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/ Samenvatting 

Het hoofddoel van dit afstudeerwerk is het bepalen van de transversale emittantie 
van de bundel van de LINAC 10, alsmede het ontwerpen van een emittantie 
meetopstelling welke later voor het racetrack mierotren van de TUE gebruikt zal 
kunnen worden. 

Als deze emittanties binnen de acceptanties passen van de volgende elementen van 
het EUTERPE project worden de electrenen zonder problemen getransporteerd en 
versneld. De acceptantie van het RTME is 9,9 mm·mrad in de x-richting en 26,4 
mm·mrad in de y-richting [GOS96]. 

De emittantie van de LINAC 10 kan op twee manieren worden bepaald: 
- met een spleetbekkensysteem 
- met een Optische Transitie Straling (OTR) opstelling (Zie Hoofdstuk 5). 

De emittantie bepaling met behulp van een spleetbekkensysteem bleek goed 
uitvoerbaar na het juist filteren van de signalen. Correcties werden uitgevoerd en de 
resultaten waren als volgt: 

• De 90% x-emittantie is 10 mm·mrad, de 90% y-emittantie is 22 mm-mrad. De 
LINAC 10 kan met deze waardes goed gekoppeld worden aan het racetrack 
mierotren met x-acceptantie van 9,9 mm-mrad en y-acceptantie van 26,4 
mm-mrad. 

• De emittantie wordt groter bij grotere bundelstroom. 

• De aardmagnetisch veld correctie zorgt voor een verschuiving van de 
electrenenbundel van 0,5 mm in de x-richting, 3 mm in y-richting en 2,5 mrad 
in y'-richting. Ook zorgt de correctie voor een verlaging van de x-emittantie 
van 15% 

• Een hogere stroom door 3e set solenoïdes zorgt voor kleinere transversale 
emittantie; een opstelling met meer vermogen kan dus voordelen opleveren. 

• Met de juiste instellings parameters is ongeveer 20 mA van de 47 mA 
bundelstroom geschikt voor injectie in het RTME. 

• Reproduceerbaarheid: het iedere keer inregelen van de LINAC 10 en de 
bundellijn is noodzakelijk. 

De resultaten kunnen worden verbeterd door: 

• De spleten smaller te maken; 
hiervoor zal de I Fe meting moeten worden verbeterd. 

• De spleetbreedtes beter te bepalen. 
• De stapgrootte te verkleinen. 

Een OTR opstelling is ontworpen en gebouwd. Er zijn enkele tests uitgevoerd 
resulterend in enkele OTR-foto's, maar de opstelling moet in de toekomst nog sterk 
verbeterd worden wil het nauwkeurige informatie geven over de bundelparameters. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In het cyclotron laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven is men bezig 
geweest met de bouw van een opslagring voor 400 Me V electronen. Dit zogeheten 
EUTERPE project (Eindhoven University of TEchnology Ring for Protons and 
Electrons) heeft onder andere tot doel synchrotronstraling te genereren. Deze 
straling wordt veroorzaakt doordat een bundel geladen deeltjes (in dit geval 
electronen) van richting verandert onder invloed van een magnetisch veld, waarbij de 
deeltjes energie afgeven in de vorm van electramagnetische straling. De straling 
strekt zich uit van het verre infrarood tot het ultraviolet en vindt haar toepassingen in 
de fotochemie, bio-, vaste stof-, oppervlakte-, moleculaire- en atomaire fysica. 
Andere doelstellingen van het EUTERPE project zijn het bestuderen van de 
dynamica van electronen, en het ontwikkelen van nieuwe technologie. 

1.1 Opzet EUTERPE 

In figuur 1.1 is een tekening van het EUTERPE project met de vele onderdelen 
weergegeven. Het beginpunt is een lineaire versneller LINAC 10, die de electrenen 
versnelt tot 10 Me V. Vervolgens worden de electron en naar een racetrack mierotren 
getransporteerd waarin ze versneld worden tot 75 Me V. 

Dipale 

,---

p=~ 
- Linac 5 Me V 

Palymer irradiatian 

Electrastatic 
Septum 

Figuur 1.1: Opzet van EUTERPE 



Daar beide machines synchroon moeten werken is een aantal parameters van beide 
machines aan elkaar gekoppeld (zoals fase en frequentie van de magnetrons), maar 
ook het transport van de electrenenbundel van de LINAC 10 naar het mierotren is 
gebonden aan restricties [LEE96]. Nadat de electrenen door het mierotren zijn 
versneld, wordt de electrenenbundel verder getransporteerd naar het injectiepunt 
van de ring. De omtrek van de ring is 40 meter en het bundelgeleidingssysteem 
bestaat uit 12 dipool-, 32 quadrupool- en 16 sextupoolmagneten. Bij de 
dipoolmagneten ontstaat de eerder genoemde synchrotronstraling. Het 
energieverlies van 2,3 keV per omloop als gevolg van deze uitstraling wordt 
gecompenseerd in een 45 MHz trilholte, die er tevens voor zorgt dat de electronen, 
die geïnjecteerd worden met een energie van 75 Me V, verder worden versneld tot 
400 MeV. 

1.2 De lineaire versneller 

De 10 Me V lopende golf versneller is een oude medische versneller afkomstig van 
het Catherina ziekenhuis te Eindhoven en werd gebruikt voor Röntgentherapie. Deze 
LINAC 10 (zie figuur 1.2) is vervolgens volledig gereviseerd en aangepast voor het 
manipuleren van electronenbundels. 

2 3 
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I 

13 

Figuur 1.2: Schematische weergave LINAC 10 

1) triggerpuls generator, 2) pulsvormend netwerk, 3) magnetron, 4) RF venster, 5) isolator, 6) 
groep van focusseringsspoelen, 7) stuurspoelen, 8) electronenkanon, 9) focusseringsspoel, 
1 0) groep van focusseringsspoelen, 11) RF load, 12) isolatie, 13) Faraday cup. 

Een pulsvormend netwerk wordt geladen door een transformator en ontladen door 
een thyratron. De ontlading wordt geïnitieerd met behulp van een triggerpuls 
generator. De opgewekte 40 kV hoogspanningspuls wordt tegelijkertijd aan zowel 
het magnetron als het electrenenkanon aangeboden. Het magnetron zorgt 
vervolgens voor een hoog-vermogen RF-puls (2 MW, 3 GHz), die via een 
rechthoekige golfgeleider naar de versneller gaat. Deze RF-golf wordt gekoppeld in 
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de lopende golf geleider met behulp van een 'mode transformer'. In de lopende golf 
geleider bevinden zich ronde plaatjes met ronde irissen die voor een longitudinaal 
electrisch veld zorgen. De electrenen zijn afkomstig van een electrenenkanon dat de 
hoogspanningspuls ontvangt op een gespiraliseerde cathodedraad. De electrenen 
worden al 'surfend' op de electramagnetische golf versneld. Door de afstand tussen 
de plaatjes te laten oplopen laat men de fasesnelheid van de electramagnetische 
golf in de pas lopen met de steeds hogere snelheid van de electronen, totdat de 
electrenen relativistisch worden waarna de afstanden constant moeten blijven. De 
interactie met de electramagnetische golf zorgt voor fase stabiliteit. Electron en die 
iets sneller zijn dan de electramagnetische golf worden iets minder versneld, en 
langzamere iets meer zodat op den duur electrenen in groepjes (bunches) worden 
versneld [BOT94]. 
De electrenen worden hierdoor longitudinaal gefocusseerd in groepen die net voor 
de top van de golf worden versneld, inherent hierbij is echter dat de beweging in de 
transversale richting onstabiel is. 
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Figuur 1.3: Schematische weergave longitudinale focussering bij een top van de EM golf 

De solenoïdes zorgen voor de focussering in die transversale richting en de 
stuurspoelen centreren de electrenenbundeL Aan het einde van de LINAC 10 wordt 
de overgebleven EM golf gescheiden van de electrenen met behulp van een tweede 
'mode transformer' en gedumpt in de RF 'load' [LEE96]. In tabel 1.1 worden enkele 
parameters van de LINAC 10 gegeven. 

