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SAMENVATTING 

In de groep Cyclotrontoepassingen van de faculteit Technische 

Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven wordt gewerkt 

aan een synchrotron, Euterpe genaamd. De maximale energie van de 

deeltjes in dit synchrotron is 400 MeV voor electronen en 81 MeV 

voor protonen. 

Dit werk gaat voornamelijk over injectie van deeltjes in en 

extractie uit Euterpe. Verschillende manieren van injectie zijn 

onderzocht namelijk de zogenaamde single turn injectie en enkele 

manieren van multi-turn injectie. Er is aandacht gegeven aan waar 

in de versneller bepaalde magneten, zoals septa, kickermagneten en 

bumpermagneten geplaatst moeten worden en wat de sterktes moeten 

zijn om de inkomende bundel stabiel in de versneller te krijgen en 

daar ook te houden. Bij extractie van deeltjes is gekeken waar op 

een bepaalde plaats in het synchrotron een bepaalde plaats

verstoring gecreëerd moet worden om de bundel via de extractie

bundelpijp uit de versneller te laten. 

Electronen komen in Euterpe vanuit een microtron via een 

transportlijn. Aan het ontwerp van die transportlijn is een eerste 

aanzet gegeven, waarbij hoofdzakelijk aandacht is gegeven aan een 

dubbel achromatisch buigsysteem. Zo'n buigsysteem is zodanig 

ontworpen dat een afwijkende energie van sommige deeltjes geen 

invloed heeft op de uiteindelijke posities van die deeltjes na dat 

systeem. 

Ten slotte is ook gemeten aan een dipoolmagneet, waarbij de 

invloed van een poolwijziging is onderzocht. Ook zijn er ontwerpen 

gemaakt van dipolen die uiteindelijk in Euterpe moeten komen. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven in de groep 

cyclotrontoepassingen van de faculteit Technische Natuurkunde 

wordt gewerkt aan een opslagring voor protonen en electronen. Deze 

ring heet Euterpe, genoemd naar de Griekse muze der muziek en 

afkorting van Eindhoven University of TEchnology Ring for Protons 

and Electrons. 

Euterpe heeft een omtrek van 40 meter en bevat 12 

rechthoekige dipoolmagneten van 0, 46 m lengte om de bundel af te 

buigen om een gesloten baan te vormen. De ring bevat verder nog 32 

quadrupalen voor de focussering van de bundel en 16 

sextupoolmagneten. De electronen en protonen bewegen in een 

vacuumbuis van 5 cm doorsnede die door alle magneten loopt. Er 

zijn 4 rechte secties van 2,52 m lengte, die gebruikt kunnen 

worden voor bijvoorbeeld versnelcavities en septurnmagneten voor de 

injectie en extractie van deeltjes. Deze rechte secties zijn 

dispersievrij gemaakt, wat betekent dat impulsafwijkingen van 

sommige deeltjes niet tot baanveranderingen leiden in deze 

secties. (zie par.2. 7). Dit is bijvoorbeeld van voordeel voor de 

injectie van deeltjes in deze secties. De configuratie van alle 

magneten wordt het "rooster" genoemd. Het rooster van Euterpe 

bestaat uit vier identieke gedeelten, wanneer de elementen in de 

rechte secties niet in beschouwing worden genomen. 

In figuur 1.1 is Euterpe weergegeven, gesitueerd in de 

experimenteerhal samen met een AVF -cyclotron, het minicyclotron 

ILEC en een microtron. Protonen worden geïnjecteerd in Euterpe 

vanuit ILEC bij een energie van 3 MeV en kunnen daarna worden 

versneld tot 81 MeV. Electronen worden geïnjecteerd vanuit het 

microtron bij een energie van 70 MeV en kunnen versneld worden tot 

400 MeV. De eindenergie van beide soorten deeltjes komt overeen 

met een impuls van 400 MeV/c. Bij deze maximale impuls maken de 
6 6 

protonen 2,9.10 en electronen 7,5.10 omwentelingen per seconde. 
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Figuur 1.1 Euterpe gesitueerd in de experimenteerhaL 
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Euterpe heeft een aantal praktische toepassingen. De 

versnelde protonbundel kan bijvoorbeeld voor oogtumortherapie 

gebruikt worden. Het hoofddoel van Euterpe is echter het gebruik 

als opslagring voor electronen. Bij het rondgaan van de electraoen 

komt er synchrotronstraling vrij die bijvoorbeeld gebruikt kan 

worden voor lithografische toepassingen en fluorescentiemetingen. 

Synchrotronstraling ontstaat door de centripetale versnelling van 

electraoen in de buigmagneten. Het stralingsspectrum is continu en 

strekt zich uit van het infrarood tot in het röntgengebied. Het 

spectrum wordt gekarakteriseerd door de kritische golflengte À 
c 

met: 

Bij gebruik 

À = 1,86/BT
2 [nm] (1.1) 

c 

B: magnetische inductie van de buigmagneten [T] 

T: kinetische energie van de electraoen [GeV] 

van 1,4 T buigmagneten is bij 400 Me V electron en À 
c 

gelijk aan ca. 8,3 nm en bij gebruik van een supergeleidende 

wiggiermagneet van 10 T is À gelijk aan 1,2 nm. Het continue 
c 

spectrum is voor beide magneten weergegeven in figuur 1.2. 
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figuur 1.2 Het synchrotronstralingsspectrum 
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Synchrotronstraling is sterk gecollimeerd in de bewegingsrichting 

van de electronen (fig.1.3). De horizontale hoek '(} waaronder de 

straling wordt uitgezonden is gelijk aan de buighoek van de 

buigmagneten (30 graden bij Euterpe) en de verticale hoek 1/J is in 
0 

goede benadering gelijk aan E /E = r (ca. 0,073 bij 400 MeV) met 
0 

r een relativistische factor (zie par.2.2). De collimatie neemt 

toe naarmate de energie toeneemt. Synchrotronstraling is verder 

zeer sterk in de horizontale richting gepolariseerd. 

Figuur 1.3 Een gecollimeerde synchrotronstralingsbundel. 

Vanwege de focussering in de ring treden er transversale 

oscillaties op ten opzichte van de referentiebaan, ook wel 

betatronoscillaties genoemd. De zogenaamde tune v is gelijk aan 

het aantal betatronoscillaties per omwenteling van de deeltjes. 

Gewoonlijk heeft een hoge tune, door een sterke focussering, 

kleine afmetingen van de bundel tot gevolg in het geval van 

electronen, wat tot uitdrukking komt in een kleine emittantie c. 

Betatronoscillaties en de emittantie worden uitgebreid behandeld 

in de paragrafen 2.5 en 2.6. Er is uitgegaan van een rooster dat 

in drie "modes" kan werken: 

mode A: een Chasman-Green rooster: hoge tune in de 

horizontale richting (v = 6, 945; v = 2,280) en met een kleine 

horizontale 

400 MeV: c 
x 

x y 

evenwichtsemittantie 
-3 

= 3,5.10 mm.mrad). 

voor electronenbundels (bij 

mode 8: een FODO-rooster, de deeltjes bewegen steeds opnieuw 

afwisselend door een horizontaal focusserende en een horizontaal 



defocusserende quadrupaaL De evenwichtsemittantie bij electronen 

van 400 MeV is groter dan bij mode A (c 
x 

-3 = 45,8.10 mm.mrad). 

mode C: een combinatie van A en B. De tunes zijn laag en 

daardoor ontstaan er relatief grote bundelafmetingen en 

horizontale emittanties bij electronen (bij 400MeV: c = 95,2.10-
3 

x 

mm.mrad). 

Een uitgebreide beschrijving van deze modes staat in hoofdstuk 3. 

In tabel 1.1 staan een aantal belangrijke parameters van Euterpe 

samen met de net genoemde grootheden vermeld. Een aantal in de 

tabel vermelde grootheden zijn in dit hoofdstuk nog niet genoemd. 

Deze zullen in de komende hoofdstukken nog aan de orde komen. 

Dit verslag gaat vooral over de injectie in en extractie uit 

Euterpe van deeltjes. Verder volgen er nog verhandelingen over 

dipoolmagneten van Euterpe en een ontwerp van een gedeelte van de 

injectielijn van een microtron naar Euterpe. In hoofdstuk 2 wordt 

enige algemene theorie gegeven die nodig is om de hoofdstukken 

daarna te begrijpen. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het 

rooster van Euterpe, samen met de verschillende modes waarin de 

ring kan werken. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van injectie- en 

extractiestudies. Een ontwerp van een injectielijn naar Euterpe 

vanuit het microtron komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Metingen aan 

een dipoolmagneet worden behandeld in hoofdstuk 6, samen met een 

beschrijving 

Euterpe. 

van de uiteindelijke dipoolmagneten van 
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Belangrijke Euterpe parameters 

Omtrek 

Proton energie 

Electron energie 

Aantal superperioden 

Proton omloopfrequentie 

Electron omloopfrequentie 

Dipolen lengte 

afbuigstraal 

B I B 
max mln 

Quadrupalen lengte 

Sextupolen 

apertuur straal 

max. pooltipveld 

lengte 

apertuurstraal 

max. pooltipveld 

Tunes v /v mode A 
x y 

mode B 

mode C 

Electronen 400 MeV 

energiespreiding flE/E 

energiever lies/omloop 

dempingstijden -r , -r , -r 
x y E 

TabeL 1.1 

evenwichtsemittanties 

(horizontaal) 

mode A 

mode B 

mode C 

maximale bundelafmetingen 

mode A,B,C 

6 

40 m 

3-81 MeV 

70-400 MeV 

4 

0,6-2,9 MHz 

7,5 MHz 

0,46 m 

0,955 m 

1,4 T I 0,25 T 

0.30 m 

2,5 cm 

0,3 T 

0,05 m 

2,5 cm 

0,2 T 

6, 945 I 2,280 

5,18 I 5,145 

3,785 I 2,85 

3 5 10
-4 

' 
2,4 keV 

44, 45, 23 ms 

-3 
3,5.10 mm.mrad 

46.10-3 mm.mrad 

95.10-3 mm.mrad 

50,270,400 Jlm 



HooFDSTUK 2 

ALGEMENE SYNCHROTRONTHEORIE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie die nodig is 

voor het begrijpen van de hierna volgende hoofdstukken. Dit omvat 

onder andere de bewegingsvergelijkingen van een deeltje in een 

synchrotron, de zogenaamde Twiss-parameters die zeer nuttig zijn 

voor het beschrijven van zowel een deeltje als een bundel deeltjes 

in de faseruimte en enige informatie over synchrotronstraling. 

Iedereen die dieper wil ingaan op de theoretische aspecten van 

synchrotrons wordt verwezen naar o.a. de literatuur vermeld bij de 

volgende referenties: [SAN70],[CAS85],[CAS87],[AIP89] en [BOT86]. 

2.1 Coordinatenstelsel. 

In een versneller kan men een referentiebaan vaststellen 

waarlangs een zogenaamd referentiedeeltje beweegt. Deze 

referentiebaan ligt in het geval van Euterpe in het horizontale 

platte vlak. Aan het referentiedeeltje zit een cartesisch 

assenstelsel (x,y,s) vast, zodanig dat de s-as wijst in de voort

bewegingsrichting, de x-as naar buiten wijst in het platte vlak 

waarin de referentiebaan 

wijst. (fig. 2.1). 

ligt en de y-as naar boven 

POSITIE VAN 
, _ • ., HET DEELTJE 

Figuur 2.1 Referentiebaan en met referentiedeeltje 

meebewegend assenstelseL 
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De s-coordinaat is de afgelegde weg langs de referentiebaan ten 

opzichte van een beginpunt en p(s) is de locale kromtestraal van 

de baan op het punt s. Een deeltje dat niet precies volgens de 

referentiebaan beweegt heeft op een bepaalde plaats s een 

horizontale afwijking x en een verticale afwijking y. De 

referentiebaan wordt ook wel evenwichtsbaan genoemd. De optische 

as van de machine, een gesloten lijn door de machine die zoveel 

mogelijk door het midden van alle magneten loopt, komt overeen met 

de referentiebaan van een referentiedeeltje in de machine. 

2.2 Relativiteit. 

De energie van een deeltje wordt gegeven door: 

E = E + T met E = 
0 0 

z 
me 

0 
(2.1) 

waarin E en m respectievelijk de rustenergie en rustmassa 
0 0 

voorstellen, T de kinetische energie en c de lichtsnelheid is. De 

gebruikelijke eenheid voor de energie is MeV of GeV. 

De impuls p volgt uit: 

EZ z z EZ =pc + 
0 

De snelheid v is gerelateerd aan de impuls en energie volgens: 
z 

vE = pc 

De zogenaamde relativistische factoren (3 en r zijn: 

2.3 De bewegingsvergelijkingen. 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Uit de Lorentzkracht voor een deeltje in een magneetveld B 

d~ 
_E = q~xB (2.5) 
dt 

waarin q de lading van het deeltje is, kan een stel differentiaal-

vergelijkingen verkregen worden die de beweging van een deeltje in 

de x en y richting ten opzichte van de referentiebaan in lineaire 

benadering weergeven: 

x"(s) + ( 1/p(sf + k(s)) x(s) = 

y"(s) - k(s)y(s) = 0 

8 

l/p(s)6p 
p (2.6) 



x"(s) en y"(s) zijn de tweede afgeleiden van x en y naar de 

baanparameter s, flp/p de relatieve impulsafwijking van een deeltje 

en k(s) de focusseringssterkte op plaats s volgens: 

q dB yl -2 k(s) = -- [m ] 
p dx x=O 

(2. 7) 

In de quadrupalen is lip = 0 en k :t:. 0 en in dipoolmagneten is 

lip :t:. 0 en (in het geval van ideale dipolen) k = 0. In echte 

dipolen is in het middenvlak x = 0 altijd een veldafwijking 

dB /dx :t:. 0 aanwezig, naast het voor de afbuiging van deeltjes 
y 

benodigde magneetveld B . Gewoonlijk is de k van een dipool klein 
y 

vergeleken met de k van een quadrupaaL De definitie van k is 

zodanig dat in het geval van k > 0 quadrupalen in het horizontale 

vlak focusseren (en verticaal defocusseren) en in het geval van 

k < 0 in het horizontale vlak defocusseren (en verticaal 

focusseren). 

We kunnen de x-component van (2.6) schrijven in de vorm: 

x" + K(s)x = lip flp met K(s) = ll/+ k 
p 

De algemene oplossing heeft als gedaante: 

x(s) = C(s)x + S(s)x ' + D(s)óp/p 
0 0 

(2.8) 

(2. 9) 

waarbij C(s) en S(s) twee onafhankelijke oplossingen zijn van de 

homogene vergelijking x" + K(s)x = 0 en als begincondities hebben: 

C = 1 C ' = 0 en S = 0 S ' = 1 
0 ' 0 0 ' 0 

(2.10) 

D(s) is een particuliere oplossing van de inhomogene dv. 

D"+ K(s)D(s) = llp(s) 

met begincondities D = D '= 0. 
0 0 

x(s) en x' (s) zijn gerelateerd 

s volgens een lineaire transformatie: 
0 

aan x 
0 

en x ' 
0 

( :.). = ( ~. :. l ( :.). + à:( ~. l 
0 

(2.11) 

op beginplaats 

(2.12) 

Aangezien de determinant van de transformatiematrix op plaats s 
0 

in het rooster 1 is (want C =S '=1 en C '=S =0) en tevens geldt 
0 0 0 0 

dat (CS' -SC')'= -K(s)(CS-SC) = 0 is voor elke s de transformatie-

matrixdeterminant gelijk aan 1. 

De zogenaamde dispersiefunctie D(s) kan bepaald worden uit C en S 

volgens: 
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s s 

(2.13) 

s s 
0 0 

Voor de verticale beweging geldt ook formule (2.12), maar dan 

zonder de laatste term. Verticaal is D(s) = D' (s) = 0 voor elke s. 

2.4 Matrixbeschrijving voor een periodiek rooster. 

In de komende paragrafen worden alleen banen beschouwd van 

deeltjes met l'1p = 0, dus deeltjes met referentieimpuls. Bovendien 

worden nu periodieke roosters beschouwd, waarbij een deeltje vele 

malen een bepaalde groep elementen doorloopt. In de praktijk komt 

dit neer op een cyclische versneller. 

De bewegingsvergelijkingen (2.6) kunnen nu als volgt 

opgeschreven worden: 

z" + K(s)z = 0 (2.14) 
K(s+L) = K(s) met z = x of y 

Dit is de zogenaamde Hill-differentiaalvergelijking. L kan de 

omtrek C van de versneller zijn, maar vaak is de versneller 

opgebouwd uit N identieke secties, superperioden genaamd, zodat L 

ook de lengte van een superperiode C/N kan zijn. Euterpe 

bijvoorbeeld bestaat uit 4 superperioden. 

De matrix voor een superperiode vanaf plaats s naar plaats 

s + L in het rooster kan als volgt weergegeven worden: 

[
cos J1 + a( s) · sin 11 {3( s) · sin 11 l 

M (s)= . . 
L --r(s)·sm Jl cos Jl- a(s)·sm Jl 

met a(s+L) = a(s), {3(s+L) = {3(s), -r(s+L) = -r(s) en 
2 

{3-r - a = 1. 

(2.15) 

De parameters a, {3, '1 worden ook wel de Twiss-parameters genoemd. 

De betekenis van deze Twiss-parameters komt nog aan de orde in 

par. 2.5 en 2.6, voor de beschrijving van de beweging van deeltjes 

in de faseruimte (z,z' ). Jl is het faseverloop van het deeltje dat 

rond de optische as oscilleert bij het doorlopen van één super

periode van s naar s + L. Door de matrixbeschrijving (2.15) kan 

10 



aan elke roosterplaats s een set a, (3 en r toegekend worden. 

Na zeer veel omlopen door de machine moet de beweging stabiel 

blijven, ofwel de matrixelementen van [M ( s) ]N · n met n ---7 ro moeten 
L 

begrensd blijven. Dit is zo als fl reeel is, ofwel I spoor(ML) I <2, 

ofwel I cos fll <1. 

De transportmatrix van een willekeurige plaats 1 naar plaats 2 in 

het rooster kan men weergeven als volgt: 

M = 
12 

1/2 
((3 /(3 ) (cos f(J + a sin f(J) 

2 1 1 

-(1 + a a ) (a - a ) 
1 2 • 1 2 

----- sm lfJ + cos qJ 
((3 (3 ) 1/2 ((3 (3 ) 1/2 

((3 /(3 ) 1 
/

2 (cos qJ - a sin f(J) 
1 2 2 

1 2 1 2 

(2.16) 

Hierin is qJ het faseverloop van plaats 1 naar plaats 2 in het 

rooster en de Twiss-parameters op deze plaatsen zijn aangegeven 

met respectievelijk de indices 1 en 2. 

