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SAMENVATTING 

Dit verslag beschrijft het antwerp van het versnellende systeem 

van een isochroon lage-energie cyclotron (ILEC). Dit systeem bestaat 

uit 4 versnelelektroden of dees en 4 bijbehorende resonantieholten of 

stemtanks. 

In ILEC wordt flattopping toegepast. Dit houqt in dat de effek

tieve versnelspanning een afgeplatte vorm heeft, :die een hogere in

tensiteit en een kleinere energiespreiding van de uittredende bundel 

mogelijk maakt dan een "gewone" sinusvormige versnelspanning. De 

hieruit voortvloeiende (strenge) eisen voor frequentie- en fasestabi

liteit van de deespanningen worden afgeleid. 

De geometrie van het deesysteem werd ontworpen en is beschreven. 

Er is een eerste aanzet gegeven voor een toepassing van de in de 

groep ontwikkelde baantheorie. 

Tenslotte is de geometrie van de stemtanks bepaald. De bijbeho

rende theoretische achtergrond wordt gegeven. Op basis van de theorie 

is een computerprogramma samengesteld, waarmee stromen en spanningen 

in en eigenfrequenties etc. van de stemtanks berekend kunnen worden. 
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1 INLEIDING 

De onderwerpgroep "Technisch-Fysische Toepassingen van het Cyclo

tron" voert met de cyclotronbundel materiaalonderzoek uit. Gaandeweg 

ontstond daarbij de behoefte aan een extra protortenversneller. Mede 
I 

om de in de groep aanwezige kennis, kunde en erv~ring op te frissen 

en uit te bouwen werd besloten een klein (3 MeV) cyclotron te bouwen. 

Dit "Isochronous Low Energy Cyclotron", in de wandeling ILEC (fig. 

1.1), zal naast zijn toekomstige taak als stralingsbron tot studieob

jekt dienen. Ret gaat daarbij vooral om het begrijpen en opheffen 

van energiespreiding in de uittredende protonenbundel, omdat hieraan 

een bovengrens van 1 promille wordt gesteld. Daarnaast wordt ge

streefd naar een hoge bundelintensiteit. Ret hiermee samenhangende 

ruimteladingseffekt* wordt een van de toekomstige onderwerpen van 

onderzoek. 

De afstudeeropdracht was het ontwerpen van het versnellende sy

steem van ILEC: dit omvatte zowel de versnellingselektroden zelf, de 

zogenaamde dees, alsook de resonantiesystemen waar de dees deel van 

uitmaken, de stemtanks. 

Dit hoofdstuk beschrijft globaal wat reeds door anderen ontworpen 

en geconstrueerd is, voorzover dat van belang is voor het versnellen

de systeem. 

* Roge bundelintensiteit en kleine energiespreiding in de bundel 

leiden beide tot kleinere onderlinge afstanden van de protonen in de 

bundel. Daardoor wordt de kracht, die een proton ondervindt van de 

ruimtelading die de andere protonen vormen~van niet meer te verwaar

lozen invloed. 



Fig. I. I ILEC Ia 
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1.1 De magneet 

Voorafgaande aan het eigenlijke ontwerpen zijn een aantal keuzes 

gemaakt. 
I 

1. Ret in 1929 door Lawrence uitgevonden cyclotron werd in 1938 door 
I 

Fig. 

H.Thomas belangrijk verbeterd door het invoeren van een zogenaamd 

"Azimuthally Varying Field". Nagenoeg alle moderne cyclotrons 

bevatten deze verbetering : zo ook ILEC. Hiertoe werden de polen 

voorzien van sectorvormige "heuvels", zie fig. 1.2. 

1.2 

Heuvels en dalen 

J = Magneetjuk 

p = Pool 

H = Heuvel 

D = Dal 

c = Centrum-

schijfje 

Maten in mm. 
34 

J 

2. Er werd een vaste uittree-energie van 3 MeV gekozen. 

3. Er werd gestreefd naar een zo laag mogelijke energiespreiding in 

de uittredende bundel, waarbij als doel een· maximum van 

1 °/m gold. 
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4. Om de resultaten van het onderzoek aan ILEC gemakkelijk te kunnen 

"vertalen" naar grotere machines, is het antwerp zodanig dat ILEC 

beschouwd kan worden als het centrum van zo'n grote machine. Dit 

komt onder andere tot uiting in de keuze van de sterkte van het 

magneetveld, de hoogte van de versnelspanning en sommige hiermee 

samenhangende afmetingen. 
I 

s. In een tijd van economische neergang ligt het.voor de hand goed-

kope en eenvoudige oplossingen te zoeken. Er werd daarom ge

streefd naar een eenvoudig antwerp met maximale kana van slagen; 

daarnaast werden waar mogelijk goedkope materialen ingezet en 

werd getracht het energieverbruik laag te houden. 

Ret bovenstaande werd, wat de magneet betreft, als volgt uitge

werkt. Voor het juk werd de relatief goedkope (punt S) staalsoort 

Staal 37 gebruikt. Dit verzadigt bij ongeveer 1.84 Tesla; als maxi

male magnetische induktie is in het antwerp daarom 1.8 T gekozen. 

De vertikale focussering is sterk genoeg als we als gemiddeld veld B 

= 1.5 T kiezen (M.J.M. Kruip[1]). Dit levert voor de omwentelings

frequentie f 0 van een deeltje: 

fo 

Hierin 

Wegens 

21Tf 0 

In 

v = 

r = 

E = 

Eo= 

LS1! = 22.87 Mhz 
21T m 

is q/m de verhouding tussen 

(V1.1) 

lading en massa van het proton. 

de isochronie van het magneetveld geldt 
J 

= v c ~~2.. Eoz 
) (V1.2) - = r( ( E2 = constant r 

bovenstaande formule is 

snelheid 

straal 

mc 2 = to tale energie = rustenergie + kinetische energie 

m0c2: rustenargie 
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Uit (V1.2) volgt een extractiestraal van 166.4 mm • Dit leidt, met 

wat overmaat vanwege het veld aan de poolrand, tot een pooldiameter 

van 400 mm (fig. 1.3). 

Fig. 1. 3 

De poolopper

vlakken 

B = gat voor 

ionenbron 

C = centrum-

schijfje 

D = dal 

H = heuvel 

De heuvel loopt 

naar buiten toe op 

ivm. de isochronie 

( zie (Vl.1), 

(V1.2) 

Alle maten in mm. 

J 

De voor het hoogfrequentsysteem misschien belangrijkste parame-

ter is de beschikbare ruimte tussen de polen. Hoe groter deze "gap" 

is, hoe groter het aantal Ampere-windingen van de spoelen moet zijn 

om het gekozen magneetveld van 1.5 T op te wekken. Enerzijds is, om 

kosten te beperken, gestreefd naar kleine spoelen en dus een kleine 

gap. Anderzijds moest de afstand dee - pool voldoende zijn om elek

trische doorslagen te voorkomen (W.D. Kilpatrick[19 ]) en moest er 

voldoende ruimte zijn om de bundel door te laten. Door de dees in de 

dalen van de poolopp~rvlakken te situeren kon de gap zo klein moge

lijk blijven. 
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Hierbij moest echter een compromis gevonden worden wat betreft 

de azimuthale afmeting van de dee, de deehoek. Voor het magneetveld 

is een hoek van 45° het beste (M.J.M. Kruip[1]); voor een zo laag 

mogelijke deespanning moet de deehoek 90° 

50° gekozen (zie fig. 1.3 en par. 2.2.1). 

zijn. Als compromis is 

Een veilige keuze van de afstand dee - pool (waarbij rekening is 

gehouden met dee-spanning en magneetveld) blijkt 15 mm te zijn. Met 
I 

nog eens 15 mm dee-apertuur om de bundel door te laten wordt de gap 

tussen de "dalen" 50 mm hoog. Het veld tussen de polen is in eerste 

orde omgekeerd evenredig met de hoogte van de gap: dat !evert tussen 

de heuvels een gap van 33.33 mm op. De spoel moet ongeveer 50000 

Ampere-windingen hebben; het benodigde vermogen wordt ongeveer 6 kW 

(M.J.M. Kruip(1)). 

In het centrum heeft het magneetveld weinig invloed op de verti

kale focussering van de deeltjes. Het heeft dan ook geen zin de "heu-

vels" en "dalen" tot in het midden te laten doorlopen. 

gekozen voor een vlak schijfje in het midden, zie fig. 1.3. 

Daarom is 

Enkele belangrijke maten van de magneet zijn in fig. 1.1,fig. 1.2 

en fig. 1.3 weergegeven. Voor andere details wordt men verwezen naar 

het afstudeerverslag van M.J.M. Kruip [1]. 
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1.2 Ret boogfrequent-systeem 

Een systeem wordt meestal voorgesteld met een blokschema. Zie 

fig. 1.4. 

Fig. 1.4 

Blokschema hoogfrequentsysteem 

KRISTAL

OSCILLATOR 

EINDVERSTERKER 

GENERATOR 

Ieder onderdeel van bovenstaand blokschema zal in dit verslag 

nog uitgebreid aan de orde komen. Kortweg komt bet neer op het vol

gende. 

De dees of versnelelektroden versnellen de deeltjes op hun rand

gang door bet aangelegde magneetveld. De spanning daarvoor wordt 

geleverd via de stemtanks, die samen met de dees een afgestemde kring 

vormen, resonerend op de frequentie van de voedingsspanning. Door de 

opslingering in de resonantiekring te benutten kan de voedingsspan

ning uit de hoogfrequentgenerator beperkt blijven. 
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In het hoogfrequentsysteem komen zowel zuiver elektronische als 

meer fysische onderdelen voor. Wat dat eerste betreft hebben twee 

stagiaires, A.T. Veltman [4] (TH elektrotechniek) en J.H.w. Spitshuis 

[s] (HTS elektrotechniek), aandacht geschonken aan de generator. Het 

in dit verslag beschreven afstudeerwerk kon daardoor beperkt blijven 

tot de meer fysische kant van de zaak, namelijk de invloed van de 

dees op de deeltjesbeweging en het gedrag van 
1 
electromagnetische 

I 

golven in de stemtank. 

Karakteristiek voor het HF-systeem van ILEC is: 

1. De kortsluitplaat heeft een vaste positie. Anders dan bij varia

bele-energie-cyclotrons wordt de omwentelingsfrequentie van de 

deeltjes in ILEC niet gevarieerd. Daardoor kan de hoogspannings

frequentie constant blijven. Dit komt de eenvoud van het ontwerp 

ten goede. 

2. De toepassing van "flattopping" van de effectieve versnelspanning 

door middel van een extra paar dees. De versnelspanning is een 

sinusfunctie van de tijd. Dat betekent dat deeltjes die op ver

schillende momenten een versnelspleet bereiken, verschillende 

energie~n krijgen. Dit probleem zou uit de wereld zijn als het 

lukte een blokspanning aan te leggen op de dees. Om in die rich

ting te komen wordt (met een extra dee-systeem) een derde harmo

nische component afgetrokken van de versnelspanning - de sinus 

wordt dan als het ware afgevlakt, vandaar de naam "flattopping". 

Om het elekttische gedrag van stemtanks en dees te onderzoeken is 

een model van vacuumdoos, stemtanks en dees gemaakt door de HTS-sta

giair J. Weg [ 6 ]. Hiermee kunnen opslingering, eigenfrequenties, de 

invloed van de lengte van de stemtank, regelingen etc. beproefd 

worden. 

In appendix Al wordt de stand van zaken wat betreft de generator, 

het regelsysteem van fases en amplitudes van de deespanningen en het 

model van stemtanks en dees kort besproken. 
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Tenslotte nog enkele belangrijke gegevens. Het hoofdversnelsy

steem bestaat uit twee dees met daarop 34 kV topspanning (zie par. 

2.2 .1). De frequentie van de dee-spanning is twee maal de omwente

lingsfrequentie van de deeltjes, dus 45.74 Mhz ( "tweede-harmonische 

versnelling"). De dees worden in het midden doorverbonden en vormen 

zo een "\->. lijn". De stemtanks worden volledig gel!vacueerd; daardoor 
' kunnen de gebruikelijke (vacuUm)doorvoerisolatoryn achterwege blij-

ven. E~n van de twee stemtanks wordt "aangestuurd":met ongeveer 8 kV 

hoogfrequentspanning uit de generator. 

De "flattop"-dees krijgen een topspanning van ± 4 kV. De afstand 

tot het pooloppervlak kan daardoor kleiner zijn dan bij de hoofdver

sneldees. Daarom kunnen de flattopdees tussen de heuvels geplaatst 

worden. De bijbehorende stemtanks komen volledig binnen de vacuumdoos 

die de polen omsluit. 

1.3 Inhoud van dit verslag 

Hoofdstuk 2 beschrijft met welke argumenten voor het ontwerp van 

de dees gekozen is en hoe deze keuze is uitgewerkt. Hoofdstuk 3 is 

een eerste aanzet voor het toepassen van de in het verleden in de 

groep ontwikkelde theorie op het versnellingsproces van ILEC, waarin 

gebruik gemaakt wordt van het Ha~iltonformalisme. Met genoemde theo

rie kunnen instabiliteiten in de deeltjesbeweging begrepen worden en 
J 

wellicht kunnen daarvoor dan oplossingen gevonden worden. 

Hoofdstuk 4 gaat over de aan de dee gekoppelde stemtanks. Dee en 

stemtank vormen een afgestemde kring, analoog aan een parallel-reso

nantiekring met een condensator en een spoel. Vanwege de gecompli

ceerde vorm van de stemtank is het eenvoudiger het rekenwerk aan een 

computer over te laten. Er is een betrekkelijk gebruikersvriendelijk 

programma geschreven om spanning, stroom, warmteverliezen en ingangs

impedantie van de stemtank te bepalen. Tenslotte wordt de constructie 

van de stemtanks beschreven. 
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2 DEES 

De dee's zijn de hoogspanningselektroden die voor de versnelling 

van de deeltjes zorgen. In fig. 2.1 worden wat principeschetsen ge

toond. In dit hoofdstuk worden de benodigde dee-spanningen bepaald en 

' de vorm van de diverse dees (4 stuks) wordt beschreven. Ret principe 
I 

van "flattopping" wordt uitgelegd en de hieruit voortvloeiende eisen 

die aan de stabiliteit van fase- en amplituderegeling van de deespan

ningen moeten worden gesteld worden gegeven. 

Vanwege de bijzondere situatie in het centrum wijden we een a

parte paragraaf aan de speciale vorm van de dees aldaar. 

Figuur 2.1. 

Verschillende dee-vormen 

IV 

DUMMY

DEE 

D~~ 
# - ...... 

' 

DUMMYDEE • 
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2.1 Centrum 

Zie figuur 2.2. De protonenbron wordt via een gat door het juk axiaal 

aangebracht. 

Figuur 2.2 

Ret centrum 

R: heuvel 

D: dal 

C: centrum-

schijfje 

DD: dummydee 

B: bron 

b: bundel 

In het centrum heeft het magneetveld weinig invloed op de verti

kale focussering van de deeltjes. Ret heeft dan ook geen zin de "heu

vels" en "dalen" tot in het midden te laten doorlopen. Daarom is 

gekozen voor een vlak schijfje in·het midden, zie fig. 1.3. Dit biedt 

de mogelijkheid fte dees in het centrum wat breder te maken, zodat de 

deeltjes in de dees een grotere hoek dan 50° (zie par. 2.2.1) doorlo

pen. Bij 90° is de energiewinst per omwenteling maximaal ( (V2 .6)); 

dit verklaart enigzins de gekozen vorm van het centrumgedeelte van de 

dees. 

Om de vorm van het centrumgedeelte van de dees te bepalen zijn 

er baanberekeningen gedaan waarbij aangenomen werd dat de veldsterkte 

in de versnelspleten gauss-klok-achtig verliep in de versnelrichting 

(M.J.M. Kruip[l]). Echter, de dwarscomponenten van deze veldsterkte . 
zijn moeilijk te berekenen. Daarom is een magnetisch analogon van het 

centrum gemaakt (P.T. Jutte[7]), dat in de meetmachine van de groep 
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kan worden doorgemeten. Met behulp van de meetresultaten kunnen ge

corrigeerde baanberekeningen gedaan worden, waarna de centrumgeome

trie zonodig bijgesteld kan worden. 

Ret in de inleiding genoemde ruimteladingseffekt, dat vooral in 

het centrum op de voorgrond treedt, is echter (nog) niet in de baan

berekeningsprogramma' s verwerkt. Een van de doel~inden van ILEC is 

experimentele ondersteuning te verschaffen aan eentuitbreiding van de 

bestaande theorie (zie hst. 3) met het ruimteladingseffekt. 

2.2 Hoofdversnelsysteem 

In deze paragraaf bespreken we eerst de vereiste dee-spanning 

(par. 2.2.1) en vervolgens het resulterende uiterlijk van de hoofd

versneldees. 

2.2.1 De Dee-spanning 

De hoogte van de dee-spanning wordt bepaald door de gewenste 

baanscheiding, de afstand tussen opeenvolgende omwentelingen. Als de 

baanscheiding te klein is, kleiner dan de radiale uitgebreidheid van 

de bundel, zullen deeltjes uit onder andere de laatste en eennalaat

ste omwenteling gaan mengen, waardoor in de ge~xtraheerde bundel een 
J 

ongeoorloofd hoge energiespreiding ontstaat. Bij ILEC zal zogenaamde 

constant-tum extractie toegepast worden, waarbij er voor gezorgd 

wordt dat deeltjes uit de eennalaatste omwenteling niet in de uittre

dende bundel komen. Om dit te bereiken moet de energiewinst per om

wenteling M voldoende groot zijn. Hier komt nog bij dat er naar 

gestreefd wordt ILEC te laten lijken op het centrum van een grote ma

chine (par. 1.2), wat inhoudt dat min of meer gangbare waarden voor 

M en de baanscheiding wenselijk zijn. 
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Wanneer een gemiddelde baanscheiding van 5 mm gekozen wordt, dan 

komt men met een extractiestraal van 166 mm op 166 t 5 = 33 omwen

telingen. Voor een extractie-energie van 3 MeV is dan per omwente

ling 6E = 91 keV nodig. 

