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Samenvatting 

Tijdens het afstudeeronderzoek is gewerkt aan de bouw en installatie van een 

nieuwe protonen microbundelopstelling. Deze opstelling zal gebruikt gaan worden 
voor elementen analyse in 2 dimensies op een schaal in de orde van micrometers. 

Dit kunnen zijn SPIXE met een Si(Li) detector, micro-RBS met een PSD, en 

metingen met 2 of meer detectoren, waaronder coïncidente metingen met 2 PSD's 

in combinatie met SPIXE en micro-RBS. 
Met deze nieuwe opstelling wordt gestreefd om een bundelspot van 1 J.lill te 

realiseren bij een bundelstroom groter dan 100 pA. Verder moet de opstelling 

uitgerust worden met een scanningsysteem en een detectiesysteem waarmee voor 

elk gedecteerd deeltje zowel de energie als de plaats van herkomst en het tijdstip 
van optreden kan worden bepaald (listmode). 

Tijdens de afstudeerperiode hebben de werkzaamheden zich gericht op de 
installatie van de onderdelen voor focussering en afbuiging van de bundel en voor 

het meten van de bundeldiameter, met name het schrijven van de software 

hiervoor. 
Verder is het uitlijnen van de opstelling aan de orde gekomen en het verrichten 

van experimenten om de fysische eigenschappen van het focusseringssysteem en 

de bundeleigenschappen te bepalen. De kleinste bundelspot die gemaakt is, heeft 

afmetingen van 6,5 x 3, 7 J.lill bij 107 pA. 
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1 Inleiding 

Bij de onderzoeksgroep Kernfysische Technieken wordt onder andere onderzoek 

gedaan naar spoorelementen in biologische preparaten. Vanuit de medische wereld 

bestaat er grote belangstelling voor dit onderzoek daar bepaalde ziekteverschijn
selen vaak toe te schrijven zijn aan een tekort (of overschot) van een bepaald 

spoorelement. Voorbeelden zijn: ijzer, calcium, natrium en zink. 

Een bekende techniek waarmee dit onderzoek gedaan kan worden is PIXE 

(Particle Induced X-ray Emission); een niet-destructieve techniek waarbij met een 
ionen (protonen) bundel een preparaat wordt bestraald en met gevoelige detectors, 

zoals Si(Li) detectors, de geïnduceerde röntgenstraling wordt gemeten. Zoals 

bekend is de energie van deze röntgenstraling karakteristiek voor elk element. De 
detectielimiet voor een groot aantal elementen ligt in het gebied van 10 tot 0,1 
ppm (parts per million gewichtsfractie). 

Vaak bestaat er in de medische wetenschap de wens om het onderzoek naar 

spoorelementen als functie van de plaats uit te voeren, bijvoorbeeld in de buurt 

van bloedvaten. Op nog kleinere schaal wil men analyses verrichten op subcellu
lair niveau, onder andere om de effectiviteit van toediening van een bepaald 

medicijn te onderzoeken [LOS90]. Ook in andere takken van de wetenschap, zoals 

in de oudheidkunde, wil men vaak als functie van de plaats elementenonderzoek 
verrichten, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij het ontcijferen van oude geschriften 
[LÖV89]. 

De techniek die zich hiervoor leent is micro PIXE, ook wel SPIXE (Scanning PIXE) 

genoemd. Deze techniek maakt gebruik van de zogeheten microbundel opstelling; 

officieel scanning proton mieroprobe geheten. Met deze opstelling kan behalve 

PIXE ook onderzoek gedaan worden naar de diepteverdeling van elementen in een 

preparaat door middel van detectie van verstrooide deeltjes (Rutherford Back 
Scattering (RBS), Coïncident Elastic Recoil Detection Analysis (CERDA)). 

Onderzoek aan kleine details, zoals deze in de micro elektronica voorkomen, ligt 
in het verschiet. 

Een microbundelopstelling heeft de volgende faciliteiten: 

1. een systeem om een protonenbundel met een diameter in de orde van een 

millimeter te focusseren tot een microbundel (met een diameter in de orde van 
micrometers); 

2. een systeem om deze bundel relatief ten opzichte van het te onderzoeken 

preparaat te kunnen verplaatsen. 
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Gedurende mijn afstudeerperiode heb ik (mee)gewerkt aan de totstandkomingvan 

een nieuwe Eindhovense Protonen Microbundel opstelling. Met de nieuwe 

opstelling wordt gestreefd om op een drietal punten een essentiële verbetering ten 
opzichte van de oude opstelling aan te brengen: 

1. realisatie van een bundelspot van 1 pm. bij een bundelstroom groter dan 100 
pA (ten opzichte van 10 pm. voor de oude opstelling) om subcellulair te 

kunnen meten; 

2. de opstelling uitrusten met een scanningsysteem zodat met de bundel een 

preparaat afgescand kan worden (in de oude opstelling werd met behulp van 
stappenmotoren het preparaat ten opzichte van een stilstaande bundel 
verplaatst); 

3. installatie van een detectiesysteem waarmee voor elk gedetecteerd deeltje 

zowel de energie als de plaats van herkomst en het tijdstip van optreden kan 
worden bepaald. 

Het focusseren gebeurt met 4 quadrupalen die met speciaal gestabiliseerde 

stroombronnen worden aangestuurd. Het scannen van de bundel wordt gedaan 

met een dipoolmagneet waarmee een scanfrequentie van 10 kHz kan worden 
gehaald. 

Gedurende de opbouw van de opstelling is gewerkt aan de installatie van het 

vacuumbeveiligingssysteem, de installatie van het focusseringssysteem en het 
afbuigsysteem. Verder zijn er experimenten gedaan om de systemen te testen en 
de fysische eigenschappen van de opstelling te onderzoeken. 

In dit verslag wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de 

microbundel opstelling (hoofdstuk 3), de aansturing van het focusserings- en 

afbuigsysteem alsmede de data acquisitie (hoofdstuk 4), de experimenten 

(hoofdstuk 5) en de resultaten (hoofdstuk 6). Het geheel wordt vooraf gegaan door 

hoofdstuk 2 met theoretische achtergronden. 

De experimenten betreffen voornamelijk metingen van de bundeldiameter en 

metingen waarmee de eigenschappen van de quadrupalen worden onderzocht. Wat 
betreft het laatste verwijs ik naar een uitgebreid verslag over de quadrupalen in 

de opstelling [MAN91]. Een belangrijk aspect dat aan de experimenten is vooraf 

gegaan is het uitlijnen van de opstelling. De methode die hierbij wordt gehanteerd 

wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 
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2 Theorie 

2.1 Inleiding 

Aangezien in de microbundelopstelling hoge eisen worden gesteld aan het 

focusseringssysteem is een goede beschrijving van het bundeltransport nood

zakelijk teneinde met behulp van (computer)simulaties de parameters van het 
focusseringssysteem optimaal in te kunnen stellen. 

Er zijn 2 categorieën van simulatieprogramma's. De eerste categorie werkt op 

basis van matrixvermenigvuldiging; de elementen in het hundeltransportsysteem 

worden als matrices voorgesteld. De tweede categorie werkt op basis van Raytrace 
berekeningen en rekent met behulp van bewegingsvergelijkingen individuele 

deeltjesbanen uit. 

Van de eerste categorie wordt hier het programma TRANSPORT gebruikt [BR080]. 
Het programma rekent door middel van 1 e en 2e orde matrixvermenigvuldiging 

instellingen uit voor bundeltransportsystemen door met vrij te kiezen parameters 

via de methode van kleinste kwadraten te fitten naar een instelling die zo goed 

mogelijk aan de randvoorwaarden voldoet. Ook kan het effect van bepaalde fouten 

of ingrepen aan bundeltransportelementen op vrij eenvoudige wijze worden 

onderzocht. 
Voor 3e en hogere orde berekeningen moet van programma's uit de tweede 

categorie gebruik worden gemaakt. 

Voor de microbundelopstelling wordt TRANSPORT gebruikt om de optimale 
instelling van de quadrupoollenzen te berekenen. Verder wordt met het 

programma berekend wat de effecten zijn van bepaalde fouten (aberraties) die in 

de opstelling voorkomen. Deze aberraties kunnen inherent zijn aan het systeem 

zoals de spotvergroting die de scanningmagneet teweeg brengt, of het gevolg zijn 
van een slechte uitlijning of een verkeerde quadrupoolinstelling. 

V oor een beter begrip wordt in dit hoofdstuk een algemene beschrijving gegeven 

van quadrupolen. Verder worden het quadruplet (systeem van 4 quadrupolen) en 

de meest voorkomende aberratiecoëfficiënten behandeld. 
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2.2 Beschrijving van het veld in een quadrupooi 

Vanwege de sterk focusserende eigenschappen van quadrupalen worden deze in 
vrijwel elke microbundel opstelling toegepast. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen elektrische en magnetische quadrupolen; echter de beschrijving van 
elektrische quadrupalen loopt vrijwel analoog aan die van magnetische quadru

polen. 

y 

x 

poolschoen 

fig. 2.1 Doorsnede van een quadrupoollens met bijbehorende veldlijnen 

Een ideale quadrupooi heeft perfecte 4-voudige symmetrie, een oneindige lengte 
en hyperbolische polen (zie fig. 2.1). De equipotentiaalvlakken zijn hyperbolen en 

de magnetische potentiaal wordt gegeven door: 

V= -Gxy (2.1) 

Dit voldoet aan de Laplace vergelijking: A V = 0. Voor het magnetisch veld in de 

x- en y-richting geldt derhalve: B
1 

= G x en Bx = G y; G is de gradiënt van het 
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magneetveld: 

met: Ra = halve apertuur (poolafstand); 

Ba = het veld op de pooltip. 

(2.2) 

Het magnetisch veld in de x-richting is dus evenredig met de vertikale afstand tot 

de (ionen)optische as van de quadrupoot Het magnetisch veld in de y-richting is 

evenredig met de horizontale afstand tot de optische as (de z-richting is de 
bundelrichting). 

De eis die hier wordt gesteld is dat de deeltjesbeweging paraxiaal is, wat wil 

zeggen dat de divergenties (hoek die een deeltjesbaan heeft ten opzichte van de 

optische as) en afwijkingen ten opzichte van de optische as klein zijn. De axiale 
snelheid (u) blijft derhalve constant: 

V=(~] 
Uitgaande van de Lorentzkracht !!(mV) = e vxii (e is de lading van het deeltje) 

dt 

kan derhalve geschreven worden: 

mi = -evB = -evGx y 

mj = evBx = evGy 
(2.3) 

Dit betekent dat er een focusserende kracht is in de x-richting en een defocus
serende kracht in de y-richting. 
Een quadrupooi 90° gedraaid in het xy-vlak geeft uiteraard een focusserende 

kracht in de y-richting en een defocusserende kracht in de x-richting (dit kan 

natuurlijk ook bewerkstelligd worden door de polariteit van de stroombron om te 
keren). De volgende definitie wordt aangehouden: 

een positieve lens= horizontaal focusserend en vertikaal defocusserend 
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een negatieve lens = horizontaal defocusserend en vertikaal focusserend 

Vergelijking (2.1) kan in poolcoördinaten (r, 9) geschreven worden als: 

V = V0 sin26 r 2 

Voor een niet-ideale quadrupooi geldt: 

V = :E V. sinn6 r" 21l 
ll 

met: n = halve poolaantal van de multipooi (n = 2 is de quadrupoolterm); 

(2.4) 

(2.5) 

n = 2, 6, 10, ... zijn de termen die naar voren komen als de polen niet exact 

hyperbolisch zijn; 

n = 1, 2, 3, 4, ... geven niet exact 4-voudige symmetrie weer. 

In de praktijk zal de quadrupoolterm uiteraard veel groter dan de andere termen 

zijn. Een quadrupooi met eindige lengte geeft nog termen n = 2, 4, 6, 8, ... 

Aan de rand van een quadrupooi neemt het veld geleidelijk af. Uit metingen 

[LAA91] is gebleken dat de beste beschrijving van het randveld gegeven wordt 

door Raytrace [KOW78]: 

z q=-
2Ro 

(2.6) 

In het algemeen wordt een quadrupooi beschreven met behulp van zijn effectieve 

lengte in plaats van mechanische lengte. In de praktijk wordt vaak voor de 

effectieve lengte genomen [GRI84]: Lqt = L_ch + 1,1 Ra ; waarbij Lmech de mecha

nische lengte is. 

De effectieve lengte als functie van x en y (afwijkingen ten opzichte van de 

optische as) is als volgt gedefiniëerd [LOB72] : 
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met: 
aB 

G(x,y,r.) = a: 

• 
J G(x,y,r.)dz 

L.jx,y) = --·--
G(x,y,O) 

(2.7) 

Het veldprofiel is rechthoekig (zie fig. 2.2); de oppervlakte onder dit profiel is 

gelijk aan de oppervlakte onder het profiel met randveld. De randen worden ook 
wel EFB's (Effective Field Boundary) genoemd. In (computer)berekeningen wordt 

bijna altijd uitgegaan van de effectieve lengte op de optische as Le/0,0), kortweg 
L genoemd. 

0 
_!:!! 

2 

fig. 2.2 Locatie van EFB's in het randveld 
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2.3 Bewegingsvergelijkingen 

2.3.1 De matrixmethode 

In de paraxiale benadering kan de afgeleide naar de tijd (:t) vervangen worden 

door een afgeleide naar de plaats (v :z) waardoor (2.3) wordt 

d2x e 1 
+ --Gx = 0 

dz 2 mv 
(2.8) 

d'y e 1 - --Gy = 0 
dz 2 mv 

Door gebruik te maken van mv = Br , met r de afwijking ten opzichte van de 
e 

optische as, en door k2 te definiëren als: k2 = G kan (2.8) geschreven worden 
Br 

als: 

Met algemene oplossingen: 

x = A cos kz + B sin kz 

y = C cosh kz + D sinh kz 

6 = dx = -Aksinkz + Bkcoskz 
dz 

4» = dy = Cksinhkz + Dkcoshkz 
dz 

(2.9) 

(2.10) 

Aan bovenstaande vergelijkingen is te zien dat er sprake is van een positieve lens. 

In geval van een negatieve lens moet voor B% en BY in (2.3) dan respectievelijk -B% 
en -BY worden ingevuld. Als randvoorwaarde geldt op z = 0 (begin van de 

quadrupool): X = Xo ; Y = Y o ; 8 = 8o ; ~ = ~o ; 
waardoor: Xo = A ; Yo = B ; eo = Bk ; ~0 = Dk. 
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Voor X, y, een cp op L (einde quadrupool) kan geschreven worden: 

(xl ( coskL lsïnkL] (x) 
6 L = -ksinkL ~kL 6 0 

(yl = ( coshkL 1sinhkLJ (y) 
cl» L k sinh kL cosh kL cl» 0 

(2.11) 

In de faseruimte van (x, y, 6, cp) wordt (2.11): 

coskL lsïnkL 0 0 x k x 

6 -ksinkL coskL 0 0 6 (2.12) = y 0 0 coshkL lsinhkL 
k 

y 

cl» L 0 0 ksinhkL coshkL cl» 0 

In TRANSPORT wordt de faseruimte voor 1 e orde berekeningen nog uitgebreid met: 

1 = weglengteverschil dat een deeltje in een willekeurige baan ondervindt 

ten opzichte van een deeltje in de centrale baan (optische as); deze 

parameter is verder niet belangrijk voor microbundelberekeningen; 

8 = relatieve verschil in impuls van het betreffende deeltje ten opzichte van 

de impuls die bij de centrale baan hoort. 

1 d 0 0 

0 1 0 0 
Een driftruimte d kan geschreven worden als: 

0 0 1 
d 

0 0 0 1 

Een lenzensysteem kan nu eenvoudig doorgerekend worden door middel van 

matrixvermenigvuldiging van quadrupolen en driftruimtes. Het lenzensysteem van 

de microbundelopstelling met 4 quadrupolen (quadruplet) en tussenliggende 

driftruimtes levert de volgende matrixvergelijking: 
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(2.13) 

met: .f1 de vectorrepresentatie van de bundel in het voorwerpsvlak (het vlak 

in de faseruimte ter plaatse van de voorwerpsspleet); 

x. de vectorrepresentatie van de bundel in het beeldvlak (de trefplaat 

waar de bundel op wordt gefocusseerd); 

Mqi de matrixrepresentatie van de ie quadrupooi vanuit de bundelrichting 

gezien; 

M41 de driftruimte van voorwerpsspleet tot de 1 e quadrupool; 

M 4ii de driftruimte van quadrupooi i tot quadrupooi j; 

Mtl2 de driftruimte van de laatste quadrupooi tot de trefplaat. 

2.3.2 Aberratiecoëfficiënten 

Met de matrixmethode uit de vorige paragraafkunnen op vrij eenvoudige wijze de 

afmetingen en divergenties van de bundel in het beeldvlak berekend worden bij 

bekende beginwaarden. 
Er kan ook een algemene representatie gegeven worden, zonder de in de vorige 

paragraaf gebruikte aannamen, waarbij elke parameter in het beeldvlak een 

functie is van elke parameter in het voorwerpsvlak; voor de bundelgrootte in 

horizontale richting is dit: 

(2.14) 

waarbijPeen verzamelterm is voor uitlijnfouten. De functie F kan geschreven 

worden als een polynoom: 

(2.15) 

waarbij un één van de variabelen xi, Yi, ei, ~i' 8 of P voorstelt. De coëfficiënten An 
worden de aberratiecoëfficiënten genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de coëffi

ciënten A1 ••• A 4 met behulp van (2.13) berekend kunnen worden. 

