
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Berekeningen aan het bundeltransport in het trochoidaal injektiesysteem van het
Eindhovense AVF-cyclotron

Huurman, F.J.F.M.

Award date:
1974

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4170aa45-0e54-4227-9693-a016b1539fd3


Berekeningen aan het bundeltransport 

in het trocl±oidaal injektiesysteem 

van het Eindhovense AVF-cyclotron. 

Intern rapport NK 164 

verslag van het afstudeerwerk 

in de groep kernfysika 

uitgevoerd door 

F.J.F.M.Huurman 

coach: dr S.S.Klein 



- _..\..... ,.." À~ <-ITpWTOV ~01 svvcns, Mouaa, no u~vnaTov, ov ~aÀa noÀÀci 

nÀáyx8n, ÊTIEl lWV lEpns TilÓaKOS tKE~UYE' 

(vrij naar Homerus) 



.3. 

In:houd blz. 

5 

2. Verantwoording 6 
==================== 

3. Principe van het treehoidaal injektiesysteem 
=====================================~============ 

7 

3.1. Uitgangspunten en daaruit voortvloeiende krachtenvelden 7 

3.2. Terminolog~e 8 

3.3. Bewegingsvergelijkingen bij langs de baan konstant veld 9 

3.4. Direkte konklusies uit de bewegingsvergelijkingen 10 

3.5. Langs de baan varierend veld 11 

3.6. Beperkingen bij de bouw van het treehoidaal injektiesysteem 11 

12 

4.1. Baanberekeningen 12 

4.1.1.Langs de injektieas konstant magneetveld 12 

4.1.2.Algemene gevallen 12 

4.2. Berekeningen in de faseruimte 16 

4.2.1.Acceptantiebepaling in het geval van askampensatie (k=k2=1) 16 

4.2.2.Bepaling van de acceptantie in algemene gevallen 16 

4.2.3.Acceptantie van het trochoidale injektiesysteem in vert.vlak 19 

4.2.4.Emittantie bepaling 21 

4.2.5.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het 

injektiesysteem, waarbij vanaf het ·elektrodenpaar 4.9 het 

elektrische veld het magneetveld niet op de as kompenseert 23 

4.2.6.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het 

injektiesysteem, waarbij over d.e gehele lengte van de slurf 

het maglietische veld niet op de as gekompenseerd wordt door 

het elektrische veld (k variabel 1 k2o-, 1) 25 



. 4. 

4.2.7.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het 

injektiesysteem bij onvolledige askampensatie in het 

elektrodenpaar 3.8 en volledige kompensatie in het 

elektrodenpaar 4.9 (k variabel, k·k ==1) 2 

4.2.8.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het 

injektiesysteem bij verschillende waarden van de elek

tRische veldgradientfaktor 

4.2.9.Afhankelijkheid van de inschietenergie Tk 

4.2.10.Gevolgen van de onder 4.2.5. t/m 4.2.9. bekeken instel

lingen voor de acceptantie in het vertikale vlak 

4.2.11.Acceptantie-verkleining tengevolge van de beperkte 

acceptantie van het cyclotron 

2~,,===~~!~~~~~=~~~=~~!=~~~~~~;~~~~~;!=~~~;=~~=~~~;!=~~=~~;!;~~: 
ring der waargenomen verschijnselen 
=================================== 

5.1. Meting van de invloed van veranderingen in het elektrisch 

blz. 

27 

28 

28 

29 

31 

35 

veld op het bundeltransport door de trochoidale injektie 35 

5.2. De invloed van het gat in de capot als diafragma 35 

5.3. Ve:J;'klaring van de stegosauruskromme, die ontstaat door 

variatie van het elektrisch veld in het elektrodenpaar 4.9 36 

5.4. Konklusies 39 

6. Litteratuur 
================= 41 

42 



Radieel in het AVF-cyclotron ingeschoten protonen zien een radieel 

niet konstant magneetveld. Het treehordaal injektiesysteem, dat in het 

cyclotron gesohoven wordt, levert door middel van een aantal elektroden 

een elektrisch veld, waardoor de Lorentzkracht, tengevolge van het in het 

cyclotron heersende magneetveld op de ingeschoten deeltjes uitgeoefend, 

wordt gekompenseerd, zodat de ingeschoten deeltjes het centrum kunnen 

bereiken vanwaaruit versnelling kan plaatsvinden. 

Er is een onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid in het bundeltransport 

door het injektiesysteem van de instelling der potentialen op de verschil

lende elektroden. Daarbij bleek dat de instelling van het lange elektroden

paar 4.~ vrij kritisch is wanneer in het eerste elektrodenpaar 3.8 het 

elektrisch veld zodanig is, dat het magneetveld op de as van het injektie

systeem gekompenseerd wordt. De aooeptantie van het injektiesysteem neemt 

echter aanzienlijk toe wanneer het magneetveld op de gehele as ondergekom

penseerd wordt door het elektrisch veld. Daarbij verschuift de aooeptantie 

zodanig, dat de bundel naast de as ingeschoten moet worden. 

Waargenomen maxima en minima in het bundeltransport als funktie van het 

elektrisch veld in het injektiesysteem zijn verklaard in termen van het 

periodiek als funktie van de instelling van het elektrisch veld buiten 

de door het gat in de oapot vlak na het injektiesysteem gestelde grenzen 

raken van de bundelemittantie. 
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Na het gereedkomen van het treehoidaal injektiesysteem, dat het trans

port van gepolariseerde protonen uit een extern opgestelde ionenbron naar 

het centrum van het Eindhovense AVF-cyclotron verzorgt, bleek behoefte te 

bestaan aan een grondigere kennis van deeltjesbanen en acceptanties *) van 

het systeem bij verschillende instellingen van het elektrisch veld en bij 

verschillende inschietenergieën, ter1einde een optimale bundeloverdracht 

vanaf de bron naar het centrum van he-t cyclotron mogelijk te maken, waarbij 

van belang is, dat de emittantie der getransporteerde deeltjes aan het 

einde van het injektiesysteem zo goed mogelijk binnen de acceptantie van 

het cyclotron valt, opdat uiteindelijk een maximale stroom versnelde gepo

lariseerde deeltjes op de plaats van de meetopstelling aankomt. 

Bij het ontwerpen van het elektronen-optisch systeem vanaf de extraeter 

van de ionisator tot,. aan de ingang van het eigenlijke trochoidale injek

tiesysteem werden berekeningen uitgevoerd aan de acceptantie van het injek

tiesysteem 1
) waarbij ervan is uitgegaan, dat op de as van de injektiebuis 

het magneetveld van het cyclotron juist gekompenseerd wordt door het elek

trostatisch veld opgewekt door de koperen platen in het injektiesysteem, 

zodat op de as de kracht op de deeltjes nul is. Er is destijds niet onder

zocht, of deze instelling van het elektrisch veld een maximaal transport 

earandeert. Bij het testen van het injektiesyteem werd gekonstateerd, dat 

bij variatie van het elektrisch veld minima en maxima optreden in het 

bundeltransport, welke niet zonder meer verklaarbaar waren. 

In het vervolg zullen dan ook baanberekeningen aan de orde komen bij diver

se instellingen, waarbij doorgaans uitgegaan wordt van reëel in te stellen 

situaties. 

") 
Voor definities van gebruikte begrippen, betrekking hebbend op aspekten 

van het bundeltransport zij verwezen naar 1
' 

2). Voor zover de begrippen 

minder gebruikelijk zijn, worden deze onder 3.2. toegelicht. 
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3. Principe van het treehoidaal injektiesysteem 
=================~================================ 

3.1. Uitgangspunten en daaruit voortvloeiende krachtenvelden 

Wil men een ionenbundel, afkomstig uit een extern opgestelde bron door 

middel van het cyclotron versnellen, dan moet ervoor gezorgd worden, dat 

de bundel vanuit de bron met een gunstig rendement ge~ansporteerd wordt 

naar het centrum van het cyclotron, vanwaar de versnelling kan plaatsvin

den:. Er is gekozem v:oor een weg langs het horizontale vlak door het cen

trum van het cyclotron. De injektie kan nu niet zonder meer gebeureru door 

de bundel vanuit de zijkant naar het centrum te schieten : de laagenerge

tische bundel (omstreeks 5 keVJ) zou onder invloed van het magnetisch veld 

in het cyclotron onmiddellijk afgebogen worden. 

Voor het transport naar het centrum van het cyclotron hebben we de be

scliikking over een zogenaamd treehoidaal injektiesysteem, meer genaamQ 

slurf. Ofschoon deze slurf vlak bij het centrum van het cyclotron enigs

zins gekromd is, hebben we verondersteld, dat de as van het injektiesys-

teem radieel in het cyclotron loopt. 

Het rechtsdraaiend ·assenstelsel 

is nu zo gekozen, dat y gericht 

is v~lgens de voortplantings

richting der deeltjes in de 

slurf, d.w.z •. volgens de nega-. 
tieve r-richting in het cyclo-

tron. Verder is z vertikaal e~i 

x horizontaal gericht volgens 

fig.3.1. 

Teneinde de door het magnetisch 

veld 13 - 13 e , 
0 z ( 3. 1 ) 

dat we in eerste instantie langs 

de injektieas konstant veronder

stellen, op de geinjekteerde 

deeltjes uitgeoefende Lorentz

kracht te kompenseren - aange

zien 13 vertikaal gericht is, is 

K 

fig.3.1 assenstelsel 

de inschietsnelhe±d wordt ontbonden 
v:olgens : \ 

1 
y =V2Tk/m' I v1 + tan~ + tan2'8 I 

i =V2Tk/rrr,·tan;~!:,/ V1 + tan3J + tan229' 

I ;;:;;:-z:' V 2 2 i z =v2Tk/m ·tan7J / 1 + tan)s + tan "1J 

waarbij Tk de inschietenergie en 

m de deeltjesmassa 

FL in het horizontale vlak gelegen - wordt gebruik gemaakt van een hori-
_,. .... 

zontaal gericht elektrostatisch veld, zódat e(E + V.Jt13) = o, waaruit E , 
0 

het elektrische veld op de as, volgt. Omdat de geinjekteerde bundel ook in 
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het vertikale vlak een eindige oppervlakte in de faseruimte (z.3.2.) 

inneemt, moet ook een vertikale fokussering plaatsvinden. Hiertoe diene 

een elektrisch veld in vertikale richting: E =- E~z, 
z 0 

(3.2a) 

d.w.z. op de as ondervinden de deeltjes geen kracht, buiten de as onder-

vinden de deeltjes een kracht in de richting van en evenredig met de af-

stand tot de as. 

