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Samenvatting 

Om de beweging van een geladen deeltje in het 

centrum van een cyclotron te berekenen, moet ondermeer 

de vorm van het versnellende elektrische veld bekend 

zijn. De magnetische inductie in het centrum wordt 

bekend verondersteld. 

In dit verslag wordt een methode beschreven waarmee 

de vorm van het elektrisch veld kan worden bepaald. 

De gebruikte methode is de magnetisch analogon methode, 

die gebaseerd is op het analoge gedrag van elektrische 

en magnetische velden bij dezelfde randvoorwaarden. 

Het elektrisch veld wordt nagebootst door een 

magnetisch veld in een driedimensionaal model van het 

cyclotroncentrum, gemaakt van ijzer. De magnetische 

inductie wordt met Hallplaatjes gemeten. 

De methode werd toegepast op het centrum van het 

A.V.F. cyclotron van de T.H.E. 

Met behulp van een rekenprogramma werden daarna voor 

geladen deeltjes de banen in het cyclotroncentrum 

berekend. 



Inleiding 

In dit verslag wordt de magnetisch analogon 

methode beschreven (ref.4,8), waarmee de vorm van het 

elektrisch veld in een bepaalde elektrodenconfiguratie 

kan worden bepaald. De methode is toegepast op het 

centrum van het A.V.F. cyclotron van de T.H.E. 

In hoofdstuk 1 gaan we nader in op de magnetisch 

analogon methode en op de gebruikte meetopstelling. 

De machine waarmee de metingen in het analogon worden 

verricht, is op het Natuurkundig Laboratorium van de 

N.V.Philips gebouwd en staat nu in het cyclotron

laboratorium van de T.H.E. De besturing van deze machine 

geschiedt op dit moment met een DEC-PDP-9 computer via 

een CAMAC-systeem. 

In hoofdstuk 2 worden de verwerking en de interpretatie 

van de meetgegevens beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de differentiaalvergelijkingen 

behandeld, die de beweging van een geladen deeltje 

in het cyclotroncentrum beschrijven. t1et behulp van 
/ 

een numeriek integratieprogramma wordt de baan van 

het deeltje in het centrum berekend. 

In hoofdstuk 4 volgen de eerste resultaten, die uit 

diverse baanberekeningen in de gemeten centrumgeometrie 

zijn verkregen. 

Onze metingen worden in dit hoofdstuk vergeleken met 

metingen die zijn uitgevoerd op het Natuurkundig 

Laboratorium (ref.S). 
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Hoofdstuk 1 Het magnetisch analogon 

1-1 inleiding 

Voo~ de berekening van de deeltjesbanen in het 

centrum van het cyclotron moeten het versnellende 

elektrische veld en de magnetische inductie bekend zijn. 

De magnetische inductie in het centrum is voldoende 

nauwkeurig bekend uit vroegere metingen. 

In het centrum van het cyclotron bezitten de deeltjes 

· een lage energie en ze hevinden zich relatief lang 

in het elektrisch veld. De invloed van het elektrisch 

veld is hierdoor groot. Tot nu toe zijn niet voldoende 

nauwkeurige metingen bekend om het gedrag van de 

deeltjesbanen nauwkeurig te bepalen. 

Om bij een gegeven elektrodenconfiguratie de vorm van 

het elektrisch veld te bepalen zijn verschillende 

methoden mogelijk. 

- Numeriek oplossen van de Laplacevergelijking. 

De randvoorwaarden worden vastgelegd door de elektroden

configuratie. Deze methode is te bewerkelijk als de 

ele~trodenconfiguratie te complex wordt. 

- Elektrolytische trog. 

Een half driedimensionaal model van de elektroden

configuratie wordt in een zwakgeleidende vloeistof 

geplaatst. Nadat tussen de elektroden een potentiaal

verschil is aangebrachttwordt met een sonde het 

potentiaalverloop in het mediaanvlak (vloeistofoppervlak) 

gemeten (ref.1,2) .De elektrische veldsterkte in het 

mediaanvlak wordt verkregen door eenmaal te differen

tiêren. Voor de component van het elektrisch veld 

loodrecht op het mediaanvlak moet tweemaal worden 

gedifferentiêerd. Het differentiêren van de meetresul

taten geeft aanleiding tot grote fouten. 

- Magnetisch analogon 

De elektrodenconfiguratie wordt nagebouwd in de vorm 

van een elektromagneet (ref.4,8). De magnetische 

inductie is een maat voor het elektrisch veld. 

Met behulp van drie Hallplaatjes worden de componenten 

B , B en B van de magnetische inductie gemeten. x y z 
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Deze laatste methode werd door ons gebruikt. In §1.2 

gaan we nader in op de magnetisch analogon methode en op 

de machine die de metingen in het analogon verricht. 

In §1.3 wordt de gebruikte computersturing beschreven. 

Aan het einde van het hoofdstuk is een discussie van 

mogelijke foutenbronnen opgenomen. 

1-2 de magnetisch analogon methode 

In figuur 1.1 is een foto gegeven van de rechterhelft 

van ons magnetisch analogon. Figuur 1.2 is een doorsnede 

in het mediaanvlak van dit model. 

. 
figuur 1.1: De rechterhelft van het magnetisch analogon. 

Het analogon van het centrum van het T.H.E.cyclotron is 

een 2.5 maal vergroot model. De maximale inductie in de 

versnelspleet is 2.10- 2 Tesla. 
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In figuur 1.3 is de doorsnede in het mediaanvlak gegeven 

van het centrale deel van het cyclotron. 

In het cyclotron worden de ionen door de puller uit de 

ionenbron naar de dee getrokken. Het hoogfrequent 

elektrisch veld tussen dee en dummy-dee dient voor de 

versnelling van de geladen deeltjes. 

Een rechtsdraaiend x,y,z-coördinatenstelsel wordt zodanig 

gekozen dat het xy-vlak samenvalt met het mediaanvlak 

in het cyclotron. De y-as loopt evenwijdig aan de 

versnelspleet (zie figuur 1.3). 

Omdat de invloed van de axiale beweging op de radiale 

beweging in het cyclotron meestal wordt verwaarloosd, 

meten we B en B in het mediaanvlak. B in het mediaan-x y z 
vlak is nul. Voor B buiten het mediaanvlak geldt om 

z 
symmetrieredenen: 

l3z fx,!f,Z ) = ( 1.1) 

De axiale uitwijkingen van de baan van een deeltje 

t.o.v. het mediaanvlak zijn meestal zo gering,dat alleen 

de eerste term van vergelijking (1.1) belangrijk is. 

dee dee 
puller 

N N 

~ z z 
ionenbron 

dummy dee z 

y 

x 
N-noordpool z_ zuidpool 

figuur 1.2: Doorsnede van het magnetisch analogon 

in het mediaanvlak. 
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figuur 1. 3: Doorsnijding van de aentrwngeometrie van het Eindhovense ayalotron. 
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Door Bz te meten op een hoogte z0 boven het mediaanvlak 

volgt hieruit in lineaire benadering: 

( 1. 2) 

De componenten van het elektrisch veld worden voorgesteld 

door Fx' Fy en Fz: 

7;l%,!J,O) = A( .EA' (~,!f,O) 

f fx,y,tJJ = Af 23.r ( x,y,o) 

lj fx,!f,:Z J =A/.:_. Bz (x,y,2
0

) 

"' 
, waarin N een evenredigheidsconstante is 

( 1. 3) 

Voor een gedetailleerde bepaling van het magnetisch veld 

in het analogon zijn enkele duizenden metingen nodig. 

