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Samenvatting 

In dit verslag wordt een eerste aanzet gegeven tot een analytische beschrijving van 
zelfkrachten in een geladen deeltjesbunch die onderhevig is aan een centripetale 
versnelling. Een eendimensionaal model van een bunch in cirkelbeweging is be
schouwd. De kracht op een referentielading (de zelfkracht) is berekend, uitgaande 
van de Liénard-Wiechert uitdrukkingen voor het electromagnetische veld dat wordt 
veroorzaakt door een willekeurig bewegende lading. Dit geretardeerde veld hangt 
af van de positie, snelheid en versnelling van de betreffende lading op een tijdstip 
in het verleden. Het verband tussengeretardeerdeen huidige positie wordt gegeven 
door de retardatievoorwaarde. Deze is bepaald voor de cirkelbeweging. Gebruik 
makend van deze relatie wordt een analytische uitdrukking voor de krachtvector 
gevonden. Hierin komen enkele parameters voor die impliciet worden gegeven door 
de retardatievoorwaarde. Deze kunnen numeriek worden bepaald, voor een wil
lekeurige positie van de referentielading op de cirkelbaan. De zelfkracht in het 
midden van de bunch kan worden gegeven in de vorm van een reeksontwikkeling, 
waaraan geen enkele numerieke berekening te pas komt. Het blijkt dat deze kracht 
eindige tangentiële en radiële componenten heeft, die naar nul naderen bij toene
mende kromtestraaL Voor niet-relativistische snelheden is de tangentiële kracht 
nagenoeg nul en is de radiële kracht in goede overeenstemming met het resultaat 
van electromagnetostatica. Voor hoge energieën bereiken de twee componenten een 
limietwaarde. Over het gehele energie-bereik is de tangentiële kracht tegengesteld 
gericht aan de snelheid van de bunch en blijkt in goede benadering overeen te komen 
met de reactiekracht ten gevolge van coherente straling. Tevens is gekeken naar de 
mogelijkheid een meer-dimensionale beschrijving van de bunch te geven. Daarvoor 
komen twee methoden in aanmerking. De eerste gaat uit van Liénard-Wiechert vel
den en is een rechtstreekse uitbreiding van het eendimensionale model. Men wordt 
dan geconfronteerd met een gecompliceerde integraal-uitdrukking. Of deze ver
der numeriek kan worden behandeld dient nog te worden onderzocht. Een tweede 
aanpak wordt gegeven door de bunch te beschrijven in de coördinaten van een mee
roterend assenstelseL Deze methode lijkt minder perspectieven te bieden, tenzij er 
een coördinatentransformatie wordt gevonden waardoor de Maxwell-vergelijkingen 
een eenvoudiger vorm aannemen. Concluderend kan worden gezegd dat het een
dimensionale model enkele nieuwe resultaten heeft opgeleverd, zodat het zeker de 
moeite waard is onderzoek te doen naar een verdere uitbreiding daarvan. 
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Inleiding 

Dit verslag beschrijft de resultaten van een afstudeeronderzoek, gedaan in de on
derwerpgroep versnellerfysica van de vakgroep deeltjesfysica aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het betreft een analytische beschrijving van het kracht
veld in een geladen deeltjeswolk (bunch) die onderhevig is aan een centripetale 
versnelling. Deze situatie komt veelvuldig voor in deeltjesversnellers. 

Directe aanleiding voor dit onderzoek is het ontwerp van een 'racetrack miero
trou ', RTMT genaamd. Een racetrack mierotrou is een recirculeren de versneller 
waarin electronenbunches een aantal gesloten banen doorlopen. Dit wordt be
reikt met twee 180° buigmagneten, waartussen de versnel-struktuur is geplaatst. 
De kromtestraal van de opeenvolgende banen neemt nagenoeg evenredig toe met 
de kinetische energie. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de
focusserende effecten ten gevolge van de onderlinge afstoting van de electronen 
(ruimtelading). Daarvoor is een beschrijving met behulp van tweede graads Ha
milton mechanica opgezet [DEL90). Het inwendige veld in de bunch (het zelfveld) 
wordt daarbij benaderd uitgaande van een uniforme, rechtlijnige beweging. In de 
versnellerfysica wordt deze eenvoudige benadering vaak toegepast. Het vermoeden 
bestaat echter dat de kromming van de baan (in de buigmagneten) een niet te ver
waarlozen effect op het zelfveld zal hebben. Dit heeft dan directe gevolgen voor de 
verandering van de buneh-afmetingen gedurende de beweging. Recente numerieke 
berekeningen lijken dat inderdaad te bevestigen [HAS92). Een meer inzicht ver
schaffende analytische beschrijving van 'zelfkrachten' in een centripetaal versnelde 
bunch wordt in de literatuur niet gegeven. Het hier beschreven werk kan worden 
gezien als een eerste aanzet daartoe. 

Hoofdstuk 1 behandelt een eenvoudige methode om de zelfkracht te bepalen 
in de buurt van het centrum van een recl1tlijnig bewegende bunch. Er wordt in
gegaan op de mogelijkheid de bunch te beschrijven met een model in minder dan 
drie dimensies. In hoofdstuk 2 wordt een bunch in cirkelbeweging beschreven met 
een eendimensionaal model. Voor deze situatie wordt de zelfkracht op analytische 
wijze berekend, uitgaande van Liénard-Wiechert velden. Er wordt een relatie ge
legd tussen de tangentiële component van deze kracht en energieverlies ten gevolge 
van straling. Verder wordt een vergelijking gemaakt met de situatie van rechtlij
nige beweging en er wordt ingegaan op een uitbreiding van het model naar twee 
dimensies. Hoewel de aanpak steeds zo algemeen mogelijk wordt gehouden, zul-
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len enkele resultaten worden gepresenteerd die specifiek betrekking hebben op het 
RTMT. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal parameter-waarden, die 
vermeld staan in tabel 1. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 een alternatieve aanpak 
geëvalueerd. Daarbij wordt de bunch beschouwd als een stilstaand object in een 
roterend coördinatenstelsel. Het oplossen van de Maxwell-vergelijkingen in deze 
coördinaten wordt besproken aan de hand van een voorbeeldsituatie. 

Tabel 1: Enkele relevante parameters voor het RTMT. 
kinetische energie T 5 tot 25 MeV 
kromtestraal R 10 tot 50 cm 
bunebiengte 1 2cm 
bunchhoek 'Pm 0.04 tot 0.2 rad 
transversale bunchraclius a 2 mm 
piekstroom I 50 A 
aantal electronen in bunch N 2 . 1010 

lineaire ladingsdichtheid À 2. w-7 cm-1 

opperv lakte-ladi ngsd i eh t beid a 4 · 10-5 Cm-2 

volume-ladingsdichtheid p 1. 10-2 cm-3 
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Hoofdstuk 1 

Uniforme beweging 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de zelfvelden in ionenbundels in uniforme beweging: 
alle ladingen bewegen met een constante snelheid in evenwijdige, rechtlijnige banen. 
Modellen voor continue en gebunchte bundels, onder andere minder-dimensionale, worden 
met elkaar vergeleken. 

1.1 Continue bundel 

Beschouw een oneindig lange, cylinder-symmetrische, geladen bundel die beweegt 
met een constante snelheid v in axiale richting, corresponderend met de z-as van 
een cylindrisch coördinatenstelsel (r·, r.p, z) in het laboratorium. De ruimteladings
dichtheid p is alleen afhankelijk van de radius r. Deze lading veroorzaakt een 
statisch electromagnetisch veld, ( E, Ê) gegeven door 

... V 
B(r·) = - E(r·)e"', c2 

(1.1) 

waarin c de lichtsnelheid is en 

r 

E(r·) = -
1 j p(r·')r'dr'. 

êor 
0 

(1.2) 

Op een testlading ter grootte e werkt de Lorentz-kracht 

F(r·) = e (E(r·) + v x Ê(r)), (1.3) 

die met ( 1.1) voldoet aan 

(1.4) 

waarin 1 de Lorentz-factor is. De kracht is dus radieel gericht en is, met (1.2), 
gelijk nul op de z-as. Vanwege de factor 1//2 in (1.4) zal de kracht sterk afnemen 
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4 1. Uniforme beweging 

naarmate relativistische snelheden worden genaderd. Met betrekking tot de toe
passing in ne graads Hamilton mechanica, lijkt het handig om de kracht alsvolgt 
te ontwikkelen als een taylorreeks 

(1.5) 

Door ook de ladingsdichtheid te ontwikkelen en te substitueren in (1.2) volgt met 
(1.4) voor de coëfficiënten 

- _e_ n (n-1)( 
fn- êo"(2 (n + 1)n!P O) (1.6) 

De krachtgradiënt op de z-as, die van belang is voor tweede graads Hamilton me
chanica, wordt gegeven door 

(1. 7) 

en hangt dus af van de ladingsdichtheid in het centrum. Een dergelijke locale 
beschrijving van de kracht lijkt zinvol voor homogene en Gaussische ladingsverde
lingen, maar niet voor meer exotische verdelingen, zoals bij een holle bundel waar 
zich geen lading op de z-as bevindt. Verder ligt het voor de hand de ladingsdicht
heid uit te drukken in de bundelstroom. Voor een homogeen geladen cylindrische 
bundel met straal R geldt 

waarmee uit (1.7) volgt 

I 
p(O) = -R2 ' 

7r V 

dF el 

d1· 
0 

21re0 v-y2 R2 • 

(1.8) 

(1.9) 

Voor een Gaussische ladingsverdeling met radiële afmeting a, (de standaarddeviatie 
in r) geldt wederom (1.9), waarin R vervangen moet worden door V2 a. 

1.2 3D bunch 

Beschouw een balk vormige, homogeen geladen bunch (ladingsdichtheid p) die be
weegt met snelheid v langs de x-as van het lab-systeem K. Deze balk wordt 
begrensd door de vlakken x' = ± 1·:, y' = ± r~ en z' = ± r~ in het meebewe
gende assenstelsel /(', zie fig. l.I. De stelsels /{ en J(' zijn gerelateerd door de 
Lorentz-transformat ie 

x= ï(x' + vt'), I 
y = y' 

I z = z. (1.10) 



1.2. 3D bunch 

X= 2Xo-rx 
X.:. Xo-ti 

y 

Figuur 1.1: Balkvormige bunch in meebewegend assenstelseL 

Hieruit volgen de welbekende relaties tussen de velden in [( en J(' 

t 11 = Ej1, 

s11 = 8j1, 

Ë j_ = I [ E~ - (V x B')] ' 
.... [.... 1 .... ] B1. = 1 B~ + c2 ( v x E') , 

5 

(1.11) 

waarin met I I, ( J..) de component evenwijdig aan (loodrecht op) de snelheid wordt 
bedoeld. Het electrostatische veld rond de oorsprong van /(' kan, tot op eerste 
orde in de coördinaten, worden bepaald met de onderstaande aanpak. Met de 
transformaties (1.10) en (1.11) kunnen daarna de velden in [( worden bepaald, 
waaruit tenslotte de drie niet-triviale componenten van de krachtgradiënt in het 
centrum volgen. Voor de eenvoud worden accenten voorlopig weggelaten bij de 
volgende berekeningen in K'. Het (netto) electrischeveld in het punt x0 = (x0 ,0,0) 
met 0 < Xo ~ 1'x wordt vanwege de symmetrie veroorzaakt door lading in de laag 
-rx <x < 2xo- rx, zie fig. 1.1. De lading in een klein volume ter grootte 2x0dydz 
en ter plekke ( x0 - r x, y, z) geeft een veldbijdrage 

dË(xo) = 2px0 dydz (rx, -y, -z) 
41rëo ll(rx, -y, -z)ll 3 

Vanwege de symmetrie heeft E(x0 ) aleen een x-component waarvoor geldt 

(1.12) 

{1.13) 
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Voor de centrale kracht-afgeleide in de x-richting geldt 

dFx 
1
. eEx(x0 ) 

d 
= llll . 

x 
0 

xo--o x 0 
(1.14) 

De vergelijkingen (1.13) en (1.14) zijn geldig in het meebewegende stelsel [('. De 
krachtgradiënt in het lab-stelsel volgt door toepassing van (1.10): vervang dx, rx 
en pin (1.13) en (1.14) door 1dx, ï1'x en pfï· Er zij opgemerkt dat de veldcompo
nent Ex invariant is onder deze Lorentz-transformatie, volgens (1.11) In practische 
gevallen kan vaak de volgende benadering worden gemaakt: /1'x ~ ry, rz. Met deze 
benadering en de relatie tussen bundelstroom en ladingsdichtheid wordt gevonden 

dFx e/ 

dx 0 27rêoV/27·; • 
(1.15) 

Analoog aan het voorgaande kan de centrale kracht-afgeleide in dey- richting (of 
z-richting) worden bepaald. In het lab-systeem speelt dan, volgens (1.11 ), behalve 
een E-veld ook een B-veld een rol. Dit betekent, (zie vorige paragraaf) dat 

(1.16) 

Uitgaande van (1.13) is het duidelijk dat daarin 1'x en 7'y verwisseld moeten worden. 
Na het toepassen van de Lorentz-transfonnatie en de benadering /1'x ~ ry leidt 
dit tot 

dFy = el [~- arcsin ( 7·~- 7·~)]· (1.17) 
dy 0 47rêoVï27'y7'z 2 r~ + r·~ 

De centrale afgeleide in de z-richting wordt gevonden door verwisseling van ry en 
7'z· Voor een bunch met gelijke transversale afmetingen d := ry = rz, geldt dan 

dFy 

dy 0 

dFz el 
dz 

0 
- 8E0vï2d2 • 

(1.18) 

Dit is hetzelfde resultaat als ( 1.9) voor een oneindig lange, cylindervormige bun
del, met hetzelfde dwarsdoorsnede-oppervlak: 1r R2 = 4cf2. Gezien de gemaakte 
benaderingen ligt deze overeenkomst enigszins voor de hand. 

1.3 Minder-dimensionale modellen 

Het is mogelijk de uitdrukkingen (1.15) en (1.18) te reproduceren met een tweedi
mensionaal model: een homogeen geladen rechthoek met oppervlak 4rxry. 1 Hierbij 
moet ry blijkbaar opgevat worden als de radius R in (1.9) en er moet weer aan de 

1 Voor een ellipsvormige bunch in twee dimensies, met vergelijkbare karakteristieke afmetingen, 
worden dezelfde resultaten gevonden [LAW88]. 
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voorwaarde zijn voldaan dat {Tx ~ ry. Zelfs met een eendimensionaal (1D) model 
kan (1.15) worden afgeleid. Berekeningen aan minder-dimensionale modellen zijn 
vaak relatief eenvoudig. Dit is de reden dat in het volgende hoofdstuk een 1D 
model wordt gebruikt ter beschrijving van een bunch in een cirkelbaan. Enkele ei
genschappen van dit model treden echter ook op bij rechtlijnige beweging, waarop 
in het onderstaande wordt ingegaan. 

Beschouw een bunch als het lijnstuk -rx <x < rx in het meebewegende assen
stelsel, (wederom de accenten weglatend) waarop zich een (vooralsnog) willekeurige 
lineaire ladingsdichtheid >.(x) bevindt. Buiten dit lijnstuk is er geen lading. Een 
infinitesimale lading >.(x )dx ter plekke x levert een bijdrage dË = dEëx aan het 
electrische veld op de plaats x 0 , ter grootte van 

dE= >.(x)(xo- x) dx. 
41Tt:olxo- xl3 

(1.19) 

Het totale veld in x 0 , dat veroorzaakt wordt door de hele bunch, voldoet dan aan 

(1.20) 

De afzonderlijke integralen in de laatste vergelijking zijn in het algemeen divergent 
voor € l 0. De som van beide integralen kan echter eindig zijn, afhankelijk van 
het gedrag van >.(:r). Alleen in die zin heeft de vergelijking betekenis. Door een 
Taylor-ontwikkeling van >.(x) rond x0 in (1.20) te substitueren blijkt (na verwisse
ling van som en integraal-tekens) dat de som van integralen alleen eindig kan zijn 
als >. constant is. De eerste orde term geeft namelijk aanleiding tot termen In( €) die 
tesamen naar oneindig naderen voor € l 0. Fysisch gezien worden de velden in x 0 , 

veroorzaakt door ladingen rondom en dichtbij dat punt, niet door elkaar gecompen
seerd. Het feit dat de ladingsverdeling continu is verondersteld speelt hierbij een 
rol: infinitesimale ladingen met infinitesimale onderlinge afstanden. Dit divergente 
gedrag blijkt echter ook dimensie-afhankelijk te zijn. Een Taylor-ontwikkeling van 
de ladingsdichtheid in twee of drie dimensies blijkt aanleiding te geven tot termen 
van de orde t:, respectievelijk t:2 , die in de limiet € l 0 verdwijnen [HOF92]. Voor de 
berekening van macroscopische velden lijkt de continuüm-benadering dan geschikt 
te zijn. Toch is het interessant om (1.20) verder te evalueren, onder de voorwaarde 
dat >. constant is. Het veld in meebewegende coördinaten wordt dan gegeven door 

>. Xo 
Ex(xo) = -- · 2 2 • 

21T'êo 1'x - x 0 

(1.21) 

Analoog aan het voorgaande kan het veld in het lab-stelsel gevonden worden door 
het rechter lid van (1.21) te delen door de factor 1\ en verder alle (coördinaat
afhankelijke) grootheden op te vatten als lab-grootheden. Men ziet dat (1.21) 
divergeert in de uiteinden x 0 = ±1'x, hetgeen wordt veroorzaakt doordat daar in 
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de ladingsverdeling een discontinuïteit is verondersteld. Dit rand-effect blijkt ook 
in twee, maar niet in drie dimensies voor te komen. Het is echter opmerkelijk 
dat de krachtgradiënt in het centrum x 0 = 0 precies voldoet aan (1.15), welke is 
afgeleid aan de hand van een driedimensionaal model. Dit volgt uit de voor de 
hand liggende veronderstelling dat de totale lading en de karakteristieke afmeting 
(in dit geval rx) in beide modellen gelijke waarden hebben. Het ID model beperkt 
zich, zoals vermeld, tot de homogene ladingsverdeling. Men zou nu kunnen denken 
dat deze beperking opgeheven kan worden door een discrete ladingsverdeling te be
schouwen, waarbij de onderlinge afstanden tussen N ladingen microscopisch doch 
eindig zijn, en niet infinitesimaal zoals bij een continue verdeling. Voor het geval 
waarbij de onderlinge afstanden tussen alle naburige ladingen gelijk zijn (homogene 
verdeling) wordt in de limiet N -+ oo weer het resultaat (1.21) gevonden. Voor een 
willekeurige discrete verdeling variëren deze microscopische afstanden. Het blijkt 
dat het veld ter plekke van een zekere referentielading sterk afhankelijk is van deze 
afstandsvariaties [HOF92). Dit effect is inherent aan de eendimensionaliteit van 
het model evenals de genoemde singulariteit die optreedt bij continue, inhomogene 
1D ladingsverdelingen. Samenvattend kan worden gezegd dat het eendimensio
nale model geschikt lijkt te zijn voor de beschrijving van het veldprofiel rondom 
het centrum, gezien de overeenkomst met meer-dimensionale modellen, zolang de 
ladingsverdeling echter beperkt blijft tot de homogene. 