Hierna zal het verband tussen !:£. en de deespanningen gelegd 

worden. Fig. 2.3 stelt schematisch de dees voor, met voorbijzien aan 
i 

de centrumgeometrie. Fig. 2.4 stelt de hoogfrequ~nte spanning op de 

dees voor, de cijfers verwijzen naar de momenten waarop het deeltje 

versneld wordt. 

Fig. 2.3 

Hoofdversneldees. 

De cijfers verwijzen 

naar fig. 2.4. Het 

deeltje beweegt in 

eerste benadering 

met constante 

hoeksnelheid op 

een cirkel rond 

het geometrische 

middelpunt van 

het cyclotron. 

Fig. 2.4 

Versnelspanning 
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In eerste benadering kan de baan van een deeltje tijdens een omwen

teling voorgesteld worden als een cirkel om de oorsprong (fig. 2.3) 

r = r 0 e = ~ + w0t (V2.1) 

De deespanning is te schrijven als: (zie fig. 2.4) 

(V2. 2) 

met wHF de cirkelfrequentie van de hoogfrequente deespanning en h 

het harmonisch getal (h geheel) waarvoor in de inleiding en in fig. 

2.4 al de waarde 2 werd verondersteld. 

De energiewinst per omwenteling is dan: 

(V2.3) 

Voor t = t 1,t 2,t 3,t4 geldt respectievelijk 9 = -a,a,1T-a,n+a ,dus 

(V2.4) 

lnvullen levert, met gebruikmaking van goniometrische formules: 

qV eff := fiE = 2(1+cos(h1T) )qVsin(ha)cos(h ~) (V2.5) 
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dus is 6E = 0 voor h oneven; de laagst toepasbare frequentie is 

de "tweede harmonische" f = 2 x 22.87 Mhz = 45.74 Mhz. De effectieve 

versnelspanning wordt dan 

,... 
V eff = 4Vsin(2a)cos(21j>) (V2.6) 

waarin <P , de startfase, de hoek is tussen de ,voerstraal van het 

deeltje en de x-as op t=O, zie fig. 8. 

Een zo laag mogelijke deespanning is voordelig. Bij gegeven 6E 

komt dit neer op 2a = 90° (V2.5). Voor het magneetveld is 2a = 45° 

het beste (M.J .M. Kruip(1 ]) • Als compromis is de configuratie van 

fig. 1.3 gekozen: 2a = 50°. Er volgt dan 

91 kV 
V = 4*sin(50o) = 30 kV (V2.7) 

2.2.2 Realisatie 

De breedte van de versnelspleet, de afstand dee-dummydeelijst, 

moet liefst klein zijn voor goede focussering en liefst groot om de 

capaciteit van de dee te beperken. De focussering verbetert niet veel 

verder meer (J .A. van der Heide [9 ]) als de versnelspleet kleiner 

wordt dan de helft van de dee-apertuur (de ruimte tussen de deepla

ten). Aangezien FOOr de dee-apertuur 15 mm gekozen is (zie par. 1.1) 

werd voor de versnelspleet 8 mm gekozen (zie fig. 2.10 en fig. 2.11). 

De capaciteit van ~~n dee wordt hierdoor ongeveer 35 pF (zie ook 

W.Goethals [10]). 

1··1 ,. 
'•,• 
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Alleen de dikte van de dee-platen is nu nog vrij te kiezen. Deze 

dikte moet voldoende warmtegeleiding en stijfheid garanderen. Nemen 

we 2 mm dik koperplaat, dan zal het centrum minder dan 0.25 mm door

zakken en de temperatuurstijging in het centrum zal hoogstens 9 K 

zijn (J.w. Mulder[17]). 

2.3 Flattopping 

Zoals in de vorige paragraaf uitgebreid uit de doeken is gedaan, 

bouwt de energie van een deeltje zich omwenteling na omwenteling op 

volgens (V2.5). De energie van een uittredend deeltje is dus nogal 

afhankelijk van de startfase. Wanneer de energiespreiding in de uit

tredende bundel kleiner dan 1 promille moet zijn, dan mag de effek

tieve versnelspanning en dus, volgens (V2.6), cos(2~) ook niet meer 

varH!ren. Dit levert dan maximaal een fasebreedte A4> van 3.6 ° 

(-1.8°< ~ <1.8°) op, waarbinnen de energiespreiding kleiner is dan 1 

promille. Een fasebreedte van 3.6° komt neer op 4.0% van het to

tale fasegebied. Als het zou lukken een blokspanning als effectieve 

versnelspanning te cre~ren (fig. 2.5) dan zou er 50% van het fase

gebied gebruikt kunnen worden. 

Fig. 2.5 

Mogelijke vorfuen 

van de effektieve 

versnelspanning en 

maximale fasebreed-

te A~ bij flattop

ping met de derde 

harmonische. 
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Om in die richting te komen wordt een derde harmonische toege

voegd (fig. 2.5). Daardoor wordt de fasebreedte ~<P , waarbinnen de 

energiespreiding kleiner is dan 1 promille, belangrijk vergroot. Wan

neer de verhouding tussen de amplitude's van derde harmonische en 

grondfrequentie van de effectieve versnelspanning 0.1223 bedraagt 

is de fasebreedte ~<P = 21.6° (-10.8° < <P <10.8°). Op deze manier 

word t 24% van het to tale fasege hied gebruikt, tie fig. 2. 6. Di t 
I 

betekent een winst van een factor 6.0 in fasebreedte ten opzichte 

van de fasebreedte wanneer er geen flattopping wordt toegepast. 

Het toevoegen van de derde harmonische kan in principe op twee 

manieren verwezenlijkt worden: men kan of trachten een stemtank te 

ontwerpen waarin twee resonantiefrequenties mogelijk zijn die precies 

een factor drie verschillen, of men kan een extra deestelsel aanbren

gen. Vanwege de grotere vrijheid wat instellingen betreft werd, zoals 

al eerder werd vermeld, de laatste mogelijkheid gekozen. Voor een 

stabiele versnelling werden twee "zesde-harmonische" dees toegepast. 

2.3.1 Eisen aan fase- en amplituderegeling 

Vanwege de gei!iste kleine energiespreiding moeten de fases en 

amplitudes van hoofdversnelspanning en flattopspanning nauwkeurig op 

elkaar afgestemd zijn. Om te weten te komen welke nauwkeurigheid 

hierbij vereist wordt, wordt hieronder de energiewinst per omwente

ling berekend. tlit kan op ongeveer dezelfde wijze als in paragraaf 

2.2.1, waarbij wat extra aandacht aan de fase van de deespanningen 

geschonken moet worden. 

Omdat flattopdees en hoofdversneldees niet op dezelfde plaats 

zitten, is er een "faseverschil" tussen de respectievelijke deespan

ningen nodig, dat de looptijd moet compenseren die een deeltje nodig 

heeft om de afstand van hoofdversneldees naar flattopdees af te leg

gen. Uitgedrukt in de deeltjesfase a=w0t moet dit faseverschil 

juist de hoek A ui~ fig. 2.6 bedragen. 
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Uit fig. 2.3, fig. 2.5 en fig. 2.6 blijkt dat de deespanningen 

als volgt te schrijven zijn: (index 2 slaat op de hoofdversneldees, 

index 6 op de flattopdees) 

(V2.8) 
,., 

V 6 = - V 6sin(6wot-A+c5) 

De fasefout c5 bevat zowel geometrische fouten als fouten in de 

faseregeling van de flattopspanning. Herschrijven van (V2.3) en 

(V2.4) voor de flattopdees levert tenslotte 

,.. ,.. 
AE = 4qV2sin(2a2)cos(2~)- 4qVGBin(6a6)cos(6(~c5)) 

Fig. 2.6 

Deesysteem 

(schematisch) 

Index 2: hoofdver

sneldees; index 6: 

flattopdees. 

Dit kan geschreven worden als: 

AE = qVeff{cos(2~) - B cos(6( ~cS)) }/(1 - B) 

met 
,.. "' 

Veff = 4V2sin(2a2) - 4V6sin(6a6) 

(V2.9) 

(V2 .10) 
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Aan de hand van (V2.10) kan men nagaan hoe goed de fase- en amplitu

deregelingen van de deespanningen moeten zijn opdat de flattopping 

de fasebreedte ~~ , waarbinnen de energiespreiding k1einer is dan 1 

promil1e, groter maakt dan wanneer er geen flattopping wordt toege

past (J.W. Mulder [11]). 

Om aan te geven dat het voordeel van flattopping niet altijd 

groot is, is in fig. 2.7 (V2.10) voor een paar wa~rden van B en o 
I 

weergegeven. Om de onderlinge verschillen duideltJk te maken is de 

vertikale schaal sterk vergroot ten opzichte van de schaal van fig. 

2.5. Vergelijken we de situaties met en zonder flattopping, dan valt 

op dat de winst van een factor 6 in fasebreedte door een slechte 

faseregeling bijna geheel teniet gedaan kan worden. 

fig. 2.7 

Versnelspanning 

met en zonder 

flat topping; 

fasebreedte ~~ 

waarbinnen de 

energiespreiding 

kleiner dan 1 

promille is; 

Invloed van de 

fasefout o. 

1: geen flattopping 

2: B=0.1223, o=0° 

3: B=0.1223, 0=1° 

In fig. 2.8 is de fasebreedte met minder dan 1 promille energie

spreiding, ~~ , uitgezet als functie van B voor een aanta1 waarden 

van o • Hieruit bliJkt dat er voor iedere o een maximaal. haalbare 

~~ is. Deze maxima zijn in fig. 2.9 als functie van. o uitgezet. 
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Voor o > 1° is de winst in fasebreedte ten opzichte van de situatie 

zonder flattopping kleiner dan 50% • Vergeleken met de maximale 

winst van een factor 6 is dat erg weinig. Een faseregeling die 

o < 0.25° mogelijk maakt betekent een winst van meer dan een factor 

3 ten opzichte van de situatie zonder flattopping; en een faserege

ling die zo stabiel is dat o < 0.1° levert een winst van minstens 

een factor 5 op. 

Fig. 2.8 

Fasebreedte fl$ 

waarbinnen de 

energiespreiding 

van de bundel 

kleiner is dan 1 

promille, als 

functie van de 

amplitudeverhou

ding van de dee

spanningen B, bij 

enkele waarden van 

de fasefout o 

j 

20 

IS 

IO 

5 

0. I I2 

8=0.05° 

o=O. I 0 

B--+ 

O.II6 O.I20 0. I24 

Een goede faseregeling die ervoor zorgt dat hoofdversnelspanning 

en flattopspanning in de pas blijven lopen, is dus onontbeerlijk om 

profijt te kunnen hebben van de flattopping. Daarnaast moet echter 

een redelijke amplituderegeling aanwezig zijn, die de verhouding van 

de amplitudes van de effektieve tweede- en zesde-harmonische versnel

spanningen, B zo goed mogelijk constant houdt. Uit fig. 2.8 

blijkt dat wanneer de verhouding van de deespanningen op 1% stabiel 

is, de maximaal haalbare fasebreedte ook ± 1% kleiner is dan bij 

ideale amplituderegefing het geval zou zijn. 
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20 

15 

10 

r 

ll.l 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o. 7. 0.8 0.9 

Fig. 2.9. Maximale fasebreedte 6~ als functie van de fasefout o. 

Samenvattend: 

a. Flat topping levert alleen behoorlijke winst in fasebreedte op 

als er een faseregeling aanwezig is, die er voor zorgt dat het 

faseverschil tussen tweede-en zesde-harmonische deespanning 

binnen 0.1° van de deeltj~sfase ( 0.2° van de hoofdversnel

spanning, 0.6° van de flattopspanning) stabiel blijft. Bij een 
j 

groter faseverschil, tot 1° , blijft het effekt van flattopping 

op de fasebreedte merkbaar: bij een nog groter faseverschil gaat 

de winst ten gevolge van de flattopping geheel verloren. 

b. Naast een goede faseregeling is een redelijke amplituderegeling 

nodig, die de verhouding van de amplitudes van hoofdversnelspan

ning en flattopspanning op 1% regelbaar maakt. 
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2.3.2 Realisatie 

De flattopspanning ligt in de orde van 1/10 van de hoofdver

snelspanning. De flattopdees kunnen daarom zonder bezwaar tussen 

heuve1s van de magneetpolen gep1aatst worden. Voor een zo groot moge

lijk rendement van de deespanning zou 2a6 = 30° gekozen moeten wor

den, conform (V2.9). Als B uit (V2.10) gelijk ~s aan 0.12 volgt 

een zesde-harmonische deespanning van 3.1 kV en een tweede-harmoni

sche deespanning van 34 kV • 

Bij de realisatie van de flattopdees stui ten we op een moei

lijkheid: de dees kunnen niet tot in het centrum doorlopen, ze moeten 

er zelfs vrij ver buiten blijven, aangezien tussen de verschillende 

systemen nog ruimte moet zijn voor spleten en dummydee-lijsten. Dit 

1eidt voor de binnenste omwentelingen tot een conflict. De flattop

ping behoeft echter alleen voor een over alle omwentelingen gemiddel

de vlakke effectieve versnelspanning te zorgen, zodat de flattopdees 

op grotere straal (r=84 mm) kunnen beginnen, zie fig. 2.10. Voor 

toenemende straal doorloopt het deeltje dan een steeds grotere hoek 

in de dees, waardoor de effektieve invloed van de flattopdees gelei

delijk groter wordt. De deespanning moet bij de afmetingen van fig. 

2.10 verhoogd worden tot ± 4 kV • 

Materiaal en dee-apertuur zijn hetzelfde a1s bij de hoofdver

sneldees; de versnelspleet is 6 ~ breed. In fig. 2.11 is de azimu

thale doorsnede van de deesystemen weergegeven • 
.I 

In fig. 2.11 zijn ook de harmonische spoelen aangegeven, die op 

iedere heuvel moeten komen. Het plan is deze te vervaardigen van 

printplaat en vast te klemmen met de dummydees, wat de geschetste 

vorm van de dummydeelijsten verklaart. Aparte koel1eidingen voor het 

zesde-harmonische systeem kunnen achterwege blijven: het totaal ont

wikkelde vermogen zal in de orde van enkele tientallen Watts liggen, 

wat door geleiding via de ophanging (kortsluitplaat) naar de vaculim

kamerwand kan worden afgevoerd. 
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Fig. 2.10. Uitvoering deesysteem. Maten in mm. DD: dummydeelijst; D2: 

hoofdversneldee; D6: flattopdee. 

J 

Fig. 2.11. Azimuthale doorsnede van het deesysteem. V: verende koper

en strip; S: harmonische spoel. 
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3 DEES EN BAANBEREKENINGEN 

In het vorige hoofdstuk is bij de keuze van de deehoeken, dee

spanningen en onderlinge positie van de dees (verder aangegeven met 
I 

"deeparameters") geen rekening gehouden met de deeltjesbeweging. Het 

vermoeden bestond dat sommige instabiliteiten van de deeltjesbeweging 

bij een bepaalde keuze van de deeparameters (bv. de kleine deehoek 

van de flattopdees, 30° volgens par. 2.3.2) in de hand gewerkt zouden 

worden. 

Om dit na te gaan moeten baanberekeningen uitgevoerd worden. 

Hier zijn een aantal mogelijkheden voor. 

Vaak worden baanberekeningen met een computer uitgevoerd. Om de 

invloed van de deeparameters op de deeltjesbeweging te onderzoeken, 

kan dit voor een bepaalde keuze van de deeparameters gedaan worden, 

waarna deze keuze als gunstig of ongunstig beoordeeld kan worden. De 

baanberekeningen komen in dit geval neer op numerieke integratie van 

de bewegingsvergelijkingen van een deeltje, en vergen vrij veel re

kentijd. 

Bij een andere methode tracht men langs analytische weg een 

voldoende nauwkeurige benadering van de oplossing van de bewegings

vergelijkingen te vinden. Dit leidt tot een formule, die de baan van 

een deeltje bijJbepaalde beginvoorwaarden in eerste orde beschrijft. 

Deze formule kan gebruikt worden om het effekt van wijzigingen van de 

deeparameters te onderzoeken. Het voordeel van deze methode ten op

zichte van de numerieke is, behalve de winst in rekentijd, dat men de 

oorzaken van eventuele instabiliteiten in de oplossing van de bewe

gingsvergelijkingen kan aanwijzen: de methode brengt meer inzicht dan 

de eerste. Daarom is voor de laatste methode gekozen. 

In dit hoofdstuk wordt de in het proefschrift van W.M. Schulte 

[ 8] beschreven theor:f.e gebruikt. Voor de integra tie van de b.ewegings

vergelijkingen van een deeltje in het elektromagnetiscpe veld binnen 

een cyclotron wordt in dat proefschrift gebruik gemaakt van het Ha

miltonformalisme. Dit Hamiltonformalisme is niets anders dan een 
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elegante formulering van de bewegingsvergelijkingen, die zich zowel 

voor zeer eenvoudige beschouwingen (in de geest van par. 2.2.1) tot 

en met zeer gedetailleerde leent. 

Voor de onderliggende (hamilton)theorie wordt verwezen naar H.C. 

Corben en P. Stehle, "Classical Mechanics"[13] en het artikel "Orbits 

in an AVF cyclotron" van H.L. Hagedoorn en N.F. Verster [12]. 

