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Samenvattins. 

In dit verslag wordt een theoretische en experimentele bundelstudie 

beschreven, die een eerste aanzet vormen voor een uitgebreide studie 

van het extractiesysteem. 

Er wordt een beschouwing over multiturn-extractie gegeven. 

Tevens wordt een theorie besproken die voor single-turn extractie 

kan leiden tot een optimale extractie-efficiency, door ervoor te 

zorgen dat de deeltjes bij extractie op dezelfde radiale positie 

zitten (zogenaamde plaatsfocus), 

Om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het extractie

systeem is het noodzakelijk om eveneens inzicht te hebben in het 

versnelproces. Hiervoor is vooral de horizontale deeltjesbeweging 

van belang. 

De invloed van eerste harmonische veldverstoringen op de 

horizontale deeltjesbeweging wordt nagegaan door de beweging van 

het baanmiddelpunt onder invloed van deze verstoringen te beschouwen. 

De eerste harmonische verstoring t.g.v. de afgeschuinde dee speelt 

een belangrijke rol in het versnelproces. Deze verstoring kan alleen 

gecompenseerd worden met de binnenste harmonische dalspoelen. 

De buitenste dalspoelen zijn voornamelijk van belang voor het 

extractieproces. 

Ten behoeve van een experimentele studie van het radiale 

bundelgedrag worden in het centrum van het cyclotron twee diafragma's 

1 1 f b d 60 100 gep aatst. Deze se eeteren een HF ase ree te van tot , 

afhankelijk van de gebruikte deespanning. Met een differentiMle 

bundelsonde is dan een verregaande studie van het radiale bundelgedrag 

mogelijk. 

Voor een studie van het extractiesysteem zal ook de energie van 

de externe bundel een belangrijke grootheid zijn. De energie van de 

externe bundel wordt bepaald met een vluchttijdmethode. Hiervoor 

zijn in het bundelgeleidingssysteem niet destructieve, capacitieve 

bundelsondes aangebracht. Een ijking van deze energiemeting is nog 

niet uitgevoerd. Relatieve onnauwkeurigheden in de gemeten energie 

van 3.10-4 zijn bereikt bij een bundelstroom van 400 nA. 

De maximaal bereikte extractie-effiency voor een bundel met 

6° HF fasebreedte en verdubbelde deespanning was 93%. 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

Het Eindhovense A.V.F. cyclotron kan geladen deeltjes als, 

protonen, deutronen en a-deeltjes versnellen. De protonenenergie 

kan varieren van 3 tot 29 MeV. Meerdere gegevens van dit cyclotron 

worden vermeld in ref. (1,2,3). De deeltjes worden m.b.v. een 

elektrostatisch extractiesysteem uit het cyclotron getrokken en via 

een uitgebreid bundelgeleidingssysteem naar de verschillende 

experimenteerplaatsen gevoerd. 

De extractie-efficiency is een belangrijke grootheid, die thans 

voor een normale bedrijfssituatie voor het Eindhovense cyclotron 

ongeveer 65 % bedraagt. Deze efficiency kan met behulp van een zoge

naamde pulse unit, in combinatie met het Camac-PDP 11 computersyteem, 

automatisch geoptimaliseerd worden (ref. 4). 

_ Veel nieuwe cyclotrons maken gebruik van zogenaamde "single turn" 

extractie. Hierbij verblijven alle deeltjes n omwentelingen in het 

cyclotron en worden op de (n+l)e omwenteling geextraheerd. Extractie 

efficiencies van bijna 100 % kunnen dan bereikt worden. 

Voor het verhogen van de extractie-efficiency is een gedetailleerd 

inzicht in het extractiesysteem vereist. In dit verslag worden enkele 

facetten van een studie van het extractiesysteem behandeld. Hiervoor 

is een theoretische studie van de deeltjesbeweging in het horizontale 

vlak verricht met behulp van vereenvoudigde bewegingsvergelijkingen. 

Tevens is het bundelgedrag experimenteel bestudeerd met behulp van een 

aantal sondes. Deze experimentele studie is minder gecompliceerd als 

de bundel in radiale richting een kleine uitgebreidheid bezit. Dit kan 

worden bereikt door in het cyclotroncentrum diafragma's te plaatsen. 

Deze diafragma's verkleinen tevens de HF fasebreedte van de bundel. 

Metingen aan de interne bundel zijn gedaan met een differentiële 

sonde, waar de bundel opvalt, en met capacitieve fasesondes die de 

bundel niet verstoren. 

De energie van de externe bundel is bepaald met een vluchttijdmethode. 

Hiervoor zijn op twee plaatsen in het bundelgeleidingssysteem capacitieve 

sondes geplaatst. 
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In hoofdstuk 2 wordt kwalitatief ingegaan op de radiale beweging 

~n een cyclotron. In hoofdstuk 3 wordt de invloed van eerste harmonische 

verstoringen in het magneetveld op de bundel besproken. Hoofdstuk 4 

handelt over ue theorie van het extractiesysteem. In hoofdstuk 5 wordt 

aandacht besteed aan de gebruikte diagnostische middelen. Hoofdstuk 6 

is gewijd aan de energiebepaling van de externe bundel. In hoofdstuk 7 

worden enkele voorlopige metingen vertoond. 
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Hoofdstuk 2. Kwalitatieve beschouwing van de horizontale beweging 

van de deeltjes in het cyclotron. 

De horizontale beweging van een deeltje in een cyclotron wordt 

vaak beschreven in de faseruimte van Liouville. De faseruimte heeft 

als coordinaten x en p , waarin x en p respectievelijk de verplaat-x x 
sing en de impulsafwijking in radiale richting is t.o.v. een centrale 

baan (de zogenaamde evenwichtsbaan). In plaats van p wordt ook wel x 
x' gebruikt. x' is de richtingsafwijking t.o.v. deze centrale baan. 

In deze faseruimte wordt een lineaire oscillatie rond de evenwichts

baan voorgesteld door een fasepunt dat over een ellips beweegt. De 

frequentie waarmee het fasepunt over de ellips beweegt wordt de radiale 

oscillatiefrequentie vr van het deeltje genoemd. vr is gelijk aan het 

aantal keren dat het fasepunt over de ellips beweegt per doorlopen 

omwenteling in het cyclotron. Voor ons cyclotron ligt v in de buurt 
r 

van I (zie figuur 2. I). 

Een bundel wordt in de faseruimte voorgesteld door een wolk van 

deeltjes verdeeld over een oppervlak in deze faseruimte. Een zeer goede 

bundelkwaliteit wordt voorgesteld door een klein oppervlak in de fase

ruimte. De kwaliteit van de interne bundel is een belangrijke factor 

voor de efficiency waarmee de deeltjes uit het cyclotron ge~xtraheerd 

kunnen worden. 

0.08 

0 
10 JO 

- 0.12 

-0,16 

Figuur 2.1 Het verZoop van de radiaZe osaiZZatiefrequentie vr 

aZs funatie van de straat R voor het ? MeV protonen

veld van ons ayaZotron. Bij R = 48.4 am. treedt een 

resonantiefrequentie vr = 1 op. 
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De horizontale beweging van het deeltje t.o.v. de evenwichtsbaan 

kan ook worden beschouwd als een beweging van het baanmiddelpunt 

(ref. 5). De relatie tussen de coordinaten x, p van de horizontale fase-
x 

ruimte en de positie xm' ym van het baanmiddelpunt, kan aannemelijk 

gemaakt worden door een deeltje met impuls p in een homogeen magneetveld, 

vrij van elektrische velden, te beschouwen. In figuur 2.2a is de beweging 

van een deeltje getekend (stippellijn) dat een verplaatsing x heeft t.o.v. 

de evenwichtsbaan (getrokken curve), op het moment dat het de x-as passeert. 

Als het deeltje dezelfde energie heeft als een deeltje bewegend op de 

evenwichtsbaan, dan is de verplaatsing van het baanmiddelpunt gelijk 

aan x. 

In figuur 2.2b is de beweging getekend van een deeltje dat op de x-as 

een radiale impuls p , en geen afwijking, t.o.v. de evenwichtsbaan heeft. x 
Het baanmiddelpunt verplaatst zich in de y-richting over een afstand 

r sin a , met r de baanstraal en a de hoek gevormd door de verschillende 
0 0 

richtingen van de impulsen op de x-as. In eerste benadering komt de ver-

plaatsing overeen met r • ~ 0 p • 

In een cilindrisch symmetrisch magneetveld beschrijft het baanmiddel

punt in eerste benadering een cirkel met als middelpunt het cyclotron

centrum. Een voorbeeld is geschetst in figuur 2.2c. De beweging van het 

middelpunt wordt in deze eerste benadering gegeven door de volgende 

lineaire differentiaalvergelijkingen (ref. 5,6): 

dx"., 
.r"" (~-I) - ::. i 

r d.:B d(; v"•. !liet 1r -·-:13 clr 
d!fm -x.", ( 'Ik- f) - 111: 

d8 

met e het azimuth, v de radiale oscillatiefrequentie, r de radiale 
r 

positie en B de magnetische inductie. 

De omloopszin van de middelpuntsbeweging is afhankelijk van het teken 

van (v -1). r 
Het verloop van v -1 als functie van de straal is, voor het 7 MeV 

r 
protonenveld van ons cyclotron, weergegeven in figuur 2.1. De sterke 

afval in v -1 is het gevolg van een sterk afvallend magmeetveld. Hiervan 
r 

wordt, bij extractie, nuttig gebruik gemaakt. 

(2. I) 
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y y y 

(a) 

Figuur 2.2 Relatie tussen de afwijking van een deeltje van de 

evenwichtsbaan en de verplaatsing van het baanmiddelpunt: 

(a) afwijking in straal (b) afwijking in radiale impuls 

(c) verandering tijdens een omloop als vr = 1.25 

Niet lineaire termen geven een vervorming van de middelpuntsbeweging 

terwijl voorts in de faseruimte stabiele en instabiele gebieden ontstaan. 

Een voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 2.3 (ref. 7). 

De oppervlakte van het stabiliteitsgebied is voor ons cyclotron, met 

een drievoudigd symmetrisch magneetveld, evenredig met (v -1)
2

. 
r 

Overschrijding van het stabiliteitsgebied t.g.v. te grote oscillatie-

amplitudes resulteert in bundelverlies • 

Figuur 2.3 

. ··. -:(.' 
~ .... . . · ... 

. . 
.. ... 

...-··~···) 

'······· .· 
... . . . 

·. . . . .. . . 

. .. 

..... 

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

49 50 SI 52 53crn 

-0.04 

-006 

-0.08 

-0.10 

De radiale faseruimte met als coordinaten r=r +x~ P-P +p e ,.- re x 
(r: radiale positie~ pr: radiale impuls) Index e geeft de 

evenwichtsbaan aan. De stabiele en instabiele gebieden 

zijn duidelijk zichtbaar (uit ref. 7). 
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De energie van een deeltje op de nde omwenteling ~s de som van 

de energiewinsten op alle vorige omwentelingen. Indien de deeltjes 

tweemaal per omwenteling een versnelspleet passeren (een zogenaamd 

dee-dummy dee systeem), wordt de energie gegeven door 

met k 

Jit 

E (11) = '1: J Vdu C06 ~HF (ft.) 
/tt:'l 

het rangnummer van de passage van de versnelspleet. 

q de lading van het deeltje. 

Vdee de amplitude van de HF versnelspanning (ook: deespanning). 

~HF(k): de HF fase opdek-de passage van de versnelspleet. 

Onder HF fase wordt de fase verstaan van de beweging t.o.v. de hoog

frequent wisselspanningsfase. 

Wanneer de HF fase ~HF tijdens het versnelproces constant is, wordt 

het magneetveld isochroon genoemd. In dit geval is de frequentie, waarmee 

de deeltjes in het cyclotron rondlopen, gelijk aan de frequentie van de 

HF versnelspanning. 

De energietoename van de deeltjes heeft een toename in de gemiddelde 

baanstraal tot gevolg. Uit de relatie tussen de kinetische energie en de 

impuls (niet relativistisch) volgt,dat 

E o<: Rl2: 

met R de gemiddelde baanstraal en B de magnetische inductie in de z z 
richting. 

(2.2) 

(2.3) 

De toename öR van de gemiddelde straal wordt hierdoor in eerste benadering 

gegeven door (streepje boven R weggelaten.) 

--
Hierin is de radiale afhankelijkheid van het gemiddelde magneetveld 

verwaarloosd. 