2.5 Beschrijving van betatronoscillaties. 

Een oplossing van (2.14) die de beweging van het deeltje 

goed beschrijft is de volgende: 

z(s) = av'{3TST cos(qJ(s) - ó) (2.17) 

Hierin zijn a en ó constanten. Dit is een semi-harmonische 

beweging, waarbij de amplitude a..fj3(Sj' steeds verandert bij 

veranderende s. Deze beweging van het deeltje rondom de optische 

as wordt een betatronoscillatie genoemd. De fasefunctie qJ(s) ten 

opzichte van een beginpunt s hangt van (3 af volgens: 
0 

s 

J ds' 
qJ(s) = (3(s') 

s 
0 

(2.18) 

In de vorige paragraaf is de ll al genoemd als de fasetoename per 

superperiode. Voor deze ll is nu ook te schrijven: 

11 



s+L 

J ds' 
ll = {3(s') (2.19) 

s 

Verder kan men een relatie voor de tune v geven, dat het aantal 

oscillaties per omloop door de machine voorstelt: 

Nfl 1 f ds 
V = 2ll = 2ll {3 ( S) (2.20) 

De afgeleide van z(s) is: 

z' = - :vi< sin(~ - o) + acos(~ - o) ) 

met a = -112 (3' 

(2.21) 

De in (2.17) en (2.21) gebruikte a en {3 zijn hetzelfde als die in 

de matrix M (formule(2.15)) gebruikt zijn. De vergelijkingen voor 
L 

voor z en z' beschrijven op een bepaalde plaats s in het rooster 

een ellips in de (z,z') faseruimte. Als verschillende banen 

dezelfde waarde voor a hebben, maar verschillende beginfases o, 
kunnen deze op een bepaalde plaats s = s weergegeven worden als 

1 

punten op de door z(s ) en z' (s ) bepaalde ellips in de faseruimte 
1 1 

(zie figuur 2.2). Men kan ook één deeltje beschouwen en het een 

aantal omlopen door de machine volgen. Dan blijkt dat na elke 

omloop de (z,z' )-coordinaat bij s = s weer ligt op de door z(s ) 
1 1 

en z' (s ) bepaalde fase-ellips (fig.2.3). In het algemeen zal het 
1 

deeltje echter niet op precies dezelfde (z,z' )-coordinaat terug 

blijven komen. 

zh.> 

Z(~.) 

Figuur 2.2 Fase-ellips voor 

stel deeltjes met elk een 

verschillende beginfase o. 

5 

Figuur 2.3 Fase-ellips 

waarop een deeltje na elke 

omloop op terechtkomt. 



2.6 Beschrijving van een bundel deeltjes. 

De fase-ellips die door (2.17) en (2.21) gegeven wordt op een 

bepaalde plaats s in het rooster heeft als oppervlakte: 
2 

O(ellips) = na 

De ellipsvergelijking is: 
2 2 2 

rz + 2~zz' + ~z' = a = constant 

(2.22) 

(2.23) 

Wanneer z en z' getransformeerd worden door het rooster naar een 

ander punt s, verandert deze ellips van vorm en orientatie (andere 

~. ~ en r), maar de oppervlakte van de ellips blijft constant. 

Vergelijking (2.23) wordt ook wel de Courant-Snyder invariant 

genoemd. 

We beschouwen nu een bundel van deeltjes rond de referentie

baan (z,z' )=(0,0), die in de faseruimte op een bepaalde plaats s 

een begrensde ruimte innemen. Na elke omloop zal op een plaats s 

de positie van elk deeltje veranderd zijn in de faseruimte, maar 

zal wel liggen op een ellips beschreven door (2.23). De ellipsen 

van elk van de deeltjes in de faseruimte hebben op een bepaalde 

roosterplaats s dezelfde vorm en orientatie; alleen de grootte van 

de ellipsen is onderling verschillend, omdat elk deeltje een 

betatronoscillatie uitvoert met verschillende a. Zie figuur 2.4. 

Figuur 2.4 Fase-ellipsen van verschillende deeltjes in 

een bundel op een bepaalde plaats s. 
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De bundel blijft dus binnen in de buitenste ellips op elke 

willekeurige plaats s in het rooster. De oppervlakte van de 

buitenste ellips wordt dan genomen als de oppervlakte van de 

bundel deeltjes in de faseruimte. In de praktijk heeft een groep 

deeltjes, bijvoorbeeld na injectie in de versneller, niet altijd 

de vorm van een ellips in de faseruimte op een bepaalde plaats s 

in het rooster. Gewoonlijk wordt er dan om de banen in het 

fasevlak een ellips getrokken waarvan IX, {3 en r in formule (2.23) 

overeen komen met IX, {3 en r behorend bij roosterplaats s (bepaald 

door de matrix M (s) in formule(2.15)) en van zodanige grootte dat 
L 

90 of 95'7. van de deeltjesbanen omvat wordt. 

De oppervlakte van de bundel is gelijk aan: 

O(ellips) = rrc (2.24) 

waarin c de emittantie wordt genoemd. Deze emittantie blijft 

constant als de bundel door de machine beweegt. In sommige 

literatuur wordt de emittantie c zelf gedefinieerd als de 

oppervlakte van de ellips in de faseruimte. In dat geval is de 

eenheid gewoonlijk rr· m ·rad. In dit verslag wordt de emittantie 

gedefinieerd zoals in (2.24), zoals ook in veel andere literatuur 

over versnellers. De eenheid van c in (2. 24) is m ·rad of ook wel 

mm · mrad. Het constant blijven van deze emittantie volgt overigens 

ook uit het theorema van Liouville (zie appendix A2). Wat de 

eenheid mrad betreft, z' is de afgeleide van de baan naar s, maar 

vaak wordt de eenheid van z' in radialen of milliradialen gegeven 

dus in de arctangens van de afgeleide. Bij de kleine in de 

praktijk voorkomende hoeken van enkele tot enkele tientallen mrad 

zijn de afgeleides even groot als de hoeken zelf, dus beide 

definities kunnen tegelijk gebruikt worden. 

Een deeltjesbaan op de rand van de buitenste ellips heeft dan 

als vergelijking: 

z(s) = v c{3( s) ' cos(rp(s) - o) 

De bundelomhullende is: 

E(s) = z (s) = v c{3( s) 
ma x 

De bundeldivergentie is: 

A(s) = z' (s) = v cr(s) 
ma x 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

Omdat {3 een belangrijke rol speelt bij het beschrijven van 

betatronoscillaties en bundelomvang, heeft deze de naam 
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betafunctie gekregen. De betafunctie is een maat voor de 

bundelomvang in de versneller en samen met e bepaalt de 

betafunctie de bundelomvang precies. 

De vergelijking van de ellips die de bundel omvat is: 

2 2 
rz + 2azz' + ~z' = E: (2.28) 

In figuur 2.5 staat een ellips afgebeeld, waarbij een aantal 

belangrijke grootheden zijn vermeldt. 

Figuur 2.5 Fase-ellips met aantal grootheden aangegeven. 

2.7 Beweging met momentafwijking. 

In dit gedeelte zal gekeken worden naar het effect dat een 

momentafwijking lip heeft op de baan van een deeltje in een 

periodiek systeem. We bekijken hier de horizontale beweging 

gegeven door formule (2.8): x" + K(s)x = {1/p)lip/p 

In de versneller kan ook een gesloten baan, een zgn. "closed 

orbit", gevonden worden voor deeltjes met een momentafwijking, 

rond welke deze deeltjes betatronoscillaties uitvoeren. De totale 

afwijking van de referentiebaan kan als volgt geschreven worden: 

x(s) = xD(s) + x~(s) (2.29) 

met xD(s) = D(s) ·lip/p de afwijking van de closed orbit voor 

deeltjes met momentafwijking lip t.o.v. de ref erentiebaan, en x~ ( s) 
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beschrijft de betatronoscillatie rond deze closed orbit. D(s), de 

dispersiefunctie, voldoet aan formule (2.11): 

D" + K(s)D = 1/p(s) 

maar nu met periodieke randvoorwaarden: 

D(s + C) = D(s) en D' (s + C) = D' (s) (2.30) 

met C de omtrek van de machine. Deze periodieke dispersie D wordt 

gewoonlijk genoteerd als 11(s). Voor 11(s) kan afgeleid worden: 

11(s) = v ~( s) ' f v ~(t) ' 
2 · (t) cos(~(t) - ~(s) - nv)dt stn nv p 

(2.31) 

Aan deze formule is al te zien dat de tune v niet een geheel getal 

mag zijn, want dan wordt 11 zeer groot en dan dus ook xD = 11' flp/p. 

Een deeltje met llp/p > 0 blijkt te bewegen op een baan met 

een grotere omtrek C + f~C dan die van de referentiebaan. Dit komt 

tot uitdrukking in de zogenaamde momenturn compactionfactor a: 

f~C flp 
-=a·-

C p 

a = ! ,( D ( s) ds 
C j p(s) 

Deze a moet men niet verwarren met de Twiss-parameter a. 

(2.32) 

(2.33) 

Een deeltje met flp -:~:. 0 wordt ook iets anders gefocusseerd in de 

quadrupolen. Dit leidt tot een verandering in de tune v. Voor deze 

verandering geldt: 

flv = ç. 6P 
p 

met Ç = -
4
! f ~(s) K(s) ds 

De Ç wordt de chromaticiteit genoemd. 

(2.34) 



2.8 Resonanties. 

Allerlei veldfouten in magneten van de versneller kunnen 

leiden tot resonanties. Dipoolfouten zijn gevaarlijk als de tune 

dicht bij een geheel getal ligt, quadrupoolf outen leiden tot 

resonanties als V dicht bij de helft van een geheel getal ligt en 

wanneer v dicht bij een derde van een geheel getal ligt zullen 

sextupoolfouten hun invloed doen gelden. Bovendien kan er 

koppeling tussen horizontale en verticale betatronoscillaties 

optreden. In het algemeen treden resonanties op als: 

kv + lv = m (2.35) 
x y 

k, 1 en m zijn positieve en negatieve 

gehele getallen. 

De orde van de resonantie is Ik I + 111. Wanneer m een veelvoud van 

het aantal superperioden is, dan hebben we te maken met een 

structurele resonantie. Vooral deze structurele resonanties moeten 

vermeden worden. 

2.9 Synchrotronstraling. 

Wanneer deeltjes worden afgebogen in een dipoolmagneet, 

ontstaat er synchrotronstraling. In het geval van gelijke 

afbuigstraal p voor alle buigmagneten in de versneller, zoals ook 

bij Euterpe, kan de energie die een deeltje met lading q per 

omloop verliest als volgt gegeven worden: 

2 3 4 
u = 4rr q (3 r 

0 3 p 
(2.36) 

met (3 en r de relativistische factoren gedefinieerd in par.2.2. De 

maximale impuls van protonen en electronen is zo,n 400 MeV/c. Bij 

deze impuls is bij de electronen (3 = 1 en r = 784 en bij de 

protonen is (3 = 0,4 en r = 1,09. Bij deze impuls geldt dan : 
4 3 4 3 12 

U (electron)/ U (proton) = 784 ·1 / 1,09 · 0.4 ~ 4·10 . 
0 0 

Het blijkt dus dat synchrotronstraling zeer veel belangrijker is 

bij electronen dan bij protonen. In de praktijk blijken de 

emittantie en bundelafmetingen van een electronenbundel zeer sterk 

beïnvloed te worden door synchrotronstraling, zoals hierna aan de 

orde komt. Bij protonen blijken in de praktijk de 

bundeleigenschappen ook na lange verblijftijd in de versneller 
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nauwelijks beïnvloed te worden door synchrotronstraling. 

Nu zal de invloed van synchrotronstraling op de emittantie 

van een bundel electronen in een versneller behandeld worden. 

Synchrotronstraling wordt op stochastische wijze als discrete 

fotonen afgegeven. Dit leidt tot fluctuaties in de energie en 

plaats van de electronen. Na vele omlopen ontstaan 

hierdoor excitaties van allerlei oscillaties, wat een vergrotend 

effect heeft op de emittantie en bundelafmetingen. 

Deze geëxciteerde oscillaties worden echter in evenwicht 

gehouden door de zogenaamde stralingsdemping. Bij het passeren van 

de versnelcavity worden electronen parallel met de referentie-as 

versneld. Daardoor worden betatronoscillaties gedempt. Stel een 

electron heeft in de cavity een divergentie z' (met z gelijk aan x 

of y). In de cavity krijgt het electron een impulstoename van op 

in de s-richting, wat leidt tot een divergentieverandering 

oz' = -z' op/p. Dit heeft als gevolg dat de emittantie in de 

z-richting afneemt. 

In een bundel treden ook longitudinale oscillaties op in de 

bewegingsrichting. Dit worden synchrotronoscillaties genoemd. Door 

het uitzenden van fotonen door de electronen worden ook deze 

oscillaties geëxciteerd. In de cavity is de versnelspanning echter 

zodanig, dat een teveel of te weinig aan energie van bepaalde 

electronen na een aantal omlopen wordt gecompenseerd. Daardoor 

zijn synchrotronoscillaties ook gedempt. 

Voor alle genoemde oscillaties kunnen dempingstijden 

vastgesteld worden, waarmee deze oscillaties uitdempen. Deze 

dempingstijden T , T en T voor achtereenvolgens synchrotron-
E x y 

oscillaties en betatronoscillaties in de x- en y-richting zijn: 

2TC/c 
TE = -U-( 2-+-o:--;::C;-(-1---2-n-)) 

0 p 

2TC/c 
T = --------~-------

X U (1 - aC ( 1 - 2n)) 
0 p 

T = 
y 

2TC/c 

u 
0 

met: T: kin. energie van referentie-electron 

n: veldindex van dipolen = - (p/B)oB/op 

a: momenturn compactionfactor 

C: de omtrek van de ring 

(2.37) 



Voor Euterpe zijn deze dempingstijden bij injectie-energie in de 

orde van seconden en bij eindenergie in de orde van enkele 

tientallen ms. Na een verloop van ongeveer deze tijden zal er 

een evenwicht optreden tussen geëxciteerde oscillaties en 

stralingsdemping. In de horizontale richting ontstaat er een 

evenwichtswaarde voor de emittantie c : 

c = 
x 

2 c ·r 
q 

aC 
p(l- -(1- 2n)) 

p 

x 

<H(s)> (2.38) 

met <H(s)> de over de buigmagneten gemiddelde waarde 

van H(s), waarbij 

H = r T/2 + 2a T/ddT/ + /3 ( dT/ )2 
x x s x ds 

(2.39) 

waarin a , /3 en r de Twissparameters in de x-richting 
x x x 

zijn en ss h -13 
C =32V3mc=3,84·10 m. 

q 0 

De ontstane evenwichtsbundelafmetingen in het horizontale vlak 

worden aangegeven 

óp/p = 0: 

met CF (s) 
x 

dat gegeven 

CF (s) = v c /3 (s) 
x x x 

is in het geval van 

(2.40) 

Eveneens ontstaat er een evenwichtsenergieverdeling met een 

relatieve energiespreiding: 

2 
'K 

= C a.C 
q p(2 + -0 - 2n)) 

p 

19 

(2.41) 



HOOFDSTUK 3 

HET ROOSTER VAN EUTERPE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opbouw 

van Euterpe, de modes waarin de machine kan werken, de R.F.

parameters en de bundelparameters. 

3.1 De roosterbeschrijving. 

Zoals al eerder is vermeld, heeft Euterpe een omtrek van 

40 m. Op regelmatige afstanden bevinden zich 12 buigmagneten, 32 

quadrupalen en 16 sextupolen. In de 4 lange rechte secties van 

2,52 m lengte, de "grote driftruimten", worden bijvoorbeeld de 

versnelcavities en de septa voor injectie en extractie geplaatst. 

Een tekening van Euterpe staat hieronder in figuur 3.1. 

Extracted proton beam 

Euterpe 

Microlron 
70 MeV e 

Bump ~ 

400 MeV e 

81 MeV p 

ILEC/' 
3 MeV p 

Figuur 3.1 Schets van Euterpe. 

20 

RF
e-èavity 

2 meter 



Vanwege de viervoudige periodiciteit van het rooster (afgezien van 

de devices in de grote driftruimten), kan Euterpe opgebouwd 

gedacht worden uit 4 superperioden. Voor het basisontwerp van het 

rooster kan men volstaan met de beschrijving van één superperiode. 

In het komende gedeelte wordt als superperiode behandeld het 

roostergedeelte vanaf de helft van een grote driftruimte tot de 

helft van de volgende grote driftruimte. Dit staat schematisch 

weergegeven in figuur 3.2. 

Figuur 3.2 Superperiode van Euterpe. 

De aanduidingen in de figuur bij elk roosterelement hebben de 

volgende betekenissen: 

01 tlm 04: driftruimten met lengten: 

B1, B2 en B3: buigmagneten met effectieve 

lengten: 

Q1 tlm Q8: quadrupalen met lengten: 

S1 tlm S4: sextupolen met lengten: 

01: 

02: 

03: 

04: 

1,26 m 

0,10 m 

0,53 m 

0,38 m 

0,50 m 

0,30 m 

0,05 m 

De buigmagneten zijn recht en het veld is in goede benadering 

homogeen en verticaal gericht. De gap (afstand tussen de polen) in 

de buigmagneten is 2,5 cm. In de rest van de machine heeft de 

vacuumbuis een doorsnede van 5 cm en deze buis wordt bij de 

buigmagneten afgeplat, zodat deze tussen de polen past. De sterkte 

van de buigmagneten is afhankelijk van de impuls van de deeltjes 

(Bp = p/q). Bij een maximale impuls van de deeltjes is B = 1,4 T. 

Voor de effectieve baanlengte van de dipolen is 50 cm genomen en 

niet de bloklengte van 46 cm. Dit is omdat het veld van een 

buigmagneet verder loopt dan de polen en de deeltjes een gebogen 
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baan hebben in de dipool (zie appendix 1). 

De sterkten k van een quadrupooi en k van een sextupool zijn 
1 2 

gedefinieerd als: 

p dx 
(3.1) 

Deze waarden zijn gedefinieerd bij magneten waarbij het 

horizontale vlak precies tussen twee keer twee polen ligt, zoals 
0 

getekend in figuur 3.3. In deze positie is de tilthoek 0 rondom 

de s-as. Dit is ook zo voor de quadrupalen en sextupolen van 

Euterpe. 

Figuur 3.3 Dwarsdoorsneden van dipolen, quadrupalen en 

sextupolen 

De exacte waarden van de quadrupool- en sextupoolsterkten hangen 

van de mode af waarin Euterpe werkt. Dit komt aan de orde in 

paragraaf 3.3. De magnetische inductie BT aan de pooltip is voor 

een quadrupooi kleiner dan 0,3 T en voor een sextupool kleiner dan 

0,2 T. 
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3.2 De R.F. parameters. 

In tabel 3.1 zijn de waarden van de relativistische factoren 

{3 en r, snelheid v, impuls p, magnetische inductie 8 in de dipolen 

en de omloopfrequentie f weergegeven, zowel bij injectie- als 

bij eindenergie. 

electron en T = 70 Me V T = 400 MeV 

{3 = 0,99997 1,00000 

r = 137,98 783,77 
8 

2,9979·108 
mis V = 2, 9978·10 mis 

p = 70,51 MeVIc 400,51 Me V Ie 

8 = 0,246 T 1,40 T 

f = 7,4945 MHz 7,4948 MHz 

protonen T = 3 Me V T = 81 MeV 

{3 = 0,07978 0,39067 

r = 1,003197 1,08633 

V = 2,3917·10 
7 

mis 1,1712·10
8 

mis 

p = 75,09 MeVIc 398,19 MeVIc 

8 = 0,262 T 1,39 T 

f = 0,5979 MHz 2,9280 MHz 

Tabel 3.1 {3, r, v, B en f bij injectie- en eindenergie. 

Voor de electronen geldt: {3(70 MeV) = {3(400 MeV). Aangezien 

f = ci{3C (C is de baanomtrek van Euterpe), blijft de omloop

frequentie praktisch gelijk, zodat de R. F -frequentie van de 

versnelcavity gelijk kan blijven. Voor protonen neemt de 

omloopfrequentie toe met een factor 5 van injectie- naar 

eindenergie. Dit betekent dat aan de versnelcavity hoge eisen 

worden gesteld. 