In het hamiltonformalisme ontstaan de bewe?ingsvergelijkingen 

uit differentiatie van de zogenaamde hamiltoniaan ,H. Deze hamiltoni

aan neemt daarom een centrale plaats in in de theorie en de bereke

ningen. 

In [8] is de hamiltoniaan bepaald voor de beweging van een deel

tje in een cyclotron met een dee en voor de beweging van een deeltje 

in een cyclotron met twee dees. In dit verslag wordt de hamiltoniaan 

afgeleid voor een willekeurig aantal dees (par. 3 .1). Wanneer in 

deze hamiltoniaan de dee-geometrie~n voor een of twee dees uit [ 8] 

worden gesubstitueerd, komen de in [8] gegeven hamiltonianen tevoor

schijn. 

Net als in (8] wordt voor de afleiding in par. 3.1 eerst een 

homogeen magneetveld verondersteld; met enkele eenvoudige aanpassing

en is het mogelijk de hamiltoniaan te verkrijgen voor een willekeurig 

magneetveld. 

In par. 3.2 wordt daarna deze hamiltoniaan gebruikt om voor ILEC 

na te gaan of de zogenaamde mi~delpuntsbeweging* instabiel is, hoe 

ingrijpend deze eventuele instabiliteit is (par. 3.2.1) en tenslotte 

welk verband erJtussen de middelpuntsbeweging en de energiespreiding 

van de uittredende bundel is (par. 3.2.2). 

* In een homogeen magneetveld is dit de beweging van het middelpunt 

van de cirkel waarlangs een deeltje beweegt; in een willekeurig veld 

is het moeilijk te defini~ren; men zou het als de beweging van het 

"zwaartepunt" van de deeltjesbaan kunnen beschouwen. 
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3.1 De hamiltoniaan 

Uitgangspunt voor de afleiding vormt een hamiltoniaan voor een 

niet-relativistisch geladen deeltje in een electro~magnetisch veld* 

waarin 
+ 
r = (x,y,z) ; 

(V3 .1) 

x,y,z carthesische coBrdinaten van de plaats van het deeltje; z 

is de vertikale afstand tot het mediane vlak; x en y geven 

de positie van de projektie op het mediane vlak; 
+ P = (P ,P ,P ) is de kanonieke impuls ; P ,P en P zijn de 

X y Z X y Z 

kanoniek geconjugeerden van de bijbehorende coordinaten; 
+ A = (A ,A ,A ) is de vektorpotentiaal van het magneetveld; 

X y Z + + 
voor een homogeen magneetveld ( B = Boe ) geldt z 

(V3.2) 

de potenti~le energie van het deeltje; ~ is een functie 

van de coordinaten en de tijd alleen; 

m,q mass&en lading van het deeltje; 

t onafhankelijke variabele, de tijd; H hangt impliciet van 

de tijd af. 

Voor de eenvoud wordt in het vervolg de z-beweging buiten be

schouwing gelaten. Deze kan op gelijke wijze bebandeld worden als de 

x-y-beweging: bet vormt dus geen beperking van de tbeorie dat de z

beweging weggelaten wordt, alleen zou bet in bet kader van dit ver

slag te ver voeren ook de z-beweging in de bescbouwingen te betrek

ken. 

* Zie bv. Corben & Stehle[13], blz. 163. 
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Door het toepassen van de volgende normeringen en het invullen 

van de vektorpotentiaal (V3.2) voor een homogeen veld wordt de hamil

toniaan (V3.1) overzichtelijker. 

x = x; y = y; (V3 .3) 

hierin is w0 = qB 0/m. 

De hamiltoniaan (V3.1) wordt nu 

'H(x,'P ,y,P ; t) = \(P + \y) 2 + \(P - \x) 2 + 1(x, y, t) (V3 .4) 
X y X y 

In een homogeen magneetveld draait een geladen deeltje bij afwe

zigheid van versnellende velden in een cirkel rond. In [8] wordt met 

een drietal kanonieke transformaties (pag. 46,52) gebruik gemaakt van 

deze voorkennis zodat een aantal nieuwe variabelen bewegingsconstan

ten worden. Deze transformaties laten zich samenvatten tot een trans-

formatie van (x,P ,y,P ) 
X y 

naar (~,E,y,P ) via een genererende func
y 

tie G(P ,P ,~,y,t) met 
X y 

'dG/'dt = - E 
.I 

x = P + M cos(~t) 
y 

= + M sin(~t) y = y 

hiermee wordt de hamiltoniaan (V3.4) 

H(~,E,y,P ,t) = ~<~,E,y,P ,t) 
y • y 

(V3.5) 

(V3. 6) 
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Bij afwezigheid van een versnellend veld ( ~ = 0 ) zijn y,Py'~ 
= en E allemaal bewegingsconstanten. Wanneer er wel een versnellend 

veld aanwezig is, zullen de nieuwe variabelen door het meebewegen van 

het coijrdinatensysteem toch minder vari~ren met de tijd dan de oor

spronkelijke variabelen. Uit (V3.5) volgt de betekenis van de nieuwe 

varia belen: 
= = middeipunt p en y zijn de x- en y-coijrdinaten van het van de cirkel 

y 
waarlangs het deeltje beweegt; 

1(2E) is de straal van de cirkel; 
= 
4> is de startfase van het deeltje, die in par. 2.2.1, fig. 2.3 

voor y = P = 0 gedefinieerd werd. 
y 

In fig. 3.1 is getracht een en ander te verduidelijken. 

Fig. 3.1 

Betekenis van enkele sym

bolen. De deeltjesbeweging 

(x,y) kan gesplitst worden 

in een cirkelbeweging 

(E,~) en een middelpunts-
= = e 

beweging (y,P ). Dei dee y 
wordt gekarakteriseerd 

door de hoeken Aien ai. 

De volgende stap is het uitwerken van ~. Deze uitwerking is in 

appendix A3 opgenomen; hler wordt zij alleen globaal nagelopen. 

Ret blijkt dat de formule voor een dee tot willekeurig veel dees 

is uit te breiden. Wanneer het deeltje zich in de ie dee bevindt, 

heeft ~de waarde qVi(t), als Vi(t) de genormeerde* deespanning 
e e - e van de i dee is. Buiten de i dee is ~, wat de 1 dee betreft, nul. 

Deze uitspraak kan w~ergegeven worden met 

(V3. 7) 

* Zie symbolenlijst onder (V3.11) 
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hierin is He de Heaviside functie: 

He(x) {~ voor X< 0 
= 0 voor X> 

en 
+ 

fi(r) is een zodanige functie van de coBrdinaten dat 

+ ie I 

+ = ( 0 als het punt ~ buiten de dee ligt 
fi (r) > 0 als het punt r binnen de ie dee iigt. 

De to tale potenti~le energie, en de hamil toniaan (V3. 6), is nu te 

schrijven als: 

k k 
ii = w = I wi 

i=l 
= L qVi (t)He(f i (;)) 

i=l 
(V3.8) 

waarin k het aantal dees is. 

De potenti~le energie en de hamiltoniaan voor een homogeen veld 

(V3.6) zijn dus weer te geven als een sommatie van de potenti~le e

nergie~n afkomstig van de afzonderlijke dees. In de uitgewerkte ha

miltoniaan (V3.10) is bovenstaande sommatie nog te herkennen. 

Uit (V3.5) volgt dat, bij constante E,~,y en P , ; een periodieke 
y 

functie is van t met periode 2~ • Als aangenomen wordt dat de ver-
= = = = anderingen in E,~,y en P 

y 
relatief langzaam en gering zijn ten op-

zichte van de veranderingen in 
+ + + 
r , kunnen fi(r) en He(fi(r)) en 

dus de hamiltomaan (V3.6),(V3.8) voorgesteld worden door Fourier

reeksen met langzaam veranderende co~ffici~nten. 

Het uiteindelijke doel is een benadering van de hamiltoniaan 

(V3.8) te vinden. Het blijkt mogelijk te zijn een reeksontwikkeling 

te maken in termen van (l(qV/E)), (y/1(2E)) en (P /1(2E)). Door een 
= = = y = 

(kanonieke) transformatie van E (en ~) naar E (en ~) kunnen de os-

cillerende termen uit de Fourierreeks voor de hamiltoniaan uit de vo

rige alinea "weggetransformeerd" worden naar hogere orde termen van 

de machtreeksontwikkeling van de hamiltoniaan die na de transformatie 

ontstaat [8]. Alleen de constante term van de Fourierr~eks is dus van 

belang: daarmee verdwijnt de explicite afhankelijkheid van t uit de 

hamiltoniaan, zie (V3.10). 
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De nieuwe energievariabele ~ verandert niet meer stapsgewijs bij bin

nengaan of verlaten van een dee, maar heeft een "glad" verloop, zodat 

de energietoename tijdens een omwenteling over die omwenteling is 

"uitgesmeerd". 

Een laatste vereenvoudiging kan bereikt worden door de beweging 

van het middelpunt (y(t),P (t)) te beschouwen ten opzichte van de be-
Y = = I 

weging van een referentiemiddelpunt ((yo(t),P (t)) van een referen
YO 

tiebaan. Dit kan door een kanonieke transformatie naar nieuwe middel-

puntscoBrdinaten 

= = 
Y = Y - Yo 

= = = py - p 
Yo 

(y,P ) volgens* : 
y 

(V3.9) 

- -Door het aftrekken van een referentiebaan moet y(t) = P (t) = 0 
y 

een oplossing zijn van van de bewegingsvergelijkingen. Voor de hamil--toniaan H die na de laatste transformatie ontstaat, betekent dit 

dat de lineaire termen uit de machtreeks in machten van (y/t(2E)) en 

(P /i(2E)) weg moeten vallen. Een eerste-orde benadering van 
y 

-H be-
- -2 vat dus een term onafhankelijk van y en P en termen met y , yP 

P
-2 y y 

en • Dit is uit het hieronder gegeven resultaat (V3.10) af te 
y 

lezen. 

De hierboven globaal beschreven afleiding !evert een hamiltoniaan 
J 

van de vorm: (NB: voor de eenvoud zijn de streepjes hoven H,E,~,y en 

P weggelaten) 
y 

* Deze transformatie houdt ook een transformatie in van ~ en ~ - -naar E en ~ • In eerste orde maakt het echter geen verschil welke 

variabelen, de oorspronkelijke of de getransformeerde, in de hamil

toniaan H die na transformatie ontstaat ingevuld worden [8]. Daarom 

zijn l en ~ gehandhaafd. 
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(V3.10) 

Bi , Ci en Di zijn functies van de deeparameters ai en Ai van 

de bij de deespanningen behorende grootheden hi en wi' en van de 

startfase ~ (zie hieronder voor de betekenis van de symbolen). Voor 

de volledigheid worden hieronder de algemene formules voor Bi, Ci 

en Di gegeven. Voor een bepaalde deegeometrie zullen Bi , Ci en 

Di cosinusachtige functies van ~ zijn met bekende co~fficienten. 

In par. 3.2.1 zijn Bi, Ci en Di uitgewerkt voor de deegeometrie van 

par. 2.3.2. 

(V3.10a) 

Eveneens voor de volledigheid staat hieronder de betekenis van 

iedere grootheid in (V3.10) en (V3.10a). Na deze lijst wordt de ha

miltoniaan (V3.10) kort kwalitatief besproken. 

vi = 
..... 2 • 
V/(mw0 ); 

..... .e 
vi tops panning van de 1 dee; de dee-spanning vi is 

vi = Visin(w .(t + 'i'i)) = v1sin(hi(t + wi)) (V3.11) 
HF1 

vergelijk ook (V2.2) en (V2.8); 



"HFi 
v. 

1 

t 

e = cirkelfrequentie van de spanning op de i dee; 

= fasehoek van de spanning op de ie dee in sekonden; 

= wot ; t in radialen; 
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= wHFi/wo is het harmonische getal (h geheel) van de span

ning op de ie dee; 

= Vix w0 is de fasehoek van de spanning op de ie dee op t=O, 
i 

gemeten in radialen van de deeltjesfase; 

halve hoek van de dee 

startfase van het deeltje (zie fig. 2.3), gemeten in radi

alen van de deeltjesfase t. Niet te verwarren met HF of 

CP (Central Position) fase. Aangezien bij ILEC twee wis

selspanningen in het geding zijn, lijkt de startfase ~ de 

meest eenduidige fase. 

~ 0 Door de stapsgewijze versnelling draait het middelpunt 

(y,Py) in een veelhoek rond. Daardoor komt het deeltje 

telkens iets eerder bij een versnelspleet aan dan wanneer 

de versnelling "glad" verloopt, zoals bij de afleiding van 

de hamiltoniaan aangenomen werd. Ter compensatie van dit 

"te vroeg komen" van het deeltje is in (V3 .10) de oor

spronkelijke ~ vervangen door ~ - ~o· In [8] wordt een 

formule gegeven die voor ILEC als benadering gebruikt kan 

worden: 

(V3 .12) 

waarbij de index j op de hoofdversneldees duidt. 
e hoek tussen het midden van de i dee en een referentie-as: 

zie ook fig. 2.6. 

E genormeerde kinetische energie van het deeltje; E is in m2 

uitgedrukt volgens dezelfde normering als H (V3.3). E en ~ 

zijn kanoniek geconjugeerde variabelen. 

p ,y 
y 

cotSrdinat.en van het middelpunt van de cirkel w.aarop het 

deeltje beweegt gemeten ten opzichte van dezelfde cotSrdi

naten van de evenwichtsbaan (zie (V3.9)). P en y worden 
y 

beide in m uitgedrukt. Ret zijn kanoniek geconjugeerde 

varia belen. 
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De hamiltoniaan (V3.10) beschrijft de middelpuntsbeweging (y,P ) 
y 

en de cirkelbeweging (E, ~) van een dee1 tje als volgt. De middel-

puntsbeweging wordt beschreven ten opzichte van een referentiemiddel

punt, het middelpunt van de baan van een referentiedeeltje. De mid

delpuntsbeweging van het referentiedeeltje wordt gegeven door y = P 
y 

= 0. Daarmee blijft alleen de eerste regel van 1(V3.10) over. Deze 

beschrijft dus de cirkelbeweging van het referentiedeeltje. De tweede 

regel geeft de invloed van de middelpuntsbeweging. Merk op dat Bi,Ci 

en Di functies zijn van ~· -Omdat E niet veranderd is bij het invoeren van y en P (zie 
y 

noot bij (V3.9)), beschrijft de eerste regel van (V3.10) ook de E-~ 

beweging voor een deeltje dat het geometrische middelpunt van het 

cyclotron als baanmiddelpunt heeft, dus het deeltje dat in par. 2.2.1 

en 2.3.1 besproken werd. Uit differentiatie naar ~ van de eerste 

regel van (V3.10) volgen dan ook de in hoofdstuk 2 afgeleide formules 

(V2.5) en (V2.10) voor de energiewinst per omwenteling van een deel

tje*. 

Volgens [8], blz. 65 en 87, is het mogelijk de hamiltoniaan voor 

een homogeen magneetveld op eenvoudige wijze uit te breiden voor een 

willekeurig veld, en wel als volgt: 

H = H(homogeen veld) + f(E) + \(v -1)(y4P 2) 
r y 

(V3.13) 

j 

hierin geeft f(E) de afwijking OB van het magnetische veld van 

het isochrone veld Biso volgens df/dE ., aH/ aE = d~/dt = OB/Bi ; so 
v 
r 

is de radiale oscillatiefrequentie die wordt afgeleid uit nume-

rieke integratie 

J.M. Kruip[1]). 

van de bewegingsvergelijkingen van een deeltje (M. 

In het verleden is gebleken ( [8]) dat deze handel-

wijze tot goede resultaten leidt. 

Ter controle is in appendix A3 de hamiltoniaan (V3.10),(V3.13) 

uitgewerkt voor twee dees en vergeleken met de formule die in [8] 

voor een twee-dee-systeem gegeven wordt. 

* op een factor 2n na, zie (V3.21). 
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Een andere methode om een hamiltoniaan voor het vier-dee-systeem 

van ILEC af te leiden gaat uit van de formule in [8] voor twee dees. 

Door een rotatie van de referentieas is hieruit een hamiltoniaan voor 

de flattopdees te verkrijgen en inplaats van een sommatie als in 

(V3.10) waarbij elke dee apart beschouwd wordt, komt dan een sommatie 

voor twee twee-dee-systemen, het hoofdversnelsysteem en het flattop

systeem. Deze methode heeft als voordeel dat men sheller tot resulta-

' ten komt; het is echter minder eenvoudig om de ju~stheid van de for-

mules te toetsen. Daarom is gekozen voor de in appendix A3 gegeven 

afleiding, die tot de hamiltoniaan (V3.10) leidt. 

3.2 Middelpuntsbeweging bij ILEC 

Uit het feit dat H (V3.10),(V3.13) niet expliciet van de tijd 

afhangt, oH/ot=O , volgt dat H een bewegingsconstante is, dH/dt=O • 

Lijnen in het E-~ fasevlak en het y-P fasevlak waarop H constant 
y 

is worden stroomlijnen genoemd. De deeltjes bewegen langs deze lij-

nen. Vormen de stroomlijnen gesloten krommen dan is de beweging be

grensd en stabiel; zo niet, dan is de beweging onbegrensd en in 

principe instabiel. 

In par. 3.2.1 wordt het optreden van een instabiliteit van de 

middelpuntsbeweging en de grootte van die instabiliteit voor ILEC 

onderzocht. Als een instabiliteit niet tot bundelverlies leidt, kan 

er desondanks wel een te grote energiespreiding in de uittredende 

bundel ontstaan. Omdat aan de energiespreiding van de uittredende 

bundel hoge eisen gesteld worden wordt in par. 3.2.2 het verband 

tussen energiespreiding en middelpuntsbeweging onderzocht. Dit !evert 

een voorwaarde op waaraan de beweging van het middelpunt (y(t),P (t)) 
y 

moet voldoen. 