Tabel1.1: Parameters van de LINAC 10 

lengte (m) 
gemiddelde gradiënt (MV/m) 
eindenergie (MeV) 
FWHM energiespreiding (%) 
macro puls stroom (mA) 
frequentie (MHz) 
puls herhalingsfrequentie (Hz) 
puls tijdsduur (1-ls) 
vultijd (1-ls) 

3 

2.25 
4.4 
10 

3.5 
50 

2998 
50,150,300 

1.7 
0.5 



1.3 Het racetrack mierotren RTME 

De van de LINAC 10 afkomstige electrenen worden naar het racetrack mierotren 
RTME (Racetrack Mierotren Eindhoven)(zie figuur 1.4) geleid met een 
bundeltransportlijn. Deze transportlijn bestaat uit een quadrupooi triplet gevolgd door 
een buigsectie en een quadrupooi doublet [LEE96]. De dubbel achromatische 
buigsectie is antisymetrisch en bestaat uit 4 identieke buigmagneten. De transport 
lijn zorgt niet alleen voor het transporteren van de bundel, maar zorgt er ook voor dat 
de 6 dimensionale emittantie (4 transversaal, 2 longitudinaal) van de LINAC 10 past 
binnen de acceptantie van het microtron. Zie Hoofdstuk 2 voor het begrip emittantie. 
De emittantie is het oppervlak van de geëmitteerde bundel in de faseruimte. De 
acceptantie is een maat voor de geaccepteerde binnenkomende bundel. 
Het racetrack mierotren is een compact recirculerend type electrenenbundel 
versneller, met als belangrijkste onderdelen twee 180° buigmagneten en een 
resonant type versnelstructuur of trilholte. De electrenenbundel wordt vanuit de 
LINAC geïnjecteerd met een energie van 10 Me V, en wordt na de bocht in de 
buigmagneet versneld in de trilholte met 5 Me V per omloop. 

MEDIAN PLANE VIEW 

Linac Quadrupales 

::::=:=J--=--~-l-&----~,Bending magnet 

Beam '',,, FRONT VIEW 

\~----&----~ 

centrol vacuum tonk 

Figuur 1.4: Het microtron. 
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Doordat de energie steeds hoger wordt zal de buigingsstraai ook steeds groter 
worden en wordt elke omloop een andere baan door de vacuümkamer beschreven. 
In de vacuümkamer worden de banen gemeten en zonodig gecorrigeerd. Na 13 
omlopen door de trilholte verlaat de electrenenbundel het mierotren met een energie 
van 10 MeV+13x5 MeV=75 MeV. Van daaruit worden de electrenen getransporteerd 
met een tweede transportlijn, die bestaat uit twee dubbel achromatische buigsecties 
en twee quadrupooi doubletten. Deze transportlijn zorgt ervoor dat de 4 
dimensionale transversale emittantie past binnen de acceptantie van de ring.Voor 
een synchrone versnelling in het mierotren moet er een duidelijke relatie bestaan 
tussen de resonantie frequentie f0 van de tril holte, de energietoename Ec per trilholte 
passage, en de magnetische inductie 8, in de buigmagneten 

27if0 E, 
B=--

ec2 v 
(1.1). 

Hierbij is v het weglengte verschil voor opeenvolgende banen uitgedrukt in trilholte 
golflengtes van de RF frequentie (=toename van het harmonisch getal per baan). De 
grootheden een c zijn de electronlading respectievelijk de lichtsnelheid. 
De energietoename per trilholte passage is afhankelijk van de injectie energie 

(1.2) 

Hierbij is L de driftruimte tussen de buigmagneten op de as van de trilholte, en J.1 de 
lengte van de eerste baan in RF golflengtes. De uiteindelijke energie na Ne trilholte 
passagesis 

(1.3) 
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1.4 Het doel van dit afstudeerwerk 

Het hoofddoel van dit afstudeerwerk is het bepalen van de transversale 
emittantie van de bundel van de LINAC 10, alsmede het ontwerpen van een 
emittantie meetopstelling welke later voor het racetrack microtron van de TUE 
gebruikt zal kunnen worden. 

Als deze emittanties binnen de acceptanties passen van de volgende elementen van 
het EUTERPE project worden de electrenen zonder problemen getransporteerd en 
versneld. De acceptantie van het RTME is 9,9 mm-mrad in de x-richting en 26,4 
mm-mrad in de y-richting [GOS96]. 

De emittantie van de LINAC 10 kan op twee manieren worden bepaald: 
- met een spleetbekkensysteem 
-met een Optische Transitie Straling {OTR} opstelling (Zie Hoofdstuk 5). 

Het voordeel van de meting met een spleetbekkensysteem is dat het principe vrij 
simpel is. Hiermee is het echter niet goed mogelijk om de emittantie te bepalen van 
de bundel na het racetrack mierotren daar de energie van de electrenen veel hoger 
is, waardoor de tantaalplaten in het spleetbekkensysteem enorm in dikte zouden 
moeten toenemen. Met de OTR opstelling is het wel mogelijk om bij hogere energiën 
de emittantie te bepalen. Het nadeel van deze opstelling is echter dat het een vrij 
lastige opstelling is die geijkt moet worden. 
Dus: met het spleetbekkensysteem meten we de emittantie van de LINAC 10 en 
kunnen hiermee de OTR opstelling ijken. De OTR opstelling kan later worden 
gebruikt om de emittantie te bepalen van het racetrack microtron. Ten behoeve van 
de emittantie bepalingen met het spleetbekkensysteem en OTR is de theorie van 
onder andere OTR bestudeerd en beschreven en zijn de benodigde experimentele 
installaties ontworpen, gefabriceerd en computergestuurd gemaakt. Trefwoorden 
hierbij: stappenmotoren, interfaces, ADC, DAG, computerprogramma's, CCD
camera. De metingen moesten worden geïnterpreteerd en vergeleken met simulaties 
waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van de computer. 
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Hoofdstuk 2 Theorie lonenoptica 

In dit hoofdstuk komen in het kort enige elementen van de ionenoptica aan de orde, 
en wordt ingegaan op het begrip bivariate Gaussische normaalverdeling, in verband 
met emittantiemetingen aan de electrenenbundeL Na de LINAC 10 kan de 
electrenendichtheid in de faseruimte worden beschreven met zo'n bivariate 
Gaussische normaalverdeling. Deze verdeling wordt getransformeert door het 
systeem waar de electrenen zich door bewegen (driften en lenzen). 

2.1 Faseruimte 

Een deeltjesbaan kan worden gekarakteriseerd ten opzichte van een optische as s 
door de plaats x en de richting x' (zie figuur 2.1 ). 

--------------~---------+s 

Sa 

Figuur 2.1: Schematische weergave van een deeltjesbaan 

Voor elke plaats s0 van de optische as kan een twee-dimensionale faseruimte met 
coördinaatassen x en x' worden beschouwd. In deze ruimte wordt een deeltje 

voorgesteld door een punt (::,)en een gehele bundel door een gebied. De 

oppervlakte van dit gebied blijft constant bij transformatie (theorema van Liouville) 
[BOT88]. 
De elementaire transformaties zijn de dunne lenswerking en de drift, en zijn op 
eenvoudige wijze in matrixnotatie weer te geven. ledere transformatie is in deze 
elementaire acties uit te drukken (definitie van hoofdvlakken). 

Als een deeltje door een lens gaat zal de richting x' van het deeltje ten opzichte van 
de optische as veranderen en de afstand x tot die optische as niet (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2: Schematische weergave van een deeltjesbaan door een lens 

Het effect van een lens op de deeltjesbaan is (in matrixnotatie): 

(:.:)~(-'~ ~J(:J (2.1) 

Hierbij is F de lenssterkte en staan de subscripts I en fvoor initial respectievelijk 
fin al. 

Een lenswerking wordt in de faseruimte voorgesteld door een verplaatsing 
x 

evenwijdig aan de x'-as over een lengte ~· = - ; ; de plaats x blijft constant (Xi=Xt) 

(zie figuur 2.3). 

x' 

x'i ·············· 

Xi =Xt x 

X't·············· 

Figuur 2.3: Beweging in de faseruimte als gevolg van een lens 

1 
Als - > 0 (focussering) is de verplaatsing ~· in het rechterhalfvlak negatief en in 

F 
1 

het linkerhalfvlak positief, als - < 0 (defocussering) is dit tegengesteld. 
F 

Als een deeltje zich verplaatst in een zogenaamde driftruimte met lengte L, dan 
verandert de richting van het deeltje ten opzichte van de optische as niet. De afstand 
ten opzichte van de optische as verandert wel als die richting niet parallel is aan de 
optische as (zie figuur 2.5). 
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--~----------~---------+s 

L 

Figuur 2.5: Schematische weergave van een deeltjesbaan 

Het effect van een driftruimte op de deeltjesbaan is (in matrixnotatie) : 

(2.2) 

Een drift over een afstand L wordt in de faseruimte voorgesteld door een 
verplaatsing evenwijdig aan de x-as over een lengte L1x = Lx'; ; de divergentie x' 

blijft constant (x';=x',) (zie figuur 2.6). 

x' 

x'1=X'r ··············-. ---------.. 

X i Xt x 

Figuur 2.6: Beweging in de faseruimte 

Als L > 0 is de verplaatsing Llx' in het bovenhalfvlak positief en in het 
benedenhalfvlak negatief, als L < 0 is dit tegengesteld. 