De toename öR in de gemiddelde straal, per omwenteling wordt dus gegeven 

door (m.b.v. vgl. 2.2) 
IJ 'R r.J q V$ C06 </;HF 
R ~ E 

Ook de versnelde deeltjesbeweging kan beschreven worden door de 

beweging van de baanmiddelpunten plus een cirkelbeweging. Wanneer een 

deeltje de versnelspleet passeert ondervindt het baanmiddelpunt een ver

plaatsing loodrecht op de versnelrichting, zodanig dat de kromtestraal 

(2.4) 

( 2. 5) 

van de deeltjesbeweging toeneemt (ref. 8). De daaropvolgende keer dat het 

deeltje de versnelspleet passeert ondergaat het middelpunt een verplaatsing 

in tegengestelde richting. De verplaatsing van het baanmiddelpunt is even

redig met ö R. 
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In de tussentijd, dat het deeltje zich in de dee of dummy dee bevindt, 

beschrijft het baanmiddelpunt een cirkel om het cyclotroncentrum 

Voor de evenwichtsbaan vormt de beweging van het middelpunt een 

gesloten curve. In figuur 2.4 is de middelpuntsbeweging gegeven voor 

zo'n versnelde evenwichtsbaan, wanneer het deeltje tweemaal per 

·omwenteling de versnelspleet passeert, en v > I. 
r 

'fl \ 
--~-----r-----+1---Xm 

Figuur 2.4 De middelpuntsbeweging voor een versnelde evenwichtsbaan~ 

voor vr> 1. Het deeltje passeert tweemaal per omwenteling 

de versnelspleet. 

In het vervolg zijn alle beschouwingen van de middelpuntsbewegingen 

t.o.v. de in figuur 2.4 getekende versnelde evenwichtsbaan. 

Naast een bijdrage aan de baanscheiding, van de energiewinst, kan de 

baanscheiding ~Rt tussen twee opeenvolgende omwentelingen vergroot of 

verkleind worden door een oscillatieamplitude (zie figuur 2.5). 

Er geldt: 

J K't = J 7? + .:i A 

met ~Rt de totale baanscheiding, ~R de baanscheiding t.g.v. de energie

winst en ~A de bijdrage van de oscillatieamplitude. 

A~x Z Zlr'(~-I)Ao 

met A de oscillatieamplitude. 
0 

De baandichtheid in radiale richting neemt af als het middelpunt in 

de richting van de azimuthale positie beweegt, en neemt toe als het 

middelpunt in tegenovergestelde richting beweegt (figuur 2.5). 

Gemeten met een differentiële sonde, die deze dichtheid meet, leidt dit 

tot dichtheidsvariaties (zie verder Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2) 

(2.6) 

(2.7) 
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--T~-----
- - - AZiMUTHAlf l'GSÎTÎE 

2Ao 

j _______ ~--
(a) 

.AZÎMUTHALE.. l>oSiTiE 

Figuur 2.5 Invloed van een oscillatieamplitude op de baanscheiding 

op een gegeven azimuth in het cyclotron. ~R is de 

baanscheiding tussen twee opeenvolgende omwentelingen 

t.g.v. het energieverschil. 

De oscillatieamplitude geeft een vergroting van de 

baanscheiding als het middelpunt in de richting van de 

azimuthale positie beweegt (b _I en een verkleining als 

het in tegenovergestelde richting beweegt (a). 

In beide gevallen:vr>l. 
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Hoofdstuk 3. Invloed van eerste harmonische veldverstoringen op de 

middelpunts beweging. 

3. I Inleiding. 

Verstoringen in het magneetveld kunnen een grote invloed hebben 

op de horizontale deeltjesbeweging c.q. de beweging van het baanmiddel

punt. Een veldverstoring in het gebied rond r=R, wordt ontwikkeld in 

een Fourierreeks, en gegeven door (zie ref. 5,6) 

met B(R) het 
r- R 

X: 
R 

gemiddelde magneetveld, gedefinieerd door 

A;k = r ~;J , 4~ = r ~~si: 
0 

We stellen A = 0 zodat de isochronie door deze verstoring niet wordt so 
aangetast. Een eerste harmonische veldverstoring wordt gegeven door de 

termen met k=l. Van deze termen worden alleen Asl en Bsl beschouwd. 

(3.1.1) 

De termen A~ 1 en B~ 1 worden weggelaten, daar ze aanleiding geven tot niet 

lineaire termen in de differentiaalvergelijkingen die de middelpunts

beweging beschrijven. Hogere afgeleiden worden verwaarloosd daar x klein ~s. 

Tweede en hogere harmonische veldverstoringen (k=2,3, ... ) worden niet 

beschouwd. Hun invloed is meestal te verwaarlozen. 

De Hamiltoniaan die nu de lineaire middelpuntsbeweging beschrijft, wordt 

gegeven door (ref. 5,6) 

De twee eerste orde differentiaalvergelijkingen die nu de middelpunts

beweging beschrijven 
d.r,." ifl 

dtJ • Jyllr 

worden gegeven door 

4Y'", ~h' 

d& 
We zullen in dit hoofdstuk kijken naar de invloed van : 

-eerste harmonische veldcomponenten, die door speciale spoelen 

gemaakt kunnen worden. Deze speciale spoelen kunnen gebruikt worden 

om de middelpuntsbeweging op een gewenste manier te beÏnvloeden, en 

worden harmonische spoelen genoemd (paragraaf 3.3). 

-een eerste harmonische veldverstoring afkomstig van een equivalent 

effect van de versnelling (paragraaf 3.4). 

(3.1.3) 
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3.2 Middelpuntsbeweging ten gevolge van een eerste harmonische 

veldverstoring. 

Met behulp van vgl (3.1.2) en (3.1.3) uit de vorige paragraaf kun

nen de bewegingsvergelijkingen voor het baanmiddelpunt opgesteld worden: 

dxm "' J ,as' 1? .,_ Ym ( ~- f) 
dtJ 

dy"., = - !. A.. "R - x", ( ~ - f) 
d() .t ;of 

(3.2.1) 

In eerste orde benadering is de beweging van het baanmiddelpunt in 

een richting loodrecht op de richting van de eerste harmonische veldver

storing. 

Dit baanmiddelpunt voert een lineaire oscillatie uit om het baanmiddelpunt 

van de gestoorde evenwichtsbaan (zie hoofdstuk 2). 

Hiervan uitgaande kan de positie van het baanmiddelpunt van de gestoorde 

evenwichtsbaan (x, y) als volgt uit vgl (3.2.1) afgeleid worden: 
c c 

en 

~' . -

A..s, 1? 

.2 {v.t-1) 

.3.v 'ïl 
J (~- 1) 

Dit betekent dat het baanmiddelpunt van de gestoorde evenwichtsbaan in 
• .. ' t • de r1cht1ng beweegt d1e tegengesteld is aan de richting van de eerste 

harmonische veldcomponent. 

Als vr=1 bevindt het baanmiddelpunt van de gestoorde evenwichtsbaan 

zich in oneindig (zie vgl. (3.2.3)). Deze resonantiefrequentie vr•l 

speelt een belangrijke rol in het extractieproces (zie hoofdstuk 4). 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

In het vervolg wordt de amplitude (sterkte) van een eerste harmonische 

veldverstoring aangeduid met c1, terwijl de richting aangeduid wordt met ~ 1 • 
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3.3 De eerste harmonische veldcomponent van de harmonische dalspoelen 

in het Eindhovense A.V.F. cyclotron. 

In het cyclotron zijn drie sets van deze harmonische dalspoelen 

ingebouwd: de centrum-, midden- en extractiespoelen. Deze zijn aangegeven 

in figuur 3.1. Elk set bestaat wederom uit 3 spoelen die ieder gelegen 

zijn in een dal van het azimuthaal variërend veld van het cyclotron. 

De dalspoelen behorend tot één set zijn in een stervorm geschakeld. 

Twee van de drie spoelen worden onafhanke+ijk bekrachtigd door twee 

stroombronnen. De stroom door de derde spoel is de som van die door de 

twee andere spoelen, maar levert een tegenovergestelde richting van de 

magnetische inductie. Hierdoor is de bijdrage tot het gemiddelde veld nul 

(A = 0, A' = 0 zie vgl.3.l.l)en dientengevolge is de eerste harmonische so so 
verstoring het belangrijkste. 

De amplitude van de eerste harmonische component, Cid' is als functie 

va~ de straal R, bij maximale bekrachtiging van een van de twee dalspoelen, 

weergegeven in figuur 3.2 (ref. 9). In figuur 3.3 wordt de positie van 

het baanmiddelpunt van de gestoorde evenwichtsbaan t.g.v. deze eerste 

harmonische component gegeven als functie van de straal. 

Worden de binnenste dalspoelen bekrachtigd met Pal.!= 1 schaaldeel (maximaal 

1000 schaaldelen) en Pa 1. 2= 0 s.d. dan wordt de eerste harmonische veld

component gegeven door de volgende amplitude en fase (zie fig. 3.4) 

Wordt de bekrachtiging Pal.!= 0 s.d. en Pa 1. 2= I s.d. dan zijn amplitude 

en fase van de eerste harmonische component (zie fig. 3.4) 

v; 
1000 

Voor de middelste en buitenste dalspoelen geldt analoog; 

c,.., • V3 
1000 C,c~ 6) Cf :Z .I 

., sta• 

c .1.1 • 
\13 cfá (r) <I J . ..t. 

• %S"8. 
1000 

c 3.1 
v'.i cf<l (,.J 'fJ-' • J :u· ::: 1fX)() ' 

c4.J. " 
1/.f c"' c,.J 'f J.l. • ""'. 

1001> 

In fig. 3.4 wordt de richting van deze eerste harmonische veldcomponent 

voor de verschillende dalspoelen gegeven. 
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DEE 

DUMMY 
DEE 

Figuur 3.1 Bovenaanzicht van een pool van het A.V.F. cyclotron van 

de THE. De ligging van de dalspoelen "A. ." is hierin 
1-.J 

C1d(gla> 

' 

aangegeven. 
0 De versnelspleet valt samen met e=O . 

binnenste middelste buitenste 

Figuur 3.2 Amplitude van de eerste harmonische veldcomponent bij 

maximale bekrachtiging van een der dalspoelen~ als 

functie van de straal. 
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Figuur 3.3 De positie van het baanmiddelpunt van de gestoorde 

evenwichtsbaan (ajhlijking t.o.v. het cyclotroncentrwn) 

t.g.v. een eerste harmonische veldcomponent t.g.v. 

maximale bekrachtiging van een der dalspoelen (zie 

figuur 3. 2). ,.. . .. 
c 

3.1 

0 
• 

Figuur 3.4 De richting van de eerste harmonische veldcomponent t.g.v. 

de bekrachtiging van de verschillende dalspoelen. 

Bij bekrachtiging van beide spoelen wordt de totale eerste harmonische 

veldcomponent verkregen door vektoriële optelling 

3.4 De eerste harmonische veldverstoring ten gevolge van de afgeschuinde 

dee. 

De dee is op een straal van 30 cm. aan beide zijden over een hoek 

van 20° afgeschuind. Dit is weergegeven in figuur 3.1. 

Wanneer een deeltje de versnelspleet passeert, ondergaat het baanmiddel

punt een plotselinge verandering. 
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Deze verandering in de positie wordt de daarop volgende passage van 

de versnelspleet grotendeels teniet gedaan door een even grote 

verplaatsing in tegengestelde richting (zie ook hoofdstuk 2). 

Bij een afgeschuinde dee zijn de beide verplaatsingen niet meer exact 

tegengesteld en resteert er een verplaatsing loodrecht op de versnel

spleet. In figuur 3.5 is dit effect geÏllustreerd. 
t:.R 

De verplaatsing van het middelpunt bij een dee-overgang ~s -z , met 

L':.R de baanscheiding op straal R. 

Uit de figuur volgt dat de verplaatsing van het baanmiddelpunt per 

omloop, loodrecht op de versnelspleet~ gelijk is aan. 

met a de hoek waarover de dee afgeschuind is. 

(3.4.1) 

De amplitude van een eerste harmonische verstoring, t.o.v. het hoofd

magneetveld, die eenzelfde verplaatsing van het baanmiddelpunt veroorzaakt. 

voldoet in eerste orde aan (paragraaf 3.2). 

C Y~tt .c~R 
f. du. :: • .1 i.Jt. oe. 
) .". "R 1t 

waarin ym gegeven wordt door vgl. (3.4.1). 

Het effect van de afgeschuinde dee op de middelpuntsbeweging, zullen we 

beschouwen als komend van deze equivalent eerste harmonische veldver

storing. 

.,. 
I 

18tf- - o•. 

I 
270. 