Met de notatie die onder andere gebruikt wordt in [GRI84] wordt: An = < x I u{ u~ u~ > 

Hierbij is x de afhankelijke variabele en zijn u1 , u2 en u3 een combinatie van 

onafhankelijke variabelen. De orde van de coëfficiënt is gelijk aan}+k+l. In tabel 
2.1 (uit [GRI84]) staan de (voor microbundelsystemen) belangrijkste aberratieter 
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orde en type coëfficiënt opmerkingen 

1• intrinsiek <xlx> vergrotingsfactoren 

<yly> (deze hoeven niet persé gelijk te zijn) 

<xl6> astigmatische termen 

<yl~> (deze zijn 0 bij goede focussering) 

r parasitair < xl U,.> translatie (veroorzaken slechts 

<yiV"> een verplaatsing van het beeld) 

<xl«,.> tilt (idem) 

<yl P"> 

2• intrinsiek <xl6ö> chromatische aberratie 

<yl~ö> 

<xlxö> deze hebben weinig effect bij kleine 

<ylyö> voorwerpsgrootte 

2• parasitair <xl~p"> rotatietermen (koppeling 

<yl6p,.> tussen x- en y-vlak) 

< xl6e,.> aberraties t.g.v. verandering in exci-

< Yl~e"> taties (rimpel op voedingsspanning) 

38 intrinsiek < xl63> sferische of apertuur aberraties 

<xl6~2> 

<yl62~> 

<yJ~3> 

58 intrinsiek < xl6s> verwaarloosbaar in huidige 

<yl65> systeem 

etc. 

tabel2.1 De dominante aberraties in een quadrupoollenzensysteem; 
waarbij: U,. = x-translatie van quadrupool n 

V,. = y-translatie van quadrupool n 
11n = tilt van quadrupool n in xz-vlak 
~" = tilt van quadrupool n in yz-vlak 
p,. = rotatie van quadrupool n om de optische as (z-as) 
e,. = procentuele verandering in excitatie van quadrupool n 
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men weergegeven. 
De aberratietermen die in de huidige microbundelopstelling een rol van betekenis 
spelen zijn de 1 e en Z' orde parasitaire coëfficiënten en de 2e orde intrinsieke 

coëfficiënten (chromatische aberraties). 

De intrinsieke termen zijn inherent aan het systeem. De r orde parasitaire 
termen treden op bij slechte uitlijning, zoals verschuiving van een quadrupooi ten 

opzichte van de optische as. Ze zijn met een goede uitlijnprocecdure te minima

liseren. Van de 2e orde parasitaire termen vallen de rotatietermen eveneens onder 

de uitlijnfouten. De excitatietermen zijn bij de eisen voor het ontwerp van de 

stroombronnen van de quadrupalen in overweging genomen. Ten aanzien van de 

chromatische aberraties van de huidige opstelling verwijs ik naar [MAN91]. In 
bovenstaande indeling zijn de fouten, veroorzaakt door het niet-ideale quadrupooi
veld en fouten ten gevolge van randvelden(§ 2.2) buiten beschouwing gelaten. 

Het uiteindelijk streven is om de invloed van alle aberratiecoëfficiënten, met 
uitzondering van de r orde intrinsieke termen (vergrotingsfactoren), te minimali

seren zodat uiteindelijk de grootte van het beeld volledig bepaald wordt door de 

grootte van het voorwerp. 
In het streven om een microbundel van ongeveer 1 pm. te realiseren kan dus de 

eis gesteld worden dat de beeldvergroting ten gevolge van de hogere orde 

aberratiecoëfficiënten kleiner dan 1 pm. moet zijn. 
Met het programma TRANSPORT kunnen ren 2e orde berekeningen uitgevoerd 

worden en met de eis dat een zo klein mogelijk beeld gemaakt moet worden 
berekent het programma een combinatie van quadrupooi waarden. Bij een bepaalde 

insteling kunnen dan eveneens de meeste van de bijbehorende aberratiecoëfficiën

ten berekend worden. 

Voor de excitatietermen blijkt dat zowel in de oude opstelling [JEN86] als in de 

huidige opstelling de term <x Ie E3 > ongeveer 2000 JliDI'mrad% bedraagt. De 

ingangsdivergenties liggen maximaal in de orde van 0,1 mrad zodat bij een e3 van 

0,006% rimpel op de voedingsspanning van de derde quadrupooi de spotvergroting 

circa 0,5 pm. bedraagt. Voor de overige quadrupalen zijn de excitatietermen veel 

kleiner. Een minimale eis die er dus aan de stroombronnen gesteld wordt is dat 

de stabiliteit beter is dan 0,001 % (1:105
). 

Voor der orde parasitaire aberratiecoëfficiënten geldt dat translaties in de x- en 

y-richting van 1 pm. verschuivingen van het beeld veroorzaken van circa 1 pm.. Dit 

is zowel van belang bij het uitlijnen als bij de experimenten. Wat de experimenten 

betreft moet geëist worden dat trillingen van de opstelling een maximale 
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amplitude mogen hebben van 1pm. Dit geldt voor het hoge frequentiegebied 

omdat een trillende spot een groter gebied op het preparaat bestrijkt waardoor er 

een schijnbare spotvergroting optreedt en voor het lage frequentiegebied omdat 

experimenten een hele dag kunnen gaan duren en verschuivingen van de spot tot 

verkeerde interpretaties kunnen leiden. 
In bovenstaande indeling is niet opgenomen de intrinsieke beeldvergroting die 

door een dipool (scanningmagneet) veroorzaakt wordt. In § 2.4.3 zal hier een 

afleiding voor worden gegeven. 

2.3.3 Quadruplet configuraties 

Er zijn 2 quadruplet configuraties waarmee experimenten zijn gedaan en daarom 
enige toelichting verdienen: 

1. Het Russisch quadruplet (een veel gebruikte configuratie, zie onder andere 
[DYM64] en [LEG89]). De configuratie is: +A-B +B-A met gelijke onderlinge 
afstanden. De 1 e quadrupooi heeft een sterkte van A (T) en is horizontaal 

focusserend; de 2e heeft een sterkte van B (T) en is vertikaal focusserend; 
analoog voor de 3e en 4 e quadrupoot De populariteit van het Russisch 

quadruplet is voornamelijk te wijten aan de eenvoud van het systeem: er zijn 
slechts 5 vrijheidsgraden: A, B, de onderlinge afstand, de afstand van 

voorwerpsspleet tot de 1 e lens en de afstand van de laatste lens tot het 

preparaat. Ten aanzien van de excitatie aberraties is er het voordeel dat een 

enkele stroombron zowel een positieve als een negatieve lens aanstuurt 

waardoor de effecten van instabiliteiten in excitatie in beide lenzen in 

tegengestelde richting werken en netto dus kleiner worden. 

2. De • • + • configuratie: achtereenvolgens 2 negatieve, 1 positieve en 1 negatieve 
lens. De sterktes en de onderlinge afstanden zijn alle variabel. Het grote aantal 

vrijheidsgraden ( 4 quadrupoolsterktes en 5 afstanden) is de voornaamste reden 

waarom deze configuratie weinig wordt gebruikt. Niettemin zijn zowel in de 

oude [MUT87] als in de huidige microbundelopstelling verreweg de beste 

resultaten met deze instelling bereikt. 
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2.4 Beschrijving van een scanningmagneet 

Behalve van quadrupoolmagneten maakt de microbundelopstelling ook gebruik 

van een dipoolmagneet. Deze doet dienst als scanningmagneet (afbuigmagneet) bij 
micro-PIXE experimenten. Met scanning wordt het aftasten van een preparaat 

bedoeld. De reden dat van magnetische scanning gebruik wordt gemaakt en niet 
van elektrische scanning kan worden aangetoond als men de magnetische 

afbuigkracht F rrw.g vergelijkt met de elektrische afbuigkracht Fe1: 

F,, 
F111111 

E 
vB 

(2.16) 

Protonen met een energie van 3 Me V hebben een snelheid van 0,0803c, waarbij c 

de lichtsnelheid in vacuüm is. Een elektrisch veld E = 0,0803cB veroorzaakt dus 
eenzelfde afbuiging als een magnetisch veld B. Dus een magnetisch veld van 19 

mT (nodig voor 2 mm afbuiging op het preparaat; zie § 2.4.3) heeft een elektrisch 

equivalent van E = 4,6.103 V/cm. 

Deze veldsterkte is in de praktijk nauwelijks te realiseren, wanneer rekening 
gehouden wordt met de beperkte ruimte en het feit dat, om doorslag te voorkomen, 

de afbuigplaten in vacuüm moeten worden geïnstalleerd. (zie ook: [TAP87]). Er is 

dus gekozen voor magnetische afbuiging. 

2.4.1 Opwarmingseffecten 

Bundelscanning is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen de opwarming van 

het preparaat. De opwarming kan lokaal enorm oplopen bij microbundel 

experimenten en kan dientengevolge enorme schade aanrichten in biologische 

preparaten. 
Methoden om opwarming tegen te gaan kunnen zijn: 

- een zo klein mogelijk preparaat in een gekoelde preparaathouder, waardoor de 

warmte snel afgevoerd kan worden; 

- werken met een zo klein mogelijke bundelstroom; 

- het preparaat met een materiaal bedekken dat goed warmte geleidt; 

- gebruik van een scannende bundel opdat de bundel slechts een beperkte tijd 
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dezelfde plek bestraalt zodat de warmte in de tussentijd afgevoerd kan worden. 

Ten aanzien van scanning is er een theoretisch onderzoek verricht ([C0088], 

[CAR59]) naar de invloed van de scanfrequentie op de warmtereductie in het 
preparaat. 

De temperatuurtoename per tijdseenheid vanaf het moment dat de bundel op een 

spot valt wordt gegeven door: 

dT = toegevoerde warmte per volume eenheid per sec. 
dt warmtecapaciteit per volume eenheid 

De warmtecapaciteit is gelijk aan: soortelijke warmte x dichtheid waarvoor 

respectievelijk 1 J/gK en 1 g/cm3 als redelijke aannamen voor droog biologisch 

materiaal zijn genomen. Een 100 pA bundelstroom van 3 Me V protonen 

ondervindt in het preparaat een stopping power van 12,4 keV/pm.. Als deze 

uniform verdeeld is over een bundeloppervlak met een straal van 0,5 pm. berekent 
[C0088] voor een 10 pm. dik preparaat voor de temperatuurgradiënt een 

alarmerende waarde van 1,6·106 K/s. Uiteraard is deze gradiënt slechts in de 

korte beginperiode meteen na het inschakelen van de bundel zo groot. Een bundel 
met een vierkante bundeldoorsnede van 10x10 pm.2 levert een temperatuurstijging 

van 6,2·106 Kis. 

In fig. 2.3.a (uit [C0088]) staan de berekende waarden voor de temperatuur

stijging in het midden van een preparaat (dichtheid: 1,4 g/cm3
, warmtegeleidings

coëfficiënt: 0,15 W/mK, soortelijke warmte: 1,25 J/gK), bij gebruik van een 5 pm. 

bundel, als functie van de scanfrequentie uitgezet. De geometrie van het gescande 
gebied staat in fig. 2.3.b. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de 
scanfrequentie groter dan 1000 Hz zal moeten zijn om een effectieve warmte

reductie te realiseren. 
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fig. 2.3 Berekende waardenvoor !lT, het temperatuurverschil tussen het centrum 
van het scangebied en de rand van het preparaat (de geometrie van het 

scangebied is in nevenstaand {1guur erbij gegeven). 

2.4.2 Het veld in een scanningmagneet 

Het veld in een scanningmagneet wordt homogeen verondersteld, dus: 

voor de vertikale en horizontale afbuigspoel repectievelijk. 

Uit de magnetostatica, met: V x ii = 0, of: ii = -V V, volgt voor het veld in de y

richting de magnetische potentiaal van: V = - B y ( + const), of in pool-coördinaten: 

V = - B r sin8. In [HÖF86] wordt afgeleid dat een dergelijke potentiaal gereali

seerd kan worden met een stroomverdeling j(8) = j0 cos8. Dit is de cosinus regel 
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voor een homogeen magnetisch veld. 

Met een discreet aantal (L) geleiders zal dit theoretisch ideaal benaderd kunnen 

worden als de stromen door de geleiders de volgende verdeling hebben (zie ook fig. 
2.4): 

(2.17) 

Het zal duidelijk zijn dat het aandeel van multipoolcomponenten in het mag

netisch veld afneemt bij grotere L. Dit wordt nog eens zichtbaar gemaakt in fig. 
2.5 voor het veldlijnenverloop bij een toenemend aantal geleiders. In fig. 2.5a is 

het bekende geval van twee parallelle geleiders gegeven. In fig. 2.5d, e en fis te 
zien dat bij meer dan 12 geleiders het veld al over een groot gebied van de 
magneet homogeen is. 

Il 

fig. 2.4 Dwarsdoorsnede van de beschreven spoel met 8 geleiders 
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d} t} f) 

' fig. 2.5. Dwarsdoorsnede van de beschreven spoel met het verloop van de 

veldlijnen voor L geleiders, waarbij: a) L = 2, b) L = 4, c) L = 8, d) L = 12, 
e) L = 24 en f) L = 36 (uit [HÖF86]) 

Analoog aan het veld in de y-richting kan voor het veld in de x-richting afgeleid 
worden dat de stromen in de geleiders gegeven worden door: 

(2.18) 
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2.4.3 Aberraties ten gevolge van een dipool 

Om een indruk te hebben van de aberraties die een dipool-magneet veroorzaakt. 

is een r orde benadering gebruikt die aan de hand van fig. 2.6 wordt uitgelegd. 

b 

8 

Ltan e 6, 

&2 
8 

8 l.ta ne 

V;) 

d, I 
CD 

d2 c "' <.() 
ro I ...... 

CD 
+_ c 

"'0 ro ...... 

I"' 
"'0 

/\ I 

I X u 
I 
I 

fig. 2. 6 Afbuiging van een bundel met divergentie 28 door een homogeen 
magneetveld met lengte b op een afstand b van het preparaat 

In fig. 2.6 zijn twee stralen getekend die de bundelomhullende voorstellen in het 

xz-vlak. De bundel heeft een divergentie 28 (beide stralen maken dus een 8 met 
de optische as). De diameter van de bundel aan het begin van de scanningmagneet 

1s xi. 
Het magneetveld ter lengte B is homogeen verondersteld (geen randvelden) 
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Zonder de dipoolmagneet zal de bundel na een afstand b +leen diameter van: 

x. = x1 - 2(b + l)tan8 hebben. Bij afbuiging in het magneetveld B met lengtebis 

de diameter op een afstand l van de magneet gelijk aan x'u en zijn straal 1 en 

straal 2 afgebogen en ten opzichte van de situatie zonder magneetveld over een 

afstand d1 respectievelijk d2 verplaatst, waardoor: 

I x -x=" -d 
K K ~ 1 

(2.19) 

Aangezien het magneetveld in de dipool homogeen is, zal de kromtestraal bij 

afbuiging onafhankelijk zijn van de ingangsdivergentie: 

mv r=-
qB 

waarbij m de massa, q de lading en u de snelheid van het deeltje is. 

Uit fig. 2.6 is af te leiden: 

r
2 ~ (c!e + &,siner + (r - &,cos8) 2 

(2.20) 

(2.21) 

Aangezien 81 klein is ten opzichte van b en r kan hiervoor uit (2.21) afgeleid 

worden: 

b2 

cos28 
&1 = ------

2rcose - 2btan8 

Uit fig. 2.6 kan verder afgeleid worden: 

waardoor: 

Bovendien: 

tancx 1 ( 1 + tan28) 
~ = &1 + l------

1 - tancx 1 tane 

bfcose + &1sin8 
tancx 1 = -----

r - &1 cose 

Voor 82, tan a 2 en d2 kan op analoge wijze uit fig. 2.8 afgeleid worden: 

20 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 



r
1 = ( a!e -62sin8 r + (r - 61cos8)

1 

b2 

cos28 
~z=------

2rcos8 + 2btan8 

bfcos8 - ~2sin8 
tana = ------2 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

Door (2.22) en (2.25) resp. (2.27) en (2.30) in (2.24) resp. (2.29) in te vullen worden 

uitdrukkingen voor d1 en d2 verkregen als functie van 8. Met behulp van PLOTDATA 

[CHU87] is d2 - d1 uitgezet als functie van 8. Het blijkt dat d2 - d1 < 0 is voor 

positieve 8: d2 - d1 = -0,05 J.liill'mrad (b = 125 m.m., l = 155 m.m., B = 19 mT voor de 

microbundelopstelling). In de opstelling is de divergentie aan het begin van de 

scanningmagneet circa 10 mrad dus de spotverkleining is circa 0,5 J.lill. Bij een 

divergentie van 0 is de spotverkleining 0 J.lill. 
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3 De microbundel 

3.1 Cyclotron en bundelgeleidingssysteem 

In fig. 3.1 is schematisch de bundelzaal van het cyclotrongebouw weergegeven. 

De ionen (protonen) worden versneld in een cyclotron, waarna de bundel wordt 

gefocusseerd en afgebogen in het bundelgeleidingssysteem om via een schakel
magneet naar één der experimenteerruimtes geleid te worden. 