Deze transformaties en de volgende bivariate Gaussische normaalverdeling zijn niet 
alleen van belang bij de emittantiebepaling met behulp van een 
spleetbekkensysteem (zie hoofdstuk 4), maar ook bij de simulaties voor de 
berekening van het uiteindelijke stralingspatroon van OTR (Zie Hoofdstuk 5.2). 
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2.2 Bivariate Gaussische normaalverdeling 

De electrenendichtheid in de faseruimte kan worden beschreven met een bivariate 
Gaussische normaalverdeling [DOU90] 

{ 
1 [(X-flx)

2 
(X-flxJ(x'-flx·Î (x'-f1x·J

2

]} 
exp - 2(1- p2) a x - 2p a x a x' ) + a x' 

f (x, x') = _ ___::__ ___ -=---------;:===--------.::::..:_ 
2naxax.~1- p 2 

(2.3), 

waarbij f(x, x~ de bezetting is op positie (x, x~, flx en flx' zijn de verwachtingswaarden 
voor x en x', O"x en O"x· zijn de standaarddeviaties van x respectievelijk x' en p is de 
correlatiefactor tussen x en x'. Figuur 2.7 is een voorbeeld van een bivariate 
Gaussische normaalverdeling. 

{(x, x' 
0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0 

Figuur 2.7: 

-4 
4 6 x 

Voorbeeld van een bivariate Gaussische normaalverdeling 
met (f..lx, f..lx) = (2, -7), (O"x, O"x) = (1.3, 2.3) en p = 0.6. 

Een horizontale doorsnijding met deze figuur (f(x, x~=constant) levert een ellips op 
(!lx en !lx zijn de coördinaten van het midden van de ellips).Binnen zo'n ellips valt een 
bepaald percentage van de bundel electronen. 

De vergelijking voor de ellips waarbinnen zx1 00% van de electrenen zich bevinden, 
luidt: 

Over het algemeen wordt de ellips gebruikt waarbinnen 90% van de electrenen valt. 
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In de Appendix worden contourplots van de emittantie metingen weergegeven en 
hierin is te zien dat de electrenendichtheid inderdaad kan worden beschreven met 
een bivariate Gaussische normaalverdeling en dat de doorsnijdingen (contouren) 
ellipsvormig zijn. 

2.3 Ellips formalisme 

Een bundel geladen deeltjes kan in de faseruimte gerepresenteerd worden door een 
ellips en door de transformatie eigenschappen van de ellips is dit formalisme 
uitermate geschikt voor computerprogramma's van bundeltransporten. 

Stel M is een 2 x 2 transportmatrix van situatie 0 naar 1 : 

(2.5) 

waarbij 

x(O) = ( x(O) J 
- x'(O) 

(2.6). 

De vergelijking van een ellips in matrixvorm kan als volgt worden beschreven : 

(2.7) 

waarbij: 

~~ (0) de getransponeerde is van de vector ~(0), 

cr(O) een reële, positief definiete, symetrische matrix is die een ellips volledig 
beschrijft. 

Met matrix 

(2.8) 

en inverse matrix 

(2.9) 

leidt dit tot de volgende vergelijking van een ellips : 

(2.1 0). 
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Manipulaties van (2.7) 

!'(o)(M' M'-')a-'(o)(M-'M)!(O)= 1 

( M !(0))' ( Ma(O)M' r' (M !(0)) = 1 

!' (l)a-'(1)!(1) = 1 

leiden tot 

a(1) = Ma(O)M' 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14). 

Dus de matrix na transformatie is te berekenen als de beginmatrix bekend is. 

Door nu te herschrijven x(O) =x, x'(O) = 8 wordt de vergelijking voor een ellips: 

p;2 + 2ax8 + {38 2 = t: (2.15) 

waarbij 

~ __ (a" <Y12) ( f3 - a) 
v a2, a22 = t: -a f3 , met f3y-a2 = 1 (2.16). 

Er geldt voor de oppervlakte van de ellips: 

en E noemen we de emittantie. 
Indien we de oppervlakte beschouwen van de ellips waarbinnen 90% van de 
electrenen zich bevinden, spreken we over de 90% emittantie. 
Voor de zx1 00% emittantie geldt: 

t: = -2~1- p 2 
(jx(jx, ln(l- z) (2.18). 

Relaties tussen de verschillende grootheden (zie figuur 2.8): 

De breedte van de bundel is: 

Xmax =À= Ji3E (2.19), (2.20). 

De divergentie van de bundel is: 

emax =-/(i;;= fYE (2.21 ), (2.22). 
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Figuur 2.8: Een tweedimensionale bundel fase ellips. 

(2.23), 1 ~?7 y helling2 = h7 =- ------=::._ = -- (2.24), 
- r21 0'11 f3 

-a -a a21 
r21 = r12 = = ra::= 1 (2.25) . 

.J1 + a 2 "1/ f3y "'/alla22 

Deze relaties tussen de verschillende grootheden worden gebruikt in de omzetting 
van variabelen in computersimulaties. 

x' 

x 

Figuur 2.9: Het effect van een drift 

Als de bundel zich verplaatst in een driftruimte dan ondervindt de ellips in de 
faseruimte een transformatie weergegeven in figuur 2.9. 

Als de bundel door een quadrupooi gaat, dan ondervindt de ellips in de faseruimte 
een transformatie weergegeven in figuur 2.1 0. De quadrupooi is een ionenoptische 
lens; als de quadrupooi horizontaal focuseert dan defocusseert deze verticaal en 
omgekeerd. 
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x 

Figuur 2.10: Het effect van een quadrupooi 

De transformatie elementen zorgen voor transformaties van de electronenverdeling; 
met name in de simulaties worden deze transformaties doorgerekend. Zie Hoofdstuk 
5.2. 

14 



Hoofdstuk 3 Experimentele opzet transversale 
emittantie metingen aan de LINAC 10 met een 
spleetbekkensysteem 

In dit hoofdstuk wordt het meetsysteem van de transversale emittantiebepaling 
beschreven, zowel het mechanische gedeelte als de electronische aansturing en 
signaalverwerking. De meetresultaten worden beschreven in Hoofdstuk 4. De 
emittantie wordt met behulp van een computergestuurd spleetbekkensysteem 
gemeten in zowel het horizontale vlak als het verticale vlak met verschillende 
bundelenergieën en solenoïdestromen. Tevens wordt de invloed van het 
aardmagnetisch veld bekeken. Het principe van het spleetbekkensysteem wordt in 
de volgende secties beschreven. 

Spleet 1 Spleet 2 

Faraday cup 
Linac 

I I I I I 

I I I I Î 
I I 

k 
58.0 cm 

Figuur 3.1: Schematische representatie van het spleetbekkensysteem. 

3.1 Het mechanische systeem en de hardware configuratie 

Een schets van het meetsysteem van de emittantiebepaling wordt weergeven in 
figuur 3.1. 
Het systeem bestaat in hoofdzaak uit twee koppelblokken met elk vier tantaalplaten 
die met stappenmotoren worden aangedreven, gevolgd door een zogenaamde 
Faraday cup. Tussen de twee koppelblokken zit een bundelpijp en aan het einde van 
het systeem wordt de Faraday cup voor stroommeting aangesloten. Het gehele 
systeem wordt vacuüm gepompt en watergekoeld. Om de transversale emittantie te 
meten in het horizontale vlak worden de tantaalplaten in het verticale vlak zo ver 
mogelijk van elkaar af gezet en de tantaalplaten in het horizontale vlak op een kier 
van elkaar gezet (voor het verticale vlak vindt het omgekeerde plaats). De electrenen 
die beide spleten zijn gepasseerd vallen op de Faraday cup en leveren een te meten 
stroom op. De positie van het midden van de eerste spleet definieert de plaats in de 
faseruimte en de positie van het midden van de tweede spleet ten opzichte van het 
midden van de eerste spleet gedeeld door de afstand tussen de spleten definieert de 
divergentie in de faseruimte. Door op veel punten te meten wordt een beeld 
verkregen van de faseruimte-ellips en van daaruit de emittantie. 
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3.2 Het electronische systeem 

De meting wordt bestuurd en gemeten met behulp van het Phydas systeem. De 
bestaande software voor de besturing van de LINAC (geschreven in EPEP)[WIJ95] 
werd aangevuld met de aansturing van de stappenmotoren, uitlezing van de posities 
van de spleten en stromen op de spleten en Faraday cup. De stappenmotoren 
worden bestuurd door twee getallen naar adressen van het eerste 
stappenmotorinterface (een DAC) te sturen. Het eerste getal selecteert de richting 
van de motoren en de tweede selecteert welke motoren een stap moeten zetten. Dit 
heeft een richting en een puls voor de geselecteerde motoren tot gevolg. Een 
tweede stappenmotorinterface is nodig om deze puls te verbreden en te versterken 
en bovendien de forse ruis uit het signaal te filteren. Deze ruis is vooral een gevolg 
van de hoogspanning pulsen voor het magnetron. Deze ruis kan zonder filtering voor 
oncontroleerbare stappenmotoren zorgen. 
Op de stappenmotoren zijn potentiometers gemonteerd waarmee de posities van de 
tantaalplaten te bepalen zijn; offset units worden gebruikt om uitgangsposities vast te 
leggen. De potentiometers en de stromen over de spleten en de Faraday cup 
worden uitgelezen met behulp van een Phydas ADC. Zie figuur 3.2. 