Wanneer de R.F.-spanning sinusvormig is (dus geen hogere 

harmonischen bevat), neemt per omloop de energie in de cavities 

toe met eVRFsin(</>
5

) , met </>
8 

de synchrone fase liggend tussen 0 en 

112· n, e de elementaire lading en V RF de RF -topspanning. In de 

buigmagneten verliezen de electronen energie door synchrotron

straling (vgl.2.36). Voor electronen is het verlies per omloop 

gelijk aan: 
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U = 8,847·10-14 T 4
/p [MeV] 

0 

met T: kinetische energie [MeV] 

p: kromtestraal in de buigmagneten 

zodat netto per omloop de energie verandert met: 

(3.2) 

l1T = 10-3eVRFsin(lf>
8

) - 8,847·10-14 
T

4
1p [MeV] (3.3) 

met 

V RF de topspanning in de cavity in kV 

1/>
8 

de synchrone fase 

3.3 De quadrupool- en sextupoolconfiguraties van het rooster. 

Voor Euterpe zijn drie modes vastgesteld waarin het kan 

werken. De plaatsing van de magneten in het rooster is voor elk 

van de modes hetzelfde, alleen de sterkten en polariteiten van de 

quadrupalen en sextupolen is voor elke mode verschillend. Voor 

alle modes zijn deze sterkten en polariteiten al eerder 

bepaald [DUYN 89] en het komende gedeelte zal een samenvatting 

hiervan zijn. 

Bij elk van de drie modes is er voor gezorgd dat de vrije 

driftruimten (01 in fig.3.2) dispersievrij zijn (T) = 0). Dit is 

gedaan door middel van aanpassing met de quadrupolen. Dispersie 

vrije driftruimten bieden grote voordelen voor de versnelling in 

de R.F-cavities en voor het injectie- en extractieproces. Eveneens 

is de chromaticiteit (formule (2.34)), veroorzaakt door moment

afwijkingen, gecorrigeerd door middel van de sextupoolmagneten. 

Een beschrijving van de theorie van de dispersiecorrectie en de 

correctie van de chromaticiteit is te vinden in [DUYN 89]. Met het 

vaststellen van de quadrupoolsterkten en -polariteiten is ook 

rekening gehouden met het vermijden van tunes die tot gevaarlijke 

resonanties kunnen leiden (zie par.2.8). 

Bij elke mode hebben steeds twee van de acht quadrupalen 

in een superperiode dezelfde sterkte. Vier zijn horizontaal 

focusserend (aangegeven met F) en vier horizontaal defocusserend 

(aangegeven met D). Ook bij de vier sextupolen in een superperiode 

geldt dat steeds twee ervan dezelfde sterkte hebben. Twee 

sextupolen focusseren (SF) en twee defocusseren (SD) in het 

horizontale vlak. In tabel 3.2 staan een aantal rooster- en 

bundelparameters vermeldt, bij elk van de drie modes. Verder volgt 
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er een beschrijving van elk van de drie modes. 

MODE A MODE B 

quadrupoolstructuur superperiode 

Dl,Fl,F2,D2 

D2,F2,F1,Dl 

F1,Dl,F2,D2 

F2,D2,F1,D1 
-2 

quadrupoolsterkten k1 [m ] 

F1 

Dl 

F2 

D2 

8,4505 Q2,Q7 6, 9723 Q1,Q7 

-5,0864 Q1,Q8 -6,7542 Q2,Q8 

8,5924 Q3,Q6 7,8151 Q3,Q5 

-3,8964 Q4,Q5 -7,0836 Q4,Q6 
-3 

sextupoolsterkten k2 [m I 

tune 

SF 

SD 

V 
x 

214,437 S1,S4 101,066 S1,S3 

-178,259 S2,S3 -195,541 S2,S4 

6,945 5,180 

V 2,280 5,145 
y 

chromaticiteit (zonder sextupolen) 

-22,41 -7,99 

-9,63 -8,41 

momenturn compaction factor 

0,0075 0,0326 

MODE C 

Dl,F1,D2,F2 

F2,D2,Fl,Dl 

4,5397 Q2,Q7 

-2,8423 Q1,Q8 

5,5366 Q4,Q5 

-4,4837 Q3,Q6 

78,7291 S2,S3 

-91,9046 S1,S4 

3,785 

2,850 

-4,05 

-6.30 

0,0464 

evenwichtsemittanties 400 MeV e c [mm· mrad) 
x 

0,003483 0,04578 0,09519 

bundelafmetingen 400 MeV e [mm] 

(J' (01) 0,0513 0,271 0,374 
x 

f1' (Bl) 0,0521 0,148 0,411 
x 

f1' (B2) 0,0412 0,182 0,298 
x 

f1' (B3) 0,0521 0,208 0,411 
x 

Tabel 3.2 Een aantal rooster- en bundelparameters. 
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mode A: Chasman-Greenmode 

Met dit rooster zijn de kleinste bundelafmetingen te 

verkrijgen (a- = 0,05 mm bij 400 MeV ). Dit is nuttig wanneer de 
x 

ruimtelijke resolutie van de synchrotronstraling goed moet zijn. 

De maximum bundelstroom is door de kleine bundelafmetingen echter 

kleiner dan bij de andere modes. In figuur 3.4 staan het 

resonantiediagram en de grafieken van (3(s) en l)(s) als functie van 

s voor één superperi ode. Deze functies zijn symmetrisch t.o.v. het 

midden van de superperiode. Dat komt omdat elke twee quadrupalen 

en sextupolen met gelijke sterkte en polariteit precies gespiegeld 

zijn opgesteld t.o.v. de middelste buigmagneet. De tunes zijn: 

v = 6,945 en 
x 

resonantielijnen 

resonantielijnen 

Figuur 3.4 

v = 2,280. In het resonantiediagram zijn alle 
y 

tlm de 3e orde (dunne lijnen) en alle structurele 

tlm de 4e orde (dikke lijnen) getekend. 

De (3- en 1)-functies en resonatiediagram bij mode A 
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mode B: FODO-mode 

Dit is een rooster met afwisselend focusserende en 

defocusserende quadrupolen. Het resonantiediagram en de (3- en Tl

functies zijn weergegeven in figuur 3.5. De functies zijn zeer 

onregelmatig in tegenstelling tot die van mode A. Dat komt omdat 

er geen symmetriëen in de superperiode zitten, zoals bij mode A. 

De bundelafmetingen voor electronen bij 400 MeV zijn een factor 4 

groter dan bij A, namelijk ongeveer 0,2 mm. De tunes zijn: 

v = 5,180 en v = 5,145. 
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Figuur 3.5 De (3- en 11-functies en resonantiediagram 

bij mode B. 
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mode C 

In figuur 3.6 zijn de (3- en 1}-functies en het resonantie

diagram weergegeven. Deze functies zijn net als bij mode A 

symmetrisch t.o. v de middelste buigrnagneet. De bundelafmetingen 

van dit rooster zijn het grootst, narnelijk 0,4 rnrn bij 400 MeV. 

Hier zijn dan ook de grootste bundelstromen toegestaan. Deze mode 

is bijvoorbeeld nuttig wanneer er een hoge synchrotron

stralingsintensiteit nodig is en weinig eisen worden gesteld aan 

de ruimtelijke resolutie. De tunes zijn: v = 3, 785 en v = 2,850. 
x y 

I J 4 I • ' ' 
, ro 

- • (m) -

•: Tl. 

I J 4 I ' I ' ro 

- • (m) -

Figuur 3.6 De (3- en 71-functies en resonantiediagram 

bij mode C. 
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3.4 Modificatie van mode A. 

Omdat de tune v = 6, 945 vervelend is in verband met de 
x 

injectie in Euterpe (zie hoofdstuk 4) is een wijziging gemaakt in 

de quadrupool- en sextupoolsterktes, om een andere tune te 

krijgen. Er is ook voor gezorgd dat de grote driftruimten disper

sievrij zijn en dat de chromaticiteit gecorrigeerd is door de 

sextupolen. De berekening is gedaan met het baanberekenings

programma DIMAD [SER 87]. Als invoer van het programma wordt het 

rooster meegegeven, met de eigenschappen van de verschillende 

elementen, zoals startwaarden voor de quadrupool- en sextu

poolsterkten. Dan wordt twee keer een subprogramma voor fitten van 

parameters gebruikt, één keer om de quadrupoolsterkten te verande

ren om de nieuwe tunes te verkrijgen met tegelijkertijd de 

dispersie in de grote driftruimten gelijk aan nul, de andere keer 

om de sextupoolsterkten zodanig te wijzigen dat de chromaticiteit 

van het rooster nul wordt. 

De nieuwe tunes zijn: v 
x 

= 6,835 en v = 
y 

2,215 en de nieuwe 

voor electronen bij 400 Me V is evenwichtsemittantie 
-3 

c = 3,653·10 mm· mrad en de bundelafmetingen zo'n 0,055 mm. Deze 
x 

waarden zijn iets groter dan bij de oorspronkelijke mode A. De {3-

en 71-functies zijn weergegeven in figuur 3. 7. De nieuwe mode A 

* zal in het vervolg mode A worden genoemd . 
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* Een aantal roosterparameters voor mode A staan in tabel 

3.3 geplaatst. 

quadrupoolsterkten kl [m-2] 

Fl 8,3577 

Dl -5,0198 

F2 8,5924 

02 -3,8964 

sextupoolsterkten k2 [m-3] 

SF 225,118 

SD -224,758 

tunes 

V ,V 6,835 , 2,215 
x y 

chromaticiteit (zonder sextupolen) 

ç ' ç -20,33 ' -9,53 
x y 

momenturn compaction factor a 

0,0075 

evenwichtsemittantie c 400 MeV e 
x 

0,00365 

* Tabel3.3 Enkele rooster en bundelparameters van mode A . 



HOOFDSTUK 4 

INJECTIE EN EXTRACTIE 

Er wordt ingegaan op waar in het rooster bepaalde elementen 

geplaatst moeten worden om efficient groepen deeltjes te 

injecteren in of te extraheren uit Euterpe. De gebruikte elementen 

zijn bijvoorbeeld kickermagneten en septummagneten. 

4.1 Septa en kickermagneten voor injectie en extractie. 

Bij injectie komen de deeltjes via een zogenaamd septurn uit 

de injectielijn in de versneller. In het rooster bevinden zich 

speciale snelschakelende dipolen, kickermagneten of gewoon kickers 

genaamd, die ervoor zorgen dat de geinjeeteerde deeltjes zo goed 

mogelijk langs de evenwichtsas van de versneller gaan lopen. Bij 

extractie zorgen één of meer kickers voor een baanafbuiging, 

waarna de afgebogen deeltjes door een septurn uit de versneller 

worden geleid. In het geval van Euterpe en in de meeste andere 

synchrotrons in de wereld, vindt de injectie en extractie in het 

horizontale vlak plaats. 

In het algemeen zijn er twee soorten septa: er zijn 

magnetische septa en er zijn septa die een electrisch veld als 

afbuigveld gebruiken. Een septurn is zodanig geconstrueerd en 

geplaatst dat deeltjes in de versneller ongehinderd langs het 

septurn kunnen bewegen en ook geen invloed ondervinden van het 

afbuigveld. 

In figuur 4.1 staat een voorbeeld van een magnetisch septurn 

weergegeven. De septurnwand schermt het magnetisch veld in het 

septurn af, zodanig dat buiten het septurn (in de versneller) 

praktisch geen veld is dat passerende deeltjes kan beïnvloeden. In 

het geval van Euterpe zal de septurnwand zo,n 2 of 3 cm van de 

optische as liggen. De dikte van de septurnwand kan varieren van 

bijvoorbeeld 1 mm tot 1 cm. 
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Figuur 4.1 Dwarsdoorsnede van magnetisch septum. 

Een dwarsdoorsnede van een zogenaamd electrastatisch septurn 

staat in figuur 4.2. 

BU.tJDEL BI JJNE._, DRAAn 
vu.s~ELLE~ e,tAtJOEl /3UtTEN 

// VE P..SW~L.l.E.R. /c= kATHODE(-) 

0® -E 

VEE!trje. 

Figuur 4.2 Dwarsdoorsnede van electrastatisch septum. 

De wand tussen de ruimte waar geen veld is (in de versneller) en 

de ruimte met het electrische veld, kan heel dun zijn (SOJ.Lm}. 

Hiervoor kan men een folie gebruiken, maar vaak gebruikt men een 

rij draadjes van bijvoorbeeld 50 Jlffi doorsnede met 1 mm 

tussenruimte tussen de draadjes. En folie kan namelijk door 

opvallende deeltjes opwarmen en kromtrekken. Een draadje kan 

strakgehouden worden ondanks verhitting door een veertje aan te 

brengen. Het hoogste praktisch te gebruiken veld wat in een 
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electrastatisch septurn gebruikt kan worden is ongeveer 100 kV/cm. 

Voor deeltjes met bijna de lichtsnelheid komt dit neer op een 

afbuigkracht die equivalent is met een 0, 03 T magnetisch veld. 

Kickermagneten zijn zeer snel schakelbare afbuigmagneten, die 

een constant magneetveld leveren voor de afbuiging van deeltjes 

van de evenwichtsbaan af. Het afbuigveld moet bereikt kunnen 

worden en ook weer tot nul teruggebracht kunnen worden in tijden 

die liggen tussen enkele tientallen ns tot verschillende honderden 

ns De afbuighoeken varieren van enkele mrad tot enkele tientallen 

mrad. Voor de berekening van de veldsterktes die hiervoor nodig 

zijn is het nuttig om de afbuiging van een deeltje met lading q en 

impuls in een rechthoekige kicker met effectieve lengte te 

beschouwen, zoals weergegeven in figuur 4.3. 

Figuur 4.3 Afbuiging van deeltje in kicker. 

Voor kleine afbuighoeken a geldt: 

a ~ tana = lip (4.1) 

Voor de magnetische inductie B geldt: 

B = p/qp = ap/ql (4.2) 

In tabel 4.1 staan voor verschillende afbuighoeken a, 

kickerlengtes 1 en energiewaarden van protonen en electronen de 

benodigde inducties B vermeldt. Voor de energiëen zijn de begin

en eindenergiëen genomen. 
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magnetische inductie B [Tl 

a kickerlengte 

[mrad) 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 

protonen 

T=3 Me V 1 0,005 0,0025 0,0017 0,0013 

5 0,025 0,0125 0,008 0,0063 

10 0,050 0,025 0,017 0,0125 

20 0,100 0,050 0,033 0,025 

T = 81 MeV 1 0,027 0,013 0,009 0,007 

5 0,133 0,066 0,044 0,033 

10 0,265 0,133 0,088 0,066 

20 0,531 0,265 0,177 0,133 

electronen 

T = 70 Me V 1 0,005 0,0024 0,0016 0,0012 

5 0,024 0,012 0,008 0,006 

10 0,047 0,024 0,016 0,012 

20 0,094 0,047 0,031 0,0235 

T = 400 MeV 1 0,027 0,013 0,009 0,007 

5 0,134 0,067 0,045 0,033 

10 0,267 0,134 0,089 0,067 

20 0,534 0,267 0,178 0,134 

Tabel 4.1 B-waarden van kickers bij verschillende 

afbuighoeken, lengtes en energieen. 
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4.2 Algemene beschrijving van injectie en extractie. 

Hier volgt een beschrijving van verschillende manieren van 

injectie en extractie die veel worden gebruikt in synchrotrons. 

4.2.1 Single turn injectie. 

Bij deze injectiemethode komt de bundel met een bepaalde 

afwijking in plaats x en divergentie x' t.o.v. de optische as 

binnen in de versneller en begint betatronoscillaties uit te 

voeren rondom de optische as. Op de plaats waar de geinjeeteerde 

deeltjes de evenwichtsas snijden met een bepaalde hoek, moet zich 

dan een kickermagneet bevinden die deze hoekafwijking compenseert, 

zodat de deeltjes over de optische as verder bewegen (fig.4.4). 

ftptl.tP1 

~::o--.~~>- _ _ _ _ _ _ k{c.\<e" 
---------7~~-----------~~~~)~)1 

Figuur 4.4 Single turn injectie. 

Met de transportmatrix Msk van het roostergedeelte tussen het 

septurnuiteinde en het centrum van de kicker (zie formule (2.16)) 

kunnen de transversale afwijking en divergentie op de plaats van 

de kicker (xk,xk') bepaald worden uit die bij het septurn (xs,xs') 

volgens: 

(4.3) 

Uit de voorwaarde dat de afwijking xk bij de kicker nul is, volgt 

de benodigde divergentie van de bundel direct achter het septurn 

uit: 

x ' = -(cot rp k + a )x /(3 s s s s s 
(4.4) 
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In deze vergelijking is q> sk het faseverloop tussen de kicker en 

het septum, a en (3 de Twissparameters bij het septum. Voor de 
s s 

divergentie xk' bij de kicker geldt 

x 
s 

X I = 
k ((3k(3s) 1 /2sin rpsk 

(4.5) 

met (3k de betafunctie op de plaats van de kicker. De hoekafbuiging 

van de kicker moet dan tegengesteld zijn aan deze waarde. 

Er kunnen één of meerdere groepen deeltjes (bunches) 

geïnjecteerd worden, afhankelijk van de frequentie van de 

wisselspanning van de versnelcavities in het synchrotron. Tegen de 

tijd dat de eerste geinjeeteerde bunch rond is gelopen door de 

versneller en weer bij de kicker uitkomt, moet het magneetveld van 

de kicker weer nul zijn, want anders wordt de baan van deze 

deeltjes juist weer verstoord. Dat betekent dat de kicker vóór de 

injectie een bepaalde waarde voor zijn afbuigveld moet hebben en 

deze waarde moet houden tot alle gewenste deeltjes geïnjecteerd 

zijn, en dan heel snel dat veld tot nul moet terugbrengen. Worden 

bijvoorbeeld 10 bunches geïnjecteerd, dan moet de uitschakeltijd 

kleiner dan 1110 van de omlooptijd zijn. Voor Euterpe zou dit voor 

deeltjes bewegend met bijna de lichtsnelheid een uitschakeltijd 

betekenen van 13,3 ns. Voor protonen van 3 MeV zou dit 167 ns 

moeten zijn. 

De geinjeeteerde bundel moet "gematched" zijn aan de 

inkomende plaats in de ring. Dit wil zeggen dat de Twissparameters 

en dispersiefunctie die de geinjeeteerde bundel beschrijven direct 

achter het septum, overeen komen met die van het rooster. Dat 

geldt zowel voor de x- als de y-richting. Voor Euterpe geldt dat 

de plaats van injectie (in een grote driftruimtel dispersievrij 

is, dus de inkomende bundel moet dispersievrij zijn. Wat de 

invloed is van een misaanpassing van de Twissparameters kan met 

figuur 4.5 duidelijk gemaakt worden. 
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Figuur 4.5 Een gematchde ellips, een niet gematchde bundel 

en een filamenterende bundel. 

Stel de gestreepte ellips is de geinjeeteerde bundel en deze is 

niet gematched met de ellips behorende bij het rooster. Elk van de 

deeltjes gaat bij elke omwenteling in de faseruimte bewegen op 

ellipsen met Twissparameters overeenkomend met die van het 

rooster. Verondersteld wordt nu een lineair rooster, waarvoor de 

bewegingsvergelijkingen (2.6) gelden. Bij elke omwenteling is de 

fase-ellips van de bundel op het injectiepunt een stuk gedraaid. 

Bij het rondgaan van de deeltjes begint de bundelellips rond te 

tollen (tweede plaatje van figuur 4.5). In werkelijkheid zitten in 

een rooster altijd niet-lineariteiten afkomstig van bijvoorbeeld 

veldfouten, waardoor deeltjes met verschillende amplituden iets 

verschillende tunes hebben. Door dit effect gaat de bundel na vele 

omwentelingen filamenteren en na een tijd zullen de deeltjes in de 

faseruimte zodanig zijn verspreid dat deze een fase-ellips 

opvullen met a en {3 behorende bij het rooster op een vast punt in 

de versneller (derde en vierde plaatje in fig.4.5). Deze nieuwe 

bundelellips heeft dan echter wel een grotere oppervlakte dan de 

oorspronkelijke ellips, dus de bundelemittantie is effectief 

toegenomen. 
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De aanpassing in de Twissparameters is vooral belangrijk bij 

protonen. Bij electronen is dit minder belangrijk, omdat door 

stralingsdemping toch binnen enkele seconden een evenwichts

emittantie wordt bereikt door de bundel. 