Figuur 1.4 is een foto van de machine waarmee de 

metingen in het analogon worden verricht. 

figuur 1.4: De meetmachine. 
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Het magnetisch analogon wordt zodanig in de meetmachine 

geplaatst, dat de Hallplaatjes voor de meting van B x 

en By zich in het mediaanvlak bevinden. Het Hallplaatje 

voor de meting van Bz bevindt zich dan 7 mm (z 0 ) boven 

het mediaanvlak. 

Figuur 1.5 is een tekening, waarop de belangrijkste 

onderdelen van de meetmachine zijn aangegeven. De machine 

bestaat uit een stalen frame waarover een slede(4) kan 

worden bewogen in de x-richting. Op de slede bevindt 

zich een meetprobehouder(5), die in dey-richting kan 

worden bewogen. Om aan twee kanten van een obstakel in 

het mediaanvlak te meten is het nodig de slede in z'n 

geheel los te nemen en de meetprobe(6) 1800 te draaien. 

Figuur 1.6 laat zien hoe deze draaiing plaats vindt. 

~iet behulp van twee meetsystemen (la, 2a) wordt een 

positiebepaling in x- en y-richting uitgevoerd, met 

een nauwkeurigheid van 0.01 mm. 

Het maximale oppervlak dat door de machine kan worden 

gemeten bedraagt 0.85xl.45 m2 • 

2 

figuur 1.5: De meetmachine: (1) servomotor voor de x

richting~ (2) servomotor voor de y-richting~ 

(la~ 2a) positieindicator~ ( 3) fosforbronzen 

aandrijfband~ (4) slede~ (5} meetprobehouder~ 

(6) meetprobe~ (?) drie HaZZpZaatjes. 
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6 
'---------------~~7 

y 5 

4 

.__ _____ .,.;x 

figuur 1.6: Bovenaanzicht meetprobe: 

(4) gedeelte van de slede., (5) meetprobe

houder., (6) meetprobe., (?) drie Hallplaatjes. 

z 

L1=L2 .. s.OO:t0.02 mm 

Z0 • 7.00± 0.02 mm 

L3:o. 195.00±0.02 mm 

figuur 1.7: De positie van de Hallplaatjes op de 

meetprobe. 
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Figuur 1.7 laat zien hoe de Hallplaatjes(type SV 210-

Siemens) op de meetprobe gesitueerd zijn. Het gevoelige 

oppervlak van deze plaatjes is 1.5x3 mm2 • De ijking van 

de Hallplaatjes is verricht door de IJk en Controledienst 

van de T.H.E. (zie appendix A). 

De Hallplaatjes zijn in serie geschakeld(zie figuur 1.8) 

en worden gevoed door één stabiele stroombron 

(Hewlett Packard type 6177B). Drie "zwevende" chopper

versterkers versterken de drie Hallspanningen, die 

ieder een andere common mode spanning hebben. Vervolgens 

worden de spanningen via een multiplexer met een 

analoog-digitaal-converter (ADC), beide in het CAMAC

systeem, gemeten. 

Het CM1AC-systeem zorgt voor de koppeling tussen de 

meetmachine en de PDP-9 computer. De sturing met de 

computer wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

I 

CAM AC 

A 
T D 

p 

L 

c 

figuur 1.8: Schema van de elektronica ter bepaling 

van de Hallspanningen. 
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1-3 computersturing 

Figuur 1.9 geeft een totaaloverzicht van de 

meetopstelling. De belangrijkste onderdelen zijn: 

- De DEC--PDP- 9 computer. 

Deze computer berekent de coördinaten van de meetpun

ten en verwerkt de meetgegevens. 

- De besturingseenheid van de meetmachine. 

Deze besturing controleert de beweging van de meetprobe. 

- De meetmachine. (zie paragraaf 1-2) 

- Het CAMAC-systeem. 

Het CAMAC-systeem verzorgt de communicatie tussen 

de computer en de besturingseenheid van de meetmachine. 

Bovendien meet dit systeem de drie Hallspanningen. 

- Burroughs B7700 computer. 

Via een lijnverbinding met de B7700-computer van het 

rekencentrum van de T.H.E. worden de meetgegevens, 

na afloop van een complete meting, van de PDP-9 naar 

de B7700 getransporteerd. De verwerking van de 

meetgegevens geschiedt op het rekencentrum • 

. 
' - BURROUGHS 

87700 

REKENCENTRUM THE 

- _j DISPLAY I 
DEC PDP-9 TAPE UNIT I 

TELETYPE I 
r 

• 
CAM AC 

~--:-----------
A INPUT-OUTPUT BESTURING 
D REGISTER - MEETMACHINE 
c 

MULTIPLEX ER ,_, 
/" - ......... 

"! MEETMACHINE 

- ......... -
./ - r-""' - ......... 

HALLSPANNINGEN 

figuur 1.9: Blokschema van het computergestuurde 

meetsysteem. 
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het meetrooster 

In figuur 1.10 is het rooster van meetpunten 

gegeven, zoals dat bij meting in het magnetisch analogon 

werd gebruikt. Teneinde om de bron en de puller heen te 

kunnen meten is het verdeeld in twee delen (A en B) . Elk 

deel kan worden onderverdeeld in maximaal 9 blokken. Bij 

de metingen, die in dit rapport worden beschreven,bevat 

deel A acht en deel B zes blokken. Elk blok wordt 

gedefinieerd door 6 getallen, nl: de minimale en de 

maximale coördinaat in x- en y-richting(XHIN,XHAX,YHIN,YHAX) 

en de stapgrootten in x- en y-richting(XSTEP,YSTEP). 

De verplaatsing van de meetprobe tussen het meten van 

twee blokken in is zodanig dat de meetprobe niet in een 

gebied kan komen waarin zich een obstakel bevindt. Om 

een verloop in de Hallspanningen te dedecteren worden 

voor en na het meten van een blok de Hallspanningen 

gemeten in een referentiepunt. 

Bij meting in deel A wijst de meetprobe in positieve 

x-richting, bij meting in deel B in negatieve x-richting. 

Het centrum van het Hallplaatje voor de meting van B 
z 

definiêren we als de positie van de meetprobe. Het de 

mee~probe in het punt (x,y) (zie figuur 1.10) meten we 

de magnetische inductie in verschoven coördinaten: 

in deel A: B :=B (x+50,y,O) x x 
B :=B (x,y+SO,O) y y 
B :=B (x,y,z0 ) z z 

in deel B: Bx:= 

B ·y·-
B ·-z·-

-Bx(x-50,y,O) 

-B (x,y-50,0) y 
+B (x,y,z ) z 0 

x, y en z
0 

in eenheden van 0.1 mm. 