Figuur 3.2: 
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Een stuk electronisch systeem achter het experiment. 

De stromen zijn erg klein en worden vergezeld door veel ruis, dus het signaal moet 
gefilterd worden. Zie figuur 3.3 voor de opzet van de signaalverwerking. Een stroom 
van de Faraday cup of van de spleten zorgt voor een potentiaalverschil over een 
weerstand van 100 n, wat naar een differentiële versterker wordt geleid door één 
draad van een afgeschermde twee aderige kabel. De andere draad is met een 100 
n weerstand aan aarde verbonden, zodat de ruis over beide kanalen door bijna 
identieke geometrie vrijwel hetzelfde is. De ruis over de draad die aan aarde ligt 
wordt van het signaal afgetrokken en het overblijvende signaal wordt versterkt. Een 
'low pass' filter zorgt ervoor dat de ruis met een golflengte korter dan de 2 11s puls 
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van de LINAC verwijderd wordt, en het achtergrond signaal, met een veel lagere 
frequentie dan de herhalingsfrequentie van de puls, wordt verwijderd met een 'base 
line restorer'. Het overblijvende signaal wordt naar een detector geleid die een 
spanning aan een Phydas ADC aanbiedt ter hoogte van de spanningspiek van het 
signaal. Ruis op de Faraday cup of de spleten zelf levert echter nog steeds 
meetfouten op bij lage stromen. 

2-core screened cable 

Figuur 3.3: Signaalverwerking 
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Hoofdstuk 4 Resultaten transversale emittantie 
metingen aan de LINAC 10 met een 
spleetbekkensysteem 

Bij het bepalen van standaardafwijkingen O'x, O'x· of O'y, O'y· van de bundel electrenen in 
de faseruimte (zie Hoofdstuk 3) moet er rekening worden gehouden met de eindige 
breedte van de spleten. We nemen een bundel electrenen met een bepaalde 
bivariate (Gaussische) normaalverdeling met een bepaalde standaardafwijking O'x en 
O'x· (met p=Jl>FJlx=O) die op het spleetbekkensysteem valt. De grootheden s/1, s/2 zijn 
de spleetbreedtes en X1, X2 zijn de posities van het midden van spleet 1 
respectievelijk spleet 2. 

x2 -x~ 
De divergentie wordt beschreven met X'=--=-

L 

Spleet 1 Spleet 2 

X L '=0 

Figuur 4.1: Voorbeeld van een spleetbekkenopstelling. 

Electrenen komen voorbij spleet 1 met een positie bij spleet 1 tussen 
sll sll 

X 1 = X 1 -2 en X 1 = X 1 +2 (zie figuur 4.1). 

Om vervolgens ook langs ook langs spleet 2 te komen dienen deze electrenen een 
divergentie te hebben tussen 

(X 2 + 1 sl2)- XI (X 2 -1 sl2)- XI 

x'= en x'= , oftewel 
L L 

(x~ +~sl2)-x1 ( X 1 -~sl2)-x1 
x'= X'+ en x'= X'+------

L L 

Dus een bundel met een bepaalde bivariate Gaussische normaalverdeling wordt 
achter de spleten op de volgende manier waargenomen: 
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( X +-
2

1 
s/2)-x 

s/1 x+- x'+-'-----__::____!__ 
2 L 

F(X, X')= J dx J dx' f (x, x') (4.1) 

X-- X--s/2 -x sll ( I ) 

2 X'+-'-----_::_2-----'---
L 

met f(x,x') de bivariate Gaussische normaalverdeling, X het midden van spleet 1. 

Om nu de waargenomen ()x te bepalen wordt in formule 4.1 X'=O ingevuld en uit 
F(X,O) het FWHM (Full Width Half Maximum) bepaald. 

(x +-2
1 
s/2)-x 

sll 
X+-

2 L 

F(X,O)= J dx Jdx'f(x,x') (4.2) 

Figuur 4.2: 
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Vergelijking van een gemeten profiel (v1) voor een 10 Me V bundel 
(gestreepte lijn) met een Gaussische normaalverdeling (ononderbroken lijn) 
en een dubbel geïntegreerde Gaussische normaalverdeling (stippellijn) 
[HAM97]. 

Het FWHM (zie figuur 4.2) is de breedte van de lijn die de punten van de helft van de 
maximale uitwijking van een Gauss-kromme met elkaar verbindt. Deze breedte komt 
overeen met 2.35 maal de standaardafwijking van een Gauss-kromme. Vele 
emittantiemetingen zijn verricht bij verschillende instelparameters van de Ll NAC 10 
en op verschillende data. Een aantal van de metingen zijn weergegeven in 
contourplots (zie Appendix A). De metingen hebben een codering h1 t/m h1 0, v1 t/m 

19 



v1 0. Een overzicht kan men vinden in tabel 4.1.De gemeten standaardafwijkingen 
worden uit de contourplots gehaald: een horizontale en verticale doorsnijding op de 
assen leveren Gauss krommes op. Figuur 4.2 laat tevens zien dat de metingen 
redelijk een bivariate Gaussische normaalverdeling rechtvaardigen [HAM97]. 

Op soortgelijke wijze wordt de waargenomen ax' bepaald door in de formule 4.1 X=O 
in te vullen (zie figuur 4.3). 

sll 

2 

F(O, X')= I dx 
sll --
2 

Figuur 4.3: 

I 
-s/2-x 

X'+-2-
L I dx'f(x,x') 

I 
--s/2-x 

X'+-2 __ 
L 

Spleet 1 Spleet 2 

...1 
...-::-·-·.·· sl2 

Voorbeeld van een spleetbekkenopstelling. 

(4.3) 

Als bij een meting een standaardafwijking wordt gevonden dan zal de eigenlijke 
standaardafwijking iets kleiner zijn. De eigenlijke standaardafwijkingingen kunnen 
worden bepaald uit de grafieken van figuur 4.4 en 4.5. In deze grafieken is de 'echte' 
ax uitgezet tegen de 'waargenomen' ax (met ax<=1 mrad), en de 'echte' ax' uitgezet 
tegen de 'waargenomen' ax (met ax=1 mm). De grafieken met ax<=2 en 3 mrad 
respectievelijk ax=2 en 3 mm verschillen weinig met de weergegeven grafieken, en 
doordat de correlatiecoëfficient p klein is bij de metingen (zie Appendix) kunnen we 
zonder problemen p=O nemen. 

De 'echte' standaardafwijking kan in de grafiek worden weergegeven door een 
verticale lijn bij de gemeten a x door trekken tot de gesimuleerde kromme en 
vervolgens een horizontale lijn te trekken naar ax. Een ander aspect van de 
standaardafwijkingbepaling is het feit dat de opening van de spleten slecht bekend is 
door hysterese effecten van de spleten en stappenmotoren bij het openzetten. Een 
absolute bovengrens van de standaardafwijking is daarom de gemeten 
standaardafwijking en kan in de grafiek worden weergegeven door een verticale lijn 
bij a9emeten door trekken tot de lijn .v=x en vervolgens weer een horizontale lijn te 
trekken naar aecht· De ondergrens is dan de eerder bepaalde standaardafwijking. 

Voor de emittantiemetingen hebben we gekozen voor een relatief grote spleetgrootte 
van 2.44mm (kleiner geeft een te lage Faraday cup stroom), met een stapgrootte 
van 1.22mm. 
We kunnen stellen dat een kromme van de spleten op bijvoorbeeld 1.22mm een 
soort bovengrens vastlegt. Daarom zijn in de grafieken twee krommes weergegeven: 
x met de spleten op 1.22mm en met de spleten op 2.44mm. Zie figuur 4.4 en 4.5. 
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Figuur 4.4: crx versus ax (axc::1 mrad; x spleten op 1.22mm; spleten op 2.44mm). 
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Figuur 4.5: ax· versus aX' (ax=1 mm; x spleten op 1.22mm; spleten op 2.44mm). 
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De 2.44mm ondergrens en 1.22mm bovengrens leveren het geschatte 90% 
emittantie interval op. Zie tabel 4.1. 

Emittantie 
Wat opvalt is dat de horizontale emittantie verschilt van de verticale, terwijl deze 
gelijk aan elkaar zouden moeten zijn als men uitgaat van rotatiesymetrie van de 
LINAC 10. Een conclusie kan zijn dat de bundel niet rotatiesymetrisch is door 
bijvoorbeeld structuur imperfecties of niet-rotatie symetrie van het electronenkanon. 
Waarschijnlijk zijn de spleetopeningen kleiner geweest dan de ingestelde 2.44mm 
waardoor de 'echte' standaardafwijking meer naar de bovenkant ligt van het 
emittantie interval: de 90% x-emittantie is ongeveer 10 mm-mrad, de 90% y
emittantie is ongeveer 22 mm-mrad. De LINAC 10 kan met deze waardes goed 
gekoppeld worden aan het racetrack mierotren met x-acceptantie van 9,9 mm-mrad 
en y-acceptantie van 26,4 mm-mrad. 