Het cyclotron 

Het cyclotron is een type Philips AVF-cyclotron [VER63]. Er kunnen lichte ionen, 

zoals protonen, deuteronen en a-deeltjes mee versneld worden. Protonen kunnen 

versneld worden tot een energie van 1.5 tot 26 Me V. PIXE- en SPIXE-experimen

ten worden verricht met 3 Me V protonen. Gemiddeld gesproken is 3 Me V een 
gunstige energie voor PIXE (zie [JOH88]). Het blijkt namelijk dat voor een 

preparaat met een gemiddelde samenstelling de detectielimiet het laagst is bij een 
protonen-energie van 2 tot 4 Me V. Voor speciefieke elementen kan eventueel een 

andere energie gekozen worden. Andere experimenten (bijvoorbeeld CERDA) 

worden onder andere verricht met 12 Me V a-deeltjes. 

In de toekomst zal gebruik gemaakt worden van een mini-cyclotron (ILEC), zie 
[HEI85]. Hiermee kunnen protonen versneld worden tot een vaste energie van 3 

MeV. In tabel3.1 is te zien dat de fwhm waarde (full width at half maximum) 

van de energiespreiding van de bundel uit ILEC minstens een factor 3 kleiner is 
dan die van de bundel uit het cyclotron terwijl de bundelintensiteit juist veel 

groter is. 

Het bundelgeleidingssysteem 

Het bundelgeleidingssysteem bestaat uit ronde bundelpijpen met een inwendige 

diameter van 45 mm. Deze lopen van het cyclotron tot de verschillende meet

plaatsen. Op een groot aantal plaatsen rond de bundelpijp staan magneten 
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opgesteld. Dit kunnen zijn: 

- buigmagneten (MB4, MC1 etc.) die de bundel afbuigen naar de gewenste 
meetplaats, 

- quadrupalen (QB1-4, QC1-7 etc.) om de bundel op verscheidene plaatsen 

te kunnen focusseren (een bundel geladen deeltjes heeft van nature de 

neiging om te divergeren), 

- correctiemagneten (ME2 etc.) om kleine correcties uit te voeren die 

noodzakelijk zijn omdat het systeem niet perfect is uitgelijnd of om voor 
kleine hoekverschuivingen te corrigeren vanwege het niet perfect 

afgesteld staan van de afbuigmagneten. 

Verder staan er 2 spleten (SB1 en SC2) in het bundelgeleidingssysteem opgesteld. 

Samen met de buigmagneten MB4 en MC1 en de quadrupalen QC1, QC2, en QC3 

vormen deze het dispersief systeem (zie: [SAN73]). Door de spleten dicht te 

draaien kan hiermee de energiespreiding worden teruggebracht. Dit gaat echter 

wel ten koste van de bundelstroom (zie tabel 3.1). 
Met de schakelmagneet ME 1 kan de bundel geleid worden naar één van de 

verschillende meetopstellingen, waaronder de microbundelopstelling. 

energie spreiding intensiteit 

1) "grote" cyclotron 0,3% fwhm 30 pA 

1) + dispersief systeem 0,1% fwhm 4pA 

2) ILEC < 0,1% fwhm 100 pA 

2) +diafragma's 0,04% fwhm 25 pA 

tabel 3.1 Vergelijking tussen ILEC en grote cyclotron 
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3.2 De microbundelopstelling 

In figuur 3.2 is een schematisch overzicht van de microbundelopstelling gegeven. 

Vanaf de apertuurspleet staan alle onderdelen op een trillingsarme optische tafel. 

De tafel bestaat uit een granieten blad met een dikte van 25 cm, rustend op een 

ondergrond van zilverzand. De draagconstructie hiervoor bestaat uit een massief 

blok polystyreen, ondersteund door 6 dempers. Dit alles om trillingen te dempen. 

De totale massa is voldoende hoog om onder belasting van zware onderdelen zoals 

quadrupalen voldoende stabiliteit te garanderen. 

Het vacuüm wordt verzorgd door twee voorvacuümpompen en twee Turbo 

Moleculair Pompen (TMP). Hiermee wordt een einddruk bereikt van circa 5 ·10"6 

mbar. De voorvacuümpompen staan op de grond en zijn via trillingsdempende 

balgen gekoppeld aan de opstelling. De TMP die aan de vacuümkamer is gemon
teerd heeft een magnetische lagering en veroorzaakt hierdoor nauwelijks 

trillingen. 
Voor de opstelling is er qua functie een onderverdeling te maken in 3 sub

systemen: 

- het focusseringssysteem (§ 3.2.1); 

- het afbuigsysteem (§ 3.2.2); 

- het detectiesysteem(§ 3.2.3). 

De elektronica en software voor deze systemen staan uitgebreid in hoofdstuk 4 

beschreven. 
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fig. 3.2 De microbundelopstelling: 

SH1 is de voorwerpsspleet, SH2 is de apertuurspleet; 

QH1 tI m QH4 zijn quadrupoollenzen; 

De afstanden: L1 = 5877 ± 1 mm 

L2 = 276 ± 1 mm 

L12 = 381 ± 1 mm 

L23 = 375 ± 1 mm 

L34 = 377 ± 1 mm 

L3 = 378 ± 1 mm 
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3.2.1 Het focusseringssysteem 

De quadrupolen 

Het focusseringssysteem, bestaande uit 4 quadrupolen QH1 t/m QH4, heeft als 

functie de bundel die ter plaatse van de voorwerpspleet afmetingen heeft in de 

orde van 0,1 tot 1 mm te focusseren tot afmetingen van 1 tot 10 JliD. ter plaatse 

van het preparaat. De quadrupolen hebben bij een stroom van 20 A een 

veldsterkte van 0,56 Tesla op de polen. De poolafstand is 52 mm. 
Elk van de quadrupolen rust met 4 oplegpunten op een onderstel waarmee kleine 

verschuivingingen in de x- en y-richting bewerkstelligd kunnen worden. Ook 

kunnen kleine rotaties om de x,y en z-as aangebracht worden (rotaties om de x

en y-as worden overigens kantelingen genoemd). Deze 5 vrijheidsgraden zijn 
noodzakelijk om een goede uitlijning tot stand te brengen. 

Metingen aan het veld van de quadrupoolmagneten zijn gedaan met een Hallprobe 

meetmachine [LAA91]. In fig. 3.3 staat de gemeten excitatiecurve weergegeven 

met bijpassende fit. De randvelden staan in fig. 3.4.a en 3.4.b voor respectievelijk 

het linker en rechter randveld. Ze zijn gemeten op de optische as van de 

quadrupool. De best passende fit is met behulp van (2.6) tot stand gekomen. De 

coëfficiënten C0 t/m C3 staan er in de figuren bijgegeven. De effectieve lengte op 

de optische as is bepaald op 180,2 ± 0,4 mm. De effectieve lengte elders wijkt hier 

niet meer dan 1 % van af tot een afstand van 19 mm van de optische as. 
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fig. 3.3 De excitatiecurve van de quadrupool, zoals gemeten meet de Hallprobe 

meetmachine. 
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De voorwerpsspleten 

Een ander onderdeel van het focusseringssysteem zijn de voorwerpsspleten (SH1 

in fig. 3.1). Deze bepalen de voorwerpsgrootte; om een klein beeld te creëren zal 

uiteindelijk ook de voorwerpsgrootte kleiner gemaakt moeten worden, echter 

zonder te veel verstrooüngen te veroorzaken. De huidige voorwerpsspleten hebben 

een geometrie zoals gegeven in fig. 3.5. Ze zijn gemaakt van roestvrijstaal. De 

spleten zijn ontworpen naar een model uit Heidelberg [NOB75], waar metingen 

en berekeningen zijn gedaan naar spleetvormen die zo weinig mogelijk verstrooi

ing van 3 Me V protonen tot gevolg hebben. 

Ze zijn zodanig in de bundelpijp geïnstalleerd dat eerst de vertikale en daarna de 

horizontale spleten gepasseerd worden. De voorwerpsarstand is in vertikale 

richting derhalve circa 1 cm groter dan in horizontale richting, wat op een afstand 

van 6 muiteraard weinig uitmaakt. 

Het nadeel dat de spleten hebben is dat ten gevolge van thermische uitzetting 

(omdat een groot deel van de bundel op de spleetbekkens valt) de spleetbreedte 

afneemt na verloop van tijd. Dit effect speelt voornamelijk een rol bij kleine 

spleetbreedtes (10 à 20 pm) zodat de minimale voorwerpsgrootte hierdoor begrensd 

wordt. 

Om met zeer kleine voorwerpsgroottes (< 10 pm) te kunnen werken is men met 

een ontwerp bezig van een nieuw type spleetbekken, naar het idee van een nieuw 

onderzoek uit Heidelberg/Darmstadt [SCH88]. De spleetbekkens bestaan uit 

wolfraamcarbide cilinders in roestvrijstalen omhulling. Deze bekkens kunnen tot 

op zeer kleine afstand van elkaar geplaatst worden, zonder dat ze perfect op 

elkaar hoeven te zijn uitgelijnd, een nadeel dat de oude spleten wel hebben. Het 

uitzettingsprobleem is echter ook voor dit type spleetbekkens nog niet opgelost. 

Met extra spleten vóór de voorwerpsspleten waarmee het grootste gedeelte van de 

bundel kan worden opgevangen kan het uitzettingsprobleem worden verminderd. 

De apertuurspleten 

De bundeldefinitie wordt bereikt met de apertuurspleten (SH2). Het uitzettings

probleem speelt bij de apertuurspleten een minder grote rol omdat: 

- een groot gedeelte van de bundel al wordt opgevangen door SHl; 

- de apertuurspleetbreedte in het algemeen minder klein is dan de voorwerps-

grootte. 
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fig. 3.5 Schets van de voorwerpsspleten (de bundel llomt van links) 

3.2.2 Het afbuigsysteem 

De meest geschikte plaats voor de afbuigmagneet ligt zonder meer na het 
focusseringsgedeelte (zie [LEG89]). De bundel gaat dan in principe altijd door het 

midden van de quadrupolen. Deze kunnen daardoor sterker worden ingesteld 

zonder dat sferische aberraties voor problemen zorgen. In de microbundelopstelling 

is de afstand van de laatste quadrupooi tot het target circa 270 mm; de minimale 

grootte vanlis 100 mm (de afstand tussen het begin van de meetkamer en het 

target) waardoor er voor de magneetlengte b maximaal 170 mm overblijft. De 

gekozen magneet heeft een lengte van 125 mm waardoor er een ruime marge 
overblijft. 

Een eis waaraan de scanningmagneet moet voldoen om te bewerkstelligen dat een 

goed gedefiniëerd en scherp beeld gevormd wordt, is dat deze een stapresponsie 

van minder dan 100 JlS (scanfrequentie van 10 kHz) heeft voor een stap van 1 JliD. 

Verder is de stabiliteit belangrijk: een ingestelde waarde mag niet verlopen. Dit 

is belangrijk om betrouwbare resultaten te krijgen bij bundeldiameter metingen. 

Beide voorwaarden stellen eisen aan respectievelijk het wisselstroomgedrag en het 

gelijkstroomgedrag. Er is speciale besturingselektronica ontworpen om aan deze 
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I 

eisen te voldoen. In hoofdstuk 4 zal hier nader op worden ingegaan. 

De scanningmagneet is extern gebouwd (zie [FIS89]) volgens het principe van de 

cosinusregel, zoals in§ 2.4.2 uitgelegd. Het enige verschil is dat in dit exemplaar 

het áántal geleiders (wikkelingen) volgens de cosinusregel is verdeeld in plaats 

van de sterkte van de stromen dóór de geleiders. Hierdoor kan volstaan worden 
met slechts één stroombron voor dey-richting en één voor de x-richting. 

De magneet heeft 24 polen en twee spoelen voor zowel x- als y-richting. Tussen 2 

polen liggen dus 2 stel x-wikkelingen en 2 stel y-wikkelingen. Aangezien de polen 

360/24 = 15° uit elkaar liggen zal voor dey-richting het aantal wikkelingen van 
pool 1 zich verhouden tot het aantal wikkelingen van pool 0 als cos(l5°) I cos(0°) 

= 0,966 (zie fig. 2.7). Voor de x-richting zal het aantal wikkelingen van pool1 ten 

opzichte van het aantal wikkelingen van pool 7 (op 90°) zich verhouden als 

sin(15°) I sin(90°) = 0,259. Van pool 8 tot pool19 zullen de stromen in de y-spoelen 
in tegengestelde richting lopen (de cosinus is dan negatief). De stromen in de x

richting zullen om dezelfde reden van pool14 tot pool24 in tegengestelde richting 

lopen. 

Beidey-spoelen en beide x-spoelen kunnen zowel seriëel als parallel geschakeld 
worden. Er geldt: 

seriëel: B = 5.64 ·I 

R=3i'l 
L = 5,2 mH 

parallel: B = 2.81 · I 

R = 0,75 i'l 

L = 1,35 mH 

Met de Hallprobe meetmachine is onder andere de excitatiecurve gemeten (fig. 

3.6.a,b) voor serie- en parallelschakeling en zijn er zogenaamde blokmetingen 
(metingen in het xz-vlak of yz-vlak) gedaan (fig.3.7.a). De effectieve lengte is 
bepaald op 121 mm. 
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fig. 3.6.a 

fig. 3.6.b 
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fig. 3.7 Blokmeting voor de y-spoelen van de scanningmagneet, parallel 

geschakeld, bij een stroom van 1 A 
In de x-richting (van linksonder naar rechtsboven) is gemeten over een 

afstand van 20 mm; in dey-richting (van linksonder naar linksboven) 

is gemeten over een afstand van 312 mm. 

3.2.3 Het detectiesysteem 

In fig. 3.2 zijn schematisch een aantal essentiële onderdelen van het detectiesys

teem weergegeven; hieronder vallen: 

de houder voor de preparaten 

stappenmotoren met bijbehorende besturingselektronica 

detectoren inclusief uitleesapparatuur 

microscoop, spiegeltje, videocamera en bijbehorende uitleesapparatuur 

Faradaycup met uitleesapparatuur 
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Als preparaathouder wordt een ronde schijf gebruikt waarin 8 preparaten 
geplaatst kunnen worden. In plaats van preparaten kunnen in de houder ook 

hulpmiddelen voor het uitlijnen en voor het bepalen van de bundeldiameter 

geplaatst worden, bijvoorbeeld scintillatiefolies. De preparaathouder kan met 

behulp van een stappenmotor met een snelheid van 1000 stappen per seconde en 
een stapgrootte van 1/1000 graad geroteerd worden zodat snel van het ene 

preparaat naar het andere omgeschakeld kan worden. Tevens kan met stappen

motoren over een bereik van 2,5 cm met een stapgrootte van 2 p.m. in horizontale 

en vertikale richting bewogen worden. 
Bij het ontwerp van de meetkamer is getracht om de experimentator een zo groot 

mogelijke keuzevrijheid te gunnen met betrekking tot detectorkeuze, plaats van 

de detectoren etc. 

Er zijn 2 categorieën van experimenten, te weten: 
1. Experimenten gericht op het manipuleren en het bepalen van de fysische 

eigenschappen van de microbundel, zoals focusseren en uitlijnen; 

2. Experimenten die een toepassing van de microbundel zijn, zoals SPIXE. 

Het detectiesysteem in de eerste categorie heeft als functie het (op indirekte 
manier) observeren van de bundel(spot); in de tweede categorie op het meten van 

de effecten die de bundel op een preparaat teweeg brengt. 

ad. 1 

De eerste en meest eenvoudige eigenschap van de bundel die bepaald kan worden, 

is het meten van de bundelstroom. Hiertoe is een Faraday cup achter in de 

meetkamer opgenomen. Dit is een bekervormige elektrode die geïsoleerd is 

opgesteld. De bundel wordt hierin volledig gestopt en de op de elektrode 

geproduceerde lading kan worden gemeten. Bundelstromen, groter dan 1 nA 
kunnen met een ampèremeter worden gemeten; stromen van 1 nA tot 0,1 fA (10"16 

A) kunnen gemeten worden met een electrometer [KEI84]. 

De grootte en de vorm van de bundel(doorsnede) kan op een aantal manieren 

gemeten worden: 

- De bundel valt op scintillerend materiaal dat in de preparaathouder kan zijn 

geplaatst of eventueel achter in de meetkamer (de preparaathouder moet dan 
uiteraard "leeg" zijn). 
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Het waarnemen van de scintillaties gebeurt door middel van een CCD video

camera en een microscoop, welke via een spiegeltje op de scintillator is 

gefocusseerd in het geval waarbij de scintillator in de preparaathouder is 

geplaatst. Als de scintillator achter in de meetkamer is geplaatst kan de 

Faraday cup uit de opstelling verwijderd worden en de microscoop en camera 

op deze plaats worden geïnstalleerd (zie fig. 3.2). Overigens moet in het 

laatste geval met een doorzichtige scintillator gewerkt worden omdat de 

microscoop achter de scintillator staat opgesteld. Op een monitor kan het 

beeld waargenomen worden. De totale vergoting is 270 x zodat 10 J.1ID. op de 

scintillator overeen komt met 2, 7 mm op de monitor 

Als scintillator is onder andere gebruik gemaakt van de materialen 

quartzglas, keramiek, vensterglas en een plastic scintillator (NE102A). De 

laatste 2 materialen raken erg vlug beschadigd als er bundel op valt. 

Keramiek heeft de meeste lichtopbrengst, echter het is niet doorzichtig zodat 

dit materiaal niet achterin de meetkamer gebruikt kan worden. 