Voor bovenstaande coördinaatsverschuivingen en 

polariteitsverschillen wordt bij de verwerking van de 

meetgegevens gecorrigeerd. 

(1. 4) 
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meetcyclus 

Via een teletype (fig.l.9) worden de parameters 

ingelezen die het meetrooster bepalen. 

Een meetcyclus bestaat uit de volgende stappen: 

- De computer berekent de coördinaten van het volgende 

meetpunt. 

De coördinaten worden via het outputregister in het 

CAMAC-systeem doorgegeven aan de besturingseenheid 

van de meetmachine. 

- De besturingseenheid verplaatst de meetprobe naar de 

gewenste coördinaten. 

De besturingseenheid stuurt via het inputregister in 

het CAMAC-systeem een IN-POSITIE signaal naar de PDP-9. 

- De PDP-9 geeft opdracht voor het meten van de drie 

Hallspanningen. De coördinaten van het meetpunt en de 

Hallspanningen worden op magneetband gezet en 

uitgeschreven op de teletype. 

De meting van één punt kost ongeveer 4.5 sec., waarvan 

1.5 sec. gebruikt wordt voor het uitschrijven van de 

meetgegevens. 

,.-- .....- .--
1a 2a 3a 4a Ba 15 13b 12b 11 b 10b 

b 

~~ 

y 

............. 
'6" + r-- I--

a 1/e;:::: -

I~ t-. 

D ~ rn V 

.--f-
Sa 14 

"" 
b 

V 
""" 

/ 1'\ 

' I I -
I 
• _x (X,y) 

figuur 1.10: Het meetrooster. 
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1-4 discussie van foutenbronnen 

Uit numerieke berekeningen in een recht 

dee dummy-dee systeem (systeem dat symmetrisch is in 

de x-richting) volgt in benadering voor de vorm van 

het magnetisch veld (ref.4). 

l3.t fx,y,o J = o 

.By (%,!J,o) = 13y'"'",... fA'P. /-.!lhL 2.J 
met L = 0.2xH + 0.4xW, H is de hoogte van de dee 

( 1. 5) 

en Wis de breedte van de versnelspleet(zie fig.1.11) 

De nauwkeurigheid van vergelijking (1.5) is beter dan 

1 0% voor 0 . 3 ~ W /H < 3 . 

Voor het cyclotron van de T.H.E. is H=25 mm en \'7=20 mm. 

Hieruit volgt L=13 mm. 

Voor het analogon geldt L 1 =Lx2.5=32.5 mm. ana ogon 

Voor B volgt uit de Taylorreeks in vergelijking (1.1) 
z ~ ~ 

met behulp van rot.B=O en div.B=O 

Uitgaande van vergelijking (1.5) geldt dan voor B : 
z 

In figuur 1.11 zijn By 

dee dummy-dee systeem. 

en B gegeven voor een recht z 

De vergelijkingen (1.5) en (1.7) zijn nuttig bij het 

afschatten van fouten. 

( 1. 7) 

In figuur 1.12 is de relatieve fout gegeven in de 

linearisatie van B: B (z)=z.B (z 0 ) (vergelijking 1.2), z z - z z 
t.o.v. B uit vergelijking (~.7). z 
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Uit figuur 1.12 blijkt dat voor groter wordende z de 

relatieve fout snel toeneemt. 

Om beschadiging van de meetprobe in de puller te voorkomen~ 

werd de meetprobe 1 mm beneden het mediaanvlak uitgericht, 

zodat z
0

=6 mm. De fout die hierdoor in By ontstaat wordt 

als volgt bepaald. Uit een Taylorreeksontwikkeling van 

B rond het mediaanvlak volgt in eerste benadering met y _... 
behulp van rot.B=O: 

JJ!I /r~!J,Z} = _,gf fr,!J,oJ/1 f 2
2 . ..L. JBdzo) / 

I . 2.2., ~ J:; / 
( 1. 8) 

Gebruik makend van de meetresultaten volgt hieruit voor 

de relatieve fout in B ver weg van de puller 1.10-3 en 
y -2 

in de buurt van de puller 2.10 . 

0.5 

_B_ 
Bmax 

0.1 

12.5 

-50 

figuur 1.11: 

H 

1 ~!/ (2 =.o) 
2·B~ ( z ... :z.,) 

----------------- ---~0 

: w I 

DE E(+) 
,.. ...... : 
I DUMMY-DEE (-)_ I t 

-10 0 10 Y(mm) 50 ... 
B en B ~n een recht dee dummy-dee y z 



5 

-1 

-5 

L = t3 -mm. 

2;,: 7/ '17'2 m. 
'/2.5 

12.5 w 2 
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H 

5 

• 

1 

-1 

-5 

0.1 

o~------------~--------------------------------~0 

DUMMY-DEE 
-12.5 

5 10 25 

B
2 

(:z. 2.8??>"1) 

l3?r>A.r 

figuur 1.12: Relatieve fout in de ge lineariseerde B : z 
z 

B (z)=-.B (z )~ t.o.v. ~z volgens vergelijking 1.7. 
z zo z 0 

De fout is gegeven als functie van y voor z is 

1.4 ~ 2.8 ~ 4.2 en 5.6 mm. Z is 2.8 mm. 
0 
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Er Z1Jn diverse foutenbronnen die de grootte van de 

Hallspanningen beïnvloeden. Hieronder volgt een beschrij

ving van de belangrijkste daarvan. 

- Hoek c.q. uitlijnfouten. 

De Hallplaatjes op de meetprobe (zie figuur 1.7) moeten 

loodrecht op elkaar staan. Maakt bijvoorbeeld het 

Hallplaatje voor de meting van Bz een hoek a met de 

y-as, dan wordt behalve B ook een bijdrage van B z y 
gemeten. Voor de meting van B in het punt (y ,z ) volgt z 0 0 

hieruit: 

J3z = J3z (zo) -~" -51Nli .8_" ( y~) 

= !!L~Q r ~~;.; i!Jy (!Jo) 

= f-2~ T r /.SINi_.E!I(~) 
( 1. 9) 

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat de relatieve 

fout bijzonder groot kan worden. Vooral de metingen 

van B en B zijn gevoelig voor deze fout. Uit metingen x z 
in een homogeen magneetveld werden voor de meetprobe 

de. volgende hoekfouten gevonden: 

X-Hallplaatjei hoek met de z-as < 0.1° 

hoek met de y-as < 0.1° 

Y-Hallplaatje: hoek met de z-as < 0.4° 

Z-Hallplaatje: hoek met de y-as < 0.2° 

Voor de x- en de z-Hallspanningen zal de nauwkeurigheid 

enkele procenten bedragen. 

- De magnetische inductie evenwijdig aan het Hallplaatje. 