De Maxwell vergelijkingen leveren voor dit geval, waar Vd~· =C' , omdat we 

ons in vakuum op voldoende grote afstand van de elektroden bevinden, over

gaat in V· E = o : g-Ê = o en v...-Ê = o. 
Vergelijking (3.2a) substitueren in deze vergelijkingen levert, tezamen 

met de eis, dat er geen veldgradient in de y-richting is en het veld op de 

as gelijk is aan E , voor de x-komponent van het elektrisch veld : 
0 

E = E o< x + E , ( 3. 2h) 
x 0 0 

waar 01., evenals in verg. ( 3. 2a); de elektrische veldgradientfaktor. is. 

We zien, dat het in het vertikale vlak fokusserende veld -E 0( z in het 
0 

horizontale vlak een defokusserende komponent E oe x oplevert. Het veld zou 
0 

onbruikbaar zijn voor transport van protonen naar het centrum van het cy-

clotron. Gelukkig is er in het horizontale vlak nog het samenspel van het 

ma~~eetveld -B e en het elektrisch veld dat in het horizontale vlak bij 
0 z 

E~x opgeteld wordt: begeeft een proton zich in x<O. dan zal zijh snel-
o 

heid afnemen, waardoor de Lorentzkracht afneemt, hetgeen weer tot gevolg 

heeft, dat het deeltje door het elektrisch veld naar X=O wordt gedreven. 

Begeeft een deeltje zich daarentegen in x>o, dan neemt zijn snelhe~ toe 

en drijft de overkompenserende Lorentzkracht 

Het resulterend elektrisch veld heeft dus de 

hem terug naar X=Ü. 

vorm Ê = E (1+~x)ê -E~zê (3.2) 

Het injektiesysteem, waardoor de ionen van

af de rand van het cyclotron naar het 

centrum getransporteerd worden, moet aan 

de zijkanten open zijn~ opdat de i~ het 

centrum aangekomen deeltjes ook ongehin

derd cirkelvorm~ge banen kunnen gaan 

doorlopen. Deze eis tezamen met het 

benodigde elektrische veld levert de 

elektrodenkonfiguratie zoals in fig.3.2 

is weei·gegeven. 

o I x o z 

fig.3.2 dwarsdoorsnede door de 
slurf irr het elektrodenpaar 4.9 
fig.3.3 schematische lengtedoor
snede doe::.:~ de slurf. Onderscheid 
cle e] ektrodenparer: ..• 
:r.!J 
\~- --- I;. :3 --~ .. ..........__ ___ T __ .....,.....___"--

.,. ---- - -- ------ . ----- . ---
r---·---------~--



3.2. Terminologie 

Onder 3.1. is verondersteld, dat de Lorentzkracht tengevolge van het 

magneetveld in het cyclotron precies op de as gekompenseerd wordt door 

het elektrostatische veld in de slurf. Dit is beslist niet altijd het 

geval. Is het wèl.het geval, dan spreken we in het vervolg van (volledige) 

(as)kompensatie, zo niet, dan hebben we te maken met onv~lledïge kompen

satie. De mate waarin deze optreedt wordt gekarakteriseerd door de kom~-

pensatiefaktoren k en k2• k is gedefinieerd volgens E 

E
0 

het veld is, waar askernpensatie optreedt. k2 is op 

definieerd voor het gedeelte van de slurf dat ligt in 

(zie fig.3.3). 

= k· E , waarbij 
0 

analoge wijze ge-

de elektroden 4.9 

Voor uitgebreide verklaring van in het vervolg voorkomende begrippen als 

f · t t t · · tt t · · · verwezen naar 1 ' 2 ' 3) aseruJ..m e, accep an J..e en emJ.. an J..e ZJ..J 

Het begrip faseruimte heeft betrekking op het (x,x') dan wel (z,z') vlak, 

waar x en z de plaatskoördinaten en x' en z' de afgeleiden naar y zijp.. 

Met oscillatiefase wordt bedoeld de fase van een (co)sinus. 

Het begrip acceptantie heeft altijd betrekking op een transportsysteem, 

terwijl de emittantie de bundel betreft. Wanneer in het komende gesproken 

wordt van de emittantie van het treehoidaal injektiesystee~, wordt daar

mee bedoeld de emittantie van een bundel aan het eind van de slurf, waar

bij de emittantie van die bundel aan het begin van de slurf precies 

overeenkomt met de slurfacceptantie. 

Onder het centrum van het acceptantiegebied wordt het punt ±n de fase

ruimte verstaan, waarvoor de hoekkoördinaat gelijk is aan het gemiddelde 

van de minimale en maximale hoekkoördinaten van het acceptantiegebied, 

en waarv::oor de plaatskoördinaat gelijk is aan het gemiddelde van minima

le en maximale plaatskoördinaten bij de betreffende gemiddelde hoek. 

3.3. Bewegingsvergelijkingen bij langs de as konstant mag.n. veld 

Wanneer wordt uitgegaan van de magnetische en elektrische velden 

resp. (3.1) en (3.2) resulteert bij langs de as van de injektie konstant 

veld de bewegingsvergelijking woordeeltjes ~de slurf i, 4): 

x !
0

sin(wh t+)P) + óx (3.3) 
Wc 

Y - - ! cos(uJht+f) + v t + 6 y (3.4) 
Wh 0 1 0 

z sosi.n(~tJvt+tf) (3.5) 
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De konstanten wonden wij 1 ) wit de beginv,oorwaarden op t=O: 

X= x . i X= 
0 0 

0 . • Y= Y= Yo . . Z= z Z= z o' 0 

en de aannamen : 

w
0 

= :Bo als cyclotronosc±llatie(cirkel)frekwent~e 

w ~v~~E' als vertikale oscillatie(cirkel)frekwentie 
V Ili1 0 

\I 2 2' 
0h= Vwc -~ als horizontale oscillatie(cirkel)frekwentie 

Men kan dan afleiden : 
2 

t.Jv .Je 
V =:-:77(-+wX -y) o wh "'- co o 

bx = ( ~ - 1 )/ex. EO 

V 2 2' S ·= z + (z /w ) 
0 0 0 V 

r = arctan( tJ z /z ) 
V 0 0 

(" Wc • 
oY· = --z x 

h 0 

(3.6) 

(3. 7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

Uit (3.3, 4) volgt dat we iin het horizontale vlak te maken hebben met 

trochoidale banen, d.w.z. een superpositie van een eenparige beweging 

in de voortplan~ingsrichting en een ellipsvormige baan. 

(3.4~ 5) wijzen in het vertikale vlak op sinusvormige banen. 

3.4. Dirakte konklusies uit de bewegingsvergelijkingen 

Beschuuwing van de bewegingsvergelijkingen bij langs de as konstant 

veld geeft enige indikatie van effekten die te verwachten zijn door veran

dering van variabelen in de aktuele situatie, waar het magneetveld een 

vorm heeft als aangegeven in fig.3.4. Zo is u~t de Vigan. van 3.3. direkt 

te zien, dat vergroting van het elektrisch veld (toename van k) een toe

name van de vertikale oscillatiefrel0iJ"entie veroorzaakt, hetgeen een afname 
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van de horizontale oscillatiefrekwentie met zich meebrengt. Derhalve min-

der perioden per tijdseenheid irr het horizontale en meer in het vertikale 

vlak. Tegelijkertijd neemt v 
0 

en S x toe, terwijl de verandering van j nog 
0 

afhangt van x en x . Toename van w impliceert een 
0 0 0 

kortere verblijftijd 

van de deeltjes in de slurf. Konklusies, op deze wijze getrokken, blijven 

echter van kwalitatieve aard. 

}.5. Lan~s de baan varierend magneetveld 

Om de relativistische toename van de deel- t 17Ax --- 1 

tjes tijdens de versnelling te kompenseren, 

werkt een AVF-cyclotron met een magneetveld 

dat toeneemt met de afstand tot het centrum. 

Bovendien is er· een stuk waar een randveld. 

heerst. De gekoppelde differentiaalvergelij-

kingen voor de beweging van protonen in de 

onder 3.1. genoemde magnetische en elektri-

sche velden zijn in dit geval niet analy-

o~r~--~~~.----------------~~u 

fig.3.4 magneetveld in het 
AVF-cyclotron, 

tisch oplosbaar, maar er is een numerieke oplossingsmethode gevonden 1), 

waar de differentiaalvergelijkingen in stapjes,verdeeld over het injektie

systeem opgelost worden. 

Bij eerder uitgev,oerde berekeningen aan het treehoidaal injektiesysteem is 

ervan uitgegaan, dat op de as van de injektiebuis de resulterend~ kracht 

op de deeltjes juist nul en de vertikale en horizontale frekwentie gelijk is. 

Door geschikt gekozen geometrie der elektroden in het injektiesystee~ is 

evenwel een elektrisch veld op te wekken, waar E variabel is, z6, dat toch 

over de lengte van de slurf het veld proportioneel met het magneetveld ver

andert. 

3.6. Beperkingen bij de praktische uitvoering van het treehoidaal injektie

·systeem 

De in het volgende hoofdstuk te beschrijven berekeningen zijh uitgevoerd 

met de onder 3.3. behandelde theorie, die in wezen exact beschrijft hoe een 

bundel met de onder 3.1. besproken uitgangspunten naar het cyclotroncentrum 

getransporteerd wordt. In het werkelijke injektiesysteem voldoet het veld 

slechts in een beperkt gebied om de injektieas aan de voorwaarden. Er is 

dan ook in de gebruikte programmatuur verondersteld, dat deeltjes, w·aarvan 
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de baan een te grote afwijking van de injektieas vertoont (afhankelijk van 

de plaats in de voortplantingsriohting vari~rend van 14 tot 4 mm) "de pijp 

uitgaan". Mogelijk zullen behalve de door ons berekende barren nog deeltjes 

aan de periferie getransporteerd worden. Hiermee is echter geen rekening 

gehouden, omdat de wiskundige besohri~ing in het gebruikte model te 

onoverzichtelijk zou worden. 