In plaats van de videocamera kan er ook een fotocamera geïnstalleerd 

worden. In plaats van de monitor kan in de toekomst een video-framegrabber 

[LAN90, S:ME91] gebruikt worden waarmee de videobeelden gedigitaliseerd 

en met de computer bewerkt kunnen worden. 

Vooral bij het uitlijnen(§ 3.3) is de methode met scintillerend materiaal veel 

toegepast. 

- De grootte van de bundeldiameter kan worden bepaald met behulp van een 

kruisdraadexperiment. Deze methode werd al in de tijd van de oude 

microbundelopstelling toegepast; er is dus in de loop van de tijd veel ervaring 

mee opgedaan [JEN86]. Een kruisdraad bestaat uit 2 loodrechte draden van 

wolfraam met een diameter van 2,5 J.liD., die in een diaraampje zijn gespannen 

en in de preparaathouder zijn aangebracht. Met behulp van de stappen

motoren kan de kruisdraad zowel in x- als in y-richting met kleine stapjes 

door de bundel worden bewogen. Met een surface harrier detector worden de 

aan de kruisdraad verstrooide protonen gedetecteerd. De bundeldiameter kan 

hiermee redelijk goed worden bepaald. Indien de bundeldiameter kleiner is 

dan 2,5 J.llD. is deze methode te grof: in plaats van de bundeldiameter wordt 

dan de dikte van de kruisdraad gemeten. Tevens voldoet de stappenmotor 

niet meer: de kleinste stapjes zijn 2 J.liD.; een bundel, kleiner dan 2 J.liD. wordt 

als het ware onzichtbaar. 
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- Voor zeer kleine bundeldiameters wordt een andere methode toegepast. De 
bundel wordt dan met behulp van de scanningmagneet over een messcherpe 
rand (edge) bewogen. De stapgrootte van de scanningmagneet voor een fijne 

scan is 1/4096 = 0,24 Jlill. Ook nu worden als functie van de plaats de 
verstrooide protonen gemeten. Uit het gemeten profiel kan via deconvolutie 
de bundeldiameter bepaald worden. 

ad.2 
De toepassingen van de microbundel zijn veelzijdig. Er kunnen verscheidene 

detectoren (tegelijk) in de opstelling geplaatst worden waardoor er een groot 

aantal experimenten mogelijk zijn. 

De experimenten hebben de gemeenschappelijke eigenschap dat men met een 
protonenbundel elementenonderzoek wil verrichten in 2 dimensies op het 

preparaat. De experimenten onderscheiden zich door: 

1. achtergrond van het experiment: 

Voor welke tak van wetenschap (b.v. medisch, archeologisch, geologisch) of 

industrie (b.v. halfgeleiderindustrie) wil men het experiment verrichten. 

Vanuit deze achtergrond weet men vaak bij benadering welke elementen er in 

het preparaat zitten en met welke concentratie (bijvoorbeeld door van te voren 

met een bundel van ongeveer een cm in doorsnede een PIXE experiment te 
verrichten). 

2. vorm van analyse: 

Vanuit de achtergrond weet men vaak al of men de elementenanalyse 

kwantitatief, kwalitatief of relatief ten opzichte van andere elementen wil 

verrichten en verder of men alleen geïnteresseerd is in één element of 

meerdere. Eveneens is vaak bekend of men bijvoorbeeld als functie van de 
diepte in het preparaat wil meten of als functie van de tijd die er gedurende 

het begin van het experiment verstreken is. 

3. fysisch principe van detectie: 

Vanuit 1 en 2 is vaak al vastgelegd met welk deeltje het detectiemechanisme 

gepaard gaat (fotonen, protonen, recoils). Men weet vaak welke elementen men 

wil gaan detecteren en welke elementen in de matrix overheersen. Bijvoorbeeld 

indien men lage concentraties wil gaan meten is micro-PIXE vaak een goede 
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methode voor elementen waarbij Z > 10. 

Voor onderzoek naar de diepteverdeling van elementen, zoals dat vaak 

voorkomt in de techniek van dunne lagen (halfgeleider industrie) is micro-RBS 

een geschikte methode. Lichte elementen in een zware matrix worden met 

recoil-detectie (CERDA) gemeten. 

Ook zijn combinaties mogelijk: in de meetkamer is plaats voor meerdere 

detectoren. 

4. bundeleigenschappen 

De combinatie van verwachte concentratie in een preparaat (aantal counts) en 

de gewenste resolutie (1 J.llD., 10 J.llD., 100 J.llD.) worden eveneens in 1 en 2 

bepaald en deze eisen bepalen de bundeldefinitie. Dit is vaak een afweging: 

grote bundelstroom en grote bundeldiameter (b.v. 5 nA bij 20 J.1II1 bundeldiame

ter) of kleine bundelstroom en kleine bundeldiameter (b.v. 100 pA bij 1 J.liil). 

Hierbij moet aangetekend worden dat het tijdens het experiment veel minder 

moeite kost om de bundelstroom te variëren in plaats van de bundeldiameter. 

Punt 3 (het fysisch principe van detectie) bepaalt de keuze van het aantal en type 

detectoren; dit kunnen zijn: 

Si(Li) detector (zie onder andere: [DEB88]): deze is voor röntgen detectie en 

kan in de meetkamer onder een hoek van 135° geplaatst worden. Deze hoek 

ligt vast omdat de detector met stikstof gekoeld moet worden. Hierdoor kan het 

geheel (detector en Dewar) niet verplaatst worden ten opzichte van de 

opstelling. Wel kan de afstand tot het preparaat (en daardoor de openingshoek) 

gevariëerd worden. 

In fig. 3.8 is een blokschema gegeven van een röntgen detectiesysteem. Hierin 

vindt men na de Si(Li) detector achtereenvolgens een voorversterker (eveneens 

gekoeld) een lineaire versterker (shaping amplifier) en een piekdetector. 

Verder is er nog een ADC (Analog to Digital Converter) en een positie decodeer 

systeem (waarmee wordt gedecodeerd van welke plaats op het preparaat het 

gedetecteerde röntgenquant afkomstig is, met andere woorden: welke plaats 

(pixel) op het preparaat werd bestraald op het moment dat het deeltje 

gedetecteerd werd). Beide systemen worden uitgebreid in hoofdstuk 4 

besproken. 
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Camp. 

fig. 3.10 Blokschema voor een röntgen detectiesysteem, bestaande uit een Si(Li) 
detector, voorversterker (P.A), lineaire versterker (S.A.), piekdetector 

(P.D.), ADC en positie decodeersysteem 

- PIPS detectoren (Planar Implanted Passivated Silicon; zie o.a. [THE91]): dit 

zijn deeltjes detectoren en worden derhalve gebruikt bij micro-RBS experi

menten (Rutherford Back Scattering). Ze hoeven niet gekoeld te worden en 

kunnen in de meetkamer onder een hoek van -45° tot 135° geplaatst worden. 

PIPS detectoren hebben ringvormige elektrodes. Ze hebben een aantal 
voordelen ten opzichte van surface harrier detectoren waaronder een betere 
energieresolutie. Het blokschema voor de elektronica is analoog aan dat in fig. 

3.8. 

Combinatie van Si(Li) detector en PIPS detector waardoor gelijktijdig micro

PIXE en micro-RBS experimenten gedaan kunnen worden. Zoals gezegd is 

röntgen detectie zeer geschikt voor zwaardere elementen (Z > 10) en RBS voor 
lichtere elementen (Z < 10) zodat voor experimenten waarbij men zowellichte 

als zware elementen wil meten deze combinatie geschikt is. Overigens kan 

micro-RBS als ijking voor micro-PIXE fungeren. 

Het nadeel dat vaak bij micro-RBS naar voren komt is dat vanwege de kleine 

stromen (100 pA) er vaak een erg lage countrate (telsnelheid) is. Een oplossing 

voor dit probleem zou kunnen zijn: het vergroten van de openingshoek van de 

detector. Dit gaat echter gepaard met een verminderingvan de energieresolutie 

(diepteresolutie). Ook de differentiële werkzame doorsnede is afhankelijk van 

de detectorhoek [CHU78]. 
De methode die in de toekomst gebruikt zal gaan worden om met een grote 

openingshoek te kunnen werken, zonder dat dit vermindering van de energie

resolutie tot gevolg heeft is de volgende: 
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PSD (Position Sensitive Detectors; zie onder andere [LE087]): Dit zijn 

halfgeleiderdetectoren met 3 uitgangen. Binnenkomende deeltjes leveren 

behalve een energiesignaal (E) ook 2 positiesignalen x1 en x2 (zie fig. 3.10.a) 

waarbij: 

x x = -E 
t L 

1-x 
X2 = -E 

L 

Hierin is x de afstand tot electrode 1 en L de afstand tussen de beide 

elektroden. De positiesignalen zijn afhankelijk van de plaats in de detector 

waar het deeltje binnenkomt; x1 is dus evenredig met het aantalladingsdragers 
dat elektrode 1 bereikt en x2 met het aantal dat elektrode 2 bereikt. Het blok

schema van de elektronica voor PSD's is in fig. 3.10.b gegeven: voor de 3 

signalenis er 3 keer de elektronica van fig. 3.9 en verder worden de 3 signalen 

vertakt naar een "snel" circuit: "fast amplifier", "fast discriminator" (maakt 

een logische puls van het signaal) en een "logic unit" welke alleen een "gate" 

levert als op alle 3 de ingangen een signaal staat. Het "gate" signaal gaat naar 

de 3 piekdetectoren. De reden van deze opzet is dat alleen "geldige" pulsen 
worden doorgelaten naar de MCA's; bijvoorbeeld deeltjes die op een elektrode 
vallen worden op deze manier niet gedetecteerd. 

L 

E 

fig. 3.11.a Schematische voorstelling van een PSD detector met L de afstand 
tussen de elektrodes en x1, x2 en E de 3 uitgangssignalen 
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fig. 3.11. b Blokschema van een deeltjes detectiesysteem, bestaande uit een PSD 

detector, 3 voorversterkers (P.A), 3 lineaire versterkers (SA.); verder 
een "snel" circuit met "snelle" piekdetectors (F.A), "snelle" 
discriminators (F.D.) en een "Logic Unit" (L. U.). Verder een positie 

decodeersysteem, 3 MCA's en computer; de piekdetectoren zijn 
onderdeel van de MCA's. 

Coïncidente experimenten voor onderzoek naar lichte elementen, voornamelijk 

waterstof. Vanwege de zeer lage countrate zullen ook deze experimenten met 

PSD-detectoren gedaan moeten worden. Een coïncident experiment levert 2 
energiesignalen en 2 keer 2 positie signalen. 
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3.3 Uitlijning van de microbundelopstelling 

De werkzaamheden voor het uitlijnen zijn verricht samen met Albert Mangnus. 

Een gedetailleerde beschrijving van de uitlijnprocedure is in zijn afstudeerverslag 

[MAN91] terug te vinden. In deze paragraaf wordt de uitlijnprocedure beknopt 

samengevat. 

3.3.1 Uitlijnfouten 

Om te voldoen aan de eis dat parasitaire aberraties niet meer dan 1 pm. 

spotvergroting veroorzaken, is het noodzakelijk dat de opstelling goed wordt 

uitgelijnd. 

Een foute uitlijning ontstaat wanneer de symmetrie as (optische as) van een 

bundelelement niet samenvalt met de centrale baan (de baan die een deeltje moet 

beschrijven om van het midden van de voorwerpsspleet in het midden van de 

bundelopening in de vacuümkamer, het uitlijn punt, terecht te komen). De centrale 

baan is geen rechte omdat de beweging beïnvloed wordt door het aardmagnetisch 

veld (de afwijking is ongeveer 6 mm over het totale traject van 7,664 m). Er wordt 

dan ook gesproken van een magnetische uitlijning in plaats van een optische 

uitlijning. 

Alle elementen van het focusseringssysteem (quadrupolen en spleetbekkens) zijn 

eerst optisch uitgelijnd en daarna magnetisch. Om praktische redenen is besloten 

om voor de magnetische uitlijning een ander uitlijnpunt te kiezen; de quadrupalen 

zouden zover verschoven moeten worden dat hun poolschoenen de bundelpijp 

raken. Het magnetische uitlijnpunt ligt ongeveer 1,5 mm van het optische 

uitlijn punt. 

De aberratietermen die met uitlijnen onderdrukt kunnen worden, zijn: 

1. Translatietermen (r orde parasitair): de optische as van een bundelelement 

(quadrupool of spleetbekken) is ten opzichte van de centrale baan (de z

richting) verschoven in de x- of y-richting. Deze termen veroorzaken een 

verplaatsing van de spot. In 3e orde benadering veroorzaken verschuivingen 

ook spotvergroting. 

2. Kanteling of"tilt" er orde parasitair): de optische as van een quadrupoolloopt 

niet evenwijdig aan de centrale baan (de quadrupooi is geroteerd om de x- of 
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y-as). Ook bij kanteling is het belangrijkste effect een verplaatsing van de 

spot, echter nu treedt al in 28 orde benadering een spotvergroting op. 

3. Rotatietermen (28 orde parasitair): een quadrupooi is geroteerd om de centrale 
baan, waardoor de x-en y-richting van een quadrupooi niet meer samenvallen 

met de x- en y-richting van de centrale baan. Rotatiefouten hebben echter ook 

in r orde al effect omdat deze een koppeling veroorzaken tussen x- en y

richting van een quadrupool. In de 18 orde matrix (2.12) verdwijnen de nullen 

als in de faseruimte de x- en y-richting van de centrale baan genomen wordt 
in plaats van de x- en y-richting van de quadrupolen. 

Verschuiving van de quadrupalen in de z-richting worden niet als een uitlijnfout 

beschouwd. Deze kunnen altijd gecompenseerd worden door de quadrupoolsterktes 
aan te passen. Verschuivingen in de z-richting kunnen wel van belang zijn bij 

gebruik van een Russisch quadruplet: hierbij wordt van gelijke onderlinge 

afstanden uitgegaan. 

3.3.2 De methode van uitlijnen 

Nadat de opstelling optisch is uitgelijnd, moet deze magnetisch (met bundel) 

worden uitgelijnd. De bundel wordt zichtbaar gemaakt door een scintillator te 

gebruiken. Hiervoor wordt het scintillatiemateriaal gebruikt; voornamelijk het 

keramiek omdat dit de meeste lichtopbrengst heeft. 

In de eerste plaats wordt de apertuurspleet uitgelijnd door het midden van de 
spleet op het (magnetische) uitlijnpunt afte beelden. De quadrupalen staan uit en 

zijn gedemagnetiseerd (het demagnetiseren wordt gedaan door afwisselend een 

positieve en negatieve stroom door de quadrupalen te sturen met afnemende 

sterkte). 

Verschuivingen van quadrupalen worden bepaald door lijnbeelden te maken. Een 

enkele quadrupooi maakt een lijnbeeld van een vierkant voorwerp. Een positief 

ingestelde quadrupooi levert een vertikaal lijnbeeld. Door de quadrupooi om te 
polen levert hij een horizontaal lijnbeeld. Elke quadrupooi kan op deze manier 
worden uitgelijnd. De overige quadrupalen moeten dan wel worden gedemagneti

seerd. De x- en y-richting worden gedefinieerd door de bewegingsrichting van de 

stappenmotoren. Met het instelmechanisme van het onderstel van een quadrupooi 

kan op deze manier een nauwkeurigheid van 10 á 15 J.1ID in het lijnbeeld worden 
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verkregen. 

Kantelfouten opheffen levert in de praktijk iets meer problemen. In fig. 3.10 is te 

zien dat een quadrupooi met een kantelfout tijdens het opheffen van een 

verschuiving een afstand ö te ver naar beneden is verplaatst teneinde een lijnbeeld 

op de centrale as te creëren. Een kantelfout kan nu achterhaald worden door 

achtereenvolgens te overfocusseren (sterkere instelling) en te onderfocusseren 
(zwakkere instelling). Bij overfocussering wordt het beeld asymmetrisch groter in 
de ene richting (c "# d; zie fig. 3.10); bij onderfocussering wordt het asymmetrisch 

groter in de andere richting (a* b). De kantelfout kan nu opgeheven worden door 

met het instelmechanisme van het onderstel de quadrupooi zodanig te verstellen 

dat het beeld symmetrisch groter wordt in beide richtingen (c = d en a = b). 

Hierna moet de verschuiving nog opgeheven worden. Het probleem dat bij het 

vaststellen van de afstanden a, b, c en d ontstaat is dat bij over- en onderfocus
seren de lichtopbrengst van het scintillatiemateriaal veel minder wordt, zodat de 
plaats van de randen van het lijnbeeld moeilijk vast te stellen zijn. De maximaal 

bereikbare nauwkeurigheid wat betreft kantelfouten is ongeveer 0,25 mrad. De 

bereikte nauwkeurigheden in verschuiving van de apertuurspleet en de quadru
palen zijn voldoende om geen spotvergroting te krijgen bij een spotgrootte van 1 

J.lin. 

(tg. 3.10 

_ quadrupooi _ 

I 
onderfocusseren 

/ overfocusseren 

Schematische voorstelling van kantelfouten in een quadrupoollens. De 

quadrupooi is ten gevolge van het uitlijnen voor translaties een 

44 



afstand ö naar boven verschoven. Overfocussering komt overeen met 

het beeld van van de quadrupooi wegschuiven; onderfocussering komt 

overeen met het beeld dichterbij schuiven. 