Vergelijking met simulaties 
De 90% emittantie in simulaties [HAM97] is groter dan de gemeten emittantie. 
Verschillen kunnen worden toegewezen aan onzekerheid in de spleetbreedte, 
structuurimperfecties of onzekerheid/gebreken in de simulaties. Electrenen met een 
hoge divergentie kunnen de rand raken en worden uitgesloten. 

Reproduceerbaarheid 
Uit de metingen h1, h2, h3 en v6, v7, welke zijn gemeten onder de zelfde 
omstandigheden, maar op verschillende dagen, blijkt dat de reproduceerbaarheid 
niet erg goed is. Het is bekend dat de LINAC 10 niet erg constant is en dat 
spleetbreedte kan verschillen per meting. Metingen verricht op dezelfde dagen zullen 
waarschijnlijk minder van elkaar verschillen. 

Afhankelijkheid van bundelstroom 
Om de invloed te onderzoeken van de grootte van de bundelstroom is de normale 47 
mA meting (electronen energie 10 MeV) vergeleken met een 120 mA meting (een 
hogere stroom kon niet worden bereikt). Bij 120 mA is de electrenen energie 8,9 
Me V en volgens simulaties [HAM97] zou de emittantie hierbij 10% moeten 
toenemen. De metingen h1 ,h2,h3 vergeleken met h4 leveren inderdaad een 
toename van de emittantie van 10% op, maar de onzekerheid van elke meting ligt 
ook in die orde grootte, zodat niet ontegenzeggelijk is bewezen dat de emittantie 
toeneemt bij hogere bundelstromen. Een hogere bundelstroom of een ander type 
emittantie meting (OTR?) zou dit misschien kunnen verduidelijken. 

Aardmagnetisch veld correctie 
Om de invloed van het aardmagnetisch veld te onderzoeken is meting h1 ,h2,h3 
vergeleken met h1 0 en v1 met v8. In het verticale vlak zijn de emittanties ongeveer 
gelijk, maar in het horizontale vlak is de emittantie zonder aardmagnetisch veld 
correctie 10 tot 20% (rekening gehouden met de onzekerheid) kleiner dan met 
aardmagnetisch veld correctie. De positie van de bundel verschuift met 0,5 mm in x
richting en 3 mm in de y-richting, evenals de divergentie van de bundel met 2,5 mrad 
alleen in de y-richting onder de invloed van het aardmagnetisch veld. 

Invloed van de derde groep solenoïdes 
De standaardafwijkingen O'x en O'y nemen af naarmate de stroom door de solenoïdes 
toeneemt. Dit viel te verwachten door een betere focussering, maar een verband 
tussen O'x·, O'y· en de solenoïdestroom was niet aantoonbaar, mogelijk door de slechte 
reproduceerbaarheid. 
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Conclusies 

De emittantie bepaling met behulp van een spleetbekkensysteem bleek goed 
uitvoerbaar na het juist filteren van de signalen. Correcties werden uitgevoerd en de 
resultaten waren als volgt: 

• De 90% x-emittantie is 10 mm·mrad, de 90% y-emittantie is 22 mm·mrad. De 
LINAC 10 kan met deze waardes goed gekoppeld worden aan het racetrack 
mierotren met x-acceptantie van 9,9 mm·mrad en y-acceptantie van 26,4 
mm·mrad. 

• De emittantie wordt groter bij grotere bundelstroom. 

• De aardmagnetisch veld correctie zorgt voor een verschuiving van de 
electrenenbundel van 0,5 mm in de x-richting, 3 mm in y-richting en 2,5 mrad 
in y'-richting. Ook zorgt de correctie voor een verlaging van de x-emittantie 
van 15% 

• Een hogere stroom door 3e set solenoïdes zorgt voor kleinere transversale 
emittantie; een opstelling met meer vermogen kan dus voordelen opleveren. 

• Met de juiste instellings parameters is ongeveer 20 mA van de 47 mA 
bundelstroom geschikt voor injectie in het RTME. 

• Reproduceerbaarheid: het iedere keer inregelen van de LINAC 10 en de 
bundellijn is noodzakelijk. 

De resultaten kunnen worden verbeterd door: 

• De spleten smaller te maken; 
hiervoor zal de IFcmeting moeten worden verbeterd. 

• De spleetbreedtes beter te bepalen. 

• De stapgrootte te verkleinen. 
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Tabel 4.1 geeft de resultaten weer van horizontale en verticale emttantiemetingen. 

Tabel4.1: Emittantiemetingen (h=horizontaal,x-x' ; v=verticaal,y-y') 

Code date beam earth current in measured measured estimated 
current magnetic third set standard standard 90% 

field of deviation deviation emittance 
correction solenaids x (ar y) x' (ar y') interval 

[mA] [A] [mm] [mrad] [mm-mrad] 
h1 02-08-'96 47 on 17.5 1.60 1.81 0.66-10.4 
h2 07-08-'96 47 on 17.5 1.70 1.83 1.19-11.4 
h3 19-09-'96 47 on 17.5 1.65 1.91 2.90-11.8 
h4 05-08-'96 120 on 17.5 1.78 1.91 3.18-12.9 
h5 25-09-'96 47 on 5.0 2.00 1.86 2.30-14.4 
h6 25-09-'96 47 on 10.0 1.94 1.91 3.53-14.1 
h7 12-08-'96 47 on 12.5 1.86 1.70 0-12.0 
h8 26-09-'96 47 on 15.0 1.76 1.91 3.14-12.9 
h9 26-09-'96 47 on 19.5 1.54 1.91 2.66-11.0 
h10 05-08-'96 47 off 17.5 1.49 1.79 0.19-9.3 
v1 02-08-'96 47 on 17.5 1.85 2.85 17.5-22.4 
v2 05-08-'96 120 on 17.5 1.83 2.98 18.5-23.0 
v3 26-09-'96 47 on 5.0 2.17 2.94 22.2-22.6 
v4 26-09-'96 47 on 10.0 2.13 2.98 22.1-26.9 
v5 12-08-'96 47 on 12.5 2.04 2.81 19.2-24.4 
v6 12-08-'96 47 on 19.5 1.91 2.98 19.5-24.3 
v7 26-09-'96 47 on 19.5 1.75 2.77 15.7-19.8 
v8 05-08-'96 47 off 17.5 1.81 2.87 17.3-22.2 

24 



Hoofdstuk 5 Optische Transitie Straling (OTR) 

Transitie straling ontstaat wanneer een geladen deeltje met constante snelheid een 
grens overschreidt tussen twee media met verschillende diëlectrische constantes. 
Het bij het deeltje behorende electrische veld is verschillend in de verschillende 
media en de electrische velden moeten zich reorganiseren als ze een grensvlak 
naderen en passeren. In het reorganisatie proces zijn sommige delen van de velden 
bronnen van transitie straling. Dit laatst ondekte stralingsproces in de 
electramagnetische theorie werd voor het eerst voorspeld door Ginzberg en Frank in 
1946 [GIN46] en experimenteel waargenomen door Goldsmith en Jelley in 1959 
[GOL59]. Ter-Mikaelian [TER72] en Ginzburg & Tsytovich [GIN90] hebben literatuur 
over dit fenomeen samengevat en in de Appendix B wordt een kort overzicht van de 
theorie volgens Garibyan beschreven [GAR60]. 
Pionierswerk van Wartski tussen 1972 en 1975 [WAR73,75] demonstreerde de 
mogelijkheid om transitie straling in de optische bandbreedte (OTR) te gebruiken als 
diagnostisch hulpmiddel voor relativistische electronenbundels. Hij liet vooral zien dat 
de divergentie van een electrenenbundel kon worden gemeten met emissie 
afkomstig van zowel een enkel folie als van een intertererend dubbel folie, de OTR 
interferometer. Later hebben Fiorito en Rule complete series diagnostische middelen 
gebaseerd op OTR ontwikkeld [FI084]. 

In dit hoofdstuk worden enkele resultaten uit het werk van Wartski beschreven 
[WAR73,75] (gebaseerd op het eerder genoemde werk van Garibyan). Met behulp 
van de gegeven formules werden computersimulaties gemaakt, waarmee gemeten 
OTR patronen kunnen worden vergeleken. Vervolgens wordt de experimentele opzet 
van de transversale emittantie metingen aan de LINAC 10 met een OTR opstelling 
beschreven. Als gevolg van vele technische problemen met deze opstelling zijn 
slechts weinig meetresultaten verkregen. De experimenten zijn beschreven in het 
laatste deel van dit hoofdstuk. 