.12. 

4. Berekeningen met betrekking tot het bundeltransport 
====~==================================================== 

4.1. Baanberekeningen 

4.1.1.Langs de injektieas konstant magneetveld 

Met de procedure PARAM zijn analytische berekeningen uitgevoerd bij 

langs de injektieas konstant magneetveld en een inschietenergie van 7 keV. 

Als test werden deze zelfde berekeningen uitgevoerd met de procedure 

TRAJECTORY, welke de respektievelijke bewegingsvergelijkingen numeriek 

oplost door steeds per stapje het veld konstant te veronderstellen en 

dan de analytische oplossing in te vullen. De resultaten van beide bere

keningswijzen stemmen volledig overeen. 

4.1.2.Algemene gevallen 

Om berekeningen in zeer algemene gevallen bij langs de as van het injek

tiesysteem niet konstant magneetveld te kunnen maken, werd TRAJECTORY 

uitgebreid met de mogelijkheid om de spanning op de elektroden in de slurf 

ook anders in te stellen dan bij kompensatie van de Lorentzkracht op de 

as van het injektiesysteem (k=k
2

=1) vereist is. Bij al dergelijke bereke

ningen is aangenomen, dat het elektrisch veld zo veranderd wordt, dat aan 

de in 3.3. behandelde bewegingsvergelijkingen voldaan blijft. Dit betekent, 

dat de komponent van het elektrisch veld in het vertikale vlak zó is, dat 

de deeltjes op de as in dit vlak geen kracht ondervinden, terwijl in het 

horizontale vlak het elektrisch veld gericht is tegengesteld aan de Lorentz

kracht, die positieve, in de positieve y-richting bewegende deeltjes onder

vinden ten gevolge van het magneetveld van het cyclotron. Aan deze eis is 

voldaan door de keuze van de geometrie der elektroden in de slurf, die in 

een beperkt gebiedje om de as de gewenste velden opwekken. 

De berekeningen leren, dat een verandering van de kompensatiefaktor k met 

îO % ten opzichte van k=1 tot gevolg heeft, dat oorspronkelijk door het 

systeem geaccepteerde deeltjes reeds in de eerste periode "de pijp uitgaan". 

Deeltjes, welke met een zodanige hoek en of plaats worden ingeschoten, 

dat de verandering van het elektrisch veld hierdoor wordt g~kompenseerd, 

w-orden nu wèl getransporteerd. In het algemeen werden deeltjes met deze 

koördinaten in de faseruimte oorspronkelijk niet getransporteerd,Bij een 

kompensatiefaktor k< 1 wordt de evenwichtsb?.an, waaTomheen de andere banen 
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oscilleren, naar negatieve x verschoven wprüt, terwijl bij k>1 de even

wiehtsbaan naar positieve x verschuift. :Binnen het elektrodenpaar 4.9 

geldt hetzelfde voor k2• Een en ander komt overeen met de konklusies die 

uit de baanvergelijkingen bij langs de as konstant magneetveld zijn ge

trokken (zie 3.4.). 

Op pagina ltr en ~~ zijn voor een aantal gevallen de banen in de slurf weer

gegeven zoals berekend met de procedure TRAJECTORY. 

Zoals reeds te verwachten, zal het gedeelte van het x-x' vlak, waarbinnen 

de deeltjes zich bevinden die getransporteerd zullen worden, zich na instel

ling van een ander elektrisch veld naar een ander gebiedje binnen het x-x' 

vlak begeven. :Belangrijke vraag in het kader van het onderzoek naar een 

optimale instelling van de velden in het trochoidaal injektiesysteem is nu, 

of het totale oppervlak van het acceptantieplaatje essentieel verandert. 

Verder is van belang, dat de acceptantie van de slurf zodanig is, dat door 

het bundelgeleidingssysteem v66r de slurf aan de eisen voldaan kan worden. 

Tot slot is nog interessant, hoe de gemiddelde uittreehoek verandert bij 

verandering van de kompensatiefaktoren k en k
2

• 

Kwantitatieve uitspraken aangaande de acceptantie kunnen naar aanleiding 

van enkele - vrij willekeurige - baanberekeningen niet gedaan worden. 

Om de acceptantie op voldoende nauwkeurige wijze te bepalen bleek het nodig, 

van een groot aantal banen te weten te komen, of deeltjes die deze banen 

volgen al dan niet door het systeem getransporteerd zullen worden. 

Hierop zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig worden ingegaan. 
r---

/tabel 4.1. Gegevens bij de figuren 4.1 t/m 611 
~-~7ö~~~J~~==r7~~~7~ 

parameter fig.4.1 4.2 4.3 i 4.4 4.5 4.6 

inschietenergie (keV) 7 I 
inschietplaats 

lo 
1.5 
3 
4-5 

0 
~--------------------------------~--------~---+----~----r----r-----11 
I 0 
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(graden) 
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hor 
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1. 5 
3 
4·5J 
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4.2. Berekeningen in de faseruimte 

4.2.1.Acceptantiebepaling in het geval van askampensatie (k=k
2
=1) 

Voor de methode welke voorheen gebruikt 

werd bij de bepaling van de slurfaccep

tantie was essentieel, dat het centrum 

van het acceptantieplaatje samenvalt met 

de oorsprong van het x-x' vlak. In eerste 

instantie werden namelijk de uiterst ge

accepteerde punten op de x- en x'-as be

paald, uitgaande van (O,o), waarna het 

acceptantiepiaatje werd benaderd door 

4 sektoren van ellipsen met middelpunt 

(o,o), assen langs de x- en x'-as en 

-+ o.r ----·-----,---~---- --r- ·-· ·· .......... --· ··-r··-· 

I 
I 

\I 
\ ' I 

{) -- ... -- - ----- .. -- . 

() 

0 
L. 

\.\I 
\ ' l 
~-~ 
. \ -\.-.---- - ···- -----

gaande door de uiterst geaccepteerde pun- Gl . :.J 

ten van de x- en x 1-as. Vervolgens werden 
u 
r, __ 

. > 
... . / 

\i ~ 
:1 !I 

u.~ 

langs 20 re eh ten, ra.dieel vanuit ( 0, 0) de ~J' /1· 

achtereenvolgende uiterste punten gezocht.--~< ·--~---_, ___ j ___ . ______ ,_ ____ _ 
4.2.2.Bepaling van de acceptantie in 

algemene gevallen 

Testberekeningen van banen in het tra

ehaidaal injektiesysteem bij k=0.9, wij-

-J" 0 

c• >: 1 2 

fig.4.7 acceptantie bepaling 
volgens sektie 4.2.1. 

zen uit, dat bij een inschiethoek nul slechts banen korresponderend met 

een positieve inschietplaats mogelijk zijn. De methode van 4.2.1. is voor 

de bepaling van de acceptantie in dit geval niet bruikbaar, omdat het cen

trum van het acceptantiegebied niet in (o,o) ligt : dit punt ligt zelfs 

geheel buiten de acceptantie. Wijkt de kompensatiefaktor k weinig af van 1, 

dan ligt het hart van het acceptantieplaatje nog bij ·benadering in (o,o). 

De oude methode is dan nog van toepassing. Er kan dan een trend waargenomen 

worden in de verschuiving van het acceptantie-centrum. Kwalitatief is een 

en ander reeds in te zien bij beschouwing van de bewegingsvergelijkingen 

bij langs de as konstant magneetveld (zie 3. 4 .. ). Door het centrum van de 

zoekprocedure naar dit punt te verschuiven, kan dan alsnog ·bepaling van de 

acceptantie voor gevallen, waarbij k of k 2/1 plaatsvinden. 

Omdat de werkelijke acceptantie ook in het geval van volledige askampensatie 

nogal veel afwijkt van de eerste ·benaèl.er:ing met vier sektoren van ellipsen, 
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is de gehele zoekprocedure nogal (reken)tijdrovend, terwijl voor extreme 

hoeken steeds interpolatiemoeilijkheden optreden, ondanks het feit, dat 

hier extra pm1ten berekend worden. 

Omwille van de grotere algemeenheeid en 

de kortere rekentijd is dan ook gekozen 

voor een zoekprocedure volgens een aantal 

lijnen parallel aan de x-as. In het vol

gende zal een korte uiteenzetting worden 

gegeven van de gevolgde methode. 

Vanuit het punt (o,o) wordt in positieve 

x-richting naar geaccepteerde punten ge

zocht. Op deze manier kunnen de minimale 

en maximale inschietplaats x gevonden 

worden bij inschiethoek 0. Wanneer het 

punt (o,o) ook voldoet of wanneer voor 

x>O geen geaccepteerde punten gevonden 

I 
I( 

fig.4.8 Nieuwe zoekprocedure 

worden, moet de procedure voor X 1 =0 voortgezet worden langs de negatieve 

x-as. Is de rechte x'=O op deze wijze afgewerkt, dan wordt (xmin+xmax)/2 

bepaald. Deze waarde van x wordt bij het aftasten van de volgende rechte 

als startpunt gekozen. Het hoekstapje dx' hangt, evenals het plaatsstapje 

dx, af van de gewenste nauwkeurigheid van het acceptantieplaatje. 

Aldus worden een aantal rechten x'=k·dx 1 (k=O, 1, 2, ••• ) afgewerkt. 

Wordt xmax-~nin kleiner dan een opgegeven waarde, dan wordt de zoekproce

dure gestaakt voor positieve x' en wordt het gedeelte van het x-x' vlak 

voor negatieve inschiethoek op analoge wijze behandeld. 