4.2.2 Multi-turn injectie. 

Bij deze injectieprocedure wordt de evenwichtsbaan in de 

machine plaatselijk afgebogen naar de septurnwand toe en van de 

optische as af. Dan kan over meerdere omlooptijden deeltjes 

geïnjecteerd worden. De afbuiging wordt gemaakt met twee of meer 

kickermagneten of speciale "bumper"magneten. Bumpermagneten zijn 

in feite ook kickers, maar de stijg- en daaltijden (van de orde 

van #J.S tot ms) zijn groter dan bij echte kickers. Daardoor kunnen 

de magnetische veldsterktes en dus de afbuighoeken ook groter zijn 

dan bij normale kickers. In figuur 4.6 staat schematisch de 

afbuiging van de evenwichtsbaan getekend met twee bumpers. 

De 

Af3860~ItJ 
IVftJW\CMU&AAU 

Figuur 4.6 Multi-turn injectie. 

geinjeeteerde deeltjes gaan bet a tronosci lla ties uitvoeren 

rondom de afgebogen evenwichtsbaan, omdat de geinjeeteerde bundel 

altijd een bepaalde plaatsafwijking en mogelijk een hoekafwijking 

heeft ten opzichte van deze nieuwe evenwichtsbaan. In verband met 

de plaatsafwijking moet men denken aan de dikte van de septurnwand 

en aan de helft van de doorsnede van de bundel die al eerder is 

geïnjecteerd en die men niet wil kwijtraken door botsing met het 

sept urn. 

Wanneer een groep deeltjes na verschillende omlopen door de 
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machine op de plaats van het septurn net een geheel aantal 

betatronoscillaties heeft uitgevoerd, zou deze groep deeltjes in 

botsing raken met het septurn als de evenwichtsbaan nog steeds 

evenveel afgebogen zou zijn. Voordat de deeltjes gaan botsen 

moeten de bumpers de afbuiging verminderd hebben, zodat de 

evenwichtsbaan dichter bij de optische as komt te liggen. Dit 

voorgaande is weergegeven in de faseruimte in figuur 4. 7, waarbij 

weer uitgegaan wordt van horizontale injectie. In dit voorbeeld 

botsen de deeltjes na drie omlopen met het septum. 
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Figuur 4.7 Multi-turn injectie: voorstelling in faseruimte. 

Hierin is getekend een ellips om de evenwichtsbaan in 4. 7a, 

waarvan de beschrijvende Twissparameters overeenkomen met die van 

de roosterplaats aan het eind van het septum. Deze ellips geeft de 

ruimte aan in de horizontale faseruimte, waarbinnen de deeltjes 

ter~cht moeten komen om niet te botsen met het septurn na een 

aantal omlopen (hiermee is overigens nog niet gegarandeerd dat 

deeltjes binnen deze ellips op andere plaatsen in de versneller 

niet botsen met de vacuumbuis). In 4. 7b wordt de afbuiging van de 

evenwichtsbaan getoond. De verschoven ellips moet dan de 

geinjeeteerde bundel omvatten. Ook aangegeven is hoe deze 

geinjeeteerde bunch uiteindelijk zal botsen met het septum. Figuur 

4. 7c laat zien dat na teruggaan van de evenwichtsbaan naar de 

optische as de bunch vrij van plaats kan veranderen binnen de 

gestreepte ellips zonder te botsen met de septumwand. 

De injectieprocedure voor electronen kan dan als volgt gaan: 

Twee of meer bumpermagneten buigen de evenwichtsbaan af naar het 
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septurn toe, over één of meerdere omlooptijden worden deeltjes 

geïnjecteerd en voordat de bunches gaan botsen met het septum, 

wordt de afbuiging verminderd of teniet gedaan. Dan kan men 

wachten totdat de electronen hun evenwichtsemittantie hebben 

aangenomen. Om deze demping te versnellen kunnen de deeltjes ook 

nog eerst versneld worden (dempingstijd kleiner), dan weer 

vertraagd worden tot injectie-energie, waarna met de volgende 

injectiecyclus verder kan worden gegaan. Doordat de emittantie van 

de bundel kleiner is geworden, kan de evenwichtsbaan weer 

verplaatst worden naar het septurn toe zonder dat de bunches botsen 

met het septurn (amplitude van betatronoscillaties is kleiner 

geworden). Op deze manier kan vele malen achter elkaar 

geïnjecteerd worden. 

Met protonen gaat het niet op deze manier, want 

stralingsdemping speelt bij protonen geen beduidende rol. Men moet 

dus genoegen nemen met één injectiecyclus, waarbij enkele 

omlooptijden lang (hangt van tune af) geïnjecteerd kan worden. Er 

zou langer geïnjecteerd kunnen worden als tijdens de injectie de 

evenwichtsbaanafbuiging steeds verminderd wordt en geinjeeteerde 

bunches na en paar omlopen niet botsen met het septum. Bij een 

bepaalde constante energie zal elke bunch protonen na injectie 

betatronoscillaties uitvoeren met een amplitude die constant 

blijft (d.w.z. v'c(3(s) blijft op een bepaalde plaats sin de 

machine gelijk). Omdat de emittantie kleiner wordt bij toenemende 

energie (zie appendix 2), zal wanneer de protonen versneld worden 

de emittantie van de bundel uiteindelijk wel kleiner worden. 
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4.2.3 Extractie. 

Bij extractie wordt door één of meerdere kickers de baan van 

een groep deeltjes afgebogen, waarna een septurn verderop in de 

machine de deeltjes opvangt en uit de machine leidt. 

- -v~:--ptl.Ct1 S 
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Figuur 4.8 Extractie met een kicker. 

Uit formule 2.16 is af te leiden wat de hoekafbuiging xk' van één 

kicker moet zijn om 

septurn (fig.4.8): 

een baanafwijking x 
s 

x 
x , = ____ s ___ _ 

k (/3 s{3k) t /2sin cp sk 

te creëeren bij het 

(4.6) 

waarbij cp sk het faseverloop in het rooster tussen de kicker en het 

septurn is en {3 s en 13k de betafuncties zijn bij resp. het septurn en 

de kicker zijn. De kicker moet in een zeer snelle tijd een 

bepaalde sterkte van het afbuigveld kunnen genereren. Protonen van 

81 MeV hebben in Euterpe een omlooptijd van 342 ns. Wanneer er 

bijvoorbeeld 10 bunches rondlopen in de versneller op gelijke 

afstand van elkaar moet de kicker binnen zo'n 34 ns op de juiste 

sterkte zijn, als alle bunches benut moeten worden. 

Het is net als bij multi-turn injectie ook mogelijk om eerst 

met twee of meer bumpers een evenwichtsbaanafbuiging tot dicht bij 

het septurn te creëeren. Daarna kan een andere kicker nog een extra 

hoekafbuiging xk' geven, zodanig dat de deeltjes door het septurn 

worden ingevangen. Gebruikelijk is echter om de extractie te doen 

met één of twee kickers vanwege de eenvoud. 
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4.3 Extractie uit Euterpe. 

Gekeken is naar de extractie met gebruik van zowel één kicker 

als met twee kickers. Hierbij is ook gebruik gemaakt van een 

Tracking-programma, behorend tot het DIMAD-pakket [SER 87], dat 

een matrixberekening doet van afwijkingen van een deeltje t.o.v. 

de optische as op verschillende plaatsen in een meegegeven stuk 

rooster. Op deze manier is dan ook meteen te zien of een bepaalde 

deeltjesbaan instabiel wordt (d. w.z of de afwijking dicht bij +/-

2,5 cm komt of deze waarde overschrijdt, wat zou betekenen dat het 

deeltje tegen de vacuumbuis botst). Het beschouwde roostergedeelte 

is in figuur 4. 9 geschetst. 
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Figuur 4.9 Het voor extractie beschouwde roostergedeelte. 

In de grote driftruimte (2 maal 01 in fig.3.2) moet het septurn 

komen. De pijlen in de figuur stellen de beschouwde centrale 

posities van de kickermagneten voor, waarbij elke getalwaarde de 

afstand van het centrum van een kickermagneet tot aan het begin 

van de buigmagneet (B) of een quadrupooi (F of D) voorstelt. De 

deeltjes die geëxtraheerd moeten worden lopen in de situatie van 

figuur 4. 9 van links naar rechts. Er wordt uitgegaan van deeltjes 

die eerst langs de optische as bewegen (x = x' = 0), waarna één of 

meerdere kickers de baan verstoren. 
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4.3.1 Extractie met èèn kicker. 

Hierna staan grafieken die de uitwijking van een deeltje ten 

gevolge van een kickermagneet voor de buigmagneet of voor de 

focusserende quadrupooi in de grote driftruimte weergeven. De 

gebruikte hoekafwijking is 10 mrad. In de grafieken zijn de banen 

1, 2 en 3 het gevolg van een centrale plaats van de kicker 

respectievelijk 10 cm, 15 cm en 27 cm voor de focusserende 

quadrupooi F en de banen 4 en 5 zijn het gevolg van de 

kickerplaats respectievelijk 17 en 27 cm voor de buigmagneet 8. 
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Figuur 4.10 Banen in grote driftruimte bij verschillende 

kickerplaatsen. x'(kicker) = 0,010. Berekening met DIMAD. 
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Bij het beschouwen van deze resultaten moet men in overweging 

nemen dat de septurnwand toch minstens zo'n 2 cm van de optische as 

zal moeten liggen en de baanafwijking bij het septurn zo'n 2,5 tot 

3 cm moet zijn (ruimte septurnwand en bundelafmetingen). Verder kan 

de afstand van de septurningang vanaf de quadrupooi aan het begin 

van de grote driftruimte (zie fig.4. 9) niet groter zijn dan zo'n 

1, 75 m, want de extractiebundelpijp moet ook nog langs de 

eerstvolgende quadrupooi ná de grote driftruimte kunnen. 

In de figuur is te zien dat de banen 1 en 2 bij s = 1, 75 m 

een afwijking van ongeveer 2,5 tot 3,5 cm krijgen. Bij s = 1,25 m 

is alleen bij mode B x gelijk aan 2,5 cm. Met gebruik van een 

kickersterkte van 10 mrad, zal het septurn achteraan in de grote 

driftruimte moeten zitten voor extractie voor alle modes. Wil men 

het septurn meer vooraan de driftruimte plaatsen dan moet de kicker 

dus ook een grotere hoekafbuiging opwekken dan 10 mrad, 

bijvoorbeeld 15 of 20 mrad. Of een kicker zo'n hoekafbuiging kan 

opwekken in een stijgtijd van enkele tientallen nanoseconden hangt 

natuurlijk van de constructie en lengte af. Vergelijkt men echter 

deze waarden met afbuighoeken van kickers in andere versnellers in 

de wereld, zijn afbuighoeken van 15 of 20 mrad aan de hoge kant, 

want de meeste gebruikte kickers hebben afbuigwaarden onder de 10 

mrad. 

In tabel 4. 2 staan de kickerafbuigwaarden die nodig zijn om 

een x van 2,5 en 3 cm te bereiken bij septurnafstanden s (vanaf de 
s 

0-quadrupool aan het begin van de driftruimtel van 0, 75 en 1,25 m. 

De centrale positie van de kicker is 10 cm voor de F -quadrupool 

genomen want uit figuur 4.10 blijkt deze positie nog de beste 

resultaten te geven. 
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Hoekafbuigingen kicker [mrad] 10 cm voor F. 

x mode s = 0,75m s = I,25 m s 

* 2,5 cm A I7,3 I2,5 

B I3,5 9,5 

c I6,I 11,8 

* 3 cm A 20,8 I5 

B 16,2 11,4 

c 19,3 14,2 

Tabel 4.2 

4.3.2 Extractie met twee kickers. 

Er zijn 3 configuraties doorgerekend met elk twee kickers. We 

beschouwen nu drie kickers K1,K2 en K3 op de volgende posities: 

KI bevindt zich 17 cm voor de buigmagneet B , K2 bevindt zich 10 

cm voor F en K3 5 cm voor D tussen F en D in (fig.4.10). Elke 

configuratie bestaat nu uit het rooster gedeelte van figuur 4.10 

met twee van de drie net beschreven kickermagneten: 

configuratie I: 

configuratie 11: 

configuratie III: 

KI en K2 als gebruikte kickers 

KI en K3 als gebruikte kickers 

K2 en K3 als gebruikte kickers 

Met deze configuraties zijn trackingoperaties gedaan voor de modes 

* A, A , B en C voor verschillende hoekafbuigingen tot en met 10 

mrad. De grafieken bij figuur 4.11 geven de door de kickers 

veroorzaakte baanafbuigingen in de grote driftruimte weer. 

Horizontaal is weergegeven s t.o.v. de quadrupooi D. Bij elke 

curve is de configuratie vermeld en tussen haakjes de 

hoekafbuigingen van de kickers in mrad. 
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Figuur 4.11 Enkele baanafbuigingen voor verschillende modes, 

configuraties en kicksterktes. 

Bij een driftlengteafstand s = 1, 75 m worden met de confi

guraties I en 11 een afwijking x bereikt van ongeveer 2,5 cm met 

hoekafbuigingen van 6 mrad, en een afwijking van 3 tot 3,5 cm met 

afbuigingen van 8 mrad. Bij s = 1,25 m worden met configuraties I 

en 11 een afwijking verkregen van ongeveer 2,5 cm met afbuigingen 

van 8 mrad en met configuratie Ill is hier 6 mrad voor nodig. Voor 



een baanafwijking van 2,5 cm bij s = 0, 75 m zullen hoekafbuigingen 

van 8 tot 10 mrad nodig zijn. 

Het valt op dat met configuratie lil bij elke afbuigsterkte 

van de kickers de grootste baanafbuigingen worden verkregen. Een 

kicker tussen de quadrupalen F en D lijkt dus een goede oplossing. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er slechts 10 cm ruimte 

tussen F en D is, waardoor K3 klein moet blijven (bv. 5 of 8 cm) 

terwijl K2 wel twee keer zo groot kan zijn. Kicker K3 moet dan 

voor eenzelfde hoekafbuiging een twee keer zo groot veld opwekken 

dan kicker K2. 

Net zoals bij het gebruik van één kicker is aan de grafieken 

te zien dat bij extractie het septurn liefst achterin de 

driftruimte geplaatst moet worden. Ook hier moet echter rekening 

gehouden worden met de benodigde ruimte voor de extractiebuis. 

4.4 Injectie in Euterpe. 

Op verschillende manieren is geprobeerd een locale afbuiging 

van de evenwichtsbaan tot vlak bij het septurn te creëeren, voor 

het toepassen van multi-turn injectie. In figuur 4.12 is een grote 

driftruimte (2 maal Ol) samen met twee paar quadrupalen (Q7 met Q8 

en Ql met Q2), buigmagneten (B) en kleinere driftruimten 03 en 04 

getekend. Het injectiesepturn moet net zoals bij extractie ook in 

een grote driftruimte komen. De bumpermagneten voor de locale 

evenwichtsbaanafbuiging worden in de 03 en/of 04 driftruimten en 

eventueel ook in 01 geplaatst. 

B 8 
0?> Ol 01 03 

Figuur 4.12 Het voor injectie beschouwde roostergedeelte. 



In de hierna komende subparagrafen wordt ingegaan op injectie met 

locale afbuigingen van de evenwichtsbaan met behulp van drie en 

met vier bumpermagneten. Voor injectie met twee bumpers is het 

nodig dat het faseverschil f.rp hiertussen n of een veelvoud van n 

bedraagt. Alleen dan zal een deeltje na de tweede bumper weer gaan 

bewegen op de optische as wanneer het deeltje dit ook deed vóór de 

verstoring van de eerste bumper. Het probleem is nu dat het 

faseverloop in de machine en ook in het gedeelte van figuur 4.12 

voor elk van de modes verschillend is. Een goede plaats van de 

bumpers voor één mode, is tegelijkertijd geen goede plaats voor de 

andere modes. Daarom wordt injectie met behulp van twee bumpers 

verder niet behandeld. Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de 

* modes A , B en C. Mode A is verder niet gebruikt omdat de horizon-

tale tune bijna een geheel getal is, zodat bij injectie de bunch 

na één omloop al weer vlak bij het septurn is. Door botsing zal dan 

* deeltjesverlies optreden. Bij mode A duurt het 6 omlopen voordat 

de bunch ongeveer een geheel aantal malen een betatronoscillatie 

heeft uitgevoerd (v = 6,835, na 6 omlopen 41,01 oscillaties 
x 

uitgevoerd). Hierdoor hoeven de sterktes van de bumpermagneten 

minder snel terug te worden gebracht en kan over meerdere omwente

lingstijden injectie plaats vinden. 

Single-turn injectie komt als laatste in deze paragraaf aan 

de orde. Er is gekeken naar de beste plaats van een kickermagneet 

in de 03- of 04-driftruimte direct achter de grote driftruimte 

zoals getekend in figuur 4.12. 

4.4.1 Injectie met drie bumpers. 

Uitgegaan wordt van betatronoscillaties in de horizontale 

faseruimte vanuit een beginpunt s = 0: 

x(s) = CVj3(S) cosrp(s) 

x' (s) = c [a(s)cosrp(s) + sinrp(s)) 

s ds 
met'= d/ds, rp(s) = J (3(s) 

0 

en a(s) = -1/2· (3' (s) 
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Om de baanafbuigingsprocedure aanschouwelijk te maken is het 

nuttig de coordinaten (x,x' ) te transformeren 

(X ,X 1
) voor een beschrijving in een 

n n 
faseruimte, door middel van de transformatiematrix 

[ 1/v'/ITST M = 
a(s)j.;jiTST 

Er geldt dan voor (x ,x ' ): n n 

0 

v1ITST 

[ 
xn l = [ xj.;jiTST l = 
x~ M· a(s)jv'f3(s)' + v'j3(sT x' 

naar coordinaten 

"genormaliseerde" 

M: 

l (4.8) 

[

cosrp l 
C· . (4.9) 

-stnrp 

Een betatronoscillatie kan in de genormaliseerde faseruimte met 

een cirkelbeweging beschreven worden. Een "kick" b.x' door een 

bumper- of kickermagneet heeft in deze faseruimte alleen invloed 

op x ' : b.x ' = v'/3 · b.x' . In figuur 4.13 is een kick en een 
n n 

betatronoscillatie geschetst. 

Figuur 4.13 Een betatronoscillatie en een kick in de 

genormaliseerde faseruimte. 

Bij de beschrijving van de kick wordt er van uitgegaan dat deze 

plaats vindt in de bumper op één plaats precies middenin de bumper 

(fig.4.14). 
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Figuur 4.14 Voorstelling van beweging in bumper. 

In het volgende wordt uitgegaan van een situatie waarin een 

evenwichtsbaan eerst wordt afgebogen door twee bumpers Kl en K2, 

dan langs het septurn loopt en vervolgens verder in het rooster 

door een derde bumper K3 weer op de evenwichtsas terechtkomt. Dit 

is in figuur 4.15 duidelijk gemaakt met een beschrijving in de 

(x ,x 1 )-ruimte. Een deeltje bewegend op de optische as 
n n 

(x = x = 0) krijgt een kick l:J.x 1 van Kl. Vervolgens gaat het 
n n nl 

deeltje een betatronoscillatie uitvoeren tot bij K2, waarbij een 

faseverschil q>l wordt doorlopen. K2 geeft een kick l:J.xn
2

1 om het 

deeltje zodanig verder te laten lopen dat het het septurn passeert 

met een bepaalde uitwijking x (x in genormaliseerde fase-
s ns 

ruimte). Wanneer het deeltje K3 bereikt en een faseverschil ~~'z 

vanaf K2 en q> sk vanaf het septurn heeft doorlopen, geeft deze 

bumper een zodanige kick l:J.xn
3

1 dat het deeltje weer op de optische 

as verder gaat. 