5.1 Theorie 

Als een electrenenbundel op een folie valt dan zal zowel achterwaarts als voorwaarts 
transitiestraling worden uitgezonden (zie figuur 5.1 ). 

voorwaarts 

Figuur 5.1: Voorwaartse en achterwaartse transitie straling bij normale inval. 
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De intensiteit Wvan de voorwaarts uitgestraalde transitie straling in een frequentie 
interval dm en in een ruimtehoek dQ wordt uitgedrukt in de volgende formule, 
afgeleid van Garibyan (zie Appendix) voor het geval van een enkel grensvlak bij 
normale inval (medium naar vacuüm): 

d 2W _ e 2 {3 2 sin 2 8cos2 8 

dmdQ- 7r
2

C (1- {3 2 cos2 er 
(ë- I)( 1- {3 2 

- {3~ ë- sin 2 e) 2 

(ëcos8+~ë- sin 2 e )(1- /3~ë- sin 2 e) . (5.
1
) 

Hierin is ede electronlading, f3 de snelheid van het geladen deeltje gedeeld door de 
lichtsnelheid c, e de hoek van de straling ten opzichte van de normaal en Ede 
diëlectrische constante. 

In het geval van een perfect geleidend metaalfolie bestaat de transitie straling uit 
straling dat geproduceerd wordt bij annihilatie of paarvorming van het invallende 
electron en een virtueel positron. Zie figuur 5.2. 

d 2W 1 -ef3sin8 ef3sin8' 
2 

- -- + -----'=------1 
dmdQ 4n 2 c 1- f3cos8 1- f3cos8' 

(5.2) 

met e· de hoek van de straling ten opzichte van de positron snelheid. 

um 

q V 
·········------+-················ 

charge 

Figuur 5.2: Schematische weergave van generatie van transitie straling door een geladen 
deeltje dat een grensvlak passeert tussen vacüum en een ideale geleider 
(spiegel). 

De laatste term tussen de haken mag worden verwaarloosd voor het medium naar 
vacuüm geval met relativistische deeltjes (~~ 1 ). 

(5.3) 

Het stralingsmaximum hoort bij een hoek e = "{"1 ten opzichte van de normaal van 
het 

1 E 
vlak, met de Lorentz factor y = ~ = --2 • Zie figuur 5.3. 

1- {3 2 me 

Hierin is Ede totale energie van het deeltje en mc2 de energie van het deeltje in rust. 
Een voorbeeld: met T=10-70 MeV is y=20-150 en 8=50-6 mrad. 
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Figuur 5.3: 
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~ 
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~ 0.2 
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re 

De intensiteit afhankelijk van de hoek 

De achterwaarts uitgestraalde transitie straling (vacuüm naar medium) ontstaat door 
~ te vervangen door -~ in formule 5.1. 

d 2W e 2 f3 2 sin 2 e JE -1
2 

dmdQ = 4n 2c (1- f3cos8)
2 JE+ 1 

(5.4) 

met e de hoek van de straling ten opzichte van de negatieve snelheid. 
De intensiteit is dezelde als gegeven in formule 5.3 vermenigvuldigd met de 
reflectiecoëfficiënt volgend uit de reflectieformule van Fresnel, doordat de 
achterwaartse transitie straling als gevolg van invallende deeltjes met relativistische 
energieën gezien kan worden als reflectie van pseudofotonen (Williams-Weizsäcker 
methode). Deze methode houdt in dat voor achterwaartse transitie straling de hoek 
van inval van belang is (in tegenstelling tot de voorwaartse transitie straling), en dat 
in formule 5.4 de term tussen haken moet worden vervangen met de Fresnel term 
die overeenkomt met de hoek van inval. Zie figuur 5.4. 

voorwaarts 

achterwaarts 

Figuur 5.4: Voorwaartse en achterwaartse transitie straling bij een invalshoek van 45°. 
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Door nu de electrenen op een dubbel folie onder een hoek van 45° te laten invallen, 
zal het tweede folie als spiegel dienen voor de voorwaartse transitiestraling van het 
eerste folie. Zie figuur 5.5. Zo zal deze transitiestraling gaan interfereren met de 
achterwaartse transitiestraling van het tweede folie. 

Figuur 5.5: Transitie straling bij een invalshoek van 45° op een dubbelfolie. 

Het fase verschil van de twee bronnen van straling is in de richting die een hoek e 
2nL ( ) maakt met de hoek van terugkaatsing: cp = À/3 1- f3 cose , waarbijL de weglengte 

van het electron tussen de folies is. 
Zo ontstaat de volgende formule voor een dubbelfolie 

(5.5) 

Figuur 5.6 laat een voorbeeld zien van een transitie straling patroon bij twee 
verschillende energieën met een dubbelfolie opstelling. 

N.1o·• 

Figuur 5.6: Transitie straling patroon voor een dubbel folie opstelling. 
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5.2 Simulaties 

Om een idee te krijgen van de transitie straling patronen van een toekomstige 
opstelling (het hoofddoel van de opstelling is het bepalen van de emittantie van de 
electronenbundel), werden simulaties van zowel een enkel folie als een dubbel folie 
op de computer gegenereerd. Belangrijke invoerparameters voor de simulaties 
waren onder andere de bundelstroom, bundelenergie, transformatie elementen, 
zoals een buigmagneet en een guadrupool, en de afstand tussen de folies voor het 
geval van een dubbel folie. Belangrijke formules (omgerekend in MKSA eenheden) 
voor de simulaties: 

Enkel folie 

d 2 I e 2 f3 2 sin 2 8 1 e 
2 

8 
2 

dmdn= 4nEa 4n2c(l-f3coser ""4nEa n2c(y2 +82r 

Dubbel folie 

Zie Hoofdstuk 5.1 voor uitleg van de symbolen. 
Een flowdiagram van de simulaties: 

Bivariate normaalverdeling 

Tranformaties door systeem 

I OTR patroon 

(5.6) 

(5.7) 

Honderden transitie straling patronen werden gegenereerd voor electrenenbundels 
met verschillende bivariate Gaussische normaalverdelingen (zie Hoofdstuk 2.2) en 
verschillende energieën. Zie figuur 5.7 en 5.8. 

De patronen laten zien dat divergentie verschillen voor bundelenergieën van 10 Me V 
en in mindere mate 75 Me V duidelijk konden worden gemaakt met een enkel folie 
opstelling. Een dubbel folie opstelling biedt pas voordelen ten opzichte van een enkel 
folie opstelling bij een hogere energie van bijvoorbeeld 75 MeV. 
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Met behulp van de transitie straling patronen van de dubbel folie opstelling werden 
afstanden bepaald tussen de folies waarbij divergentie verschillen in het gewenste 
gebied optimaal verduidelijkt worden. Op basis van deze afstanden werden 
zogenaamde OTR tools ontworpen. Zie Hoofdstuk 5.3. 

20 

10 

0 ---f""~~---~ --1 -r--- T-

.00 .02 .04 .OE3 .OR .1 () ~2 .14 .16 

e 

Figuur5.8: Simulatie dubbel folie, 10 Me V, folie afstand 0,45 mm, divergenties 1 t/m 10 mrad 
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5.3 Experimentele opzet van de transversale emittantie 
metingen aan de LINAC 10 met een Optical Transition 
Radialion (OTR) opstelling 

De electrenenbundel uit de LINAC 10 wordt via een buigmagneet naar een 
aluminium folie gebracht dat onder een hoek van 45° is gemonteerd. De 
buigmagneet heeft een buighoek <p van 30° met een radius van 20 cm, de maximale 
stroom bedraagt 15 A. Bij een stroom van ongeveer 13 A valt de electrenenbundel 
op het aluminum folie. De bundel produceert transitie straling die wordt opgevangen 
door een lenzensysteem met daarachter een CCD (Charged coupled device) 
camera. Zie figuur 5.9. Om zeker te zijn dat alleen transitie straling en geen straling 
afkomstig van de electrenen gun wordt gedetecteerd is in de buigmagneet zwarte 
blindering bevestigd om reflectie tegen te gaan. Ook is na de buigmagneet in een 
koppelblok een dun aluminium folie bevestigd dat eventueel licht van de electrenen 
gun reflecteert, maar door de grote afstand weer niet de OTR straling van het 
tweede aluminumfolie beïnvloedt. 

LINAC10 
1 m 

· · · Lenzen 
· · · systeem lol 

I ~ 
Computer 

CCDcamer_:ÇJ 

Figuur 5.9: Schematische weergave OTR opstelling. 

De CCD camera is een zogenaamde zelfbouw Cookbook camera. De camera heeft 
een TC245 CCD chip van Texas lnstruments en bestaat uit 755x242 pixels met pixel 
afmetingen van 8,5 ~-tmx19,7 ~-tm. Deze camera is bevestigd op een sokkel met een 
Peltier koelelement in een zelf ontworpen behuizing. De CCD chip in de eventueel 
watergekoelde aluminum behuizing kan worden beschermd tegen stof of 
condensatie aanslag met behulp van een kleine overdruk stikstof. De aluminum 
behuizing wordt tenslotte afgesloten met een doorzichtig perspex deksel. De camera 
geeft de informatie van de pixels door aan de computer en middels de bijgeleverde 
software wordt een beeld verkregen. Een 'full frame' beeld bevat 252x242 pixels met 
effectieve pixel afmetingen van 25,5 ~-tmx19,7 ~-tm. De afmetingen van CCD chip zijn 
dus 6,4 mm x4,8 mm. 