De uitgangsspanning van een Hallplaatje is niet alleen 

afhankelijk van de magnetische inductie loodrecht op 

het oppervlak, maar ook een functie van·de component 

van de inductie evenwijdig aan het oppervlak. Dit zou 

van invloed kunnen zijn op de meting van B en B , x z 
maar het blijkt dat deze invloed te verwaarlozen 

is (ref.4). 



-15-

- Positiefouten. 

Als we B y 
buurt van 

willen meten op de plaats (x,y) (niet in de 

de puller) maar we meten op (x,y+oy) dan 

geldt voor B : 
y 

B ver weg van de puller is nul. In de buurt van de x 
puller heeft B ongeveer hetzelfde verloop als B . x y 
Uit metingen in de meetmachine bleek dat bij het 

( 1. 10) 

omkeren van de meetprobe een verschuiving van de 

Hallplaatjes optrad, in y-richting, van 1.00+0.25 mm. 
- -3 

Op y=20 mm volgt hieruit voor de fout in B :6.10 xB y max 

Deze fout werd tijdens de metingen in het analogon 

verkleind door bij het omkeren van de meetprobe een 

positiecorrectie van 1 mm in de y-richting aan te 

brengen. 

- De afmetingen van het gevoelige oppervlak. 

Een Hallplaatje meet niet de magnetische inductie in een 

punt, maar de integraal van de inductie over het gevoe

lige oppervlak. Voor een grootte orde van dit effect 

geven we B in een punt ver van de puller. y 
Uit vergelijking (1.5) volgt voor de integraal van de 

inductie over het Hallplaatje in het punt y=y : 
0 

~z is de halve hoogte van het Hallplaatje. 

~x is de breedte van het Hallplaatje. 

Met Az=1.5 mm en L=32.5 mm volgt voor dé relatieve fout, 

geïntroduceerd door de afmetingen van het Hallplaatje: 

(1.12) 
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- Het centrum van het Hallplaatje. 

Uit metingen volgt dat de gevoeligheid van het 

Hallplaatje hornogeen is over het oppervlak, zodat 

voor de positie van het meetpunt het centrum van 

het Hallplaatje kan worden genomen. 

- Ternperatuurgevoeligheid. 

De Hallspanning is temperatuurafhankelijk en dus is 

het nodig de temperatuur in de experimenteerruimte 

niet te veel te laten varieren. Volgens opgave van de 

fabrikant zal bij een omgevingstemperatuur van 

20+2 °C de afwijking in de Hallspanning minder dan 

0.5% bedragen. 

Het is gebleken dat de stroom door de Hallplaatjes 

enkele uren voor de meting moet worden ingesteld, 

om een stabiele Hallspanning te verkrijgen. 

Conclusie 

De grootste component van de magnetische inductie in 

het analogon is B . y 
B en B zijn gemiddeld vijf maal kleiner. x .z 
De fout in B is <1% , behalve in een klein gebied y 
bij de puller waar de fout kan oplopen tot 2%. 

De fout in B is ongeveer l.l0-2B x rnax 
De fout in B is ongeveer 5%. De oorzaak hiervan ligt z 
vooral in de hoekfout van het z-Hallplaatje met de y-as 

en in de linearisatie van B . z 
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Hoofdstuk 2 Verwerking en interpretatie van de meetgegevens 

De Hallspanningen, die in het magnetisch analogon 

Z1Jn gemeten, worden verwerkt met het computerprogramma 

ANALOGON/DATA/CORRECTIONS. Dit programma is geschreven in 

Beathe en de uitvoering ervan vindt plaats op de B7700-

computer van de T.H.E. Het programma corrigeert de ver

schuiving in de coördinaten en de polariteitsverschillen 

(zie §1.3). Vervolgens wordt voor elke gemeten lijn in de 

y-richting de integraal !Bydy berekend. Met deze integraal

waarde worden de meetgegevens genormeerd, zodat zij te 

interpreteren zijn als de elektrische veldsterkten die 

behoren bij 1 volt deespanning. De waarde van de constante 

N uit vergelijking (1.3) volgt uit de integraalwaarde: 

N= 1/!B dy. Voor lijnen waarvan niet alle punten gemeten y 
zijn, het gebied bij de bron en de puller, volgt de waarde 

van de 1 integraal uit interpolatie van naburige lijnen. 

Nadere informatie over het rekenprogramma is te vinden in 

referentie 3. 

Voor een nadere controle op de juistheid van de meetgegevens 

beschóuwen we JB dy. Deze integraal behoort in een groot . z 
deel van het veld gelijk aan nul te zijn. Afwijking van deze 

nulwaarde kan een indicatie zijn voor onvolkomenheden 

in het analogon model. 

Om het bovenstaande aan te tonen,plaatsen we een denkbeeldige 

doos in het analogon, zodanig dat de bodem zich in het 

mediaanvlak bevindt. In figuur 2.1 is een deel van het 

analogon, met daarin de doos, getekend. 
~ 

Uit div.B=O volgt dat de totale magnetische flux door de 

vlakken van de doos nul is. 

De doos steekt zover in de dee en in de dumrny-dee, dat 

de flux door het voor en achtervlak(evenwijdig aan de ver

snelspleet, het xz-vlak) nul is. Daar de onderkant van de 

doos in het symmetrievlak ligt, is ook de flux door het 

ondervlak nul. 
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Voor het geval dat ~~x nul is, is de flux door de beide 

zijvlakken(evenwijdig aan het yz-vlak) even groot, maar 

tegengesteld van teken. Uit het voorgaande volgt voor de 

flux door het bovenvlak(evenwijdig aan het xy-vlak, op 

een hoogte z 0 boven het mediaanvlak): 

AX.fh 

jj Az fx,y,z.) d'xd!f = o 
0 !f, 

(2.1) 

Als ~x naar nul nader~ dan volgt hieruit voor vergelijking 

(2.1): Y.: 
_/ 4 {J-,y,zo) = o 

~ 

(2.2) 

Het bovenstaande wordt toegepast op de deeovergang ter 

plaatse x= -58 mm. (zie figuur 1.3). Uit de meetgegevens 

volgt voor deze x-waarde: Bx=O en -~~x=O. 
In figuur 2.2 is B uitgezet, als funtie van y, voor z 
x= -58 mm. In deze grafiek is duidelijk te zien dat: 

I 

figuur 2.1 

~" ,. 1'0 """' j Llz f-stF, !f, z) "'!I F 0 

JJ= -fD~m 

Het magnetisch analogon met extra spoel 

om de bovenste dummy-dee. 

(2.3) 
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30 
4- Bz volgens ref.7 

x_ Bz 

o _ Bz gecorrigeerd 

20 X= -58 mm 

10 

[mv] 

-10 

-20 

-30 

-40 -20 0 20 

V (mm] 

figuur 2.2: De waarde van B ~ als funtie van y~ z 
voor x= -58 mm. 