Het ligt voor de hand om naast de y-P beweging ook de E-~ bewe-
y 

ging met behulp van de hamiltoniaan (V3.10),(V3.13) te onderzoeken. 

Voor een beschrijving van de E-~ beweging die enigszins realistische 

uitkomsten verschaft, moet echter de stapsgewijs veranderende poten

tiaal (V3. 7) vervangen worden door een waarbij rekening gehouden 
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wordt met de breedte van de versnelspleten. Dit kan bv. gedaan worden 

met een potentiaal die trapeziumvormig verloopt op een cirkel rand 

het geometrische middelpunt van het cyclotron [ 8 ] • Het zou in het 

kader van dit verslag echter te ver voeren dit voor ILEC uit te 

werken. 

3.2.1 Middelpuntsbeweging 

Om de bewegingsvergelijkingen voor y en P uit de hamiltoniaan 
y 

(V3.10),(V3.13) af te leiden worden E en <j> constant veronder-

steld.Dit levert 

H = { v - B( <j>) - C( <j>) }\y2 - D( <j>)yP 
y 

+ {v- B(<j>) + C(<j>)}\P2 
y 

met de definities van (V3.10) v = v - 1 en , r 

B( <j>) B.(<j>) , idem voor C(<j>) en D(<j>). 
]. 

(V3.14) 

(V3.14a) 

Voor D2 - (v-B-C)(v-B+C) < 0 zijn de stroomlijnen ellipsen en is de 

beweging stabiel; voor D2 - (v-B-C)(v-B+C) > 0 zijn de stroomlijnen 

hyperbolen en is de beweging instabiel. Uitschrijven levert een sta

biele beweging voor 

(V3.15) 
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Tot zover was alles algemeen geldig. Voor een toepassing op ILEC 

van het bovenstaande is voor willekeurige deehoeken en onderlinge 

stand van de dees geen simpele formule af te leiden. Daarom is een 

kort rekenprogramma geschreven, dat een tabel van v 1 en v2 produ

ceert. Voor een bepaalde (eenvoudige) keuze van deehoeken en onder

linge positie van de dees zal hieronder (V3.15) uitgewerkt worden. 
i 

Wanneer de notatie van fig. 2.6 aangehouden wordt~ en de waarden uit 

par. 2.3.2 gebruikt worden, volgt a 6=15°; A=45°; ~6=A. Verder wordt 

voor de eenvoud a 2=22.5° gesteld. Dit levert dan voor de vier dees 

B = _L -
81rE ( 4V zB 2 + 12V GB 6), en analoog voor C en D; 

met 

Bz = 12 sin(2cp) 

B6 2 sin( 6 cp) 

cz sin(2cp) 

c6 0 

Dz = - cos(2cp) 

D6 = -/3sin( 6 cp). 

Vult men dit in in (V3.15), dan ontstaat: 

1. Als er geen flattopping is (V6=0) 

qV 2 
v1 , 2 = 21rE (12 sin(2<j>) ± 1) (V3.16) 

J 

In deze formule is 

(V3.17) 

met v 2 de werkelijke deespanning in kV en Ek de kinetische ener

gie uitgedrukt in keV. Aangezien de kinetische energie iedere 

omwenteling met een bedrag ~k [kev] toeneemt, kan men schrijven 

Ek = nt!Ek, als n het aantal doorlopen omwentelingen is-. Volgens 

par. 2. 2 .1, (V2. 7), geld t t!Ek = 4qV 2sin(2 a2) bij afwezigheid 

van flattopping. Daarmee wordt (V3.16) 
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1 v = - (sin(2 <j>) ± ~12) 1,2 4nn 
(V3 .18) 

2. Als er wel flattopping is, is volgens par. 2.3.1 

en 

~ ~ ~ 

~k = 4qV zsin( 2 az) + 4qV Gsin( 6 a 6) 

Zie onder andere (V2.10). Dan wordt (V3.15), met dezelfde redena

tie als onder 1. 

v
1 2 

= 2_ - 1- (sin(2 <j>) - -3
1 

sin(6 <j>) , 8 4nn 

± Asin2(2<j>) + ~ (cos(2<j>) + ~16 sin(6<j>) ) 2 ) (V3.19) 

Voor de werkelijk gekozen waarde zijn deze formules 

weinig anders. Voor die waarde zijn v1 xn en v2xn, afkomstig uit 

(V3.18) en (V3.19), uitgezet in fig. 3.2. Merk op dat voor stijgende 

n het stabiliteitsgebied grater wordt. 

Volgens par. 2.3 zal 4> zonder flattopping in het gebied -1.8° < 

4> < 1.8° moeten liggen en met flattopping in het gebied -10.8° < 4> < 

10.8°. Voor eep stabiele beweging moet bij een zekere startfase 4> 

volgens (V3.15) het punt (v,<j>) of hoven de bovenste kromme of onder 

de onderste liggen. Voor de relevante fasegebieden is dit altijd het 

geval als 

lvl > (0.0567)/n (zonder flattopping) 

v > (0.0742)/n of v < (-0.0862)/n (met flattopping) 



Fig. 3.2. Stabili-

teitsgrenzen voor 

vr-1. De (y,Py)

beweging is sta

biel als vr-1 > v1 
of vr-1 < v2 (v1>v2). 

In de figuur staan 

v 1xn en v2xn uit, 

n het omwente

lingsnummer, als 

functie van cp. 

Bij stijgende n 

groeit het stabi

liteitsgebied. 

1,4:v1 resp. v2 , 

flat topping. 

2,3:v1 resp. v 2 , 

geen flattopping. 
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0.04 

2 

0.02 

/ -0.06 

~ 
~ -0.08 

-0. I 

In fig. 3.3 zijn deze eisen vergeleken met waarden van v die uit 

numerieke integratie van de bewegingsvergelijkingen volgen (M.J .M. 

Kruip[1]). Uit deze laatste graf~ek blijkt dat voor bepaalde kineti

sche energie~n de middelpuntsbeweging instabiel zal zijn. Het totale 
J 

aantal omwentelingen, tijdens welke een deeltje in een instabiele 

situatie verkeert is bijna even groot als de tijd dat het deeltje in 

een stabiele situatie verkeert. 

Bij globale beschouwing van de waarden van v1en v 2 

blijkt dat bij variaties in deehoeken of onderlinge posities de in

stabiliteiten ongeveer dezelfde blijven. De bovenbeschreven uitkomst

en zijn dus vrij algemeen geldig voor situaties met of zonder flat

topping. 

Tenslotte lijkt net volgens fig. 3.3 aanbevelenswaardig ·de magne

tische geometrie zo te wijzigen dat het instabiele gedeelte tussen de 
e e e 15 en de 20 omloop verdwijnt. Dit betekent dat v -1 tussen de 15 

r 
e en de 20 omloop groter moet zijn dan 0.004 • 
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0.016 

0.012 

i 2 

0.004 

-0.004 

-0.008 

-0.012 

-0.016 

Fig. 3.3. 

stabiele en instabiele omlopen. 3: v -1 als functie van n, zoals r 
volgt uit numerieke integratie [1]. 1,5: ondergrens v1 en bovengrens 

v
2 

voor stabiele middelpuntsbeweging, met flattopping, voor cj)=-10° 

2,4: v1 en v
2 

zonder flattopping (cj)=0°). Gedurende de eerste 9 omwen

telingen is de middelpuntsbeweging moge1ijk instabiel • 
.I 

Ui t de grafiek val t echter niet af te leiden hoe snel in de 

instabiele situatie y en P aangroeien, zodat bv. bundelverlies of 
y 

ontoelaatbaar grote oscillatieamplitudes optreden. Daartoe is de 

groei van een cirkelvormig gebied in de faseruimte onderzocht. 
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De bewegingsvergelijkingen voor de y-P -beweging, afgeleid uit de 
y 

hamiltoniaan (V3.14), luiden: 

dy aH - Dy + (v- B - C)P -::=ap-= y 
dt y 

(V3.20a) 

dP 
_:t_ =-

dt 
aH ay- = DPY - (v - B - C)y (V3.20b) 

Uit een numerieke oplossing van deze vergelijkingen voor een 

aantal deeltjes uit het cirkelvormige gebied volgt de groei van het 

gebied in het y-P fasevlak. In fig. 3.4 is het resultaat weergege
y 

ven. 

Fig. 3.4 

Groei van een cir-

kelvormig gebied 

in het y-P fase-y 
vlak: het gebied 

na 0,2,4 en 7 om-

wentelingen. Assen 

met willekeurige 

schaal. cj>=O en 

v -1= constant= 
r 

0.004 aangenomen. 

y 

y 

n:O 

p 
y 

n:4 

p 
y 

y 

y 

n:2 

p 
y 

n:7 

p 
y 
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Het gebied, dat bij de eerste omwenteling cirkelvormig is, wordt 

uitgerekt tot een ellips. Na ongeveer 7 omwentelingen (fig. 3.3) 

wordt de middelpuntsbeweging stabiel. Daarna zal het gebied gaan 

roteren. De maximale afstand van het middelpunt tot het referentie

middelpunt, ~ = ly 2 + Py 2 , neemt ongeveer een factor 2 toe tijdens 

de omwentelingen waarbij de middelpuntsbeweging in~tabiel is. 

Een complicerende factor is dat de resonantiefrequentie v tij-
r 

dens de eerste paar omwentelingen behalve door het magneetveld ook 

bepaald wordt door de elektrische (versnellende) velden. Hierdoor 

zullen, wanneer de nu bekende gegevens worden gebruikt, de bewegings

vergelijkingen (V3.20) geen realistische uitkomsten opleveren in het 

centrumgebied, waar de instabiliteit juist het meest op de voorgrond 

treedt. Mede hierdoor is het niet mogelijk de analyse in dit verslag 

voort te zetten. 

3.2.2 Middelpuntsbeweging en energiespreiding 

Net als in par. 2.3 wordt, om de energiespreiding te bestuderen, een 

formule afgeleid voor de energiewinst per omwenteling AE. Deze volgt 

uit de hamiltoniaan (V3.10),(V3.13) via de hamiltonvergelijking voor 

de E-~beweging als 

-((B'(4>) + C'(4>))~y 2 + D'(4>)yP + (B'(4>)- C'(4>))~P2] 
y y 

(V3.21) 

met de definities (V3.14a). De accenten duiden op differentiatie naar 

<P • 

De eerste regel van (V3.21) is na uitwerking hetzelfde als 

(V2. 9), en als zodanig al ui tgebreid besproken in paragraaf 2. 3 .1. 

Ten gevolge van de middelpuntsbeweging (die in par. 2.3.1 nul gesteld 
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was) komt er (in de tweede term van (V3.21)) een extra energiesprei

ding. De tweede term moet dan, net a1s het effekt van fasefouten 

(par. 2.3.1) kleiner zijn dan 1 promille van (~/2n) • 

Men kan een vereenvoudiging van de bewuste term verkrijgen door 

over te gaan op poolcoordinaten in het y-P fasevlak. Ret is dan y 
eenvoudig in te zien dat voor de tweede term (die aangegeven wordt 

i 

met I EB'C'D'I) moet gelden: (~2 = y2+ py2) 

I LB'C'D' I < ~I B'(<jl) ±I C' 2(<1>) + D'(<jl) (V3 .22) 

en met (V3.15): 

(V3.23) 

Uit berekening en fig. 3.2 blijkt dat zowel met als zonder flattop

ping ja~ 1 /a<jl,en ja~2/a<j>l een maximum bereiken voor ~0, welk maximum 

ongeveer (0.16)/n [1/rad] bedraagt. Voor het effekt op de energie

spreiding bij extractie moet gesommeerd worden over alle omwenteling

en. De normering van E (m2, E=\r2 waarin r de straal van de cirkel is 

waarop het deeltje beweegt) levert dan bij extractie op: 

33 \ 0.16 R2 < 1 33~ _1_ }(0.166) 2 
I.. n M 1000 21T = 1000 · 2 n 

n=1 

~ < 1.8 mm. 

Dit is een gemiddelde waarde. Bij een groei van ~ met een fac

tor 2 zoals fig. 3.4 doet vermoeden, blijkt dat bij de eerste omlopen 

RM niet meer dan ongeveer 1.2 mm mag zijn, wil aan de voorwaarde 

van minder dan 1 promille energiespreiding voldaan zijn. 

Ret blijkt dat de energiespreiding nadelig betnvloed wordt door 

een instabiele midde_lpuntsbeweging. Evenals in de vorige paragraaf 

wordt ook hier gewezen op de wenselijkheid van een grotere ~ tussen 
r 

e e de 15 en de 20 omloop. 
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4 STEMr.ANKS 

Ieder elektrisch signaal breidt zich met eindige snelheid 

(meestal de lichtsnelheid, c) uit. Dit betekent dat op een overigens 

homogene geleider spanning en stroom niet slechts yan de tijd maar in 

principe ook van de plaats afhangen. Dit laatste heeft weinig beteke

nis zolang de golflengte van de zich langs de geleider voortplantende 

elektromagnetische golf, 

tingen van die geleider. 

A = c/f, maar veel groter is dan de afme-

Bij de in het cyclotron gebruikte frequenties van 45 en 135 MHz 

is de golflengte echter respectievelijk 6.7 en 2.2 meter. Daardoor 

worden spanningen en stromen merkbaar plaatsafhankelijk op het tra

ject van generator tot dee. 

De hoogfrequente voedingsspanning wordt vanaf de generator (zie 

fig. 1.4) langs een geleiderpaar overgebracht naar dee en dummydee. 

In het jargon heet zo'n geleiderpaar wel een "transmissielijn", 

"Lecherlijn" of kortweg "lijn". Langs de "lijn" planten zich lopende 

electromagnetische golven voort, die bij de rand van de dee, in het 

centrum van het cyclotron, een "open uiteinde" ontmoeten*. Hier 

treedt weerkaatsing op, waardoor staande golven ontstaan. Dit effekt 

kan gebruikt worden; als op een ,geschikte plaats een kortsluitplaat 

wordt aangebracht tussen de geleiders naar dee en dummydee ontstaat 
j 

er een trilholte of resonantieholte of "stemtank", waarvan de lengte 

kan worden afgestemd op de gewenste frequentie van de dee-spanning. 

Als de generator dan op een geschikt gekozen plaats van de lijn tus

sen kortsluitplaat en dee aangesloten wordt, kan dankzij de opsling

ering in de stemtank volstaan worden met een voedingsspanning van bv. 

20% van de dee-spanning, zie fig. 4.3 en fig. 4.4. 

* Aangenomen dat de dees geisoleerd zijn van elkaar. Meestal wordt de 

dee als een capacite~t apart van de rest van de stemtank gezien; in 

dit hoofdstuk wordt, tenzij anders is vermeld, de dee als een kort 

stukje transmissielijn beschouwd. 
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In een trilholte zijn meestal meerdere resonanties of trillings

modes mogelijk; bij de stemtank is, omdat de lengte van de geleiders 

groot is ten opzichte van de dwarsafstand tussen de geleiders (zie 

fig. 4.9), uitsluitend sprake van de zogenaamde TEM-mode (Transver

saal Electrisch en Magnetisch veld). Daardoor is het mogelijk trans

missielijntheorie toe te passen (zie bv. J .L. Stewart [14]). In de 

volgende paragraaf (4.1) zullen formules die uit deze theorie volgen, 

gegeven worden. 

In paragraaf 4.2 wordt beschreven hoe voor sterk vereenvoudigde 

stemtanks spanningen en stromen verlopen en wat in die gevallen o.a. 

de kwaliteit Q en de ingangsadmittantie Yin worden. Paragraaf 4.3 

laat zien hoe een willekeurige transmissielijn of stemtank sectiege

wijs doorgerekend kan worden; voor dit doorrekenen is een betrekke

lijk gebruikersvriendelijk computerprogramma geschreven. Paragraaf 

4.4 geeft weer hoe een geometrie voor de stemtanks van het hoofdver

snelsysteem ontworpen is en hoe de flattop-stemtanks er uit zullen 

zien. Tenslotte worden in een aparte paragraaf de maatregelen tegen 

ongewenste "multipactoring" behandeld. 
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4.1 Enige transmissielijntheorie 

In het nu volgende wordt een geleiderpaar waarvan de doorsnede 

over een zekere afstand gelijk blijft beschouwd (zie fig. 4.1). 

fig. 4.1 

zie tekst. 

Voor een e1ektromagnetisch probleem kan altijd teruggegrepen wor

den op de Maxwell-vergelijkingen. Aangenomen dat zowel elektrische 

als magnetische veldsterkte in het y-z vlak liggen ("TEM-mode") volgt 

uit de Maxwell-vergelijkingen (J.D. Jackson[15], pg. 340) dat zowel 

E als B voldoen aan 

met Btot(x,y,z,t) = Bt(y,z).B(x,t) 

E (x,y,z,t) = Et(y,z).E(x,t) 
tot 

(V4.1) 

lJ, e: de magnetische pe.rmeabiliteit respektievelijk de di

elektrische constante van het medium tussen de gelei

d'ers. 

Vergelijking (V4.1) is een golfver~elijking. Hieruit volgt di

rekt dat zich in het medium tussen de geleiders een elektromagneti

sche golf voortplant met snelheid c = 1/l(lle:) • 

Er is nog een andere beschouwingswijze van de transmissielijn 

mogelijk, meer elektronisch getint, die tot bruikbaarder resultaten 

1eidt. 
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De lijn wordt elektrisch volledig gekarakteriseerd door: 

R en L de som van de weerstand en zelfinductie van beide gelei

ders per meter, en 

G en C geleidingsvermogen en capaciteit tussen de geleiders per 

meter. 