Hoofdstuk 2 

Liénard-Wiechert velden 

Een eendimensionaal model van een ionenhunch in cirkelbeweging wordt beschouwd. 
Voor deze situatie wordt de zelfkracht op analytische wijze berekend, uitgaande van 
Liénard-Wiechert velden. Er wordt een relatie gelegd tussen deze kracht en energieverlies 
ten gevolge van straling. Tenslotte worden enkele complicaties onder de loep genomen, 
die optreden hij de behandeling van een tweedimensionaal model. 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd de eenvoudige situatie beschouwd waarin ladingen 
eenparig rechtlijnig bewegen. Het veld in het lab kan dan gevonden worden door 
toepassing van een Lorentz-transformatie op een statisch veld in meebewegende 
coördinaten. Wanneer de ladingen worden versneld is deze aanpak niet meer toe
reikend. In dit hoofdstuk worden geladen deeltjes beschouwd, die bewegen in cir
kelbanen, zoals dat zich voordoet wanneer ze zich bevinden in een homogeen mag
neetveld en hun snelheid loodrecht staat op de veldlijnen. In dat geval ondergaan 
de deeltjes een centripetale versnelling. 

Beschouw vooralsnog een enkele lading, ter grootte q, in een willekeurige baan. 
Op het tijdstip t' bevi!1dt de lading zich op de positie r' en heeft daar een snelheid 

iJ en een versnelling i]. 1 De lading veroorzaakt een electromagnetisch veld dat 
op een later tijdstip t ter plekke r1 kan worden waargenomen. Vanuit r1 gezien, is 
het handig het zich voortplantende veld te beschouwen als een foton dat rechtlijnig 
beweegt met de lichtsnelheid in de richting van de eenheidsvector rï, zie fig. 2.1. 
Het foton legt de afstand A tussen de posities r' en r71 af, in een tijdsspanne ter 
grootte (t- t'). Er geldt dus 

Arï = c(t- t')ii = r71 - r'. (2.1) 

1 Hier en in het vervolg wordt gesproken van ~e 'snelheid' iJ, hoewel de eigenlijke snelheid cif is. 

Verder wordt eventuele accentuëring van iJ en iJ (gedefiniëerd op tijdstip t') achterwege gelaten. 

9 



10 2. Liénard-Wiechert velden 

Figuur 2.1: Berekening van de geretardeerde positie. 

In dezelfde tijdsspanne verplaatst de lading zich, in zijn baan, van de geretardeerde 
positie r' naar de positie r. Het verschijnsel dat een ( electromagnetisch) effect later 
wordt waargenomen (op tijdstipt) dan het moment waarop het is ontstaan, (tijdstip 
t') heet retardatie. Grootheden die betrekking hebben op het tijdstip t', zoals de 
snelheid iJ, worden 'geretardeerde' grootheden genoemd. Het electromagnetische 
veld Ë, fi, ter plekke ft en op het tijdstip t kan als volgt worden uitgedrukt in 
geretardeerde grootheden [JAC75] 

E .... (-: t)- _q_ [ iï- iJ iï x {(iï- i]) x iJ}] 
7t, - .... + .... j 

41l"eo 12(1 - j3. n)3f\2 c(l - j3. iï)3A 
(2.2) 

en 
(2.3) 

De potentialen waaruit deze velden kunnen worden afgeleid, staan bekend als 
Liénard-Wiechert potentialen. Bij het berekenen van velden die veroorzaakt wor
den door bewegende ladingen is retardatie een complicerende factor. Het lijkt 
gemakkelijker om in plaats van (2.2) en (2.3) te beschikken over uitdrukkingen die 
niet afhangen van de geretardeerde positie 1-:1 maar van de plaats rop het moment 
van waarneming. De relatie tussen 1-: en r' wordt gegeven door de 'retardatievoor
waarde'. Deze relatie is behalve van de beweging van de lading ook afhankelijk 
van de waarnemingspositie 1-:1 , en zal in het volgende worden bepaald voor een 
cirkel beweging. 

Met betrekking tot het electrische veld (2.2) kan worden opgemerkt dat dit is 
uitgedrukt in twee verschillende termen (met gemeenschappelijke constante voor
factor). De eerste term in het rechter lid representeert het 'ruimteladingsveld', dat 
in he~ vervolg wordt aangeduid met ËfJ. Deze term is onafhankelijk van de versnel-

ling iJ en kan worden afgeleid aan de hand van een Lorentz-transformatie [JAC75] . 
De evenredigheid met 1/ A2 duidt op een overeenkomst met het Coulomb-veld. De 
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Figuur 2.2: Situatie met twee ladingen in concentrische cirkelbanen. 
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hele term wordt snel kleiner naarmate relativistische snelheden worden genaderd, 
vanwege de evenredigheid met l/12• Met Ë13 correspondeert een magnetische in: 

ductie B13 volgens (2.3). De tweede term in (2.2) is evenredig met de versnelling iJ 
en zal worden aangeduid met Ë13. Deze term representeert synchrotronstraling en 
wordt daarom ook wel 'synchrotronveld' genoemd. Het stralingskarakter blijkt uit 
het feit dat Ë13 en de ermee corresponderende B13 loodrecht staan op de voortplan-

tingsrichting 1Ï. Een ander kenmerk van Ë13 is de evenredigheid met 1/ A waardoor 

het, vergeleken met Ë13 , langzaam afneemt bij toenemende afstand A. 

2.2 Twee ladingen in concentrische cirkelbanen 

De hierboven gegeven algemene situatie kan worden beperkt tot die waarbij twee 
ladingen een eenparige cirkelbeweging uitvoeren. Beschouw daartoe fig. 2.2. De 
'as' is een cirkel met straal R. Een referentielading ter grootte e die beweegt in 
een concentrische cirkelbaan met straal R + y, bevindt zich op het tijdstip top de 
plaats r1 en heeft dan een snelheid iJ1• Een inertiaalstelsel (x, y) is zodanig geöri
enteerd dat x en y de coördinaten in respectievelijk de tangentiële en de radiële 
richting ter plekke r1 zijn. De oorsprong bevindt zich op de as. Een geretardeerde 
lading ter grootte q die beweegt over een concentrische cirkel met een andere radius 
R + y', bevindt zich op een vr?eger tijdstip t' op de positie r' en heeft daar een 

snelheid iJ en een versnelling iJ. Het electrisdie veld (2.2), op de plaats r1 , kan 
worden geëvalueerd voor zekere r'. Daarbij is het handig om r' uit te drukken in 
de bijbehorende kromtestraal R + y' en de hoek 0 die inligt tussen r' en r1 , ten 
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opzichte van het gemeenschappelijk middelpunt van de cirkelbanen. Deze hoek 
neemt toe in de draairichting (rechtsom in fig. 2.2, waarin () < 0). Ten opzichte 
van het assenstelsel (x, y) worden de beide pos i ties dan gegeven door 

f't=(O,y) en r'=((R+y')sinO, (R+y')cosO-R). (2.4) 

Verder is het handig de volgende dimensieloze 'electrische velden' in te voeren 

(2.5) 

en 
... ... 2 

{(r t)=iïx{(iï-_!)xf3}R 
f3 

1
' c( 1 - f3 · n)3 A ' 

(2.6) 

zodat volgens (2.2) geldt 

(2.7) 

Het is eenvoudig in te zien dat het veld E alleen componenten in het vlak van 
beweging heeft. Het ermee corresponderende veld B staat, volgens (2.3), loodrecht 
op dit vlak. De velden [.~ en E.b kunnen worden uitgedrukt in de grootheden 
R,y,y',O, gebruik makend van (2.4). Er geldt 

A !11
7
1- r'll = {2(R + y)(R + y')(l- cos 0) + (y- y'?PI2 , 

iï - A-1(r1 - r') = A- 1
( -(R + y')sinO , y- y' + (R + y')(l- cosO) ), 

/3( cos(), -sinO ), 
-f32c 
--( sin 0 , cos() ). 
R+ y' 

(2.8) 

Met de bovenstaande uitdrukkingen en de definitie van de (dimensieloze) hulpva
riabelen 

7 

N 

y y' 
- , W = {2(1 + 7)(1- cos 0) + 72 p12 en 

R+ y' 

(1 + y'j R) 2{f3(1 + 7) sin 0 + W} 3
, 

kunnen de componenten van [.; en E.b tenslotte worden geschreven als 

"· '-'{3y 

-(sin()+ f3W cos 0) 
,2N 

1 + 7- cos()+ f3W sin() 
,2N 

f3 2(1 + 7- cos 0){(1 + 7) sin 0 + /3W} 

N 
/3 2 [(1- cosO){l + (1 + 27) cosO- 72 } + f3Wsin0] 

N 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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Voor het vervolg is het handig de totale componenten &:r: en &y in te voeren, als 
korte schrijfwijze voor 

(2.14) 

De referentielading, die met snelheid i}1 = {31 ë:r: in het veld (2. 7) beweegt, onder
vindt daardoor een Lorentz-kracht, die met (2.3) wordt gegeven door 

(2.15) 

De componenten van deze kracht voldoen dan aan 

(2.16) 

en zijn dus uit te drukken in de dimensieloze veldcomponenten (2.14). 
Een referentielading die deel uitmaakt van een ionenbunch bevindt zich in het 

veld dat wordt veroorzaakt door alle overige ladingen. Dit zelfveld is opgebouwd 
uit één-deeltjes velden, gegeven door (2.2) en (2.3). In het vorige hoofdstuk werd 
een (on versnelde) bun eh beschouwd als een ladingscontinuüm. Men zou nu kun
nen vermoeden dat dit ook zonder meer kan worden gedaan voor een bunch die 
in een cirkelbaan beweegt. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit 
dat een versnelde lading een veld veroorzaakt, dat wezenlijk verschilt van het veld 
ten gevolge van een lading in uniforme beweging. Het synchrotronveld is, voorna
melijk bij hoge energieën, verantwoordelijk voor microscopische effecten [ARU91]. 
Hierdoor kan de ladingsverdeling in de bunch niet zonder meer als een continuüm 
worden beschouwd, tenzij er aan de volgende ongelijkheid wordt voldaan 

(2.17) 

waarin Jle de deeltjesdichtheid, a de transversale bunchradius, en R de kromtestraal 
van de baan is. Er kan worden nagegaan dat de bunch in het RTMT hieraan 
inderdaad voldoet. Daarvoor zijn (grofweg) de volgende parameters van toepassing: 
Jle = 1017 m-3 (piekstroom 50 A), a= 2 mm, R = 50 cm, 1 = 50, zodat het linkerlid 
in (2.17) ongeveer 106 bedraagt. In het volgende wordt de bunch daarom beschreven 
als een continuüm, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de veld-uitdrukkingen 
die in deze paragraaf zijn gegeven. Er zal verder worden aangenomen dat er steeds 
aan (2.17) voldaan is, ook voor relativistische snelheden ( 1 ~ 1 ). 

2.3 Eendimensionale bunch 

Als eenvoudig model van een ionenbunch wordt een geladen segment beschouwd 
van een cirkelmet straal R. Deze cirkel is de baan waarin de bunch beweegt met 
constante hoekfrequentie w. De lineaire ladingsdichtheid bedraagt >. over de buneh
lengtel en is nul daarbuiten. De bunch heeft een een hoekafmeting IPm = lj R. Een 
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Figuur 2.:3: Eendimensionale bunch in cirkelbaan. 

referentielading e maakt deel uit van de bunch. Zijn positie wordt aangegeven met 
de hoek cp1 ten opzichte van de voorkant van de bunch, zodanig dat -cpm < cp

1 
< 0. 

De situatie wordt weergegeven in fig. 2.3, waarin de draairichting rechtsom is. De 
referentielading bevindt zich in het electramagnetische veld dat wordt veroorzaakt 
door de overige ladingen in de bunch. Zo is er bijvoorbeeld een geretardeerde la
ding q die op het tijdstip t' een foton emitteert dat de referentielading bereikt op 
het latere tijdstip t. In hetzelfde tijdsinterval is de bunch verplaatst over een hoek 
-fh = w(t - t') met (zie onder) Ob < 0. De positie van de lading q wordt aan
gegeven met de hoek cp ten opzichte van de voorkant van de bunch, zodanig dat 
-cpm < cp < 0. Op het tijdstip t' is deze geretardeerde lading een hoek 0 verwijderd 
van de referentielading op t. Merk op dat de positieve richting van de hoeken 0, 
Ob, cp en Cf'I hier overeenkomt met de draairichting. Dit heeft als consequentie dat 
o" altijd negatief is. 

2.3.1 Retardatievoorwaarde 

De relatie tussen 0 en o" wordt gegeven door de retardatievoorwaarcle. Deze drukt 
uit dat het foton de lengte A van de koorde tussen de posities van de ladingen q (op 
t') ene (op t) aftegt in dezelfde tijdsduur die de bunch (inclusief de beide ladingen) 
nodig heeft om over een hoek jO"j te draaien, dus 

A Rlfhl . - = -/3 , waarm - 2/3 ~ Ob < 0, omdat A ~ 2R. c c (2.18) 

Uit fig. 2.3 blijkt dat 

A= 2Rsin0 lOl). (2.19) 

.. 
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Hiermee kan de retardatievoorwaarde als volgt worden uitgedrukt 

() = ±2 arcsin (~;I) , waarin - 1r < () ~ 1r. (2.20) 

De hoek () in deze laatste vergelijking kan zowel positief als negatief zijn, in tegen
stelling tot de hoek Ob die altijd negatief is. Een positieve waarde van () betekent 
dat de geretardeerde lading q in fig. 2.3 ter rechter zijde van de referentielading e 
is gelegen. Deze situatie kan voorkomen wanneer de tijdsduur ( t - t') zo klein is 
dat de bunch op t' gedeeltelijk overlapt met de bunch op t. Verder bestaat er nog 
de volgende relatie tussen de hoek (} en de hoeken (}b, c.p en 'PI 

o = ob + c.p - 'PI· (2.21) 

De retardatievoorwaarde kan daarmee worden herschreven als 

(2.22) 

waarin (c.p- c.pt) de onderlinge ligging van de ladingen q ene binnen de bunch (op 
een vast tijelstip) aangeeft. De vergelijkingen (2.20) en (2.22) zullen in het vervolg 
een belangrijke rol spelen. Verder zij opgemerkt dat ( c.p- c.pt) en 0 altijd het zelfde 
teken hebben, hetgeen volgt uit (2.20) en (2.21 ). 

Tot nu toe is er aangenomen dat de hoeken c.p en 'PI alle waarden in het interval 
(-c.pm,O) kunnen aannemen. Het hoek-verschil (c.p- c.p1) zou clan (ten minste) 
gedefinieerd moeten zijn op het interval ( -c.pm, 'Pm)· Omdat de bunchhoek 'Pm in 
principe de maximale waarde 21r kan aannemen lijkt dit geen goede keuze voor een 
eenduidige definitie van dit hoek-verschil. Een definitie-intervaJ2 van c.p- 'PI dat 
wel eenduidig is, volgt op natuurlijke wijze uit (2.22): 

2{3- 1r < c.p- 'PI :::; 2{3 + 1r. (2.23) 

In de practijk is de bunch meestal zo kort dat 'Pm < 1r - 2/3, zodat toch 
-c.pm < c.p- 'PI < 'Pm kan worden gekozen, hetgeen handiger (maar niet noodza
kelijk) blijkt te zijn in de volgende berekeningen. 

2.3.2 Zelfkracht 

De Lorentz-kracht die de referentielading ondervindt in het veld dat wordt veroor
zaakt door de gehele bunch (dit is de zelfkracht ), kan als volgt worden berekend. 
Beschouw eerst een infinitesimale lading dq = >..Rdc.p ter plekke c.p in de bunch. 