I ' 
s 

I I :~ C(Sk -----7: 
[ I I 
lt-- 'f' I ---7-1 ~-- <f 1 --~~ 

Figuur 4.15 Baanafbuiging met drie bumpers. 
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Uit figuur 4.15 kunnen de kickgroottes afgeleid worden: 

ó.x 1 = x I sinrp k n3 ns s 
ó.x 1 = ó.x 1 

• sinrp I sinrp
1 n1 n3 2 

6xn2
1 = - (6xn3

1 
• cosrp2 + 6xn1

1 cosrp1) 

(4.10) 

De echte hoekafbuigingen 6x 1 volgen dan uit Ó.X
1 = ó.x 1 I V{3 met (3 

n 
de betafuncties op de plaats van de bumpers. Voor de divergentie 

van de baan bij het septurn x 1 kan worden afgeleid: 
s 

x 1 = - (cotrp k + a )x I (3 s s s s s 
( 4.11) 

met a en (3 de Twiss-parameters bij het septum. 
s s 

Het voorgaande is toegepast op de in figuur 4.16 weergegeven 

configuratie, waarbij bumper K1 zich in de eerste 04 driftruimte, 

K2 zich in de eerste 03 en K3 zich in de tweede 03 of 04 

driftruimte bevinden. In elk van de driftruimten staan mogelijke 

centrale posities van de bumpers aangegeven en de posities van de 

uitgang van een septum, met de afstanden in cm. 

50 50 50 

-·--r-··--t-·· -r--
I 1 
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Figuur 4.16 Situatie bij injectie met drie bumpers. 

Met het programma DIMAD zijn voor alle posities de faseverschillen 

t.o.v. een beginpunt en de Twiss-parameters berekend voor de 

verschillende modes. Voor de berekening van de sterktes van de 

bumpers en de divergentie van de baan bij het septum, is een 

programma geschreven dat de Twissparameters en fasewaarden inleest 

uit de DIMAD-uitvoerfiles, waarna voor alle mogelijke 

positiecombinaties de hoekafbuigingen en divergenties berekend 

zijn. Hierbij moet de gewenste baanafbuiging bij het septurn 

opgegeven worden en hiervoor is genomen 1,5 cm. De selectie van de 

beste positiecombinaties is gedaan door de resultaten van de drie 
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modes onderling te vergelijken en de combinaties uit te kiezen die 

bij alle modes zo laag mogelijke waarden voor de afbuigsterkten 

hebben. In tabel 4.3 staan voor de vier septurnposities een aantal 

van de beste positie combinaties van de bumpers vermeld. De 

genoemde positienummers komen overeen met de nummers in figuur 

4.16. Voor elke combinatie zijn voor alle drie de modes de waarden 

van de hoekafbuigingen van de bumpers gegeven en de divergentie 

van de baan bij het septurn vermeld. 

positie 

septurn 

1 

2 

3 

4 

posities mode 

K1,K2,K3 

* 1, 4, 2 A 

1, 4, 4 

1, 4, 4 

1, 4, 4 

1, 4, 4 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

* 

* 

* 

* 

-3 
kicks [10 ] 

flx 1 flx 1 

1 2 

22,01 19,34 

14,70 

22,57 

21,08 

2,13 

21,97 

25,97 

1,55 

27,17 

33,82 

1,22 

35,60 

48,41 

1,00 

51,63 

2,27 

-8,40 

18,96 

7,25 

-7,92 

23,36 

5,28 

-9,79 

30,42 

4,15 

-12,83 

43,54 

3,42 

-18,61 

flx 1 

3 

6,24 

22,05 

5,63 

9,10 

27,41 

6,15 

11,21 

19,95 

7,60 

14,60 

15,68 

9,96 

20,89 

12,92 

14,44 

-6,41 

3,16 

-6,21 

-5,64 

11,22 

-5,75 

-6,96 

8,16 

-7,11 

-9.06 

6,42 

-9,31 

-12,96 

5,29 

-13,50 

Tabel 4.3 Kicks en posities van bumpers en divergenties 

bij het septurn met x = 1,5 cm. 
s 

Bij septurnpositie 1 blijken de benodigde afbuigsterkten van 

de bumpers het laagst. naarmate het septurn meer naar rechts in de 

driftruimte wordt geplaatst, worden de afbuigsterkten steeds 
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groter. Het heeft dus voordeel om het septurn zo veel mogelijk in 

het begin van de grote driftruimte te plaatsen, maar er moet 

rekening gehouden worden met de ruimte die nodig is om de 

injectiebuis langs de quadrupalen vooraan de grote driftruimte te 

kunnen leiden. 

Een kleine verandering van 5 tot 10 cm in de positie van een 

bumper heeft weinig invloed op de sterktes van de bumpers, 

waardoor de keuze van de uiteindelijke te gebruiken combinatie 

tevens van plaatsingsargumenten kan afhangen. Hierbij kan men 

denken aan extra elementen in het rooster, zoals bijvoorbeeld 

monitoren en kickers voor de compensatie van baanverstoringen, 

waarvoor ook ruimte vrijgelaten moet worden. 

Verder is te zien dat voor elke positiecombinatie de 

divergenties bij het septurn voor de verschillende modes 

verschillend zijn. Voor elke verschillende mode moet het septurn 

voor optimale injectie dan de hoek van de geinjeeteerde bundel 

aanpassen aan de helling van de verschoven baan in de machine bij 

het septum. 

4.4.2 Injectie met vier bumpers. 

Injectie met vier bumpers kan nuttig zijn als de divergentie 

van de verschoven baan bij het septurn nul moet zijn, dus als de 

baan bij het septurn evenwijdig moet zijn met de optische as. Men 

kan hierbij denken aan de volgende configuratie met twee bumpers 

aan weerzijden in de grote driftruimte en twee bumpers in de 03 of 

04 driftruimten (fig.4.17). Een verschoven evenwichtsbaan die 

parallel met de optische as loopt bij alle modes in de grote 

driftruimte kan nuttig zijn voor de injectie van deeltjes. Het 

septurn kan bij elke mode de deeltjes met een vaste hoek 

injecteren. Wanneer de bundel ook evenwijdig met de optische as 

geïnjecteerd wordt, maakt de positie van het septurn in de grote 

driftruimte niets meer uit. 
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Figuur 4.17 Situatie bij injectie met vier bumpers. 

Bij verschillende positiecombinaties zijn voor een vereiste 

baanafwijking van 1,5 cm de sterktes van de bumpers Kl ,K2, K3 en 

K4 bepaald. Hierbij is er voor gezorgd dat tussen K2 en K3 in de 

grote driftruimte de afgebogen evenwichtsbaan parallel met de 

optische as loopt. Hiervoor is een programma geschreven dat met 

behulp van de Twissparameters op de centrale posities van de 

bumpers en de faseverschillen hiertussen de bumpersterktes kan 

uitrekenen. Voor de berekening zijn de formules (4.4), (4.5) en 

(4.6) gebruikt. Vanwege de symmetrie in het rooster van mode A en 

C kunnen Kl en K4 gelijke afbuigsterktes hebben, evenals K2 en K3, 

wanneer de posities van de bumpers symmetrisch zijn opgesteld ten 

opzichte van het midden van de grote driftruimte. In tabel 4.4 

staan een aantal berekende waarden voor de kickgroottes in mrad 

voor een gewenste baanafwijking bij het septurn van 1,5 cm. Dit is 

gedaan voor twee positie combinaties van de bumpers. Bij deze 

combinaties zijn de hoekafbuigingen zo laag mogelijk bij de drie 

modes tegelijk. 



posities mode hoekafbuigingen 

K1,K2,K3,K4 K1 K2 K3 K4 

* 4, 3, 3, 4 A 22,27 -13,83 -13,83 22,27 

8 15,88 -19,41 5,16 12,61 

c 15,41 -14,41 -14,41 15,41 

* 5, 3, 3, 5 A 20,49 -16,90 -16,90 20,49 

8 15,54 -21,06 3,96 14,32 

c 15,75 -16,05 -16,05 15,75 

Tabel 4.4 Kicks van bumpers bij twee configuraties voor 

x 
s = 1,5 cm. 

4.4.3 Single turn injectie. 

De situatie waar van uit wordt gegaan kan men figuur 4.16 

beschouwen. De deeltjes worden in de grote driftruimte geïnjec

teerd. Een kickermagneet in de tweede 03- of 04-driftruimte maakt 

de divergentie van de bundel weer gelijk aan nul en zorgt ervoor 

dat de bundel op de optische as verder beweegt. De in figuur 4.16 

aangegeven posities voor het septurn en KJ zijn dezelfde posities 

die hier gebruikt zijn voor het septurnuiteinde en de kicker. 

Een aantal resultaten staan in tabel 4.5 vermeldt, waarbij 

injectie is gesimuleerd op een afstand x van 2,5 cm van de 
s 

optische as. Voor elke septurnpositie en voor elke mode apart is de 

beste positie van de kicker vermeldt, samen met de hoekafbuigingen 

van de kicker xk' en bij het septurnuiteinde xs' in mrad. Er is 

niet gekeken naar de combinaties die het beste zijn voor alle 

modes tegelijk zoals gedaan is bij de injectie met drie en met 

vier bumpers. Bij bepaalde septurnposities zijn de beste 

kickerposities voor elke mode namelijk erg verschillend. 

55 



septurnpos mode kickerpos. X I X I 

k s 

* 1 A 1 9,64 -10,87 

B 1 35,03 2,69 

c 1 9,19 -10,52 

* 2 A 1 12,32 -13,89 

B 1 33,24 2,55 

c 1 11,64 -13,33 

* 3 A 1 17,07 -19,25 

B 7 15,84 26,23 

c 1 15,87 -18,16 

* 4 A 1 27,71 -31,24 

B 7 10,39 17,21 

c 7 21,37 -3,23 

Tabel 4.5 De beste kickerposities bij elke septurnpositie 

en mode. 

Bij single-turn injectie heeft men een kicker nodig die in een 

tijd van enkele tientallen ns zijn afbuigveld naar nul terug kan 

brengen. Het is hier dus van groot belang dat de hoekafbuiging 

welke de kicker moet genereren zo laag mogelijk is. Bij 

* septurnposities 1 en 2 zijn bij de modes A en C de hoekafbuigingen 

van de kickers het laagst ( rond de 10 mrad), maar bij mode B 

juist erg hoog. Bij septurnpositie 4 is dit juist andersom. Met een 

bepaalde septurnpositie is het niet mogelijk om voor alle modes 

tegelijk een lage waarde voor 

verschillen ook de divergenties x 1 

s 

x 1 te verkrijgen. Bovendien 
k 
van de bundel direct achter 

het septurn te veel voor de modes onderling, wat extra eisen aan 

het septurn zou kunnen stellen. Wanneer een afbuigwaarde van 10 

mrad van de kicker technisch goed te realiseren zou zijn, zou 

echter voor één of twee modes wel single-turn injectie 

gerealiseerd kunnen worden. 

Alle afbuigwaardes zouden lager uitvallen als de afstand ten 

opzichte van de optische as waaronder de bundel de versneller 

binnenkomt kleiner zou zijn dan 2,5 cm. De septurnwand mag echter 

niet te ver in de vacuumbuis liggen vanwege een eventuele 

belemmerende werking op de bundel in de versneller. 



4.5 Conclusies. 

Extractie met twee kickers heeft als voordeel boven het 

gebruik van één kicker dat de sterkten een stuk kleiner kunnen. 

Afbuigingen van de evenwichtsbaan van 2,5 tot 3 cm in de grote 

driftruimte waarbij één kicker 10 of meer mrad hoekafbuiging nodig 

heeft, worden met een combinatie van twee gedaan met hoekafbui

gingen van 6 tot 8 mrad. Goede plaatsen voor een kicker zijn voor 

een quadrupoolpaar aan het begin vaneen grote driftruimte en 

precies tussen deze twee quadrupalen in. Deze laatste plaatsing 

heeft als nadeel dat er alleen maar ruimte is voor kickers met een 

lengte van minder dan 10 cm. Het septurn kan het beste zo ver 

mogelijk achter in een grote driftruimte geplaatst worden (gezien 

vanuit de bewegingsrichting van de deeltjes), met in achtneming 

van de ruimte die de extractiepijp nodig heeft om langs het 

volgende quadrupoolpaar na de grote driftruimte te kunnen liggen. 

Bij injectie met drie bumpers kan het septurn het beste voorin 

een grote driftruimte komen, weer met vrijlating van ruimte om de 

injectiebuis langs het quadrupoolpaar aan het begin van de grote 

driftruimte te kunnen leiden. De maximale hoekafbuigingen van de 

gunstigste bumperposities (septum vooraan in grote driftruimte) 

liggen tussen 22 en 28 mrad, voor een afwijking van 1,5 cm bij het 

sept urn. 

Met injectie met behulp van vier bumpers kan een verschoven 

evenwichtsbaan verkregen worden die parallel loopt met de optische 

as. Daardoor maakt het niet meer uit waar in de grote driftruimte 

(tussen de middelste bumpers) het septurn terecht komt, als het 

septurn de deeltjes ook evenwijdig met de optische as injecteert. 

De maximale hoekafwijkingen van de gunstigste combinaties liggen 

tussen 20 en 22 mrad. 

Injectie met behulp van vier bumpers heeft dus een voordeel 

ten opzichte van het gebruik van drie bumpers, vanwege de grotere 

keuzevrijheid van de plaats van het septum, de vaste hoek waarmee 

het septurn de deeltjes de machine in kan leiden en de lagere 

maximale bumpersterktes. 

Single-turn injectie is voor een vaste septurnpositie niet 

goed te realiseren voor alle drie de modes tegelijk. Wanneer 

echter single-turn injectie slechts voor één of ·twee modes gewenst 
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is, is het eventueel wel mogelijk. De hier gebruikte kicker moet 

dan echter wel een hoekafbuiging van ongeveer 10 mrad hebben en 

deze uit kunnen schakelen in een tijd van enkele tientallen ns. 
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HOOFDSTUK 5 

DE BUNDELLIJN VAN MIGROTRON NAAR EUTERPE 

Electronen worden in Euterpe geïnjecteerd vanuit een 

microtron bij een energie van 70 MeV. Dit hoofdstuk zal een aanzet 

zijn tot het uiteindelijke ontwerp van een transportlijn van het 

microtron naar Euterpe. Een dubbel achromatisch buigsysteem zal 

behandeld worden en enige waarden van magneetsterkten zullen 

gegeven worden. Theoretische achtergronden over bundeltransport

systemen zijn te vinden in o.a. de literatuur vermeld bij de 

volgende referenties: [PEN61],[BAN66] en [CAS85]. 

5.1 Elementaire transportelementen. 

Een transportlijn of bundellijn bestaat een vacuumbuis die 

door verschillende magneten loopt. Het effect van elk element van 

de bundellijn op de plaats van een deeltje in de faseruimte kan 

door een matrix voorgesteld worden, zoals ook behandeld in 

hoofdstuk 2. Hierna worden enige elementen van een bundellijn 

behandeld. De optische as door het midden van de vacuumbuis is net 

zoals in paragraaf 2.1 de s-as genoemd. Loodrecht op deze s-as 

staan de x-as in het horizontale vlak en de y-as in 

verticale richting. 

Driftlengte 

Een driftlengte is een gedeelte van het transportsysteem 

waarin geen extern veld een invloed uitoefent op de beweging van 

de deeltjes, dus de gedeelten van de vacuumbuis die niet tussen 

enige magneet zitten. De positie z en divergentie z ' van een 
2 2 

deeltje aan het eind van een driftruimte volgen uit z
1 

en z
1
' aan 

het begin uit (z = x of y): 

[ :~ l = [ : ~ l [ :: l (5.1) 

met L de lengte van de driftruimte. 
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Figuur 5.1 Beweging van een deeltje in driftruimte in 

(z,s) ruimte en in faseruimte (Z,Z 1 
). 

De divergentie blijft dus gelijk, maar de plaats veranderd volgens 

z = z + Lz 1
• 

2 1 1 

Dunne lens 

Een dunne lens is een quadrupaal waarbij de buigactie op één 

plaats verondersteld wordt, in plaats van over de gehele lengte 

van de quadrupaaL De coördinaten (z ,z 1
) van een deeltje na een 

2 2 

dunne lens volgen uit (z ,z 1 
) voor de lens uit: 

1 1 

[ :~ l = [ -~ ~ l [ :: l 

--------4---------~s 

LINS 

I 1, ---

2'-- -
1 

(5.2) 

Figuur 5.2 Effect dunne lens op deeltje voorgesteld in 

gewone ruimte en in faseruimte. 

Q is de geïntegreerde sterkte van de magneet. Gebruikt men voor 

een quadrupooi met lengte d een dunne lens benadering dan is 

Q = kd met k de quadrupoolsterkte zoals gedefinieerd in vergelij

king (2. 7). (Zie ook verderop bij behandeling dikke lens). Meestal 



echter wordt Q zelf de quadrupoolsterkte genoemd. Verder geldt dat 

Q = 1/F waarin F de brandpuntsafstand van de lens is. Wanneer Q 

positief (negatief) is werkt de lens focusserend (defocusserend). 

Als de lens in het horizontale vlak focusseerd (defocusseerd) met 

sterkte Q dan defocusseerd (focusseerd) de lens in verticale 

richting met sterkte -Q. 

Dikke lens 

Voor een quadrupooi waarbij k (zie formule 2. 7) constant is 

over de hele lengte d van de magneet kan de werking op een deeltje 

met fasecoordinaten (z ,z ') voorgesteld worden als: 
l l 

of 

Hierin 

[ :~ ] = M [ :; ] waarin M de volgende matrix is' 

[ 

cos rp 

-(rp/d)·sin rp 

[ 
cosh rp 

(rp/d) · sinh rp 

is rp = d VfkT. 

(d/rp) ·sin rp l 
cos rp 

(focusserend) 

-(d/rp) · sinh ~ ] (defocusserend) 
cosh rp 

(5.3) 

Deze matrices zijn op te splitsen in een drift-lens-drift 

combinatie volgens: 

2v - v
2

Q l 
(5.4) 

1 - vQ 

Voor Q en v gelden de uitdrukkingen: 

focusserende matrix: Q = (rp/d)sin rp , v = (1 - cos rp)d/rpsin rp 

defocusserende matrix: Q = -(rp/d)sinh rp , 

v = (cosh rp - l)d/rpsinh rp 

De lengte v geeft de afstand van het begin van de lens naar het 

eerste zogenaamde hoofdvlak Hl en van het tweede hoofdvlak H2 naar 

het einde van de lens (fig.5.3). 
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Figuur 5.3 Hoofdvlakken in een quadrupool. 

Wanneer v = d/2, ofwel de hoofdvlakken vallen samen, dan kan de 

quadrupooi als een dunne lens beschouwd worden. Dit is het geval 

als d en/of k klein genoeg worden, zoals de volgende afleiding 

duidelijk maakt. De uitdrukking voor v bij formule (5.4) kan in 

een reeksontwikkeling naar rp opgeschreven worden. Tot en met 
2 

termen met rp levert dit: 

d 2 

v = 2 ° + i2 + · · ·) (focusserende matrix) 
(5.5) 

of d 2 
v = 2 (1 - i2 + ... ) (defocusserende matrix) 

Als rp
2 

« 1 dan is v = d/2 en werkt de dunne lens benadering voor 

de quadrupooi goed. Q reeksontwikkelen naar rp levert: 

2 2 

Q - + rp (1 - rp ) --a +6+ ... (5.6) 

Voor een dunne lens geldt dan: Q = ± rp 2 /d = kd. 