40 

Als we aannemen dat de hoekfout van het z-Hallplaatje te 

verwaarlozen is, dan is dit alleen mogelijk als de aanname 

dat Bz=O in het mediaanvlak niet juist is. Uit de meetge

gevens(zie figuur 2.2) blijkt dat de waarde van B in de 
z 

dummy-dee(x= -58 mm, y= -40 mm) niet naar nul nadert. Dit 

is slechts mogelijk al~ tussen de boven en de onderplaat 

van de dummy-dee een "magnetische" potentiaal staat. De 

oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in "magnetische weer

standen" tussen de onderdelen waaruit het magnetisch 

analogon is opgebouwd. Door om de bovenplaat van de dummy

dee een extra spoel aan te brengen(zie figuur 2.1), is 

het mogelijk om de B component in het mediaanvlak te comz 
penseren. 
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In figuur 2.2 is ook de waarde van B uitgezet die is z 
gemeten nadat de extra spoel is aangebracht en de juiste 

stroom is ingesteld. Voor deze grafiek blijkt te gelden: 

Y.r = .. *"" '1*1,., 

j 4 (-sójy,z.,)dy=P (2.4) 

!ft = •fO ",.,", 

In figuur 2.3 zijn de componenten van de versnelspanning 

E , E en E gegeven, als functie van y, voor x= 28 mm. x y z 
Uit deze figuur blijkt dat er een plaats is waar de 

waarde van E groot is,vergeleken met de waarde van E z z 
in een normale deeovergang(zie figuur 1.11), bovendien 

is E asymmetrisch. z 
Uit vergelijking (1.6) volgt in eerste benadering 

voor E : z 

1 

0.5 

V hall 
(V] 

figuur 2.3: 

X=28mm 

-20 -10 

Y(mm] 

E , E en E , als functie van y, x y z 
voor x= 28 mm. 

0 10 
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ClE aE 
In appendix B zijn de waarden van élxx en ayY gegeven, zoals 

zij uit metingen met het analogon berekend zijn. De 

asymmetrie in E in het bron-puller gebied wordt veroorzaakt 
"'E . z ClE 

door ~xx , omdat élxx in dit gebied voor alle waarden van y 

een negatieve waarde heeft, terwijl ~~y van teken omkeert. 

De grote waarde van E op het moment dat de deeltjes de z 
puller binnenkomen,heeft een defocusserende invloed op de 

bundel in het cyclotron. In hoofdstuk 4 wordt hierop 

nader ingegaan. 

In de nabije toekomst zal het bron-puller gebied, met 

analogon studies, uitvoerig worden bestudeerd, om het 

verloop van de z-component van de versnelspanning in dit 

gebied te verbeteren. 
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Hoofdstuk 3 Baanvergelijkingen 

In dit hoofdstuk worden de differentiaal

vergelijkingen gegeven, zoals die gebruikt worden bij 

de baanberekening van een geladen deeltje in het 

centrum van het cyclotron. 

Voor geladen deeltjes met massa m, lading e, en 
~ 

snelheid v, die bewegen in een elektrisch veld E en 
..... 

magnetisch veld met inductie B geldt: 

~ e./E,.. -v~Z) ?nY.= 

..!.l 
dt ~"= 
dé 

In een rechtsdraaiend x,y,z-coördinatensysteem wordt 

vergelijking (3.1): 

.. e./E; !i 132 - :i .!3yl ?nX - r 

.. e.fEy i Bx -i 132} IJ7lfj = + 
.-' 
~ 

e.[Ez ; /3!1 - !Î l3x} ' 
"177Z= ..,. 

( 3. 1) 

(3.2) 

De componenten E , E en E van het elektrisch veld zijn x y z 
voor het centrum van het cyclotron gemeten met het 

magnetisch analogon. 

De magnetische inductie wordt meestal gegeven in polaire 

coördinaten (r,G,z). In een rotatiesymmetrisch 

magneetveld (B8=0) wordt de axiale beweging beschreven 

door: 

mz = --e.;y~-if!" 47 
Y.i9 J 

Voor een statisch magneetveld is rot.B nul. Hieruit 

volgt voor B : 
r 

( 3. 3) 
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( 3. 4) 

Als de invloed van de axiale beweging op de radiale 

beweging wordt verwaarloosd,gaat vergelijking (3.2) over 

in: 

m;· = -e .(Ex -~" yB2 ) 

m j' = e. ( Ey - ; !3~ } 

De componenten E , E en E zijn gegeven door: x y z 

Ex =. J;l~ ~~ o) .}i . éOS ~F. (Ir~ ie,) 

Ey = ~ fx, ~~ o). ~ . cos wH.r. (/.,.!(>) 

Ez = 1J (x, !f, 4) i.~. cos w11.r. ( !" ~) 
0 

(3.5) 

(3.6) 

F , F en F zijn de genormeerde meetgegevens, zoals zij x - y z 
zijn gemeten met het magnetisch analogon. 

Vd is de topwaarde van de hoogfrequentversnelspanning. 

wHF is de hoekfrequentie van de versnelspanning. 

wHF"to is de startfase van de deeltjes. 

De tijd t wordt getransformeerd naar de variabele T(rad) 

volgens: 

(3.7) 

, waarin n een geheel getal is dat aangeeft 

op welke harmonische van de versnelspanning de deeltjes 

worden versneld. Voor het A.V.F. cyclotron van de T.H.E. 

geldt dat n=l. 

De relatie tussen wHF en B. is: 
lSO 

%.r. =- _a e B,So(o) 
??to 

(3.8) 
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B. (r) is de inductie in een isochroon veld, als functie 
lSO 

van r. 

m
0 

is de rustmassa van het deeltje. 

De snelheidsteename van de deeltjes veroorzaakt een 

relativistische massatoename volgens: 

m= /.z- y~/ .2 7-~ h. 
/C '../ = (1. -

C ü ~ )cJI.sne/heid 

Met behulp van de vergelijkingen (3.6 t/m 3.9) gaat 

vergelijking (3.5) over in: 

(3.9) 

(3.10) 

, R is de straal van de baan, die een deeltje met 

energie eVd beschrijft in een magnetisch veld met 

inductie B. (0). 
lSO 

In referentie 3 wordt een programma beschreven dat de 

vergelijkingen (3.10) oplost met behulp van numerieke 

integratie. De drie 2e-graads differentiaalvergelijkingen 

worden getransformeerd naar· zes 1e-graads differentiaal

vergelijkingen en opgelost met een 4e-orde Runge Kutta 

met vaste stapgrootte. 
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De differentiaalvergelijking voor de axiale beweging 

is lineair in z, zodat de totale beweging in axiale 

richting kan worden gerepresenteerd door twee 

onafhankelijke beginvoorwaarden. Hiertoe nemen we in 

het startpunt de begincondities z,~(l,O) en z,~(O,l). 

Het rekenprogramma geeft de volgende gegevens: 

- de radiale baanbeweging. 

- de positie van het middelpunt van de radiale 

beweging van het deeltje. 

- de deeltjesbanen in axiale richting voor twee 

deeltjes met onafhankelijke startvoorwaarden. 

- de energie van de deeltjes. 