2 Uiteraard komen (voor vaste <pt) niet alle waarden van (<p- <pt) in (2.23) voor, tenzij een 
geladen ring wordt beschouwd (<,Om = 2ïr), in plaats van een bunch (<,Om < 2ïr). Overigens mag 
de hoek <,01 in principe de positie aangeven van een referentielading die zelf geen deel uitmaakt 
van de bunch, maar zich ergens anders op de cirkelbaan bevindt. 
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Deze lading levert een bijdr~e dE aan het electrische veld ter plekke van de refe
rentielading, De bijdrage dE wordt gegeven door (2,7), waarin q vervangen moet 
worden door dq. Ten gevolge van dE is er een bijdrage dF aan de Lorentz-kracht 
die werkt op de referentielading. Deze dF wordt gegeven door (2.15), waarin E 
vervangen moet worden door dE, en waarin P1 = f3ix omdat alle ladingen in de 
bunch (inclusief de referentielading) dezelfde snelheid f3 bezitten. De gehele bunch 
veroorzaakt een Lorentz-kracht die gevonden wordt door integratie van bijdragen 
dF volgens 

[ 

'PJ-f: .... 0 .... l .... .... der dF dF 
F = j dF = l~föl j dcp dcp + j dcp dcp , 

bunch -cpm 'PI +t: 

(2.24) 

Hierbij wordt de kracht F dus gegeven door eerst de som van twee integralen te 
bepalen en daarna de limiet é ! 0 te evalueren. De reële limietwaarde die men op 
deze manier verkrijgt, is de zogenaamde hoofdwaarde van de integraal, (als deze 
bestaat). Er zij opgemerkt dat de afzonderlijke integralen in (2.24) divergent zijn 
voor é ! 0. In de linker integraal bijvoorbeeld, wordt de krachtbijdrage meegeno
men die een ladings-elementje ter plekke cp = cp1 -é uitoefent op de referentielading 
ter plekke cp = 'PI· Deze bijdrage nadert naar oneindig voor é --+ 0. Analoog wordt 
er in de rechter integraal een bijdrage van de lading op de plaats cp = 'PI + é in 
rekening gebracht. De twee ladingen zijn dus symmetrisch gelegen rondom de refe
rentielading. Men zou zich nu kunnen voorstellen dat de genoemde bijdragen elkaar 
juist compenseren, in de limiet é --+ 0, zoals dat het geval is bij een eendimensionale 
bunch in uniforme beweging (vorige hoofdstuk, § 1.3 ). Het zal blijken dat deze 
compensatie alleen optreedt voor de x-component van de kracht. De y-component 
divergeert voor é --+ 0, hetgeen wordt veroorzaakt doordat de dikte van de bunch 
hier oneindig klein wordt verondersteld. Details hieromtrent zullen nog aan de orde 
komen. 

Voor het gemak kan nu een dimensieloze 'kracht' f worden gedefinieerd als3 

.... 47rcol .... 
F = -;;:-F. (2.25) 

Met (2.7)- (2.15) en (2.24), zijn de twee componenten van f als volgt te schrijven 

Fx = 'Pm j Ex dcp en Fy = 'Pm j {(3nyEx + (1- f3nx)Ey}dcp. (2.26) 

bunch bunch 

Voor het berekenen van deze laatste twee integralen is het handig als de integranten 
bekende functies van cp zouden zijn. De grootheden iî, Ex, Ey worden echter uitge
drukt in () volgens (2.8) - (2.14), waarin y = y' = 0 gesteld moet worden omdat 

3 De grootheid f wordt in het vervolg ook zonder meer kracht genoemd. Verder zij opgemerkt 
dat de schalingsfactor alleen aflmngt van de bunchlengte I en de totale lading.>../, welke grootheden 
in het geval van het RTMT als constanten kunnen worden beschouwd. 



2.3. Eendimensionale bunch 17 

in het onderhavige geval alle ladingen bewegen in een cirkelbaan met straal R. De 
relatie tussen e en c.p wordt gegeven door eliminatie van eb in de retardatievoor
waarde (2.20) met behulp van (2.21 ), waarin de positie c.p1 van het referentiedeeltje 
een parameter is. Het blijkt dan dat e niet in een eindig aantal standaardfuncties 
van c.p uitgedrukt kan worden. Een uitweg voor dit probleem is de keuze van de 
hoek eb als nieuwe integratievariabele in plaats van c.p in (2.26). Dit ligt voor de 
hand omdat zowel e als c.p bekende functies van eb zijn, volgens (2.20) en (2.22). 
Uit (2.20) volgt 

e _ 1 e~ • e _ ±1eb1v'132 1 e2 cos - -
2132 

en sm - /32 - 4 b, (2.27) 

waarin ± het teken van () aangeeft dat, zoals vermeld, overeenkomt met het teken 
van ( c.p- epi). Hiermee kunnen de componenten Ex en E.y uitgedrukt worden in Ob, 
waarbij het onderscheid tussen de gevallen () > 0 en () < 0 respectievelijk wordt 
aangegeven als[+ en&-. Uit (2.10)- (2.13) volgt met (2.27) 

(3 { (34 - (32 + ~ 0~ ± (/32 + ~ ()~ - 1 )y'f32 - ~ 0~ } 
[± = (2.28) 

x Ot (I ± V /32 - ~ Ol ) 
3 

/3 { ~ (1 + /3 2
) - ~ Ol ± y'!P - ~ 0~ } 

[± = (2.29) 
y IObl (I± )!32

- ~Ol )
3 

Verder levert de combinatie van (2.8), voor de componenten van iî en (2.27) 

1 (3 - 1 ± v'f32 I 02 - IObl - nx - - 4 b' ny - 2/3 ' (2.30) 

waarbij eventuele superscripten '+'of'-' voor de eenvoud zijn weggelaten. Merk op 
dat de hoek Ob= w(t'- t) evenredig is met de tijd die een foton nodig heeft om zich 
vanaf een zekere geretardeerde lading te verplaatsen naar de referentielading. De 
bovengenoemde grootheden zijn blijkbaar volledig in deze tijdsduur uit te drukken. 

2.3.3 Tangentiële kracht 

De tangentiële4 component :Fx kan met de nieuwe integratievariabele Ob worden 
geschreven als 

:Fx = 'Pm IJ I}} [ j' t:; ;:. c!O, + Je: ;:. do,] , 
obi ob3 

(2.31) 

waarin Ob1 ••• Ob4 corresponderen met de integratiegrenzen in (2.24), dus 

Obt = Ob(c.p = -c.pm), Ob2 = Ob(c.p = 'Pt- ê), 
ob3 = ob(c.p = 'Pt +ê), ob4 = eb(c.p = o). 

(2.32) 

4 Men noemt de tangentiële richting ook wel longitudinaal. 
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Deze vier waarden zijn oplossingen van (2.22) voor zekere referentiehoek ep1 en 
snelheid /3. De hoek fh is met (2.22) echter niet expliciet uit te drukken in ep. Zowel 
met een numerieke methode als met behulp van een geschikte reeksontwikkeling 
kunnen nulpunten van (2.22) worden benaderd. Enige details hieromtrent zullen 
in het onderstaande worden besproken. Hoewel de volgorde van integratiegrenzen 
in (2.31) misschien anders doet vermoeden, geldt er 

(2.33) 

Het laatste is in te zien aan de hand van (2.22) en (2.32), waaruit blijkt dat Ob2 i 0 
en Ob3 i 0 voor ê l 0, terwijl Ob1 en Ob4 niet van ê afhangen. Dit wetende, zou men 
zich kunnen afvragen of (2.31) vereenvoudigd mag worden door weglating van de 
limiet en substitutie van Ob2 = Ob3 = 0. De reden om deze vereenvoudiging niet 
door te voeren is het feit dat de afzonderlijke integralen dan al bij voorbaat diver
gent zijn. Dit blijkt uit evaluatie van (2.28) voor Ob -+ 0 (overigens is de afgeleide 
dep I d(}b eindig en ongelijk nul voor 0 < f3 < 1 ). Er zijn in principe verschillende 
limietprocedures mogelijk, waarmee er voor kan worden gezorgd dat de som van 
beide integralen in (2.31) eindig is. Daarmee kunnen echter verschillende limiet
waarden worden gevonden. Er moet dus precies worden voorgeschreven op welke 
manier de grenzen Ob2 en Ob3 naar nul naderen. Dit voorschrift volgt uit de eis dat 
het rechterlid van (2.31) identiek is aan het rechterlid van (2.26). Het blijkt dus es
sentieel te zijn dat men ob2 en ob3 laat afhangen van de grenzen ep = epi± ê, zoals in 
(2.32). Opgemerkt kan worden dat de in (2.:31) gevolgde limietprocedure niet leidt 
tot de lwofdwaarde van de integraal over Ob. Ter bepaling van een hoofdwaarde 
wordt het singuliere punt genaderd door twee integratiegrenzen, en wel zodanig dat 
dit op symmetrische wijze gebeurt (zie de definitie (2.24)). De grenzen Ob2 en Ob3 

voldoen niet aan deze eis, omdat de afgeleide dep I dOb discontinu is in Ob = 0. Deze 
afgeleide volgt door differentiatie van {2.22), zodat 

Men ziet inderdaad dat 

=F ( 1 ± V /32 
- t Ol) 

J f32- tot 

1. dep /3-1 1 "1 1' dep /3-1 1 
llll dO = - , terWIJ llll -

1
- = - - . 

rpfrpl b r.o1r.o1 c ob 

(2.34) 

(2.35) 

Hiermee is dus vastgelegd hoe Ob2 (voor ep i cpt) en Ob3 (voor ep l ept) in eerste orde 
naar nul naderen. 

Verder kan opgemerkt worden dat Fx afhangt van ep1 (de positie van het refe
rentiedeeltje waarop de kracht werkt). Deze afhankelijkheid wordt in (2.31) zuiver 
en alleen geïntroduceerd door de grenzen Ob1 en Ob4 , die corresponderen met de 
uiteinden van de bunch.5 

5 Aan de hand van (2.22) en (2.32) kan worden ingezien dat Ob2 en Oba onafl1ankelijk van 'Pl 

zijn. Verder komt 'Pl nergens voor in beide integranten van (2.31 ). 
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De beide integralen in (2.31) kunnen in gesloten vorm gebracht worden door 
substitutie van de variabele v gegeven door 

(2.36) 

zodat v > 1. Met het viertal integratiegrenzen fh1 ••• Ob4 corresponderen respectie
velijk de vier waarden v1 ••• v4 • De rechter integraal in (2.31) wordt bepaald door 
de primitieve functie Px( v, {3) te evalueren in v3 en v4• Deze functie voldoet aan 

-J ( + dr.p d(}b) P:r:(v,/3)- &x dOb dv (v,f3)dv (2.37) 

= 1 + f3 J 1 - 2 + 1 - f3 J 1 + 2 + {32 
1 - _ljj_ + (32 - 1 

4 V + 1 4 V - 1 2 V + {3 (V + {3) 2 

De linker integraal in (2.31) kan in Px(v,/3) worden uitgedrukt door daarin f3 te 
vervangen door -(3, zodat :Fx geschreven kan worden als 

(2.38) 

Van de vier waarden VI ••• v4 zijn alleen v2 en v3 afhankelijk van ê, volgens (2.32) 
en (2.36). Het blijkt dat 

(2.39) 

hetgeen in het volgende wordt aangetoond. Hierdoor reduceert (2.38) tot 

(2.40) 

Zoals vermeld, (§ 2.3.1) voldoet de bunchhoek 'Pm tot nu toe steeds aan de 
voorwaarde 'Pm < 1r - 2/3, (zodat -r.pm < r.p -'PI < 'Pm)· Het leidt overigens niet 
tot onoverkomelijke complicaties wanneer hieraan niet wordt voldaan. Om er dan 
voor te zorgen dat ( r.p - 'PI) toch eenduidig6 is gedefiniëerd, kan uitgegaan worden 
van (2.23). De consequentie daarvan is dat de bunch dan niet altijd beschreven kan 
worden als één samenhangend interval op de ( r.p- 'PI )-as. Er kunnen eventueel twee 
intervallen zijn, afhankelijk van de positie van de referentielading en de waarde van 
'Pm· Een eenvoudige beschouwing leert dat (2.40) slechts geldig is wanneer met het 
voorste uiteinde van de bunch een positieve waarde van ( r.p- r.p 1) correspondeert en 
met het achterste uiteinde een negatieve waarde, zodat de bunch één samenhangend 

6 Bedenk dat een hoek een modulus-getal is. Een eenduidige hoek-definitie komt neer op de 
keuze van de oorsprong in een samenhangend interval ter grootte 211'. Het standaard-interval is 
( -11', 1r), waarop de hoofdwaarde is gedefiniëerd. Merk op dat dit verschilt van de definitie (2.23). 
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interval van ( r.p- 'PI )-waarden vormt. Er blijken nog twee andere situaties mogelijk 
te zijn, waarvoor geheel analoog kan worden afgeleid 

(2.41) 

en waarbij VI en v4 corresponderen met de uiteinden van de bunch, zoals tevoren. 
In deze vergelijking geldt het '+' teken ('-' teken) wanneer met beide uiteinden 
een positieve (negatieve) waarde van ( r.p - r.pt) correspondeert. 

Een extreem geval waarbij zeker niet aan de voorwaarde 'Pm < 1r - 2/3 wordt 
voldaan, is een geladen ring, dus 'Pm = 27r. Een dergelijke ring kan worden opgevat 
als het limietgeval van een steeds langer wordende bunch, (de kromtestraal wordt 
constant verondersteld) zodanig dat 'Pm ---+ 27r. Daarbij naderen de uiteinden naar 
een vast punt op de cirkel, zodat geldt: VI ---+ v4 • Uit (2.41) volgt dan direct1 
dat Fx ---+ 0. Met betrekking tot deze limiet moet een uitzondering gemaakt 
worden voor het geval waarop (2.40) van toepassing is (het vaste punt op de cirkel 
correspondeert dan met r.p-r.p1 = 2;3+7r). Voor 'Pm---+ 27r geldt dan fhi---+ Ob4---+ 2/3, 
volgens (2.22), zodat VI ---+ v4 ---+ oo volgens (2.:36). Met de expliciete uitdrukking 
(2.37) van de functie Px( v, ;3) en (2.40), blijkt in dit limietgeval wederom te gelden 
dat Fx ---+ 0. Het laatste is in overeenstemming met de wet van Faraday die zegt 
dat de circulatie van het electrische veld (in dit geval) nul bedraagt. 

De geldigheid van (2.39) kan worden aangetoond door Ob2 en Ob3 en vervolgens 
v2 en v3 , te ontwikkelen in ordes van c. Zo kan Ob2 bepaald worden door r.p = 'PI - c 
te substitueren in (2.22). Daarbij is het handig twee kleine grootheden h en TJ te 
definiëren als 

l0b2l c h = ---;3" en TJ = 
1 

_ 
13

, met 0 < h, TJ ~ 1 en 0 < f3 < 1. 

Hiermee kan (2.22) alsvolgt worden ontwikkeld 

h3 
TJ = h + 24(1 - j3) + 0(<55), 

waarbij is gebruikt dat 

. ob2 <5 1 <5 
( ) ( )

3 

arcsm 12;31 = 2 + 3! 2 + O(hs). 

Uit (2.43) volgt 

ofwel 

;3c ;3c3 s 
()b2 = -f3h = -

1 
_ f3 + 

24
(
1 

_ /3) 4 + O(c ), voor c ~ 1 - /3. 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

7 Hier wordt gebruik gemaakt van het feit dat de functie Pr(v,/3} regulier is, voor v > 1. 
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Het bepalen van ()b3 gaat geheel analoog na substitutie van c.p = c.p 1 + ê in (2.22), 
waaruit volgt8 

{3ê {3ê3 5 
()b3 = - 1 + (3 + 24 ( 1 + (3) 4 + O(ê ), voor ê ~ 1 + (3. (2.47) 

De waarden van v2 en v3 volgen door substitutie van ()b2 en ()b3 in (2.36). Dit levert 

v2 I+~ C ~ .S + O(e'), 

v3 = I+~ c: s + O{e
4
). (2.48) 

Met (2.37) kunnen de functiewaarden Px( v2, -/3) en Px( v3 , /3) dan alsvolgt worden 
ontwikkeld 

1 - {32 1 - 2/3 + 9(32 3 
ê + 24(1 - (3)2 ê + O(ê ) 

P ( a) 1 - /3
2 

1 + 2/3 + 9(3
2 

O( 3 ) 
x V3 li--' = ê + 24 ( 1 + (3 )2 ê + ê . (2.49) 

Het verschil van functiewaarden in (2.39) is daarmee te schrijven als 

(2.50) 

waarin de term evenredig met 1/ê ontbreekt. De overblijvende termen van O(ê) 
verdwijnen in de limiet ê ----+ 0, waarmee de geldigheid van (2.39) is aangetoond. 

Het blijkt dat de 1/ ê-termen in (2.49) worden geïntroduceerd door juist dát 
gedeelte van Ex dat het ruimteladingsveld representeert, dus door E{Jx· Het synchro
tron-gedeelte E~x heeft eindige limietwaarden voor (c.p-c.pt) l 0 en voor (c.p-c.pt) l 0. 
Dit is eenvoudig na te gaan door de limieten 0 l 0 en 0 l 0 te evalueren voor E/3x 
in (2.12). In de integralen in (2.:31) geeft E/3x daarom aanleiding tot termen van 
O(ê). 