Figuur 3.5 Illustratie van de invloed van de afgeschuinde dee op de 

middelpuntsbeweging. De resulterende verplaatsing van het 

baanmiddelpunt per omwenteling is Ym = ~ sin a 

(3.4.2) 
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0 Uit vgl.(3.4.1 en 3.4.2) volgt voor a=20 en ~R (R= 30 cm) c 1.4 mm. 

(een baanscheiding overeenkomend met een normale instelling van het 

cyclotron): 

C = 5. I 0-4 
I ,dee 

Voor het 7 MeV protonenveld, waarvoor B • 7000 Gauss, is de amplitude 

gelijk aan 3.5 Gauss. 

De amplitude van de eerste harmonische verstoring is afhankelijk van 

de deespanning via 6R (afhankelijkheid A:~J ~ , zie hoofdstuk 2). 

Een wezenlijk verschil van de hier beschreven eerste harmonische 

veldverstoring, met andere in het cyclotron aanwezige eerste harmonische 

veldverstoringen, is dat het effect t.g.v. de afgeschuinde dee zeer snel 

opkomt. De amplitude van deze eerste harmonische veldverstoring is voor 
1 

grotere straal evenredig met ~1 • Het verloop van deze amplitude wordt 

als functie van de straal ge~even in figuur 3.6. 

In figuur 3.7 wordt het radiaal verloop van andere, in het cyclotron 

aanwezige eerste harmonische veldverstoringen gegeven : de "gapcrossing 

resonance" (ref. 16), de eerste harmonische veldverstoring van het 

hoofdmagneetveld (ref.9 ) en de "dee-bias" (hoofdstuk 5,paragraaf 5.2) 

In paragraaf 3.5 wordt de invloed van de eerste harmonische veldver

storing t.g.v. de afgeschuinde dee en van de harmonische spoelen op de 

middelpuntsbeweging nagegaan,door integratie van de D.V. van vgl. (3.2.1) 

·l ~,dee 
1.10 

8.10~4 

s.to"' 

4.10"4 

2.10-4 

0 

-normale dee.spanning 
- · -·-übdc deespanning 

--.. R (cm) 

Figuur 3.6 De relatieve amplitude van de eerste harmonische 

veldverstoring t.g.v. de afgeschuinde dee als functie 

van de straal. 

Merk op dat de amplitude binnen 2 cm. opkomt. 
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Figuur 3.7 Relatieve amplitudes van de verschillende eerste 

harmonische veldverstoringen als functie van de 

straal. 

3.5 Resultaten analytische berekeningen. 

De invloed van een eerste harmonische veldverstoring is nagegaan 

door integratie van de analytische bewegingsvergelijkingen (vgl. 3.2.1) 

in een Fortran computerprogramma. De veldparameter vr' de eerste 

harmonische veldcomponent en het centrale faseverloop worden in het 

programma ingevoerd in tabellen met equidistante straal intervallen: 

0 (2) 58 cm. 

De startwaarden van de baanmiddelpuntspositie, straal, baanscheiding en 

HF faseafwijking t.o.v. het centrale faseverloop kunnen gevarieerd worden. 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor het 7 MeV protonenveld voor ons 

cyclotron,voor normale en verdubbelde deespanning. 

De berekende resultaten voor normale deespanning worden in deze paragraaf 

getoond. 

De invloed van koppeling tussen radiale beweging en HF fase (ref. 8, 14) 

1s niet meegenomen. Dit effect is het belangrijkste in het begin van het 

versnelproces. In de nabije toekomst zal de invloed van deze koppeling 

op onderstaande berekeningen worden nagegaan. 
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3.5.1 De eerste harmonische veldcomponent van de binnenste dalspoelen. 

De middelpuntsbeweging t.g.v. een eerste harmonische veldcomponent 

van de binnenste dalspoelen wordt gegeven in figuur 3.8a. De eerste 

harmonische veldcomponent staat in deze figuur in de negatieve y richting. 

Een draaiing van de richting van deze eerste harmonische veldcomponent 

over een hoek S levert een analoge figuur als 3.8a, doch eveneens over 

deze hoek S gedraaid. 

De eerste harmonische veldcomponent met sterkte 16 Gauss veroorzaakt een 

oscillatieamplitude van ongeveer 15 mm. Voor verdubbelde deespanning 

wordt eenzelfde oscillatieamplitude berekend. Het aantal precessies is dan 

minder vanwege het kleiner aantal omwentelingen. 

In figuur 3.8b wordt de x-coÖrdinaat van de middelpuntsbeweging gegeven 

als functie van de straal van de evenwichtsbaan met energie E. Deze straal 

wordt gegeven door kiE, met keen konstante zodat kiE wordt uitgedrukt 

~n cm. 
Ym (mm) 

+ 

-15 

x (mrn) 
m 

' 15 

10 

s 

-s 

C,•16 GAUSS 

'Y,·270 • 

1\ 

n.ts 
150 

Figuur 3.8 De berekende middelpuntsbeweging t.g.v. een eerste 

harmonische veldcomponent van de binnenste dalspoelen. 

De sterkte is 16 Gauss in de negatieve y richting. In (b) 

is de x coördinaat van de middelpuntsbeweging uitgezet 

tegen de straal van de evenwichtsbaan met energie E. 

n is hr?t orrrwen.telingsnummer. 
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In figuur 3.9 wordt het resultaat gegeven van een experimentele 

meting waarin nagegaan is hoe groot de oscillatieamplitude is, wanneer 

een van beide stroombronnen tot een kwart van hun maximale waarde 

bekrachtigd wordt (sterkte eerste harmonische veldcomponent is dan 

7 Gauss, zie paragraaf 3.3). In deze figuur is de grootheid 

2n(v -1) A sin 2n (v -l)n (n ~s omwentelingsnummer) uitgezet tegen de r o r 
radiale positie. Uit de maxima of minima van deze figuur (sin 2n(v -l)n=+l) 

r -
kan dan, tesamen met het bekende (vr-1) verloop (zie figuur 2.1), de 

oscillatieamplitude A
0 

bepaald worden • 

Voor R ~ 36 cm. : 

A a1 1.125 - 6 mm 
o- 21f(\>R-1) = 

voor c1 = 7 Gauss 

Dit ~s ~n goede overeenstemming met de berekende oscillatieamplitude 

A = 15 mm. t.g.v. een eerste harmonische veldcomponent met sterkte 
0 

16 Gauss (zie figuur 3.8). 

"'A= 2Tr( "a -t)A_sin 2'11" hJil·Ün 
t -

3 {mm) 
---'Au· 250 s.d. 

2 

--.... \ 

\ \ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

--------· Äli-2fD s.d. 

( <;;:7 Gauss) 
/'\ 

I r, I \ 
I \ 1 

I \ 

I \ I \ ,' 
I \ I 

/-.. / \ I \/ 
1 )' \ r 
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Figuur 3.9 De gemeten invloed van een osciZZatieampZitude van een 

eerste ha~onische veldcomponent van de rinnenste 

datspoeten op de baanscheiding ats functie van de radiale 

positie. De stroombronnen z~Jn tot een kwart van hun maximate 

waarde (1000 schaaldelen) bekrachtigd. Vit de maxima of 

minima is de osciZZatieampZitude te berekenen: A
0 

~ 6 mm. 
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De oscillatieamplitude is evenredig met de bekrachtiging van de 

binnenste dalspoelen. Deze evenredigheid is zichtbaar gemaakt in figuur 

3.10a. Hierin is dey-coÖrdinaat van de middelpuntsbeweging uitgezet 

tegen de radiale positie in de x-richting, voor drie verschillende 

waarden van de sterkte van de eerste harmonische veldcomponent. Zoals 

gezegd in hoofdstuk 2 geeft een negatieve y een grotere banendichtheid m 
als x de kijkrichting is (v >1). 

r 
Een experimentele meting, waarin de intensiteitsdichtheid als functie van 

de radiale positie, voor verschillende bekrachtigingen van de binnenste 

dalspoelen met een differentiële sonde gemeten is, wordt gegeven in 

figuur 3.10b. Ook in deze figuur is de lineariteit zichtbaar. 

la) 

(b) 

S Ym (mm) 
t 

-4 
-5 

intens i te i tsd ieht hei d 

(J) 

(2) 

V 

tt•- c1c1.6Gauss 
ct>--c1 .. 2.~ Gauss 
(3\---- Ct .U Gauss 

"'1 = 00 

~
-Ba sd C1) 

JA 11 = 330 sd c 2 ) 
· 80 sd C3) 

32 .48 ~R can> 
Figuur 3.10 Variatie van de sterkte van de eerste harmonische veld-

component van de binnenste dalspoelen. In (a) is de y 

coördinaat van de middelpuntsbeweging uitgezet t~gen de 

radiale positie in de x richting. In (b) wordt de intensi

teitsdichtheid~ gemeten met een differentiële sonde~ 

gegeven als functie van de radiale positie. 

• 
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3.5.2 De middelste en buitenste dalspoelen. 

In de figuren 3.11a en 3. 12a worden de middelpuntsbewegingen gegeven 

tengevolge van een eerste harmonische veldcomponent van respectievelijk 

de middelste en buitenste dalspoelen. In de figuren 3.11b en 3.12b wordt 

de y-coÖrdinaat van deze middelpuntsbeweging gegeven als functie van de 

straal van de evenwichtsbaan met energie E (=kiE). In deze figuren is de 

sterkte van de eerste harmonische veldcomponent, evenals voor de bereke

ningen van de binnenste dalspoel, 16 Gauss. De richting is nu echter 90° 

gedraaid waardoor de eerste harmonische veldcomponent voor figuur 3.11 

en 3.12 in de negatieve x-richting staat (8 = 180°). 

Vóór het resonantiegebied V =I(R~48 cm) produceren de middelste en r 
buitenste dalspoelen een zeer geringe oscillatieamplitude. 

Het baanmiddelpunt van de gestoorde evenwichtsbaan beweegt voornamelijk 

in de x-richting. Een toename van de bekrachtiging van deze harmonische 

spoelen zal tot gevolg hebben dat het baanmiddelpunt van de gestoorde 

evenwichtsbaan zich nog verder in de x-richting verplaatst. 

a) 

b) 

-1 
-2 
-3 

Ym (mm) 