Door te focusseren op het folie kun je een foto maken van de bundel spot. De 
diameter van de bundel in zowel horizontale als verticale richting is hieruit direct te 
bepalen. Hiermee wordt dus Xmax , Ymax in de xx' respectievelijk yy' faseruimte 
vastgelegd. 
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Het lenzensysteem bestaat hierbij uit drie lenzen, met brandpuntafstanden van 50 
mm, 500 mm en 300 mm die voor een verkleining zorgen van ""g maal, zodat het 
gehele aluminiumfolie in beeld komt. Zie figuur 5.1 0. 

+50 mm +500 mm +300 mm 

ggo I I / 
5 cm 14 cm 62 cm 16 cm 

-

Figuur 5.10: Schematische weergave lenzensysteem 

Een moeilijker punt is om de divergentie te bepalen. Dit kan als volgt worden 
gedaan: de CCD camera wordt uit focus geplaatst en maakt een foto met daarop de 
intensiteit afhankelijk van de hoek. Zie Hoofdstuk 5.4. Het zo verkregen plaatje wordt 
vergeleken met computersimulaties van de straling door de bundel met verschillende 
divergenties, waardoor de divergentie bepaald kan worden. 

De oorspronkelijke bedoeling was om de OTR metingen te doen met zowel een 
enkel folie als een dubbel folie opstelling. Voor de dubbel folie metingen zijn speciale 
aluminium cylinders ontworpen (voor de enkel folie opstelling werd aanvankelijk ook 
één van de aluminium cylinders gebruikt, maar werd om onderstaande reden 
vervangen door een huishoudelijk aluminium folie). Deze cylinders werden voor de 
dubbel folie opstelling bevestigd achter een doorzichtig mylar folie en bezaten 
kamers van verschillende dieptes (zie figuur 5.11 en 5.12) afgeleid uit de vele 
simulaties. Zie Hoofdstuk 5.2. 

mylar fol 

kamer 

Figuur 5.9: Schematische weergave dubbel folie ontwerp 

Het probleem van deze opstelling was echter dat de aluminum cylinders gingen 
fungeren als een soort bundel stop. De daarbij uitgezonden harde fotonen zijn met 
een CCD camera niet te onderscheiden van de gewenste OTR straling. Met andere 
woorden: de foto's waren geen foto's van OTR straling en daardoor onbruikbaar, net 
zoals de aluminiumcylinders. Een conclusie die getrokken kan worden is dat een 
dubbel folie opstelling echt een opstelling van twee folies moet zijn, en toekomstige 
ontwerpen moeten daaraan dan ook voldoen. 
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r---------------------------------------------------------------

5.4 Resultaten van de transversale emittantie metingen aan de 
LINAC 10 met een Optica I Transition Radiation (OTR) 
opstelling 

De bedoeling was om zowel met een enkel folie als een dubbel folie opstelling de 
emittantie te bepalen van de LINAC 10. Er zouden voor beide opstellingen twee 
soorten foto's worden gemaakt: één gefocusseerd op het aluminum folie en één uit 
focus. Uit deze foto's zouden intensiteits profielen worden gehaald, waarmee de 
benodigde gegevens kunnen worden gehaald zoals beschreven in Hoofdstuk 5.3. 
Een voorbeeld hiervan is figuur 5.13. 

Single FoU OTR Data 
AMGULAR DISTRl8UTlON I .... SPOT hr.....,.,.t) 

I 

11 -PROFILE x""f''ROF:&U: 

Figuur 5.13: Voorbeeld OTR foto's, rechts in focus (bundel spot) , 
links uit focus (intensiteit afhankelijk van de hoek). 

Door de vele technische problemen was het helaas niet mogelijk om met OTR
metingen veel te zeggen over de parameters van de electrenenbundel uit de LINAC 
10. Figuur 5.14 is één van de bruikbare foto's die is genomen met de enkel folie 
opstelling. De uitkomst van de emittantie metingen met behulp van het 
spleetbekkensysteem doorberekend na de trans-formatie elementen wordt in 
ordegrootte bevestigd met de bundel afmetingen op foto figuur 5.14. 
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Figuur 5.14: Foto van de bundelspot met behulp van OTR. 
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Conclusies en Aanbevelingen 

Het hoofddoel van dit afstudeerwerk was het bepalen van de transversale emittantie 
van de bundel van de LINAC 10, alsmede het ontwerpen van een emittantie 
meetopstelling welke later voor het racetrack mierotren van de TUE gebruikt zal 
kunnen worden. 

Als deze emittanties binnen de acceptanties passen van de volgende elementen van 
het EUTERPE project worden de electrenen zonder problemen getransporteerd en 
versneld. De acceptantie van het RTME is 9,9 mm-mrad in de x-richting en 26,4 
mm-mrad in dey-richting [GOS96]. 

De emittantie van de LINAC 10 kan op twee manieren worden bepaald: 
- met een spleetbekkensysteem 
- met een Optische Transitie Straling (OTR) opstelling (Zie Hoofdstuk 5). 

De emittantie bepaling met behulp van een spleetbekkensysteem bleek goed 
uitvoerbaar na het juist filteren van de signalen. Correcties werden uitgevoerd en de 
resultaten waren als volgt: 

• De 90% x-emittantie is 10 mm-mrad, de 90% y-emittantie is 22 mm-mrad. De 
LINAC 10 kan met deze waardes goed gekoppeld worden aan het racetrack 
mierotren met x-acceptantie van 9,9 mm-mrad en y-acceptantie van 26,4 
mm-mrad. 

• De emittantie wordt groter bij grotere bundelstroom. 

• De aardmagnetisch veld correctie zorgt voor een verschuiving van de 
electrenenbundel van 0,5 mm in de x-richting, 3 mm in y-richting en 2,5 mrad 
in y' -richting. Ook zorgt de correctie voor een verlaging van de x-emittantie 
van 15% 

• Een hogere stroom door 3e set solenoides zorgt voor kleinere transversale 
emittantie; een opstelling met meer vermogen kan dus voordelen opleveren. 

• Met de juiste instellings parameters is ongeveer 20 mA van de 47 mA 
bundelstroom geschikt voor injectie in het RTME. 

• Reproduceerbaarheid: het iedere keer inregelen van de LINAC 10 en de 
bundellijn is noodzakelijk. 

De resultaten kunnen worden verbeterd door: 

• De spleten smaller te maken; 
hiervoor zal de IFc meting moeten worden verbeterd. 

• De spleetbreedtes beter te bepalen. 
• De stapgrootte te verkleinen. 

Een OTR opstelling is ontworpen en gebouwd. Er zijn enkele tests uitgevoerd 
resulterend in enkele OTR-foto's, maar de opstelling moet in de toekomst nog sterk 
verbeterd worden wil het nauwkeurige informatie geven over de bundelparameters. 
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Appendix A 

In deze Appendix worden de contourplots van de emittantiemetingen met behulp van 
het spleetbekkensysteem weergegeven. De gemeten standaardafwijkingen worden 
uit de contourplots gehaald: een horizontale en verticale doorsnijding op de assen 
leveren Gauss krommes op (zie Hoofdstuk 4). 
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Figuur A1: Contourplot van emittantiemeting h1 
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Figuur A2: Contourplot van emittantiemeting h2 
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Figuur A3: Contourplot van emittantiemeting h3 
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Figuur A4: Contourplot van emittantiemeting h4 
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Appendix B 

Deze Appendix geeft een kort overzicht van de OTR theorie volgens Garibyan (zie 
ook [GIN90]). Pionierswerk van Wartski was gebaseerd op het werk van tussen 
1972 en 1975 [WAR73,75] demonstreerde de mogelijkheid om transitie straling in de 
optische bandbreedte (OTR) te gebruiken als diagnostisch hulpmiddel voor 
relativistische electronenbundels. 
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Garibyan (1960): 

Garibyan toonde met de volgende theorie aan dat een uniform bewegend deeltje bij 
het passeren van een grensvlak tussen twee media energie verliest en dat deze 
energie geheel in de vorm van transitie straling wordt uitgezonden. 

Grensvlak tussen twee media 

Stel dat een geladen deeltje langs de z-as beweegt met snelheid v, en van het ene 
medium naar het andere gaat (met diëlectrische constante E1(ro) respectievelijk 
E2(ro)). Het vlak Z=Ü is hierbij het grensvlak tussen de twee media waardoor het 
deeltje beweegt op t=O. Zie figuur 8.1. 

Medium 1 ''Medium 2 

V 

Z=Ü 

Figuur 8.1: Schematische weergave van een deeltje dat een grensvlak passeert. 