2.3.4 Het limietgeval R --+ oo 

Met behulp van genoemde ontwikkeling in ê kan worden nagegaan hoe Fx zich 
gedraagt in de limiet dat de kromtestraal R naar oneindig nadert, bij vaste buneh
lengte l. De situatie is dan vergelijkbaar met die van een rechtlijnig bewegende 
eendimensionale bunch, besproken in hoofdstuk 1. In de limiet R ----+ oo gaan de 

8 De eerste-orde term in beide reeksen volgt overigens direct uit (2.35), maar hier is het zaak 
ook de term van derde orde te bepalen. 
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hoeken C{)m en C{)t naar nul, omdat C{)m = 1/ R en -cpm < C{)t < 0. Voor het bere
kenen van :Fx moeten volgens (2.40) de waarden v1 en v4 bepaald worden. Deze 
volgen uit de hoeken fht en Ob4 , die corresponderen met de uiteinden van de bunch 
cp = -cpm en cp = 0. Evenals de twee waarden Ob2 en Ob3 kunnen Obt en Ob4 worden 
ontwikkeld in termen van het hoekverschil ( cp- cpt), dat nu de waarden -( C{)m + cp1 ) 

en -cp1 aanneemt, in plaats van =fê. Dit betekent dat Ob1 wordt gegeven door 
(2.46), waarin ê = C{)m + C{)I· Analoog voldoet Ob4 aan (2.47), met ê = -epi. De 
genormeerde krachtcomponent in (2.40) is dan te schrijven als 

-cpm ( 1 1 ) 2 :Fx = - 2 - + + O(cpm)· 
{ C{)t C{)m + C{)t 

(2.51) 

Het is handig om de positie van de referentielading nu aan te geven met de co
ordinaat St, gerelateerd aan de hoek C{)t volgens 

St = R( C{)I + ~ cp 111 ), zodat - l/2 < St < 1/2. (2.52) 

Na substitutie van <"t in (2.51) en evaluatie van de limiet R---+ oo volgt 

2/ St 

:Fx = 12 (//2)2- s?. (2.53) 

Dit is inderdaad het resultaat dat verwacht wordt te gelden voor een rechtlijnig 
bewegende bunch, besproken in het vorige hoofdstuk (§ 1.3, ( 1.21) ). Merk op dat 
de termen van 0( cp?rJ in (2 .. 5 1) verdwijnen in de limiet R ---+ oo. Het gedeelte dat 
overblijft is het gevolg van &{3x (evenals de 1/ €-termen in (2.49) ). Uiteraard levert 
&/Jx geen bijdrage wanneer de kromming verdwijnt. 

2.3.5 De waarde Fx(O) 

Het effect van kromming kan nader worden beschouwd door het bepalen van de 
termen van O(cp?rJ. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat bovengenoemde 
aanpak aan enige voorwaarden is gebonden. Zoals eerder is opgemerkt hebben 
de twee reeksen voor Obi en Ob4 ieder een verschillend convergentiepunt: cp = 0 
en cp = -cpm. Hierdoor is een combinatie ervan, zoals in (2.51 ), geen 'gewone' 
machtreeks meer. Met O(cpm) wordt dan eigenlijk bedoeld: termen van O(cpt) 
en 0( C{)m + cp1 ) samen. In de limiet C{)m ---+ 0 vormt dit overigens geen probleem, 
omdat de convergentiepunten dan samenvallen. Een uitzondering waarvoor een 
dergelijke ontwikkeling wel zinvol is, vormt het geval dat de referentielading zich in 
het midden van de bunch bevindt, zodat C{)t = -~cpm. De uiteinden van de bunch 
corresponderen dan met cp- C{)t = ±~ C{)m· De hoek fh1 wordt dan ontwikkeld in 
termen van -~ C{)m en Ob4 in ~ cp111 (dus alleen een teken-verschil). Verder is de reeks 
voor Ob1 alleen convergent wanneer aan de volgende ongelijkheid wordt voldaan: 
C{)m + cp1 < 1 - /3, waar 1 - f3 ~ ~ ,-2 voor 1 ~ L Voor relativistische snelheden 
betekent dit een grote beperking voor de keuze van cpm en cp1 • 
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Om genoemde reden wordt nu het geval beschouwd dat cp1 -! Cf'm, zodat 
s1 = 0 volgens (2.52). Daarbij wordt aangenomen dat de snelheid zo klein is dat 
aan de convergentievoorwaarde is voldaan. De grootheid :Fx die geëvalueerd wordt 
in s 1 = 0, wordt genoteerd als :Fx(O). Uit (2.51) volgt dan dat O(:Fx(O)) = O(cp~). 
Verder is het illustratief om :Fx te splitsen in een bijdrage :Ff3x van het ruimte
ladingsveld en een bijdrage :F/Jx van het synchrotronveld. Deze twee bijdragen 
corresponderen met de primitieve functies Pf3x en P/Jx' zoals :Fx correspondeert 
met Px volgens (2.37) en (2.40). Voor deze functies geldt 

J ( + dep dfh ) 2 
PiJx( v, /3) = E/Jx dfh dv ( v, j3)dv = j3 

1 - _2_/3_ + _f3_2_-_1_ 
V + j3 (V + j3)2 

(2.54) 

en 
P{3x = Px- P(Jx· (2.55) 

Evenals :Fx in (2 .. 51) kunnen nu de waarden :Ff3x(O) en :F(Jx(O) (voor s1 = 0) worden 
ontwikkeld in termen van Cf'm. Dit leidt tot 

(2.56) 

zodat 
(2.57) 

waarin ~ Cf'm < 1 - /3, zodat kan worden volstaan met de term van laagste orde. 
Uit de laatste twee vergelijkingen blijkt dat de synchrotronbijdrage :F(Jx(O) ervoor 
zorgt dat :Fx(O) negatief is. Bedenk dat :Fx(O) correspondeert met de tangentiële 
(ofwel longitudinale) component van de zelfkracht die werkt op een referentielading 
in het midden van de bunch. Het 'negatief zijn' van :Fx(O) betekent dat deze 
krachtcomponent tegengesteld gericht is aan de snelheid, zodat de referentielading 
wordt afgeremd. 

2.3.6 Relativistische limiet 

In veel practische gevallen waarbij 1 ~ 1, is het resultaat (2.57) niet van toepassing, 
omelat clan vaak niet aan de voorwaarde Cf'm < 2(1 - /3) ~ ~-2 wordt voldaan. 
Niettemin kan Fx(O) ook voor 1 ~ 1 worden ontwikkeld in termen van Cf'm· De 
procedure is gedeeltelijk analoog aan die in het bovenstaande. Voor het bepalen 
van fh1 en (}b4 moet in (2.22) weer worden gesubstitueerd: Cf'- Cf'I = =F~ Cf'm· Verder 
komt in deze vergelijking de snelheid f3 voor. Het is handig om f3 uit te drukken in 
Cf'm, zodat (2.22) geheel in ordes van Cf'm en van (}b 1 , respectievelijk (}b4, kan worden 
ontwikkeld. Daartoe wordt de situatie beschouwd dat de bunch een cirkelbaan 
beschrijft in een homogeen uitwendig magneetveld. De kromtestraal R is dan 
evenreelig met /31, volgens 

R = Eo/31, 
ceB 

(2.58) 
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waarin B de magnetisch inductie is en E0 de rust-energie is van het geladen deeltje 
met lading e. Met 'Pm = l / R kan dan geschreven worden 

waarin de positieve coëfficiënt p, gegeven wordt door9 

Eo 
Jl = --. 

ceEl 

(2.59) 

(2.60) 

In principe kunnen zowel Jl als 'Pm van 1 afhangen. In het onderstaande echter 
worden l, Ren dus ook 'Pm als gegeven constanten beschouwd. Daarbij is p, volgens 
(2.59) een 1-afl1ankelijke parameter. Er wordt dan verondersteld dat B evenredig 
is met fh, zodanig dat aan (2.t58) wordt voldaan. Uit (2.59) volgt 

{3 _ (1 2 2 )-1/2 _ 1 t 2 2 Q( 4 ) - + Jl 'Pm - - 2 Jl 'Pm + 'Pm • (2.61) 

Deze reeks convergeert voor Jl'Pm < 1, hetgeen volgens (2 .. 59) betekent dat {3 > ! J2, 
waaraan zeker is voldaan voor 1 ~ 1. Substitutie hiervan in (2.22) geeft na enig 
rekenwerk [HOF92] 

(2.62) 

zodat met (2.36) 

(2.63) 

Analoog aan de afleiding van (2.56) met (2.5!5), volgt nu 

'Pm 1 ( 2 )4/3 0( 2 ) (4 ) 
2/3 

- J3 + 120 1 'Pm + 'Pm ' 

FJ3x(O) = O(r.p~J, (2.64) 

zodat 

(2.65) 

9 Er wordt hier van uitgegaan dat de zelfkracllt klein is ten opzichte van de Lorentz-kracht die 
de ladingen ondergaan in het uitwendige magneetveld, zodat {2.59) in goede benadering geldt. 
Met betrekking tot de volgende berekeningen zal het voldoende blijken te zijn als er een relatie 
bestaat tussen Jt en 1 die (voor vaste waarde van <t'm) voldoet aan: Jl- 0 voor 1- oo. 
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Figuur 2.4: Fx versus St voor electronen met {a) T = 1 keV, (b) T = 1 MeV. Vom 
beide curven geldt: R = 10 cm, l = 2 cm. 

Hieruit blijkt dat de synchrotron-term F11;r(O) de belangrijkste bijdrage levert. Op 
het eerste gezicht lijken de ontwikkelingen (2.62) - {2.65) onafhankelijk van 1 (dan
wel j3) te zijn. Deze afhankelijkheid, die wordt gerepresenteerd door de parameter 
p, zit echter wel in de niet expliciet gegeven termen van hogere orde. In (2.64) 
en (2.6.5) blijken alleen positieve machten van 11 voor te komen, in de termen van 
O(cp~). Volgens {2.59) geldt: J1 --? 0 voor 1--? oo bij constante 'Pm· Voor 1 ~ 1 
zijn Fpx(O), F11;r(O) en Fx(O) daarom nauwelijks afhankelijk van I· 

In fig. 2.4 wordt Fx gegeven als functie van de positie St, voor electronen met 
kinetische energieT = 1 keV, {curve (a) 1 = 1 + 2 · 10-3

) enT= 1 MeV, (curve 
(b) 1 = 3). In beide gevallen bedraagt de bunebiengte l = 2 cm en de kromtestraal 
R = 10 cm, zodat 'Pm = 0.2 rad. Hier voldoet :Fx aan (2.40), waarbij de nulpunten 
fht en Ob4 van {2.22) numeriek bepaald zijn (voor een groot aantal waarden van St). 

In de figuur is de waarde :Fx(O) voorT= 1 keV, (curve (a) in het punt St = 0) 
niet te onderscheiden van nul. Dit is te verwachten op grond van (2.57), als men 
bedenkt dat j3 = 6·10-2 • Het verloop van curve (a) is goed te benaderen met (2.53), 
geldig voor een rechtlijnig bewegende bunch. Ook dit is geen wonder, gezien de 
kleine waarde van j3 in combinatie met een vrij kleine bunchhoek, ( 'Pm = 0.2) 
waardoor retardatie en kromming nauwelijks een rol van betekenis spelen. Curve 
(b) (T = 1 MeV) lijkt ten opzichte van curve (a) omlaag geschoven te zijn, een 
effect dat is te verwachten, gezien de negatieve waarde van :Fx(O) volgens (2.65). 
Zoals gezegd, wordt dit effect voornamelijk veroorzaakt door het synchrotronveld. 
In de uiteinden van de bunch (st = ±1 cm) is :Fx divergent. Dit effect, dat ook 
optreedt bij rechtlijnige beweging, is toe te schrijven aan het ruimteladingsveld 
en de veronderstelling dat de ladingsverdeling discontinu is in de uiteinden. Voor 
rechtlijnige beweging heeft deze discontinuïteit nauwelijks invloed op het zelfveld 
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Figuur 2.5: Fx versus s1 voor 5 MeV electronen, R = 10 cm, 1 = 2 cm. 

in de nabijheid van het centrum van de bunch. Het zelfde wordt verondersteld te 
gelden voor een bunch die een cirkelbaan volgt. Een ander effect, dat voornamelijk 
wordt veroorzaakt door het synchrotronveld, wordt getoond in fig. 2.5. Hierin is 
Fx uitgezet tegen s1 , voor R = 10 cm, l = 2 cm enT= 5 MeV (electronen). Men 
ziet dat de curve ten opzichte van het midden enigszins asymmetrisch is. Dit effect 
treedt steeds meer op de voorgrond naarmate de energie toeneemt. 

In fig. 2.6 wordt getoond hoe Fx(O) afhangt van de kromtestraal R, die variëert 
van 10 cm tot 50 cm, voor een electronenbunch ter lengtel = 2 cm. Deze waarden 
zijn relevant voor het RTMT. Verder is voor de kinetische energie van de electronen 
een vaste waarde gekozen10 

: T = 5 MeV. De getrokken curve geeft het resultaat 
dat verkregen wordt met numeriek bepaalde waarden van Ob 1 en Ob4 • Daarnaast 
geeft de onderbroken lijn het verband aan dat wordt gegeven door de laagste-orde 
term in (2.65), waaruit blijkt dat Fx(O) ex: R-213

• Merk op dat (2.65) hier een 
redelijke benadering geeft omdat 1 voldoende groot is (I:::::: 11 voor T = 5 MeV). 
Om dezelfde reden variëert Fx(O) slechts weinig als de energie wordt verhoogd bij 
constante kromtestraaL Dit blijkt ook uit fig. 2. 7 waarin Fx(O) tegen de energie 
T is uitgezet, die oploopt van 5 tot 2.5 MeV. Daarbij zijn I en R vast: R = 10 cm 
en l = 2 cm. In de buigmagneten van het RTMT neemt de kromtestraal van de 
opeenvolgende banen nagenoeg evenreelig toe (van 10 tot 50 cm) met de energie 
(van 5 tot 25 Me V). Aan de hand van de laatste twee figuren is in te zien dat Fx(O) 
daarbij voornamelijk afhangt van de kromtestraal en nauwelijks van de energie. 

In het bovenstaande is afgeleid dat de waarde Fx(O) negatief is voor zowel /3 ~ 1 

10 In de situatie van het RTMT bestaat er (bij benadering) een evenredigheid tussen de kineti
sche energie en de kromtestraaL De waarde T = 5 Me V correspondeert met de eerste baan (de 
laagste energie) in het RTMT. Met betrekking tot fig. 2.6 wordt echter verondersteld dat deze 
waarde gehandhaafd blijft, ondanks de toename van de kromtestraaL 
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Figuur 2.6: Fx(O) versus R, voor 5 MeV electronenen I= 2 cm, gegeven door de 
laagste-orde term (gestippeld) en de numerieke berekening (getrokken). 
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Figuur 2.7: Fx{O) versusT (electronen), voor R = 10 cm en I= 2 cm. 
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als 1 ~ 1. Op een referentielading in het midden van de bunch werkt er dus een 
afremmende kracht. De (overheersende) negatieve bijdrage wordt veroorzaakt door 
het synchrotronveld. Dit doet vermoeden dat er een relatie bestaat tussen Fx(O) 
en het energieverlies ten gevolge van straling. 

2.3. 7 Stralingsreactie 

Een lading e die met hoekfrequentie w in een cirkelbaan met straal R beweegt, 
straalt een vermogen Pe uit, gegeven door [SCHW49] 

(2.66) 

waarin Jn de Besselfunctie van orde n is. ledere term P11 correspondeert met een 
harmonische (veelvoud n) van de basisfrequentie w. Uitgaande van (2.66) kan het 
vermogen Pb worden berekend dat uitgestraald wordt door N ladingen die op een 
bepaalde manier verdeeld zijn over de cirkelbaan. Voor Pb geldt [NOD54) 

00 00 

Pb= Pinc + Pcoh, met Pinc = N L Pn en Pcoh = N(N -I) L Pnfn, (2.67) 
n=l n=l 

waarin de vormfactor fn de verdeling over de cirkel bepaalt. De term Pinc is het 
vermogens-verlies ten gevolge van incoherente straling, gegeven door [JAC75] 

Nwe2fJ314 
Pinc = 

6 
R , 

7rêo 
(2.68) 

en is dus sterk ~-afhankelijk. De andere term Pcoh, die correspondeert met cohe
rente straling, hangt onder andere af van de ladingsverdeling. Voor een homogene 
verdeling over een hoek-interval ter grootte <pm, voldoet fn aan 

(2.69) 

Uit (2.66), (2.67), (2.69) en de voorwaarden N ~ 1 en ~-3 ~ "Pm ~ 1, kan worden 
afgeleid [NOD54] dat 

(2.70) 

Hieruit blijkt dat Pcoh voor 1 ~ 1 nauwelijks afhangt van 1 (w ~ c/ R). In 
[SCHI46) wordt een Gaussische verdeling beschouwd. Ook daarvoor blijkt (2.70) te 
gelden, (op een numerieke constante ~ 2 na). Het resultaat is blijkbaar niet erg 
gevoelig voor het gedetailleerde karakter van de vormfactor. Onder de genoemde 
voorwaarden, waaraan in practische gevallen vaak wordt voldaan, verhouden Pinc 

en Pcoh zich als 
n 2 4 ( ) 4/3 ~inc _ I <f/m 
Pcoh - :3N J3 (2. 71) 
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Voor de eerste baan in het RTMT kan deze verhouding grofweg worden afgeschat 
met de waarden N = 2 ·1010

, "Pm = 0.2 rad, 1 = 10, zodat Pinc/ Pcoh ~ 2 ·10-8
• Dit 

in tegenstelling tot de meeste hoge energie synchrotrons waarbij stralingsverliezen 
voornamelijk te wijten zijn aan incoherente straling, vanwege de overheersende 
factor 14 in (2. 71 ). 

Het totale vermogen Pb (voor N ladingen) correspondeert met een gemiddelde 
(tangentiële) kracht per deeltje (Fx), volgens 

Pb= -NwR(Fx)· (2.72) 

Hier is N (Fx) als het ware de door straling veroorzaakte wrijvingskracht (stra
lingsreactie), waarmee de bunch wordt afgeremd. De genormeerde kracht (Fx) 
(per deeltje) kan dan met (2.70), (2.72), de schalingsfactor in (2.25) en de identi
teit À= Ne/(Rr..pm) worden geschreven als 

(2.73) 

waarbij is aangenomen dat Pcoh ~ Pinc, N ~ 1 en ,-3 ~ "Pm ~ 1. Vergelijking 
met (2.65) leert dat 

(2.74) 

Men ziet dus een duidelijke overeenkomst tussen de kracht op de centrale lading 
Fx(O) en de gemiddelde reactiekracht (Fx) ten gevolge van straling, hoewel er a 
priori geen verband tussen deze twee lijkt te bestaan. 