Van elke onderzochte rechte is nu bekend : de waarde van x' en de minimale 

resp. maximale x waarbij nog juist transport plaatsvindt. Uit de beide 

verzamelingen punten xmin en xmax wordt een goede indruk van de slurfaccep

tantie verkregen. 

Tot nu toe is aangenomen, dat de verzameling van geaccepteerde punten de 

x-as snijdt. Is dit niet het geval, dan wordt een nieuwe hoofdas gekreëerd, 

0.2 rad. boven de x-as. Snijdt de acceptantie-figuur ook deze lijn niet, 

dan wordt nog een keer geprobeerd via een hoofdas 0.2 rad. onder de x-as. 

Worden ook hier geen geaccepteerde punten gevonden, dan liTOrdt aangenomen, 

dat bij de desbetreffende instelling van het injektiesysteem geen transport 

verkregen wordt. 

Uit berekening van een acceptantieplaatje met dezelfde gegevens als in een 



. /8. 

_!;----------- ·-----· ------ --- ~-~ ----- -------------. 

Xf7t!J'~o 
Xf? AX:=O 

X inschietplaats 

DX plaatsstapje 

X' r inschiethoek 

D~ r hoekstapje • 

Î 

f 

J)x'oo -J.Jx' 

])X: =-llX 
X:= Xo 

' I 

X ~bX r--~-------~ 

Vereenvoudigd flow-diagram voor 
de aooeptantie bepaling. 

De berekende waarden van XMD1 en 
XMAX bij de reep. hoeken worden 
in een array opgeslagen. 

TRAJ!ACCEPT betekent, dat de baan 
met de betreffende faseUigensch. 
door de slurf getransporteerd wordt 
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1 ) eerdere berekening , waarbij de onder 4.2.1. beschreven methode werd 

toegepast, blijkt, dat op de in het bovenstaande geschetste werkwijze 

in een fraktie van de rekentijd een nauwkeuriger bepaling van de acceptan

tie van het treehoidaal injektiesysteem mogelijk is. Met name voor sterk 

positieve en sterk negatieve hoeke~ blijkt de acceptan~ie groter te zijn 

dan werd aangenomen. Deze punten zijn echter alleen van belang bij onwaar

schijnlijk asymetrische inschieting van gepolariseerde protonen in het 

treehoidaal injektiesysteem. 

Op pag. 18 is een flow-diagram opgenomen, waar de acceptantiebepaling in 

alle mogelijke gevallen is samengevat. 

4.2.3.Acceptantie van het trochoidale inje!ktiesysteem in het vertikale 

vlak 

Bij eerder uitgevoerde berekeningen van banen en acceptanties in het 

vertikale vlak werd eenvoudigheidshalve uitsluitend gekeken naar banen 

in het vertikale vlak door de injektieas. Dit kon gedaan worden, omdat 

bij de toen gebruikte kompensatiefaktoren k=k2=1 de projektie van de be

treffende banen in het horizontale vlak over de gehele lengte van de tro

choïdale injektie door de as ging, hetgeen betekent, dat~ en x (z.3.3.) 
0 0 

over de gehele as nul zijn, zodat de betreffende banen beschreven werden 

door ( Y=V t d . b . d d X=0o, .w.z. een eenparlge eweglng oor e as. 

In het vertikale vlak werden dan de banen bekeken met als bewegingsvergelijkin 

lijking ( y: :ot. (··' t ,v) , waarin bij niet konstant magneetveld de waar-
Z·- ,:, Slll ...., +r 

de vanw vari~ert làngs de as, zodat de bewegingsvergelijkingen nog in 
V 

stapjes opgelost werden op een wijze analoog aan die in het horizontale 

vlak. 

Wanneer echter een van beide kompensatiefaktoren k en k 2 ni@t gelijk aan 

1 is, gaan ook banen met inschiethoek en -plaats in het horizontale vlak 

gelijk aan nul, niet meer over de gehele lengte van de slurf door de as. 

Daardoor is de snelheid in de voortplantingsrichting nu niet konstant. 

Wanneer we de faseplaats aan het eind van de slurf willen weten, moeten 

bij berekeningen in het vertikale vlak de vergelijkingen gekoppeld worden 

uitgerekend : Y= v t wordt dan vervangen door vergelijking (3.4) : 
0 

Y= -~ ~ /~h cos(w. t+f)+v t+[y. c 0 h 0 

De vertikane komponenten van banen, welke behoren bij een en dezelfde 

horizontale baan en dezelfde vertikale inschiethoek~ blijven onderling 

in fas:~ onafhankelijk van de vertikale inschietplaats. De fase van aan-

*) in tegenstelling tot ~et ge,oruik van het begrip fase in dit rapport 

wordt hier oscillatiefase bedoeld. 
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komst aan het eind van de slurf is voor alle banen op dezelfde wijze af

hankelijk van de verblijftijd in de slurf, welke bepaald wordt door de 

y-komponent van de baanvergelijking. Deze is bij banen met gelijke v 
0 

in de y-richting identiek. De bedoelde oscillatiefase verschilt van de 

vergelijkbare fase in het horizontale vlak, omdat in het algemeenwvl0h. 

In tegenstelling tot de emittantie hangt de acceptantie in het vertikale 

vlak slechts van één variabele in het horizontale vlak af : de inschiet

hoek. Deze bepaalt namelijk mede de komponent van de inschietsnelheid in 

het vertikale vlak, zoals blijkt uit figuur 3.1 a is 1 x'/> o, dan geldt 

Tl t<T . <ver max 
Eenvoudigheidshalve wordt bij berekeningen in het vertikale vlak verder 

steeds aangenomen, dat de horizontale inschiethoek x'=O, waarna de verge

lijkingen (3.3, 4, 5) gekoppeld berekend worden, zodat we ook de verblijf

tijd van het deeltje in.de slurf en daarmede de faseplaats aan het eind van 

de slurf te weten komen. 

Overeenkomstige vereenvoudigingen in het horizontale vlak zijrr gemaakt door 

slechts te beschouwen het horizontale vlak door de injektieas. Dit kon, om

dat een deeltje met een inschiethoek nul in het vertikale projektievlak 

altijd door de as blijft gaan (z. verg.3.5), ongeacht de waarden van de 

kompensatiefaktoren k en k
2

• 

Bij de bepaling van de acceptantie in het vertikale vlak kon gebruik ge

maakt worden van dezelfde zoekmethode die voor het horizontale vlak is ge

bruikt (zie 4.2.2.). Omdat de oppervlakte van het acceptantieplaatje voor 

het vertikale vlak aanmerkelijk groter is dan die voor het horizontale vlak, 

werd om de rekentijd te beperken een groter stapje genomen. Hierdoor treden 

bij de extremen interpolatiemoeilijkheden in de plotprocedures op. De fi

guur is echter zó regelmatig, dat het niet nodig is deze problemen verder 

fig. 4.9 Slurfacceptantie 

in het vertikale vlak. 
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op te lossen. 

Figuur 4.9 geeft de acceptantie van het treehoidaal injektiesysteem in 

het vertikale vlak, waarbij dezelfde parameterwaarden werden gebruikt 

als bij de berekeningen in het horizontale vlak welke leidden tot fig. 

Zoals direkt uit de theorie is in te zien, is de acceptantiefiguur voor 

het vertikale vlak spiegelsymmetrisch ten opzichte van het punt (z,z')= 

(o,o). 

4.2.4.Emittantie bepaling 

De emittantie van het treehoidaal injektiesysteem, dit is de verzameling 

van faseplaatsen aan het eind van de slurf korresponderend met de accep

tantie, werd bepaald door van de bij de acceptantiebepaling berekende ba

nen de afstand tot resp. de hoek met de injektieas aan het eind van de 

slurf in een fasediagram uit te zetten. Omdat de omhullende van het accep

tantieplaatje niet eenduidig getransformeerd wordt in een soortgelijke 

omhullende in de emittantieruimte, zijn in de emittaniieruimte slechts 

losse punten afgebeeld (zie fig.4.10). Als emittantie wordt nu het opper

vlak beschouwd waarbinnen zich al deze punten bevinden. Onder 4.2.11. zal 

worden ingegaan op transformaties vanacceptantie-naar emittantieruimte 

en de gevolgen die beperkingen in de emittantieruimte hebben voor het oor

spronkelijke acceptantieplaatje. 

fig.4.10 Punten in de 

faseruimte aan het 

einde van de slurf. 

+punten korresponderen 

met xm:ün in acceptan

tieruimte, 

x punten met xmax. 
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4.2.5.Be:rekeningen in het horizontale vlak door de as van het injektie

systeem, waarbij vanaf het elektrodenpaar 4.9 het elektrische veld 

het magneetveld niet op de as kompenseert (k=1, k2 variabel) 

Er zijn berekeningen uitgevoerd, waarbij een model werd toegepast, 

waarin het elektrisch veld in het gebeid van elektrodenpaar 3.8 de Lorentz

kracht op de erin bewegende protonen ten gevolge van het magneetveld van 

het cyclotron, op de as juist kompenseert, maar waarin het elektrisch veld 

in het elektrodenpaar 4.9 variabel is met een faktor k2, zodat E(y) = 

k
2 

· ( v 
0 
+B (y)). 

Figuur 4.11 geeft een indruk van 

de optredende verschijnselen met 

betrekking tot de acceptalltie van 

de slurf. In fig. 4.12 geeft de 

getrokken kromme aan de totale 

oppervlakte van het acceptantie

plaatje gedeeld door de totale 

oppervlakte bij k 2=1 als funktie 

van k
2

• Bekijken we niet de tota

le oppervlakte, maar steeds dat 

gedeelte van het acceptantieplaat

je waarbij lx'l< 0. 2 rad., hetgeen 

een :reëel uitgangspunt is, omdat 

de gebruikte gepolariseerde ionen

bron hieraan voldoet, dan wordt de 

gestippelde kromme verkregen. 

Blijkbaar ligt de optimale instel

ling bij' k2=1, hoewel dit optimum 

in het tweede geval minder scherp 

is. 