C
1 
= 16GAUSS 

lf'1 :;r 180° 

14- ~mm) 

~~~~--~~~~~--+~~~~~~o~k~ 
(Cm) 

-3 

Figuur 3.11 De berekende middelpuntsbeweging t.g.v. een eerste 

harmonische veldcomponent van de middelste dalspoelen 

met sterkte 16 Gauss en de richting in de negatieve 

x-richting (a). 

In (b) wordt de y-coördinaat gegeven als functie van 

de straal van de evenwichtsbaan. De getalZen bij de 

stippen geven het aantal omwentelingen aan. 

.. 
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Figw.;.r 3.12 De berekende middelpuntsbeweging t.g.v. een eer•ste 

harmonische veldcomponent van de buitenste dalspoelen 

met sterkte 16 Gauss en de richting in de negatieve 

x-richting (a). 

In (b) wordt de y-coördinaat gegeven als functie van 

de straal van de evenwichtsbaan. De getallen geven 

omwentelingen aan. 

In figuur 3.13a wordt voor verschillende bekrachtigingen van de 

buitenste spoel de y-coÖrdinaat van de middelpuntsbeweging gegeven 

als functie van de radiale positie in de x-richting. Hierbij 1s het 

uitgangspunt een niet gecentreerd deeltje, zodat fluctuaties in 

y te zien zijn. Merk op dat deze buitenste dalspoelen voornamelijk een 
m 

verschuiving van het patroon teweeg brengen. Dit komt overeen met de 

beweging, gegeven in figuur 3.12, waarbij de middelpuntsbeweging voor

namelijk zo is dat de hele deeltjesbeweging in de x-richting verschoven 

wordt. 

In figuur 3.13b wordt een experimentele meting gegeven, waarin voor 

drie verschillende bekrachtigingen van de buitenste dalspoelen, de 

intensiteitsdichtheid is gemeten met een differentiële sonde, als functie 

van de radiale positie. Het azimuth waarop de sonde is geplaatst (zie 

figuur 3.1) komt vrijwel overeen met de richting van de eerste harmonische 

veldcomponent van de buitenste dalspoel A3 • 1• Dit heeft tot gevolg dat de 

verschuivingen van de intensiteitsmaxima en minima beter zichtbaar zijn 

voor een verandering in de bekrachtiging van dalspoel A3 . 1 dan voor 

dalspoel A3 . 2 . 
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Figuur 3.13 De invloed van een variatie van de sterkte van de eerste 

harmonische veldcomponent van de buitenste dalspoelen. 

(a) berekende y-coördinaat van de middelpuntsbeweging 

als functie van de radiale positie in x-richting. 

(b) intensiteitsdichtheid gemeten met een differentiële 

sonde als funatie van de radiale positie. 
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3.5.3 De eerste harmonische veldverstoring t.g.v. de afgeschuinde dee. 

De berekende invloed van de afgeschuinde dee wordt gegeven in 

figuur 3.14a en b. De afgeschuinde dee veroorzaakt, wanneer de equivalente 

eerste harmonische veldverstoring binnen 2 cm. opkomt, een oscillatie

amplitude van 2 mm. Uit figuur 3.14b volgt dat deze oscillatieamplitude 

zeer snel wordt opgebouwd. 

-3 _, 

a) b) 

Figuur 3.14 De berekende middelpuntsbeweging ten gevolge van de 

eerste harmonische veldcomponent van de afgeschuinde dee 

(a). In (b) is dey-coördinaat van deze middelpunts

beweging gegeven. Hieruit volgt dat de oscillatieamplitude 

van 2 mm. zeer snel wordt opgebouwd. (n: omwentelingsnummer) 

Wanneer de eerste harmonische veldcomponent echter langzaam opkomt, 

bijvoorbeeld binnen 8 cm, wordt slechts een oscillatieamplitude van ~ mm. 

opgebouwd. In figuur 3.15 ~s voor dit gevaldey-coÖrdinaat van de 

middelpuntsbeweging uitgezet tegen kiE. 

0 1~------=-----~~~-+--~-+~~+-~~~~~~-k~ 
(cm) 

-1 

-2 

Figuur 3.15 De berekendey-coördinaat van de middelpuntsbeweging 

als functie van de straal van de evenwichtsbaan~ voor 

het geval dat de eerste harmonische veldverstoring 

langzaam (binnen 8 cm.) opkomt. (n: omwentelingsnummer) 
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Een experimentele meting waaruit de invloed van de afgeschuinde 

dee op de deeltjesbeweging blijkt wordt gegeven in figuur 3.16. 

Deze figuur is gemeten in een situatie, waarin de bundel vóór R = 30 cm. 

al een grote oscillatieamplitude bezit (t.g.v. foute stand ionenbron 

en een grote eerste harmonische veldcomponent van de binnenste dalspoelen). 

Door de plotselinge aanwezigheid van de eerste harmonische veldverstoring 

van de afgeschuinde dee wordt het stabiliteitsgebied overschreden zodat 

bundelverlies optreedt (zie hoofdstuk 2). 

1
irtern cnA> parameter 'Au (s.d.) 

t--~~~~------------1 
200 

100 

350 

32 34 36 38 40 42 48 50 52! (cm) 

Figuur 3.16 De interne bundelstroom als functie van de radiale 

positie. Door de aanwezigheid van de eerste harmonische 

veldcomponent t.g.v. de afgeschuinde dee wordt het 

stabiliteitsgebied overschreden en treedt bundelverlies 

op. Het bundelverlies wordt groter als met de binnenste 

dalspoelen vóór R = 30 cm. een nog grotere oscillatie

amplitude wordt opgebouwd. 
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3.5.4 Compensatie van de eerste harmonische veldverstoring t.g.v. de 

afgeschuinde dee. 

Daar de middelste en buitenste dalspoelen, vóór het resonantiegebied 

vr=1, een zeer geringe oscillatieamplitude opbouwen zijn de binnenste 

dalspoelen het meest geschikt om de eerste harmonische veldverstoring 

t.g.v. de afgeschuinde dee, vóór v =1, te compenseren. 
r 

Als de oscillatieamplitude van de middelpuntsbeweging van het deeltje 

rond het baanmiddelpunt van de gestoorde evenwichtsbaan zeer klein is, 

1s de eerste harmonische veldverstoring gecompenseerd. 

In figuur 3.17a wordt een berekende middelpuntsbeweging gegeven als 

de eerste harmonische veldverstoring vrijwel geheel gecompenseerd is 

voor het deeltje met ~~HF=O(geen faseafwijking t.o.v. het centrale 

faseverloop). In figuur 3.17b wordt dandey-coÖrdinaat van de middelpunts

beweging gegeven als functie van kiE, voor een deeltje met het centrale 

faseverloop (~~HF=0°) en een deeltje met een Hf faseafwijking ~~HF=20°. 

Hieruit blijkt dat het deeltje met ~~HF=20° nog een oscillatieamplitude 

bezit van 1.5 mm. 

Dit betekent dat de eerste harmonische veldverstoring t.g.v. de 

afgeschuinde dee voor een bundel met een HF fasebreedte van 40° (normale 

bedrijfssituatie) niet helemaal gecompenseerd kan worden. 

In figuur 3.18 wordt een experimentele meting gegeven waarin de 

eerste harmonische veldverstoring van de afgeschuinde dee, niet (a) 

en gedeeltelijk is gecompenseerd (b). De figuur geeft de intensiteits

clichtheid gemeten met een differentiële bundelsonde, als functie van de 

radiale positie. Denk hierbij aan de relatie tussen intensiteitsdichtheid 

en oscillatieamplitude (zie hoofdstuk 2). 
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4 3 

a) 

3 4 
Xm <mm) 

5 

binnenste dalspoel : 
c1:. 2 Gauss 
~1·100. 

Figuur 3.17 (a) Middelpuntsbeweging voor het deeltje met het centrale 

faseverloop (~~HF=0°), wanneer de eerste harmonische 

veldverstoring van de afgeschuinde dee voor dit deeltje 

wordt gecompenseerd met de binnenste dalspoelen. De y

coördinaat van de middelpuntsbeweging als functie van kiE 

ènsiteitsdic~ 

(b) 

(J.) 

32 
Figuur 3.18 

voor ~~HF=0° en 20° worden dan gegeven in (b). 

~ ~ ~ 
De intensiteitad~ohtheid, gemeten met een differentiële 

bundelsonde, als functie van de radiale positie voor: 

een situatie waarin de eerste harmonische veldcomponent 

t.g.v. de afgeschuinde dee niet (a) en gedeeltelijk (b) 

is gecompenseerd. De HF fasebreedte van. de bundel is hier 

6° (~ie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2). 
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3.5.5 Slotopmerking. 

Een andere manier om aan te tonen dat de binnenste dalspoelen een 

aanwezige eerste harmonische veldcomponent of oscillatieamplitude op de 

eerste omloop kunnen compenseren,is geschiedt met het zogenaamde 

"terugversnellen" (ref. 15). 

Door een deeltje vanuit een optimale situatie "terug te versnellen" wordt 

een goede indruk verkregen over de manier waarop de binnenste dalspoelen 

deze compensatie uitvoeren. 

In figuur 3.19 wordt zulk een terugversnelling gegeven. Compensatie met 

de binnenste dalspoelen betekent dat het deeltje op 40 cm. geen oscillatie

amplitude meer heeft. Op die straal hebben de binnenste dalspoelen namelijk 

geen invloed meer (zie figuur 3.2). 

Uit figuur 3.19 blijkt dat een in het centrum aanwezige oscillatie

amplitude door de binnenste dalspoelen op een redelijke manier gecompenseerd 

kan worden. Merk evenwel op dat het 10 omwentelingen duurt voor de binnenste 

dalspoel iets wezenlijks doet. 

-20 
~~--'-~t-'-......_...._..__~...-,..~~--'---'--A-..J.....-'-""--4/--JIJ-4.~ -+ Xm ( m m) 

1t 

Ymcmm) 
2 
t 

-4 

Qr-------~~~~--~--~----~~--~~ 

-1 
-2 

-4 

k~ 
(Cm) 

Figuur 3.19 Compensatie~ van een in het cycZotroncentrum aanwezige 

oscillatieamplitude~ met behulp van de binnenste dal-

spoelen, voor een deeltje met HF fase ~Hp= 0°. De 

oscillatieamplitude voor een deeltje met HF fase ~HF=30° 

is eveneens in de figuur aangegeven. 

Merk op dat de eerste 10 omwentelingen niets wezenlijks 

gebeurd. 
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Hoofdstuk 4 Extractie. 

4. I Inleiding. 

Om het bundelverlies bij extractie te minimaliseren is het nodig 

dat de laatste banen in het cyclotron, op het azirnuth van extractie, 

goed gescheiden zijn. 

In het Eindhovense A.V.F. cyclotron wordt extra baanscheiding verkregen 

door aan de bundel een oscillatie aan de evenwichtsbaan te geven (ref. 5,1 I, 

12). Zoals behandeld in hoofdstuk 2 is de totale baanscheiding dan maximaal 

gelijk aan 

(4.1.1) 

met ~R de baanscheiding t.g.v. de energietoenarne, terwijl de tweede term 

de bijdrage van de oscillatieamplitude geeft. 

Deze oscillatieamplitude wordt opgebouwd in het resonantiegebied 

v =1, door de aanwezigheid van een eerste harmonische veldcomponent (zie 
r 

hoofdstuk 3.). Tevens is het magneetveld in het extractiegebied, sterk 

afvallend (het zogenaamde randveld) en wijkt af van een isochroon veld. 

· d · I 1 I ( ,,l 1 r cJB · f · 2 1 fd 2) H~er oor ~s vr- groot vR= +- 3 dr , z~e ~guur . hoo stuk en 

verandert de HF fase sterk. Deze hoge waarde van j(v -1)j is gunstig met 
r 

betrekking tot de baanscheiding (zie vgl. 4.1.1). 

Bij een instelling van het cyclotron zodat de extractie-efficiency zo 

hoog mogelijk is, spelen twee eisen t.a.v. de HF fase bij v =I een belang
r 

rijke rol. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2. 

Daar tegenwoordig in veel nieuwe cyclotrons, en ook in ons cyclotron, 

de mogelijkheid bestaat om gebruik te rnaken van "single-turn" extractie 

wordt ook hieraan aandacht besteed. "Single-turn" extractie betekent dat 

alleen deeltjes uit één omwenteling geëxtraheerd worden (ref. 13). In 

paragraaf 4.3 wordt een methode behandeld waardoor via een zogenaamd 

"plaatsfocus", optimale extractie-efficiency bereikt kan worden voor single 

turn-extractie. 

4.2 Enise relaties b!j precessie-extractie. 

Wanneer het deeltje een oscillatieamplitude bezit geldt in het algemeen 

voor de radiale positieRop azirnuth 8.: 
~ 

(4. 2. I) 
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met R 
0 

de straal van de evenwichtsbaan 

en 

A de oscillatieamplitude 
0 

~ 0 de oscillatiefase 

A tf. ) - • ?r(·' 1 (n: omwenteling) "1H. = -.IJ ~-

Voor de baanscheiding L'IR op het azimuth 8. volgt hieruit 
1 

A A
0 

C<Js ~ r .171'(~- t) A
0 
s~ <fo 

1ste term baanscheiding t.g.v. de energietoename 

(4.2.2) 

2de term baanscheiding t.g.v. de toename in oscillatieamplitude 

(regeneratief) 

3
de term baanscheiding t.g.v. de toename in de oscillatiefase 

(precessief). 

In ons cyclotron is de derde term van groot belang. Dit extractiemecha

ni&me wordt precessie-extractie genoemd. In figuur 4.1 is de beweging van 

een deeltje in het R-y vlak, in het extractiegebied gegeven (y is de m m 
y-positie van het baanmiddelpunt en R de radiale positie in de x-richting, 

zie hoofdstuk 3). 

Merk op dat in het extractiegebied vr-1<0 (zie figuur 2.1). Dit betekent 

dat de omloopszin van de middelpuntsbeweging hetzelfde is als die van de 

deeltjesbeweging. Een vergroting van de baanscheiding treedt dan op als 

y <0, hetgeen ook duidelijk zichtbaar is in figuur 4. I. 
m 

~~~--~----------~--------~-,~~~4r-----~-----~~R 

(cm) 

Figuur 4.1 De radiale beweging van een deeltje voorgesteld in 

het R-y vlak. Bij v =1 wordt een oscillatieamplitude m r 

,. 

gecreëerd die zorgt voor vergroting van de baanscheiding 

als y <0. Het deeltje heeft een HF fase afwijking van -15° m 
t.o.v. het centrale faseverloop zoals is weergegeven in 

figuur 4. 2a. 
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Een zo groot mogelijk extractie-efficiency wordt verkregen als de 

baanscheiding voor een zo groot mogelijk HF fasegebied maximaal is. 

