonder aanvullend werk op analytisch, 

numeriek en exper-imenteel gebied. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Samenvattend kunnen de volgende conclus1es getrokken worden: 

- Met de bundelscanners in de huidige v~rm kan de emittant1e 

op elke plaats in het bundelgeleidingssysteem redeliJk 

nauwkeurig en reproduceerbaar gemeten worden. Er ziJn nog 

wel verbeteringen denkbaar om de bedriJfszekerheid en 

inzetbaarheid te verhogen, zoals het afschermen van het 

magneetveld van de aandri)fspoel, het op een 

niet-stralingsgevoelige manier detecteren van de 

dummy-bundel, het beter afschermen voor storingen van 

buiten om zo ook biJ bundelstromen van minder dan 10 nA te 

kunnen meten. 

- De nauwkeurigheid van de emittantiemetingen hangt vooral 

af van de nauwkeurigheid waarmee de scanners gemonteerd 

ZiJn, de nauwkeurigheid waarmee de sterkte van de 

quadrupoollenzen berekend wordt en van de manier waarop de 

emittantie uit de gemeten bundelbreedtes berekend wordt. 

- Door het gebruik van een computer biJ de 

emittantiemetingen is de meettiJd zo kort geworden dat 

deze gebruikt kunnen worden voor onderzoek aan he~ 

cyclotron zelf. Verdere automatisering is nog mogeliJk 

door de quadrupoollenzen digitaal bestuurbaar te maken. 

- Het zichtbaar maken van het bundelprofiel op een 

oscilloscoop met behulp van de scanners kan veel 

informatie opleveren over het versnelproces en het 

transport door het geleidingssysteem. 

- De emittantie van het cyclotron is sterk afhankeliJK van 

de instelling van het cyclotron. De emittantie kan daarom, 

naast de extractie-efficiency, als een belangriJke maat 

voor de kwaliteit van de 1nstelling gebru1kt worden. 
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- De gem1ddelde emittant!e vertoont geen evenred1gheid met 

de wot'tel uit de energie, maat' 1s bq lagere energ1een 

kle1ner. Dit houdt verband met het afnemen van de 

extractie-efflclency biJ lager wordende energ1e. 

- Sinds de laatste em1ttantiemetingen van Sandv1k 1s de 

bundelkwaliteit aanzienliJk verbeterd, d.w.z. een kle1nere 

emittantie, vooral verticaal. 

- Uit de emlt.tantiemetingen is gebleken dat de virtuele bron 

van de externe bundel voor het magne~isch kanaal ligt. Dit 

bevestigt het feit dat de bundel sterk vert1caal 

convergerend uit het randveld van het cyclotron komt. 

- De emittantiemetingen aan de bundel gepolanseerde 

protonen bevestigen dat de mediaanvlakln]ektor gezien kan 

worden als een bron d1e de verticale opening van het 

cyclotron tot 8 mrn verkleint. De ernittantiemetlngen rrtet 

enkele inJektorspanningen als parameter ZiJn niet 

betrouwbaar genoeg om informatie te kunnen leveren over 

het gedrag van de bundel in het cyclotroncentrum 



APPENDIX A 

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET PROGRAMMA 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 commando te zetten wordt de 
eventuele output naar de printer gestuurd) 

G<ETl 

G<ETl 

G<ETl 

G<ET> 

G<ETl 

SH<OWl 
SH<OWl 
SHCOWl 

C<ONFIGURl NAAM.EXT De configuratiefile met naam NAAM.EXT 
wordt ingelezen. De default configuratie 

Q(POLESl 

B<EAMl 

is: EXIT 0.0 
DBl 628.0 
QBl 0.0 
BBl 280.0 
DB2 367.0 
QB2 0.0 
DB3 249.0 
QB3 o.o 
DB4 2663.0 
QB4 0.0 
DB5 513.0 
QB5 0.0 
BB2 263.0 
BB3 1536.0 
END 

NAAM.EXT De file met de qooolstanden met naam 
NAAM.EXT wordt ingelezen 

NAAM.EXT De file met energie en emittantie 
met naam NAAM.EXT wordt ingelezen 
De defaultenergie is 26P, de default 
-emittantie is: hor. emit = 17 

w = 6 
d = -3 

vert. emit = 16 
w = 4 
d = 9 

E<MITTANC> NAAM.EXT De file met de emittantiemeting met naam 
NAAM.EXT wordt ingelezen 