Het veld behorende bij een deeltje dat beweegt in een homogeen medium voldoet 
aan de electrische Maxwell vergelijkingen 

1 ()D 4n 
V x H =--+-ve8(r- vt), 

c dt c 

V·B=O, 

waarbij 

1 dB 
VxE=--

c dt ' 

V· D = 4ne8(r- vt), 

Het veld wordt uitgedrukt in Fourier integralen. 

E(r,t)= J E(k)ei(kr-wt)dk 

hierbij is 

m =kv= kz v, D1,2 (k) = t:1,2 (m)E1,2 (k), B1•2 (k) = J11,2 (m)H1,2 (k). 

Bij het passeren van z=O nemen we aan dat het energieverlies klein is vergeleken 
ten opzichte van de kinetische energie zodat de snelheid constant blijft. Aan beide 
kanten van het grensvlak ontstaan stralingsvelden om te voldoen aan continuiteits
condities bij z=O. 
De Fourier componenten van de longitudinale (in de richting van de beweging van 
het deeltje) stralingsvelden in het 1 e en 2e medium zijn 
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hierbij is ~2. 2 = m 2 c
1
,
2 

/ c 2 
- x 2 en het reële en imaginaire deel van Àu positief. 

De arbeid verricht door Fourier component E' 2n is 

hierbij is 

(1) _ J x 3 dx ( 1 + v ~ I m )( ~ v + m) 
F2 - c2~ +cl~ (e -m2c2/c2)(e -m2cl/cz) m 

(2) J x 3dx (c1lc2 +v~lm)(~v+m) 
F

2 
= 

2 
dm 

cz~ +cl~ (k2 -m2c2/cz) 

Door de volgende integraal 

op te lossen en vervolgens c1 I c2 ~ 1 en c3 ~ c1 krijgen we F2C
1
l, F2C

2
l. 

De integratie over x gaat van 0 tot een zekere waarde x0 , de minimale afstand 
waarvoor de macroscopishe analyse opgaat. 
Eerst moet er geïntegreerd worden over m van - oo tot+ oo . Hiervoor nemen we een 
halve cirkel in het complexe vlak en worden de residuen berekent voor de nulpunten 

van de functies ( e - (1)
2 Cz I c 2

) en (e- (J)
2c) c2

). Vervolgens integreren we over 

m(x) in plaats van x. Voor een ultrarelativistisch deeltje zijn de integratie-grenzen 

~0"2 , 3 /(1- /3 2
) en c~(x~ +0"2•3 /c 2 )/(1- /3 2

) met 0"2 .3 = 4nN2•3 e
2/m. 

(Nis het aantal electrenen per eenheid volume en mis de electron-massa). 
Dan hebben we in het ultrarelativistische geval 

Dit levert op 

2e
2 

{ 2 aYz - ah 3 } F- a- 2 3 ---a-a 
2 - Ffj2 -J(i; 3 a - a 8x c ( 2 J c - 2 3 0 
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De laatste term vervalt als we aannemen dat x 0 = oo • 

> > 
Opmerking: F2 0 als 0" 2 0" 1 • 

< < 
Door een soortgelijke berekening valt aan te tonen dat in tegenstelling tot F2, F 1, de 
arbeid van het stralingsveld in het 1 e medium, naar 0 gaat voor oplopende energie 
van het deeltje en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten. 
Een feit dat nog niet is meegenomen is dat een deeltje met dezelfde snelheid in 
verschillende media verschillende energiën heeft. Dit heet macroscopisch 
'renormalisatie' van de massa van het deeltje. We berekenen de electramagnetische 
energie door een vlak loodrecht op de beweging van een deeltje in een uniform 
medium. 

= 

W = ~ j[E x HLdxdydt 
4n 

e2 J x
3
dxdm 

= nv E(m)(k 2 -m2E(m)/c2 )(k2 -m2E(-m)/c2
) 

De integratie over x gaat van 0 tot Xo zodat voorgaande uitdrukking de flux weergeeft 
door het gehele vlak op een cirkel met straal 1/ x 0 na. 

Verder nemen we even aan dat E(-m) = E(cv). 

Dus 

Het veld is voor afstanden tot 1/ x 0 hetzelfde voor alle media. 

Als een deeltje in medium 1 een energie heeft van J1C
2 ~1- [3 2 

dan heeft een 

deeltje met dezelfde snelheid in medium 2 een energie van Jl' c2 ~1- [3 2 
met 

Jl'=Jl+(W2 -wJ/c2 =Jl+e 2 ({<i; -jëi;)jc2
• 

De energie van het deeltje is met meeneming van F2 

Het deel tussen de rechte haken is altijd positief : bij het passeren van de grens 
tussen twee media zal het deeltje altijd een deel energie verliezen ter grootte van 
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Voor vacuüm-medium en medium-vacuüm gevallen is dit energieverlies 

( e 2 I 3c )~a I 1 - f3 2 
. 

We zullen aantonen dat het energieverlies geheel wordt veroorzaakt door transitie 
straling. 
We berekenen de electromagnetische straling door een vlak loodrecht op de z-as in 
het 26 medium. 

= 

s2z = 4: l[ E2 x Hz L dtdxdy 

Deze flux bestaat uit drie delen: één door het veld van het geladen deeltje zelf met 
a = a 2 ; de tweede is het stralingsveld I; het derde is het gevolg van interferentie 

tussen deze twee velden en verdwijnt als (mjv- ~ )z >> 1. 

Om de condities te vinden waarvoor de interferentieterm verdwijnt maken we, na het 
integreren over t, x en y met gebruikmaking van de 8-functie, de substitutie 

x= ( mj c ).jE; sin 8. Hierbij is e de hoek tussen de golfvector van het stralingsveld en 

de z-as. We nemen even aan dat E2 = 1 en t: 1 = E, en vinden dan voor de energie 

flux door transitiestraling in het 26 medium 

De straling verdwijnt voor kleine hoeken ( e - ~ 1- f3 2 
) en de grootste bijdrage in de 

integraal is daarom van frequenties lager dan de optische frequenties. Door 

t:(m) = 1- a I m 2 te substitueren, sine door e te vervangen, te integreren over ffi, en 

over e van 0 tot oo vinden we 

De transitie straling in het eerste medium kan gevonden worden door ~ te vervangen 
door -~. Dit heeft tot resultaat dat de kleine factor in de noemer verdwijnt, de transitie 
straling binnen het optische deel van het spectrum valt en logaritmisch divergeert 
met de energie. 

Het aantal uitgezonden fotonen met m' ~ m"P' per deeltje : 

N', = 1~7 ~H ~·~ 2(1~P'J ~] 

49 



Eindige plaat 

Stel nu dat een deeltje in vacuüm beweegt en een een plaat met grenzen Z=O en Z=a 
binnendringt. Doordat het deeltje zich aan beide kanten van de plaat in een zelfde 
medium bevindt hoeft de massa niet gerenormaliseerd te worden. Zie figuur 8.2. 

i~ 
k 

'? 

1<<. 

·."'' 
V 

Z=O Z=a 

Figuur 8.2: Schematische weergave van een deeltje dat door een plaat beweegt. 

Als in het vorige geval bekijken we de arbeid die wordt verricht op het deeltje door 
het stralingsveld en verkrijgen we de volgende uitdrukkingen voor de regionen voor 
de plaat (W0), in de plaat (w1) en achter de plaat (W1) 

met 

n = ( ~ ± ~ )ae>;M +( ~ + ~ )j]e';M + z; { ~}e';w"/" 

~.'.} = -( ~ ± ~ )oc•;M( ~ + ~ ))F•;••I" 

a}_±~A-0m+fV~+0m 
f3 - k 2 -w2/c 2 e -w2e/c2 

r} _ fV~ +v/w + ±V~e+v/w 
8 - e -ru2/c2 k 2 

-W
2ê/c2 

F = (ejl+ v~t e-iÀa -(ejl- V~)
2 

eiÀa 
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Technology Assessment 

The graduation assignment has been carried out at the Nuclear Physics Techniques 
group of the Applied Physics department, at the Eindhoven University of Technology, 
cyclotron building. The application and development of technology is and has always 
been a major motive for the research activities. The group consists of the Analysis 
and the Accelerator Group. In the Accelerator Group especially the development of 
partiele accelerators is studied (e.g. the generation of radiation, electron beams etc.). 
The Analysis Group is active in the field of atomie element analysis (e.g. composition 
of materials). 

In the Accelerator Group, the LINAC (10 MeV linear accelerator)-RTME (10-75 MeV 
Racetrack Mierotren Eindhoven) combination is being built for polymer radiation, 
Free Electron Laser (FEL) study with its applications, generation of synchrotron 
radiation (used in biophysics, photo-chemistry, surface and condensed matter 
physics and molecular and atomie physics) and for offering alternative ways of 
generation of electromagnetic radiation, especially in the ultraviolet (UV) domain. 