In fig. 4.13 is de verschuiving 

van het centrum,van de acceptantie 

in millimeters aangegeven als funk

tie van de kompensatiefaktor k 2• 

Kombinatie van beide figuren leert 

dat bij: variatie van 5% in k 2 het 

centrum van de acceptantie onge

veer 0 •. 5 mm· vei·schuift 9 waarbij 

JU{}r~· 
~I 

(~ ' 
I 

I 
I 

I 

' 
ÇO 

fig.4.12 Tot.oppervlakte acceptantie
plaatje in hor. vlak als funktie van 
k

2 
(genormeerd op opp. bij k 2=1). 

De gestippelde kromme geldt voor het 
gedeelte van het acc.plaatje waarvoor 
ix 11<.0.2rad. _

1 
Tk= 7 keV. = 73.115 rn • k=1. 

fig"4.13 Ve::cschuiving centrum accept. 
plaatje als fvrill:tie van k2 • 
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de geïntegreerde acceptantie nauwelijks verandert. Dit betekent, dat een 

bundel met niet-symmetrische inschietemittantie door variatie van het elek

trisch veld in het elektrodenpaar 4.9 binnen zekere grenzen gekorrigeerd 

kan worden. Voor kompensatiefaktoren die meer dan 10% afwijken van de nor

male waarde, blijkt de acceptantie van het injektiesysteem snel terug te 

lopen. 

4.2.6.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het injektiesys

teem, waarbij over de gehele lengte van de slurf het magnetische 

veld niet op de as gekompenseerd wordt door het elektris~e veld 

(k variabel, k 2=1) 

Figuur 4.14 geeft de slurfacceptanties bij enkele instellingen, waarbij 

over de gehele lengte van de slurf het elektrisch veld met een faktor k 

is verhoogd ten opzichte van het veld, waarbij op de as juist het magneet

veld wordt gekompenseerd. 

Fig. 4.15 geeft weer de totale oppervlakte resp. het gedeelte van het 

acceptantieplaatje waar /x1<0.2 rad. als funktie van k, genormeerd op de 

oppervlakte bij k=1. 

, .. -. 
I '.._ 

I '-. 

I ' 
J 

•I I 
(7.) I 

100 

ti 
I i 

~ lg ,,•,.. ...... __. 

Fig.4.15 tot.oppervl.accept.plaatje 
in hor. vlak als funktie van k 
(genormeerd op opp. bij k=1) 
Voor de gestippelde krommo geldt 
weer lx'l<-0.2 rad. 

, ·I 

I 
l3 
I 

1-S K .. 
,.s- .... c.; ., 0.'4 j.IJ ~I 

I I i . 

fig.4.16 Verschuiving centrum 
acceptantieplaatje als funktie 
van k. _

1 Tk= 7 keV.I'>{"" 73.115m • k2=1. 
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In afwijking vàn het onder 4.2.5. gekonstateerde ligt het maximum hier 

zeer zeker niet bij ~=1. De getrokken kromme, betrekking hebbend op de 

totale oppervlakte geeft een maximum te zien voor k=0.75, terwijl het 

maximum, wanneer we naar een beperkt hoekgebied kijken, bij een nog lagere 

kompensatiefaktor ligt k = 0.65. De optima bedragen resp. 150 en 17o% 

van de waarde bij k=1. Voor nog kleinerek neemt de geïntegreerde accep

tantie snel af, terwijl voor hogerek beide krommen, vrijwel samenvallend, 

meer geleidelijk naar nul gaan. 

De verschuiving van het centrum van het acceptantiegebied als funktie van 

k komt in figuur 4.16 tot uitdrQ~ing. Opmerkelijk is hier, dat de helling 

van de overigens 1~ijwel lineaire kromme bijna 3 x zo steil is als bij de 

overeenkomstige centrumverschuiving als funktie van k2 (z.fig.4.13). 

Om de met ruim 50% vermeerderde acceptantie te benutten moet de bundelas 

ongeveer 5 mm ten opzichte van de as van de trochoidale injektie verscho

ven zijn en wel in positieve x-richting (zie fig.3.1). 

De gevolgen van deze veranderde instelling zijn evenwel niet beperkt tot 

de slurfacceptantie in het horizontale vlak. Door koppeling van het elek

trisch veld in horizontale en vertikale vlak zal door verlaging van E 
0 

ook de acceptantie in het vertikale vlak gaan afwijken van die waarbij de 

kompensatiefaktor 1 is. Onder 4.2.10. zal worden ingegaan op de vraag hoe 

de acceptantie in het vertikale vlak verandert bij variatie van k en k2• 

4.2.7.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het injektie

systeem bij onvolledige askampensatie in het elektrodenpaar 3.8 en 

volledige kompensatie in het elektrodenpaar 4.9 (k variabel, k·k2=1) 

oo~•i'P.Nf.· _, .. , 'I~., --
1("1<) /.--- ..... --~ 

I 
I 
I 

' I 

' I 

ro i 
' 

I 

K-
c.D 1·1 

fig.4.18.tot.oppervl.accept.plaatje 
in hor. vlak als funktie van k 
(genormeerd op opp. bij k=1) 
Voor de gestippelde kromme geldt 
vreer fx'}L.0.2 rad. 

1·1 ..... ~J 
• 

fig.4.19 verschuiving centrum 
acceptantieplaat je als fu.nktie 
van l~. 
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De acceptantles bij enkele instellingen, waarbij alleen in het elektro

denpaar 3.8 fout is gekompenseerd zijn weergegeven in fig. 4.17. 

In de figuren 4.18, 19 is de totale oppervlakte (genormeerd op de waarde 

bij k=1) resp. de centrumverschuiving als funktie van k voorgesteld. 

Dit geval lijkt, wat de resultaten betreft,, sterk op het in 4.2.5. behandelde. 

Toch is nu juist het veld in de eerste elektroden gevarieerd terwijl in 

4.2.5. in li~ elektrodenpaar 4.9 het veld werd gevarieerd. 

Het is blijkbaar niet voldoende om slechts over een klein stuk van de 

slurf k<O te nemen teneinde de acceptantie te vergroten. 

4.2.8.Berekeningen in het horizontale vlak door de as van het injektie

systeem bij verschillende waarden van de veld.gJ:'adientfaktor o{. 

Behalve de elektrische veldsterkte E , die 
0 

door variatie van de spanning op de elektro-

den in het treehoidaal injektiesysteem te 

variëren is, komt in de bewegingsvergelij

kingen van de deeltjes in de slurf nog de 

grootheid c< voor, de elektrische veldgradient

faktor, die bepaald wordt door de geometrie 

der elektroden. 

In fig. 4.20 is weergegeven, hoe de slurf

acceptantie verandert als funktie van ~. 

De vertikale as geeft de waarden weer ge

normeerd op de acceptantie bij 0(= 73.115 m-; 

de waarde die bij voorgaande berekeningen 

steeds werd gebruikt. 

fig.4.20 horizontale acceptantie als 
funktie vano<... .Tk= 7 keV. k=k2=1. 

4.2.9.Afha1ikelijkheid van de inschietenergie T~ 

•i'U:~. -C""~~,.l.uf.-"1 

t/)0 

lóo 

C>( {- -) ---80 ~0 

Een deeltje met lage energie zal door een relatief klein veld afgebogen 

worden. Daarom is duidelijk, dat bij overigens gelijke instelling van het 

injektiesysteem de acceptantie zal toenemen bij afnemende inschietenergie. 

Dit verschijnsel is kwantitatief v~orgesteld in fig. 4.21, waar genormeerd 

is op de berekening bij 7 keV. Overeenkomstig de eei·der behandelde grafie

ken betreft de onderbroken kromme het gebied van het acceptantieplaatje 

waar !x'/< 0. 2 rad. 
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fig.4.21 hor.acceptantie als 
funktie van inschietenergie T, • · 

-1 K 
~= 73.115 m • k=kn~1. 

c:. 

fig.4.22 hor. acceptantie als 
funktie van de inschietenergie Tk 
wv= wh • k=k2=1. 

Bij deze berekeningen is o< steeds 73.115 m-; i.e. de waarde waar bij een 

inschietenergie van 7 keV de horizontale en vertikale frekwentie aan el

kaar gelijk zijn. Wordt bij elke 

berekening o< steeds aangepast, z~, 
I tabel A_. 2 J 
inschietenergie waarden van (m-1 

dat wv= ~h (zie tabel 4.2), dan ont

staat fig.4.22. Opvallend is, dat hier 

de kromme die betrekking heeft op het 

gedeelte van het acceptantieplaatje 

waar I x 'I< 0. 2 rad. over het beschouwde 

energiegebied van 3 tot 8 keV vrijwel 

konstant is. 

(keV) waarbij r.J v= wh 

3 111.647 
4 96.735 
5 86-445 
6 78.972 
7 73.115 
8 68.399 

4.2.10.Gevolgen van de onder 4.2.5. t/ m 4.2.9 bekeken instellingen voor 

de acceptantie in het vertikale vlak. 

Analoog aan de behandeling in het horizontale vlak is de afhankelijkheid 

van de acceptantie in het vertikale vlak bepaald van de verschillende in

stellingen. Daarbij is uitgegaan van een horizontale inschiethoek en -plaats 

nul, terwijl verder het onder 4.2.3. besprokene van toepassing is. Een en 

ander betekent bv. dat het gebied waarover de afhankelijkheid van k 2 bekeken 

kan worden beperkt is tot 0.924<k2<1.060, omdat anders de horizontale kom

ponent van de beweging niet binnen de geometrie blijft. De afhankelijkheid 

van k 2 is weergegeven in :fig.4.23. 

De kompensatiefaktor k kan nog minder gevaJ:•ieerd worden. Aól.ngezien het effekt 
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van verandering van k parallel loopt met het effekt van verandering van 

~ , is alleen een berekening met~ uitgevoerd, welke in fig.4.24 is af

gebeeld. 

Tenslotte is weer gekeken naar de invloed van de inschietenergie Tk en 

wel bij vaste c<. èn bij zodanige ~ , dat de horizontale en vertikale 

oscillatiefrekwenties gelijk zijrr. 