Dit betekent dat de oscillatiefase ~ voor dat HF fasegebied bij de 
0 

extractor onafhankelijk moet zijn van de HF fase (zie ref. 2): 
n: n(E} 

= :~J (- .t7T' 1 r "'- t}dn J = o 
11 = () 

~j is de HF fase bij vr=J 

n=O betekent een deeltje op v =J 
r 

n(E) het aantal omwentelingen vanaf v =J tot energie E. r 

(4.2.3) 

De oscillatieamplitude wordt bij v =J opgebouwd, zodat de integraal daar 
r 

pas begint. Herschrijven van deze integraal naar integratie over de 

energie geeft 

E energie bij v =J. o r 

dE 
q~ 

= 0 (4.2.4) 

Daar het verloop van de HF fase verder vast ligt door het randveld, 

kan alleen de HF fase bij v =1 vrij gekozen worden om hieraan te voldoen. 
r 

Deze HF fase noemen we~- t' J,Op 

Voor de extractie-efficiency is het eveneens gunstig als de energie

spreiding zo klein mogelijk is (in dat geval wordt de bundel binnen zo 

min mogelijk aantal omlopen geëxtraheerd) 

Uitgaande van een minimale energiespreiding bij v =J, wordt ook een 
r 

minimale energiespreiding bij extractie bereikt als voor een vast aantal 

omwentelingen (zie ref. 2) geldt: 
hall 

~E(h) () f crtr 

~= lJ/>· 2.CJ\0uCo!.rPdn (4.2.5) 
J J }1.;/1111 

Cl E(nJ 
---:::. 0 ---) {) r; . 

J 

() 

De HF fase bij v =J waarvoor aan deze vgl. is voldaan noemen we~-r J,m 

(4.2.6) 

Voor een verdere beschouwing van vgl (4.2.4) en (4.2.6) wordt uitgegaan 

van deeltjes die een deel van de ~.-as vullen en die iets voor v =J 
J r 

gestart worden. 
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Uit vgl (4.2.4) en (4.2.6) volgt dat cp. <cp. omdat (v -1) gedurende 
J,m J, opt r 

de hele integratie negatief en sterk dalend is (zie figuur 2. 1). 

In figuren 4.2a en 4.3a is voor twee verschillende keuzes van het 

randveld, het centrale faseverloop gegeven (zie blz.32). 

Voor deze situaties zijn de waarden van cp. bepaald (zie figuren 4.2b 
J,opt 

en 4.3b). Dit is zowel gedaan voor extractie op R=SO.S cm (fiG.4.2.L) 

als voor extractie op R=SI.S en 52 cm (fig.4.2.b en 4.3.b). In deze 

worden tevens de bijbehorende waarden van cp. gegeven. 
J ,m 

Uit deze figuren blijkt dat het fasegebied rond cp. t kleiner wordt J,op 
naarmate verder in het randveld doorversneld wordt. Ook neemt verder in 

het randveld het verschil tussen cp. ten cp. toe. 
J,op J,m 

Vgl (4.2.6) is uitgegaan van een minimale energiespreiding bij v =I. 
r 

Indien we deze eis niet stellen kan als ondergrens de energie in het 

cyclotroncentrum genomen worden. 

Minimale energiespreiding bij extractie verkrijgen we dan als geldt: 

~E 

(;r/ 
' 

cO 

E 

I ~~ct 
(,OS~~ 

/) 

cp. HF fase in het cyclotroncentrum. 
~ 

(4.2.7) 

Dit heeft tot gevolg dat we de vrijheid hebben om de HF fase waarvoor 

aan vgl (4.2.7) is voldaan, bij vr=l op cpj,opt te leggen. 

Een faseverloop waarin dit is geÏllustreerd,is schetsmatig gegeven in 

figuur (4.4). 

~HF 

' ~.opt -------·---------------------~------ ----------------

Figuur 4.4 HF-faseverloop als functie van de energie ûJaarbij voldaan 

is aan vgZ (4.2.4) en (4.2.?). 
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Figuur 4. 2 De oscillatiefase als functie van de HF fase op 

{a) 

de verschillende extractiestralen (b). ~HF is de HF 

faseafWijking t.o.v. het centrale faseverloop ~HF dat 

gegeven is in (a). Voor~. ten~. (uitgedrukt t.o.v. 
J,op J,m 

het centrale faseverloop): 

~0 
.t 

180 

• 90 

( b) 

R=50.5 cm: 

R=51.5 

R=52.0 

cm: 

cm: 

~ j, opt 

~j,opt 
~j,opt = 

--- R .. 51.5 c.m 
• • R. 52.0 un 

0 
12 

0 
~ . = -17 
J,m o 

~. = -8 
J,m o 

~ • := ... , 
J,m 

Figuur 4.3 De oscillatie fase als functie van de HF fase op de 

verschillende extractiestralen. ~HFis de HF fase

afwijking t.o.v.het centrale faseverloop (fig.a). 

Voor ~. t en ~. (uitgedrukt t.o.v. het cent 
J,op J,m = 50 faseverloop) geldt: R=51.5 cm ~j,opt 

0 
R=52 cm ~ - 7 j,opt,-

0 

~. = 3 
J,m " " . = 4 '~'J.,m 
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4.3 Plaatsfocus voor single turn extractie. 

In deze sectie zullen we single turn extractie beschouwen. 

In dit geval zal een verhoogde extractie-efficiency bereikt kunnen 

worden als de deeltjes bij extractie allen op dezelfde radiale positie 

komen ("plaatsfocus"). 

In dit geval immers zullen zo weinig mogelijk deeltjes het septurn treffen. 

Een mogelijkheid om plaatsfocus te bereiken is dat het straalverschil 

t.g.v. het HF faseverschil ~R~ gecompenseerd wordt met een oscillatie

amp~itude, zoals weergegeven in figuur 4.5 in de r-pr faseruimte. 

P,. 

t 

~~ c/J, 
----~--z---

A.vA" 

1--------------~r 
(a) ~-------(~b~)------------+~ 

Figuur 4.5 Een voorstelling van het Versnelproces in de faseruimte, 

waarbij een oscillatieamplitude A
0 

aanwezig is. 

6R~ is het straalverschil tussen twee deeltjes met 

HF fases ~l en ~ 2, na eenzelfde aantal omwentelingen en 

zonder A
0

• In geval (a) zorgt de oscillatieamplitude 

voor een groter straalverschil terwijl (b) de situatie 

van een plaatsfocus weergeeft. 

Omdat de oscillatiefase afhankelijk is van de waarde van v -1 en 
r 

~us de straal (zie paragraaf 4.2) is de oscillatiefase afhankelijk van 

de HF fase. 

Met behulp van dit feit, is het mogelijk bepaalde criteria op te stellen, 

waaraan voldaan moet worden om de genoemde plaatsfocus te bereiken. 

Voor een deeltje met HF fase ~HF (het 'centrale' deeltje) kunnen 

we voor de oscillatiefase bij extractie schrijven: 
h• lfh'IAIC 

lfe
1 

= tf,· f J.1f j (~-t)dn 
hco 

(4.3.1) 

waarin~· de oscillatiefase bij de start en de integraal het totaal aantal 
~ 

radiale oscillaties voorstelt. n is het omwentelingsnummer. We stellen 

~· onafhankelijk van de HF fase. 
l. 
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De radiale oscillatiefrequentie v hangt alleen af van het verloop van 
r 

het magneetveld als functie van de straal R • We schrijven: 
0 

(fRo):: v,t-1 (4.3.2) 
Een deeltje met een andere HF fase bevindt zich na evenzoveel omwentelingen 

op een kleinere straal R
0

-AR,waarin t;R het ~tra~lv~rschil is tussen het deeltje 

met HF fase ~HF (deeltje I) en het deeltje met ~HF+ ll~HF (deeltje 2). 

Voor deeltje 2 kunnen we schrijven: 
n. nlnaJt 

~.z = ft- r .27T j f (~- tJR)dh (4.3.3) 
h=o 

Met behulp van de Taylorreeksontwikkeling vinden we: 
frR0 -6R) =- I (Ro)- .1 'R((R,) t- 1 (ll R)a. ('rRo>- ..... (4.3.4) 

Vgl. (4.3.3) is nu te schrijven als een ontwikkeling rond deeltje 
hoc 11max 

lfe = ~ f- .2 7r j / ( ( R) - IJ R / '( ll) + J (A T< l" ('t R) - ... } dn 
.'l. h=D 

(4.3.5) 

Met behulp van vgl. (4.3.1) en (4.3.5) kan het verschil in de oscillatie

fase van de beide deeltjes geschreven worden als: (onder verwaarlozing van 

hogere ordetermen) 
t1 = n".4J!. 

= .211' f { LJR {fR) - 1 (Ä R/{''(J~) j d11 
h:D 

Overgang op de straal als integratievariabele levert voor een constant 

faseverloop tesamen met de vergelijkingen 

E = 2$h "'ee Cos~.& (vgl (2. 2)) 

(4.3.6) 

en E = «. ~~ met a een evenredigheidsconstante (vgl (2. 3)) 

de uitdrukking 

dh = c/E = 
.2 (j Vdee CtJS ~F 

Bij extractie geldt: 
.2o< ~ dRe 

1 = 
zodat geldt: 

2 ~ ~ CIJS ~HF 

met R 
e 

dn 
J<dR 
~d4 

extractiestraal 

dR e de baanscheiding t.g.v. energiewinst 

Voor deeltje I nemen 0 
we ~HF • 0 • 

Substitutie van deze vgl. in (4.3.6) levert 

Yl'e, - <fe, = tdk, ( (Ï 4/t(!R)!I. 

' waarin R. de startstraal is. 
~ 

(4.3.7) 

(4.3.8) 

bij extractie 

(4.3.9) 

Voor het straalverschil tussen deeltje I (centrale deeltje) en deeltje 2 

geldt 

iJ. 'R = 
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Het gegeven straalverschil bij extractie is nu: 

Lle = Re ( ~ rp:;_) 
dus geldt m.b.v. de twee bovenstaande vergelijkingen: 

.11? = Ae 1? (4.3.10) 
Re 

waarin~ het straalverschil tussen deeltje I en 2 ~s bij extractie; 
e 

substitutie van vgl. (4.3.10) in (4.3.9) geeft: 

(4.3.11) 

Met behulp van partieel integreren en het feit dat f. 
~ 

~ 0 (zie fig. 2.1) 

èn R. << R 
~ e 

wordt met vgl. (4.3.1), vgl. (4.3.11) geschreven als: 

_ ..1e (t 1 _& ) (t! _ t! ) Jr At. J , ( 4. 3. I 2) 
2 - f J. -o. 'f'e 'f:· - ~Je 
~ ~ 1 t d~ 

Aangezien L1e << 1 kunnen we deze vgl. vereenvoudigen tot: 
~ 

,; t1 2 .".. ..1e 
>"e,- ~~.t = d.te /e -

(4.3.13) 

Stel 
tle = X 
d~ 

(4.3.14) 

x is dus de verhouding van het straalverschil bij extractie t.g.v. 

het HF faseverschil (~e) en de baanscheiding voor een deeltje (dRe) 

(x>O). In geval x<J is er sprake van gescheiden banen, terwijl de 

banen elkaar overlappen voor x>l. 

Met behulp van vgl. (4.3.13) en (4.3.14) geldt 

(4.3.15) 

In geval van een bundel met kleine fasebreedte, hetgeen noodzakelijk is 

voor single turn extractie geldt: 

/e "> '> -lle /e.' 
Als vanaf nulenergie wordt gestart kan w , geschreven worden als (zie e, 
vgl. 4. 3. I) 

ste,- cl-..; 
f is het gemiddelde van f over R2 

nt is het totaal aantal omlopen tot aan extractie. 

Voor een constant faseverloop kunnen we schrijven: 

(4.3.16) 

(4.3.17) 

(4.3.18) 
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Met vgl. (4.3.14), (4.3.17) en (4.3.18) kan voor vgl. (4.3.15) 

geschreven worden: 

Pe-,- ~.t = :ur x ( (e- Ï) 
Deze formule is getoets m.b.v. de analytische formules. 

Het resultaat voor het 7 MeV protonenveld wordt gegeven ~n tabel IA. 

Hier is tevens nagegaan wat de invloed hierop is als het faseverloop 

niet constant is verondersteld in het randveld (tabel IB). 