- de effectieve elektrische veldsterkten, die de 

deeltjes op hun weg ondervinden. 

-de "central position phase''(zie hoofdstuk 4). 

Een voorbeeld van de output van het rekenprogramma 

is ge~even in appendix c. 

/ 
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.Hoofdstuk 4 Resultaat van de baanberekeningen. 

Dit hoofdstuk is een inventarisatie, waarin een 

aantal resultaten worden vermeld, die vergeleken worden 

met de resultaten in referentie 5. De resultaten in deze 

referentie zijn'verkregen uit metingen in hetzelfde 

analogon. Alle gegevens van het door ons gemeten veld 

zijn vermeld in referentie 9. 

In §4-1 wordt de radiale baanbeweging beschreven, waarbij 

we achtereenvolgens kijken naar het oppervlak in de 

faseruimte van Liouville dat de bundel representeert, 

de middelpuntspositie van de radiale baanbeweging en 

het ~erloop van de "central position phase" (ref.6). 

De e.p.fase wordt gedefinieerd als de hoek tussen de 

vector die de versnelspanning representeert en de vector 

die de positie van het deeltje weergeeft t.o.v. het 

centrum van de baanbeweging (zie figuur 4.1). 

Vervolgens gaan we in §4-2 in op de axiale baanbeweging. 

4-1 de radiale baanbeweging 

Deeltjes die op hetzelfde moment bij de bron starten, 

maar met verschillende begincondities, zullen na de 

eerste oversteek verschillende e.p.fasen hebben en daardoor 

in de rest van het versnelproces een verschillende 

energiewinst krijgen(ref.S-pag.26). Het elektrisch veld 

bij de bronopening is niet goed meetbaar, zodat de 

emittantie van de bron niet goed bekend is. 

positie. deeltje 

• middel punt x 

vector die de 
versnelspanning 
representeert 

figuur 4.1: De definitie van de "centraZ position phase". 
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Het lijkt zinvol om de numerieke baanberekeningen te 

starten na de eerste oversteek. Dit is gedaan voor de 

berekeningen die in dit hoofdstuk zijn vermeld. Om toch 

verantwoorde startvoorwaarden in de puller te hebben,is 

uitgegaan van deeltjes die met verschillende fase, 

maar met dezelfde begincondities in de bron zijn gestart. 

In de puller is dan rondom elk deeltje een nieuw 

fasevlak gekozen. 

In figuur 4.2 is de beweging in het mediaanvlak gegeven 

voor een deeltje met e.p.fase -29°. 

faseruimte van Liouville 

In figuur 4.3 is het bundeloppervlak in de faseruimte 

gegeven voor opeenvolgende omwentelingen. Langs de assen 

zijn uitgezet R in mm en R.P in mm. In deze coördina-
r 

ten geldt het behoud van oppervlak. Het fasevlak is gestart 
0 met een e.p.fase van -29 en is voor elke omwenteling 

gegeJen op een azimuthale positie 8=270° (zie fig.4.2). 

L 
figuur 4.2: 

t 9:900 

I 

1/ 
// 
// 
// 

0 De beweging van een deeltje met e.p.fase -29 . 

De cijfers bij de deeovergangen geven het 

nummer van de oversveek. 
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3 
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81 7 .. 
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figuur 4.3: Het gedrag van het fasevlak~ als functie van 

het omwentelingsnummer(n)~ voor een e.p.fase 

van -29°. Het vlak is gegeven voor 8=270°. 

(zie ref.5~ figuur 23) 
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Het gedrag van het fasevlak wijkt weinig af van het gedrag, 

gegeven in referentie 5. De vorm van het vlak verandert 

vooral tijdens de eerste omlopen. De oorzaak hiervan ligt 

in de gradiênt van de versnelspanning loodrecht op de 

baan. (ref.S, pag.33) 

middelpunten van de baanbeweging 

De beweging van het middelpunt van de baan in het mediaan

vlak, voor het centrale deeltje uit figuur 4.3,is gegeven 

in figuur 4.4. In de x-richting is het deeltje goed 

gecentreerd. Het drift evenwel weg in negatieve y-richting. 

De oorzaak van dit wegdriften ligt áan het ongelijk zijn 

van de x-component van de versnelspanning voor twee 

opeenvolgende oversteken. Vooral bij de Se en de 7e over

steek ondervindt het deeltje een sterke elektrische 

component in negatieve x-richting. In figuur 4.5 is de 

component van de versnelspanning in de x-richting gegeven. 

3 

1 -~~--+-+---+-----f~-+----\-----2 xm 
(mmf3 

-4 

-5 

1 

1
-1 

-2 

-3 

-4 
Ym 

(mmTS 
-6 

2 

0 

3 4 5 10 15 
nummer deeovergang 

2Tf 10/T 

r [rad) 
1 .... 

figuur 4.4: De x- en de y-beweging van het middelpunt 

van de baanbeweging in het mediaanvlak~ voor 

het centrale deeltje uit figuur 4.3 

16/t' 
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figuur 4.5: De component van de versnelspanning in de 

x-richting 3 voor een deeltje met e.p.fase 

-29°. SPX is de veldsterkte per volt dee

spanning. 

t 

-3 

2 

-57 
~ ..... 

3 

figuur 4.6: De posities van de 

middelpunten 3 als functie van 

de c.p.fase 3 voor de le en de 

7e omwenteling. 

(zie ref.5 3 figuur 21) 
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Figuur 4.6 geeft de positie van de middelpunten voor 

de le en de 7e omwenteling, als functie van de c.p.fase. 

De posities zijn bepaald, door het gemiddelde van de 
e middelpuntscoördinaten te nemen voor en na de 2 over-

steek en voor en na de 14e oversteek. 

In fig.21 in ref.S is een andere middelpuntspositie 

gegeven voor het deeltje met e.p.fase -57°. Deze positie 

is ook aangegeven in figuur 4.6.Dit positieverschil moet 

worden toegeschreven aan ontbrekende gegevens van het 

elektrisch veld in ref.S, terwijl wij voor dit deeltje 

wel voldoende veldgegevens hebben. 

nummer desovergang 

2 3 4 5 10 15 

0 2/r 4/r 611' 81{ 10 1T 127T' 14 1f 

r [rad] 

figuur 4.7: Het verZoop van de c.p.fase~ als functie van T~ 

voor deeltjes met startfase -4°~-29°en -57°. 
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faseverloop 

Het verloop van de c.p.fase, voor drie verschillende 

startfasen, is gegeven in figuur 4.7 . We veronderstellen 

dat de magnetische inductie tijdens de eerste zeven 

omwentelingen isochroon is, zodat de e.p.fase constant 

zou moeten blijven. Uit figuur 4.7 blijkt dat de e.p.fase 

tijdens de eerste zeven omwentelingen met ongeveer 10° 

toeneemt. 
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figuur 4.8: De component van de versnelspanning Zoodrecht 

op de baanbeweging 3 voor een deeltje met 
0 e.p.fase -29 . 