Beschouwing van een infinitesimaal klein gedeelte van de lijn levert 

dan de differentiaalvergelijkingen (J .1. Stewart [1:4 ]) 

av = Ri + L i!_ ax at 

- :; = Gv + C :: 
(V4.2) 

met v(x,t) spanning tussen de geleiders en i(x,t) stroom door 

een geleider. 

Ofwel, voor het geval dat R en G verwaarloosd worden (wat in de 

meeste gevallen een zeer goede benadering oplevert) 

(V4.3) 

Dus de elektromagnetische golven in het medium induceren stroom- en 

spanningsgol ven op de geleiders. Aangezien de snelheden van deze 

golven gelijk moeten zijn geldt 

LC = 1/c 2 = ~e (V4.4) 

Wanneer- v(x,t) = V(x)ejwt en i(x,t) = I(x)ejwt wordt gesteld dan 
I 

volgt uit de differentiaalvergelijkingen (V4.2) 

met k := -jf(R+jWL)(G+jWC) = het golfgetal (V4.6) 

z0:= / (:j:; )= de karakteristieke impedantie (V 4. 7) 
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Ret + of - teken geeft aan in welke richting de lopende golf be

weegt. 

Behalve in bijzondere gevallen zullen zich lopende golven in 

twee richtingen voortplanten waardoor staande golven ontstaan. Van

wege de lineariteit van de differentiaalvergelijkingen zijn de resul

terende spanningen en stromen sommaties van de spanningen en stromen 

van de afzonderlijke golven. 

V(x) = Aejkx + Be-jkx 

I(x) =(- ~ )ejkx +(! )e-jkx 
Zo Zo 

(V4.8) 

hierin zijn A en B complexe constanten. Als nu van de vier groot

heden V(O),I(O),V(1),I(1) er twee gegeven zijn kunnen de andere twee 

berekend worden met 

(V( 1)) ( cos(k1) 
I( 1) = (-j/Z 0)sin(k1) 

-jZ 0sin(k1) )(V(O)) 
cos(k 1) I(O) (V4.9) 

Deze formule is de belangrijkste uit dit hoofdstuk. Hij vormt de 

grondslag voor de berekeningen in de volgende paragrafen. 

Voor een verliesvrije lijn is R=G=O • In veel gevallen geeft 

dit een zeer goede benadering voor de werkelijke spanningen en stro

men. Dan is 

en 

k = k = wj(LC) 
r 

( w/c) 

1 
= <cc) = cL 

Wanneer we G verwaarlozen (meestal is R >> G ) dan volgt 

k k j R 
= -r 2z 0 r 

zo 
R 

zo - j 2k . r r 

(V4 .10) 

(V4 .11) 

(V4.12) 

{V4.13) 
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4.2 De stemtank vereenvoudigd tot coax-kabel 

4.2.1 Ret verliesvrije geval, de kwart-A-lijn 

Om een aantal begrippen op doorzichtige wijze te kunnen toelich

ten wordt de stemtank (met inbegrip van de dee, zie de noot op blz. 
I 

34) zo ver als maar mogelijk is vereenvoudigd, namelijk tot twee 

coaxiale geleiders met cirkelvormige doorsnede met een kortgesloten 

uiteinde (de kortsluitplaat) en een open uiteinde (de deerand). Zie 

fig. 4.2. 

fig. 4. 2 

De stemtank zo 

eenvoudig moge-

lijk. 

Uit de matrixformule (V4.9) volgt nu met 

dat 

.I 

V(O)=I(1)=0 , V(i)=Vdee , I(O)=Iksl 

V(x) = Vd sin(kx) ee 

I(x) = Ik81cos(kx) 

v = - jZ 01 • dee ksl 

k1 = lT/2 + nlT n=0,1,2, ••• 

I (x) 

tv(x) 

-.=-rcxT - - .... 
\ 
1 
I - __./ 

x=l 

(V4.14) 
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ofwel R. = A./4 + n( A/2). 

De coax-lijn is dus een trilholte waarin een oneindig aantal discrete 

resonantiefrequenties mogelijk is. De frequenties zijn oneven veel

vouden van de grondfrequentie (n=O). 

Voor de golflengte van de staande golf die bij de grondfrequen-

tie hoort geldt ). = 4R. vandaar de naam kwart-~lijn. De spanning 
I 

en stroom in de coax-lijn hebben voor de grondfrequentie een verloop 

als geschetst in fig. 4.3 (V4.14). 

Fig. 4.3,fig. 4.4 

Spanning en stroom 

op de "coax-lijn" 

Stemtank met 

aankoppeling 

.I 

GENERATOR 

t 

x=O 

v 
t 

x=l 

v. 
1n 

---r-------------
1 ) 

-- -f- --------- __ _, 
I 
I 
I 

Wanneer een generator met de stell}tank verbonden wordt, zoals 

geschetst in fig. 4.4, dan is duidelijk dat de generatorspanning la

ger kan zijn dan de resulterende deespanning: de generatorspanning 

wordt opgeslingerd. 

De voor het aansluiten van de generator zo belangrijke ingangs

admittantie Yin= I 1n/Vin wordt gegeven door 

(V4.15) 



met w = w0 + 6.w 

w0= de resonantiefrequentie 

x 1= het aankoppelpunt. 
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Wegens het verliesvrij zijn van de lijn zal deze admittantie 

altijd imaginair zijn of nul. In de volgende paragraaf wordt berekend 

welke waarde voor 6.w = 0 krijgt in het geval dat er warmte-
' verliezen zijn. 

voor w < w0 

Voor w > w0 gedraagt de stemtfnk zich capacitief, 

inductief. In het algemeen blijkt:de stemtank voorge-

steld te kunnen worden door een parallel-resonantie-circuit (zie fig. 

4.5). 

Fig 4.5 

Electronisch 

analogon 

Hiervoor is 

(V4 .16) 

J 

Voor het simuleren van de stemtank moeten L 1 en C 1 dus gekozen 

worden volgens 

1 4 2 
w0L 1 = -c- = z 0 -n sin (kx 1) 

wo 1 
(V4 .17) 

Men ziet uit (V4.15) dat bij verplaatsen van het aankoppelpunt rich

ting kortsluitplaat de blindstroom die de buis moet leveren bij een 

niet precies afgestemde stemtank steeds grater wordt: lin. is omge

keerd evenredig met sin(kx 1). In de volgende paragraaf wordt hierop 

teruggekomen. 
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Een variant op het voorgaande ontstaat als de dee voorgesteld 

wordt door een capaciteit en de rest van de stemtank nog steeds als 

coax-lijn benaderd wordt (fig 4.6). De vergelijkingen (V4.14) blijven 

dan grotendeels gelden, alleen komt in plaats van I(t) = 0 

dus 

kt 
c 

Fig. 4. 6. 

1 = bgtan(wc Z ) 
dee 0 

(V4.18) 

Stemtank met 

capaciteit als dee. -------·\ .. ____ =r-----4 cdee 
•-r ·--·- _J 

....;. ______ ./ 

x=l 
c 

Voor Cd + 0 levert dit weer kt = lT/2 ofwel de kwart-A.-lijn op. 
ee c 

Vult men voor ILEC in f = 45.74 MHz, Cdee = 35 pF (par. 2.2.2) en 

z
0 

= 75 g (par. 4.2.2) dan vindt men voor de lengte van de stem-

tanks: 

kwart-A.-lijn, (V4.14): t = 1.64 m 

variant met capaciteit als dee: t = 0.96 m 
J 

Het verschil is wat geflatteerd doordat de lengte van de dee ( ± 20 

em.) niet is meegerekend. 

In een verliesvrije beschouwing is het uiteraard niet mogelijk 

de kwaliteit en de bandbreedte van de stemtank te bepalen. Ook is het 

voor de keuze van de elektronenbuis uit de eindtrap van de hoogfre

quentgenerator van belang te weten welk vermogen gedissipeerd wordt 

in de stemtank en hoe de stemtank ontworpen moet worden om dat vermo

gen te minimalisereri. De volgende paragraaf moge hierop enig licht 

werpen. 

! 
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4.2.2 Kwaliteit, bandbreedte en verliezen 

Voor de bandbreedte Br en de kwaliteit Q van de coax-lijn 

geldt: (J.W. Mulder[16], J.D. Jackson[15]) 

en 

Br[rad/s] 
gedissipeerd vermogen in de stemtank 
gemiddelde energie-inhoud van de stemtank 

! 

!\I 2(x)Rdx 
J\I 2(x)Ldx = 

R R 
1 = c Zo 

wo wo Zo "rondgaande" stroom 
Q = Br = c R = "ingaande" stroom 

= 

(V4 .19) 

(V4.20) 

Om Br en Q te berekenen zijn dus de weerstand per meter en de 

karakteristieke impedantie nodig. 

De warmteontwikkeling in het medium tussen de geleiders is bijna 

altijd verwaarloosbaar ten opzichte van de warmteontwikkeling in de 

geleiders. Dit is vooral te wijten aan het "skin-effect" (zie J.D. 

Jackson[15], par. 8.1): de hoogfrequente wisselvelden dringen slechts 

zeer oppervlakkig in de geleiders, de sterkte van de velden neemt bij 

het binnendringen van een geleider met een e-macht af. Het blijkt 

mogelijk te zijn de stroom door de geleider te beschouwen als homo

geen verdeeld over een afstand a , de "skindepth" of indringdiepte. 

Volgens Jackson geldt 

a 12 .I 

= l(ll wa) 
c 

(V4.21) 

met magnetische permeabiliteit I de geleider ll = van 
c 

0 = elektrische geleidbaarheid van de geleider 
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Voor een kopergeleider bij f = 45 Mhz wordt de indringdiepte o = 

9.7 10-6m • Ondanks de hoge geleidbaarheid van koper kan het zo toch 

tot een relatief grote warmteontwikkeling komen. 

Voor de eerder beschouwde coax-lijn van fig 4.2 volgt eenvoudig 

voor de weerstand per meter 

(V4.22) 

Voor ILEC ligt R in de orde van 0.01 S'l/m • 

De karakteristieke impedantie z0 van een coax-lijn met cirkel

vormige doorsnede in vacuUm is (zie ook fig. 4.8) 

zo 1 r r 
2n£ c ln(~) = 59.96 ln(~) 

0 1 r 1 
(V4.23) 

Vult men de uitdrukkingen voor z0 en R in, dan blijkt 

Br ...., 1/r,+1/rr 
ln(r 2/r 1 

-lw (V4.24) 

en 

Q 
ln(r ~/r ;!) 
1/r1+1/r 2 

-lw (V4.25) 

De kwaliteit neemt dus toe (wat gewaardeerd wordt) bij toenemende 

frequentie en/of toenemende afmetingen. Ret is dus zaak de afmetingen 

van de stemtank groot te kiezen. . 

Als de uiterste grens voor de buitenafmeting r 2 bereikt is, 
J 

is r 1 nog vrij te kiezen. Een afweging van voors en tegens kan ech

ter achterwege blijven: er is een optimale keuze voor r2/rl moge

lijk. Bovenstaande functies blijken extreem te zijn voor r 2/r l = 

3.59112 , wat correspondeert met Z 0 = 76.65 n (J. W. Mulder [16 ]) • 



53 

Dit verklaart de veel voorkomende karakteristieke admittantie van 

7 5 n voor eoax-kabels. De maxi male waarde van Q komt overeen met 

een minimale demping van de 

10 em in voor ILEC (zie fig. 

is overigens vrij vlak; voor 

maar 1 % gezakt. 

golven in de stemtank. Vult men r 2 = 

4.9), dan volgt Q = 6000. Ret maximum 

r 2/ r 1 = 3 • 0 ( Z 0 = 60 n) is Q nog 

Ret gedissipeerde vermogen is uit (V4.9),(V4.18) en (V4.22) 

eenvoudig te berekenen als 

v2 nV2 
P = dee RR. = dee 4'ZT aqz 0 

(V4.26) 

Invullen van z0 = 75 n , Vd = 34 kV levert dan P = 1 kW. 
ee 

Tenslotte kan nog de ingangsadmittantie berekend worden. Voor 

w = w0 moet de ingangsadmittantie zuiver re~el zijn: 

2P Tr/4 
= Vfn = QZosin 2(kx) (V4.27) 

Combinatie met (V4.15) levert 

(V4 .28) 

Dit resultaat volgt ook uit de formules voor Q. 

De blindstroom bij een verstemming en de reiHe stroom nemen 

beide toe als het aankoppelpunt diehter bij de kortsluitplaat komt. 

Om geen al te zware eisen aan de versterker te stellen wordt het 

aankoppelpunt bij Vin = 6 kV gekozen. ~et het gebruikte model volgt 

dan dat het aankoppelpunt ongeveer 20 em van de kortsluitplaat ver

wijderd zal zijn. Met het door J. Weg [6] gebouwde testmodel van 

stemtank en dee kunnen de uitkomsten van deze en de volgende para

graaf experimenteel getoetst worden. 
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4.3 Berekeningen aan een willekeurige stemtank 

De in de vorige paragraaf afgeleide formules zijn goed te ge

bruiken als eerste schattingen. Voor een niet-homogene stemtank zal 

z 0 (en soms ook k ) echter afhankelijk zijn van de plaats. Bij elke 

wijziging van z0 en/of k zullen reflecties* optreden. Daardoor 

geldt formule (V4.9) niet meer voor de gehele stemtank, maar alleen 
I 

voor de homogene gedeelten. 

Ret is nu mogelijk de stemtank op te delen in secties waarop z 0 
en k konstant zijn. Op zo'n sectie kan dan wel gebruik gemaakt 

worden van de matrixformule (V4.9). De fout die gemaakt wordt door de 

"discretisatie" van eventueel kontinu verlopende afmetingen (bv. 

door afschatten van de dee met rechthoekige koaxiale gedeelten) kan 

door de verdeling fijner te maken willekeurig klein gemaakt worden. 

Voor het doorrekenen van een willekeurige stemtank (of transmis

sielijn) is een computerprogramma samengesteld waarvan de werking 

hieronder beschreven zal worden. In fig. 4.7 is schematisch een alge

mene stemtank weergegeven. 

fig. 4.7: Een willekeurige stemtank (of transmissielijn) • 

. . -
1 N-1 Nin Nuit Ntot 

.. -

vin +I in vuit 

zuit 

* Reflecties maken tn principe parasitai re oscillaties mogelijk en 

moeten in het algemeen dus vermeden worden. 
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Het programma accepteert als secties zowel een deel van een transmis

sielijn als een parallel- of serie-impedantie. Als de sectie een 

gedeelte van een transmissielijn is, moeten de afmetingen opgegeven 

worden: bij een coax-kabel bv. de diameters van binnen- en buitenge

leider, de lengte, en eventueel verlieshoek en relatieve permeabili

teit van de tussenstof. Voor de dwarsdoorsneden van de transmissie

lijn zijn een aantal standaardvormen in het programma opgenomen: zie 

fig. 4 .8. 

Fig. 4.8 

standaardvormen van 

dwarsdoorsneden van 

transmissielijnen 

J 
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1

"
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In alle gevallen kan het verband tussen in- en uitgangsgroothe

den (spanning en stroom) weergegeven worden in een matrixvorm: 

(V(n)) 
I(n) 

Dan is dus 

= (a b)(V(n-1)) = 
c d I(n-1) 

(V(N -1)) 
I(Nin_1) = 

in 

A (V(n-1)) 
n I(n-1) 

, 

(V4.29) 

(V4 .30) 



en 

(V(Nin)) = 
I(N ) in 

X A-1 (V(Nt t-1) ) 
( 1) X I(N ° -1) Ntot- tot 
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(V4.31) 

Voor de berekening van spanningen en stromen in .de stemtank worden 

nu, afhankelijk van de soort impedantie aan de uiteinden (kortslui

ting, open uiteinde of iets daartussenin) geschikte startvektoren 

(V(1),I(1)) en (V(Ntot-1),I(Ntot-1)) gekozen. Daaruit worden waarden 

voor (v(n),I(n)) berekend. Bij de ingangssectie geldt de randvoor

waarde dat de spanningen gelijk moeten zijn aan Vin; de werkelijke 

spanningen en stromen in de stemtank volgen dan door vermenigvuldig-

ing met (vin/V(Nin)) voor n < Nin en met (vin/V(Nin+l)) voor 

n > Nin' 
Na de voorgaande berekeningen kunnen met de bekende formule P = 

\Re(Vxi*) de vermogensstromen berekend worden, waaruit door aftrek

ken de dissipatie in iedere sectie volgt. 

Naast bovenstaande zaken is het met het programma mogelijk de 

resonantiefrequenties van de transmissielijn te bepalen. Hierbij is 

een opmerking op zijn plaats over de "opslingering", aangezien het 

verband hiervan met "resonantie" blijkbaar nogal eens tot verwarring 

aanleiding geeft. Met de opslingering word t de verhouding tussen 

ingangs- en uitgangsspanning beCloeld. Resonantie betekent dat de 

amplitudes van spanning en stroom overal in de stemtank maximaal zijn 

vergeleken met de amplitudes bij frequenties die iets naast de reso

nantiefrequentie liggen. Zowel bij de ingang als bij de uitgang is de 

spanning dus maximaal. Er zijn echter niet-resonantie-situaties waar

bij de opslingering groter kan worden doordat de ingangsspanning naar 

nul gaat. Kiezen we namelijk de ingangsfrequentie zo dat sin(kx 1) = 0 

(zie fig. 4.3, (V4.14)) dan is het aankoppelpunt een "knoop", de 

ingangsspanning is nul en de opslingering is bij een verliesvrije 

* Het sterretje betekent "complex geconjugeerde". 
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transmissielijn oneindig. Aan de randvoorwaarde voor resonantie bij 

x=R. zal nu, behoudens in bijzondere gevallen, niet voldaan zijn. 