Uit de verschillende grafieken blijkt, dat de acceptantie in het vertikale 

vlak slechts zwak afhankelijk is van de beschouwde parameters vergeleken 

met overeenkomstige afhankelijkheden die voor het horizontale vlak zijn 

gevonden. Het grootste effekt geeft de afhankelijkheid "'iian de inschiet,... 

energie Tk bij gelijke oscillatiefrekwenties. Uit fig.4. 25 v.olgt, dat bij. 

grotere Tk de acceptantie afneemt. Bovendien moet bij, grotere insohietener

gie de waarde van ~ verlaa~ worden om te blijven voldoen aan wv=~, 

hetgeen volgens fig.4.24 resulteert in een extra verkleining van de accep

tantie, dit in tegenstelling tot vergelijkbare manipulaties in het hori~ 

zontale vlak, die een elkaar tegenwerkend effekt opleveren. 

/, .&.. • 

fig.4.23 vertikale acceptantie als 
funktie van k2 

----------------------
• y;, (~ .. v) ... 

r "' ~ é? 

fig.4.25 vertikale acceptantie als 
funktie van Tk bij vaste ~ 

fig.4.24 vertikale acceptantie als 
funktie van ~ 

Tt: (bLO 
------~ 

b ~ » 

fig.4.26 vertikale acceptantïe als 
fu..Ylktie van Tk bij wv=wh 

Bij bovenstaande grafieken is steeds genormeerd op de berekening bij 
r-"' 11C:: -1 m k=ki= 1 • o< = ("'. , :..> m • .l k = 7 ke V. 
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4.2.11.Acceptantie-verkleining tengevolge van de beperkte acceptantie van 

het cyclotron 

Uit de in het voorgaande behandelde berekeningen bleek, dat er grote ver

schillen optreden in de verblijftijd van de deeltjes in de slurf. Bij' een 

kompensatiefaktor k=1 en een inschietenergie van 7 keV- ligt de verblijftijd 

van protonen in de slurf tussen 560 en 820 ns, afhankelijk van inschiet

plaats en -hoek. Zo neemt bij voorbeeld de verblijftijd sterk af met toe

nemende inschiethoek in het horizontale vlak, terwijl in het vertikale 

vlak een minder sterk effekt optreedt. In verband hiermee hebben deeltjes, 

die met gelijke oscillatiefase de slurf binnentreden, aan het eind van de 

slurf in het algemeen een ongelijke oscillatiefase, ongeacht de instelling 

der velden. Dit betekent dat een crossover aan het begin van de slurf bij 

het doorlopen van het injektiesysteem steeds verder vervaagt. Belangrijke 

konsekwentie is, dat een diafragma bij het centrum van het cyclotron -

als zodanig fungeert het gat in de capot,·· die gemonteerd is aan de kop van 

het trochoidale injektiesysteem de bundel zodanig snijdt, dat deeltjes, 

die ten opzichte van de protonen, die op de p]aats van de capot de as snij

den, een te groot verschil in oscillatiefase vertonen, niet verder getrans

porteerd zullen worden. 

Bij langs de as konstant magnetisch veld zijn eenvoudig stroomlijhen in de 

faseruimte te bei·ekenen waarin de baan van een door de injektiebuis bewe

gend deeltje in de faseruimte tot uitdrukking komt. AfhanLelijk van de in

schiethoek lijkt deze figuur meer of minder op een ellips. Bij langs de as 

niet konstant magneetveld is deze kromme in het algemeen niet in zichzelf 

gesloten. Het is in dit geval dan ook moeilijk om met behulp van stroom

lijnen de bundelomhullende op elke gewenste plaats in de slurf te bepalen, 

temeer daar tengevolge van het verschil in verblijftijd de respektievelijke 

stroomlijnen onderling niet in de pas lopen. Om dezelfde redenen is het 

terugtransformeren van diafragma's in de faseruimte niet op de gebruikelijke 

d . . . 3) t l' t d t tuk tuk eenvou lge WlJze e rea lseren, maar moe en e pun en s voor s 

berekend worden met negatieve tijd- resp. plaatsstapjes. 

Deze moeilijkheden kwamen reeds eerder aan het licht bij de transformatie 

van de slurfacceptantie naar de hiermee korresponderende bundelemittantie 

aan het einde van de slurf, zoals werd uitgevoerd in sektie 4.2.4. Om van 

deze transformatie een indrl~ te krijgen zijn van de voor de bepaling van 

het acceptantieplaatje berekende extreme punten de bijbeherende punten in 
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de faseruimte aan het eind van de slurf bepaald. Door de weliswaar diskreet 

in de acceptantieruimte verspreid bepaalde punten kunnen vloeiende krommen 

gekonstrueerd worden, terwijl de korresponderend~ punten in de emittantie

ruimte zodanig verspreid zijn, dat het leggen van een derdegraadskromme 

hierdoor no~l wat moeilijkheden oplevert, reden waarom in figuur 4.10 slechts 

punten zijn weergegeven. Door het verbinden van de resp. punten in de 

emittantieruimte behorend bij de voor de bepaling van het acceptantieplaatje 

berekende uiterste punten in de acceptantieruimte, wordt een soort spirali

serende kromme verkregen, die zichzelf op verschillende plaatsen snijdt. 

Blijkbaar transformeren punten van de emittantieruimte terug naar meerdere 

punten in de acceptantieruimte, zodat de transformatie niet éénéénduidig 

is. Een omloop van de spiraal komt overeen met een faseversegil bij aankomst 

in het centrum van het cyclotron van 27r. Om het effekt van diskontinuïtei

ten te elimineren, zijn in het acceptantieplaatje de rechten x'=-0.4, -0.3, 

••• , 0.4 rad. getrokken en zijn de getransformeerde krommen in de emittantie

ruimte bepaald door van een groot aantal punten (plaatsstapje 0.01 mm0 in 

de acceptantieruimte de bijbehorende faseplaats aan het eind van het tre

ehoidaal injektiesysteem te berekenen. In de figuren op pag.33 zijn de spi

ralen duidelijk te zien. Uit deze berekeningen blijkt, dat de wet van Liou

ville in het treehoidaal injáktiesysteem, waar niet-lineaire krachten op

treden schijnbaar niet opgaat : de bun-

delomhullende aan het eind van de slurf 

omgeeft een oppervlak dat vele malen 

groter is dan de bundelomhullende aan 

het begin van de slurf. vle hebben hier 

te maken met het draderigheidsverschijn

sel 2 ): het emittantieplaatje is ge

deeltelijk leeg. 

De acceptantie van het systeem slurf/ 

cyclotron is gezocht door van een groot 

aantal punten binnen de reeds eerder be

paalde acceptantieomhullende te testen 

of de bijbehorende plaats in de faseruim

te aan het einde van de slurf binnen 

de acceptantie van het cyclotron valt. 

Zoals uit fig.4.28 valt af te lezen, 

vallen stukjes van de oorspronkelijke 

t 
E~ 
~-
~-
·r·· 

. ' ··r. 
r 

I 

~ 

fig.4.28 Slurf/cyclotron accept. 
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:'ig.4. 2 7 Transformatie van horizontalen in de acce:ptantieruim:te naar de 
:aseruimte aan het eind van het trochoïdaal injektiesysteem. 

)e schalen zijn voor alle :plaatjes gelijk, terwijl het kruispunt van de 
)untlijnen steeds het :punt (x,x!)=(o,o) voorstelt. 

~en beweging van links naar rechts in de acce:ptantieruirrrte korrespondeert 
net een beweging in de emittantieruimte tegen de klok in. 



acceptantie uit, niet uitsluitend aan de randen, d.w.z. bij extreme in

schiet-plaats en -hoek, maar ook in het binnengebied. Dit verschijnsel 

is konsistent met de spiraliserende kurven van pag.jj: stelt men namelijk 

eisen aan het faseoppervlak aan'het eind van de slurf, dan vallen stukjes 

van de spiralen uit, zodat in de acceptantieruimte stukjes van de korres

ponderende rechten uitvallen. 
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5.1. Meting van de invloed van veranderingen in het elektrisch veld o~ 

het bundeltransport door de trochoidale injektie 

Ten behoeve van metingen aan het bundeltransport door het treehoidaal 

injektiesysteem werd vlak na het gat in de capot (de uitstroomopening van de 

slurf) een meetcup opgesteld. Dit gebeurde terwijl de slurf in het oyclotron 

geschoven en het magneetveld in het oyolotron aanwezig was. Bij diverse in

stellingen van de elektrische velden in de slurf en de elektronenoptiek 

tussen ionisator en slurf kon aldus een indruk over het bundeltransport 

verkregen worden. Op deze wijze werd duidelijk, dat bij variatie van ver

schillende parameters lokale maxima en minima in de doorgelaten stroom op

treden. Met name geven veranderingen in de potentialen van het elektroden

paar 4.9 dergel6jke effekten. Bij vaste instelling van elektrode 4 geeft 

verandering van de potentiaal van elektrode 9 een soort stegesauruskromme, 

waar de minima op minder dan 1/3 hoog- t-
~o 1 [.,A) 

te van de maxima liggen. In figuur 5.1 , ~ 

is een stegesauruskromme weergegeven, 

nu echter niet gemeten met de oup na 

de oapot maar met een meettarget dat 

zioh in het oyolotron ter plaatse van 

de eerste omloopbaan bevond. De rechter

flank van de stegesaurus kon niet ge

meten worden omdat doorslag in de 

elektroden van de slurf optrad. 

Bij andere instelling van elektrode 

4 is de stegesaurus een eindje opge

I I 

+ol 
; I 
~40 
I 

schoven. Door langzame gelijktijdige verandering van de spanningen op de 

elektroden 4 en 9 is het mogelijk op hetzelfde maximum te blijven. 

Door optimalisatie van de overige instellingen konden de resp. maxima en 

minima in de meeste gevallen verhoogd worden. 