Dat Fx(O) (in absolute zin) kleiner is dan (Fx) kan worden verwacht aan de 
hand van fig. 2.5, (vorige paragraaf) waarin Fx is uitgezet als functie van s1 voor 
5 MeV electronen. Uit deze figuur blijkt dat het verloop van Fx asymmetrisch 
is ten opzichte van het midden van de curve. De asymmetrie is zodanig dat het 
gemiddelde (van de gehele curve) ;:;em een grotere negatieve waarde lijkt te hebben 
dan de waarde F~.(O) in het midden, waarbij met ;:;em wordt bedoeld11 

1/2 

;:;em = z-• j Fx(st)ds 1 • 

-1/2 

(2. 75) 

Zoals gezegd is dit effect in veel mindere mate aanwezig voor niet-relativistische 
snelheden /3 ~ 1. Door het ontwikkelen van de Besselfuncties in (2.66) blijkt dat 
de overheersende term in Pn in dit geval wordt gegeven door 

(2.76) 

tt Er wordt hier aangenomen dat :Fx als functie van St integreerbaar is, ondanks het divergente 
gedrag in de uiteinden St = ±1/2. 
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Figuur 2.8: De absolute waarden van Fx{O) (getrokken) en (Fr) (D) versus /3. De 
stippellijn geeft {de absolute waarde van) (Fx) in laagste-orde benadering. Voor 
alle curven geldt <t'm = 0.2 rad. 

waaruit volgt dat P1 de belangrijkste bijdrage levert aan het totale vermogen Pb in 
{2.67). Voor /3 « 1 en N » 1 geldt dus 

H Pinc + Pcoh, met 

{2.77) 

Met ft = 1 + O(<p~), volgens (2.69), ziet men in dat Pinc ook in dit geval is te 
verwaarlozen. Analoog aan de afleiding van (2. 73) met (2. 72) volgt dan 

(2.78) 

Combinatie hiervan met (2.57) levert 

(2. 79) 

voor /3 « 1, <,?m « 1 en N » 1. De overeenkomst tussen Fx(O) en (Fx) is dus 
beter naarmate 1 ( danwel /3) kleiner is, hetgeen werd verwacht. Zelfs voor niet 
al te kleine waarden van f3 zijn de twee krachten nog nagenoeg gelijk. Dit wordt 
getoond in fig. 2.8 waarin de absolute waarden van Fx{O) en (Fx) zijn uitgezet 
tegen /3 ( dubbel-logarithmische schaal). Daarbij is (Fx) bepaald door numerieke 
berekening van de som (voor Pcoh) in (2.67), gebruik makend van (2.66) en (2.69). 
De stippellijn in deze figuur geeft de laagste orde term in (2. 78) weer. 

Op het eerste gezicht lijkt het vanzelfsprekend dat de stralingsreactie (:Fx) exact 
gelïjk is aan de gemiddelde waarde .r;em, waarbij deze laatste blijkbaar kan worden 
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benaderd met Fx(O). Er moet echter worden opgemerkt dat er in het bovenstaande 
steeds werd verondersteld dat Pcoh ~ Pinc, waarvoor (Fx} enkel wordt bepaald door 
de coherente straling. In het algemeen is dat niet het geval. Beschouw bijvoor
beeld de situatie, waarbij de deeltjes willekeurig over de gehele cirkel zijn verdeeld. 
Hiervoor geldt volgens [SCHI46] dat Pcoh = 0. Het totale vermogen Pb is dan gelijk 
aan de incoherente stralingsbijdrage Pinc· Deze heeft volgens (2.68) een eindige 
waarde, die onafhankelijk is van de ladingsverdeling. De reactiekracht (Fx} is dus 
ook eindig. Dit in tegenstelling tot de waarde van Fx = .r:em, die nul bedraagt, 
(zie § 2.3.3) evenals Pcoh· Het lijkt er daarom op dat Fx juist de reactiekracht is, 
die wordt veroorzaakt door de coherente straling. 

Het is interessant om op te merken dat de term Pn in (2.66) gestaag toeneemt 
met het 'harmonische getal' n, totdat dit getal een zekere critische waarde nc = 3/3 

bereikt [JAC75]. Voor grotere n neemt Pn snel af. Het energieverlies ten gevolge 
van incoherente straling zal daarom voor 1 ~ 1 voornamelijk in zeer hoge harmo
niscllen optreden. Uit (2.67) en {2.69) volgt dat de coherente straling daarentegen 
voornamelijk wordt geproduceerd in harmonischen waarvoor n < c.p-:;;,1 , die cor
responderen met golflengten in de grootte-orde van de bunchlengte l en groter. 
Voor practische waarden van l (2 cm voor het RTMT) gaat het dan om straling 
in het microgolven-gebied, die grotendeels kan worden gereduceerd door afscher
ming [NOD54] {bijvoorbeeld door het metalen oppervlak van de vacuümkamer). 
Het laatste is wellicht de reden dat men met coherente straling in de practijk geen 
rekening houdt, tenzij het om bijzondere toepassingen gaat die het coherentie
verschijnsel benutten (bijvoorbeeld vrije-electronen laser). In het geval van het 
RTMT zou men (zonder afscherming mee te nemen) op grond van (2.70) mogen 
verwachten dat het energieverlies per electron en per omwenteling circa 30 ke V 
bedraagt, uitgaande van de waarden N = 2 · 1010

, 'Pm = 0.2 rad en R = 10 cm. 
De vraag is echter of deze coherentie ook daadwerkelijk optreedt. Het is denk
baar dat de voorspelling op grond van het eendimensionale model niet realistisch 
is, hoewel deze volgens [SCHI46] geldig blijft voor een ladingsverdeling over aan
grenzende cirkelbanen (zonder dit aan te tonen). Het model houdt echter geen 
rekening met de willekeurige bewegingen van de deeltjes onderling. Dat laatste zou 
wel eens een (grote) reductie van coherente straling kunnen betekenen. Een (even
tueel analytische) beschrijving, die deze bewegingen meeneemt, is op het moment 
niet beschikbaar. Wellicht dat experimentele resultaten een antwoord op de vraag 
zullen geven. 

2.3.8 Tangentiële krachtgradiënt 

Met betrekking tot de toepassing in tweede graads Hamilton mechanica is het 
van belang om behalve de (genormeerde) krachtcomponent Fx ook de afgeleide 
hiervan in de x-richting te bepalen. Locaal gezien correspondeert deze (tangenti
ele) richting met de coördinaat s1 • Het is handig om deze afgeleide voor te stellen 
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Figuur 2.9: VFx(O) versus R, voor .5 MeV electrenen en l = 2 cm. 

door een dimensieloze grootheid VFx, gedefinieerd als 

(2.80) 

waarin de laatste schrijfwijze volgt uit (2 .. 52). De echte kracht-afgeleide wordt dan 
met (2.25) gegeven door 

dFx eÀ . 

dx = 12 VFx. 
41l"éo 

(2.81) 

Zoals in de vorige paragraaf werd gezegd, is het vooral zinvol de kracht in het 
midden (s1 = 0) te bepalen. Hetzelfde geldt voor de afgeleide VFx. De waarde 
van VFx die wordt geëvalueerd in het midden, wordt genoteerd als VFx(O). Voor 
rechtlijnige beweging geldt dan 

8 
VFx(O) = 2• 

I 
(2.82) 

hetgeen volgt uit (2.53) en (2.80). In dat geval is VFx(O) ~ 1 voor 1 ~ 1. Voor een 
cirkelbaan kan VFx(O) worden bepaald, gebruik makend van numeriek berekende 
waarden van Fx rondom s 1 = 0. 12 Uit fig. 2.9 blijkt hoe VFx(O) afhangt van de 
kromtestraal R, die variëert van 10 cm tot 50 cm. Daarbij zijn de bunebiengte en de 
electronen-energie constant: l = 2 cm enT= 5 Me V. Merk op dat in het limietgeval 
R--+ oo voldaan wordt aan (2.82), zodat VFx(O) --+ 8/12 ::::::: 7 ·10-2 • Evenals Fx(O) 
variëert VFx(O) slechts weinig (circa 2 %) bij toename van de energie tot 25 MeV 

12
Voor lage snelheden (r ::::: 1) en lfJm ~ 1 kan op grond van electrostatica eenvoudig worden 

afgeleid dat 'V.1".r(O) ::::: 8, (zie eventueel § 2.3.12). Dit komt dus overeen met (2.82), die geldt voor 
rechtlijnige beweging. 
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Figuur 2.10: VFx(O) versusT (electronen), voor l = 2 cm en R = 10 cm. 

en vaste waarden: l = 2 cm en R = 10 cm. Dit wordt getoond in fig. 2.10. Uit de 
beide figuren blijkt dat VFx(O) veel groter kan zijn dan op grond van rechtlijnige 
beweging kan worden verwacht. 

Men zou zich verder kunnen afvragen hoe de functiewaarden Fx(O) en VFx(O) 
afhangen van de bunebiengte 1, die in het bovenstaande steeds constant is veron
dersteld. In feite zijn de twee functiewaarden behalve van/, alleen afhankelijk van 
de bunchhoek 'Pm = Ij R. Voor een vaste waarde van ï heeft een verdubbeling van 
l dus hetzelfde effect als een halvering van R. Dit geldt overigens niet voor de echte 
kracht en kracht-afgeleide in het centrum, omdat deze uit resp. Fx(O) en VFx(O) 
volgen door vermenigvuldiging met een [-afhankelijke coëfficiënt, volgens (2.25) en 
(2.81). 

2.3.9 Radiële kracht 

De (genormeerde) zelfkracht f heeft naast de tot nu toe besproken tangentiële 
component Fx ook een radiële component Fy, welke volgens (2.26) wordt gegeven 
door 

Fy = 'Pm j Idc.p, met I= /3nyÎx + (1 - f3nx)Îy. (2.83) 
bun eh 

De berekening van deze laatste integraal gaat grotendeels analoog aan die voor Fx 
in § 2.3.3. Met de hoek lh als nieuwe integratievariabele is (2.83) te schrijven als 

(2.84) 
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waarbij het onderscheid tussen de gevallen () > 0 en (} < 0 respectievelijk wordt 
aangegeven als I+ en I-. Gebruik makend van de uitdrukkingen (2.28) en (2.29) 
voor E'! en [:, en de combinatie van (2.27) en (2.8) voor de componenten van ii, 
kan worden afgeleid 

I± = ,8{ ! (1 + ,82)2- ~ Ol ± (1 + ,82){,82- ~ Ot } 

IObl (1 ± J,a2- ~Ol) 
(2.85) 

Verder volgt de afgeleide dep/ d()b uit (2.22), zodat de integranten bekende functies 
van ()b zijn. De integratiegrenzen ()b1 ••• ()b4 worden wederom gegeven door (2.32). 
Bij de bepaling van :Fx volgens (2.31) wordt de limiet e --+ 0 geëvalueerd. Het 
laatste wordt achterwege gelaten bij de berekening van :Fy volgens (2.84 ), omdat 
het rechterlid in deze vergelijking divergent blijkt te zijn voor e --+ 0. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de bunch eendimensionaal is: hij wordt verondersteld geen 
dikte te hebher1. Dit probleem kan worden omzeild door de bunch enerzijds te 
beschouwen als een sector (met hoek-afmeting ep711 ) van een torus. Deze torus 
heeft een grote straal (as-straal) Ren een kleine straal a. Anderzijds wordt er bij 
de berekening van :Fy volgens (2.84) nog steeds van een eendimensionale bunch 
uitgegaan.13 De eindige dikte-afmeting a kan daarbij in rekening worden gebracht 
door aan e een eindige waarde toe te kennen. Enkele details met betrekking tot dit 
laatste worden besproken in § 2.:3.12. Zo blijkt e bij benadering gegeven te worden 
door 

a 
e ~ -R, voor R » a. 

2 
(2.86) 

De integralen in (2.84) kunnen in gesloten vorm worden gebracht door substitu
tie van de variabele v, gegeven door (2.:36), zoals dat werd gedaan met betrekking 
tot :Fx in § 2.3.3. De rechter integraal in (2.84) wordt bepaald door de primitieve 
functie Py( v, ,8) te evalueren in v3 en v4 • Deze functie voldoet aan 

(2.87) 

De linker integraal in (2.84) kan in Py(v, ,8) worden uitgedrukt, gebruik makend 
van de relatie 

J ( -dep d()b) 
I d()bdv (v,,B)dv=-Py(v,-,8). (2.88) 

Hiermee kan :Fy worden geschreven als 

(2.89) 

13 Men zou het model in dit geval ook wel quasi-driedimensionaal kunnen noemen. 
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waarm 

(2.90) 

De term T'P wordt bepaald door Vt en v4 en is daardoor afl1ankelijk van 'afmetingen' 
in longitudinale richting: de bunchhoek <{)m en de positie <pt van de referentiela
ding (zie § 2.3.3). De term Te is alleen afhankelijk van é waarmee, volgens (2.86), 
de dikte (transversale afmeting) van de bunch in rekening wordt gebracht. Met 
betrekking tot de volgende paragrafen is het illustratief om :Fy te splitsen in een 
bijdrage :Ff3y van het ruimteladingsveld en een bijdrage :F/Jy van het synchrotron
veld. Deze twee bijdragen corresponderen met de primitieve functies Pf3y en P{Jy' 
zoals :Fy correspondeert met Py volgens (2.89) en (2.90). Voor deze functies geldt 

(2.91) 

en 
(2.92) 

2.3.10 De waarde Fy(O) 

In fig. 2.11 is de (geschaalde) kracht :Fy uitgezet tegen de positie St (in cm), voor 
electronen met kinetische energieT = 1 keV, (curve (a) 1 = 1 + 2 · 10-3 ) enT= 5 
Me V (curve ( b) 1 = 11). In beide gevallen bedraagt de bunchlengte 1 = 2 cm en de 
kromtestraal R = 10 cm, zodat <pm = 0.2 rad. Verder geldt é = 10-2 rad. hetgeen 
volgens (2.86) correspondeert met een kleine radius a = 2 mm. Hierbij voldoet Fy 
aan (2.89), (2.90) waarin de waarden Vt ... v4 numeriek bepaald zijn (voor een groot 
aantal waarden van St)· Rondom het midden (st = 0) blijkt :Fy positieve waarden 
aan te nemen: de zelfkracht heeft dus een component in positieve radiële richting. 
In het niet-relativistische geval van curve (a), is :Fy (nagenoeg) een even functie 
van St te noemen, met een maximum dat ligt (in de buurt van) St = 0. Het blijkt 
dat deze curve zeer goed benaderd kan worden door uit te gaan van het statische 
geval f3 = 0, (§ 2.3.12). Uit deze statica-aanpak blijkt dat :Fy divergent is in de 
uiteinden van de bunch (st = ±1 cm). Dit is inherent aan de veronderstelling dat de 
ladingsverdeling discontinu is in de uiteinden. Om dit 'randeffect' te vermijden lijkt 
het zinvol de waarde :Fy in het midden (st = 0) te evalueren, welke wordt genoteerd 
als :Fy(O). Deze neemt kennelijk toe met de energie,t4 maar minder hevig dan men 
op grond van de energie-toename zou kunnen vermoeden. De waarde :Fy(O) kan 
worden benaderd met een geschikte reeksontwikkeling, zoals dat werd gedaan voor 
Fx(O) in § 2.3.5.t 5 

14 Uit § 2.3.12 zal blijken dat dit aflmngt van de keuze van ê, die slechts bij benadering bekend 
is 

15 Juist het bepalen van de waarde in s 1 = 0 leidt tot een minimum aan complicaties van 
analytische aard, zie eventueel § 2.3.5 
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Figuur 2.11: :Fy versus St voor electronen met (a) T = 1 keV, (b) T = 5 MeV. 
Voor beide curven geldt: R = 10 cm, l = 2 cm. 

Vooralsnog wordt het niet-relativistische geval (3 « 1 beschouwd. Verder wordt 
aangenomen dat 'Pm « 1, zodat v2 en v3 kunnen worden ontwikkeld als in {2.48). 
De component :Fy in {2.89) volgt uit de twee termen T"' en Tl!. Substitutie van v

2 
en v3 in {2.90) levert met {2.87) 

T/!=(1+/32)lnU/ê)+/32 +0(ê2
), voor ê«L {2.93) 

De term T"' wordt gegeven door het rechterlid van deze laatste vergelijking, waarin 
ê vervangen moet worden door ~'Pm (omdat St= 0). Met {2.89) volgt dan 

:Fy(O) = {1 + /3
2

)r.pm ln (~:1 ) + O(r.p~), voor ê « 'Pm « 1. (2.94) 

De component :Fy kan worden gesplitst in een synchrotronbijdrage :Fpy en een 
bijdrage :F{Jy van het ruimteladingsveld. Gebruik maken van de functies PiJy en 
P{Jy kunnen deze bijdragen op geheel analoge wijze worden ontwikkeld, hetgeen 
leidt tot 

:Fpy(O) - 2/3
2 r.p 111 ln (~;) + O{r.p!), 

:F{Jy(O) = {1 - /32 )r.pm ln (~;) + O{r.p!). {2.95) 

Ook hier moet voldaan zijn aan de voorwaarde ê « 'Pm « 1 en (3 « L Uit (2.95) 
volgt dat :FiJy(O) in dat geval is te verwaarlozen ten opzichte van :Ff3y(O). 

Verder is het illustratief om :Fy te splitsen in een electrische bijdrage :Fy,el en 
een magnetische bijdrage :Fy,mag· Het electrische gedeelte wordt gegeven door 

:Fy,el = 'Pm J &ydr.p (2.96) 
bun eh 
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en het (complementaire) magnetische gedeelte voldoet dan volgens (2.26) aan 

:Fy,mag = f3r.pm J ( nyêx - nxêy )dr.p. 
bwtch 

(2.97) 

De berekening van de twee laatstgenoemde krachten wordt hier niet verder in detail 
besproken, vanwege analogie met het bovenstaande. Onder dezelfde voorwaarden 
als in (2.94) kunnen ze als volgt worden ontwikkeld, (voor s 1 = 0) 

:Fy,et(O) 'Pm In(~;) + O(r.p!), 

:Fy,ma9(0) = (32r.pm In(~;)+ O(r.p~J, (2.98) 

hetgeen (uiteraard) ook kan worden gevonden op grond van electromagnetostatica, 
zie§ 2.3.12. Men ziet dat de bijdrage :Fy,ma9 (0) is te verwaarlozen ten opzichte van 
:Fy,et(O), voor (3 ~ 1, en dat deze electriscl1e bijdrage dan nagenoeg gelijk is aan de 
ruimteladingsbijdrage :F.ay(O). 