Maximale opslingering en resonantie treden dus niet altijd gezamelijk 

op. Bij de interpretatie van metingen moet hiermee rekening gehouden 

worden. 

Wat het programma betreft: voor de getnteresseerden is in appen

dix A2 een "listing" en een voorbeeld van de uitkomsten van het pro-

' gramma te vinden. Van de 580 regels zijn ongeveer.450 administratief 

van aard: de overige 130 regels (routines "TRVCUR" en "TRSECT") be

vatten de hoven beschreven rekenprocedures. 

4.4 Realisatie 

Binnenin het cyclotron moet een vrij hoog vacuUm heersen. De 

ionenbron vormt echter een "lek". Daarom moet de doortocht van bron 

naar pomp zo ruim mogelijk zijn. De vaculimkamer is hiertoe ontworpen 

als een rechthoekige platte doos met de grootste hoogte en breedte 

die door de afmetingen van het magneetjuk toegelaten worden. In de 

lengterichting steekt de vaculimkamer aan een kant zo ver uit dat de 

vaculimpomp eronder bevestigd kan worden (zie fig. 1.1). Aan de andere 

kant reikt de vaculimdoos juist voorbij de spoelen. 

Uitvoering en onderlinge verhoudingen (bij benadering, de figuur 

is niet geheel op schaal) van de diverse onderdelen worden getoond in 

fig. 4.9. Van binnen naar buiten gaande merken we het volgende op. 

Om een goed symmetrische spanningsverdeling ten opzichte van het 

cyclotronmiddelpunt te krijgen zijn dees en stemtanks spiegelsymme-
' 

trisch uitgevoerd. 

Tijdens de laatste omwenteling mag de bundel de dees niet raken. 

Daarom is gekozen voor een deevorm volgens fig. 4.10. Elektrische 

velden dwars op de bundel zijn zoveel mogelijk vermeden. 

De beide platen waar een dee uit bestaat zijn op een blokje 

koper geschroefd, da~ weer opgehangen is aan een ronde kope~en buis, 

de "dee-steel", die de binnengeleider van de stemtank vormt. Bij de 
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Fig. 4.9. Stemtanks ILEC. Niet op schaal. 

/ 



Fig. 4.10 

Deevorm 

boofdversnelsysteem 

en laatste omlopen. 
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overgang van dee-steel naar boofdversneldee moet de elektromagne

tiscbe golf een bocbt maken. Dit kan aanleiding geven tot een asymme

triscbe spanningsverdeling op de dee. Daarom is voor de opbanging 

volgens fig. 4.10 gekozen. 

De diameter van de deestelen is zodanig dat de stemtanks een ka

rakteristieke impedantie van ongeveer 75 G bebben. Dit maximali

seert de kwaliteit van de stemtanks ofwel minimaliseert de dissipa

tie. 

Vanaf bier worden flattop-stemtanks en stemtanks van bet boofd

versnelsysteem afzonderlijk bebandeld. 

De flattop-stemtanks bebben ieder een aansluiting via een va

culimdoorvoer en een coaxiale geleider met de boogfrequentgenerator. 

De binnengeleide'r is geisoleerd opgebangen aan de kortsluitplaat, 

zodat een gelijkspanningsveld tussen binnen- en buitengeleider moge

lijk is. Hiermee kan multipactoring (zie,de volgende paragraaf) voor

komen worden. 

Bij de boofdversnel-stemtanks wordt een extra beperking van de 

warmteverliezen verkregen door de stemtanks aansluitend aan de va

culimdoos een grotere diameter te geven (zie ook fig. 1.1). Door de 

overgang naar deze grotere diameter konisch uit te voeren wordt de 

invloed van reflectiee beperkt (zie noot bij par. 4.3). 
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Ergens op het bredere gedeelte moet de aansluiting aan de hoog

frequentgenerator komen; waar precies moeten proeven met het model 

van J.Weg[6) uitwijzen. Op de binnengeleider wordt een draad vastge

klemd, die via een vaculimdoorvoer door de vaculimwand heen in een 

coaxiale geleider naar de generator gaat. 

Tenslotte komen we aan bij de kortsluitplaat ,, die het einde van 

de vaculimruimte vormt. De binnengeleider van de stemtank loopt door 

de kortsluitplaat heen, en kan onder vacuUm middels een stelschroef 

nog enigzins versteld worden. Om de vaculimafdichting te ontzien wordt 

de hoogfrequentstroom via buigzame koperen strips naar de kortsluit

plaat gevoerd. In de volgende paragraaf gaan we nog wat dieper in op 

de uitvoering van de kortsluitplaat, met het oog op het voorkomen van 

"multipactoring". 

Beide dees worden met een eigen stemtank verbonden; er wordt 

echter slechts bij een stemtank een verbinding met de hoogfrequent

generator gemaakt. De hierdoor getntroduceerde asymmetrie in de dee

spanningen kan gecompenseerd worden door de stemtank zonder aankoppe

ling 1.5 em langer te maken en de andere stemtank evenveel korter. 

Tijdens het ontwerpen is het in par. 4. 3 beschreven programma 

gebruikt: in fig. 4.11 zijn wat resultaten hiervan weergegeven (zie 

ook appendix A2). 

Fig. 4.ll 
J 

Enkele stromen en 

spanningen op de 

stemtank en de dee 

en het gedissipeer

de vermogen op de 

dee van het hoofd-

versnelsysteem. 

36.0 kV · 
0 A 

H---34 '·:V 
6 75 \ 
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4.4.1 Multipactoring 

Bij een bepaalde combinatie van frequentie en amplitude van de 

hoogfrequentspanning en de afstand tussen de geleiders kan multipac

toring optreden. Dit houdt het volgende in. 

Toevallig losgeraakte elektronen worden versneld door de wissel

spanning en komen met een zekere kinetische energie bij de andere 

ge1eider aan. Ligt deze energie tussen de 200 en 1500 eV [20) dan 

zullen meerdere elektronen losgemaakt worden, die weer naar de over

kant reizen. Als nu de oversteektijd juist een halve periode van de 

wisselspanning is, zullen losgemaakte elektronen tijdens hun over

steek steeds weer de juiste energie verkrijgen om weer meer elektro

nen vrij te maken. In een oogwenk bouwt zich dan een soort vonkboog 

op, die een kortsluiting veroorzaakt tussen binnen- en buitengeleider 

van de stemtank. Daardoor gaat de afstemming van de stemtank verlo-

ren. 

Wanneer bij het inschakelen van het cyclotron de uitgangsspan

ning van de hoogfrequentgenerator bij vaste frequentie langzaam wordt 

opgevoerd, zal bij een bepaalde spanning ergens in de stemtank aan 

bovenstaande voorwaarde voor multipactoring voldaan zijn. Door het 

verloren gaan van de afstemming ~ij die spanning kan de spanning van 

de generator alleen ten koste van grate vermogensverliezen verder 

stijgen. 
J 

Di t lastige verschijnsel kan echter vermeden worden door een 

gelijkspanningsveld tussen de geleiders aan te leggen. Een eenvoudige 

berekening toont aan dat hiervoor een gelijkspanningsveld v
0
/d 

nodig is volgens 

v old = f (2m/q) ~ ( 11500 Joule - noo Joule ) 



waarin 

d afstand tussen de geleiders [m] 

f = frequentie wisselspanning [MHz] 
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m,q massa en lading van het deeltje [kg], [coulomb] 

wat neerkomt op V 0/d = 3.8 kV /m bij het hoofdversnelsysteem en 12 

kV/m bij de flattopdees. Aangezien de afstand tussen binnen- en bui

tengeleider nergens groter is dan 100 mm bij het roofdversnelsysteem 

respectievelijk 36 mm bij het flattopsysteem, is bij beide systemen 

een gelijkspanning van ongeveer 400 V tussen binnen- en buitengelei

der van de stemtanks voldoende om multipactoring te voorkomen. 

In fig. 4.9 is zichtbaar dat de buitengeleider van het hoofd

versnelsysteem getsoleerd is van de kortsluitplaat door een kunststof 

ring. Aan weerszijden van deze ring komen contacten voor een krans 

condensatoren (fig. 4.12) om de hoogfrequentstroom te kunnen gelei

den. 50 condensatoren van 3 nF elk leveren minder dan 50 W dissipatie 

op, wat een redelijke waarde lijkt. 

Fig. 4.12 
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5 SLOTOPMERKINGEN 

1. Wil flattopping werkelijk zin hebben, dan zal aandacht geschonken 

moeten worden aan de stabiliteit van de fases en, in mindere mate, 

de amplitudes van de deespanningen. Voor een factor 5 winst in 

fasebreedte ten opzichte van de situatie zonder flattopping moeten 

volgens fig. 2.9 de fases van de deespanningen'op 0.1° (gerekend 

in de deeltjesfase) stabiel blijven. 

2. Ondanks het feit dat in dit verslag de uitwerking van het hamil

tonformalisme (hst. 3) beperkt moest blijven heeft dit formalisme 

toch meer inzicht in de effekten van flattopping op de deeltjesbe

weging verschaft. Uit fig. 3.3 en fig. 3.2 blijkt dat flattopping 

nauwelijks extra instabiliteit van de middelpuntsbeweging veroor

zaakt: het grotere instabiliteitsgebied in fig. 3.3 wordt veroor

zaakt doordat bij flattopping de onderlinge verschillen in de 

startfases van de versnelde deeltjes groter zijn dan zonder flat

topping. 

3. Uit fig. 3.3 blijkt eveneens dat het aanbevelenswaardig is om de 

magnetische geometrie (en daarmee v ) enigszins te wijzigen, zodat 
r 

15e en de e de deeltjesbeweging tussen de 25 omwenteling stabiel 

wordt. 

4. Aangezien het vrijwel onmogelijk is metingen aan een stemtank te 

verrichten zonder door de meting het systeem te verstoren, zal men 
J 

zijn toevlucht moeten nemen tot extrapolatie van metingen om bv. 

kwaliteit en resonantiefrequenties te vinden. Het in appendix A2 

opgenomen computerprogramma kan hierbij nuttig gebruikt worden. 

Uit voorlopige metingen aan het model van stemtanks en dees kan, 

met enig voorbehoud, de conclusie getrokken worden dat het pro

gramma resonantiefrequenties redelijk voorspelt en gevolgen van 

wijzigingen tijdens het meten goed voorspelt. 

5. In fig. 4.9 is geen afscherming aangegeven tussen hoofdversnel

stemtanks en flattop-stemtanks. Metingen aan het model van J. 

Weg[6] zullen moeten uitwijzen of zo'n afscherming nodig is. 
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APPENDIX AI 

Stand van zaken wat betreft de generator, het elektronische regelsy

steem en het model van stemtanks en dees. 

I. Er is, vanwege de ho ge e~sen aan fase- en amplitudestabiliteit, 

gekozen voor een kristal-oscillator-gestuurde flasse-C hoogfre

quent versterker met een in geaarde kathode geschakelde tetrode 

als generator voor de dee-spanningen(ref. 4). 

2. Eenblokschema voor het gehele elektronische gedeelte staat op de 

volgende bladzijden(ref. 4). 

AI 

3. Er is een proefschakeling gebouwd met een op de TH reeds aanwezige 

electronenbuis als hart. Hieraan zijn metingen verricht (ref. 5). 

4. Voor de definitieve schakeling is een electronenbuis aangeschaft, 

de 4CWIO.OOOA R.F. por;Jer tetrode van de firma English Electric 

Valve Company Ltd. Deze heeft voldoende vermogen (maximaal 16 

kW bij Class C Telegraphy) om de 4 stemtanks te kunnen voeden. 

5. Een model van een stemtank en een dee van het hoofdversnelsysteem, 

opgebouwd uit hout, aluminium.en printplaat, is geconstrueerd en 

er zijn enkele metingen aan gedaan (ref. 6), waarbij onder andere 
J 

resonantiefrequenties en opslingering van de ingangsspanning zijn 

gemeten. Helaas kwamen deze metingen te laat beschikbaar om nog in 

dit verslag opgenomen te kunnen worden. Een voorzichtige conclusie 

uit de voorlopige resultaten van de metingen mag als ·volgt luiden. 

Het computerprogramma geeft resonantiefrequenties redelijk weer 

en veranderingen ten gevolge van verplaatsen van de kortsluit

plaat, toevoegen meetapparatuur etc. worden door het programma goed 

voorspeld. 
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APPENDIX A2 

Het programma "TRLINE" en een voorbeeld van 

resultaten voor het hoofdversnelsysteem. 

Zie ook fig. 4.11. 

A4 



I'HIS F'l::OGF:,,M C(,Lr·:utr;TE!:. 'JOL r,;GE.CLIF. i:i'li ,ll[rMlTTANf:E i>T HIF'IJT, 
OUTF'!I1 ,,tJl· t,i.iltlr. ;, H:AN Mf:;·.fllr'l lNf f:I'[;OrJi,NCr FI([OIJUJC!cf:: 
i.-II~r·: 1·: ;..:i iil ~~;~- t::DHMtlN r .. ~~-•- ,)-;L.lNi 
fi l Tril 
Tf.:L 1NE 1 if;;;_ -~tl~ ff'i. -~i·4L. 
1 i~Of·i:!l, r:.;r:r-ti;_;, TF.T[~_;T · f"i~(·l;·t: f ~I c. 1•1• 

TF:SEC:, Tta·:sL·; ., T~<f ,::rn; -~ F~tlFi r 

cOM ~Hl i'~ ( 11 J M ;' L [j·,!JJ f I, [:; 1,} ' , -~E I ', :j ·-i ) I I; ( :~. 0: t ;~ < ~j-) ) • c ( !3 C·) ~[I {50 ) 
,, ·:; TF:i /rH··; o:, FfTO, V UJ, N !tl, '·lf1U f, ''1, NAMF 
B'ilT ;·1.\11[ · 10' 
RU,L l tiiGTlr 
HITLGCF: Sin. I r:J lr i 
LOGICAL Oi'. 
R Lt1L. ·* 8 ! · ri~ ! 1-·.~r~ :_: , F· ;l r. ; I:-· :·1;. -; ! r· t'·d·-: :j,.: ::dui ~ r> ~ f::-; , ~--A f.: fJ, r·· H 1;--·i' ~·FAR 
[I~,Hl FARl,f··Af.::··,[·'f,:··., 'f'f.:Ci'' '','iII ', 'o:JN 

r·;;R4, f''I1R':J ,, f M: i Ni.· :. 
PAR7·PAR8,PAR~!'GU 

F'RINTcQ 
CALL TF:iifr.t: 
TYPE l t 
FORMAT U/ I·NE>:T''' :: 
ACCEF'1 20, r:·,o,F: 
FORMAT ( ,',8) 

IF tPAR.EQ,PA~ll 

IF ( f·'t\R. Ff). Pi~1r.:~, 

IF !PAR.lQ.PARJI 
IF IPAR.LO.PAR4i 
JF lHIR,[Q,f'AF:5i 
IF IPAR,EQ,PAR6' 

fj{!!:) 

(;(,,.() 

GO:O 
!HI f ~~ 

GOTO 
ST:"tf 

'' (;· '" 
J ~C· 
1~0 

~ '·II~, 

l ~-;o 

IF (f'!\F:.[S,f'Mi7l GOTO .''!; 

I r 'F'Mi, ::·a. F'I1R8 :· G8 ro soo 
IF tPMi.ECl,f'AF:'I; Cf;LL :RHfU' 

r:l.:"l'!Ltii I sror~ '/ 
f'hlrl~ f'HEL~- 'I 

HHUUHUUUUtilHUt;>tH IN i.•;~' Ol ·<tiLl ·H<PUT 
TYF'E 40, f'AF: 
FOfiMAl ( 1 t?'"', t,C i 
lYF'E 30 
FOF:M?1T ·:,. · f'o;;~:.Tt:Lr: cnMMfd·HI:.:; '/ 
,, H:Ell '.Jill Nlll IIOllf :iECTION' i 
;~ STQF r,o Pf.:lNT liEU'') 
co ro 1-:1 

rfU HH UtU Hi UHLilr.tHi[ F'F:EOUCNCY 
TYF'E IIOJ,FREQ 
FOf':MAT(' FREQUEiiCr WI;S; ',Fe.=,· i1HZj'!' CHANGES TO!') 
ACCEPT Ji02rfREQO 
FO":MAl (f'8,:'> 
IF CFREQO,NE.0,) rREQ=rREQO 
lYF'E 1i•)3,FREQ 
FORMAT(' FRU!UENC'f IS! 'd'fJ.:~,· MHl'l 
GOTO 10 

~*******************CHANGE I Nr'!JT '.JOt I ,;GF 
IH'E' 1201 ,'JIN 
FORMAT(' INF'UT 'JOL H1GE WAS!', F8, :." 'i; · /' i~liANGf !i TO!') 
ACCETT 1202, VOO 

.. 