R dR x 1j;e - 1j;e 1J;e - 1j;e e,r e,r 
I 2 I 2 

formule analytisch 
cm. (mm) (graden) (graden) 

JO 0.485 0.0134 0.002 0. 011 

20 0.233 0.0584 0. 162 0. 171 

30 0.156 o. 130 0.430 0.444 

40 0. 11 7 0.232 0.961 0.966 
(A) 

-48 0.097 0.334 0 0.084 

49 0.095 0.346 -9.075 -8.822 

50 0.093 0.359 -18.656 -18.556 

51 0.091 0.374 -23.802 -24.031 

48 0.096 0.243 0.061 0.469 

49 0.094 0.209 -5.470 -5. 115 
(B) 

50 0.092 0.271 -13.987 -11.475 

51 0.080 0.521 -32.962 -17. 105 

Tabel 1. Toetsingstabel voor de formule ~e,-~.z"'·urX(fe-Ï) voor? MeV 
0 protonenveld, ~~HF = 3 , voor een constant (A) en een 

afvalZend faseverloop (B). 

(4.3.19) 

Bedenk dat voor v -1 = -0.15 (randveld, zie figuur 2.1) zodat 
JJ.fl' o r 

geldt dit = 54 . 

De waarden van f en f waarmee bovenstaande tabellen zijn uitge-r e,r 
rekend worden gegeven ~n figuur 4.6. 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de formule van vgl. (4.3.19) af 

gaat wijken als je tot in het randveld doorversneld. Dan immers is er 

sprake van een afvallend faseverloop (zie paragraaf 4.2). Dit betekent 

dat de formule ons alleen inzicht kan verschaffen in de effecten die tot 

een plaatsfocus kunnen leiden wanneer de bundel tot in het randveld door

versneld wordt. 
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Wanneer er sprake is van een constant faseverloop dan is het met formule 

(4.3.19) mogelijk om een aantal voorwaarden op te stellen waaraan voldaan 

moet zijn om het plaatsfocus te bereiken. 

Dit is bekeken voor een tweetal extractiemethoden: 

'resonantie-vrije' extractie (extractie vóór v =1) 
r 

-precessie-extractie (extractie na v =1) 
r 

0.06 

004 

Q02 

0 ~~~~1~0====~~=-----~--------~~----~~L_R 
-002 

-0.04 

-0.06 

-0.08 

-0.10 

Figuur 4.6 De waarden van f- en f als functie van de straal r e.,r 
voor het ? MeV protonenveld. 

4.3. 1 Resonantie vrije extractie (voor vr=l) 

Deze extractiemethode maakt geen gebruik van de resonantie vr=1, 

zodat voor het gehele versnelproces geldt v >1. 
r 

Een coherente oscillatie wordt meegegeven ter plekke van de ionenbron. 

(cm) 

De beweging gedurende versnelling is schematisch in de faseruimte weerge

geven in figuur 4.7. 

jE-Ailë 
"- IA. - . ~.. .1. o -t---tt-?l__.4--- EVEIIIWIC.Hl.u>AAI'I, 'f'::O 

\ J r ~ 
(y,e 

e 
-r 

Figuur 4.? Resonantie vrij versnelproces voorgesteld in de faseruimte. 

De kruisjes geven de verschillende omwentelingen aan (op 

evenwichtsbaan). De deeltjes bezitten vanaf de start een 

coherente oscillatie met amplitude A ., die de baanscheiding 
0 

(dRe) bij extractie ve~groot (~t). 
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De totale baanscheiding bij extractie voor deeltje I is gelijk aan 

(zie paragraaf 4.1): 

(4.3.20) 

met n de te extraheren omwenteling (zie figuur 4.7) en A de oscillatie
o 

amplitude. 

Merk op dat ~ ~~ , in de notatie van paragraaf 4.3 (oscillatiefase bij 
n e 1 

extractie van het centrale deeltje). 

Voor vgl. (4,3.20) kunnen we schrijven: 

Ll. Rt = dRe + (tf,.,- '~-n-1) Ao .sin f/.h 

t:> Rl "' d Re +- J. 7r /e A0 sin- lf,., 

Voor vergroting van de baanscheiding is de eis dat: 

fe si",. tfh. > 0 

Aangezien voor resonantie-vrije extractie geldt f >0 moet dus gelden: 
e 

De positie van een deeltje met andere HF fase (deeltje 2), op de 

laatste omwenteling wordt t.o.v. deeltje I gegeven door: 

L1 'R 1,1. = .1e. + A0 (Cos ~.t - tos ~t>,) 

(4.3.21) 

(4.3.22) 

(4.3.23) 

(4.3.24) 

waarin ~ het straalverschil t.g.v. energiewinst tussen de twee HF fases 
e 

bij extractie is (vgl. 4.3.10) en de andere term het straalverschil geeft 

t.g.v. verschil in oscillatiefase. 

M.b.v. een Taylorreeksontwikkeling rond ~e,, waarin alleen de eerste twee 

termen zijn meegenomen, kan vgl. (4.3.24) geschreven worden als: 

.tl R1,:J. = .:1e - Ao ( ~e.2. - Cft!.1 ) &~ </e 1 

M.b.v. vgl. (4.3.14) en (4.3.19) geldt 

De eis voor plaatsfocus is nu dat de afstand, tussen twee deeltjes met 

verschillende HF fases, nul is, zodat uit vgl. (4.3.26)volgt: 

.c:\ 'Rt,L = 0 

noodzakelijkerwijs geldt: 

De oscillatieamplitude 

A sht. ~e = 
0 f 

wordt dan gegeven 
dRe 

door: 

(4.3.25) 

(4.3.26) 

(4.3.27) 

(4.3.28) 

(4.3.29) 

De totale baanscheiding ~Rt wordt dan gegeven door (m.b.v. vgl (4.3.21) 

en (4. 3. 27) 

.óRt = 1 (4.3.30) 

{- (e 
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Een voorbeeld van bovenstaande formules is voor het 7 MeVp veld 

van het Eindhovense A.V.F. cyclotron nagegaan. 

Hierbij is dus 

Het verloop van 

vindt plaats 

Verder geldt 

(f <f ! ) 
e 

en 

op 

f e -f 

plaatsfocus vóór v =I r -
f en f Zl.Jn gegeven e 
48.4 cm. 

(48.2 cm) 0.01 

(48.2 cm) = 0.03 

verondersteld. 

in figuur 4.6. De resonantie v =1 
r 

Voor de baanscheiding t.g.v. energiewinst wordt dR = I mm. e 
genomen. Uit vgl. (4.3.29) en (4.3.30) volgen de waarden van de benodigde 

oscillatieamplitude en de totale baanscheiding: A
0 

8 mm. (5L~ ~~ 1 :1) 
.oRt = 1 • 5 nun. 

De oscillatieamplitude A is groot immers 
0 

tARt)= 2.n-j (1(8.2.c~) ~ o.z. 
0 q8.J. eon 

In figuur 4.8 is dit plaatsfocus nagerekend m.b.v. de analytische formules 

(zie hoofdstuk 3.). Het startpunt in deze figuur ligt niet in het centrum, 

doch uit vgl. (4.3.19) volgt namelijk de startwaarde van de radiale positie: 

daar waar f =f. 
e 

r/Jtw 
t • 16 

12. 

a· 

4 • 

• 0 
6 

• -4 

• 
-8 

• -12 

• -16 

Figuur 4.8 

R 

septurn 

PLaatsfocus vóór de resonantie v =1 (v =1 op R=48.4 cm) r r 
Gestart is op 4?.4 cm. met A

0 
= 8 mm. en dRe = 1 mm. 
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Bij een septum met een bepaalde dikte kan een maximaal HF fasegebied 

geëxtraheerd worden in het gebied rond het plaatsfocus (stippellijn zie 

figuur 4.8.). Anders gezegd betekent dit dat, bij een bundel met een 

bepaalde HF fasebreedte, de maximaal toegestane septumdikte, (zodat nog 

geen bundelverlies optreedt) het grootst is in het gebied van het plaats

focus. 

4.3.2 Precessie extractie. 

Deze extractiemethode maakt gebruik van een extra baanscheiding t.g.v. 

een oscillatieamplitude die opgebouwd wordt in het resonantiegebied v =1 r 
(zie paragraaf 4.2). 

Voor deze extractiemethode geldt f <0. 
e 

Het precessionele extractiemechanisma wordt in de faseruimte voorgesteld 

door figuur 4.9. 

i n9'1"'9 e.x:lr"'d·or . 

---;:. r 
Figuur 4.9 VoorstelZing van de precessioneZe extractie in de 

faseruimte. Bij v =1 wordt een oscillatieamplitude 
r 

opgebouwd, die bij extractie zorgt voor extra baanscheiding. 

De baan die voor de resonantie vr=1 gecentreerd was, wordt als centrale 

baan gedefinieerd. 

De beschouwing loop analoog met die voor resonantie-vrije extractie. 

In het geval van precessie extractie wordt dRe (de baanscheiding bij 

extractie t.g.v. energiewinst, vgl.(4.3.8)) vervangen door 

met A de oscillatieamplitude gegenereerd bij v =1. r r 
Voor vergroting van de baanschei.iing geldt sin 1jJ <0 (want f <0) r e 
De totale baanscheiding bij extractie wordt nu gegeven door (analoog vgl. 

(4.3.21)) 

L1 R-1:. = d 'Rpr-e.c + 2n{e A0 51-ft. ~e f (4.3.32) 
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Wanneer twee deeltjes met een klein verschil in HF fase worden 

beschouwd, met de veronderstelling van een constant faseverloop, treedt 

een plaatsfocus op mits voldaan wordt aan (analoog vgl.(4.3.29)): 

d~prec 

~7r ( l-/e) 
(4.3.33) 

terwijl de totale baanscheiding bij extractie dan gegeven wordt door 

(analoog vgl.(4.3.30)): 

Jl J? - l d'D = t - {- Ie Á.pr.ec :ur /-1 (4.3.34) 

Aangezien nu geldt dat f <0 gaat deze "plaatsfocus-eis" ten koste van de 
e 

totale baanscheiding bij extractie. 

Uit figuur 4.6 (f als functie van de straal) is het mogelijk om als functie 

van de positie van de extraeter de vereiste oscillatieamplitude A te bepalen 
0 

wanneer een baanscheiding van 2 mm. gewenst is. Deze waarden van A zijn 
0 

samengevat in tabel 2. 

6Rt (mm) R (cm.) A (mm.) e 0 

2 49 12 

2 49,5 12,5 

2 50 13,5 

2 50,5 16 

2 51 20 

Tabel 2. Waarden van de oscillatieamplitude, als functie van de 

positie van de extractor, die vereist is voor plaatsfocus 

~anneer àe totale baanscheiding bij extraatie 2 mm. moet zijn 

(? MeV protonen, ons cyclotron) 

Uit de waarden voor de vereiste oscillatieamplitude van tabel 2, blijkt 

dat ons cyclotron niet geschikt is om plaatsfocus te bereiken vanwege het 

sterk afvallende magneetveld in het extractiegebied. 

Bij minder sterk afvallende magneetvelden is een minder grote oscillatie

amplitude vereist. 

Zo heeft men in Zwitserland (SIN) een extractie-efficiency van 99.9% 

bereikt door vanuit injectie aan de bundel een oscillatieamplitude mee te 

geven (ref. 17). 
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Een sterk afvallend magneetveld heeft een faseverloop tot gevolg dat 

niet constant is (zie paragraaf 4.2). 

Dit betekent dat de bovenstaande beschouwing, waarin een constant fase

verloop is verondersteld, niet correct is. Het kan ons echter wel een 

idee geven van de moeilijkheden die op kunnen treden wil men het plaats

focus in het randveld bereiken. (Hiervoor is het nodig dat een echte 

situatie nagerekend wordt met een numeriek programma). 

In figuur 4.10 zijn metingen getoond die de intensiteitsdichtheid, 

gemeten met een differentiële bundelsonde (zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.3), 

geven als functie van de radiale positie, vanaf v =1 tot aan extractie. 
r 

Aangezien amplitude en fase van de oscillatie van belang zijn voor het 

plaatsfocus effect is vaQr ee~ kwalitatieve beschouwing van een soort 

gelijk effect,met de binnenste dalspoelen, de sterkte en richting van de 

eerste harmonische veldverstoring aevarieerd (zie hoofdstuk 3). Hiermee 

varieert ook de amplitude en fase van de oscillatie in het centrum. 

Uit de figuren blijkt dat een brede bundel overeenkomt met grote 

baanscheiding en dat bij een smalle bundel de baanscheiding kleiner is. 

Dit is in overeenstemming met de "kwalitatieve" eis van vgl (4.3.34) die 

laat zien dat het plaatsfocuseffect ten koste gaat van de baanscheiding. 
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c1- s.s 4 Ga u~ 

~ .. 127. 