Rotatiefouten kunnen in eerste instantie ook verminderd worden door middel van 
lijnbeelden: een lijnbeeld zal scheef komen te staan. De vereiste nauwkeurigheid 

kan met deze methode echter niet bereikt worden zodat de quadrupalen op elkaar 

uitgelijnd moeten worden. Dit werd gedaan door doubletten te maken en het beeld 

te defocusseren. Het beeld wordt dan bepaald door de vergrotingsfac-toren: het 

wordt een rechthoek als de 2 quadrupalen goed op elkaar zijn uitgelijnd en een 

parallellogram als dit niet het geval is (de x- en y-richting zijn dan niet meer 

onafhankelijk van elkaar). Omdat meestal van de --+- instelling gebruik wordt 

gemaakt, is Q3 als referentie genomen voor de overige quadrupolen. De rotatiefout 
van een quadrupooi (ten opzichte van Q3) kan op deze manier verminderd worden 

door aan het instelmechanisme van het onderstel van de quadrupooi te draaien tot 
een parallellogram een rechthoek is geworden. Met deze methode kunnen de 

quadrupalen tot een nauwkeurigheid van 0,5 mrad uitgelijnd worden. De laatste 
stap is de compensatiemethode: met deze methode wordt eerst een zo klein 

mogelijke spot gemaakt; daarna wordt geprobeerd of, door voorzichtig aan de 

instelmechanismen voor de rotaties van Q3 en Q4 te draaien, de spot nog kleiner 

te maken is. Indien dit het geval is, dan was er nog een rotatiefout aanwezig. Het 

nadeel van deze methode is dat de rotatie-fouten er pas uitgehaald kunnen worden 
nadat er een spot gemaakt is, zodat het moeilijk is om verschillende instellingen 

met elkaar te vergelijken zonder eerst voor de rotatiefouten te compenseren. 
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4 Besturing en data-acquisitie 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over de elektronische besturing van het in § 3.2 

besproken focusserings- en afbuigsysteem en onderdelen van het detectie systeem 

en over de elektronische verwerking (data acquisitie) van de met het detectiesys

teem verkregen signalen. 

Ten aanzien van het focusseringssysteem is er het regelsysteem voor de 

stroombronnen (van 0 tot 20 A) voor de quadrupalen inclusief de bijbehorende 

computercontrole. De spleetbekkens worden nog met de hand bediend. 

Voor het afbuigsysteem is er de besturing van de scanningmagneet, wat in feite 

neerkomt op de aansturing van een twee versterkers die een maximale uitgangs

stroom van 7 A (voor een B-veld van 19 mT) levert. Ook de software die nodig is 

om de scanningmagneet aan te sturen zodat met de bundel bepaalde scanpatronen 

op het preparaat geschreven kunnen worden hoort hierbij. 

Voor het detectiesysteem is er de besturing van de stappenmotoren, nodig voor het 

manoeuvreren van de preparaathouder en om het kruisdraadexperiment uit te 

voeren. Verder is er de uitlezing van de Faraday cup. De videocamera is voorlopig 

aangesloten op een monitor. Binnenkort zal hiervoor framegrabbing apparatuur 

([LAN90], [SME91]) ter beschikking komen. De data-acquisitie voor het detectie

systeem is qua complexiteit afhankelijk van het type experiment zoals dat in § 

3.2.3 is gedefinieerd. Het meest eenvoudig is het kruisdraadexperiment waarbij 

met een surface harrier detector verstrooide protonen worden gemeten en men 

enkel geïnteresseerd is in het aantal counts. De meest ingewikkelde situatie treedt 

op bij experimenten waarbij meerdere detectoren gebruikt worden. Er moeten in 

dit geval meerdere ADC's uitgelezen worden en elk event (gedetecteerd foton, 

proton of recoil) moet verwerkt en opgeslagen worden. De totale hoeveelheid data 

kan meer dan een Gigabyte [ATZ90] bedragen. Tot slot is er de hard- of 

softwarematige positie decodering: elkevent moet aan een bundelpositie op het 

preparaat gekoppeld worden. Voor elk event is er de informatie: 

van welke detector het afkomstig is; 

energie waarde; 

tijdstip van optreden (eventueel); 

x- en y-coördinaten op het preparaat van waar het event afkomstig is; 

2 positieparameters ingeval hetevent van een PSD afkomstig is; 
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bij coïncidentie experimenten 2 energiesignalen en 2 keer 2 positieparameters 

Een schatting van de te verwachten datastromen die de verschillende experimen
ten opleveren is gegeven in [ATZ90]. Hiertoe zijn de volgende experimenten 

beschouwd: 

micro-PIXE: De gemiddelde countrate voor de Si(Li) detector ligt op ongeveer 2000 

cps (counts per seconde). Voor een kwalitatieve meting zijn per pixel circa 103 

counts nodig; voor een kwantitatieve meting circa 105
• Dit levert een meettijd 

per pixel van respectievelijk 0,5 s en 50 s. 

micro-RBS: De countrate zallager zijn dan bij micro-PIXE en wordt geschat op 
1000 cps. Voor een kwalitatieve meting zijn circa 103 counts per pixel nodig, 

hetgeen een meettijd van 1 sper pixel oplevert, voor kwantitatieve metingen 

zal de meettijd ongeveer een factor 100 hoger komen te liggen. 

coïncidente metingen: De telsnelheid zal vanwege de coïncidentie veellager liggen 

dan bij RBS (de schatting is 200 cps), echter het aantal counts dat nodig is 

voor een kwalitatieve en kwantitatieve meting is eveneens lager (respectie
velijk 103 en 105

). De schattingen komen uit op een meettijd van circa 5 sper 

pixel voor kwalitatieve metingen en 500 s per pixel voor kwantitatieve 

metingen. 

Met het gegeven dat de digitale uitleesapparatuur (Multi Channel Analyzers) in 

16 bits (= 2 byte) opereert en de positie op het preparaat in 2 x 2 bytes 

weergegeven wordt, leveren de bovenstaande schattingen: 

micro-PIXE (1 signaal): 

micro-RBS (3 signalen): 

coïncidentie ( 6 signalen): 

2000 x 6 = 12000 byte/sec 

1000 x 10 = 10000 byte/sec 

200 x 16 = 3200 byte/sec 

Het totale transport voor een experiment met een Si(Li) detector, 3 PSD 

detectoren (waarvan 2 coïncident) komt dus uit op 12000 + 10000 + 3200 = 25200 

byte/sec = 25 kbyte/sec. 
Afhankelijk van de beschikbare bundeltijd voor het betreffende experiment en of 

dat men kwalitatief of kwantitatief wil meten, kan men op deze manier de 

maximale grootte van het scangebied berekenen. 
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4.2 PHYDAS: Physics Data Acquisition System 

PHYDAS is een op de faculteit ontwikkeld Data acquisitie systeem, bestaande uit 

een "processor unit" op basis van een in een zogeheten Microgiant [VOS84] 

ingebouwde 8 MHz M68000 (in de toekomst een 20 MHz M68030) processor. De 
processor is aangesloten op een VME-bus. 

De VME-bus is een industriële standaard [MOT85] met 32 data- en 32 adreslijnen. 

De M68000 is de processor waarop tijdens een experiment het besturings- en data
acquisitie programma draait. Er is een lokaal RAM-geheugen van 1 Mbyte (in de 
toekomst 16 Mbyte), echter geen medium voor permanente dataopslag. 

4.2.1 Hardware 

In fig. 4.1 is het PHYDAS systeem, zoals dat er uitziet voor de microbundel

opstelling, schematisch weergegeven. 

De meetmodules (interfaces) zijn op de meetbus PHYBUS aangesloten. Op deze 
bus kan met een computer actief controle worden uitgeoefend. De hierop 

aangesloten interfaces zijn rechtstreeks te adresseren. De communicatie tussen 

VME-bus en PHYBUS wordt verzorgd door een VME/PHYBUS controller. 

De analoge elektronica van de opstelling is aangesloten op een analoge bus 
(ARBUS) in een apart rack (het analoge rack). Deze bus heeft 4 adreslijnen en 12 

(uit te breiden tot 20) datalijnen. 

Aan interfaces zijn in het blokschema terug te vinden: 

Multi Channel Analyzers (MCA's): bestaande uit piekdetectors, ADC's en 

memory. In de opstelling zijn ze via PHYPAD (Parallel Asynchronous 

Dataway; een parallelle lokale verbinding; zie [NIJ89a]) verbonden met een 

lokaal memory dat via PHYBUS uitgelezen kan worden; zie [MEE90]. In § 4.5 
komen MCA's nog uitgebreid aan de orde. 
lOS (Input Output System): Een IO-system verzorgt, via een "Control Unit", 

het transport van en naar een "device" in het Analoge Rack. Dit transport gaat 

in 16 bits parallel, waarbij bit 0 t/m 11 de data vertegenwoordigen en bit 12 

t/m 15 het adres van het betreffende "device"; zie [SME90a]. 

Presetscaler/scaler combinatie voor het uitlezen van de current digitizer 

(stroom/frequentie omzetter). De combinatie wordt ook gebruikt voor het tellen 
van "counts", gemeten met een surface harrier detector, bij focusserings 
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experimenten; zie [SME90b], [SME90c]. 

IEEE-interface voor het uitlezen van de Keithley electrometer [KEI84]; zie 
[SME89]. 

Stappenmater interface met interruptregister. Het interruptregister is 

aangesloten op eindschakelaars: schakelaars die ingedrukt worden als een 

stappenmotor tegen de grens van zijn loopgebied komt; zie [NIJ89b]. 

fig. 4.1 
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PHYBUS en VME-bus met M68000 processor, lokaal memory, 

VME I PHYBUS controller, MCA met bijbehorend externe geheugen 
(EXT. MEM.), 10-system (108), preset scaler, scaler, IEEE-interface 

en stappenmotor interface. 

De communicatie tussen PHYBUS en de Analoge Bus wordt verzorgd door 

respectievelijk het 10-system, PHYP AD en de Control Unit voor de Analoge Bus. 

Vanwege het verschil in transportsnelheden tussen PHYBUS en de Analoge Bus 

vindt de data-overdracht op "handshake" basis plaats. Tegelijk met het oversturen 

van data over het PHYP AD wordt door het 10-system een SYNC-signaal 

meegegeven. Als dit signaal via de Control Unit bij een op de Analoge Bus 

aangesloten "device", bijvoorbeeld een DAC (Digitaal Analoog Converter) is 
aangekomen, geeft deze via een ACK-signaal te kennen de data ontvangen te 

hebben en wordt het DONE-bitin het statuswoord van het 10-system gezet. Pas 

vanaf dat moment kan opnieuw data overgestuurd worden. Dit wordt ook wel 

asynchrone data-overdracht genoemd. 
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In fig. 4.1 is niet opgenomen hoe de communicatie met de gebruiker en de opslag 
van de gemeten data plaatsvindt. Hierover is ook nog geen definitief besluit 

genomen. Momenteel maakt elke gebruiker maakt via PHYLAN (Local Area 
Network) gebruik van de "fileserver" en "userdisk". Bij het opstarten van de 

M68000 wordt vanaf de "fileserver" de programma-code en de benodigde 

bibliotheekroutines geladen. Op de "userdisk" is voor elke gebruiker geheugen

ruimte gereserveerd. 

De maximale transportsnelheid over PHYLAN is 2,5 Mbaud (Mbit/sec). De 

transportsnelheid zal in de praktijk vanwege de vele gebruikers echter lager zijn. 

In de toekomst zal er na de introductie van de M68030 zowel op gebied van 
hardware als software een aantal nieuwe faciliteiten ter beschikking komen. De 

reden die aan deze ontwikkeling ten grondslag ligt zijn de steeds hogere eisen die 

de gebruikers stellen ten aanzien van de verwerkingscapaciteit van grote 

hoeveelheden data. 
In de beschouwingen in de vorige paragraaften aanzien van de datastroom bij een 

uitgebreid experiment (met een Si(Li) detector en 3 PSD detectoren) werd een 

maximaal transport voor PHYLAN van circa 25 kbyte/sec berekend. 
De marge is weliswaar ruim (max. snelheid 2,5 Mbaud = 2,5 Mbit/sec = 300 
kbyte/sec), echter met meerdere gebruikers op de lijn (Local Area Network) zal de 

PHYLAN-capaciteit wel eens onvoldoende kunnen zijn, zeker op momenten van 

piek-belasting. Ook de ruimte op de "userdisk' is natuurlijk onvoldoende na een 

aantal experimenten. 

Een manier om deze grote hoeveelheden data op te slaan, is door deze lokaal via 

ETHERNET (netwerk van de Universiteit), en het VAX "workstation" op "tape" 

weg te schrijven. Hierover zal echter nog onderzoek verricht moeten worden. 

4.2.2 Software 

De in de vorige paragraaf gevoerde discussie over de hardware heeft uiteraard ook 

invloed op de vorm die de software zal aannemen. Onafhankelijk van de uitkomst 
van de discussie zal de experiment besturing voornamelijk in een 68000 omgeving 

"draaien" en de dataverwerking in een VMS-omgeving (besturings systeem V AX.). 

Op de 68000 wordt gewerkt met het op de faculteit ontwikkelde PEP (Program 

Editor and Processor; zie [DIJ87]). PEP is een combinatie van een program

meertaal en "operating system", speciaal ontwikkeld voor de 68000 doch "upward 

compatible" voor de 68030. De sterke punten zijn: 
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- "real time" programma excecutie; 

- keuze tussen "interpreter" of "compiler" (tijdkritische routines kunnen 
gecompileerd worden); 

- mogelijkheid tot het aanbrengen van verschillende instructienivo's (lagen). 

Het sterke punt van de programmalagen kan aangetoond worden met een 

praktijkvoorbeeld: De sturing van de stromen door de quadrupalen en scanning

magneet wordt in een van de onderste lagen ingesteld. Als om een of andere reden 
in een van de hogere lagen een storing optreedt, zal dit voor de quadrupooi

instelling en de scanningmagneet besturing geen gevolgen hebben. Dit is een 

noodzakelijke vereiste tijdens een experiment: een goede focussering is niet altijd 

even snel teruggevonden en het preparaat raakt niet beschadigd doordat de 
scanningmagneet besturing uitvalt. 

Uiteraard wordt van de eigenschap gebruik gemaakt dat procedures in de onderste 

lagen een meer algemeen karakter hebben en dus op meerdere manieren vanuit 
de bovenste lagen benut kunnen worden. 
Het 68000 gedeelte van het programma kent een (voorlopig) onderscheid van 4 

lagen, te weten: 

1. MBLIB 
Hierin bevinden zich diverse routines uit verscheidene bibliotheken die voor 

het experiment betekenis hebben, waaronder grafische routines, kleinste 

kwadraten routines, FFT -routines (Fast Fourier Transform). Voor het overzicht 

worden gecompileerde procedures ook in deze categorie ingedeeld. 

2. MBBASE 

In deze laag bevinden zich routines die rechtstreeks de PHYBUS communicatie 

behartigen. Hier worden adressen toegekend en codes meegegeven aan 

communicatie opdrachten vanuit hogere lagen. 

3. MBPROC 

Met de procedures die hierin staan worden feitelijke handelingen verricht, 

zoals het verplaatsen van het preparaat, het aansturen van de scanningmag

neet en het aansturen van de quadrupolen. 
De procedures hebben de eigenschap dat ze gemakkelijk aan te roepen zijn; b.v. 
het verplaatsen van het preparaat kan met behulp van de pijltjes toetsen op 

het toetsenbord. In gevallen waar het tijdsaspect van belang is, zijn de 

procedures gecompileerd. 
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4. MBFOC I MBEXP 

In de hoogste 68000-laag draait het uiteindelijke experiment programma. Voor 

focusseringsexperimenten is dit MBFOC en voor een SPIXE experiment 

MBEXP. In MBFOC kan de keuze gemaakt worden tussen kruisdraad

experiment, edge scan-experiment en video experiment. 

Boven de vier 68000-lagen ligt een 58 monitorlaag. Deze laag "draait" op de VAX; 

er kunnen derhalve vanwege het "multi-user" aspect meerdere programma's 

tegelijk draaien. De lagen-structuur wordt enigszins zichtbaar gemaakt in fig. 

4.2: 
Programma's of programma-routines zijn als cirkels weergegeven; startlstop 

commando's met een dunne pijl (en eventuele dataflow met een dikke pijl). 

In laag 5 wordt het experiment opgestart middels een commando via het 

toetsenbord. Bij dit opstarten wordt het PHYDAS systeem geïnitialiseerd en een 

monitor programma aangeroepen. Het initialiseren houdt in dat de benodigde 

interfaces worden "gereset" en dat de PHYBUS adressen van de interfaces aan een 

identifier worden toegekend door een voor het betreffende experiment samen
gestelde adressentabel te kiezen. 
Vanuit het monitorprogramma wordt een experimentkeuze gedaan en kunnen 

tegelijkerijd V AX-programma's worden opgestart, zoals dataverzameling en 

dataverwerking. 
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fig. 4.2 Schema van de lagenstructuur voor de volledige experimentbesturing. 

Vanuit het toetsenbord (KEY) op de V AX wordt het startsignaal 

gegeven voor het experiment. Hiermee wordt een monitorprogramma 

aangeroepen en de 68000 (68030) geïnitialiseerd. Voor initJocus is dit 

verder uitgewerkt naar laag 4, waarin voor het betreffende experiment 

via de eronder liggende lagen het PHYDAS systeem wordt geïnitiali
seerd. 