FORM?1T C fB, 2) 
IF tVOO.NE.O,) VIN=VOO 
TYF'E 12Q3,VIN 

1203 FORMATC' INF':JT VOLTAGF. IEi! 'rFfJ,2•' 1)') 
GOTO 10 

CIIIIIIII****************CHANGE INF'UT SECTION 
130 TYPE 1301,NIN 
1301 FORMAT<' INPUT SECTION WAS!' d3r/' CHANGE'i 10! ') 

ACCEPT 1302di 
1302 FORMATCI3l 

IF <II.NE,Ol NIN=II 
TYPE 1303,NIN 

1303 FORMAT(' INPUT SECTION IS! '• I3l 
GOTD 10 

CI************************CHANGE OUTPUT SECTION 
140 TYPE 1401•NOUT 
1401 FORMAT(' OUTPUT SECTION WAS!',I3,/' CHANGE~ TO!'i 

ACCEPT 1402 .I I 
1402 FORMATCI3l 

IF CII.NE.OI NOUT=Il 
TYF'E 1403, NOUT 

1403 FORMAT(' OUTPUT SECTION IS! 'd3l 
GOTO 10 

C*************************ICHANGE PARAMETERS OF A SECTION 
150 CALL TRPRNTCOI 
151 
152 

160 

170 

BOO 
801 

802 

999 

TYPE 152 
FORMAl(/' WHICH SECTION? CONLY RETURN=EXITl' l 

NN=O 
ACCEF'T 160, NN 
FORMATCI4l 
IF CNN.EQ.Ol GOTO 10 
IF INN.EQ,NIN .OR. NN.GT.NRTOTl GOTO 151 
TYPE 170• NN,SRTCNNl ,LENGTH<NN) •A<NN) ,B(NNl ,CCNNl ,[l(i'JNl 
FORMAT<' NR SRT LENGTH A B C D'/ 
k 2I4,SF7.1,// 
Z ' TYPE NEW SRT•LENGTH,A•B•C•L' l 
ACCEF'T *• SRTCNNI ,LENGTH<NNI ,AtNNl rBCNNl rCCNNl ,[I(Nf<i 
GOTO 150 
TYPE 8"01 
FORMAT<' OUTPUT ON SCREENIO), F'RINTERC2l IJR BOHH1l?'l 
ACCEPT 802, F'RI NT 
FORMAT<I2l 
GOTO 10 
CALL TRTESTIOKl 
IF (,NOT.OKl GOTO 10 
CALL TRPRNTIPRINT> 
CALL TRVCU.R 
CALL TRRSLTCPRINTI 
CALL TRFREQCPRINTl 
GOTO 10 
END 
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SUBROUTINE TRRE~G 

THIS IWUTINE F\EAIJ:; Ilk Uli1ENSliJNl' Pd~D •.T,c,rniil~> 
'J(,l UES FF<Or, ;•, [IATciF L. f. 

co 11M oN i D r M , L. EN u T H ·: · , 11 1 ., :::. rn 1 ~-'' o i .. '' ' :.·; •.> , , I, ·: :, r1 , • , ••. ~·. o ·, , :, 
; ::> T R T nm To r ,. r F· r: o , •.J fi. , r1 :r rj , tJ ouT , , .. :r , •H.t·H 

RF~;L LENGTH 
INTEGER c!RT 
BYTE NAMFClOl 
DIMENSION Nf\("!OJ 
F'l=3.141'YI26::i4 
CALL iWE.NC2r '[II\ 'o/H<ME·· 'READ') 
IF <NAME<U.F!L'*'! iiDTD 10 
READ ( 2, *) FR[fl, \!I~~, N IN, NOll; 
I=O 
I~ I+ 1 
READ<2•*1 NRCII,SRTIIl 
IF CSF\T<II.i~E.Ol GOTO 20 
NRTOT=I-1 
REWIND 2 
READ C. • *' 
DO 40 I·~t.Nh:TIH 

GOTO (1,2,1,2~~, 1,J,3,3~3,4~4'4'4,5,5l SR.r<I) 
READ <2•*l 
GOTO 40 
READ<2•*l NN,NSh:T,LENGTHCNNI rAINNI ,r;(:\N'• ,c<NNi .[t•IHJ' 
GOTO 40 
READC2,al NNrNSRTrLENGTHCNNirAINNJ,B•NNl 
GOTO 40 
READ<2,*1 NN,NSRT,AINNlrBINNl 
GOTO 40 
READI2r*l NNoNSRT 
CONTINUE 
CALL t:;LIJbEC2) 
REWIND :• 
FCETURN 
END 

r. 
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REAL LENGTH 
lNTEGER SRT•PRINl 
BYTE ltAY(9loTTM18'oNAMEIJ0l 
I'!EAL:t8 SOF\T 
CALL DATE<fii'of'> 
CALL TIME<TIMl 
IF ( F' R I t1T , G E • :1. ) F· f( IN f ll) .\. 0 , N tod E , It ?o Y , T l i~ , N 0 U 1 
IF CF'fdNT.LE • .l l TYPE 1.0.\.\),dcllii-~•l.lo;·, ·Tid•NDUT 
FORMATI'1NAMC DATAFILF: ·,.JbtH// 

******************'' 
:t DATL ' , 9,; l" t" / 

* TIME · •8(1.1, .1 

*********•******M* 
ALl ftiMFNSTON:. IN i~i'i, · // 
OUTPUT ~;ECTI0\'1: 

% 
[tO 
IF 

NR C>ORT'/'• 
1015 I=loNRTOT 
<I.NE.NINl GOTO 20 

IF <PRINT.LE.1) TYPE 19ol 
IF <F:RINT.GE.ll PRINT 19·1 
FORMAT(1Xol3o' INI"UT SECTION', 
GOTD 101~; 

GOTO (1'2'3'4'5'6~6,616,6~11,12,13,14,15?16) 3RT I:' 
IF <F:RINT.LE.ll TYPE 6:\.oloSRT\Ii·LFNGTHCJ),AC f I•G\ 
IF (F'F\INT.GE,ll PRINT ·~>loi,f3F-'f'(l),,J..FNGTHI[),A(f,,l:•l 

FORMAT<1Xoi3o2Xo' 7 SRI'=', l2o' i L~· of7,2• 
/. I ; ,.; :: I ~ F B + 2 1 ' ;: B ·::. I ~ F ·::; t 2 / 
:1.28X,' c II •< [C \:~ • ;> 

GOTD 1015 

.. -
I ~ i 

IF \F'RINT.LE.ll TYF:E 10l,loLENGTHCI 'oA\ !loB(! to[\ I' ol:III. 
IF ( F'F: T tH , G E , 1 l f'' R IN T t 0 l , I , L F N G T H ( 1 ", , ,; \ I :1 • D '· I • ,. >. , t' • l 
FORMI'IT<1Xoi3•2Xo 'l:RCT COAX L='oF7.2• 

% •; INNER WIDTH= •FB.~,·; INNER HFJGHT= ,r8.2 .. 
z::ax,' HOR. G~ll':· ·~~vF:J.:·.~~_.v urr::r. Ohl -,rrJ.2> 

GDTO 1015 
IF <PRINT.LE.ll TYPE 2loloLENGTH( I •oAC [),~• I 
IF IPRINT.GE.ll PRTNT 21 ,r,I..ENGlH< f) •ACT' ·8( I 
FORMAT 
%<1X,I3,2Xr'2:~ND COA~: l_=' ~F7.2 
;:'INNER DIAM·"''d'lJ.2,' Ui!HT\ \t.l-'>11.' .ru.-·, 

GOTO 1 \• .l '') 
I r 1 r- ~" rrn . 1.. c . 1 1 rrr· E .•. 1 , r , L UH· r H < r · • r. , 1 l • t: ' I 1 • • 

IF CF'f!ltH.GE.li I''I':It!f Tld·:Lil:3fl1([1d"t•i ·\<i.T 
FClF\Mt~T 
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l Y r· E t 1 I. ,, 1 ' 1; •, I ·, ~ I-: ( I ) 
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I' F7. 2' 
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·: .• :. 1 ,, , l ::. , .: X , ' 1 3 : :; l f( i E ~; ' . • l 3 J: ,. ' h [ (;I. 

\ 11111-tiHIDUCI. ,;7,;.>, NH'l 

(;I IT: I 1 ,, .I :' 
L I < 1· f.;( IH" L, l ,y\·r: 11·'1'~~(1)~£~(1; 

II • I 1:11H, IJ[, 1 F' I' l N f I. 4 l • I • fl ( l I ,, !.< ( [ ! 

• • 'TI: I c: '( , l IX, 'G:U'lL r·Mi 1 ' '• Fi · 

h\ I Cl .1 L t'·lF' (1f' I 1 r 

t":O Ct 1 f\ I ': l. ~:. 

Ll' . r· r.· 1 ur • L.L , J f{f'[ l:)J. I. 
r·r.· l trT I;, I • I r1 . I'F: r:n. l;r, 1 1 

.. 
1
• l ( ~ 1 :::. ' ·-' >. ' ) ; : . I l i I i .: ~ f·f fj t 

I' • I· f:· T t!T , I. E , I ' T 1T E I ,S 1 • .I 

f.i ., ;·::: .i U 1 ,I)[: , I :''I-, L N 1 l .:.', l • 1 

l\~l ~~~-,\~ 'Jt .. !l11.1111~jy 

Ufl.l 1 11 !L 

ilil;fl 

',)i,.!'J .... .': 

() ·~') 0 3 
0004 
•)00~~; 

0006 
0007 
0008 
000(.7' 

0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0016 
0018 
00:20 
()022 

1' 

c 

··.-:1 

(1.1: . ,,, 

t.:i)iidDI~ /D J M. L.Fr·~LT ll .: ··~.~. .. ) • r·:: •, ·_·,,..,: , ~~~.: ~-.. ;(, · .. , :., ·~; .. :J .• ~ i". 

/ ~:) l F; T t·J h T u T ~ r-1~: :- ~~. ~ I.: T f.) ' r ~ T \ ; ., '~ til ~ i> T ~ r! I·, I j : 
/ S E L T / Z 0 f\ ( ~ () ', ~ 1v' 1 r_'; 0 .} • 1. U \•: h' ," ::. '.} ) 

BYTE Nr'lhLIJ.\1! 
I( EM. l.Ulf.ll H, I<C' 
I NTE:GLI< ~1F:T 

COMPLEX V,CURRoX•J 
J.e~ ( 0. ,J • ) 

fo I UDLL. :·,381~J. /!)QRT ( r l<r: 0! 

1\ \) " 2 , * F' I * F R E 0 / :.~ '7 'I , ~: ' 1
' 

I ~;IGJi[L[Mfl(ll Ff':LQ! ,"II:" 

c• **·*** * **** * *¥** ¥*** *** ***** 1 ~-~ 1 r 11·, r r: c rn: _, 
c 

\) ( 1 ) ' ,) 

CURRCll•- J 
V(NRTOT U•J 
CLJFiR(NRTOT··l 1:,J 

IF (SRTC1!.EQ.11l 
IF CSRTC1J,[Q.12l 
IF CSRT(ll.EQ.15l 
IF <SRT(ll ,EQ,16l 
IF (SRT<NRTOTl.EQ,lll 

~I ( 1 ) ' J * tl ( ;, ) - 2 • [ :3 *F' 1 * F :: ;-(.[ t F ' 
CUI'(R ( l l '"J*t'l i l! "?, F .. .',*F'I*l· f' r: ·:'* 1: • 

v ( l) 0. 
CIJRF:< l I-· 0, 

0024 
VCNRTOT-1!=J*ACNRT01 l-2.E·3*PI*FREO*B<NRTUT• 

IF CSRTCNRTOTl.EQ.12! 

0026 
0028 

IF CSRTCNRTOTI.Ell.l~il 'JCNRTI.li'--1:0•0, 
If <SRT<NRTOTI,[Q,161 CUFiF'CNRTOT ll~O. 

c 
C***********************FROM 1 TO INPUT 
c 

()(;30 
0031 
0032 
oo:n 
0034 
003~i 

DO 10 Jo•2,NIN-.. .l 
10 Ct;U .. TF:SECTCidl,SJGDEL,I\0) 

X•:<)lN/'v1 CNIN·l) 
DD 20 I=1,NIN .l 
V<I!,VCI!*X 

20 CURR<ll~CLJRR<li*X 

c 
C*************************FROM ~RTOT TO INPUT 
c 

0036 
003'7 30 
0038 
00:':)9 

0040 
0041 40 
0042 
0043 

DO 30 I=NRTDT l,NfNtf,-l 
C ;; L1 f R SF r: T ·: I , ... 1 , S I G [1 E L , I< •.! ! 
x>IJIN/ 1.' C Nl1~ I 
DO 40 I=NRTOT 1•NIN• 
I)( 1 )::::1..,.1( I )*X 
CURRII!=CURR!Il*X 
RETUI':I'I 
l:ND 

I I ~. + , .I { I) I: ~ (! . '• :.( 

> 
00 
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1 I : T i I I : I \ ' ~ I,' J , I\ I I l·l I 
ti•;j•l I 

1 r~,; 

r' 
iJ! 

, ~ i.J,(, Y .J v ·,- ., '.}., LUI:h ,. l·~ .. ': f·~ 

:r d::JCIIf,[ll.i' Nn"[ 

,-I 

;I :-.-,(;'• \. 

II ·: fd 1;11 \,I 0, I I II: 
l·.~...r1J L1.··,,~-.,4~~-~~/.1,',· .. 1,,/ ... ~_ . .,.Ll~ t2, L3· t4, ts,J/:.J :::;r(T, t·:· 

~o·1 1 :rr.:rr .. 
PlCfANGULAR INNER AND OUTER 

:OI~<t~- L8G.J6,'·((((,( [~tC\J ::•;'l)(I Jt·(B('[) tDCJ)j/f:<I~ 

r;. I D ,) <) , / ;:, l c. [IF L. t 
·t ( l .. · .- (; (I·-,··\ r: r I .J l + 1 ~ / (A (I)+[{ ( l) t2tC ( 1) t2*D (I) I)/:~; 

I I 

r •~•~ttttttt***************************************************** 
****t*ttllt************CENTRAL FORMULAS*****************t******* 

i <:0 z ZOh: (.[.I .J.t.F;~/2 ~ /1<0 
?-1l Ft~::·.h'/lOF~( T"i/·;:_:·, !f\ 
(, F•' 1·; .. .: ,:, L r:· ?1 I J + h d<l HI r:; I H 1 I ; , l 0 0 0 , * R l C H T 
c:;, CLDS \ erRG) 
:.:rl • c::, Itl ( M:G! 
'! t 1·1 1 .• C ~; .t U .: N 0 , , I .t 7 ,f •:·: N * C II F' ~: <rl C• ) 
lllld'''rJI •~i:'.*i'llf::f::•N\•• J/::L~tU'v'\NOi 

r::rrur::l·r 

LOHM/METEr,'; 
II_ENGTH [-f1M: 

Eltt#tttt*****~********COAXIAL CIRCULAR 1NNER AND OUTER LEADS 

c>.Jf(: J; -•.,(). *M .. OG ( E< ( l) /?,<: 1 • :, 
h: I 0 () il ~ / ". T ("-, n r I ;t: ( 1 ~ / r-1 ( ~- ) t l t / B ( [ l i / f' I I ~i ~ B [ M M] 

r.n r n ·1 oc. 

, :tt•~•·u.HLt'i(iMF f<'; M'<fi')F·• IJTIH illli.FCH:lC CONSfANT AND 

1-.(,.;~;ur:: r · c:. <I 1) 
;--~-Jh 1 ! ·' r::.•';:J. *-(iL.CICi ( r; -1 I /(1 t]. ·, ,f:E l([(l)) 

F: .. 1 0 •) <1 , :.; l C• \'1 [ 1.. t i 1 , / H ( l > + 1 , / [< i!/FI '!,ol<li1MJ 
"7··~ /r.,r;: ( T :• .1* ( F:/1\·{ ZOF·., f ·~ *-D (I i ,1 

t·'ll F (t ~: h '.:~(JF;: ( [ .: l !·-. t.[l ( T .1 ', /:~:. 

(t f.:.; f u ',_-, ·:' () 

'II! : I' l I ~I • i .II I :. ~ 
r-·,·~~·,r (·IJ···, 

no39 
() ~) !l () 

z Clf( .: l 1 :.. 1. •• 1. ;: n ..+: ;, c~ . r t, 1 u t, { , 1 -•• 

1-< I 0:• -::• ,_-, , - , .. :, I G 1.1 [ L. f < 1. • ' !, , ·1 I I ' ' ' ' 

~ Z0R(I>~=4,/PI*6()~l~LOG!L:··r,,·,:lll~) 

R~ lOOC).;::;IGDELt(·L.;~(]")/r'£} I .·~ ••. 'B~ r ,) 
0041 GOTU 100 

I/, 

C***************************************'•***•~tlltll ~~I,, 

0042 
0043 
0044 
0045 
0046 

( 

c 
C**************SHUNT IMPEDANCE 
c 
11 

c 

l ~A ( I ) :- J * :: , E-- 3 :H' I* F 1': ED* B I I ;. I B Ill r·l MID H [II FU 
ZOR\II=U>BS<ZI 
'-1\Nl >·='JINO) 
CURRINll=CURRINOl RlCHTIVINOl/1 
r.:ETURN 

C***************SHUNT ~DMITTANC[ 
c 

0047 12 
0048 
0049 

Y=ACil+J*2,E--6*PI*FREO*B(ll 1£< IN P:COFARAD 
ZOR\Il=•-1, 
IF <Y.NE,\O,,O,)l ZOR(ll=l,lCABSIY! 
'JINl)ccVINOl 0051 

0052 
00~·;3 

0:)054 
00~)5 

0056 
00~37 

00~)8 

00~j9 

0060 
0061 
0063 
0064 
006::) 

0066 
()067 

0068 
()069 

L: 

C:.URR<Nll=CURRINOI RICHT*V!NOIIY 
RETLJRO: 

C********************~FRIES IMFEDANCE 
c 
13 Z=AIIl+Jt2.E-3*PI*FREO*D!t' 

I" 

ZOF:<II=CABE\Zl 
CURR<NllcCURR<NOl 
V I N 1 ; "'J < II 0 ) .. C U F: f.' ( N 0 ) I Z H: :1 C II T 
RETURN 

C* ** ** * ****** * **** SEfd p; MH1l T i ANI: E 
[ 

I!< Hl tU1NOIIEUf( ( 

1 4 Y ·" cd I l t J * ::! , F ·'· H' I t I" r< F IH B ,· J ! I B I N i II~ il i . (; f( -'1 [: 

c 

ZOF,<Il=-1. 
IF (Y,NE.(Q,,O,))" ::0'f.:(T•=l..'C(d:C)•. I' 
CURRINli=C:.URRINOI 
')I N 1 ) =• '•' I NO) --1: UR r' < i··l 0 i: Y *~''I C H T 
R[TUHN 

r: * .t ** *** ** ** ** ** * *~;110:( T ,;1.11:: 
c 
15 ZOI~\I).c-1, 

Cl.JF:f' < ~H 1 ~o, 
IJ ( N 1; "0, 
R E TLIFOI 

I 1 , r 



~ t t' t l (~ ~ ·t t t' t f tt tlil·~. •.·•· I 

r \·'• I, 

I, ,J' 

I! i l :1 
,) C: (): 

;)ll 
C•·.JC•3 
OOO'l 
0005 
('J\'!06 

0007 
0008 
0009 
0010 

.. 0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
00.1 /. 
()() I ·,? 