50 52 48 

c;- 4.81 Gauss 

~- 97. 

VERDUBBELDE 
DEES~NlNG 

C1- 9.81 Gauss 

~=157° 

52 
___.R (cm) 

C1• 2.77 Gau~s 
."1_ 670 

50 
52 48~..--___._ _ __.50.___--'-...;;:__......JS2--+ R (cm) 

Yiguur 4.10 Gemeten -intensiteitsdiehtheden ali:J functie 

van de straal R (gemeten met een differentiele 

sonde_,zie hoofdstuk S_,par•agraaf 5.;5). 

De dichtheidsvariaties zijn het gevolg van gescheiden 

armJentelingen in het cyclotl•on_, verkr•egen met 

diafragmas (zie hoofdstuk 5_,par.5.2). Door variatie 

van amplitude en r•ichting van de eerste harmonische 

veldcomponent van de binnenste dalspoel_, treedt 

in het extr-actiegebied r•ond 50 cm een soortgelijk 

effect als het plaatsfocus op. 
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Hoofdstuk 5 Diagnostiek. 

5.1 Inleiding. 

Een experimentele studie van bundelgedrag in het radiale vlak wordt 

minder gecompliceerd als de 'afmetingen' van de bundel in het radiale 

vlak klein zijn. Een in radiale positie en richting begrensde bundel kan 

verkregen worden door diafragma's in het centrum van het cyclotron te 

plaatsen (zie paragraaf 5.2). 

Een vergroting van de baanscheiding, hetgeen de studie verder kan vereen

voudigen, kan verkregen worden door de deespanning te verhogen (6R is 

evenredig met Vd , zie vgl. (2.5)). ee 
Daarom is tijdens de experimenten ook veelal de deespanning een factor 

twee (verdubbelde deespanning) verhoogd t.o.v. de normale deespanning. 

De radiale beweging van de bundel wordt bestudeerd met een differentiële 

bundelsonde (paragraaf 5.3). 

Het HF faseverloop (belangrijk voor de versnelling), kan, als functie 

van de radiale positie, bepaald worden met de interne fasesondes (paragraaf 

5.4) 
Na extractie kan de energie van de externe bundel bepaald worden via 

een vluchttijdmeting (paragraaf 5.5) met niet destructieve (externe) 

bundelsondes. 

5,2 Diafra&ma's op de eerste omwentelin&· 

Een hoge bundelkwaliteit kan worden verkregen door radiaal selecterende 

diafragma's op een juiste manier ~n het cyclotroncentrum te plaatsen. 

De betekenis van zo'n diafragma kan duidelijk gemaakt worden aan de 

hand van een beschouwing in de x-p faseruimte (x is de afwijking in radiale x 
positie en p is de afwijking in radiale richting t.o.v. de evenwichtsbaan, 

x 
zie hoofdstuk 2). 

Een diafragma wordt in de faseruimte gerepresenteerd door een oppervlak dat 

alleen in de x-richting begrensd is. De breedte van dit oppervlak is gelijk 

aan de spleetbreedte (zie figuur 5.la). Alleen deeltjes met coÖrdinaten 

binnen dit oppervlak worden doorgelaten. 

De betekenis van een tweede diafragma, op dezelfde omwenteling, wordt 

duidelijk na transformatie van het tweede diafragma naar het azimuth van 

het eerste diafragma, Door deze transformatie wordt ~n de x-p faseruimte x 
het oppervlak, dat het tweede diafragma representeert, geroteerd over een 
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hoek~ , die gegeven wordt door (ref. 2) rot 8 
1 

cjJ tot "" J ~ d 8 ( 5 • 2 • 1 ) 
t!t 

Hierin is e
1

, e
2 

het azimuth van het eerste, respectievelijk tweede 

diafragma. Deeltjes met coÖrdinaten binnen de doorsnede van beide 

oppervlakken in de faseruimte worden doorgelaten. 

We stellen nu dat de bundelkwaliteit hoog is, als de doorsnede van de 

doorgelaten faseoppervlakken klein is. In figuur 5.1b wordt dan een voor

beeld gegeven, waarin twee diafragma's foutief zijn opgesteld om een 

hoge bundelkwaliteit te bereiken. In het cyclotroncentrum, waar v ~1 
r 

(zie figuur 2.1), moeten de diafragma's 90° in azimuth uit elkaar geplaatst 

worden om een optimale bundelkwaliteit te bereiken (zie figuur 5.1c). 

In praktijk zijn de diafragma's niet 90° uit elkaar geplaatst, doch 70°, 

vanwege: 

-het plaatsgebrek bij het 'naar het centrum brengen' van de bron (diafragma's 

zijn op bron gemonteerd), 

- de beÏnvloeding van het elektrisch veld bij de bron-puller combinatie 

(zie figuur 5,2). 

Een maat voor de bundelkwaliteit wordt dan gegeven in figuur 5.Jd. 

a 

Figuur 5.1 

b c d 

De representatie van d1:afragma 's &n de x-p faseruimte x 
(a) diafragma met spleetbreedte s, gegeven is ook een 

situatie waarin de bundelkwaliteit slecht is (b) en 

waarin deze optimaal is (c). De bedrijfssituatie (~rot=70°) 
wordt gegeven in (d). 

In figuur 5.2 zijn de posities van de diafragma's gegeven zoals ze 

berekend zijn voor normale deespanning (met het centrumbanenprogramma, ref. 

18), Deze posities behoren bij de baan van het deeltje met die startfase 

waarbij maximale intensiteit aanwezig is,(~ = -38~.De posities van de start 
diafragma's voor verdubbelde deespanning worden gegeven in appendix I), 

Aangezien de radiale positie van de deeltjes faseafhankelijk is laten 

de diafragma's eveneens een beperkt HF fasegebied door (faseselectie). 
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In figuur 5.3a wordt de radiale positie van een deeltje, op het azimuth 

van de diafragma's als functie van de startfase van het deeltje gegeven. 

Het diafragma wordt hierin voorgesteld door een rechte lijn 
0 

R=R (cpstart!!"-JS ). 
Hieruit blijkt dat de diafragma's een HF fasegebied van 25° doorlaten. 

Voor verdubbelde deespanning kunnen we een iets scherpere faseselectie 

verwachten daar de faseafhankelijkheid van de radiale positie van de 

deeltjes dan groter is dan voor normale deespanning. 

Een derde diafragma, een aantal omwentelingen, kan zorgen voor een 

veel scherpere faseselectie zoals te zien is in figuur 5.3b. 

In de praktijk bleek de met twee diafragma's geselecteerde fasebreedte 

8° tot 10° te zijn voor normale en 6° tot 8° voor verdubbelde deespanning. 

Er zijn verschillende factoren waarmee de afwijking tussen theorie en 

experiment verklaard kan worden. Enerzijds zijn geen uitgebreide acceptantie

berekeningen gedaan, anderzijds kan een "foute" radiale positie van een 

diafragma een grote invloed op de faseselectie uitoefenen. In figuur 5.3a 

is aangegeven dat een afwijking van 2 mm. in de radiale positie kan leiden 

tot een geselecteerde HF fasebreedte van 8° tot 10°. 

Een scherpere faseselectie kan ook bereikt worden door, bij een vaste 

stand van de diafragma's, de deespanning te verhogen zodat de baanstraal 

toeneemt (diafragma blijft op zijn plaats). 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 
- X<cm) 

Figuur 5.2 De posities van de diafragma's voor normale deespanning 
0 0 0 (e 1 = 245 ~ e2 = 315 ~ e3 = 295 ), 
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2 

Figuur 5,3 De radiale positie van een deeltje als functie van zijn 

startfase~ ter plaatse van het azimuth van de verschil

Lende diafragma's. Het diafragma is geplaatst op de 

radiale positie behorende bij een deeltje met startfase -38°. 

Tijdens de experimenten is steeds gebruik gemaakt van slechts twee 

diafragma's (s 1 en s
2

, zie figuur 5.2), 

Tengevolge van deze twee diafragma's, elk met een opening van 0.5 mm. 

wordt het bundeloppervlak gereduceerd tot 0,25 mm2 (zonder diafragma's 
2 ongeveer 10 mm ), Tesamen met de verkleining van de HF fasebreedte van de 

bundel (zonder diafragma's 40°) kunnen we een reductie in de stroom 

verwachten met een factor 200, 

Terwijl de interne stroom, zonder diafragma's in het centrum 50 à 60 ~A 

bedraagt, wordt met de diafragma's, een interne stroom van ongeveer 200 nA 

bereikt. Dit is redelijk in overeenstemming met de te verwachten waarde. 

In figuur 5.4 is een voorbeeld te zien van een interne stroommeting als 

functie van de deespanning. Met deze deespanning kunnen we de baanstraal 

variëren. Een maximum in de gemeten stroom treedt nu op als bij een 

bepaalde deespanning de bundel 'optimaal' door beide diafragma's gaat, 

Wanneer de deespanning zo hoog wordt dat de bundel om de diafragma's heen 

versneld wordt, neemt de gemeten interne stroom zeer sterk toe (figuur 5.4). 

Deze deespanningsverhoging is 170 schaaldelen (potmeterstand) hetgeen 

overeenkomt met 6.8 kV. 

Aangezien de toename van de baanstraal dan 7 mm. is (zijkant diafragma) 

betekent dit een baanstraalverhoging van 0.04 mm/ d Vd s. , ee. 
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De interne stroom als functie van de deespanning is in deze figuur 

gemeten voor twee waarden van de biasspanning Vb. en de bekrachtiging 
~as 

van de tweede binnenste ciculaire correctiespoel B
2

• 

De biasspanning is een negatieve gelijkspanning op de dee en veroor

zaakt een eerste harmonisch effect. Een deeltje ondervindt t.g.v. deze 

biasspanning per omwenteling een versnelling en een vertraging. 

Als gevolg hiervan ondervindt het baanmiddelpunt tweemaal een verplaatsing 

in dezelfde richting, langs de versnelspleet (zie hoofdstuk 2), Dit effect 

is geÏllustreerd in figuur 5.5. 

Door een verhoging van de biasspanning ondervindt het baanmiddelpunt 

een grotere verplaatsing in de richting langs de versnelspleet. Een 

maximum in de interne stroom kan dan opnieuw verkregen worden door de 

deespanning te verhogen (zie figuur 5.4). 

Door een vergelijking van de kromtestraal van een deeltje met en zonder 

biasspanning vinden we in eerste orde benadering voor de middelpuntsver

plaatsing, t.g.v. de biasspanning 

1 Vbias (5.2,2) 
LlXb. k .:: -2 Rk kV ~ k las, dee cos H~ ) 

met k het rangnummer van de passage van de versnelspleten en Rk de 

baanstraal bij de kde passage. 

Bij een normale deespanning van 13 kV (7 MeV protonen) vinden we met 

deze formule, rpHF (k= 1) rpHF(k=2) 
0 R = 15 mm, R = 24 mm (fig.5.2) met "' ... -40 , 

I 2 
L'l.xb. "' 0.075 mm per 100 Volt biasspanning. 

~as, 1 
L'l.xb. 2 "' 0.06 nnn 

~as, 
per 100 Volt biasspanning. 

De relatieve amplitude van een equivalente eerste harmonische veldver-

storing wordt nu 

c;;:: 
1 

gegeven door (zie paragraaf 3.2, vgl.(3.2.1)): 
_1 _ ÁXt»\~,1 + 6X!>i...s,t. -3 
1r R - 1r R 2. . \0 VOO'R. 'R = 1. C.W\ . 

met x de middelpuntsverplaatsing in de eerste omwenteling, 
m 

De relatieve amplitude van deze verstoring is in eerste benadering evenredig 
1 

met R,t. en is dus alleen belangrijk in het cyclotroncentrum. (zie paragraaf 

3.4, figuur 3,7). 

De andere parameter in figuur 5,4 is correctiespoel B
2

• Door het 

magneetveld in het centrum te verhogen (m.b.v. de correctiespoel B2), 

wordt de baanstraal kleiner. Hierdoor is een hogere deespanning vereist 

om maximale stroom door beide diafragma's te krijgen. Dit is te zien in 

figuur 5,4, 
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~ - Vbia.i "'200V ,82 • 573 s.d. 
-.x~- vbia • 200 v • B2 • aoo s.d. 