53 



4.3 Aansturing van de quadrupolen 

Tijdens experimenten (van de 2e categorie; zie § 3.2.3) worden de quadrupalen 

ingesteld op een bepaalde waarde (uit een tabel qtable) waarmee aan de eisen van 

het experiment voldaan wordt ten aanzien van de voor het experiment gewenste 
spotgrootte. 

In deze tabel staan natuurlijk ook de instellingen van de spleetbekkens. Met enige 

vaardigheid is dan binnen een halfuur de gewenste spotgrootte bereikt (uiteraard 

exclusief de tijd die nodig is voor het instellen van het cyclotron en het bundel

geleidingssysteem). De quadrupalen moeten dan gedurende het experiment (meer 

dan 10 uur) deze instelling behouden binnen een nauwkeurigheid van 1:105 (zie 

§ 2.3.2 voor de eis ten aanzien van excitatie aberraties). Aangezien de opstelling 

momenteel nog in de beginfase verkeert, vallen de huidige experimenten onder de 
1 e categorie en zijn ze er voornamelijk op gericht om qtable samen te stellen met 

betrouwbare en reproduceerbare waarden die voor een experimentator (van de 2e 

categorie) zonder veel moeite is te interpreteren zodat deze ze kan invoeren 

alvorens aan het experiment te beginnen. 
De software die voor de aansturing van de quadrupalen is geschreven, is zodanig 

samengesteld (volgens het principe van de lagen; zie § 4.2.2) dat ze zowel voor 

categorie 1 als voor categorie 2 goed te gebruiken is. 

Samenvattend luiden de eisen voor de aansturing van de quadrupolen: 

- onafhankelijke aansturing van elke quadrupooi (eis ten aanzien van het aantal 

stroombronnen) opdat meerdere quadruplet (doublet, triplet) combinaties 

mogelijk zijn; 
- stroomstabiliteit beter dan 1:105 (eis ten aanzien van de kwaliteit van de 

stroombronnen); 

- bedieningsgemak (eis ten aanzien van de software). 

De stroombronnen worden elk vanuit PHYDAS aangestuurd met twee 12-bit 

DAC's, die zodanig gecombineerd zijn dat ze als het ware één 16-bit DAC vormen. 

De onnauwkeurigheid in deze aansturing is 0,5 LSB (Least Significant Bit). Voor 

een 16-bit DAC is dit 0,5 : 65536 = 1 : 1,3·105 hetgeen voldoet aan de eisen. 
Met beide DAC's samen kan er dus een 16-bits waarde geconverteerd worden. Een 

van de voordelen van de aanpak met twee 12-bit DAC's is dat van de bestaande 

IQ-registers en DAC's gebruik gemaakt kan worden (met 12 data bits en 4 adres 

bits) zonder dat aan de eisen afgedaan hoeft te worden. 
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4.3.1 Het regelsysteem voor de stroombronnen 

Om aan de genoemde eisen te kunnen voldoen zijn 4 verschillende stroombronnen 

nodig die qua prijsklasse ver buiten het budget liggen. 

De oplossing die gevonden is maakt gebruik van 4 minder stabiele (1:103) 

Deltavoedingen die als het ware worden opgevoerd tot een stabiliteit van 1:105• 

Hiertoe is in de groep een teruggekoppeld systeem ontworpen dat gebruik maakt 

van een temperatuur gestabiliseerde shuntweerstand. Dit systeem is schematisch 
weergegeven in fig.4.3. 
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Delta 1----L-..:.....j Rshunt 1--r--1-----l quactu-
voedlng pool 

fig. 4.3 Blokschema van de aansturing van de quadrupolen. De over de shunt 

weerstand gemeten spanning wordt in de verschilversterker vergeleken met 

de DAG-waarde. Met de verschilspanning wordt de stroombron (Delta) 
bijgeregeld. 
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De schakeling is gebaseerd op de verschilversterker INA105 (zie bijlage A). De 
gemeten spanning over de shuntweerstand wordt teruggekoppeld en vergeleken 

met de DAC-spanning en compenseert via de ingangsspanning van de Delta
voeding de uitgangsstroom. De DAC's zijn aangesloten op een Analoge Bus en 

kunnen via PHYBUS, 10-system en Control Unit met de computer aangestuurd 
worden. 

De stabiliteit van dit terugkoppelsysteem berust op twee principes: 

1. In het regelcircuit wordt elke schommeling die in de aardpotentiaal van één der 

componenten optreedt met behulp van de INA105 verschil-versterkers 

gecompenseerd. Schommelingen in versterkingsfactoren ten gevolge van 
verschillen in aardpotentiaal zijn dus nagenoeg weggewerkt (zie bijlage A). 

2. De shuntweerstand waarover de uitgangsstroom gemeten wordt is een 
Manganine weerstand [KEM90a]. Deze weerstand heeft de bijzondere 

eigenschap dat zijn weerstandstemperatuurcoëfficiënt bij c.a. 33 oe overgaat 

van een positieve naar een negatieve waarde en theoretisch dus een gradiënt 
van nul heeft bij die temperatuur. 

De weerstand is ondergebracht in een gethermostreerde ruimte waarin met behulp 

van een verwarmingselement en een ventilator de temperatuur op 33±0.01 oe 
gehouden wordt. 

Met testmetingen aangaande de stabiliteit van het regelcircuit [KEM90b] is de 

uitgangsspanning gemeten bij een spanning van 5,0017 V aan de ingang van het 
regelcircuit. De variatie in de uitgangsspanning is in fig. 4.4 te zien en is circa 

5·10"5 zodat de stabiliteit uitkomt op 1:105
• Een ander belangrijk resultaat van de 

test,is dat de drift over de totale tijdsduur van 5 uur onmeetbaar klein is. 

Uit een test, aangaande de temperatuurregeling, is gebleken dat bij een stroomtoe
name van 0 naar 80 A (20 A per quadrupool) de temperatuur binnen lh uur weer 

tot de oude waarde (33 °C) is bijgeregeld. Bij normaal gebruik blijft de tempera

tuur 33±0.01 °C. 
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fig. 4.4 Stabiliteitmeting van het regelsysteem voor de quadrupalen 

4.3.2 Computercontrole van de quadrupooi aansturing 

In fig. 4.5 zijn de 3 procedures te zien die de aansturing van de quadrupolen 

verzorgen: set_qpole, modify _qpole en reorganize_qpole. Deze zijn in laag 3 

ondergebracht en kunnen via het toetsenbord (KEY) of door procedures uit laag 

4 aangeroepen worden. Op hun beurt roepen de 3 procedures het in laag 2 

ondergebrachte set_value aan dat het adres van het betreffende 10-system uit de 

address_table (een file waarin de adressen van de op PHYBUS aangesloten 

interfaces staan) haalt en de digitale waarde voor de DAC's naar PHYBUS schrijft. 

Om te begrijpen hoe de procedures set_qpole, modify _qpole en reorganize_qpole 

werken, is enige uitleg nodig omtrent de werking van de twee 12-bit DAC's: 

Per quadrupooi zijn er twee 12-bit DAC's beschikbaar: één voor de grove instelling 

en één voor de fijne instelling. De uitgangsspanningen van de grove en fijne DAC 

verhouden zich als 1:16 (= 24
). Met andere woorden: de grove DAC is 4 bits 
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verschoven t.o.v. de fijne DAC. (zie fig.4.6) 

® 

0 ---
1 

PHYBUS 

fig.4.5 Schema van de aansturing van de quadrupolen, bestaande uit set_qpole, 

modify _qpole en reorganize_qpole in laag 3. Deze worden aangeroepen door 

procedures uit hogere lagen of vanuit het toetsenbord. Ze werken op 

set_value, welke rechtstreeks met PHYBUS communiceert. 

111 110 19 is 17 16 15 14 13 12 11 I 0 I grof 

111 110 19 is 17 16 15 14 13 12 11 I o I fijn 

115 114 113 !12!11 !10 19 is 17 is 15 14 13 12 11 o 
fig.4. 6 Weergave van de verschuiving met 4 bits van de fijne DAC ten opzichte van 

de grove DAC. 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 o 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 =32767 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

loloio loio io io io io io lo lo lo lo lo 11 1 + 1 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

11 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 =32768 

fig. 4. 7 Voorbeeld van meest ongunstige situatie: Alle bits klappen om. 

Het focusseren van de bundel gebeurt aan het begin van het experiment; in het 

algemeen door aan set_qpole quadrupoolwaarden (in feite digitale waarden voor 

de DAC's) uit qtable mee te geven. 

Vanwege hystereseverschijnselen komen de hiermee gecreëerde quadrupoolwaar

den (B-velden) nooit exact overeen met de waarden die de quadrupoolvelden 

tijdens het samenstellen van qtable hadden ingenomen. 

Om de gewenste spotgrootte te verkrijgen zullen er nog kleine wijzigingen in de 

quadrupoolwaarden aangebracht moeten worden. Dit zal met de fijne DAC moeten 

gebeuren om niet het risico te lopen dat de meest significante bits omklappen ten 

gevolge van een kleine wijziging, zoals bijvoorbeeld te zien is in fig. 4. 7, en de 

quadrupoolinstelling hierdoor volledig uit balans raakt. Hiervoor dient de 

procedure modify_qpole; deze werkt alleen op de fijne DAC. Het kan echter 

voorkomen dat een kleine wijziging niet met de fijne DAC te realiseren is (als alle 

bits van de fijne DAC 1 zijn en er moet nog 1 bij opgeteld worden). Om dit te 

voorkomen is er de procedure reorganize_qpole. Deze reorganiseert de DAC

instelling zodanig dat de fijne DAC ongeveer halverwege zijn instelling staat (zie 

fig 4.8). 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 grof 

=21840 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 fijn 

1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 = 1365 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 totaal 

1 o 11 1 o 11 11 1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 o 1 o 11 1 o 11 1 =23205 

Reorganize_qpole levert: 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 grof 

lo l1lo l1lo lo l1lo l1lo l1lo I =21152 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 fijn 

11 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 11 1 o 11 1 = 2053 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 totaal 

1 o 11 1 o 11 11 1 o 11 1 o 11 1 o 11 1 o 1 o 11 1 o 11 1 =23205 

fig. 4.8 Voorbeeld van de werking reoranize_qpole: de verdeling van de totale 

DAG-waarde over grof I fijn wordt met reorganize_qpole zodanig 

georganiseerd dat de fijne DAG ongeveer halverwege staat. 
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4.4 Het scanningsysteem 

De eisen die aan de aansturing van het scanningsysteem zijn opgelegd vertonen 

enige overeenkomsten met die voor de aansturing van de quadrupolen: ook dit 

systeem moet gedurende een experiment(> 10 uur) probleemloos "draaien" en een 
bepaalde instelling van de scanningmagneet moet na 10 uur dezelfde afbuiging 

van de bundel teweegbrengen als aan het begin van het experiment; dit is de 

zogenaamde "statische" eis. De dynamische eis is, dat bij een frequentie van 10 

kHz de relatieve plaatsafwijking niet groter mag zijn dan 0,5 LSB, wat voor de 

aansturing met behulp van 12-bit DAC's overeenkomt met 0,5·2-12 = 1,2·10"4
· 

Vanwege het feit dat de hardware van de aansturing pas gereed is gekomen op het 

moment dat dit geschreven werd, zijn met dit systeem geen concrete testresultaten 

verkregen. Ook is de software nog niet helemaal geïmplementeerd. 
De fysica van dipolen is een stuk eenvoudiger dan die voor quadrupalen 
(quadruplet); aan de andere kant is er nagenoeg geen literatuur over. Der orde 

benadering die in§ 2.4.3 is uitgewerkt is het enige houvast die er op dit moment 

is en geeft als zodanig geen reden tot ongerustheid ten aanzien van spotvergroting 
omdat in deze benadering de aberraties zo klein zijn dat ze met de huidige 

opstelling niet te meten zijn, afgezien van het feit dat ze in tegengestelde richting 

werken (spotverkleining). 

4.4.1 De aansturing 

De in § 2.4 en § 3.2.2 beschreven scanningmagneet bestaat uit 2 spoelen voor 

horizontale afbuiging en 2 voor vertikale afbuiging. Zowel voor de seriële als 

parallelle schakeling van de spoelen kan een vervangingsschema gegeven worden, 

bestaande uit een spoel met zelfinductiecoëfficiënt L in serie met een zuivere 

weerstand RL. 
De stapresponsie voor dit systeem is: 

.L u --t 
I = -(1-e L ) 

RL 
(4.1) 

waarbij U de grootte van de (stapvormige) spanning over de spoel is en I de stroom 
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door de spoel. Op t = 0 geldt: 

u en op t = oo: I = -
R 

dl u 
=-

dt L 

De stapresponsie wordt dus sneller naarmate er een grotere spanning over de 

spoel staat en de coëfficiënt van zelfinductie kleiner is. 

De parallelle configuratie (zie § 3.2.2) geniet dus de voorkeur. Bovendien is uit 

stabiliteits-overwegingen (zie [SIM90]) ook de parallelle configuratie te verkiezen. 

Dezelfde stabiliteitsoverwegingen waren overigens het argument om een extra 

manganine weerstand (R
8

) van 4 n in serie te zetten. 

Om de spoel uiteindelijk in een regelcicuit op te nemen is tevens een shunt

weerstand Rsh ter waarde van 25 mn in serie geplaatst. De overdracht van de 

spoel (met serie weerstanden; zie fig. 4.9) wordt hierdoor: 

(4.3) 

met: L = 1,35 mH en RL = 0, 75 n, 

zodat: 

fig. 4.9 

en: 't = __ L __ = 2,83·10-4 . 
0 Rs~~ +R$ +RL 

Ui 
+ j.E=<;;__------------::::>;:Ji' -

I 
I 
I 
1 ;en 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Rs 

+!~ >I-
U u 

I. 

Vervangingsschema van de spoel met serze weerstand en shunt 
weerstand 
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Met de eis dat de relatieve plaatsafwijking niet groter mag zijn dan 0,5 LSB wordt 

in [SIM90] afgeleid dat 'to < 10"5 dient te zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. 

Het systeem wordt derhalve opgenomen in een regelsysteem, bestaande uit een PI

regelaar (onder andere om de dynamische fout op 0 te houden), een tamme 

differentiator en een proportionele terugkoppelversterker. 
Om uiteindelijk een stroom te kunnen leveren van 10 A (overdimensionering) is 

een vermogensversterker nodig. Deze bestaat uit een LM391 "audio power driver" 

welke een klasse AB eindtrap aanstuurt. Deze eindtrap bestaat uit 2 parallel 

geschakelde PNP Darlington transistoren (MJ11015) en 2 parallel geschakelde 
NPN Darlington transistoren (MJ11016). Zie bijlage B voor een schema van de 

eindtrap. Het voordeel van de "audio power driver" is dat deze een geïntegreerde 

beveiligingsschakeling heeft die ervoor zorgt dat de transistoren niet buiten hun 

"safe operating area" raken. 
Het geheel is nog uitgevoerd met een temperatuurbeveiliging met bijbehorend 

regelcircuit en een stroombeveiliging voor de eindtransistoren. In bijlageCis een 

blokschema van de totale schakeling gegeven (uit [HUL91]). 

4.4.2 Computercontrole voor de aansturing van de scanningmagneet 

In fig. 4.10 is het software schema voor de aansturing van de scanningmagneet 
weergegeven. Vanwege de strenge tijdsdruk die er op het scanmechanisme ligt, is 

een groot gedeelte van dit schema in laag 1 (gecompileerde procedures) en in het 

hardware gedeelte (files en interfaces) geconcentreerd. Zodra scan_control is 

opgestart, laadt deze een scanpatroon uit een file (scan_pattern). Dit kan een lijn 

voor lijn scan zijn (zoals in een T.V.). Betere scanpatronen zijn echter zodanig 

opgebouwd dat de bundel tijdens een experiment netto op elk pixel even lang 

bestraalt. Een scanpatroon dat bijvoorbeeld de naam van de experimentator op het 
preparaat schrijft is in principe ook mogelijk. 
Het scanpatroon (een 2-dimensionaal array, gevuld met de x- en y-waarden) wordt 

doorgegeven aan de gecompileerde procedure scan. Deze vertaalt dit array in een 

array met DAC-waarden en koppelt deze aan de subadressen van de DAC's 
(x _grof, y _grof, x_fijn, y _fijn). De procedure scan zal het scanpatroon nu cyclisch 

doorlopen en hier pas mee stoppen zodra het experiment afgelopen is. Bijvoorbeeld 

bij een scanpatroon van 100 bij 100 (10000) pixels zal een cyclus bij een 

scanfrequentie van 10 kHz precies 1 sec duren. Het array met de DAC-waarden 
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zal door scan worden doorlopen en doorgestuurd naar het PHYBUS adres van het 

10-system van de scanningmagneet. Het 10-system wordt "getriggerd" door middel 

van een presetscaler, wat wil zeggen dat bij een puls die de presetscaler aan het 

10-system geeft de DAC-waarden doorgestuurd worden naar het Analoge Rack van 

de scanningmagneet. De presetscaler moet dan via PHYBUS op de gewenste 

scanfrequentie worden ingesteld. 

De actie die ondernomen moet worden bij een interrupt (gedetecteerd event) wordt 

in § 4.5 besproken. 