Uit de onder 4.2.j. behandelde berekeningen, waar de invloed van het elek

trisch veld in het elektrodenpaar 4.9 onderzocht werd, kan het opgemeten 

verloop van de bundelintensiteit op de meetcup niet verklaard worden. Wêl 

kan, ofschoon de instelling tijdens de meting niet geheel overeenstemt met 

de bij de berekeningen gebruikte parameterwaarden, tiguur 4.12 gezien wor

den als omhullende van de opgemeten kromme. 



5.2. De invloed van het gat van de oa2ot als diafragma 

Aooeptantiebepalingen, waarbij tevens rekening gehouden is met de beperk

te o.yolotronaooeptantie weaen reeds uit (zie 4.2.11), dat de aooeptantie van 

het systeem slurf/oyolotron belangrijk kleiner is dan de aooeptantie van het 

troohoidale injektiesysteem alleen : van de oorspronkelijke aooeptantie 

vallen gebiedjes uit, in grootte afhankelijk van de oyolotronaooeptantie. 

In feite stelt het gat van de oapot een soortgelijke beperking aan de bun

delemittantie aan het einde van de slurf, voornamelijk wat betreft de af

stand tot de as. Onder invloed van de oapot zullen dus stukjes van de oor

spronkelijke aooeptantie tot het verboden gebied gaan behoren. Het is dus 

zinvol na te gaan wanneer de emittantie van de slurf de grenzen die het gat 

van de oapot stelt overschrijdt. 

Ofschoon de invloed van de oapot niet op eenvoudige wijze is terug te ver

talen naar de aooeptantieruimte is een behandeling gevonden, welke het op

treden van maxima en minima in het bundeltransport bevredigend verklaart. 

5.3. Verklarina van de stegosauruskromme, die ontstaat door variatie van 

het elektrisch veld in het elektrodenpaar 4.9 

In eerste instantie wordt verondersteld, dat de bundel de slurf binnen

treedt met in het horizontale vlak de eigenschap (x,x')-(o,o). Verder is 

aangenomen, dat in het elektrodenpaar 3.8 k=1. Daarentegen wordt in het 

elektrodenpaar 4.9 het elektrisch veld gevarieerd binnen de waarden van k2 
waarbij het punt (x,x')c(O,O) nog juist tot de slurfaooeptantie behoort. 

Deze waarden zijn af te leiden uit de onder 4.2.5. besproken berekeningen a 

0.924<" k2 .é 1.058. 

Als funktie van k2 is nu gekeken naar het verloop van het punt in de emittan

tieruimte dat korrespondeert met het punt (x,x')a(O,O) in de aooeptantie

ruimte. Het resultaat is een epiraliserende kromme (midden fig.5.2), welke 

een aantal keren buiten de door het gat van de oapot gestelde grenzen raakt 

(xmax=1.5 mm). In dit geval zou derhalve voor de waarden van k2 1 

0.924 < k2 < 0.933 

o. 937 <_ k2 < o. 950 

0.961 <.__ k2 < 0.967 

1.029 <. k2 < 1.037 

1.047 < k2 z 1.058 

in het geheel geen transport verkregen worden, terwijl voor de overige 

waarden van k2 de bundel wèl getransporteerd ~ou worden door het gat in de 
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fig.5.2 Transformatie van de roosterpunten in de fase

ruimte aan het begin van de slurf volgens fig.5.2a naar 

de faseruimte aan het eind van de slurf bij veranderende 

kompensatiefaktor k
2

• 

De maximale en minimale waarden van k
2 

zijn aangege~n. 

De schalen zijn voor alle plaatjes gelijk, terwijl de 

kruisingen van de rechten steeds het punt (x,x')=(o,o) 

voorstellen. 



oapot. In werkelijkheid heeft de bundel ter plaatàe y.O een eindige emittan

tie. Voor een aantal roosterpunten in de faseruimte ter plaatse y.O (zie 

fi,. 5.2a) is een overeenkomstige transformatie uitgevoerd als bovenbeschre

ven. Zo ontstaan de spiraliserende krommen welke in figuur 5.2 zijn gere

presenteerd met de wel/geen-transport voorstellingen van tiguur 5.3. Het 

resultaat van de transformatie van een bundel met eindige emittantie ter . -

plaatse yaO naar het eind van de slurf moet dan ook zijn een spiraliserende 

band, die voor sommige k2 vrijwel geheel buiten, voor andere k2 vrijwel 

geheel· binnen het diafragma ligt, hetgeen tezamen met figuur 4.12 leidt 

tot een wel/geen-transport voorstelling met maxima en minima, waarbij de 

intensiteitskromme niet steeds naar nul gaat. Zoals uit het voorgaande blijkt 

is de helling van de pieken afhankelijk van de bundelemittantie ter plaatse 

y.o. 

In het vertikale vlak treedt eenzelfde effekt op. In het algemeen liggen de 

pieken hier bij andere waarden van k2, zodat de in 5.1. behandelde metingen 

een resultaat zijn van de verschijnselen in het horizontale en vertikale 

vlak. Wanneer de horizontale en vertikale frakwenties gelijk zijn, zullen 

de resp. pieken samenvallen en zullen derhalve bredere maxima optreden. 

In het bovenstaande is ervan uitgegaan, dat de bundel ter plaatse y.O ge

oonoentrean is om (x,x')=(o,o), hetgeen niet essentieel is voor de behande

lingswijze. Elke bundel levert op deze wijze een soortgelijke stegesaurus

kromme op, waarbij de plaatsen der pieken afhankelijk zijn van het bundel

centrum op y.o, terwijl de helling van de pieken korrelleert met de opper

vlakte die de bundel op y.o in de faseruimte inneemt. 

Verder is eenzelfde behandeling van toepassing op variatie van het elektrisch 

veld bv. in het elektrodenpaar 3.8, waar de effekien achter minder duide-

lijk zullen zijn, aangezien over een geringere afstand een kleiner veld ge

varieerd wordt. 

~el/geen-transport 

door het gat in de 
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~.4. Konklusies 

Uit de berekeningen in de faseruimte is naar voren gekomen, dat bij 

kompensatie in het elektrodenpaar 3.8 voor een optimaal bundeltransport 

ook in het elektrodenpaar 4.9 kompensatie moet optreden. Wanneer echter 

de kompen~iefaktor in het elektrodenpaar 3.8 kleiner dan 1 is, blijkt 

·het gunstig te zijn ook in het elektrodenpaar 4.9 onder te kompenseren. 

Het is zelfs zo, dat de acceptantie bij onderkompensatie over de gehele 

lengte van de slurf tot meer dan 50% toeneemt kijk· 0.7. 
Behalve een oppervlakte verandering van het acceptantieplaatje treedt bij 

verandering vv.n de kompensatiefaktoren een centrumverschuiving op. Hier

door kan een fout, d.w.z. niet op de as, ingeschoten bundel gekorrigeerd 

worden. Anderzijds moet, om te profiteren van de grotere acceptantie bij 

k<1, de bundel opzettelijk naast de as worden ingeschoten. Inderdaad trad 

tijdens r:1etingen aan het bundeltransport hetvverschijnsel op, dat bij va

riatie van het elektrisch veld de stroom op een meettarget, geplaatst vlak 

na de uitstroomopening, sterk efnam om weer toe te nemen bij bekrachtiging 

van de horizontale zwieper, een afbuigmagneet, geplaatst vlak voor de slurf. 

De effekten van variaties in het elektrisch veld zijn in het vertikale 

vlak geringer dan in het horizontale vlak a de kompensatiefaktor k kan 

ongestraft tot 0.7 verlaagd worden, omdat in het vertikale vlak de aooep

tantie slechts enkele prooenten is afgenomen. 

Uit de vergelij~ing van hetmektrisch veld (3.2) blijkt, dat de elektrische 

veldgradientfaktor ~ in het vertikale vlak een fokusserende, in het ho

rizontale vlak een defokusserende rol heeft, hetgeen terugko~ in de figu

ren 4.20 en 4.24, waaruit is af te lezen, dat het effekt in het vertikale 

vlru~ slechts een fraktie is van het effekt in het horizontale vlak. 

Men zou dus geneigd zijn een kleine ~ te kiezen. Het is evenwel zinvol 

c< zodanig te nemen, dat 0v• ""'h' omdat in dit geval de oscillaties in de 

transmissie door de slurf in het horizontale en vertikale vlak zullen 

samenvallen, waardoor in het gat van de oapot tegelijkertijd een crossover 

in het vertikale en horizontale vlak kan optreden, zodat er bredere opti

ma ontstaan. Optimalisatie in het horizontale vlak houdt dan automatisch 

optimalisatie in het vertialele vlak in. Ofaohoone><.., niet in te stellen is 

(~ligt vast door de geometrie der elektroden) kan de inschietenergie Tk 

der protonen z6 gekozen worden, dat u_;v• k'h" 



Berekeningen aan de transformatie van punten in de acoeptantieruimte naar 

punten in de faseruimte aan het einde van de slurf resulteerden in spira

liserende krommen, die een aantal keren buiten de erenzen van het gat in de 

capot komen. Afgezien daarvan treden de betreffende krommen een aantal 

keren buiten de acoeptantie van het cyclotron, ook wat de hoekkoördinaat 

betreft. De banen komen dan wèl door de capot, maar zullen niet door het 

cyclotron versneld worden. Het is goed mogelijk, dat naar aanleiding hier

van in fie. 5.1 een aantal extra oscillaties optreden, omdat gemeten werd 

na de eerste omwenteling in het cyclotron. 

Een onderzoek naar de gemiddelde uittreeplaats en -hoek met gegevens als 

fig. 5.2 biedt in dit verband interessante perspektieven. 
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Handleiding bij het gebruik van het komputerprogramma SLURF 5 

(programma in BEATHE beschikbaar op ponskaarten voor gebruik op de 

Burroughs B6700) 

Programma SLURF 5 bevat alle op dit moment beschikbare opties voor het 

berekenen varr1banen, faseplaatjes, acceptanties en emittanties in het 

treehoidaal injektiesysteem. 