P<ROFILEl NAAM.EXT 

C<ONFIGURl 
Q(POLESl 
S<ETTINGSl 

De file met het bundelprofiel met naam 
NRAM.EXT wordt ingelezen 

De configuratie wordt weergegeven 
De qooolstanden worden weergegeven 
De startemittantie, filenamen, energie, 
worden weergegeven 
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SHCOWl 

STCORE> 
ST CO REl 
ST CORE> 
STCORE> 
STCORE> 

SCI CN) 

SCO <UT> 

ALL 

CCONFIGUR> 
QCPOLES> 
BCEAMl 
E CMITTANC> 
PCROFILE> 

1236-9 

1236-9 

NAAM.EXT 
NAAM.EXT 
NAAM.EXT 
NAAM.EXT 
NAAM.EXT 

MCEASURE> B<EAM> BBl 

MCEASURE> 
M CEASURE> 

DCUMBEAM> BBl 
E ( M ITTANC > NEW 

MCEASURE> ECMITTANC> OLD 

MCEASURE> PCRDFILE> 

CCALCULAT> P<OINTTRA> EXIT 

C CALCULAT> LCINETRAN) EXIT 

C CALCULAT> EL CLIPS> HCOR> 
C CALCULAT> EL< UPS> V <ERT> 
C <ALCULAT> BCEAMTRP> QB5 

C CALCULAT> EM ( ITTANC> QB5 

C CALCULAT> T(RMATRIX> QB5 

Dit alles wordt weergegeven 

Analoog aan G~T, de desbetreffende files 
worden oo floppy weggeschreven 

De scanners 1,2,3,6 t/m 9 Cowz BB1,BB2, 
BB3,BE1,BE2,BE3,BG1 worden in werking 
gezet. 

idem, de scanners worden uit de bundel 
gezet. 

Buncelbreedte en -positie in scanneroot 
BBl worden continu gemeten en op disolay 
gezet. TiJdens deze metingen kunnen de 
volgende commando's ingevoerd worden: 
BCUN> De bundel wordt gemeten 
DCBUN> De dummybundel wordt gemeten 
OCUT> De gemeten waardes worden oo de 

terminal weergegeven 
M CIDDEU 25 

Breedtes en posities worden 
25 periodes gemiddeld en oo de 
terminal of printer weergegeven 

idem, de dummybundel wordt gemeten 
BBl BB2 BB3 

Een nieuwe emittantiemeting wordt gestart 
met behul o van de oogegevet1 scanners. 
Door i.p.v. de scannernamen een* in te 
tikken worden default BBl, BB2 en BB3 
gebruikt. 

BB1 BB2 BB3 

QB5 

Analoog, de voortzetting van NEW als 
biJvoorbeeld een nieuwe qpoolsetting 
ingevoerd is. 
Het horizontale en verticale 
bundelprofiel van de op dat moment oe de 
datalogger aangesloten scanner wordt 
opgemeten 

Het transport van een punt in de 
horizontale en verticale faseruimte 
van EXIT naar QB5 wordt op de terminal 
of printer weergegeven 
De gemeten bundelbreedtes worden naar 
EXIT getransformeerd om daar de 
emittanties te kunnen bereKenen. 
De ellios tussen de gevonden liJnen 
wordt uitgerekend 
Het bundeltranseort van EXIT naar QB5 
wordt oo scherm weergegeven 
De emittantie ter olaatse van QB5 wordt 
wee !'gegeven 

EXIT De transportmatrix voor ounttrans~ort 
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DIS<PLAY> 
DIS<PLAYl 
DIS<PLAYl 
DIS<PLAYl 
DIS<PLAYl 
DIS<PLAYl 
DIS<PLAYl 
DIS <PLAYl 
DIS<PLAYl 

P (LOT> 
P<i...OT> 
P<LOTl 
P <LOT> 
P <LOT> 
P <LOTl 
P <LOT> 
P(LOTl 

P <LOT) 
P <LOT> 

C<HANGEl 

C<HANGEl 

C<HANGEl 

C<HANGE> 
C<HANGEl 
C<HANGEl 

DIR 

HE<LP> 

HA<LT> 

I <NITIALI > 
E<RASEl 
A<XIS> 
L< INES> H <ORl 
L <I NES> V<ERTl 
EL <LIPSl H(ORl 
EL<LIPS> V <ERT> 
EM ( ITl H(QR) 
EM < ITl V<ERT> 

A<XISl sf 
L( INESl HWRl 
L( INES> V<ERT> 
Ei.. <LIPS> H <OR> 
ELCLIPSl V<ERTl 
EM ( ITl H<ORl 
EM ( ITl V <ERT> 
P<ROFILEl sf 