Voor het edge_scan experiment is een hoge snelheid geen vereiste en wordt de 

ongecompileerde procedure move_beam gebruikt. Deze schrijft via de procedure 

set_value de DAC-waarden naar PHYBUS. De bundel wordt nu stapje voor stapje 

afgebogen waarbij na elk stapje met behulp van de scaler de PIPS-detector 

uitgelezen wordt 

In plaats van met een constante frequentie (constante tijdsintervallen per stap) 

kan het scanmechanisme ook werken volgens het principe van constante lading 

per stap. In dit geval wordt het 10-system "getriggerd" door de Keithley 

electrometer, aangesloten op de Faradaycup. De elektrometer kan via het IEEE

interface via PHYBUS geprogrammeerd worden (zie hiervoor [KEI84]). 
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fig. 4.10 Schema voor de aansturing van de scanningmagneet. Voor de scan

controle tijdens experimenten is er de gecompileerde procedured scan; 

voor het edgescan experiment is er de ongecompileerde procedure 
move_beam. 
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4.5 Data acquisitie 

Op het gebied van data acquisitie zijn er een aantal aspecten die een centrale rol 

spelen en die van experiment tot experiment kunnen verschillen, dit zijn: 

1. De countrate: deze is afhankelijk van het type experiment. Meer concreet: van 

het type en het aantal detectoren waarmee gemeten wordt (schattingen van 

countrates voor verschillende detectoren zijn in § 4.1 gegeven). 

Eenheid: cps (counts per seconde). 

2. De dataflow: de hoeveelheid data die per seconde verwerkt moeten worden. 

Deze is afhankelijk van de countrate, maar ook van de plaats in het data 

acquisitie systeem waar deze gemeten wordt en de wijze waarop het data 

acquisitie systeem de data verwerkt. Op de plaats van de detectoren zal de 

dataflow gelijk zijn aan de countrate. Elders zal de dataflow kleiner dan de 

countrate kunnen zijn, echter ook groter (als de posities op het preparaat ten 

gevolge van het scannen erbij komen). 

Eenheid: byte/sec of bit/sec (baud). 

3. De totale hoeveelheid data: het aantalMbyte (Gbyte) aan informatie die een 

experiment in totaliteit heeft opgeleverd. Deze is afhankelijk van de dataflow 

en de duur van het experiment. 

Eenheid: byte of woorden (= 2 byte) of longwords (= 4 byte). 

ad.2 
De 2 belangrijkste onderdelen in het data acquisitie systeem die van invloed zijn 

op de grootte van de dataflow zijn de MCA's (Mul ti Channel Analyzers; zie § 4.5.1) 

en het positie decoderingssysteem (zie § 4.5.2) 

ad. 3 
Voor de duidelijkheid: onder deze term wordt verstaan de totale hoeveelheid data 

die er na afloop van het experiment "op tafel ligt". Met de MCA's kan een groot 

gedeelte van de data "online" verwerkt worden, echter dit wordt niet altijd door 

de experimentator gewenst omdat "online" dataverwerking altijd informatieverlies 

tot gevolg heeft (bijvoorbeeld tijdinformatie of positie op het preparaat). 

Er is overigens wel een mogelijkheid om "online" dataverwerking parallel aan de 

"normale" dataverwerking te laten plaatsvinden (zie § 4.5.1). 
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Onderscheid moet gemaakt worden tussen "online" dataverwerking en "slimme" 

data acquisitie waarbij zo weinig mogelijk "overbodige" data hoeft te worden 

verwerkt. Een voorbeeld hiervan is position event mapping; hierover wordt in § 

4.5.2 gesproken. 

4.5.1 De Multi Channel Analyzers 

In fig. 3.10 en 3.11.b is de elektronica, van voorversterker tot en met piekdetector, 
gegeven van een micro_PIXE en een micro-RBS systeem. Hier zal gesproken 

worden over datgene wat er aan data acquisitie tussen piekdetector en PHYBUS 

plaatsvindt. 

De basis van dit gedeelte van het data acquisitie systeem wordt gevormd door de 
MCA's (Multi Channel Analyzers). In Bijlage D staat een blokschema van een 
MCA gegeven. Ze zullen uiteindelijk voor elk type experiment gebruikt worden. 

Ze zijn momenteel nog in de testfase op de ontwerpafdeling van de Bedrijfsgroep 

Laboratoriumautomatisering (BL), zodat ze niet tot in detail besproken kunnen 

worden. 
In de MCA's [MEE90] zoals deze voor de opstelling zijn ontworpen zijn de 

piekdetectoren geïntegreerd. Als de piekdetector een puls detecteert, wordt deze 
aan de ADC (Analog to Digital Convertor) doorgegeven, welke de puls converteert 

in een 12 bit digitale waarde. De digitale waarde gaat via een FIFO-buffer (First 

In First Out) via PHYP AD naar een extern geheugen dat via PHYBUS uitgelezen 

kan worden. 

Synchroon hieraan gaat de waarde naar een histogram geheugen dat de energie

waarde rangschikt in een histogram bestaande uit 4096 kanalen. Tijdens het 

uitlezen van het extern geheugen via PHYBUS moet de PHYP AD verbinding 

tussen FIFO-buffer en extern geheugen "gedisabled" (afgesloten) worden. De FIFO

buffer heeft een lengte van 4096 woorden wat als consequentie heeft dat het 
extern geheugen binnen 2 seconden uitgelezen zal moeten worden bij een 

countrate van 2000 cps. De frequentie waarmee het extern geheugen uitgelezen 

moet worden, wordt dus bepaald door de dataflow aan de uitgang van de ADC en 

de maximale snelheid waarmee het extern geheugen uitgelezen kan worden (in 
feite de snelheid van de processor waarmee via PHYBUS het geheugen uitgelezen 
wordt). 

Het histogramgeheugen kan eveneens via PHYBUS uitgelezen worden. Een 

histogram heeft een breedte van 12 bit (4096 kanalen) bij een maximale hoogte 
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van 232-1 counts. De gemiddelde grootte kan afgeschat worden op 4096x4 byte = 
16 Kbyte, wat verwaarloosbaar is ten opzichte van het overige PHYBUS transport. 

Een histogram is nuttig ten aanzien van "experiment monitoring". 

De methode waarbij de "events" achter elkaar in het extern memory opgeslagen 

worden heet "Iistmode". Bij deze "mode" is voor elk "event" de energiewaarde en 

positie op preparaat bekend. Voor de "listmode" moet echter wel nog een stuk 

hardware ontwikkeld worden alvorens deze toegepast kan worden. Hierover zal 

in de volgende paragraaf gesproken worden. 

4.5.2 Positie decodering 

In het voorgaande is nog niet gesproken over de wijze waarop een event aan een 

bundelpositie op het preparaat gekoppeld zal worden. Softwarematig zou dit op de 

volgende manier kunnen: zodra er een event op de MCA binnenkomt, genereert 

deze een interrupt op de PHYBUS interrupt lijn. De interrupt lijn heeft 16 data

bits; er kunnen derhalve maximaal 16 devices een interrupt genereren (zie 
DIJ87]). In scan wordt, alvorens een nieuwe bundelpositie naar PHYBUS te 

schrijven, gecontroleerd of er een interrupt op de interruptlijn staat. Is dit het 

geval, dan wordt een interrupt afhandelinga routine aangeroepen. In deze routine 

wordt nagegaan van welke MCA dit interrupt afkomstig is en wordt de code van 

dit device (0-15) samen met de huidige bundelpositie naar scan_table geschreven 

(zie fig. 4.10). 

Achterafkunnen de datalijsten van de MCA's geanalyseerd worden door deze met 
scan_table te vergelijken en middels de code van de interrupt lijn de events aan 

bijbehorende bundelposities te koppelen. 

Een van de grootste nadelen van softwarematige positiedecodering is dat al bij 

experimenten met 1 detector, bijvoorbeeld Si(Li), de interrupt afhandelinga routine 

zoveel tijd in beslag neemt dat een scanfrequentie van10kHz nooit gerealiseerd 

zal kunnen worden (uit berekeningen [ATZ90]). 

De methode die in de toekomst waarschijnlijk zal worden toegepast voor positie 

decodering is een hardware methode, "position euent mapping" genaamd. Voor 

deze methode zal nog hardware ontwikkeld moeten worden, het zogenaamde 
"special IO-system". In fig. 4.11 is deze methode schematisch weergegeven. 

In memory 1 staat de file met het scanpatroon scan_pattern uit fig. 4.10. Het IO

system (lOS 1) leest via PHYPAD steeds de nieuwe de bundelposities en schrijft 

deze, getriggerd door de preset scaler of Keithley electrometer tegelijkertijd naar 
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het Analoge Rack van de scanningmagneet en naar memory 2. Het adresregister 

van memory 2 blijvt echter op zijn oude waarde staan, zodat elke nieuwe waarde 

de oude overschrijft. 

In het geval dat een event gedetecteerd wordt en de waarde hiervan in het externe 

geheugen van de MCA wordt geschreven, zal het adresregister van memory 3 met 
één eenheid opgehoogd worden en de waarde op het oude adres gekopieerd worden 

naar het nieuwe adres. 

De adresregisters van het externe geheugens van de MCA (memory 3) en het erbij 

behorende extra geheugen (memory 2) zullen dus gelijk oplopen. De externe 
geheugens en de extra geheugens bij de MCA's zijn dus 1 op 1 aan elkaar 

gerelateerd wat betrefteventen bijbehorende positie. De 3 MCA's van een PSD 

hebben uiteraard slechts één extra geheugen nodig. 

De voordelen van position event mapping zijn twee-ledig: 

Alleen coördinaten die aan een event gekoppeld zijn, worden weggeschreven; 

er worden geen nullen weggeschreven en geen coördinaten die niet aan een 

event gekoppeld kunnen worden. 
Error Recovery: bij elk event wordt gecontroleerd of de adresregisters van de 

externe geheugens en de extra geheugens dezelfde waarde hebben. 
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fig. 4.11 Experiment met 1 detector, dus 1 MCA met bijbehorend externe geheugen 

(memory 3) en een extra geheugen (memory 2). In memory 1 staat het 

scanpatroon. Telkens als een event naar memory 3 wordt geschreven, 
wordt het bijbehorende adres naar memory 2 geschreven. 
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4.6 Overige systemen 

In fig. 4.1 staan de nog niet besproken systemen van de opstelling. Dit zijn kleine 

systemen die in bijna elk PHYDAS systeem gebruikt worden: stappenmotor 

interface, interrupt register, IEEE-interface, scaler en preset scaler. Er is dan ook 

een enorme hoeveelheid software voor deze systemen in de omloop. De combinatie 

stappenmotor interface I interrupt register zoals deze in de microbundelopstelling 

wordt gebruikt is echter vrij specifiek, zodat deze enige toelichting verdient. 

4.6.1 De stappenmotoren 

In fig. 4.12 staat een schema van de procedures die de stappenmotorbesturing 

nodig heeft in de lagenstructuur weergegeven. De procedures changeJJrep en 
rotateJJrep besturen de stappenmotor voor de 9-richting (rotatie). Deze roepen de 

gecompileerde procedure step aan. Hiermee kan de preparaathouder met een 

snelheid van 1000 stappen/sec (= 1 °/sec) geroteerd worden. De procedure 

changeJJrep werkt in eenheden van 45° (8 preparaten in de preparaathouder) en 
wordt aangeroepen om van het ene naar andere preparaat over te stappen. 

De procedure move_prep bestuurt de stappenmotoren voor de x- en y-richting 

(translatie). De sledenvooorde x- en y-richting hebben een bereik van 2,5 cm. Aan 

de uiteinden hiervan staan "eindschakelaars" die, zodra ze worden ingedrukt een 

signaal geven aan het interrupt register. Om de 20 ms (proceswisseling van de 

68000) wordt gecontroleerd of er een interrupt op de PHYBUS interruptlijn 

aanwezig is. Indien dit het geval is wordt een interrupt afhandelings routine 

aangeroepen, waarin wordt nagegaan welke endswitch werd ingedrukt (links, 

rechts, boven of beneden) en wordt de stappenmotor van de schakelaar af 

bewogen. De procedure move_prep is niet gecompileerd. Er worden ongeveer 100 

stappen per seconde mee gezet, zodat in 20 ms (de tijd tussen 2 proceswisselingen) 

ongeveer 4 }liil wordt afgelegd. Dit is kleiner dan de speling van de endswitches, 

zodat de sleden niet beschadigd kunnen worden (wat met een gecompileerde 

procedure wel zou gebeuren). 
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fig. 4.12 Schema met de procedures voor de stappenmotorbesturing: de 

ongecompileerde procedure moveJJrep voor de x- en y-richting 

en de gecompileerde procedure step voor de rotatie. 

4.6.2 Het kruisdraadexperiment 

Het programma control_crosswire maakt veel gebruik van de stappenmotoren en 

verder van de scaler/presetscaler combinatie om het kruisdraadexperiment uit te 

voeren. Het programma is onderdeel van MBFOC. In fig. 4.13 is dit schematisch 

weergegeven: 

Na de initialisatie wordt control_crosswire aangeroepen. Van hieruit wordt bepaald 

hoe het kruisdraad experiment zal verlopen; hieronder valt: de grootte van het 

gebied dat afgescand moet worden, de stapgroote en de meettijd per stap. Met deze 

gegevens worden de in laag 3 ondergebrachte procedures moveJJrep en count 

aangeroepen; moveJ)rep bestuurt de stappenmotoren door via set_value in laag 
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2 een waarde naar het adres van het stappenmotor-interface op PHYBUS te 

schrijven; set_value heeft dit adres uit de address_table gehaald; dit is een file 

waarin alle gegevens van voor het experiment benodigde interfaces zijn op
geslagen. De procedure count leest via get_value op het PHYBUS adres van de 

scaler de door de scaler in een bepaalde tijdseenheid getelde counts (verstrooide 

protonen). Uit deze gegevens wordt in de procedure calc_diam de bundeldiameter 

berekend en wordt aan de hand van deze resultaten in control_crosswire besloten 

hoe het experiment verder wordt voortgezet. Indien wordt besloten om de 

quadrupalen bij te regelen, dan wordt via modify_qpole en set_value een waarde 
naar het PHYBUS adres van het 10-system van de quadrupalen geschreven en 
wordt het kruisdraad experiment opnieuw doorlopen. 

Het programma control_edgescan werkt op een analoge manier, alleen wordt in 

plaats van move_prep de procedure move_beam aangeroepen. 

® 

fig. 4.13 Schema van het kruisdraadexperiment, bestuurd door 

control_crosswire 
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5 Resultaten 

5.1 Berekeningen van quadrupoolinstellingen 

De doelstelling om een bundelspot van 1 }liil te realiseren bij een bundelstroom 

van minstens 100 pA zal bereikt moeten worden met een goede instelling van het 

focusseringssyteem. Om dit systematisch aan te pakken worden er eerst 

berekeningen uitgevoerd met simulatieprogramma's. Hiervoor is TRANSPORT 

uitstekend geschikt, dat met de methode van kleinste kwadraten kan fitten door 

gebruik te maken van "vrije" parameters die gevariëerd worden tot de doelstelling 

(een kleine spot) wordt bereikt. Als "vrije" parameters zijn er voor het focus

seringssysteem de sterktes van de quadrupalen (de spleetbreedtes in TRANSPORT 

hebben een vaste waarde en worden zowel experimenteel als met een het 

programma MICR03R [MAN91] geoptimaliseerd). Er moeten echter wel 

begininstellingen ingevoerd worden; TRANSPORT probeert, door met de vrije 

parameters te variëren "rond" deze begininstelling, de doelstelling zo goed mogelijk 

te benaderen en levert als "output" onder andere de verkleiningen: 

D = 1 D = 1 
x <x I x> ., <y ly> 

Het programma is op een zodanige manier gebruikt dat er een vaste waarde voor 

Q1 en Q2 (eerste en tweede quadrupool) als "input" werden gegeven. Als "output" 

levert het dan eindinstellingen voor Q3 en Q4 en de "grootste" verkleiningen die 

er met deze instellingen werden bereikt. Alle combinaties van Q1 en Q2, variërend 

van 0,02 T tot 0,54 T met stappen van 0,02 T zijn op deze manier uitgeprobeerd 

[MAN91]. De kleinste spot werd verkregen met een--+- instelling. Dit was ook 

het geval bij de oude microbundelopstelling, echter wel met andere quadrupooi

sterktes [JEN86]. De nieuwe instelling heeft een opvallend zwakke Q2 waarde; het 

is min of meer een tripletinstelling. In tabel 5.1 zijn deze instellingen gegeven 

(instelling 1 is voor nieuwe - en instelling 2 voor de oude opstelling, overigens wel 

aangepast vanwege de verschillen in geometrie). Opvallend is dat de nieuwe 

instelling een veel grotere verkleining heeft voor de y-richting dan voor de x

richting. Daarnaast staan in deze tabel twee Russisch quadruplet configuraties: 

een 'beste" sterke instelling en een 'beste" zwakke instelling. 
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Grootheid 

<xlx> 
<xl9> 
<9lx> 

, <91Eb. 
<yly> 
<yl$> 
<cllly> 
<clllcll> 

Pooltipveld 

Ql 
Q2 
Q3 
Q4 

tabel5.1 

instelling 1 instelling 2 instelling 3 instelling 4 eenheid 

-0,032 -0,021 0,050 -0,157 
0 0 0 0 cm/mrad 

-50,35 -77,71 34,46 -10,78 mrad/cm 
-31,06 -48,46 19.84 -6,38 
0,007 0,015 0,042 -0,155 

0 0 0 0 cm/mrad 
241,3 107,6 40.83 -10,88 mrad/cm 
143,2 65,58 23,94 -6,44 

-0,240000 -0,188234 0,324022 0,042369 T 
-0,020000 -0,178404 -0,184635 -0,097378 T 
0,135663 0,167230 0,184635 0,097378 T 

-0,187278 -0,189939 -0,324022 -0,042369 T 

De le orde eigenschappen van het focusseringssysteem, zoals 

berekend met TRANSPORT, en de sterktes van de pooltipvelden 

voor de gevonden - - + - instelling (instelling 1), de vroegere 

instelling [JEN86] (instelling 2) en het Russisch quadruplet bij 

een sterke (instelling 3) en een zwakke (instelling 4) instelling. 