Buigmagneet 

Hier zal specifiek een sectormagneet behandeld worden met een 

homogeen magneetveld. Een sectormagneet is een dipoolbuigmagneet 

waarbij de zijvlakken loodrecht op de optische as staan (fig.5.4). 

De buighoek t/J is gelijk aan 1/p met 1 de effectieve lengte en p de 

kromtestraal. 
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Figuur 5.4 Sectormagneet. 

Deze dipool is een voorbeeld van een dispersief element. Een 

dispersief element heeft een invloed op de coordinaten van een 

deeltje in de faseruimte welke afhangt van de impuls van het 

deeltje. De optische as door een sectormagneet is de baan van een 

referentie-deeltje met impuls p dat op de optische as buiten de 

magneet binnenkomt. Een deeltje met een afwijkende impuls p + top 

zal, wanneer eerst bewegend over de optische as, in de 

sectormagneet van de optische as af bewegen. 

Voor de matrixbeschrijving van een sector magneet werkt men 

met 3 x 3 -matrices om de invloed van de impuls weer te kunnen 

geven. De coordinaten van een deeltje in de faseruimte worden 

uitgebreid met t.p/p volgens: (z,z' ,t.p/p). Wanneer de buigactie van 

de sectormagneet in het horizontale vlak plaatsvindt zijn de 

transformatiematrices voor de horizontale en de verticale richting 

met q, = 1/p: 

[ -

[ ~ 
Verticaal 

cos q, 
1 . A. -s1n V' p 

0 

1 

0 

werkt de 

psin q, 
cos q, 

0 

sin q, (horizontaal) 
p(l - cos q,) l 

1 

(5.5) 

~ ] (verticaal) 

sectormagneet dus als een driftruimte met 

lengte l. De matrix voor de horizontale beweging is op te splitsen 

in een driftlengte, een dunne lens met dispersieve werking, en nog 
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een driftlengte, volgens: 

[ ~ ~ ~ l [ -: 0 

1 

0 

(5.6) 

met L = p(l cos lf>)/sin 4>, P = (sin lf>)/p en D = sin 1/>. 

L is de lengte van het lijnstuk van de ingangs- en uitgangsvlakken 

naar het midden van de magneet, zoals getekend in figuur 5.5. De 

lijnstukken liggen in het verlengde van de optische as net buiten 

de magneet in de aangrenzende driftruimten. In figuur 5.6 staat 

het effect van een sectormagneet op een deeltje met 

begincaordinaten (X,X 1 .~p/p) = (0,0,1) volgens de net genoemde 

opsplitsing. De eerste drift heeft geen effect op de fase

coordinaten. De dispersieve lenswerking verandert de coordinaten 

in (O,D,l). Daarna volgt weer een drift over een lengte L, waarna 

de coordinaten uiteindelijk worden: (LD,D,l). 

' 
\ I p 

\ ; I 
\ I 

r"' 
i 

Figuur 5.5 Driftlengte L 

weergegeven in magneet

geometrie. 

LO 

D 

Figuur 5.6 Effect van 

sectormagneet op deeltje 

met coordinaten (0,0,1) 

Doubletten en tripletten van quadrupolen. 

Een quadrupooldoublet is een combinatie van twee quadrupolen, 

waarbij gewoonlijk één focusserend en de ander defocusserend is. 

In het volgende wordt uitgegaan van een dunne lens benadering van 

de quadrupolen. De matrix van een roostergedeelte bestaande uit 

achtereenvolgens een lens met sterkte Q , een driftlengte over een 
1 



afstand d en een lens met sterkte Q is: 
2 

[ 
1 0 ][ 1 d ][ 1 0 l [ 1 - dQ 

= 
-Q 1 0 1 -Q 1 dQ1Q2 2 1 

Deze combinatie is op te splitsen 

combinatie volgens: 

met: 

QT = Q1 + Q2 - dQ1Q2 

v1 = dQ/Q
1 

, v2 = dQ/0
1 

1: dQJ 
1 

- Q - Q 
1 2 

(5.7) 

in een drift-lens-drift 

(5.8) 

Deze combinatie heeft net zoals een dikke lens ook twee 

hoofdvlakken. De werking van de doublet is voor te stellen als 

achtereenvolgens een drift naar het eerste hoofdvlak over een 

afstand dan een lensactie met sterkte tussen de 

hoofdvlakken, en dan een drift van het tweede hoofdvlak naar het 

einde van de doublet over een afstand v . In figuur 5. 7 staan 
2 

schematisch twee doubletten met hoofdvlakken getekend. 

r1 :~ i·J 
HIH'1 Hl Ht 

Figuur 5.7 Doubletten met hoofdvlakken. 

Doubletten worden gebruikt als men focussering zowel in het 

horizontale vlak als het verticale vlak wil hebben. Als 

bijvoorbeeld Q
1 

= -Q
2 

= Q, dan is lenssterkte Q
1 

van de het 

doublet gelijk aan -dQ2, zowel voor Q positief als negatief. 

Een quadrupooltriplet bestaat uit drie quadrupalen met 
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gelijke onderlinge afstand en met alternerende polariteit, waarbij 

gewoonlijk de twee buitenste quadrupalen dezelfde sterkte hebben. 

De transportmatrix voor een triplet met dunne lenzen met sterkten 

Q
1 

voor de buitenste en een sterkte Q
2 

voor de middelste lens en 

met onderlinge afstand gelijk aan d is: 

[ 

1 + dQ 

QT 

met: 

d(2 - dQ2) l 
1 + dQ 

Q = dQ Q - 2Q - Q 
1 2 1 2 

Q = Q(dQ - 1) 
T 1 

(5.9) 

Deze matrix is op te splitsen in een drift-lens-drift combinatie 

volgens: 

(5.10) 

met: 
-1 

w = d(l - dQ ) en met Q zoals bij (5. 9). 
1 T 

Ook bij een triplet zijn door deze opsplitsing twee hoofdvlakken 

bepaald. In tegenstelling tot bij een doublet liggen de hoofdvlak

ken bij een triplet symmetrisch rondom de middelste lens, zoals 

weergegeven in figuur 5.8. 

Figuur 5.8 Triplet met hoofdvlakken. 
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5.2 Dubbel achromatische buigsystemen. 

Na het doorlopen van een roostergedeelte dat dubbel 

achromatisch is, heeft een deeltje een plaats en divergentie in de 

faseruimte die niet afhangen van een eventuele impulsvariatie 6p. 

Wanneer een deeltje aan het begin van een roostergedeelte de 

coordinaten (0,0,6p/p) heeft, zal bij het doorlopen van 

dispersieve elementen het deeltje in de faseruimte van het punt 

z = z' = 0 af bewegen, terwijl dit in het geval van 6p/p niet 

gebeurt. Het systeem heet achromatisch naar plaats als na het 

doorlopen ervan z = 0 en achromatisch naar divergentie als z' = 0. 

Dit systeem is dubbel achromatisch als z = z' = 0 na het doorlopen 

ervan, ongeacht een eventuele impulsafwijking 6p. In figuur 5. 9 

staat een voorbeeld van de werking van een systeem dat dubbel 

achromatisch is. 

1:.' 

Figuur 5.9 Effect van een dubbel achromatisch systeem in 

de faseruimte (z,z') 

Een model van een achromatisch buigsysteem met twee sector

magneten met homogeen magneetveld en een quadrupooi zal nu 

behandeld worden en is in figuur 5.10 weergegeven. Elk van de 

driftlengten 1 en loopt van het midden van een sectormagneet 
1 2 

tot aan het midden van de quadrupoolmagneet. De werking van de 

sectormagneten wordt beschouwd als een drift, gevolgd door een 

lens met dispersie, en weer een drift, zoals in par.5.1 behandeld 

is. Voor de quadrupoot wordt een dunne lens genomen. Verondersteld 

wordt dat het buigsysteem in het horizontale vlak ligt. 
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Figuur 5.10 Buigsysteem met twee sectormagneten en 

een quadrupoolmagneet. 

Om nu een voorwaarde voor dubbele achromatie af te leiden kan een 

deeltje met fasecoordinaten (0,0,1) gevolgd worden vanaf positie 1 
" 

tot en met 6 zoals is aangegeven in figuur 5.10. 

Na de dispersieve lenswerking van de eerste sectormagneet geldt 

voor de coordinaten: 

x=Ox 1 =D 
2 ' 2 1 

Hierin is D de waarde van de dispersieve werking D in form.(S.6). 
1 

Na de drift over de afstand I geldt: 
1 

x =ID X
1 =D 

3 1 1 ' 3 1 

Na de dunne lens met sterkte Q geldt: 

x = x = 1 D x I = D (1 - 1 Q) 
4 3 11' 4 1 1 

Na de drift over de afstand I geldt: 
2 

x = 1 D + I D (1 - 1 Q) x I = D (1 - 1 Q) 
5 11 21 1 '5 1 1 

Na de dispersieve lensactie van de tweede buigmagneet geldt: 

x = x x I = -P x + x I + D 
ó 5' ó 25 5 2 

Nu moeten de coordinaten van het deeltje weer (0,0,1) zijn als 

de buigsectie dubbel achromatisch is. Daarom moet gelden: 

x = 0 en x 1 = 0 
ó ó 

Hieruit volgen de relaties: 

1 + 1 (1 - 1 Q) = 0 
1 2 1 

en D +D -lDQ=O 
1 2 1 1 

Uit deze vergelijkingen volgen de voorwaarden voor dubbele 
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achromatie voor het beschouwde systeem: 

1 1 
Q =- +-

1 1 
(5.11) 

1 2 

Er zal nu specifiek van een buigsysteem met twee identieke 

sectormagneten worden uitgegaan. Dan is D = D = D en dan geldt 
1 2 

ook 1 = 1 = I. De quadrupooi moet zich nu dus precies sym-
1 2 

metrisch tussen de twee sectormagneten bevinden. Voor de 

quadrupoolsterkte Q volgt nu: 

2 
Q = T (5.12) 

In figuur 5.11 staat het effect afgebeeld van dit systeem op een 

deeltje met faseruimte coordinaten (0,0,1). De in deze figuur 

aangegeven nummers komen overeen met roosterplaatsen aangegeven in 

figuur 5.10. Uit de figuur blijkt (5.12) eenvoudig af te lezen 

(QID = 2D, zodat Q = 2/1). 

X' 
tD j 

J\ 

0 
Q!D 

~~ )( 

t) 
1_ 

' to 

Figuur 5.11 Werking van achromatisch systeem met twee 

identieke sectormagneten en een quadrupool op deeltje 

met begin coordinaten x = x' = 0 en flplp = 1. 

In dit systeem wordt er gefocusseerd in het horizontale vlak. 

Om ook in het verticale vlak te focusseren kan er een doublet of 

een triplet van quadrupalen worden toegepast in plaats van één 

quadrupaaL Als er voor wordt gezorgd dat de hoofdvlakken van het 

doublet of triplet zich precies symmetrisch tussen de 

sectormagneten bevinden kan een gelijksoortige formule als (5.12) 

gebruikt worden: 
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2 
Q =

T L (5.13) 

waarin Q de sterkte van het doublet of triplet is en L de afstand 
T 

tussen het midden van een buigmagneet en het dichtst bijliggende 

hoofdvlak is. De transportmatrix van het achromatisch buigsysteem 

in het horizontale vlak is: 

[ 

-1 

2P - QT 
0 l 

-1 
(5.14) 

Hierin is P = (sin tf>)lp, de lenssterkte van een sectormagneet, 

zoals in (5.6). 

In figuur 5.12 staan een aantal quadrupoolconfiguraties om te 

bereiken dat de hoofdvlakken symmetrisch tussen de buigmagneten 

liggen. Een doublet moet uit het midden worden geplaatst, terwijl 

een triplet precies symmetrisch neergezet kan worden. 

~~----~~-~-H~ll------~~ 
I L ~· !f--L I 

Figuur 5.12 Mogelijke quadrupoolcombinaties voor het 

bereiken van symmetrische plaatsing hoofdvlakken. 
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5.3 Het ontwerp van de transportlijn. 

Een eerste ontwerp van de transportlijn van het rnicrotron 

naar Euterpe is hier behandeld. De uiteindelijke geometrie van de 

lijn is nog niet bekend. De deeltjes uit het rnicrotron worden 

echter over 90 graden afgebogen vanaf het begin van de bundellijn 

tot na het injectiesepturn in Euterpe. De bundellijn bestaat uit 

een rechte sectie met daarin een quadrupooldoublet, dan een 

buigsysteem bestaande uit twee dipoolmagneten en een of meerdere 

quadrupolen, en dan weer een rechte sectie naar het septurn toe 

waarin eventueel ook weer een quadrupooldoublet. Te denken is dan 

bijvoorbeeld aan een geometrie zoals in figuur 5.13. 

GROTE DR.IfTRU!MTE 
VA EUTER.pe 

Figuur 5.13 Mogelijke geometrie van bundellijn. 

Het is nuttig om de hoek waarmee de vacuurnbuis Euterpe binnenkomt 

zo klein mogelijk te rnaken zodat het septurn zo min mogelijk de 

deeltjesbundel hoeft af te buigen. Hierdoor kan het septurnontwerp 

eenvoudig blijven en eventuele strooivelden van het septurn in de 

vacuurnkarner van Euterpe zijn dan zo klein mogelijk. Er zal 

worden uitgegaan van een hoek van 
0 

5 . De afbuighoeken van de 

sectormagneten worden dan 42.5° om tot een totale afbuiging van 

90 ° te komen. Verder wordt verondersteld dat de gap tussen de 

polen van de verschillende magneten en de buitendiameter van de 
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vacuumbuis 3 cm is. 

Wat de afmetingen van de magneten betreft, zal uitgegaan 

worden van kleine quadrupalen van 0,1 m en voor de sectormagneten 

wordt een veld van 1,2 T verondersteld. De in de sectormagneten 

afgebogen baan van de 70 MeV electronen heeft dan een kromtestraal 

p = 0,1958 m en voor de lenssterkte P (in (5.6) en (5.14)) volgt 
-1 

dan P = 3,4498 m . 

Er zal nu vooral ingegaan worden op het ontwerp van het 

achromatische buigsysteem. In feite moet voor het achromatische 

ontwerp het hele gedeelte van de eerste sectormagneet tot en met 

het septurn beschouwd worden omdat het septurn ook enige dispersie 

introduceert. De dispersie van het septurn dat door de kleine 

afbuighoek wordt veroorzaakt wordt echter in de eerste fase van 

het ontwerp verwaarloosd. Voor het buigsysteem wordt nu eerst de 

sectormagneten en het gedeelte daartussen beschouwd. De uiteinde

lijke exacte berekeningen zullen met speciale computerprogramma's 

gedaan worden (bv. DIMAD). Er volgen nu enige ontwerpen voor de 

dubbel achromatische buigsecties, uitgaande van de beschreven 

sectormagneten en quadrupalen en van een afstand van 1,5 m tussen 

de centra van de sectormagneten. De magnetische inducties bij de 

pooltippen van de quadrupalen en de transportmatrices in horizon

tale en verticale richting worden steeds vermeld. Hierbij geldt 

dat de determinant van elke matrix gelijk aan 1 dient te zijn, 

zoals ook in hoofdstuk 2 aan de orde is geweest. Tot slot volgen 

nog enige opmerkingen over de hele transportlijn. 

Dubbel achromatische buigsectie met één quadrupaaL 

De situatie is in figuur 5.14 weergegeven met een afstand 

tussen het midden van een sectormagneet tot aan het midden van de 

quadrupooi van 0, 75 m. 

B Q B 

Q]~----+--1 -cP 
~--------------)~~------------~ 

1 :. o, 7 5 m 1 : o;7 5 m 

Figuur 5.14 
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Voor de sterkte Q van de quadrupooi geldt Q = 2/0,75 = 2,667 m -
1
. 

De waarde k zoals gegeven door verg. (2. 7) is gelijk aan Q/0.1 voor 

een dunne lens met lengte 0,1 m. De absolute waarde van de 

afgeleide van het magneetveld in transversale richting B' is 

gelijk aan B' = Ik I (Bp). Voor 70 Me V electronen is Bp = 0,2350 Tm. 

De gap tussen de polen is 0,03 m, dus het veld loopt van nul 

centraal tussen de polen tot maximaal bij de pooltippen over een 

afstand van 0,015 m. Het veld bij pooltippen van deze quadrupooi 

bedraagt B = B' · 0,015 = 6,27· 0,015 = 0,094 T. 
0 

-1 
De horizontale matrix M met 2P - Q = 4,23 m en de vertica

x 
le matrix M zijn: 

y 

M -
[ 

-1 

x 4,23 
0 l 

-1 

Buigsectie met quadrupooldoublet. 

& Q1 Ch.H1 
'( R,-t~dt; I 

I 

I 
I 
I 

{; ) l ~! 

Figuur 5.15 

M 
y 

H2 

3 

2,67 

lt. 

L 

6 
=>' 

De situatie blijkt uit figuur 5.15. L is de lengte tussen het 

midden van een sectormagneet tot aan de dichtst bijliggende 

hoofdvlak en wordt gegeven door L = 1 + dQ IQ = 1 + dQ IQ met 
1 2 T 2 1 T 

Q = Q + Q - dQ Q . Horizontaal geldt: L = 2/Q . Uit deze ver-
r 1 2 1 2 r 

gelijkingen zijn de volgende vergelijkingen af te leiden: 

1 + 1 - d 2 - l Q 2 - l1QT 
Q = 

1 2 Q= 
2 T Q= (5.15) 

T 
l 1 

1 
d 

2 
d 

1 2 

Deze vergelijkingen (alleen geldend in het horizontale vlak) 

leggen met een bepaalde positie van de quadrupolen, dus met 

bepaalde 1 , 1 en d, de sterkten van de quadrupalen en L vast. Er 
1 2 

volgen nu twee ontwerpvoorbeelden. 
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Ontwerp 1: 1 = 0,4 m, d = 0,2 m, 1 = 0,9 m 
1 -1 2 

Voor de sterkten in m van de quadrupalen en het hele 

doublet in horizontale richting gelden: Q = -3,75 (8 = 0,132 T), 
1 0 

Q = 3,89 (8 = 0,137 T) en Q = 3,055. 
2 0 T 

De matrices in horizontale en verticale richting zijn: 

[ 

-2,25 
M = 

y -2 77 • 

0,9 l 
0,66 

Ontwerp 2: 1 = 0,5 m, d = 0,2 m, 1 = 0,8 m 
1 2 

-1 -1 
In deze situatie is Q = 2, 75 m , Q = -1 m (8 = 0,035 T), 

T 1 0 

Q = 3,125 m -
1
(8 = 0,11 T). De transportmatrices zijn: 

2 0 

Mx = 
[ 

-1 

4,15 

M = [ 2,375 

y 1,5 

Buigsectie met quadrupooltriplet. 

Figuur 5.16 

In bovenstaande figuur is de beschouwde situatie afgebeeld. 

De triplet is symmetrisch tussen de buigmagneten geplaatst. De 

buitenste quadrupalen hebben sterkte Q en de middelste heeft 
1 

sterkte Q . Voor de sterkte van het triplet Q geldt: Q = Q(dQ -1) 
2 T T 1 

met Q = dQ Q - 2Q - Q . Horizontaal geldt: Q = 2/L. Voor L 
1 2 1 2 T 

geldt: L = 1 + d(l - dQ f 1
. Uit deze vergelijkingen zijn de 

1 

volgende vergelijkingen af te leiden: 

1 1 QT 2Q 
Q1 Q = 1 (5.16) =-- + 

d (L - 1) 
2 (dQ - 1)2 (dQ - 1) 

1 1 
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Bij een bepaalde plaatsing van de quadrupolen, d.w.z. bij bepaalde 

1 en d, liggen de sterktes en L nog niet vast. Verschillende 

combinaties van Q en Q zijn dan mogelijk. Wanneer een waarde 
1 2 

voor L wordt gekozen kunnen de sterkten uitgerekend worden. Hierna 

worden twee ontwerpvoorbeelden behandeld. 