Invoergegevens 

De input betreft achtereenvolgens 

tuningsenergie 

inschietenergie 

energiestaplengte 

aantal stapjes bij baanparameters in anal. geval 

inschietplaats in x-y vlak 

staplengte in x-y vlak 

inschiethoek in x-y vlak 

hoekstapje in x-y vlak 

inschietplaats in z-y vlak 

staplengte in z-y vlak 

inschiethoek in z-y vlak 

hoekstapje in z-y vlak 

aantal hoekstapjes 

analytische baanberekening 

analytisch faseplaatje 

analytische baanparameters 

numerieke baanberekening 

lengte slurf 

maximale magnetische veldsterkte 

staplengte veld 

verschuiving van het veld 

el. kompensatie van het magneetvelQ 

el. kompensatie vanaf elektrodenpaar 4.9 
plaats elektrodenpaar 4.9 
aantal stapjes in het magn.eetveld 

magn. veldvorm als array gegeven 

variabele 

EN 
0 

EN 

DE 

INT(3) 

XHOR 

DELTAHOR 

BETAHOR 

DHOEKHOR 

XVERT 

DELTAVERT 

BETAVERT 

DHOEKVERT 

INT( 1) 

INT(2) 

INT(4) 
INT(5) 

L 

B 
0 

DY 
dy 

KOMP 

KOMP2 

ELEK3 

INT(6) 

F(-1:INT(6)) 
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aantal termen in het elektrisch veld 

veldtermen als array gegeven 

maximale uitwijking 

nauwkeurigheid acceptantiebepaling 

interval numerieke baanberekening 

cyclotronacceptantie 

afwijking t.o.~. as horizontaal 

hoek met as horizontaal 

afwijking t.o.~. as vertikaal 

hoek met as vertikaal 

aantal code- en stuurgetallen 

Enkele procedures. 

NN 

ALFA(1:NN) 

XMAX 

F 

DT 

XCYCMAXHOR 

XXCYCMAXHOR 

XCYCM.AXVERT 

XXC'Y?CM.AXVERT 

CODE 

OPTION regelt welke gedeelten van het programma doorlopen1 moeten worden 

(meer hierover onder "code- en stuurgetallen"). 

PARAM berekent bij langs de as van het injektiesysteem konstant magneet

veld de verschillende baanparameters : i , y , &y, v , öx, ~ , ~ (zie 3.3.) 
0 0 0 0 7 

FIELD berekent op elk gewenst pm1t in de slurf het magneetveld met behulp 

van een vierpunts interpolatiemethode uit het als array stapsgewijs opge

geven magneetveld. 

TRAJECTORY berekent in algemene gevallen een deeltjesbaan door de gekoppelde 

differentiaalvergelijkingen (3.3,4,5) in maximaal 1500, langs de as van het 

injektiesysteem gelegen, gelijke stapjes op te lossen. 

PLOTAG genereert een frame voor faseplaatjes. Na aanroep van deze procedure 

kunnen met de standaardprocedure DRAWPOINT of DRAWCURVE punten respektieve

lijk krommen- ingetekend worden, waarna de tekening met PLOTE:f\ill afgesloten 

moet worden. 

Code- en stuurgetalle~ 

Deze geven aan welke optie(s) van het programma uitgevoerd moet(en) worden. 

Achtereenvolgens zullen de verschillende mogelijkheden en het effekt ervan 

aan de ord.e komen, waarna enkele voorbeelden velgen. 

1. Analytische baanplaatjes. 

Bij langs de as van het injektiesysteem konstant magneetveld worden 

met behulp van vgl. (3.3,4) en de bijbehorende beginvoorwaarden op 

analytische wijze banen berekend, waarbij als inschietplaats X en als 

inschiethoek k·DBETA (k= o, 1~ ••• IllfT(î)) genomen vrordt. 
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Een plot wordt gegenereerd, waarin deze banen in een frame worden afge

beeld, waar de horizontale as de afstand langs de injektieas en de verti

kale as de afstand tot de injektieas weergeeft. 

2. Analytische faseplaatjes. 

Bij langs de as konstant magneetveld worden op analytische wijze banen 

berekend in de faseruimte, waarbij als inschietplaats X en als inschiet

hoek k·DBETA (k= 0, 1, ••• INT(2)) genomen wordt. 

Een plot wordt gegenereerd, waarin deze banen in een frame verschijnen, 

waar de horizontale as de afstand tot de injektieas en de vertikale as 

de hoek met de injektieas weergeeft. 

3. Baanparameterberekeningen. 

Bij langs de as konstant magneetveld worden op analytische wijze de 

baanparameters v , 6x, en ~ berekend, en wel voor de inschietplaats X, 
0 0 

voor de inschietenergieën EN +k·DE (k= -INT(3), -INT(3)+1, ••• INT(3)) 
0 

en bij elke energie de hoeken l·DBETA (1= -INT(4), -INT(4)+1, ••• INT(4)). 

3a.P1aatje snelheidsverschil. 

Een plot wordt gegenereerd waar het snelheidsverschil uitstaat tegen de 

inschiethoek. 

3b.Plaatje verplaatsing. 

Een plot wordt gegenereerd waar de verplaatsing bx uitstaat als funktie 

van de inschiethoek. 

3c.Plaatje amplitudo. 

Een plot wordt gegenereerd waar de amplitudo~ uitstaat als funktie 
0 

van de inschiethoek. 

4. Plotten van de geometrie. 

De slurfgeometrie (omgekeerd evenredig met het magneetveld 4 )) verschijnt 

in een frame waarin de horizontale as de afstand langs de injektieas, de 

vertikale as de afstand tot de injektieas representeert. 

5. Baanplaatjes numerieke berekening. 

5a.Plotten van een nieuw frame. 

Deze optie is nodig, indien niet optie 1 of 4 aan de opties 5b en 5c 

voorafgaat. 

5b.Getrokken lijn. 

In stapjes (zie 3.5.) worden banen berekend en geplot, waarbij als in

schietplaats X en als inschiethoek k·DBETA (k= o, 1, ••• INT(5)) genomen 



wordt. 

5.c. Baan met markering. 

Idem als 5b, echter nu wordt de baan niet door een getrokken lijn, maar 

door een aantal kruisjes gerepresenteerd. 

6. Faseplaatje. 

Voor inschietplaats X en inschiethoek BETA wordt in stapjes een baan 

berekend., waarna het verloop hiervan in de faseruimte wordt geplot. 

7. Berekening acceptantieen emittantie. 

Op de onder 4.2.2. beschreven wijze wordt de acceptantie en de bijbeho

rende emittantie van het treehoidaal injektiesysteem berekend. 

?a.Plotten van acceptantie en emittantie. 

Een plot wordt gegenereerd van de in optie ?!berekende acceptantieen 

de emi ttantiepunterr van de ui tei·st doorgelaten banen. 

?b.Plotten van acceptantie en 9 partiële emittanties. 

Achtereenvolgens wordt de onder 7 berekende acceptantie geplot alsmede 

de emittantie van horizontale lijhen in het acceptantieplaatje bij de 

hoeken -.4, -.3, •••+•4 rad. 

?c.Berekening van de tijdstruktuur. 

?d.Plotten van de tijdstruktuur. 

De onder ?c berekende tijdstruktuur wordt geplot, waarbij het tijdver

schil in ns. uitstaat tegen de polaire hoek in het fasediagram (in graden). 

8. Begin nieuwe berekening met oude gegevens. 

Deze optie wordt aangeroepen, wanneer na berekeningen in het horizontale 

vlak berekeningen in het vertikale vlak volgen. 

9. Begin nieuwe berekening. 

Na deze epitie-aanroep wordt een geheel nieuwe berekening gestart, nadat 

een nieuwe lijst van inputgegevens is ingelezen. 

10.Programma eind. 

De reserve opties 3d en 5d zijn leeg en hebben hetzelfde effekt als optie 10. 

Berekeningen in het vertikale vlak worden uitgevoerd, wanneer aan de 

(hoofd)codegetallen een min-teken toegevoegd wordt. In alle andere gevallen 

vinden de berekeningen met betrekking tot het ho~~izontale vl.ak plaats. 



Enkele voorbeelden 

Een aantal numeriek berekende banen in het horizontale vlak met slurfgeo

metrie in één frame komt overeen met de stuurgetallen : 4, 5;, 5, 2, 10, 

Acceptantie-en emittantieberekening: 7, 7, 1, 10, 

Acceptantie-en emittantieberekening voor vertikale vlak : -7, -7, 1, 10, 

Horizontale acceptantie- en emittantieberekening en vervolgens met dezelfde 

input in het vertikale vlak: 7, 7, 1, 8, -7, -7, 1,, 10, 

Een aantal berekeningen na elkaar, steeds met een nieuwe set gegevens, 

worden op de volgende wijze van codegetallen voorzien: (bv.) 7, 7, 1, 9, 
(nieuwe input), 7, 7, 1, 9, (nieuwe input), 7, 7, 1, 10, 

Worden foute stuurgetallen opgegeven, dan verschijnt de foutmelding 

"fout in sturing" en wordt het programma gestopt. 

Gemodificeerde versies van SLURF 5 

Het programma SLARF 5 gaat bij codegetallen 7, 7, 2, binnen de berekende 

acceptantie voor een groot aantal punten na of de met deze punten korres

ponderende banen behalve door de trochoïdale injektie ook door het cyclo

tron getransporteerd zullen worden. Hiertoe moet bij de input een benade

ring van de cyclotronacceptantie in het horizontale resp. vertikale vlak 

worden opgegeven. In het acceptantieplaatje worden de door het systeem 

slurf/cyclotron getransporteerde banen door punten gerepresenteerd. Verder 

wordt een plot gegenereerd waarin als funktie van de inschiethoek het 

percentage geheel getransporteerde banen uitstaat. 

Het verkorte programma SLORF 5 bevat uitsluitend de opties waarin numeriek 

in stapjes de baanvergelijkingen en acceptantie berekend worden. Stuurge

tallen korresponderend met niet opgenomen opties resulteren in de foutmel

ding: 11 wegens gebrek aan werkzaamheden gesloten", waarna het programma 

gestopt wordt. 

Alle versies van het programma welke niet voortijdig door de komputer 

gestopt zijn eindigen met : 