In een onderzoek naar de effecten van hogere orde aberraties [MAN91] blijkt dat 

de spotgrootte voornamelijk bepaald wordt door hogere orde aberraties; bij grote 

spleetopeningen voornamelijk door ae orde aberraties, bij kleine spleetopeningen 

voornamelijk door 2e orde aberraties. Alleen bij de zwakke instelling (instelling 4) 

wordt de spotgrootte bepaald door de 1 e orde eigenschappen, doch de verkleiningen 

zijn hier zo klein dat deze instelling onmogelijk aan de eisen kan voldoen (spot van 

1 Jliil bij een bundelstroom > 100 pA). 

Een kenmerk van hogere orde aberraties is dat deze een niet uniforme vergroting 

van de spot opleveren, doch de spot op allerlei manieren vervormen, afhankelijk 

van de onderlinge verhouding van de aberratiecoëfficiënten. 

De spotgrootte wordt gemeten in fwhm (full width at half maximum). De 

spotvergrotingen ten gevolge van hogere orde aberraties zijn van ongeveer dezelfde 

orde van grootte als de spotgroote in r orde. In full width (volledige breedte) kan 
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de spotvergroting een waarde bereiken die 3 tot 20 keer zo groot is als de 

spotgrootte in 1 e orde. Hoe effectief deze getallen zijn (met andere woorden: 

hoeveel deeltjes bevinden er zich in de uitlopers van de spot) kan onder andere 

door bundelprofielmetingen bepaald worden. Met het oog op scanning is dit een 
belangrijke vraag: namelijk wat is de minimale pixelgrootte waarbij de invloed van 
de deeltjes die in een "verkeerde" pixel terecht komen verwaarloosd kan worden. 
Uit simulaties [MAN91] blijkt in elk geval dat er weinig deeltjes zich bevinden in 

de uitlopers. Er zijn dan ook weinig redenen om de "zwakke" instelling (instelling 

4) te gebruiken, temeer omdat deze bij dezelfde spleetbreedte (dus evenveel 

bundelstroom) een veel grotere spot oplevert. 

Een optimale instelling van het volledige focusseringssysteem (dus inclusief 

voorwerps-en apertuurspleet) is onderzocht in simulatieprogramma's [MAN91] en 

is experimenteel getoetst, voornamelijk met behulp van kruisdraad en scintillator. 
Een complicatie die hierbij meespeelt is het feit dat de spotgrootte ook bepaald 

wordt door de emittantie en helderheid van de ingangsbundel. Een grotere 

helderheid betekent dat de spleten verder dichtgedraaid kunnen worden zonder 

al te veel stroomverlies. Het feit dat deze bepaald worden door de instelling van 

het cyclotron en het bundelgeleidingssysteem, welke qua instelling minder goed 

gedefinieerd zijn dan het focusseringssysteem, maakt het experimentele werk een 

stuk gecompliceerder. 
Verder is tijdens de metingen ook gekeken of de vermindering van de energiesprei
ding bij gebruik van het dispersief systeem opweegt tegen het verlies aan 

bundelstroom (tabel 3.1). 
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5.2 Bundeldiametermetingen 

Er zijn 2 soorten experimenten verricht; Beide vallen onder categorie 1 (§ 3.2.3): 

1. Experimenten met scintillatiemateriaal: deze zijn voornamelijk gedaan voor 
bundelprofielmetingen ten behoeve voor het onderzoek naar hogere orde 
effecten en multipalen en staan beschreven in [MAN91]. 

2. Kruisdraadexperimenten: deze zijn gedaan voor bundeldiametermetingen en 

in mindere mate voor bundelprofielmetingen. 

Er zijn geen experimenten van categorie 2 gedaan omdat de MCA's niet op tijd 

geleverd konden worden (ze zullen nog wel enige tijd op zich laten wachten) en 
omdat de bouw van de besturing van de scanningmagneet zoveel vertraging heeft 

opgeleverd dat deze ook niet op tijd geïnstalleerd is kunnen worden (om deze 

reden zijn er ook geen edgescan experimenten uitgevoerd). 

ad.2 
Bundeldiametermetingen met behulp van een kruisdraad werden ook bij de oude 
opstelling al toegepast [JEN86]. In die tijd werd er echter nog geen gebruik 

gemaakt van het PHYDAS systeem, zodat de experimentbesturing voor het 

PHYDAS systeem opnieuw is geïmplementeerd; dit heeft het programma 

control_crosswire opgelevert. Hiermee wordt de kruisdraad (2 wolfraam draden 

met een diameter van 2,5 pm, horizontaal en vertikaal opgespannen in een soort 

diaraampje) met kleine stapjes in x- en y-richting door de bundel bewogen. Onder 

een hoek van 45° staat een PIPS detector. Als de bundel de kruisdraad treft, 

worden de protonen verstrooid en treffen ze de detector. In het midden van de 

bundel is de intensiteit het hoogst en zal de detector ook het meeste aantal counts 
opleveren. Het exacte bundelprofiel is afhankelijk van de instellingen van het 

focusseringssysteem en van de emittantie en helderheid van de ingangsbundel. 

Om praktische redenen wordt het profiel benaderd met een Gaussisch profiel; voor 

de x-richting ziet het er dan als volgt uit: 

(5.1) 

Hierbij is !(x) de intensiteit ter plaatse x, [ 0 de intensiteit op x = 0 en crx de 
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l 
standaarddeviatie (de halve breedte van de bundel bij een intensiteit van ~ ). 

{i 

Voor de doorsnede de kruisdraad wordt voor het gemak ook een Gausisch profiel 

genomen met een standaarddeviatie Ok die gelijk is aan de diameter (2,5 JliD). 

Het gemeten aantal counts Y(x) is gelijk aan: Y(x) = l(x) * d(x). (* staat voor 

convolutie). Gaussische profielen hebben de prettige eigenschap dat een profiel met 

crx geconvolueerd met een ander Gaussisch profiel met crk wederom een Gaussisch 
profiel oplevert met crm (het gemeten profiel) dat gelijk is aan de kwadratische som 

van crx en crk: 

(5.2) 

In de praktijk komt het er op neer dat de gemeten diameter pas afwijkingen 

vertoont ten opzichte van de werkelijke diameter als crx in de buurt komt van crk 
(voor de bundeldiameter in de y-richting crY geldt uiteraard hetzelfde). Een 

diameter kleiner dan crk is met de kruisdraadmethode niet te meten. De 
detectielimiet ligt op dit moment dus op 2,5 JliD. 

Het programma bepaalt de bundeldiameter in fwhm omdat dit de meest gebrui
kelijk maat is. De kwadratische optelling blijft echter gelden: 

(5.3) 

waarbij d; = 2a; ln2 , d! = 2a! ln2 en d; = 2aZ ln2 . 

In fig. 5.1 staan de "Gaussische" profielen van de met de kruisdraad gemeten 

spotgrootte in x- en y-richting. De spotgrootte is in fwhm 6,5 x 3,7 J.1ID2
• Dit is 

tevens de kleinste spotgrootte die is gehaald bij een bundelstroom van meer dan 
100 pA. Het is aan de profielvorm te zijn dat bij deze spotgrootte de grens an de 

meetmethode met kruisdraad wordt bereikt: er zijn voor de y-richting slechts 3 

meetpunten die informatie geven over de bundeldiameter 

In tabel5.2 staan de gegevens van deze spot opgesomd. In deze tabel staan verder 
nog 2 andere goede resultaten die er qua spotgrootte en bundelstroom bereikt zijn. 

Bij alle 3 was de quadrupoolinstelling die van instelling 1 uit tabel 5.1. De 

voorwerps- en apertuurspleet is in de x-richting meestal veel kleiner om een 

enigszins vierkants spot te krijgen met de - - + - instelling. 
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voorvverpsspleet apertuurspleet spotgrootte bundelstroom 

1,0 x 1,0 mm2 1,0 x 1,0 mm2 16,4 x 6,1 J1ID.2 3,5 nA 

0,1 x 0,5 mm2 0,3 x 1,0 mm2 6,5 x 3,7 J1ID.2 107 pA 

0,06 x 0,2 mm2 0,4 x 0,9 mm2 4,9 x 3,5 J1ID.2 90 pA 

tabel5.2 De beste resultaten van kruisdraadmetingen. De quadrupolen zijn 

ingesteld volgens instelling 1 uit tabel 5.1 
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Resultaten van een spotgroottemeting met een kruisdraad: de 

spotgrootte is 6,5 p,m voor de x-richting en 3, 7 p,m voor de y-richting 

bij een stroom van 107 pA 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Al vorens tot enige co nel usie over te gaan is het zinvol om de eisen ten aanzien van 
de nieuwe microbundelopstelling, zoals die in hoofdstuk 1 werden geformuleerd, 
nog eens op een rijtje te zetten: 

1. realisatie van een bundelspot van 1 J.UD. bij een bundelstroom groter dan 100 
pA; 

2. de opstelling uitrusten met een 10kHz scanningsysteem; 

3. installatie van een detectiesysteem waarmee voor elk gedetecteerd deeltje 

zowel de energie als de plaats van herkomst en het tijdstip van optreden kan 

worden bepaald. 

Er is van tevoren geen expliciete tijdslimiet ingesteld voor elk van deze 3 punten; 

wel werd er min of meer op gerekend dat na 1 jaar (vanaf sept 1990) punt 1 en 

punt 2 gerealiseerd zouden zijn en dat er volgens de methode van de oude 

opstelling SPIXE experimenten gedaan zouden kunnen worden (uiteraard met 

gebruik van de scannningmagneet in plaats van stappenmotoren en met een veel 

kleinere bundel). 

Nu dit jaar voorbij is, kan het volgende geconcludeerd worden: 

De bundelspot van 1 J.UD. bij 100 pA is bijna gehaald. Een nauwkeuriger 

systeem om de spotgrootte te meten (edgescan methode) kan binnenkort 

worden uitgetest nu de besturing van de scanningmagneet bijna klaar is, zodat 

met dit hulpmiddel verder geoptimaliseerd kan worden. Er is bijvoorbeeld nog 

een grote verbetering mogelijk qua bundelstroom door optimalisatie van het 

bundelgeleidingssysteem op een zeer kleine voorwerpsspleet. Overigens is met 

de dispersieve instelling van het bundelgeleidingssysteem tot op heden geen 

kleinere bundelspot gerealiseerd. 

Verder kan vermeld worden dat er al zeer interessant subcellulair onderzoek 

te verrichten is met een bundel van 4 x 4 J.UD.2• 

Zoals gezegd is de besturing van het scanningsysteem zo goed als klaar. De 

bouw van de elektronica hiervan is tengevolge van enige zware tegenvallers 

aanzienlijk vertraagd. Men kan zich afvragen of de eisen die er aan dit 

systeem waren gesteld niet te hoog zijn geweest: 10 kHz scanning met een 
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stroom van 7 A door de spoelen werd door de ontwerpafdeling vertaald in 20 

kHz scanning bij 10 A vanwege het principe van overdimensionering; echter 

er moet niet vergeten worden dat het scanningsysteem in feite de kern vormt 

van de nieuwe microbundelopstelling. Het moet 10 uur foutloos kunnen 

draaien en derhalve met de meest zware middelen worden getest (b.v. een 
blokgolf van 10 kHz aan de ingang moet aan de uitgang exact gereproduceerd 
worden, zelfs bij 7 A) alvorens het wordt geïnstalleerd. 

Uit het voorgaande kan opgemaakt worden dat er geen SPIXE experimenten 

zijn gedaan. Door met de stappenmotoren en "gewone" ADC's te werken 

zouden deze eventueel gedaan kunnen worden, echter om een aantal redenen 

is hier geen gebruik van gemaakt: 

1. Er zijn nog enorm veel werkzaamheden aan de opstelling verricht, zoals 
de installatie van een PLC voor controle van het vacuüm, voordat er 

sprake kon zijn van bundel. In februari 1991 was er voor de eerste keer 

bundel in de opstelling. 

2. Voordat er sprake kan zijn van een "goede" bundel in een nieuwe 

opstelling gaat er veel tijd zitten in optimalisatie van het bundelgelei

dingssysteem voor deze opstelling. 

3. Bepaalde onderdelen van de software, zoals de besturing van de 

stappenmotoren voor het kruisdraadexperiment, kunnen pas getest 
worden als er bundel is. 

4. De optische en vooral de magnetische uitlijning hebben veel tijd in beslag 

genomen, onder andere omdat hier nog niet de juiste hulpmiddelen voor 

ter beschikking waren. 

5. Er moest nog veel onderzoek verricht worden aan het focusseringssys

teem, waaronder hogere orde aberraties en multipolenonderzoek. 

6. Tot slot is er per opstelling slechts voor circa 1V2 dag per week bundeltijd 

beschikbaar. 

Ten aanzien van het detectiesysteem kan er gezegd worden dat er, althans op 

papier, een goede oplossing is gevonden voor het datatransport in listmode met 
positiedecodering. Hardwarematig is het redelijk te overzien. 
Hoe de gegevensverwerking (achteraf) er uit zal komen te zien werpt nog grote 

vraagtekens op. Een eenvoudig rekensommetje toont dit aan. Als voorbeeld zal een 

redelijk eenvoudige situatie met 1 detector bekeken worden: een Si(Li) detector 

levert circa 2000 counts per seconde; met een 12-bit energieresolutie levert dit 2 
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bytes plus 2 x 2 bytes voor de positie; met 10 uur meten krijgt men in totaal aan 

informatie: 

6 x 2000 x 10 x 3600 = 432 Mbyte 

Ter vergelijking: een "high density" schijf kan 1,2 Mbyte bevatten, waardoor één 

meetdag een stapel diskettes van ruim 1 meter zou opleveren. Overigens kan er 

op één "tape" bijna 100 Mbyte opgeslagen worden, wat de stapel al een stuk 

kleiner maakt; toch is het verstandig als er nagedacht wordt over "slimme" 

manieren van dataverwerking. Er kan bijvoorbeeld een experimentgerichte "on 

line" datareductie plaatsvinden door het instellen van "windows" als men niet in 

alle energieën geïnteresseerd is. Ook kan bijvoorbeeld de tijdinformatie in blokken 

bewaard worden. Bovenal moet het scanoppervlak selectief gekozen worden in 

combinatie met de juiste pixelgrootte. Het basisidee blijft echter dat het systeem 

flexibel moet zijn; als iemand persé alle informatie wil bewaren die vergaard 

wordt, moet hij dit kunnen, ook al is dit meer dan een Gigabyte. 

Wellicht kan er gebruik gemaakt worden van de ervaring die in andere vakgebie

den (zoals dat van automatische patroonherkenning) opgedaan is ten aanzien 

Gigabyte-dataverwerking. 
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BIJLAGE C: Blokschema van totale schakeling voor de besturing van de 
scanningmagneet. 
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Posit.ion SensitiYe Detectors 
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Lijst van errata 

blz. 15, laatste alinea: 

"fig. 2.3.a" moet zijn "fig. 2.3" 

"in fig. 2.3.b" moet zijn "in hetzelfde figuur" 

blz. 19, laatste alinea: 

"een e" moet zijn "een hoek e" 
' "ter lengte B" moet" zijn "ter lengte b" 

blz. 32: ''B = 5,64·!" en "B = 2,81·!" toevoegen: "mT" 

blz. 36, laatste alinea: 

"surface harrier detector" moet zijn "deeltjes detector" 

blz. 37, eerste alinea: 

blz. 39 

blz. 40, 

blz. 41: 

"deconvolutie" moet zijn "deconvolutie met een stapfunctie" 

"fi 3 10" t . . "fi 3 8" g. . moe ZIJn g. . · 

"fig. 3.10.a" moet zijn "fig. 3.9.a" 

"fig. 3.10.b" moet zijn "fig 3.9.b" 

"signalenis" moet zijn "signalen is" 

"fig. 3.9" moet zijn "fig. 3.8" 

"fig. 3.1l.a" moet zijn "fig. 3.9.a" 

"fig. 3.1l.b" moet zijn "fig. 3.9.b" 

blz. 46, dertiende zin van onder: 

"surface harrier detector" moet zijn "PIPS detector" 

blz. 48, laatste zin: 

"surface harrier detector" moet zijn "PIPS detector" 

blz. 58, in fig. 4.5: 

pijltje erbij tekenen van procedures naar set_qpole 



blz. 63, tweede alinea van onder: 
"scan_pattern" moet zijn "scan_table" 

blz. 64, derde zin van onder: 
"per stap" moet zijn "per pixel" 

blz. 65, fig. 4.10 is fout; nieuwe figuur wordt erbij geleverd 

blz. 67, tweede alinea: 
"fig. 3.10" moet zijn "fig. 3.8" 

"fig. 3.11.b" moet zijn "fig. 3.9.b" 

blz. 68, twee keer: 
"scan_table" moet zijn "beam_pos" 

blz. 69, tweede alinea: 
"memory 3" moet zijn "memory 2" 

blz. 78, eerste regel: 

" Io " t .. " Io " - moe ZIJn -
12 re 
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