2.3.11 Relativistische limiet 

Ook voor relativistische snelheden, 1 ~ 1, kan de radiële kracht analytisch worden 
bepaald. Het een en ander gaat analoog aan de behandeling van :Fx, zie eventueel 
de vergelijkingen (2.58) - (2.6:3) in § 2.3.6. Met (2.89) en (2.90) volgt dan voor de 
waarde in het midden van de bunch 

(2.99) 

In de hogere orde termen van deze reeks komen alleen negatieve machten van 1 
voor, zodat de radiële kracht voor 1 ~ 1 alleen nog afl1angt van 'Pm ene. Vergelijkt 
men (2.99) met (2.94), (geldig voor f3 ~ 1) dan is te zien dat de grootste bijdrage 
in beide gevallen wordt gegeven door een zelfde logarithmische term. De numerieke 
voorfactor van deze term is weliswaar verschillend doch van dezelfde grootte-orde, 
(verhouding :::::: 4/3). Het blijkt dus dat de radiële kracht :Fy(O) (in het midden 
van de bunch) slechts zwak afhangt van I· Bovendien is deze kracht afhankelijk 
van de parameter e, die volgens (2.86) slechts bij benadering bepaald is. Gezien 
deze benadering lijkt het relevant om van genoemde voorfactor alleen de orde van 
grootte te kennen. 

Evenals in de vorige paragraaf kan :Fy{O) worden gesplitst in bijdragen :F.ey(O) 
en :F.ay(O), die als volgt ontwikkeld kunnen worden 

4 1 ('Pm) 0( 5/3) 
3 'Pm n 2e + 'Pm ' 

(2.100) 
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Figuur 2.12: Fy(O) versus R gegeven door de laagste-orde term (D) en de numerieke 
berekening (- ), voor .5 Me V electronen, l = 2 cm, a = 2 mm. 

Hieruit blijkt dat de synchrotronbijdrage veruit de overhand neemt wanneer 1 ~ 1.16 

Aan de hand van de basisvergelijkingen (2.87) - (2.90) voor Fy, kan de waarde 
Fy(O) op numerieke wijze worden berekend. Deze kan dan worden vergeleken met 
het analytische resultaat (2.99). Zo is Fy(O) in fig. 2.12 uitgezet tegen de kromte
straal R, die variëert van 10 tot 50 cm, voor een electronenbunch ter lengte 1 = 2 
cm, en met een kleine radius a= 2 mm. Hierbij is ë een R-afhankelijke parameter, 
volgens (2.86). Verder is voor de kinetische energie van de electrenen een vaste 
waarde gekozen: T = 5 MeV. De getrokken curve geeft het numeriek verkregen 
resultaat, dat goed overeen blijkt te komen met de laagste-orde term in (2.99) 
(aangegeven met de kleine blokjes). Volgens laatstgenoemde vergelijking geldt17 

dat Fy(O) ex R-1• De analytische benadering is van toepassing omdat deze geldig 
is voor 1 ~ 1 (hier 1 ::=:::: 11) en ë ~ 'Pm ~ 1 (hier ê = 0.05 'Pm < 0.2). Daarom mag 
men ook verwachten dat Fy(O) nauwelijks variëert als de energie wordt verhoogd, 
bij constant blijvende kromtestraaL Dit blijkt ook uit fig. 2.13 waarin (de numeriek 
bepaalde waarde) Fy(O) tegen de energie is uitgezet, die oploopt van 5 tot 25 Me V, 
(I ::=:::: 11 tot 1 :::::: 50). Voor de kromtestraal is een vaste waarde gekozen: R = 10 
cm. Verder geldt ook hier dat 1 = 2 cm, a = 2 mm, zodat ê = 0.01 rad. Uit de 
laatste twee figuren blijkt dat de radiële kracht Fy(O) voornamelijk afhangt van 
de kromtestraal, en nauwelijks van de energie (indien deze laatste voldoende groot 
is). 18 Aan de hand daarvan ziet men in, dat dit ook geldt wanneer de kromtestraal 
evenredig toeneemt met de energie, zoals dat zich voordoet voor de opeenvolgende 

16 Hetzelfde geldt voor de synchrotronbijdrage aan de tangentiële kracht F;j..,(O), zie (2.64) in 

§ 2.3.6. 
17Zowel 'Pm als ~ zijn evenredig met R- 1 . 
18Dit geldt eveneens voor de tangentiële component .1"...(0), zie § 2.3.6. 
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Figuur 2.1:3: Fy{O) versusT (electronen) voor R = 10 cm en l = 2 cm. 

banen in de buigmagneten van het RTMT. 

2.3.12 Statica 

Bij het berekenen van de radiële kracht is er tot nu toe uitgegaan van Liénard
Wiechert velden. Zoals eerder vermeld, kunnen er vergelijkbare resultaten worden 
gevonden aan de hand van electromagnetostatica, voor zover de situatie dit toelaat. 
Met de laatstgenoemde aanpak kan de kleine hoek e, welke een belangrijke rol 
speelt, nader worden gespecificeerd. 

Beschouw nu een eendimensionale bunch, zoals tevoren, (§ 2.3) onder de voor
waarde dat j3 ~ 1. Retardatie-effecten kunnen in dat geval worden verwaarloosd. 
Een infinitesimale lading dq en een referentielading e maken deel uit van de bunch en 
zijn een hoek 1/J van elkaar verwijderd. Deze hoek wordt gegeven door 1/J = l<r'- <r'tl 
en mag alle waarden tussen 0 en 211' aannemen. De lading dq kan dan worden ge
tdentificeerd als een kleine ladingsbijdrage )..Rd"P, waarin ).. een constante lineaire 
ladingsdichtheid is. Deze ladingsbijdrage veroorzaakt volgens de wet van Coulomb 
een kleine electriscl1e kracht die werkt op de referentielading e. De radiële compo
nent van deze kracht, dFy,el, wordt gegeven door 

dF el = e>-.R sin( 1/J /2) d"P. 
y, 471'e0 {2Rsin("P/2)}2 

(2.101) 

Met deze component correspondeert een dimensieloze19 grootheid dFy,el· De totale 

19 De schalingsfactor wordt wederom gegeven door (2.25). 



40 2. Liénard-Wiechert velden 

(geschaalde) kracht Fy,el volgt dan door integratie van dFy,el over de gehele bunch 

i'Pdd'L 'Pm+'Pl 

'L J .r y el d•l• J dFy,el d•l• 
.ry,el = # 'f/ + dl/J 'f/1 

~ ~ 

(2.102) 

waarbij ê een zekere minimale waarde van de integratie-hoek 1/J is. Gebruik makend 
van de identiteit 

J dl/J 
sin(l/J/2) = 2ln{tan(l/J/4)}, (2.103) 

en de positie St, gerelateerd aan lp1 volgens (2.52), kan eenvoudig worden afgeleid 
dat 

I { (1/2-st) (l/2+st)} 1 
Fy,el = 

2
R ln tau 

4
R tau 

4
R - R ln{tan(ê/4)}. (2.104) 

Met de electriscl1e kracht gaat ook een magnetische bijdrage Fy,mag gepaard, welke 
volgens de wet van Biot en Savart voldoet aan 

(2.105) 

Voor f3 ~ 1 is deze echter te verwaarlozen. Numerieke berekeningen van Fy, die 
uitgaan van Liénard-Wiechert velden, komen in dat geval goed overeen met Fy,el 

in (2.104) (zie voor het verloop van Fy versus St eventueel curve (a) in fig. 2.11, 
§ 2'.3.10). Verder kan (2.104) voor St = 0 en lf'm = 1/ R ~ 1 worden ontwikkeld als 

Fy,et(O) =~~~~In ( ~;~) + 0( ~~J. (2.106) 

Dit blijkt juist overeen te komen nwt het resultaat (2.98) in § 2.3.10, voor f3 ~ 1, 
lf'm ~ 1.20 Merk op dat (2.104) divergeert voor ê --+ 0. In dit eendimensionale 
gevalleveren de 'nabije' ladingen blijkbaar een oneindig grote bijdrage aan het veld 
ter plekke van de referentielading. Men kan zich voorstellen dat deze oneindigheid 
verdwijnt door de bunch een eindige transversale afmeting toe te kennen. Concrete 
resultaten van een dergelijk driedimensionaalmodel zijn op dit moment echter niet 
beschikbaar. Wel zijn er uitvoerige berekeningen gedaan van electramagnetische 
krachten in een homogeen geladen torusvormige bundel [LAS69). Deze configuratie 
is volledig tijdsonafhankelijk, zodat er kan worden volstaan met een statica-aanpak. 
Hieruit volgt dat de electrische kracht op de 'as' (straal R) benaderd kan worden 
met 

'L ......, ') I (SR) .r y,el ......, -1r n ---;; ' (2.107) 

waarin a de kleine radius van de torus is. Numerieke berekeningen [LAS69) wijzen 
uit dat deze benadering zeer redelijk is voor R ~ a. Ook in dit geval is de mag
netische kracht aan de electrische gerelateerd door (2.105). Vanwege de genoemde 

20 Analoog kan de tangentiële component :Fx = :Fx,el worden afgeleid. Voor r = 1 en cp111 ~ 1 
blijkt deze te voldoen aan (2.53), die geldt voor rechtlijnige beweging, hetgeen te verwachten is. 
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tijdsonafhankelijkheid hoeft er hierbij niet voldaan te worden aan de voorwaarde 
f3 ~ 1. Electrische en magnetische krachten kunnen daarom nagenoeg even groot 
zijn (voor f3::::::: 1). Uitgaande van (2.104) voor een eendimensionale ring, (l = 21rR) 
worden dezelfde resultaten gevonden voor Fy,el en Fy,mag, wanneer ê voldoet aan21 

a 
ê ::::::: 

2
R, voor R ~ a. (2.108) 

Merk op dat Fy,el en Fy,mag vrij ongevoelig zijn voor variaties in ê, vanwege de 
logarithmische afhankelijkheid. Anderzijds kan dit probleem ( 'Pm = 21r) worden 
aangepakt aan de hand van Liénard-Wiechert velden [HOF92). Voor f3 ~ 1 leidt 
dit wederom tot (2.10.5) en (2.107). In de relativistische limiet (T ~ 1) wordt 
echter gevonden 

Fy,el = Fy,mag = i{41n(4/c) +4ln2 -ln3} + O(c 2
/
3
), voor c ~ 1. (2.109) 

Wordt c gekozen als in (2.108), dan vindt men de benadering (2.107), die geldt voor 
een torus, echter met een voorfactor 2/3 (de kleine constante term on beschouwd ge
laten). Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat de eendimensionale ring-bundel 
geen zuiver statische configuratie vormt: er wordt een stukje met hoek-afmeting 2c 
uit weggelaten. Desalniettemin is de afwijking niet al te groot en lijkt het redelijk 
om ook voor 1 ~ 1 de genoemde waarde van c te blijven gebruiken, als correctie 
voor de bijdrage van nabije ladingen aan de radiële kracht. De toepassing beperkt 
zich niet tot een ring ( 'Pm = 21r ). Ook voor een bun eh ( 'Pm < 27r) kan deze waarde 
van ê worden geïntroduceerd, hetgeen redelijk is zolang ê ~ 'Pm· 

2.4 Tweedimensionale bunch 

Het model van een ionenbunch in één dimensie, zoals dat in het voorgaande is 
besproken, heeft uiteraard zijn beperkingen. Zo is men bij de berekening van de 
radiële kracht aangewezen op een correctie die enigszins kunstmatig aandoet (zie 
de vorige paragraaf). Realistischer lijkt het, om het probleem in drie dimensies 
aan te pakke11. In deze paragraaf wordt echter een tussenweg gekozen: een twee
dimensionaal model. Bij de (nu volgende) behandeling daarvan, wordt men echter 
geconfronteerd met enkele problemen van analytische aard, die vooralsnog onopge
lost zijn. 

Beschouw de bunch als een sector, met hoekafmeting lpm, van een ring in twee 
dimensies (fig. 2.14). In radiële richting wordt deze sector begrensd door een mini
male radius R-a en een maximale radius R +a. Hierbij is R wederom de straal 
van de centrale baan (de 'as'). De oppervlakte van de bunch S wordt gegeven 
door S = 2al, waarin de bun eh lengte ook nu voldoet aan 1 = R 'Pm. De totale 

21 Deze benadering wordt toegepast in [LAW88] voor dezelfde configuratie. 
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Figuur 2.14: Tweedimensionale bunch. 

lading van de bunch bedraagt Q. Alle ladingen worden verondersteld in concentri
sche cirkelbanen te bewegen, met dezelfde snelheid (3c (rechtsom in de figuur). De 
hoekfrequentie wy van een lading die beweegt in een cirkelbaan met straal R + y 
wordt dan gegeven door 

(3c 
Wy=--, 

R+y 
(2.110) 

welke afhangt van de radiële uitwijking y ten opzichte van de as. De bunch zal 
daarom continu onderhevig zijn aan vervorming22 (zie de sector op tijdstip t' < t 
in de figuur). Echter, alle wisselwerkingen (tussen de ladingen in de bunch) spelen 
zich af in een beperkt tijdsinterval, dat bepaald wordt door de retardatievoor
waarde. Het is dan in te zien dat de vervorming van de bunch klein is, binnen dit 
tijdsinterval, wanneer a ~ R. Aan deze voorwaarde wordt in practische gevallen 
meestal voldaan. 

Men zou nu kunnen denken dat het handiger is om alle deeltjes dezelfde hoek
frequentie toe te kennen, zodat de bunch als een star object kan worden beschouwd. 
De consequentie hiervan is echter dat de snelheid van de deeltjes evenredig toeneemt 
met de kromtestraal van hun banen. Zij R + Yoo de (hypothetische) baanstraal 
waarbij de lichtsnelheid wordt bereikt, dan geldt er 

R 
Yoo = R((301

- 1) ~ -
2 2 , voor ïo ~ 1, 
ïo 

(2.111) 

waarin (30 , ïo en R corresponderen met de centrale deeltjes (y = 0). De snelheid 
in de buitenste baan (y =a} mag uiteraard die van het licht niet overschrijden, er 

22 Het gaat hier om een 'kunstmatige' vervorming, omdat de ionen in werkelijkheid niet met 
exact dezelfde snelheid in zuiver concentrische cirkelbanen zullen bewegen. 
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moet dus gelden dat a < Yoo· Het blijkt nu dat de radiële afmeting a gedwongen 
wordt zeer klein te zijn voor relativistische snelheden ( 'Y ~ 1 ). Om dit probleem te 
omzeilen zou men kunnen aannemen dat de deeltjes in de buitenste baan een vooraf 
bepaalde snelheid ( danwel kinetische energie) hebben. In een baan met kleinere 
straal heerst dan een snelheid die evenredig veel kleiner is. Beschouw bijvoorbeeld 
het RTMT, waarin 5 MeV electronen bewegen in een baan met straal R +a= 10 
cm. Voor een 'starre' bunch met a = 2 mm blijkt de energie die correspondeert 
met de kleinste radius R-a= 9.6 cm, slechts 1.2 Me V te bedragen. Deze energie
spreiding is onacceptabel groot. Daarom zal er verder in deze paragraaf worden 
uitgegaan van een bunch waarin alle deeltjes dezelfde snelheid (energie) hebben. 

Merk op dat de situatie, zoals gegeven in fig. 2.14 in grote lijnen overeenkomt 
met die voor een eendimensionale bunch (fig. 2.:3 in§ 2.3). Dezelfde hoeken worden 
gebruikt. Nu echter, beweegt de referentielading e in een cirkelbaan met straal 
R + y. In azimutale richting wordt zijn positie gegeven door de hoek cp1, ten 
opzichte van de voorkant van de bunch op het tijdstip t.23 Analoog wordt de 
positie van de geretardeerde lading q aangegeven met de radius R + y' en de hoek 
cp, ten opzichte van de voorkant van de bunch op een eerder tijdstip t'. Op dat 
tijdstip is q een hoek () verwijderd van de referentielading e op het tijdstip t. Met 
het tijdsverschil ( t - t') correspondeert wederom de hoek ob, volgens 

ob= -wo(t- t'). (2.112) 

Hierin is w0 de hoekfrequentie van de deeltjes op de as (y = 0 in (2.110)). De 
positieve richting van de hoeken 0, Ob, cp en cp1 komt overeen met de draairichting. 
Dit heeft als consequentie dat Ob altijd negatief is. 