SPR is de veldsterkte per volt deespanning. 
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Volgens ref.S (pag.29) wordt het toenemen van de e.p.fase 

veroorzaakt door de component van de versnelspanning die 

loodrecht op de baanbeweging staat. Deze component kan 

worden vergeleken met de Lorentzkracht, zodat de isochro

nie wordt beïnvloed. In figuur 4.8 is de component van 

de versnelspanning gegeven die loodrecht op de baanbe

weging staat. In deze grafiek is ook de integraal van 

de loodrechte kracht langs de baan weergegeven. 

Het verloop van deze integraal is vrijwel identiek aan 

het verloop van de e.p.fase van een deeltje met start

fase -29° (zie figuur 4.7). 

0.2 

0.1 

SPZ 

(cm'] 
0 

2 3 4 

1lr 

5 6 7 8 

3)( 4)/' 5'71" 

-r · [rad) 

figuur 4.9: De z-component van de versnelspanning~ voor 

een deeltje met e.p.fase -29°~ als functie 

van T. SPZ is de elektrische veldsterkte 
+ 

9 
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de axiale beweging 

De bij de berekening van de axiale beweging gebruikte 

vergelijkingen zijn lineair in z, zodat de totale 

beweging kan worden gerepresenteerd door twee onafhan

kelijke startvoorwaarden (zie hoofdstuk 3). 

In figuur 4.10 is de axiale beweging, als functie van 

de tijd, gegeven voor drie verschillende c.p.fasen. 

Voor elke fase is één deeltje gestart in het mediaanvlak 

met een axiale "snelheid" van 1 mm/rad en één deeltje 

zonder axiale "snelheid" is gestart op 1 mm boven het 

mediaanvlak. 

In figuur 4.10 is te zien dat vooral de 3e oversteek 

een sterk defocusserende invloed heeft. In figuur 4.9 

is de component van de versnelspanning in de z-richting 

uitgezet, voor een deeltje met e.p.fase -29°. Uit deze 

figuur blijkt duidelijk de oorzaak van de defocussering 

bij de 3e oversteek. 

Uit figuur 4.10 volgt dat het deeltje met e.p.fase -57° 

de beste focussering heeft. Het middelpunt van de 

radiale baanbeweging van dit deeltje is echter niet 

goed gecentreerd (zie figuur 4.6). Op dit verschil zal 

bij het komende onderzoek dieper worden ingegaan. 

Uit de overdrachtsmatrices van de omwentelingen zijn 

de v 2-waarden berekend,. als functie van het omwentelingsz 
nummer. De waarden van de axiale oscillatiefrequentie v , z 
zijn een maat voor de sterkte van de focussering. 

In figuur 4.11 is v 2 gegeven als funtie van het omwen-z 
telingsnummer. Ook hieruit blijkt duidelijk het gebrek 

aan focussering tijdens de 1e omwenteling. 

Er is een duidelijk verschil met de v 2-waarden uit ref.S, · z 
waarvan de oorzaak waarschijnlijk ligt aan de extra 

component van het elektrisch veld in de z-richting, 

zoals vermeld in hoofdstuk 2. Waarschijnlijk zijn in 

deze de twee metingen in hetzelfde analogon niet 

identiek. 
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figuur 4.10: De axiale beweging voor verschillende fasen 

voor een deeltje dat 1 mm boven het mediaanvlak zonder 

axiale snelheid en een deeltje dat in het mediaanvlak 

met een axiale snelheid van 1 mm/rad is gestart. 
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2 3 4· 5 10 

aantal omwentelingen 

A C pf -38° 

)( c pf -29° 
0 o c pf -29 volgens ref.S 

2 De v · als functie van het omwentelinganummer z 
t.g.v. de elektrische velden en t.g.v. de 

magnetische velden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

a. Sinds een half jaar is de meetmachine weer operationeel. 

De programmatuur voor de besturing van de machine en 

de programmatuur voor de verwerking van de meetgegevens 

zijn in orde. 

b. Magnetische stoorvelden, als gevolg van "magnetische 

weerstanden" in het analogonmodel, kunnen door het aan

brengen van extra spoelen worden gecompenseerd. 

c. Er bestaat een redelijke overeenkomst tussen de metingen 

die ~'7 .Schul te op het Natuurkundig Laboratorium heeft 

verricht en de metingen die in dit verslag zijn beschreven. 

d. Bij de puller is een sterk defocusserend elektrisch veld 

in de z-richting aanwezig. 

De x-component van de versnelspanning in het bron-puller 

gebied, veroorzaakt het wegdriften van de middelpunten 

van de radiale baanbeweging in negatieve y-richting. 

e. De~c~p.fase waarbij voor de axiale beweging de beste 

focussering optreedt, komt niet overeen met de e.p.fase 

waarbij de middelpunten van de radiale baanbeweging 

goed gecentreerd zijn. 
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Instrumentatiedienst C. T.D. 

Instrumentsoort 

Eigendomskenmerk 

Fabrikaat 

Type 

Opdrachtgever 

Rapport 760954 

Hall-plaatjes 

Siemens fabrieksnr. : 

sv 210 

hr. Borneman afd. /dienst: N sectie: NDE 

De hall-plaatjes die ons ter controle aangeboden werden zijn 
gecontroleerd in de onderstaande geschetste meetopstelling. 
De gebruikte polariteit is op de aansluitdraden aangegeven. 

+ 

DC current 
souree 

HP 6177 B 

R = 100 

hall
plaatje 

dig. voltmeter 
:1.. fluke 811 OA 

dig. voltmeter 

HP 3490A 

De hall-plaatjes werden, ter bevordering van de stabiliteit, 
minimaal 0,30 uur in de meetopstelling opgenomen, alvorens 
zij door middel van een speciale houder horizontaal in de 
referentie magneten gebracht werden. Voor een tweede meting 
werden de hall-plaatjes 180° gedraaid. 
De meetstroom bedroeg 50,00 mA bij een omgevingstemperatuur 
van 20 + 1°C. De nauwkeurigheid van de referentie magneten 
bedraagt: 1000 - 500 gauss : 0,75% 

200 - 100 - 50 gauss : 1% 
20- 10 gauss : 1,5% 

De reproduceerbaarbeid van de meting bedraagt in het gebied 
van 1000 t/m 200 gauss! 1~% waarna dit sterk afneemt naar 
gelang men de nul gauss nadert. 
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IJK RE SULTATEN *) 
u· · · v 1tgangsspann1ng 1n m 

Referentie- fabr. nr. fabr. nr fabr. nr. fabr. nr. fabr. nr. 
waarden D 336 F 484 F 501 F 700 F 734 
in gauss 

1000 + 42,9 + 51 '8 + 40,7 + 42,0 + 72,0 
500 + 21,2 + 26,2 + 20,6 + 20,7 + 37,0 
200 + 7,82 + 10,3 + 8..,. 09 + 7,58 + 15,3 
100 + 3,56 + 5,28 + 4' 13 + 3,38 + 8,42 
50 + I, 32 + 2,63 + 2,05 + 1,20 + 4,80 
10 - 0,58 + 0,39 + 0,29 - 0,63 + I, 7 3 
5 - 0,80 + 0, 11 + 0,06 - 0,90 + 1,36 