Ontwerp 1: d = 0,2 m, 1 = 0,55 m ,L = 0,65 m 

Horizontaal geldt: QT 2/0,65 3,077 
-1 

Q = -5 
-1 

= = m m 
1 

(B = 0,18 T) Q = 5,77 m 
-1 

(B = 0,20 T). De transportmatrices en 
0 2 0 

zijn: 

[ 
-1 0 l [ 

-1 -0,47 l M = M = 
x 3,82 -1 y 0 -1 

Ontwerp 2: d = 0,3 m, I = 0,45 m, L = 0,60. 
1 -1 

Horizontaal geldt: Q = 3,33 m- , Q = -3,33 m (B = 0,12 T) 
T 1 0 

-1 en Q = 4,167 m (B = 0,15 T). De transportmatrices zijn: 
2 0 

Mx = [ -1 
3,57 [ 

-1 
M = 

y 0 

0,075 l 
-1 

Buigsectie met randfocussering van dipolen en één quadrupool. 

De situatie is zoals in figuur 5.14, maar nu staan de 

zijvlakken van de dipolen aan de kant van de quadrupooi niet 

loodrecht op de optische as. Een niet loodrechte zijvlak blijkt 

als een dunne lens te werken. Als de hoekafwijking van een zijvlak 

ten opzichte van een vlak loodreèht op de optische as een waarde a 

heeft zoals in figuur 5.17 staat aangegeven, dan ontstaat er rand-

focussering met een sterkte Q = ±(tan a)lp. 
1 

Als a positief is 

blijkt het zijvlak defocusserend te werken in het horizontale vlak 

en focusserend in het verticale vlak. 
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Figuur 5.17 Buigmagneet met niet-loodrechte zijvlak. 

De sterkte van de quadrupooi is gelijk aan Q . Er is in feite weer 
2 

sprake van een quadrupooltriplet zoals in het vorige gedeelte, 

waarbij de buitenste dunne lenzen de niet-loodrechte zijvlakken 

zijn van de dipoolmagneten. De formules bij (5.15) kunnen dan weer 

toegepast worden. Voor a is als voorbeeld gekozen de helft van de 

buighoek rp = 42,5° dus a = 21,25°. Hieruit volgt dan Q
1 

= -1,99 

m -
1 

in het horizontale vlak. Voor l wordt L genomen, de afstand 
mag 

zoals in figuur 5.17 aangegeven is, en d is afstand van het midden 

van de quadrupooi tot aan de zijkant van een buigmagneet. Voor L 
-1 

volgt dan: L = 0,364 m en daaruit volgt weer Q = 5,49 m . Met 
T 

(5.15) kan Q berekend worden: Q = 1,85 m-
1 

(B = 0,065 T) De 
2 2 0 

horizontale en de verticale transportmatrix zijn: 

-1,98 1,88] 

-1,98 [ 

-1 
M -

x 1,41 1,56 

Opmerkingen over de complete bundellijn. 

De uiteindelijke bundellijn kan bijvoorbeeld zoals in figuur 

5.13 uitzien. Aan weerszijden van het dubbel achromatische 

gedeelte zitten rechte secties waarin elk bijvoorbeeld een 

quadrupool- doublet is geplaatst. Deze doubletten zijn voor de 

focussering van de bundel en voor het aanpassen van de Twiss

parameters van de bundel aan die van Euterpe op het injectiepunt, 

wat uitgelegd is in paragraaf 4.2. Als de totale transportmatrix 

van de bundellijn T als volgt is: 
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T = [ ::: ::: l 
dan kan voor de transformatie van de Twiss-parameters ((3 ,a,"( ) 

1 1 1 

aan het begin van de lijn naar ((3 ,a , "( ) aan het eind van de lijn 
2 2 2 

de volgende transformatie gevonden worden: 

[ 

t
2 

11 

= -t t 
11 21 

t2 
21 

-2t t 
11 12 

1 + 2t t 
12 21 

-2t t 
21 22 

(5.17) 

Uitgaande van de fase-ellips van de bundel zoals die uit het 

microtron komt, moet de totale matrix T zodanig zijn dat de fase

ellips van de bundel aan het einde van het septurn aangepast is aan 

Euterpe. Dit geldt zowel in het horizontale als het verticale 

vlak. In principe moet het mogelijk zijn om met de quadrupoot

doubletten voor en achter de buigsectie de bundelellips zodanig te 

doen veranderen dat deze aan het einde van de lijn aan de gestelde 

eisen voldoet, zowel horizontaal als verticaal. Wanneer een dubbel 

achromatisch buigsysteem wordt gekozen met een triplet, kan dit 

triplet ook nog gebruikt worden voor de aanpassing van de bundel

ellips. Voor het verkrijgen van dubbele achromatie met een triplet 

kunnen immers meerdere combinaties van lenssterktes voldoen bij 

een bepaalde plaatsing van triplet-lenzen. Bij een dubbel achroma

tisch systeem waarbij één quadrupoot of een doublet wordt ge

bruikt, liggen de sterktes vast door de eis van dubbele achro

matie, zodat voor aanpassing van de bundelellips geen extra 

mogelijkheden zijn. 

De fase-ellips aan het begin van de lijn als de bundel net 

uit het microtron komt is nog niet bekend, zodat preciese 

berekeningen voorlopig nog niet mogelijk zijn. Wel is er al iets 

te zeggen over de bundelemittantie. De Linac die als injector voor 

het microtron dienst doet levert 10 MeV electronen met een 

bundelemittantie van 3 mm · mrad. Na versnelling tot 70 Me V door het 

microtron is deze emittantie 0,45 mm· mrad, als er in het microtron 

geen bundelverlies optreedt. 

Behalve de genoemde eisen voor de totale matrix moet de 

bundelomhullende na en in elk element beschouwd worden om te 

voorkomen dat er deeltjes ergens in de transportlijn tegen de 
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vacuumbuis botsen. 

5.4 Conclusies. 

Het ontwerp van een dubbel achromatisch systeem heeft een 

aantal voorbeelden opgeleverd over de realisatie ervan. Er is 

uitgegaan van een systeem met twee buigmagneten met onderlinge 

afstand van 1.5 m van centrum tot centrum, waartussen één of 

meerdere quadrupalen geplaatst worden. De combinatie met één 

quadrupooi heeft de meest divergente invloed op de bundel in de 

verticale richting. De minst divergente combinaties zijn die met 

een triplet met afstanden tussen de lenzen van 0,3 m en 

lenssterkten Q = -3,33 m -1 en Q = 5, 225 m -1
, en die met één lens 

1 2 

(Q = 1,85 m -
1

) samen met de randfocussering van de dipolen. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een triplet is het mogelijk 

om andere quadrupoolsterktes te kiezen om de totale matrix van de 

transportlijn te beïnvloeden. Het voordeel van het buigsysteem met 

randfocussering (rechthoekige uiteinden van magneten aan de kant 

van de quadrupool) is dat met gebruik van één quadrupooi een 

transport is gerealiseerd met een kleine divergente invloed op de 

bundel, terwijl het pooltipveld van de quadrupooi ook zeer klein 

is (8 = 0,065 T). 
0 
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HOOFDSTUK 6 

DE DIPOOLMAGNETEN VAN EUTERPE 

In dit hoofdstuk worden metingen aan een gewijzigde 

dipoolmagneet vergeleken met eerdere metingen aan deze magneet 

toen deze nog niet gewijzigd was. Verder wordt er een beschrijving 

gegeven van de dipolen die uiteindelijk voor Euterpe gebruikt gaan 

worden. 

6.1 Algemene beschrijving van magneetveldontwikkeling.[AIP85] 

Voor een magnetisch veld in vacuum kan de magnetische 

inductie B afgeleid worden van een scalaire potentiaal q> volgens: 

(6.1) 

De scalaire potentiaal ~ kan ontwikkeld worden in (x,y,s)

coordinaten rondom de centrale baan in het middenvlak y = 0 in de 

versneller. Bij een dipool kan men dit middenvlak voorstellen 

precies tussen de pooltippen in. 

s 

Figuur 6.1 Middenvlak en coordinatenstelsel tussen polen. 

Uitgegaan wordt van een middenvlaksymmetrie. Ten opzichte van dit 

middenvlak is ~ een oneven functie van y: ~(x,y,s) = - ~(x,-y,s). 

Daardoor gelden de volgende relaties: 

B (x,y,s) = - B (x,-y,s) 
x x 

(6.2) 
B (x,y,s) = B (x,-y,s) 

y y 

Hierbij zijn B en B de magnetische inducties in resp. de x- en x y 

79 



de y-richting. In geval van middenvlaksymmetrie kan </> geschreven 

worden in de volgende algemene expansie: 

<J>(x,y,s) = (AIO + A
11

x + A
12

(x /2!)
2

+ ... )y 

3 
+ (A

30 
+ A

31
x + .. )y / 3! (6.3) 

= L L A2m+l,n 
m n 

met A
2 1 

functies alleen van s. 
m+ ,n 

n 2m+l x y 
~-----,--.,;-: 

n! (2m+ 1)! 

Voor 8 (x,y,s) = 8</> / By op het middenvlak y = 0 geldt dan: 
y 

2 
8/x,O,s) = AIO + A

11
x + A

12
x + (6.4) 

waardoor: 

8 (x,O,s) 
y 

met A = 
l,n 

88 
= 8 I + ___I I ·x 

y x=y=O 8 x x=y=O 

dipool quadrupooi 

2 I ·x + 
x=y=O 

(6.5) 

sextupool 

Voor een dipool geldt: 8 (x,O,s) = 8 I 
0 

, maar in de praktijk 
y y x=y= 

bestaat het veld van een dipool ook altijd uit hogere orde 

componenten. Is de dipoolmagneet helemaal symmetrisch in de 

x-richting opgebouwd, dan is het veld tussen de polen ook 

symmetrisch in het verticale vlak x = 0 en geldt ook: 

8 (x,O,s) = 8 (-x,O,s). In dat geval zijn alle multipool-y y 
componenten met oneven machten van x gelijk aan nul. In formule 

(6.5) valt de quadrupoolterm dan weg en blijven de dipool- en 

sextopooltermen over. Voor dipoolmagneten die niet symmetrisch 

zijn opgebouwd in de x-richting, zoals de in dit hoofdstuk 

beschreven doorgemeten dipool en een nieuw ontworpen dipool, valt 

over het algemeen de quadrupoolterm niet weg. 
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6.2 Beschrijving van 36 cm prototype. 

De hier beschreven magneet is niet bedoeld om dienst te doen 

in Euterpe, maar is gebruikt om de invloed van bepaalde 

poolwijzigingen te onderzoeken. Eerder is dit prototype met een 

lengte van 36 cm gebruikt voor magneetveld metingen tussen de 

polen ([BR088] en [BEV88]). Na wijzigingen aan de polen zijn 

opnieuw metingen verricht om te zien wat de verschillen in de 

resultaten zijn. 

Het prototype is een dipoolmagneet van het C-type. 

Een dwarsdoorsnede staat in figuur 6. 2. 

q~- 1-.. ~ pooltAlTEINDE 'r- -~'i 
1. 11 I 'I 

11 ,, 

I 1 I - ·-rt- - - - -·ri- · --
H ' ... 

O,l , : 0~ 
~ I~' 

6 :z 

10 6 10 

Figuur 6.2 Dwarsdoorsnede van doorgemeten magneet. 

De gap (afstand tussen de polen) is 2 cm. De spoelen bestaan elk 

uit 6x9 windingen en zijn gewonden met vierkantig hol koperdraad 

4x4 
2 en een boring van 2,5 van mm mm. De vijf blokken waaruit de 

dipool is opgebouwd bestaan uit gelamineerd ijzer, waarbij de 

lamellen een dikte hebben van 0,5 mm. De poolblokken worden tegen 

het juk vastgehouden door drie trekbouten, zowel aan de boven- als 

onderkant. Omdat bij grote bekrachtiging van de magneetspoelen de 

poolblokken tussen de trekbouten werden getrokken, zijn er twee 

spacers (messing blokjes van 2 cm. dikte) tussen de polen 

geplaatst. De oorspronkelijke vorm van de 10 cm brede pool was 

rechthoekig, zoals aangegeven in de figuur in stippellijnen. Van 

de polen zijn stukken afgezaagd zoals aangegeven in gesloten 
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lijnen. Het idee er achter is het verminderen van locale 

verzadiging aan de poolranden. Wanneer de stroom in de spoelen 

blijft toenemen, neemt het magneetveld ook toe, maar gaat 

uiteindelijk naar een maximale waarde toe vanwege de verzadiging 

van het ijzer van de magneet. Wanneer de polen rechthoekig zijn 

zal vóórdat de magneet in totaal verzadigd is, de zijkanten van de 

polen al in verzadiging raken, omdat door de puntige hoek een 

grotere concentratie van veldlijnen ontstaat (fig.6.3). Hierdoor 

zal het veld sneller afnemen vanuit midden tussen de polen naar 

buiten toe. 

Figuur 6.3 Locale verzadiging poolranden. 

Een ideale poolvorm om locale verzadiging te voorkomen is het 

zogenaamde Rogowski-profiel ([BRA64 )). Hierbij wordt uitgegaan van 

een dwarsdoorsnede van de magneet in het (x,y)-vlak loodrecht op 

de s-as. Bovendien strekt de magneet zich in de s-richting tot in 

het oneindige voort. De vorm van de pool in het x,y-vlak kan dan 

worden voorgesteld door de parametervoorstelling: 

a a 1 
x = 1l cp y = ± rr <z 1l + exp(cp)) (6.6) 

met a de minimumafstand tussen de polen. De Rogowski-polen zijn 

getekend in figuur 6.4. 
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Figuur 6.4 Rogowskipro[ielen als poolvorm. 

In de versnellertechniek wordt vaak de volgende benadering van 

deze vorm toegepast: men schuint de zijvlakken van de polen af met 

een helling van 10% en rondt de hoeken af met een kromtestraal ter 

grootte van de gap (fig.6.5). 

11 

0( : t:arC.TQ U o, I \• 

Figuur 6.5 Benadering Rogowskipro[iel bij pooltip. 

Bij de doorgemeten dipool is een nog grovere benadering toegepast, 

zonder afrondingen, zoals getekend in figuur 6. 2, vanwege 

technische problemen met het afronden van gelamineerd ijzer. 

6.3 De metingen aan het prototype. 

De magneetveldmetingen zijn gedaan met een meetmachine die 

gebruik maakt van een Hall-plaatje. Bij een vaste electrische 

stroom door het Hall-plaatje is de spanning van het plaatje een 

maat voor de magnetische inductie. Na een ijking kan de 

magnetische inductie precies vastgesteld worden. Het Hall-plaatje 

zit vast aan een arm (de Hall-probe) die via een bepaalde 

constructie in het (x,y)-vlak kan bewegen. Het bovenaanzicht van 
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de opstelling staat in figuur 6.6. 

-

Figuur 6.6 De opstelling voor magneetveldmetingen. 

De Hall-spanningen zijn gemeten met een digitale voltmeter en elke 

meetpositie is met de hand ingevoerd in het besturingssysteem. 

Normaal zorgt een computersysteem voor de positionering en de 

verwerking van de meetdata, maar tijdens de metingen kon die niet 

worden gebruikt vanwege storing. Het nulpunt van het 

(x,y)-assenstelsel van de meetmachine is steeds midden tussen de 

magneetpolen gekozen, met de x-as loodrecht op de lengterichting 

van de magneet en de y-as in de lengterichting liggend (fig.6. 7). 

Figuur 6.7 Definiering assenstelsel bij metingen. 

Voor verschillende stroomsterkten zijn er dwarsmetingen gedaan van 

het magneetveld als functie van x bij vaste y in het middenvlak 

tussen de polen. Er is gemeten bij y = 0 en bij y = 6 cm (tussen 

twee trekbouten in). Alleen de resultaten bij y = 0 zijn gegeven, 
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omdat de resultaten bij y = 6 cm praktisch hetzelfde zijn als die 

bij y = 0. In figuur 6. 8 staan de grafieken van 8 tegen x en ~8/8 
0 

tegen x voor verschillende stromen I. ~8/8 is gedefinieerd als 
0 

(B(x) - B(0))/8(0), dus deze grootheid laat zien wat de relatieve 

veldveranderingen zijn bij veranderende x ten opzichte van het 

veld midden tussen de pool bij x = 0. 
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Figuur 6.8 B en ~BIB bij de gewijzigde magneet. 
0 
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Deze resultaten kunnen vergeleken worden met de in figuur 

6. 9 weergegeven vroegere resultaten bij deze dipoolmagneet toen 

deze nog niet gewijzigd was. 
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Figuur 6.9 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 
x (cm) 

1.0 

l'J.B/B bij de ongewijzigde dipooL 
0 

1.5 2.0 

Voor elke stroom is het maximale veld nog hetzelfde als vóór de 

wijziging, alleen valt het veld aan de zijkanten van de pool 

sneller af bij de gewijzigde magneet. Dit is niet vreemd omdat de 

poolafstand tussen x = -5 en -3 cm en tussen x = 3 en 5 cm groter 

is geworden. Aan de grafieken van !'J.8/8 is echter ook te zien dat 
0 

binnen de grenzen x = ±2 cm het veld sneller afvalt bij de 

gewijzigde magneet. !'J.8/8 tussen x = ±2 cm is bij de gewijzigde 
0 

magneet 5 tot 10 keer groter dan toen de polen nog niet veranderd 

waren. Binnen x = ±1 cm is dit 2 keer groter en binnen x = ±0,5 cm 

is !'J.8/8 ongeveer gelijk voor de beide poolvormen. Het gebied 0 . 

binnen x = ±2 cm is belangrijk in die zin dat ingebouwd in Euterpe 

de deeltjes in dit gebied tussen de polen bewegen, dus het 

magneetveld moet in dit gebied zo homogeen mogelijk zijn. Door de 

wijzigingen aan de polen is het veldverloop juist slechter 

geworden. 

Dicht bij x = 0 kan men een eventuele quadrupoolcomponent 

schatten u't de curven van !'J.8/8 . Voor de ongewijzigde magneet was 
0 

-3 
deze term ongeveer 0,5·10 T/cm en voor de gewijzigde magneet is 

-3 dit ongeveer 1· 10 T Iem. 
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Er zijn ook metingen gedaan waarbij de gap kleiner was dan 

2 cm. De kleinere gap werd gemaakt door de bovenste pool te laten 

zakken op spacers die kleiner dan 2 cm zijn. De metingen zijn 

gedaan met een gap van 1,6 en 1,2 cm. De resultaten staan in 

figuur 6.10. Hierin is te zien dat öB/B bij kleiner wordende gap 
0 

ook kleiner wordt. Dit komt omdat de breedte van het horizontale 

gedeelte van de pool (6 cm) groter ten opzichte van de gap wordt. 
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Figuur 6.10 B en öBIB bij een gap van 1,6 en 1,2 cm. 
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6.5 Poissonberekeningen aan de nieuwe modellen. 

Met de in de vorige paragraaf behandelde ontwerpen zijn 

magneetveldberekeningen gedaan met het programma POISSON ([POI87) 

en [WEB89)). POISSON werkt met een meegegeven tweedimensionale 

magneetconfiguratie in het (x,y)-vlak loodrecht op de s-as. Er 

wordt in het programma van uit gegaan dat de magneet in de 

s-richting oneindig ver uitgebreid is. In de configuratie kunnen 

ook gebieden meegegeven waar de spoelen moeten komen, waarbij een 

electrische flux wordt ingevoerd. Voor het ijzer waaruit de 

magneet bestaat wordt een B-Il tabel meegegeven met fl de magne

tische permeabiliteit van het ijzer bij een bepaald magneetveld B. 