T<EXTl H<DR> 
T <EXT> V <ERT> 

sf 
sf 
sf 
sf 
sf 
sf 

van QB5 naar EXIT wordt weergegeven 

De disolay wordt geinitialiseerd 
De display wordt gewist 
Een assenkruis wordt oo display gezet 
De getransformeerde liJnen worden op 
disolay gezet. 
idem, de elliosen 

• Assenk ru 1 s, 1 iJ net1 et1 e 11 i ps wo rdet1 
weergegeven 

Analoog aan DISPLAY, sf is de 
schaalfactor van het plaatJe op de 
plotter (1 < sf < 8> 

Het bundelprofiel wordt oo de plotter 
weergegeven (0 < sf < ll 
De getalwaarden, behorende blJ de 
emittantiefiguren, worden oo de plotter 
wee !'gegeven 

ELL(IPS> emith,wh,dh,emitv,wv,dv 
De horizontale en verticale emittantie 
ter plaatse van EXIT worden veranderd 

ELE<MENTl QB5 set De setting van het oogegeven element 

F <IRSTl 

L<ASTl 
W<EIGHTSl 
W<EIGHTSl 

QB1 

QB5 
H<OR> 
V <ERTl 

wordt veranderd 
Het startelement voor 
transportberekeningen wordt veranderd. 
Er moet daarna een nieuwe emittantie 
opgegeven worden. 
Het eindelement wordt veranderd 

n,we Het gewicht biJ het bereKenen van 
n,we de ellips vanden-de liJn in de 

emittantiefiguur kan veranderd worden. 
<O<we<l> 

De directory op DK: wordt weergegeven 

Deze tekst wordt weergegeven 

Het programma wordt gestopt 



APPENDIX B 

• VOORBEELD VAN DE UITVOER VAN EEN EMITTANTIEMETING 

DATUM: 21-MAR-83 TIJD:02:06:51 
PLAATS EMITTANTIE: EXIT 
NLINES= g 

*************** 
* HORIZONTAAL * 
*************** 

SCAI\INER POSITIE SD BREEDTE SD p Q WGHT Q.:OSET 
BB1 6. 17 0.0'3 13.'37 0.1'3 -1.22 5.85 1. 00 1 
BB2 -0. 16 o. 10 8.39 0.24 -0.53 1. 00 1. 00 1 
BB3 -0.34 0.05 6.'33 0.12 -0.46 0.70 1. 00 1 
BB1 6.20 0.15 14.38 0.23 -1.23 5.87 1. 00 .-, 

L. 

BB2 0.19 0.12 8.49 0.27 -0.50 0.83 1. 00 2 
BB3 1. 03 0. 10 10.07 0.22 -0.46 0. 72 1. 00 2 
881 6.22 o. 12 14.23 0.15 ~ •")7 

-J. ..... "") 5.83 1. 00 3 
882 -2.06 0.06 3.53 0.08 -0.35 0.71 1. 00 < ..... 

8B3 -2.32 0.06 '3.'31 0.13 -2.09 -13.85 1. 00 .." 
-."1 

W= 7.76 D=-3.42 EMIT= 14.'31 ArW= 0.3591 

************* 
* VERTICAAL * 
************* 

SCANNER POSITIE SD BREEDTE SD p Q WGHT Q!:•SET 
881 -3.37 0.04 7.03 0.14 -0.90 5.45 1. 00 • ~ 
882 -1. 81 0.04 5.26 0.07 1. 81 1. 01 1. 00 1 
883 1. '38 0.06 '3.42 0.08 1. '38 1. 36 1. 00 1 
881 -2.50 0.05 6.65 0.14 -0.87 5.35 1. 00 2 
882 0.35 0.03 4.42 0. 11 2.54 2.08 1. 00 2 
883 -0.42 0.03 5.33 0.0'3 -0.08 -4.85 1. 00 -":• 

.<.. 

881 -2.68 0.04 6.76 0.12 -0.88 5.42 1. 00 3 
882 -0.87 0.04 7.62 0.0'3 2. 10 1 .-.c-• .r::.w 1. 00 3 
883 1. 75 0.10 18.'33 0.18 2. 17 1. 43 1. 00 < ..., 

WV= 1. 64 DV= 4.21 EMITV= 6.80 AFW= 0.5128 

******************* 
* Q-POOL SETTINGS * 
******************* 

1 8"":1~1 
L-6.-• -540. 11'3. 26. -26. 

2 '305. -572. 83. 182. -83. 
3 894. -593. b3. 3'3. -163. 
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