------- ------- -------- ------- -------- --------
0 - 0,86 0,00 - 0' 10 - 1,00 + 1,07 

------- ------- -------- ------- -------- --------
5 - 0"8 - 0,08 - 0,08 - 1,04 + 1,07 

. 10 - I, 21 - 0,38 - 0,33 - I, 29 + 0,70 
50 - 3,11 - 2,61 - 2,09 - 3, 13 - 2,38 

100 - 5,35 - 5,25 - 4,17 - 5,31 - 6,00 
200 - 9,62 - 10,3 - 8, 15 - 9,50 - 12,9 
500 -23,0 - 26' 1 - 20,6 - 22,6 - 34,7 

1000 -44,8 - 51,7 - 40,8 - 43,9 - 70, I 
i 

Referentie- Fabr. nr. Fabr. nr. 
waarden F 762 F 812 in gauss 

1000 + 56, I + 51,8 
500 + 29,0 + 26,5 
200 + 12,2 + 10,9 
100 + 6,93 + 5,93 
50 + 4,13 + 3,31 
10 + 1 '78 + 1 ,08 
5 + 1 ,44 + 0,79 

---- ------- -------
0 + 1 '20 + 0,87 

---- ------- -------
5 + 1 '27 + 0,59 . 

JO + 0,93 + 0,33 
50 - 1,50 - 1 '87 

100 - 4,20 - 4,48 
200 - 9,54 - 9,42 
500 - 26,2 - 25,0 

1000 -. 5,3,4 - 50,2 

\ 

• 



Appendix B 

Voor E
2 

geldt in eerste benadering: 

E { ) = - z ( ~x + ~Y ) z x,y,zo o ax ay z=O 

X en y in millimeters t.o.v. het cyclotroncentrum. 

x = 28 mm 

!I (JEy/oy ~.o {J~-< )z.~ -D.2f' ({)f; tJ_['i). 
()x U':J l#b 

f.; ( 0.2y) 

-28 0.0575 -0.0203 -0.0089 -0.0153 
-26 0.0743 -0.0170 -0.0138 -0.0176 
-24 0.1015 -0.0373 -0.0154 -0.0203 
-22 0.1388 -0.0505 -0.0212 -0.0230 
-20 0.1228 -0.0710 -0.0268 -0.0325 
-18 0.2233 -0.0980 -0.0301 -0.0392 
-16 0.2808 -0.1485 -0.0318 -0.0419 
-14 0.3483 -0.1960 -0.0366 -0.0487 
-12 0.4058 -0.2468 -0.0382 -0.0514 
-10 0.4295 -0.2975 -0.0317 -0.0487 
- 8 0.4058 -0.3245 -0.0195 -0.0352 
- 6 0.2570 -0.3688 0.0268 -0.0081 
- 4 -0.2095 -0.4195 0.1510 0.0622 
- 2 -0.9030 -0.4230 0.3182 0.2937 

0 -1.0418 -0.2910 0.3199 0.4195 
2 -0.5783 -0.1455 0.1737 0.1665 
4 -0.2300 -0.0745 0.0731 0.0704 
6 -0.0980 -0.0373 0.0325 0.0338 
8 -0.0440 -0.0170 0.0146 0.0189 

10 -0.0103 -0.0170 0.0066 0.0122 
+ + + + 

-0.2695 -3.3013 0.8424 0.6953 
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660 ____ 3.870 1.112 1.749 -0.165 18.425 -1.168 -0.114 0.072 (1.027 0.766 0.020 0.079 -0.01'.6. 
690 2.611 3.C42 1.695 -0.086 18.155 -0.330 0.000 0.000 o.ooo 0.342 0.000 0.000 0.000 
720 -- 0.554 4.084 1.650 -0.086 17.982 -0.328 0.003 0.005 -(1.001 -0.174 0.000 0.000 -0.0111 

___ 750.---~1.749 __ .3.9~8 1.605 -0.085 17.812 -0.325 0.003 O.OOB 0.000 -0.643 0.000 0.003 -0.004 
_..;:_. 7ao ______ -3.681 2.692 1.559 -0.101 17.626 -0.497 o.004 o.o43 o.ooe -0.940 -o.oos o.o32 -0.0?4 

_BlO ~~4.717 o.s93 1.472 -0.244 16.470 -2.132 o.oo3 o.26J o.oo9 -o.9R5 -o.oo9 o.2s3 -0.046 
---- .. 840 ____ -4.534 -1.871 1.366 -0.113 16.105 -0.604 0.003 0.112 -0.034 -0.761'- 0.026 0.080 0.010 

_ 870 _____ ~3.123 -3.979 1.335 -0.030 16.125 0.391 0.007 0.003 -O.Oll -0.342 0.004 -0.001 0.002 
__ 9QQ _ _:__: ,-0.84f: -5.103 1.322 -o.024 16.365 0.46? o.ooo o.oo1 -o.oo8 o.174 -o.oo1 -o.ooo -o.ono 

.. 930 1.688 -4.93d 1.305 -0.045 16.S48 0.190 0.000 0.001 -0.008 0.643 -0.005 0.001 -0.004 
___ 960 ____ 3.800 -3.525 1.~71 -0.087 16.517 -0.347 -0.003 0.026 -O.OOA 0.940 -0.008 0.016 -0.018 

____ 990- __ 4.913 -~1.223 1.195 -0.245 15.'i40 -2.430 -0.047 0.239 -0.042 0.985 -0.041 0.223 -0.088 
,~~ 102!1--. 4_.671_ 1.441 1.035 -o.3o9 14.2J8 -3.288 -0.049 0.110 o.ol3 o.766 0.010 o.o92 -o.oo6 · 
... _ 1050 ___ 3.oes 3.686 o.8BO -o.2oo 1~.616 -3.027 o.ooo o.ooo o.ooo o.342 o.ooo o.ooo o.ooo 
______ 1oBo ____ a.c:;86 __ 4.838 o.-rze -o.290 11.031 -3.027 o.ooo o.oos o.ooo -0.174 o.ooo -o.ooo -o.oo1 
- ___ ..1110 --~2.154 _Lt.587 0.576 -0.290 9.447 -3.018 0.003 o.oos -0.001 -0.643 0.001 0.003 -0.003 
'-- __ 1140 _ _-_.':'__-4.402 -_ 2.09_6_ __ 0.424 -0.292 7.&66 -3.053 0.003 0.031 0.007 -0.940 -0.006 0.024 -Ot"Ol1 
·- ___ 1170. ---~5.549 __ 0.462 o.264 -0.323 6.112 -3.685 o.ooo o.?69 o.oos -0.985 -o.oos o.2r,1 -o.o4? _ 
, _ .1200 ... -5.246 -~2.43Q 0.098 -0.306 4.é:'89 -3.J7A 0.003 0.058 -0.022 -0.766 0.017 0.041 0.018; 
---·--------· ~--
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