2.4.1 Retardatievoorwaarde 

De relatie tussen de hoeken 0 en Ob wordt gegeven door de retardatievoorwaarde. 
De afleiding van deze retardatievoorwaarde gaat grotendeels analoog aan die voor 
een eendimensionale bunch (zie § 2.3.1) en zal daarom niet verder in detail worden 
besproken. Men vindt vrij eenvoudig de volgende relatie24 

e = ±2 arcsin ( Fr) , (2.113) 
2 1 + T 

met de ( dimensieloze) hulpvariabelen 

T = 

V = 

y- y' 
als in (2.9) en 

R + y'' 

ROb 2 
( ) 

2 

(3( R + y') - T • 
(2.114) 

23 De voorkant van de bunch vormt in dit geval een lijnstuk, in plaats van een enkel punt. 
24Voor y' = y = 0 komt dit juist overeen met de retardatievoorwaarde (2.20) die geldt voor een 

eendimensionale bunch. 
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Verder kan de hoek 0 nog in alle andere hoeken worden uitgedrukt. Deze relatie 
kan eenvoudig worden afgeleid aan de hand van fig. 2.14. Beschouw daartoe de 
lading q in zijn cirkelbaan met straal R = y'. In de tijdsduur (t- t') doorloopt q 
een boog ter lengte (R + y')(cp- cp 1 - 0). Een deeltje op de as, (straal R) legt in 
dezelfde tijdsspanne een weglengte -ROb af. Deze is gelijk aan de door q afgelegde 
afstand, omdat de grootte van de snelheid voor ieder deeltje dezelfde is. Er wordt 
dan gevonden dat 

ROb 
0 = R + y' + cp- 'Pt· (2.115) 

Voor y' = 0 komt dit overeen met (2.21 ), die geldt voor een eendimensionale 
bunch. De voorfactor van Ob wordt hier geïntroduceerd vanwege de vervorming van 
de bunch in het tijdsinterval ter grootte (t- t'). Omdat -a < y' <a, ziet men dat 
deze vervorming klein is voor a ~ R, dus voor een 'dunne' bunch. Hiervan zal in 
het vervolg worden uitgegaan. Merk op dat ITI ~ 1 in dat geval. Combinatie van 
(2.113) en (2.115) levert 

cp- cp 1 = f3Jv 2 + T 2 ± 2 arcsin ( ~) . 
2 1 + T 

(2.116) 

Het rechterlid in deze vergelijking is dus een bekende (tweewaardige) functie van 
Ob en y' met parameters R, yen /3, volgens (2.114). Hieruit volgt dat alle mogelijke 
waarden van ( cp- c.pt) zich bevinden in het interval 

/3(2 + T) - 7r < Cf> - Cf> I < /3(2 + T) + 7r, (2.117) 

voor gegeven kromtestralen R+y, R+y', (dus voor zekere waarde van T). Overigens 
is er in het bovenstaande van uitgegaan dat alle ladingen, (inclusief de referentie
lading) deel uitmaken van de bunch, zodat de hoeken cp en cp1 alle waarden in 
het interval (-cp111 ,0) kunnen aannnemen. Het hoekverschil (cp- cpt) zou dan (ten 
minste) moeten worden worden gedefiniëerd op het interval ( -cpm, 'Pm)· Dit blijkt 
een handige (maar niet noodzakelijke) keuze te zijn, die niet in strijd is met het 
definitie-interval (2.117), zolang er voldaan wordt aan 

'Pm < 7r- /3(2 + T). (2.118) 

In de practijk brengt deze voorwaarde meestal geen problemen met zich mee: de 
bunch is vaak zo kort dat 'Pm ~ 1 en zo dun dat ITI ~ 1. Voor het vervolg is het 
zinvol om in te zien dat Ob -4 0 correspondeert met ( cp - cp1 ) -4 0 en tegelijkertijd 
(y'- y) -4 0, hetgeen volgt uit de combinatie van (2.113) - (2.115). Dit is logisch 
omdat als Ob naar nul nadert, ook de retardatie-tijd ( t- t') naar nul nadert, volgens 
(2.112). Men ziet direct dat dit alleen mogelijk is als ook de afstand van q tot e 
afneemt tot nul (met q de in beschouwing genomen geretardeerde lading en e de 
referentielading). 
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2.4.2 Zelfkracht 

Beschouw nu in plaats van de geretardeerde lading q een infinitesimaal ladingsele
mentje dq, met coördinaten y', r.p en ter grootte 

dq = u( R + y')dr.pdy', (2.119) 

met u = Q / S een constante oppervlakte-ladingsdichtheid. De gehele bunch, die is 
opgebouwd uit ladingen als dq, veroorzaakt een kracht Fop de referentielading e. 
Hiermee correspondeert een geschaalde kracht f, gegeven door25 

.... 41f'e0P .... 
:F= F, 

eQ 
(2.120) 

welke kan worden uitgedrukt in de (geschaalde) veldcomponenten Ex en Ey, gegeven 
in § 2.2. Dit gaat analoog aan de afleiding van (2.26), in § 2.3.2, die handelt over 
een eendimensionale bunch. In het onderhavige geval hebben de ladingen ook radi
ele uitwijkingen y'. De kracht volgt nu door integratie over het tweedimensionale 
gebied -r.pm < r.p < 0 en -a < y' < a, (de bunch). Gebruik makend van (2.119) en 
de schaling (2.120) volgen de twee componenten van f uit 

bun eh 

:Fy = s-1 r.p;1 j j {f3nyEx + (1- f3nx)Ey}(R + y')dr.pdy'. (2.121) 
bun eh 

Hierbij zijn alle niet-constante grootheden functies van y' en de hoek e, volgens 
(2.8) - (2.14 ). Zowel r.p als e kunnen worden uitgedrukt in eb, uitgaande van 
(2.113) - (2.116). Daarom ligt het voor de hand om eb als nieuwe integratievari
abele te kiezen, zoals dat wordt gedaan in het eendimensionale model, ( § 2.3.2 ). 
Deze substitutie leidt tot zeer uitgebreide, weinig inzichtelijke, integraal-uitdruk
kingen voor :Fx en :Fy, (HOF92]. Naar het zich laat aanzien kunnen de primitieve 
functies van deze dubbel-integralen niet analytisch worden bepaald. Er is daarom 
gekeken welke mogelijkheden een numerieke aanpak biedt. Daarbij moet men zich 
realiseren dat de genoemde integranten divergent zijn in eb = 0. Dit punt cor
respondeert, zoals vermeld, met de positie van de referentielading, gegeven door 
r.p = r.p1 en y' = y. De (infinitesimale) ladingen in de directe nabijheid van het 
referentiedeeltje veroorzaken dus wederom de singulariteit. Gezien de continue, 
homogene ladingsverdeling is het te verwachten dat de bijdragen van deze nabije 
ladingen elkaar zodanig compenseren dat de integralen in (2.121) convergent zijn. 
Dat neemt echter niet weg dat de singulariteit een obstakel zal zijn voor een nu
merieke integratie-routine. Enige voorzichtigheid is geboden. Een veel toegepaste 

25 De schalingsfactor is in feite dezelfde is als in (2.25). Overigens zal f in het vervolg ook 
zonder meer kracllt genoemd worden. 
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methode bij dergelijke problemen is een coördinaten transformatie, waarmee de sin
gulariteit wordt opgeheven. Echter, vanwege de complexiteit van de integranten is 
het onduidelijk welke transformatie hiertoe geschikt is. Het ligt nu voor de hand om 
een vergelijk te maken met het eendimensionale model. Bij de behandeling daarvan 
is een dergelijke singulariteit aangepakt met een geschikte limietprocedure. Deze 
komt neer op het bepalen van de hoofdwaarde van de integraal over cp, gedefiniëerd 
in (2.24), § 2.3.2. Zoals in§ 2.3.3 is toegelicht, betekent de transformatie vancpnaar 
fh dat er over twee aparte intervallen op de fh-as moet worden geïntegreerd. Deze 
intervallen overlappen zelfs ten dele (zie (2.31) en (2.33)). Het continue interval 
van cp-waarden waarmee de bunch correspondeert, wordt dus geenszins afgebeeld 
op een continu interval van lh-waarden. Deze twee afzonderlijke lh-integralen zijn 
divergent en hun som is daarom niet zonder meer bepaald. Dat wil zeggen dat 
deze som niet kan worden opgevat als de hoofdwaarde van een integraal over fh. 
Het laatste hangt direct samen (zoals vermeld) met het feit dat de afgeleide dcpjdfh 
discontinu is in het punt fh = 0, zie (2.:35). Deze afgeleide treedt op als de Jaco
biaan van de transformatie. In de onderhavige tweedimensionale situatie, wordt 
de Jacobiaan gegeven door de partiële afgeleide fJcpjfJfh. Volgens (2.116) is deze 
een (tweewaardige) functie van de beide nieuwe coördinaten fh en y' (alle overige 
grootheden in (2.116), zoals y en (3, kunnen als parameters worden beschouwd). 
Het is eenvoudig na te gaan dat deze partiële afgeleide discontinu is in het singu
liere punt, dat in het (Ob, y')-vlak wordt gegeven door fh = 0 en y' = y. In dit 
vlak kan het singuliere punt vanuit allerlei richtingen worden genaderd. Dit kan 
bijvoorbeeld door y = y' te stellen en Ob naar nul te laten gaan. Uit (2.116) volgt 
dan dat 

(2.122) 

met'+' voor cp 1 'PI en '-'voor cp j 'PI· Merk op dat dit voor y = 0 reduceert tot 
(2.35), die geldt in de eendimensionale situatie. Men zou nu kunnen denken aan een 
transformatie van fh naar een nieuwe coördinaat, zodanig dat deze discontinuïteit 
wordt opgeheven. Echter, een limietprocedure waarbij behalve fh ook (y'- y) naar 
nul nadert, levert een andere limietwaarde op. Dit vormt een complicatie bij het 
vinden van een geschikte transformatie, omdat daarbij zowel fh als y' betrokken 
zullen zijn. Vooralsnog is dit een onopgelost probleem. Het staat echter vast dat 
er bij numerieke integratie rekening moet worden gehouden met de singulariteit. 
Het is essentiëel dat er daarvoor een goede aanpak wordt gevonden. 

2.5 Conclusies 

Een eendimensionaal model van een geladen deeltjes-bunch in cirkelbeweging is 
beschouwd. Deze situatie wordt gekenmerkt door de baanstraal R, de buncl1l10ek 
'Pm, de snelheid /3 en een constante lineaire ladingsdichtheid. Zelfkrachten zijn 
berekend door uit te gaan van de Liénard-Wiechert uitdrukkingen voor het elec-
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tramagnetische veld dat wordt veroorzaakt door een willekeurig bewegende lading. 
Dit geretardeerde veld hangt af van de positie, snelheid en versnelling van de be
treffende lading op een tijdstip in het verleden. Het verband tussen geretardeerde 
en huidige positie ten opzichte van een referentielading, wordt gegeven door de re
tardatievoorwaarde. Deze is bepaald voor de cirkelbeweging. Uitgaande van deze 
relatie wordt een coördinatentransformatie gevonden die een eenvoudige uitdruk
king van de zelfkracht mogelijk maakt. Hierin komen enkele parameters voor die 
impliciet worden gegeven door de retardatievoorwaarde. Deze zijn afhankelijk van 
de positie van de referentielading in de bunch, en kunnen numeriek worden bepaald. 

De tangentiële component van de kracht, :Fx, blijkt divergent te zijn in de uit
einden van de bunch. Dit wordt veroorzaakt doordat de ladingsdichtheid daar 
discontinu is. Het is zinvol om de kracht te evalueren in het centrum. Deze waarde 
wordt genoteerd als :Fx(O). Voor dat punt kunnen de genoemde parameters, en 
daarmee :Fx(O), worden ontwikkeld in termen van de bunchhoek 'Pm· Het blijkt 
dat :Fx(O) negatief is: de kracht heeft dus een component die is gericht tegen de 
snelheidsrichting in. Wanneer de kromtestraal van de baan naar oneindig nadert 
verdwijnt deze kracht, zoals te verwachten is. Dat gebeurt ook wanneer de snelheid 
afneemt tot nul. Voor lage snelheden ((3 ~ 1) blijkt het teken van :Fx(O) bepaald 
te worden door het synchrotronveld. Het ruimteladingsveld geeft een positieve bij
drage die een factor drie kleiner is. Voor relativistische snelheden ( 1 ~ 1) wordt de 
negatieve synchrotronbijdrage overheersend. Deze is dan nagenoeg onafhankelijk 
van 1 en evenredig met R-213

• Dit volgt uit de laagste-orde term van een reeksont
wikkeling, welke in goede overeenstemming is met de numeriek berekende waarde. 
De waarde :Fx(O) blijkt in goede benadering overeen te komen met de reactiekracht 
ten gevolge van coherente straling. Hiermee correspondeert een relatief groot ener
gieverlies, (ten opzichte van de incoherente bijdrage) voor grote ladingsdichtheden 
en lage energieën (bijvoorbeeld 1 = 10, <p". = 0.2 rad, R = 10 cm en piekstroom 
50 A). Het is onzeker of deze coherentie zich voordoet in werkelijke ionenbunches. 
Uit numeriek berekende waarden van :Fx kan de tangentiële krachtgradiënt in het 
centrum worden bepaald. Evenals de kracht is deze voor relativistische snelhe
den nagenoeg onafhankelijk van 1 en neemt af bij toenemende kromtestraaL Deze 
gradiënt kan veel groter zijn (afhankelijk van R) dan op grond van rechtlijnige 
beweging ( R = oo) is te verwachten. De zelfkracht heeft behalve een tangentiële 
ook een radiële component :Fy. Deze is niet eindig, omdat de transversale afmeting 
van de (eendimensionale) bunch oneindig klein wordt verondersteld. Er kan echter 
een benadering worden gemaakt, die deze afmeting in rekening brengt. De verdere 
afleiding van :Fy gaat analoog aan die voor :Fx. Zo kan de waarde in het centrum, 
:Fy(O), worden gegeven door een reeksontwikkeling, die in goede overeenstemming 
is met numerieke resultaten. Deze waarde is positief: de kracht in het midden 
heeft een component in positieve radiële richting. Er is zowel een electrisdie als 
een magnetische bijdrage aan deze component. Voor lage snelheden ((3 ~ 1) zijn 
deze bijdragen in overeenstemming met de resultaten van een statica-aanpak. De 
magnetische bijdrage is dan klein ten opzichte van de electrische. Deze laatste is 
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nagenoeg even groot als de bijdrage van het ruimteladingsveld. Voor relativistische 
snelheden ( 1 ~ 1) heeft de synchrotron-term de overhand. De totale component 
Fy(O) blijft echter van dezelfde grootte-orde. Evenals voor lage snelheden is deze 
omgekeerd evenredig met de kromtestraaL 

Verder is gekeken naar een model van de bunch in twee dimensies, uitgaande van 
Liénard-Wiechert velden. Men wordt dan geconfronteerd met een gecompliceerde 
integraal-uitdrukking. Directe numerieke integratie daarvan wordt verhinderd door 
de aanwezigheid van een singulier punt. Het lijkt zinvol om nader te onderzoeken 
met welke coördinatentransformatie (gecombineerd met een limietprocedure) deze 
singulariteit kan worden aangepakt. 



Hoofdstuk 3 

Maxwell-vergelijkingen in een 
roterend coördinatenstelsel 

De Maxwell-vergelijkingen worden uitgedrukt in de coördinaten van een roterend assen
stelsel waarin de bunch stilstaat. Het oplossen van deze vergelijkingen wordt besproken 
aan de hand van een voorbeeldsituatie. Verder wordt ingegaan op de keuze van alterna
tieve coördinaten en de consequenties daarvan. 

3.1 Inleiding 

De in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerde methode ter bepaling van zelfkrach
ten gaat uit van geretardeerde velden. Retardatie is daarbij een complicerende 
factor. Een geheel andere aanpak wordt gegeven door de bunch te beschouwen als 
een stilstaand object in een roterend assenstelsel, waarin het zelfveld tijdsonafhan
kelijk is. Het doel van deze methode is het oplossen van de Maxwell-vergelijkingen 
in het roterende stelsel en daarmee, door transformatie, de velden in het lab te 
bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van de Maxwell-vergelijkingen in een coördinaat
onafhankelijke vorm. Deze covariaute representatie wordt gegeven door tensor
uitdrukkingen, die zijn gebaseerd op de algemene relativiteitstheorie. Het huidige 
hoofelstuk gaat in op de toepassing en de consequenties van de laatstgenoemde 
methode. Voor een gedetailleerde behandeling van de benodigde tensorrekening, 
en enkele expliciete uitdrukkingen in roterende coördinaten, wordt verwezen naar 
[BLA84]. Daarom wordt de in dat boek gebruikte notatie aangehouden. 

3.2 Roterende coördinaten 

In de relativiteitstheorie is het gebruikelijk om te werken met coördinaten in de vier
dimensionale ruimte-tijd. Zo kan een inertiaalstelsel (het lab) bijvoorbeeld worden 
beschreven met de 'poolcoördinaten' (ct, 7', c.p, z), waarin de laatste drie de bekende 
(ruimtelijke) cylindercoördinaten zijn. Een object (de bunch) dat roteert in het 
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lab met hoekfrequentie w, kan eveneens worden beschouwd in een mee-roterend 
assenstelsel (ct, 1·, B, z ). Hierin is alleen de hoekvariabele getransformeerd volgens 
() = cp-wt. De vier poolcoördinaten zullen nu worden genoteerd als xll', en de 'rote
rende coördinaten' als xv, zodat xll' = (ct,r,cp,z), xv = (ct,r,B,z). Voor de indices 
zullen ook anderegriekseletters worden gebruikt. Van een willekeurige tensor T"/3, 
die in roterende coördinaten is uitgedrukt, kan de representatie in poolcoördinaten 
ra'/3' worden gevonden door de volgende transformatie toe te passen 

(3.1) 

met de transformatie-matrix 

[wie 
0 0 

~]. D ll' 1 0 All'=....!.._ 
v (};,;v 0 1 

0 0 

(3.2) 

Merk op dat er in (:3.1) wordt gesommeerd over a en {3, volgens de Einstein 
sommatie-conventie. Van de transformatie-eigenschap (3.1) wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt om de velden in het roterende stelsel, uit te drukken in het lab
stelsel, uitgaande van de tensor-representatie van die velden. 