0018 
0020 
0021 

0022 

0023 

0024 

0025 

00:06 

002/ 

0028 

0029 

:; i,t .•l! ,·, . - 1 '~ ,-, :s ,_ 

'.,) ',) ~: . ' 

r.:i',L.CUL/,rron ~:~r ~-Hl. (lr~·.'.r; ,.,f 
U\llf'lil Uf- UtM:'Ull'i' 1.-::.·.111. I';_ 

r .- 1 '·· i J 

:~ .J i i i'i UN . :> -1 1': T, N 1': T C1 T ,. !' I:: r.: U ., '-' ' r·l : N ; r-1 · U ll I J i ·· r · I. ._. N AM l: 
/ ~-. [ c T / z () h' ( ~ () / y ') .: ~.:.; :_j ' .. L u :·;; I< ' ·.~1 I' 

LrlrHNSir)N 1'(5()l 
I tJ rr~ fJ LF: r· F: I N I 
C 0 M r· LEX ') , C IW 1': , C lJ F\11 I 1-1 , UJr.: ~JilT , '( l1'1 

BYTE ~ES•NAME110l 

Ctiiii***«*'***********IIIPOWER 
[' 

i" ( 1 I~-. 5 HI EM. ( v ( l) «CON . .JG ( c \Jf;l:: -: l) I > 
DO 10 J=2,NRTUT-I 

10 F'(ll=.5*f-.:EALI'JO:I-1l1CrJrUI'IC:Ji-<:FI(l·1ll· )'J ·;~.CilrUG<r:l-'1'1-'(, 

f' ( N R T 0 T l = • :H REAL ( 'J ( N R T 0 T - l l * C 0 tl. J G - r:t.J F F\ ( tJ F: T II l 

c 
C********************RESULTS AT INf'IJT/OUfPIJ~ 
c 

CURRIN~CURR!NINl-CURRININ-ll 

CUROUT=CURR!NOUT-ll-CURR<NOUTl 
GAIN=C~BS<V<NOUTll/VIN 
f'HASE=f'HI(V(NOUTll 
f'IN=-P!NINl/1000. 
f'OUT=f'INOUTl/1000. lPINof'OUT fKWJi P!II [Wl 
YlN=--CUF\F:IN/VIN 

r**********************************RESULTS 10 3CREEN 
IF lf'RINT.GT.ll GOTO 200 
TYPE 20 

20 FORMAT(// 

30 

~I ( 

'· 
I. 

INF'IJT 
DUTF'UT 

CURRENT 
'.JOLT AGE 

HI PUT 
OUT HIT 

Mlt'll TTANCE 

**'. 
C.UkriEIH · /36X • '.t;l:- / 36'1 · 

TYF'E 30, 
/.REALICURRINl,REAL(YIN),REALIUINOUTll•R~ALCCUPOUT' 

FORMAT< 
;~·REAL ',[11,4•' A -,[11.4•' MHO** '• 
& EJ.l,4o' '.1 ',[11..4,' fl '/36Xo'*-*'' 

TYF'E 40 • 

40 
I. AIMAG(CUFWINl ,AIMAGIYINl or;IMMil'v'INOUfl l .rdMAGII:I.f.-JUT' 

FORt'jATI 

50 

60 

;:' IMAG -,E11.4•' A 'o[J.1,4•' 111--10 ** '• 
& ElJ..4,'·u-'iE11.4•' A '/36Xo'l*'l 

TYPE ~:iO • 
%CABSICIJRRINloCABSIYINlrCABS<V<NOUTll,CABS<CUROUr • 

FOf(MAT< 
;:.• MAGN 'rE11.4o' ,; '•E1:t.4r' MHO II '• 
6 E1l-4•' 1v1 'oFll.4•' {, '/3.->X•'-t*'' 

TYPE ,',()' 
F'H I I CURRIN l , PH I ( 'II N l , 

FORMAT< 
%'PHASE 'oF?.3r' DGf~ 

'.)• •·' 

F'HI \I}·: NOll!) '•. f'H l ( CIJr\11\J'f 

DGF' ~ * 

1 .. 

> 
0 
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JIll •,Ct.Wf':.LNI oi'HliYINI ,. l'fll\ 1
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1 (N0lJT) '• ,r·IH(C.UF:OU: 

~1 1 ~IN\ 7 0oPINoPUU1 
. ' 1':; r- 1-: I : l r :c: 0 , '-J I N , F R C 0 , F' l N -- i" 0 li i , C r1 I N , F' H ?1 S [ 

'**j*~***********************************MDRE RESULT~ 
•i 1 
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' ·~· ~ . : 
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.\; I :I J ~i: IJ;il.'th ~ i·i r1i1. 

·~. r.. c r :. r J hi : .. ~· 
:li, ;_t)l·.i 

l ~~; :~HUi·:; 
.:': LNlt i~ •J t <, ·_!, ~:.:. ~ .\ y INNER DIAM, ·= 
1 til' U T ~.:[C I I 1Jh 
::: F·:ND COI1X L • '50.!)(·; li<rilR l!IAM, = 
:·:HIIi en,~' L- ,;.:o.oo; INNEF: [IH:M,= 
:::_:: hNl1 cc,<x L :~ 0. 00; INNER [I! AM,= 
• : ":Nr: [:[/{)'/ i -:!•).(.)~;); INNER r•IAM.= 
:~: r: H L' r·.cA:<. L - :~o. :1 o; INNER DIAM.= 
~-! ~·N)i C O!;i, L·:. I 0, ')0; INNER DIAM.= 

i·:· 2: F:N[1 lO?,X u_,.oo; INNER DIAM,= 
il .. ! r·, r~ n co,;x l c 9,oo; JNNEF: DIAM,= 
1 ... :; r;·Nr: C Df~ X ' 33.0(); INNER DIAM.= 
l l ~:! F\I'H: COH">'. I. 33~oo; INNER I•IAM,= 
I 4 ::: F.:NI: c ')(; / I 31 (! ~ 00; INNER [IIAM,= 
l:J l ,s! IIUM~1·{ 
:.b J.: F;CT COhX ,_ -- 7. ~j(); INNEF: WIDTH= 

HOR. GAF· = 
i t :ncr '~. :; 1~1 :·: l_o '/6. 00; INNER WIDTH= 

HOR. GAF· = 
1:.\ J /,: Dlil1 M'.' 
1:,• ! : F~C T COl; X ' 40.oo; INNER WIDTH= 

HOR. GAP = 
_: ~: l.! f\ ll C G ~~~ ); c ·lO. oo; INNER WIDTH= 

HOR. GAP .. 

.:1 :: i:Cl [;[JA! L 4o.oo; INNER WIDTH= 
HOR. GAP = 

~' :) t:rcr •,:U1/. L=--· 40.01Ji INNER WIDTH= 
HOR. GAP = 

l . ~ L ~ r: c r i~or. ,~ L. ~ 30.00~ INNER WIDTH= 
HOR. GAF· ~· 

~~ 4 1: f..C T c 0{1): l,.c 13.00; INNER WIDTH= 
HOR. GAP = 

~'J !::SHUN! '( REAL F'ART= 
'" l.f..:.: DUMM't 

6s.oo; OUTER DIAM,; 126.00 

65.00i OUTER DIAM," 126.00. 
6~.20; OUTER DIAM,= 126.00 
56o.50i OUTER DIAM. = 126.00 
so.eo; OUTER DIAM.= 126.00 
45.10i OUTER DIAM,= 126.00 
40.80i OUTER II! AM,= 114.60 
3e.oo; OUTER DIAM.= 91.90 
35.30; OUTER DIAM.= 7~.20 

34.00i OUTER DIAM.= 60.00 
34.00i OUTER DIAM,=· 64.00 
34.00i OUTER DIAM.= 100.00 

62.00i INNER HEIGHT= 66 .. 50 
47.00i VERT. GAP = 17 .oo 

11o.so; I..NNER HEIGHT= 66.50 
47.oo; VERT. GAP = 17.00 

1ao.oo; INNER HEIGHT= 15.00 
a.oo; VERT, GAP = 14.5(1 

146.00; INNER HEIGHT= 15.00 
s.oo; VERT, GAP - 14.50 

112.00i INNER HEIGHT= 15.00 
s.oo; VERT, GAP = 14.50 

7s.oo; INNER HEIGHT= 15.00 
s.oo; VERT. GAP = 14.50 

49,oo; INNER HEIGHT= 15.00 
e.oo; VERT, GAP = 14.50 

35.00i INNER HEIGHT= 15.00 
s.oo; VERT, GAP = 14.50 
o.oo MHO; CAPACITY= o.oo PF 

I NF'UT INF·UT ** OUTFUT OUTF'U1 
CURRENT ADMITTANCE H VOl. Ti;Gf- CURfiEN f 

** 
** REAL 0.9148EtOO A 0.7670E-04 MHO ** 0.3600[+05 IJ O.OOOOffOO (, 

** !MAG -0,9827E-02 A --0.8239E-06 MHO ** -0.2698EIO:.> v O.OOOOEtOO A 

** 
MAGN 0.9149t+OO A 0.7~7lE-04 MHO ** 0. 3600E+O~; v O,OOOOFtOO A 

** PHASE -0.615 IIGR -0.615 IIGR ** -(),043 DGR ********* [l()f( 

** 
** 

INPUT POWER = 5,455 KW ** OUTPUT FOWFR = 0.000 KW 
**************************************************************************** 

ALL PHASES ARE 
INPUT VOLTAGE= 

FREl1UENCY 
DISSIF'ATION 

VOLTAGE GAIN 
PHASE DIFF, 

MEASURED WITH RESPECT 
0,1193Et05 V 

45.740 MHZ 
5.455 KW 
3.018 

-0,043 DEGREES 

TO THE INPUT VOLTAGE 

) 



----

VOLTAGE CURRENT 
NR zo MAGN F'HASE MAGN PHASE POWER 

OHM v [IGR A DGR w 

o.oo O.OOOOE+OO********* 0.9318Et03 90.0193 o.ooo 
2 39.71 0.1193Et05 -0.0000 0.8820Et03 90.0204 1876.408 
3 o.oo 0.1193Et05 0.0000 0.8820E+03 89.9610-5455.479 

JJ ,.:. 4 39.71 0.1359E+05 -0,0072 0.8666Et03 89.9604 252.0/l 
5 42.36 0.1429Et05 -0.0098 0.8603Et03 89.9602 99.006 
6' 48.12 0.1508E+05 -0.0123 0.8545Et03 89.9600 107.966 
7 54.50 0 .1597Et05 -0.0148 0.8490Et03 89.9598 112.844 
8 61.64 0.1697Et05 -0.0173 0,8439Et03 89.9597 123.995 
9 61.97 0.1747E+05 -0.0184 o.8412Et03 89.9596 64.395 

10 52,99 0.1790E+05 -0.0195 0.8380Et03 89.9595 72.236 
11 41.25 0.1820E+05 -0.0204 0.8342E+03 89.9594 75.467 
12 34.08 0.1909E+05 -0.0235 0.8169Et03 89.9:590 292.832 
13 37.95 0.2006Et05 -0.0263 o.8006E+03 89.9587 272.482 
14 64.73 0.3436Et05 -0,0413 0.6748E+03 89.9577 1897.271 
15 -1.00 0.3436E+05 -0.0413 0.6748Et03 89.9577 o.ooo 
16 23.00 0.3447E+05 -0,0414 0.6640Et03 89.9:577 16.993 
17 17.06 0.3536E+05 -0.0421 0.4755Et03 89.9574 124.801 
18 -1.00 ~.3:536E+05 -0,0421 0.4755Et03 89.9574 o.ooo 
19 11.31 0.3554Et05 -o.o423 o.3553E+o3 89.9574 31. 404 
20 13.16 0.3569Et05 -0.0425 0.2516Et03 89.9572 16.117 
21 15.74 0.3582Et05 -0.0427 0.1645Et03 89.9571 7.619 
22 19.58 0.3592Et05 -0.0428 0.9421E+02 89.9570 5.560 
23 24.72 0.3597Et05 -0,0429 0.5240Et02 89.9570 4.028 
24 28.31 0.3600Et05 -0.0429 O,OOOOE+OO********* 1.979 
25 -1.00 0.3600Et05 -0.0429 o.ooooE+OO********* o.ooo 
26 o.oo O.OOOOE+OO********* O.OOOOE+OO********* o.ooo 

RESONANCE FREQUENCIES 
FREQ(MHZ) HAHM.OF: N FREQ,DIFF, INF'UT [WJ QUALITY BANDWITH[MHZJ 

45.7402 45.7402 I o.oooo o.5456E+04 5358. 0 '8537[--Q;> 
56.8156 56.8156 1 11.0754 o.6169E+10 -5702. --0, 9965E --02 

\ 



APPENDIX A3 

Stel H = L H.; 
. 1 
1 

(V3.ll), (V3.8), (V3.6) leveren 

Index i wordt voorlopig weggelaten. 

De Heaviside-functie is periodiek: 

+ 
He(f (r)) 

Dus 

H 

co 

\ jnt 
L. c e n 

n=-oo 

(V A3 .1) 

(VA3.2) 

r 

(VA3.3) 

Stel dat het deeltje de dee op t 1 binnengaat en op t 1+~t weer 

verlaat. Dan volgt 

1 jhtl 
( jh~t c* 1 ) h = 2nhj e e - (VA3 .4) 

en 

H = qV Re[ejh(w+tl) {1-
2'1rh 

ejh~t}] (VA3. 5) 

Uit enige geome~rische overwegingen (zie fig. 3.1) volgt met (V3.5) 

dat 

4> - t 1 = ,A + a - S(A + a) 

(VA3.6) 

4> - t 1 - ~t = A - a - S(A - a) 

met 

Al7 



en 

B(x) = arcsin(w(x)) 

ycos(x)-P sin(x) 
w( x) = ---r:-:::=y~--1(2E) 

(VA3.7) 

(VA3. B) 

Vanwege de stapsgewijze versnelling zijn 15(A+a.) en S(A-a.) kleiner 

dan hoven gegeven. Daarom wordt <1> vervangen door ljl--¢ 0 (zie 

(V3.12)). 

De hamiltoniaan van de referentiebaan kan benaderd worden met y=P =0 
y 

(ref. 8, pg. 83). Dan is B(x)=O en 

H
0
= ;~ nin{h(~ + <1>- ¢

0
- A)}sin(ha.) 

Dit is de eerste regel van (V3.10). 

Voor y en P ongelijk nul volgt 
y 

H = qV Re{ exp(jh(~ + <I> 2Tih - <I> 

0 
- A)) • 

• {e(jh(-a. + S(A+a.))- e(jh( a+ B(A-a.))}} (VA3.10) 

H = H 
0 

+ H 
'1 

+ H 
2 

+ 0 (y3 p3) 
' y 

H = qV Re{ exp(jh(~ + </>- </> - A))• 
2 2TIQ 0 

met enig rekenen volgt dan 

H 
2 

qV • -lh2 Re. { 
2Tih 2 exp(jh(~ + </> - ¢

0 
- A)) -2j 

BE 

2 2'A -2'A 
·.{ y {2sin(ha.) + e J sin(h-2)a. + e J sin(h+2)a.} + 

P2 { 2s in (h a) -
y 

2jyP 
y 

waaruit (V3. 10) volgt. 

{ 

II II 
} 

II II } } } 

+ 

AlB 



Uitwerking (V3. 10) voor twee dees 

]_ 1,2; 

V. = V , h.=h, a. 
]_ ]_ l 

a, \)!.= 0 A 
:t ' I 

Di t levert 

H qhV sin(ha){sin(h(¢-¢) + sin(hn +h(¢-¢ ))} 
TI 0 0 

e + 2 orde; 

h oneven: geen versnelling ; H = 0 

h even wel versnelling dan is 

2sin(ha)sin(h(¢-¢ )) ; 
0 

2sin(ha)sin(h(¢-¢ ))cos(2a) 
0 

-2cos(ha)cos(h(¢-¢ ))sin(2a) 
0 

Dus met (V3. 13) volgt 

+ ;~v sin(h )sin(h( - )) 

qVh { 2 - 2nE . sin(ha) sin(h(¢-¢ 0)) (l+cos(2a)Hy 

cos(ha)sin(2a)cos(h(¢-¢ ))yP 
0 y 

+ sin(ha)sin(h(¢-¢ )) (I-cos(2a))~P2 } 
0 y 

wat identiek is aan (III.81) uit referentie 8. 
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