Het vlak wordt verdeeld in driehoekjes van op te geven grootte en 

in elk van deze gebiedjes wordt de absolute waarde van het 

magneetveld berekend, zowel in het ijzer als in de lucht. Om te 

controleren hoe nauwkeurig POISSON het magneetveld berekent met de 

gebruikte discretisatie, is er een magneet ingevoerd die overeen 

komt met het doorgemeten prototype. Hierbij is een stroom van 150 

A gesimuleerd. De B en flB/B waarden als functie van x die uit de 
0 

berekening volgden zijn vergeleken met de gemeten waarden. De 

afwijkingen van B zijn ongeveer 1% in de gap en in flB/B 5 tot 
0 

10%. 

In figuur 6.12 staan resultaten van berekeningen voor de 

basismagneet en de magneet met de smallere pool, zowel in het juk 

als in de lucht in het middenvlak loodrecht op de s-as. Hierbij is 

voor het veld B in het midden tussen de polen 1,4 T genomen. 
0 
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Figuur 6.12 Absolute waarde van B in juk en tussen polen 

bij basismagneet en magneet met smallere pool 

waarbij B = 1,4 T 
0 

Het magneetveld in het juk is aan de hoge kant, waardoor 

verzadiging in het juk snel zal kunnen optreden en daarmee ook een 

toenemend verlies aan veld naarmate de stroom in de spoelen groter 

wordt. Het magneetveld in het juk is kleiner bij de magneet met de 

smallere pool, blijkbaar omdat de verzadiging in het juk kleiner 

wordt. Hetzelfde kan verwacht worden als de polen 12 cm 

breed blijven en het juk breder wordt. In de volgende paragraaf 

wordt verder ingegaan op de verliezen vanwege verzadiging. 

In figuur 6.13 staan de curven van B en llB/B tegen x voor de 
0 

basismagneet, de magneet met het verbreedde juk en de magneet met 

de smallere pool en kleinere gap. Het vermeldde aantal wikkelingen 

heeft betrekking op één spoel van de magneet. 
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Een versmalling van de poolbreedte van 12 naar 11 cm bleek 

als effect te hebben dat l\B/B in het middengebied x = ±1,5 cm 
0 

tussen de polen een factor 2 groter wordt (niet aangegeven). Uit 

de grafieken in figuur 6.13 is op te maken dat wanneer de pool 11 

cm breed wordt en tevens ook de gap kleiner wordt van 2,5 naar 2 

cm het magneetveld ongeveer even homogeen blijft. Bij een verklei

ning van de poolbreedte van 8,3 '7. (1 cm) blijkt in dit geval dus 

een gapverkleining van 20 '7. (0,5 cm) nodig te zijn om het magneet

veld even homogeen te laten blijven. 

Bij de magneet met het verbreedde juk blijkt minder stroom 

nodig te zijn dan bij de basismagneet voor eenzelfde magneetveld. 

Er blijkt dus minder verzadiging op te treden in het juk van de 

magneet met het verbreedde juk. In 68/8 is geen verschil tussen 
0 

de twee magneten bij eenzelfde 8 , wat logisch is vanwege gelijke 
0 

poolvorm en gapgrootte. 

6.6 Berekening van verliezen vanwege verzadiging. 

Voor een ideale C-magneet geldt de volgende relatie voor 8 

(uit § H·dl = NI, met H = 8/11 11 en NI de totale door de 
o r 

veldlijnen omsloten stroom): 

NI = 8 g + 
110 

(6.7) 

met de lengte van de veldlijnen in het ijzer en g de 

gapgrootte. Als geldt dat 11 
ijzer 

NI11 
0 8 = 

g 

» 1 dan geldt: 

(6.8) 

Deze formule is voor een echte magneet alleen een benadering: ze 

houdt geen rekening met randeffecten en geldt niet als er 

verzadiging optreedt. Voor lage velden blijkt deze formule te 

voldoen, maar bij hogere velden treedt er verzadiging op in het 

ijzer waardoor voor een bepaalde waarde van NI een lagere 8 

ontstaat dan volgens (6.8) zou moeten gelden. Dit wordt tot 

uitdrukking gebracht met het zogenaamde verlies, dat als volgt is 

gedefinieerd: 
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I
. . .., B(th) - B(w) 

100 
.., 

ver tes ln /o = . /o (6.9) 
B(th) 

De B( w) is de werkelijke magnetische inductie tussen de polen 

(benadering door POISSON, het programma houdt rekening met 

verzadiging van het ijzer) en B(th) de theoretische waarde bepaald 

door formule (6.8). In figuur 6.14 is het verlies tegen de 

werkelijke magnetische inductie uitgezet bij de basismagneet en 

bij de magneet met verbreedde juk. 
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Figuur 6.14 Verlies tegen B(w) bij basismagneet en 

magneet met verbreedde juk. 

Bij een B van 1,4 T blijkt het verlies bij de basismagneet 13 '7. en 

bij de magneet met het verbreedde juk 6, 6 7. . Naarmate de stroom 

hoger wordt is het verschil tussen deze beide magneten ook groter. 

Men kan dus zeggen dat een verbreding van het juk leidt tot minder 

verlies. 
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6. 7 Enkele andere ontwerpbeschouwingen. 

In deze paragraaf worden nog enkele onderwerpen beschouwd 

waarmee men rekening dient te houden bij het ontwerp van 

de dipoolmagneten van Euterpe. 

Het maximale veld in de lamellen van de dipool 

Het magneetveld heeft in de gap tussen de polen een kleinere 

wwarde voor 8 dan in de poolblokken. Dat komt doordat de veldlij

nen in een poolblok door een oppervlakte van 46x12 cm
2 

gaan, maar 

in de gap in het middenvlak gaan de veldlijnen door een groter 

oppervlak. Het magneetveld in de gap stulpt als het ware naar 

buiten uit en daarom is de oppervlakte dat de veldlijnen in de gap 

omvat gelijk aan de effectieve lengte maal de effectieve breedte 

van de magneetpool. Deze oppervlakte wordt geschat als: ( 46 + 

2· 0,6· 2,5) x (12 + 2· 0,6· 2,5) cm2 
= 49 x 15 cm2

• (zie ook appendix 

1). De magnetische inductie in de poolblokken is dus (49 x 15)/(46 

x 12) maal de inductie in de gap. Wil men het veld in de lamellen 

weten is de zogenaamde stackingsfactor van belang. Deze factor 

zegt wat voor deel van het volume van het magneetmateriaal ijzer 

is. De rest is dan bijvoorbeeld de lijmlaag tussen de lamellen. 

Voor de schatting van 8 in de lamellen gaat men ervan uit dat de 

veldlijnen alleen door de lamellen lopen en niet door de lijm

lagen. Deze afwisselende lagen met wel en geen veld bepalen dan 

een gemiddeld veld in het magneetmateriaaL Gaat men nu uit van 

een stackingsfactor van 0, 95, dan heeft het veld in de lamellen 

van de poolblokken een inductie van (49 x 15)/(46 x 12 x 0,95) 

maal de inductie in de gap. In de gap moet 8 een waarde van 1,4 T 

hebben en dit betekent dat het veld in de lamellen een inductie 

van 1, 96 T heeft. Het verzadigingsveld van de lamellen mag dus 

niet onder deze waarde liggen, want anders wordt het geëiste veld 

van 1,4 T niet gehaald in de gap. Men moet dus een goede keuze 

maken van het materiaal voor deze lamellen. 

Vlakheid van blokken. 

De dipool bestaat uit vijf blokken die tegen elkaar worden 

geklemd. Wanneer de blokken niet helemaal vlak zijn ontstaan er 

ruimtes tussen de blokken. Bij normaal afgezaagde blokken kan in 

de grensvlakken tussen twee blokken al zeker 0,05 mm speling 



zitten. Bepaalde veldlijnen kunnen dan een extra luchtruimte 

krijgen van 4 x 0,05 vanwege de 4 grensvlakken. Deze waarde van 

0,20 mm is additioneel bij de gap en leidt tot een verlies van 

0,20/25 = 0,8 7. . Het hangt van de eisen af hoe vlak de blokken 

uiteindelijk moeten zijn. 

Krachten op de blokken. 

De velddichtheid in het materiaal is 8
2
1211

0 
Nm/m

3
• Dit geeft 

een kracht F = 4·10
5 B2

A tussen twee blokken met een oppervlakte 

van de grensvlakken A. De oppervlakte van elk grensvlak tussen 
2 

twee blokken is 13,5 x 46 cm . De kracht op de blokken wordt bij 

maximale bekrachtiging bij een verzadigingswaarde van 1, 75 T van 

de magneet: F = 4·10
5

·1,75
2
·0,135·0,46 = 7,6·10

4
N ~ 7,6 tonf. Dit 

is een zeer grote kracht. De blokken moeten dus heel stevig tegen 

elkaar geklemd worden. 

6.8 Conclusies. 

Een magneetpoolwijziging van een prototype zoals aangegeven 

in figuur 6.2 bleek een verslechterend effect te hebben. Het 

horizontale vlak wat overbleef van de pool (6 cm breed) is 

blijkbaar te smal ten opzichte de gapgrootte (2 cm). 

De in Euterpe gebruikte magneet moet een lengte hebben van 46 

cm, een gap van 2,5 cm en een poolbreedte van 12 cm. Uit 

magneetveld berekeningen aan een aantal magneetontwerpen 

(beschreven in par. 6. 4) blijkt een verbreding van het juk tot 

minder verlies te leiden. De magneet met een jukbreedte van 12 cm 

heeft bij een veld van 1,4 T een verlies van 13 '7. en de magneet 

met jukbreedte 13,25 heeft bij een veld van 1,4 T een verlies van 

6,6 7. .De waarde voor llB/B is voor beide magneten kleiner dan 
0 

6·10-
4 

voor het middengebied tussende polen x = ±2 cm. 

Bij het ontwerpen van de dipoolmagneten moet men verder ook 

nog rekening houden met de verzadigingswaarde van het lamellen

materiaal, de invloed van niet geheel vlakke blokken en de 

krachten die op de blokken werken bij grote stromen door de 

spoelen. 

95 



HooFDSTUK 7 

ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Bij toepassing van multi-turn injectie is het gebruiken van 

vier bumpermagneten handig omdat de sterkten bij elke mode zodanig 

ingesteld kunnen worden dat de afgebogen evenwichtsbaan evenwijdig 

met de optische as langs het septurn loopt. Dat heeft als voordeel 

dat in alle gevallen de injectie van deeltjes onder een vaste hoek 

kan plaatsvinden. Dit is bij het toepassen van een baanafbuiging 

met drie bumpers niet het geval. 

Extractie met gebruikmaking van twee kickermagneten blijkt 

goed te werken. Bij goede plaatsing van de kickers kan in de 

tweede helft van een grote driftruimte een uitwijking gerealiseerd 

worden van 2,5 tot 3 cm met kicksterkten van kleiner dan 8 mrad. 

Wanneer er één kicker gebruikt zou moeten worden moet de afbuig

hoek afhankelijk van de mode 10 tot 15 mrad zijn. De afbuighoeken 

van de extractiekickers moeten zo klein mogelijk zijn, vanwege de 

benodigde stijgtijden in de orde van enkele tientallen tot 

honderden ns. Een goede plaatsing van kickermagneten ten behoeve 

van extractie is voor het quadrupoolpaar net voor een grote 

driftruimte en precies tussen de quadrupalen van dat paar in. Die 

laatste positie heeft als nadeel de beperkte ruimte voor de 

kicker. 

Het ontwerp van de injectielijn van het microtron naar 

Euterpe is voorlopig beperkt gebleven bij het ontwerpen van een 

dubbel achromatisch systeem bestaande uit twee dipolen en een of 

meerdere quadrupolen. De afstand van centrum tot centrum tussen de 

dipolen ·is steeds 1,5 m genomen. Een combinatie dat voldoet is met 

twee sectormagneten waartussen een quadrupooltriplet is geplaatst. 

Een andere en eenvoudige is met twee dipolen met randfocussering 

waartussen één quadrupooi geplaatst is. 

Het uiteindelijke ontwerp zal met een computerprogramma zoals 

DIMAD gerealiseerd worden en bevat het net behandelde buigsysteem 

met ervoor en erachter een rechte sectie met een quadrupool

doublet. Hierbij moet voor worden gezorgd dat de bundelellips 

wordt aangepast aan het injectiepunt in Euterpe in horizontale en 

verticale richting. Bovendien moet voor het bereiken van dubbele 



achromatie van de transportlijn ook het septurn aan het einde ervan 

in beschouwing genomen worden, want het septurn zal ook enige 

dispersie introduceren. De eerste berekeningen aan delen van het 

systeem zijn toch nuttig aangezien de resultaten daarvan gebruikt 

kunnen worden als startwaarden voor de fitting-routines van 

bijvoorbeeld DIMAD. Zo kunnen de eerste ruwe resultaten verfijnd 

worden. 

De in hoofdstuk 6 beschreven metingen aan de 36 cm lange 

dipoolmagneet lieten zien dat het afschuinen van 10 cm brede polen 

op zodanige manier dat de breedte van het "evenwijdige" gedeelte 

nog 6 cm is, een verslechtering van het magneetveldverloop geeft. 

Verder zijn er ontwerpen bekeken van dipolen zoals die 

uiteindelijk in Euterpe moeten komen. De dipool moet een 

poolbreedte krijgen van 12 cm en een lengte van 46 cm. Bij deze 

ontwerpen zijn verschillende jukbreedtes bekeken, nl. 12 cm en 

13,25 cm. De magneet met het 13,25 cm brede juk blijkt bij een 

magnetische inductie van 1,4 T een verlies te hebben van 6,6 %, 

tegen 13 % bij de magneet met het 12 cm brede juk. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat het gunstig is om het juk breder te maken 

dan de polen. Bij een breder juk treedt er minder verzadiging in 

het ijzer op, wat dan resulteerd in minder verlies. Bij het 

ontwerp van dipoolmagneten moet men verder ook letten op de 

verzadiging in de lamellen, de krachten die op de magneetblokken 

werken en afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid van het 

magneetveld ook op de vlakheid van de blokken. 
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Twissparameters (par.2.4) 

relativistische factoren (par.2.2) 

magnetische inductie 

lichtsnelheid 

omtrek 

dispersiefunctie (par.2.3) 

periodieke dispersiefunctie (par.2. 7) 

elementaire lading 

totale energie 

rustenergie 

kinetische energie 

emittantie (par.2.6) 

omloopfrequentie 

fasehoek (allerlei) 

buighoek quadrupalen 

gapgrootte dipoolmagneet 

magnetische veldsterkte 

(constante van Planck)/2n 
-2 quadrupoolsterkte [m 1 

I k [m-31 sextupoo ster te 

lengte (allerlei) 

kritische golflengte 

m totale massa deeltje 

m rustmassa deeltje 
0 

N aantal superperioden 

aantal wikkelingen in magneetspoel 

faseverloop 1 superperiode 

magnetische permeabiliteit 

11 r relatieve magnetische permeabiliteit 

11
0 

permeabiliteit v/h vacuum 

v tune (par.2.5) 

p impuls van deeltje 

P, Q geïntegreerde quadrupoolsterkte [m-11 

p kromtestraal 

q lading van deeltje 

s baanparameter langs optische as 



CT horiz. evenwichtsarmetingen electronenbundel (par.2. 9) 
x 

T dempingstijd (par.2. 9) 

U energiever lies per omloop van electron (par. 2. 9) 
0 

V RF topspanning RF -cavities 

Ç chromaticiteit 

x, y transversale positie horiz. en vert. t.o.v. de 

optische as 

z is x of y 
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APPENDIX 

Al De effectieve lengte van een dipoolmagneet. 

Het magnetische veld tussen de polen van een dipoolmagneet 

houdt niet meteen op buiten de polen; het veld breidt zich nog 

buiten de gap uit, maar valt snel af (fig.A.l). 

MIDOEIJVLI\k 

Figuur A.l Het veld in het middenvlak tussen de polen van 

een dipoolmagneet. 

Men definieert nu een effectieve lengte van de magneet in het 

middenvlak volgens I = (J Bdl) I B , zodat effectief het veld 
eff 0 

constant is over een lengte 1 en daarbuiten gelijk aan nul. Bij 
eff 

elke magneet hangt het van de preciese constructie af wat de 

effectieve lengte is. Een in de praktijk veel gebruikte goede 

schatting van de uitgebreidheid van het veld buiten de polen is 

0,6 x gapgrootte, dus I = I + 2 x 0,6 xgapgrootte. Op deze 
eff mag 

manier kan men ook een effectieve breedte van het dipoolveld 

loodrecht op de optische as definieren. 

Een deeltje dat door een dipool wordt afgebogen loopt met een 

gekromde baan tussen de polen. De effectieve baanlengte I kan men 

met behulp van figuur A.2 bepalen. 



1 = q>• p 

p = .!. 1 /sin(~> 
2 eff 2 

b = p - .!. I /tan(~) 
2 eff 2 

Figuur A.2 

Voor Euterpe levert de formule voor de effectieve lengte een 

waarde op van 46 + 2· 0,6· 2,5 = 49 cm. Een iets grotere waarde van 

49,4 cm is echter genomen, zodat een ronde waarde voor de 

effectieve baanlengte 1 ontstaat van 50 cm. Hierbij is p = 95,5 

cm. 

In figuur A.2 is b de breedte van het gebied tussen de polen, 

waarin de deeltjes moeten gaan bewegen. Voor de Euterpe dipolen 

heeft dit gebied een breedte van b = 95,5 - 24,7/0,265 = 3,32 cm. 
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A2 Theorema van Liouville. 

We beschouwen nu de transversale beweging van deeltjes in een 

faseruimte met als de variabelen de variabelen uit de Hamilton 

mechanica, positie q en moment p. De relatie met de coordinaten z 

en z' met z = x of y, zoals gedefinieerd in par.2.1, is de 

volgende: 

q = z 

met (3 = z/c, 
z 

2 2 "( = 1/v'(l - v /c ) en m en v de rustmassa en 

snelheid van een deeltje. In de faseruimte (q,p) kan men een 

bundel deeltjes als een groep punten beschouwen die de q en p 

coordinaten van elk deeltje voorstellen. Rondom al deze punten kan 

een kromme getrokken worden die een bepaalde oppervlakte 0 

omsluit. Het theorema van Liouville zegt nu dat deze oppervlakte 

constant blijft bij beweging van de bundel door de versneller, 

alhoewel de vorm van deze omsloten bundel in de faseruimte steeds 

veranderd tijdens de beweging.(fig.A.3). 

p 

Area •/ pdq " constant 

q 

Figuur A.3 Omsloten gebied in faseruimte. 

In de versnellertheorie gebruikt men gewoonlijk de 

(z,z' )-faseruimte met z' de afgeleide van z naar de baancoordinaat 

s. Er geldt nu: z' = dz/ds = z / s ~ (3 / (3, waarin (3 = v/c en 
z 

z « s. Liouvilles theorema wordt nu: 

f p dq = constant = me f "((3 dz = mq(3 f z' dz. 
z 

Bij een constante energie van de deeltjes is "((3 constant en dan 

geldt eveneens: 

f z' dz = constant = en. 
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Hierin is c de ernittantie zoals gedefinieerd in paragraaf 2.6. 

Wanneer de deeltjes versneld worden, blijft f3re constant, dus 

wanneer f3r groter wordt, wordt e kleiner en daarmee ook de 

bundelafmetingen. Dit wordt adiabatische krimping genoemd. In 

figuur A.4 is de bundelwijdte als functie van pc gegeven om een 

indruk te geven van de versmalling van de bundel in de versneller 

wanneer de energie toeneemt. 

pc(GeV) 

10 100 200 300 ~ 

Figuur A.4 Adiabatische krimping. 
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