3.3 Maxwell-vergelijkingen 

De Maxwell-vergelijkingen worden in een willekeurig coördinatenstelsel gerepresen
teerd door de volgende tensor-uitdrukkingen 

(3.3) 

(3.4) 

Hierin wordt het electromagnetische veld voorgesteld door de antisymmetrische 
tensoren .M"/3 en Na/3· Zo kan Ma/3 worden uitgedrukt in de drievectoren Jen 

h en Na/3 in ë en b. De vier drievectoren kunnen worden opgevat als de velden 
in het betreffende coördinatenstelsel, maar hebben geen directe fysische betekenis 
(de dimensie is bijvoorbeeld niet die van de gebruikelijke velden). Verder is } 01 

een viervector die is uit te drukken in de stroomdichtheid J (een drievector) en de 
ladingsdichtheid p. !'vlerk op dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen tensoren 
met onder- en boven-indices. Voor het vervolg is het nodig om een relatie te leggen 
tussen Afa/3 en een variant met onder-indices Ma/3· Het verband tussen deze twee 
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typen wordt gegeven door de metrische tensor 9af3· Hiermee kunnen boven-indices 
'omlaag worden gehaald', volgens 

(3.5) 

De metrische tensor bepaalt alle eigenschappen van het coördinatenstelsel (zoals 
het begrip 'lengte'). In (3.3) komt de determinant van de metrische tensor voor, er 
geldt 

(3.6) 

hetgeen altijd positief is. De Maxwell-vergelijkingen (3.3) en (3.4) kunnen worden 
uitgedrukt in roterende coördinaten en de velden h, J, ë, b, in die coördinaten, 
volgens 

rot h aJ .... 
divd = p (3.7) at+ i' 

.... 
Db .... 

rot e = -at' divb = 0. (3.8) 

Deze vergelijkingen hebben op het eerste gezicht een welbekende vorm, echter de 
'div' en 'rot' operatoren moeten nu alsvolgt worden geïnterpreteerd 

( 
.... k 1 ( Da i Dai ) rot a) = --( -) -a . - -

8 
. , i,j, k cyclisch, 

1"1 1· x 1 J;l 

1. .... 1 a ( ( ) i) CIVa = __ (_)_a . 1"11' a , 
1'1 r ;r1 

(3.9) 

voor een willekeurige drie-vector ä, met componenten ai, danwel ai, i= 1·,B,z. In 
(3.7) en (:3.8) worden de componenten van ë, h, dus aangegeven met onder-indices 

en die van r~ b, met boven-indices. Evenals bij viervectoren (en andere tensoren met 
griekse indices) is er een directe relatie tussen boven- en onder-indices, maar het 
is niet nodig hier verder op in te gaan (zie eventueel [BLA84]). De Lorentz-factor 
1(1·), die voorkomt in (:3.9), is een functie van 7" volgens 

1 
1(7·) = . 

j1 - (wrf c)2 
(3.10) 

Verder zijn de ladingsdichtheid en de stroomdichtheid in roterende coördinaten 
gedefiniëerd als 

- dq - dq 
p--- ' 

dV 7"1(r)dnl0dz 
(3.11) 

met dq de lading in een elementair volmne dV en dxi / dt de coördinaa.tsnelheid. 
Men ziet dat de Maxwell-vergelijkingen in roterende coördinaten verschillend zijn 
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van de bekende uitdrukkingen in poolcoördinaten, met name vanwege de factor 
1(r). 

De vergelijkingen (3. 7) en (3.8) zijn niet voldoende om de velden ë, en b ( danwel 
l, en h) te kunnen bepalen. Daarvoor moet nog gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde constitutieve vergelijkingen, die een relatie leggen tussen de veldpa
ren ë, ben d~ h. In vacuum wordt de coördinaat-onafhankelijke vorm van deze 
vergelijkingen gegeven door 

(3.12) 

waarin alleen onder-indices voorkomen. Dit in tegenstelling tot de inhomogene 
Maxwell-vergelijkingen (3.3). Zoals vermeld kan Mof3 worden uitgedrukt in Mof3, 
volgens (3.5), met behulp van de metrische tensor 9af3· Uitgaande van de expliciete 
uitdrukkingen van de tensoren Naf3, J\.1of3 en 9o/3 in roterende coördinaten, [BLA84) 
worden dan de volgende relaties gevonden voor de veldcomponenten 

Eo bz 
cf = -( ) er - Eo W 1' , 

I 1' 

Eo 

2 ( ) 
eo, 

1· 1 1· 

l- Eo br 
c ~ = -( -) e:: + Eo w 1' , 

I r 

7'21(7·) (} 
ho= b, 

Jlo 

h:: = Eo w 1' er + 1 
( ) bz. 

Jlo I r· 
(3.13) 

Merk op dat de tijdcoördinaat t hier in geen enkele coëfficiënt voorkomL De reden 
daarvoor is de tijdsonafhankelijkheid van de metrische tensor. Er zal nog een ander 
coördinatenstelsel aan de orde komen, waarvoor de metrische tensor wel van de tijd 
afhangL 

Aan de hand van de Maxwell-vergelijkingen en de constitutieve vergelijkingen 
kunnen de velden in roterende coördinaten (in principe) worden bepaald, voor een 
gegeven stroom-ladingsverdeling }, p. Beschouwt men een ionenbunch als een stil
staande ladingsverdeling in deze coördinaten, dan geldt volgens (3.11) dat J = 0 
en zijn de velden in dit stelsel tijdsonafhankelijk. Dat vereenvoudigt de Maxwell
vergelijkingen weliswaar, maar ze hebben zoals gezegd een geheel 'nieuwe' vorm 
gekregen, volgens (3.9), waarbij de veldcomponenten op een ingewikkelde manier 
aan elkaar zijn gerelateerd, volgens (:3.13). Eenvoudige oplossingen van deze ver
gelijkingen zijn vaak alleen te geven voor situaties met omwentelings-symmetrie in 
combinatie met niet-relativistische snelheden wr· ~ c, waarvoor een ontwikkeling 
van 1(1·) in (3.10) volstaat [BLA84). 

3.4 Situatie zonder omwentelings-symmetrie 

Het is interessant om na te gaan met welk type vergelijkingen men te maken krijgt, 
wanneer de ladingsverdeling niet omwentelings-symmetrisch is en er geen beperking 
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Figuur 3.1: Een ladingsverdeling m roterende coördinaten. Er Is translatie
symmetrie in de .=-richting. 

wordt opgelegd aan de factor 1(1·). Dit kan gedaan worden aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Beschouw daartoe een (tijdsonafhankelijke) ladingsverdeling 
in een gebied dat in roterende coördinaten wordt gegeven door r 1 < r < r 2 en 
-01 < () < ()1 , zie fig. 3.1. Buiten dit gebied is de ladingsdichtheid p gelijk nul. Voor 
de eenvoud wordt er verder aangenomen dat de situatie translatie-symmetrisch is 
in de z-richting, (loodrecht op het vlak van tekening). Vanwege deze symmetrie 
blijken de veld-componenten e::, dz, br, b0

, hr en ho allen nul te zijn, [HOF92]. De 
Maxwell-vergelijkingen (3.7) en (:3.8) reduceren dan, gebruik makend van (3.9), tot 

1 a äd0 

11(r) är ( J'/(r·) ~ )+ 8() = p, (3.14) 

äh. ähz __ O Öeo Öer 
81: = o, i)() ' är - ao = o. (3.15) 

Van de constitutieve vergelijkingen (3.13) blijven alleen de vergelijkingen voor de 
componenten dr, d0 en h:: over. Na differentiatie van (3.14) naar() en gebruikma
king van de constitutieve vergelijkingen in combinatie met (3.15) kan de volgende 
vergelijking voor de component d0 worden afgeleid 

(3.16) 

Men kan nu proberen oplossingen hiervan te vinden door d0 te ontwikkelen naar 
eigenfuncties van de homogene differentiaalvergelijking, volgens 

d0(r,O)=L 2 \ )K;,111 (7·){A,msin(m0)+8;,111 COS(m0)}, (3.17) 
i,m r I r 

hetgeen leidt tot de volgende vergelijking voor de functies Ki,m ( 7') 

d ( 2 df(i,m(r·)) 2 , , 1·-
1 

1'1 (1·) d - m /\;, 111 (1·) = À;m Aim(r), 
lr r . ' ' 

(3.18) 
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met eigenwaarden Ài,m. Men kan hierin een (eigenwaarde-) vergelijking van het 
Sturm-Liouville type herkennen. Het is echter geen 'oude bekende', zoals de 
Laplace- of de Bessel-vergelijking. 'Omschrijven' naar zo'n bekende vergelijking 
lijkt haast onmogelijk te zijn, vanwege de factor ; 2(r). Ook de functies Ki,m(r) zijn 
daarom hoogstwaarschijnlijk geen bekende. Ze kunnen eventueel gegeven worden 
in de vorm van een reeksontwikkeling, zoals dat wordt gedaan voor de Besselfunc
ties. Stel dat men de functies in die vorm kent, dan moet de bronterm 8pj8fJ nog 
worden ontwikkeld, analoog aan (3.17), om de coëfficiënten Ai,m en Bi,m te kunnen 
bepalen. Het is echter de vraag of deze methode nog wel practisch uitvoerbaar is. 
Wellicht is een numerieke aanpak in dit geval geschikter. 

Het feit dat de Lorentz-factor 1(r) afhangt van r, introduceert een moeilijkheid 
van wiskundige aard. Er gaat echter ook een meer practisch probleem mee gepaard. 
Met deze 1(r·) correspondeert namelijk een snelheid, die evenredig toeneemt met 
de radius r, volgens f3c = wr. Zoals vermeld in § 2.4 van het vorige hoofdstuk, 
heeft dit voor een bunch met relativistische snelheid de consequentie dat de radiële 
afmeting ervan zeer klein gekozen moet worden, of dat men genoegen moet nemen 
met een (zeer) grote energie-spreiding. Daarom zou men kunnen vermoeden dat de 
laatstgenoemde moeilijkheden zijn te omzeilen door 1 constant te veronderstellen, 
zoals dat werd gedaan voor de tweedimensionale bunch in het vorige hoofdstuk. 
Men kiest dan voor een r-afhankelijke hoekfrequentie, volgens w( r) = f3c/ r, met f3c 
een vaste snelheid. De bunch zal daarom continu onderhevig zijn aan vervorming, 
maar dit hoeft geen probleem te zijn wanneer men alleen is geïnteresseerd in het 
zelfveld op een vast tijdstip. Er kan gegeken worden naar een geschikt coördinaten
stelsel waarin de bunch als 'onbeweeglijk' is te beschouwen, en waarvoor 1 constant 
IS. 

3.5 Een andere coördinaatkeuze 

Naar analogie met de tot nu toe besproken roterende coördinaten ligt het voor de 
hand om de nieuwe coördinaten xa = (ct, r·, iJ, z) in te voeren, waarbij alleen de 
hoekvariabele fJ getransformeerd is. Uitgaande van poolcoördinaten x~-'' = (ct, r, <p, z) 
(het lab) wordt deze transformatie gegeven door 

f3ct 
fJ = <p- w(r·) t = <p--

1" 
(3.19) 

In het nieuwe coördinatenstelsel blijken wederom de maxwellvergelijkingen in de 
vorm (3.7) en (3.8) te gelden. Dit kan afgeleid worden uit de covariante vorm van 
deze vergelijkingen JH0~92]. De 'onbeweeglijkheid' van de bunch in dit stelsel wil 
zeggen dat daarin j = 0 geldt. Ondanks dat blijken de velden tijdsafhankelijk te 
zijn. De reden voor dit laatste is dat de constitutieve vergelijkingen in deze co
ordinaten een andere vorm krijgen, waarin ook de tijd voorkomt (in tegenstelling 
tot (3.13) voor 'gewone' roterende coördinaten). De tijdsafhankelijkheid wordt in 
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Maf3, (en daarmee in de constitutieve vergelijkingen) geïntroduceerd doordat de 
metrische tensor 9af3 van dit nieuwe coördinatenstelsel afhangt van de tijd. Deze 
metrische tensor wordt gevonden door transformatie van de metrische tensor 9~-t'v' 
in poolcoördinaten, volgens 

9a{3 

(3.20) 

Zo vindt men bijvoorbeeld de volgende tijdsafhankelijke component 

(3.21) 

Er bestaat een direct verband tussen de tijdsafhankelijkheid van de metrische tensor 
en het feit dat de drie ruimtelijke coördinaten geen 'star' stelsel vormen [BLA84]. 
Dat het stelsel ( 1·, {), z) niet star is blijkt al uit het feit dat de bunch vervormt 
gezien vanuit het lab, (poolcoördinaten) terwijl dat niet het geval is in het nieuwe 
coördinatenstelsel (waarin per definitie J = 0). 

De keuze van de nieuwe coördinaten blijkt dus niet tegemoet te komen aan het 
streven om iedere tijdsafhankelijkheid uit de Maxwell-vergelijkingen te bannen. 
Dit wordt weliswaar bereikt met het 'gewone' roterende coördinatenstelsel, (vorige 
paragraaf) maar ook dat heeft enkele lastige eigenschappen, zoals vermeld. Men 
zou zich kunnen afvragen of er een ander mee-roterend coördinatenstelsel gevonden 
kan worden, waarin de Maxwell-vergelijkingen voor de drievector-velden enerzijds 
tijdsonafhankelijk zijn en anderzijds dezelfde vorm hebben als in het inertiaal
stelsel (bijvoorbeeld in poolcoördinaten). Dit naar analogie met een assenstelsel 
dat meebeweegt met een bunch in uniforme beweging (constante snelheid). De 
transformatie naar het lab (en naar ieder ander inertiaalstelsel) wordt in dat geval 
gegeven door een Lorentz-transformatie. Een dergelijke unieke transformatie is er 
echter niet voor roterende assenstelsels [MOD70]. Dat wil echter niet zeggen dat er 
geen betere keuze van de coördinaten mogelijk is. Om deze te vinden zou kunnen 
worden nagegaan aan welke eisen de metrische tensor van deze coördinaten moet 
voldoen, (zoals tijdsonafhankelijkheid). Samenvattend kan worden gezegd dat de 
in dit hoofdstuk gepresenteerde (voor de hand liggende) methode, minder geschikt 
lijkt te zijn dan de aanpak die uitgaat van Liénard-Wiechert velden. 
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Conclusies 

In dit verslag is een aanzet gegeven tot een analytische beschrijving van zelfkrachten 
in een centripetaal versnelde bunch. Eerst is gekeken naar de eenvoudige situatie 
waarbij de bunch rechtlijnig, onversneld beweegt. De krachtgradiënt (in drie rele
vante richtingen) in het centrum van een rechtlijnig bewegende bunch kan worden 
berekend zonder dat men daarvoor het gehele zelfveld hoeft te kennen. Deze gradi
ent wordt bepaald door de karakteristieke afmetingen van de bunch en de totale 
lading en is nauwelijks afhankelijk van de exacte ladingsverdeling. Er is een sterke 
energie-afhankelijkheid, vanwege de voorfactor ,-2

• Vergelijkbare resultaten kun
nen worden afgeleid met minder-dimensionale modellen. Ook een eendimensionaal 
model is geschikt, zolang een homogene ladingsverdeling wordt gekozen. 

Een eendimensionaal model van een bunch in cirkelbeweging is beschouwd. 
Zelfkrachten zijn berekend uitgaande van Liénard-Wiechert uitdrukkingen voor 
het electromagnetische veld. Door een geschikte coördinatentransformatie toe te 
passen wordt een analytische uitdrukking van de krachtvector gevonden. Hierin 
komen enkele parameters voor die impliciet worden gegeven door de retardatie
voorwaarde. Deze kunnen numeriek worden bepaald voor een willekeurige positie 
van de referentielading in de bunch. De zelfkracht in het midden van de bunch 
kan ook worden gegeven in de vorm van een reeksontwikkeling, waar geen enkele 
numerieke berekening aan te pas komt. Hieruit blijkt dat deze kracht een eindige 
tangentiële component heeft. De radiële component kan worden bepaald door een 
eindige transversale buneh-afmeting in rekening te brengetl. Beide componenten 
naderen naar nul bij toenemende kromtestraal, hetgeen te verwachten is. Voor 
niet-relativistische snelheden is de tangentiële kracht nagenoeg nul en is de radi
ele kracht in goede overeenstemming met het resultaat van electromagnetostatica. 
Voor hoge energieën bereiken de twee componenten een limietwaarde, evenals de 
tangentiële krachtgradiënt, die veel groter kan zijn dan men zou verwachten op 
grond van rechtlijnige beweging. Over het gehele energie-bereik is de tangentiële 
kracht tegengesteld gericht aan de snelheid van de bunch en blijkt in goede bena
dering overeen te komen met de reactiekracht ten gevolge van coherente straling. 

Tevens is gekeken naar de mogelijkheid een meer-dimensionale beschrijving van 
de bunch te geven. Daarvoor komen twee methoden in aanmerking. De eerste gaat 
uit van Liénard-Wiechert velden en is een rechtstreekse uitbreiding van het een
dimensionale model. Daarbij wordt men geconfronteerd met een gecompliceerde 
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integraaluitdrukking. Directe numerieke integratie hiervan wordt verhinderd door 
de aanwezigheid van een singulier punt. Het lijkt zinvol om nader te onderzoe
ken met welke coördinatentransformatie (gecombineerd met een limietprocedure) 
deze singulariteit kan worden aangepakt. Wanneer dat probleem is opgelost kan 
een vergelijking met het eendimensionale model worden gemaakt, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de coherente stralingsreactie. Als het RTMT eenmaal in bedrijf is, 
zou het interessant zijn om na te gaan of deze straling waargenomen kan worden. 
Een tweede aanpak wordt gegeven door de bunch te beschrijven in de coördinaten 
van een mee-roterend assenstelseL Deze methode lijkt minder perspectieven te bie
den, tenzij er een coördinatentransformatie wordt gevonden waardoor de Maxwell
vergelijkingen een eenvoudiger vorm aannemen. Samenvattend kan worden gezegd 
dat het eendimensionale model enkele nieuwe resultaten heeft opgeleverd, zodat het 
zeker de moeite waard is onderzoek te doen naar een verdere uitbreiding daarvan. 
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