• • VDÏal • ?OOV ,B2 • 573 s.d. 

o ~-----=;L_--'---'--...I--...1-....;:;..........L-_ __._ _ __,_ _ __._ _ _.... _ ___. - vdee 
340 380 420 460 500 (cc.haaidtlen) 
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Figuur 5,4 De interne stroom op 32 cm (ongeveer ~deel van het 

versnelproces) als functie van de deespanning~ bij 

variatie van de biasspanning en de bekrachtiging van 

correctiespoel B2• 

y 
t 

----.,__ __________ ....-...-._---"~ - Vbias 

2 ------------+------------- 1 
(1) (2) 

_,x 

deelt)esbewegng 
DUMMYlEE 

Figuur 5.5 Middelpuntsbeweging t.g.v. een negatieve biasspanning 

op de dee. Het middelpunt ondervindt tweemaal per 

omwenteling een verplaatsing in de positieve x-richting. 

5,3 De differentiële bundelsonde. 

Voor de bestudering van het bundelgedrag in het radiale vlak wordt een 

differentiële bundelsonde gebruikt. In figuur 5.6 is de sonde getekend. 

De sonde bestaat uit drie vingers (de middelste bevindt zich in het 

mediaanvlak) en een achterplaat. De vingers steken 0.2 à 0.3 mm in radiale 

richting voor de achterplaat uit, 
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mediaanvlak ---------------2 
4 -

--+straal R 3 

Figuur 5.6 De differentiële bundelsonde3 bestaande uit drie vingers 

( 13 2" 3) die 0. 2 à 0. 3 mm voor de achterplaat ( 4) uitsteken. 

De bundelrichting is loodrecht op vlak van tekening. 

De som van de stromen op de drie vingers is een maat voor de stroom

dichtheid. Hierdoor is de baanscheiding ter plaatse van de sonde belang

rijk (zie hoofdstuk 2). 

Het verband tussen faseruimte en de sonde is beschreven in hoofdstuk 2. 

De metingen van figuur 5.7, waarin de dichtheid gemeten is als functie van 

de straal, geven voorbeelden van deze relatie. De overeenkomstige bewegingen 

in de faseruimte zijn hierin schetsmatig weergegeven. 

De 'piekenstructuur' in de gemeten intensiteitsdichtheid is het gevolg 

van gescheiden omwentelingen in het cyclotron, verkregen m.b.v. de dia

fragma's (zie paragraaf 5.2), 

De figuren a,b,c end in figuur 5.7 zijn gerangschikt op volgorde van 

toenemende oscillatie amplitude, Het omwentelingspatroon in figuur d is 

asymmetrisch t.g.v. het wegvangen van omwentelingen door de achterplaat 

van de sonde. 

Uit de metingen van figuur 5,7 kunnen enkele afschattingen gemaakt 

worden: 

- Schatting van de gemiddelde waarde van v , 
r 

Het aantal omwentelingen tussen twee opeenvolgende intensiteita-

maxima (minima) is N =J; 1 (zie hoofdstuk 2), 

Dit aantal omwentelingen kan afgelezen worden uit de figuur zodat 

v bepaald kan worden. Uit figuur 5.7c volgt dan : r 

36<R<42 cm: v ~1.03 
r 

42<R<47 cm V ~I • 04 
r 

theoretisch v (R = 40 cm)= 1.033 
r 

theoretisch v (R r 
44 cm) = 1 ,039 



-51-

a. 

b. 

• • • • • 
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R 
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c. 

d. 
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.. . 
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• 

Y~ 
~-------------------- r 

~~~------~----+---~----._---4----~---09~--··~ R 1t~ .58 .lfe 

Figuur 5.7 Metingen met de differentiële bundelsonde en hun relatie 
met de r-p faseruimte. r 
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- Schatting van de waarde van de deespanning. 

Uit figuur 5.7a kunnen we eenvoudig de baanscheiding t.g.v. 

de energiewinst per omwenteling afschatten (geen bijdrage 

Van oscillatiearoplitude) (~=i~ 1 ó.E.;:: 2 v"bEE (.QS rPHF) 

R 33 cm 

R = 40 cm 

~R~2.5 roro, dus ~E~43 kV 

~R~2 mro, dus ~E~42 kV 

0 
(voor cos ~HF=O ) 

Deze waarden koroen goed overeen roet de roeterstand Vdee 23.5 kV. 

- Schatting van de oscillatiearoplitude. 

De baanscheiding in een intensiteitsroinirouro kan geschreven 

worden als (zie hoofdstuk 2 en 4): 

fl R1 == ll. Re, 1 + 2.1T ( VR
1
- 1) A0 

Evenzo voor een intensiteitsroaxirouro: 

A R1 :: t.. ~e.1 - ~'Ir (YR.i 1) A0 

Hierin stellen A 'Re,, en A Ra,t. baanscheidingen voor t.g.v. de 

energiewinst, A is de oscillatiearoplitude. 
0 

Mits t.'R ~AR en vR. ~ Y~ = YR kunnen we schrijven 
e,1 e,2. 1 1 

... AR,- ARl. 
Ao : 14ft' ( Vlt-1) 

waarin aR1 en ~R2 uit de roetingen te bepalen zijn en vr-1 

volgt uit figuur 2.1. 

Voor figuur 5.7b A ~1 mro (R:a 38 cm) 
0 

Voor figuur 5.7c A .c:2,5 
0 

mro (R = 43 cm) 

Voor figuur 5,7d A ~7 mro (R = 44 cm) 
0 

5.4 Interne fasesondes. 

De HF fase van de deeltjes als functie van de straal is een 

belangrijke grootheid voor de energiespreiding. Een minimale energie

spreiding wordt, mits ~<<1, verkregen als (zie paragraaf 4.2) 

JEN cj (E)dE -= 0 
0 

(5.4,1) 

roet E de energie na N omwentelingen en ~(E) het faseverloop behorende 
n 

bij de fase van een centraal deeltje. 

Door ervoor te zorgen dat vgl. (5.4,1) tot extractie-energie 

geldig is, is voor alle omwentelingen de energiespreiding minimaal. 
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Minimale energiespreiding betekent in onze metingen dat de 

omwentelingen bijna los van elkaar te zien zijn. 

Voor de gemeten fases kan vgl. (5.4.1) in grove benadering 

geschreven worden als (ref. 19): 
s 

L c/>k = 0 met k het sondenummer en 

s het toaal aantal sondes 

In ons cyclotron zijn 8 fasesondes (S=8, vgl.(5.4.2)) geplaatst op 

straal R = 25, 30, 35, 40, 42.5, 45, 47.5 en 50 cm. 

Het faseverloop als functie van de straal kan veranderd worden 

door een verandering in het gemiddelde magneetveld aan te brengen 

m.b.v. de concentrische correctiespoelen B
1

, B
2

, •••• , B10 • 

(5.4.2) 

Figuur 5.8 geeft een iteratieproces waarin met twee correctie

spoelen (B
6 

en B
10

)er voor gezorgd is, dat in benadering wordt voldaan 

aan vgl. (5.4.2) (de fases op de sonde zijn hierbij niet bekend). 

In figuur 5.9 is, uitgaande van een situatie met minimale energie

spreiding ('losse'omwentelingen) (a), voor alle sondes een faseafwijking 
0 van 16 aangebracht m.b.v. correctiespoel B

4
• De minimale energie-

spreiding verdwijnt over een groot straalgebied. 
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i n'tensitei tsd ichtne id s
6
• 33 s.d. 

B1(j" 209 ,.d. 

-+ R (cm) 

a
6 
.. 18 s.d. 

a.,-219 s.d. 

Ss· -12 s.d. 

B,o• 239 s.d . 

.... R (Cn"t 

Figuur 5.8 Iteratief proces waarbij met behulp van B6 - B10 
ervoor gezorgd wordt dat E~k~o zodat energiespreiding 

minder wordt en gescheiden omwentelingen duidelijk 

zichtbaar worden tot aan extractiestraal (gemeten met 

de differentiële bundelsonde). 

(De fases zijn niet gegeven~ daar op het moment van de 

meting de verwerking van de sondesignalen nog niet 

voltooid was.) 
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inteh.siteitsdic..hthe.id 

(d) 

36 40 44 48 

~25 = +0,9: ~30 = -o.9: ~35 = o.a: ~4o = o.s: ~42.5 = -1.5; 
6 0 0 

~45 = 0.7, ~47.5 = -2.3, ~50 = -11.3 

(b) 

1/J 48 52· 
• 0 0 0 • 

~25 = -12.6~ ~30 = -15.8~ ~35 = -15.5, ~40 = -16.8, ~42.5 = -17.5~ -R <cm l 

0 • 0 

~45 = -15.2~ ~47.5 = -17.9, ~50 = -25.2 

B a 
Figuur 5. 9 Differentieel sondepatroon voor k~iJ>k"'O (a) en /(~,!J>kto (b}. 
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5.5 Principe van de energiemetin~ van de externe bundel 

De energie van de externe bundel wordt gemeten m.b.v. een 

vluchttijdmethode. Hiervoor zijn, op twee plaatsen in het bundel

geleidingssysteem niet destructieve, capacitieve, bundelsondes 

geplaatst. (zie figuur 5.10). 

Uit het verschil in fase (de fase wordt gemeten t.o.v. de 

HF versnelspanning), van de twee bundelsignalen, afkomstig van de 

externe sondes, kan, tesamen met de frequentie van de HF versnel

spanning en de afstand tussen de bundelsondes de energie van de 

externe bundel bepaald worden. De hiervoor gebruikte formule 

met: 

.z 
E = 1110 V 

1. J J- ylfc.a 

m de rustmassa van het 
0 

c de lichtsnelheid. 

V de snelheid van het 

d de afstand tussen de 

f de frequentie van de 

"'= 
deeltje. 

deeltje. 

twee sondes. 

HF versnelspanning. 

is: 

~cp HF faseverschil tussen de twee sondesignalen (in radialen) 

881 

target T 2 
m82 

MB4 

AVF cyclotron 

0 10 m 

BC3 

Figuur 5.10 Het eerste deel van het bundelgeleidingssysteem 

met de plaatsen waar de bundelsondes zijn aange

bracht : BB1 en BC3. 

De afstand tussen de twee sondes is 13.85 m. 
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De afstand van de sondes is 13,85 m. Dit komt in eerste orde 

overeen met een faseverschil van 1500° (360°= 2nR . ~2n. 0,52 m). 
extract~e 

De energie wordt 11 on line11 bepaald uit het gemiddelde van 10 

faseafmetingen m.b.v. een computerprogramma. De standaardafwijking 

van de gemeten energiewaarden wordt eveneens berekend. 

De verwerking van de gemeten signalen geschiedt met de PDP-11 

computer via het CAMAC systeem (zie ref. 20,21). 

Aangezien de energiemeting berust op een tijdsverschilmeting zijn 

er verschillende factoren die de meetmethode nadelig kunnen beÏnvloeden: 

- wegvariaties in het bundelgeleidingssysteem: dit kan aan

leiding geven tot relatieve fluctuaties in de gemeten 
4 -4 

energie van 5.10- , Meestal zelfs kleiner dan 2.10 • 

- Zwaartepuntsverlegging binnen de HF fasebreedte van de 

bundel: dit effect kan aanleiding geven tot relatieve 

fluctuaties in de gemeten energie die kleiner zijn dan 10-4 • 

- Zwaartepuntsverlegging t.g.v. bundelverlies tussen de twee 

sondes: dit effect kan zeer belangrijk zijn. Bij een stroom-
.. .. .. " 

verlies van 10% in de kop of staart van de bundel kan dit 

voor een bundel met 40° HF fasebreedte (zonqer diafragma's) 

aanleiding geven tot relatieve fluctuaties in de gemeten 

energie van 3.10-3 • Dit effect is minder desastreus voor 

een bundel met smalle fasebreedte. 

- Verandering van de fase van het sondesignaal wanneer de 

bundel de sonde treft. In dit geval wordt er, op het van de 

sonde afkomstige signaal (dit is een gedifferentieërd 

bundelsignaal, zie hoofdstuk 6) het bundelsignaal ( 11geinte

greerd11) gesuperponeerd (zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4). 

Dit leidt in het algemeen tot faseveranderingen in het 

gemeten signaal. Deze faseverandering ~~ heeft een relatieve 

energieverandering 

~= 2. tJt/; 
E (/> 

tot gevolg 

~ 2. !J <:p 
1~ (){). 

gegeven door 

In figuur 5.11a wordt hiervan een voorbeeld gegeven. Bij 

een te hoge extractiespanning wordt de sonde in BBI (zie 

figuur 5.10) getroffen door de bundel. Er treedt een fase-
• 0 sprong op van~~- 30 , (figuur 5.llb) die aanleiding geeft 

t t t 1 . . d . ~E 4 -2 o een geme en re at~eve energ~everan er~ng ~ .2*10 

(figuur c) 
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teneinde te voorkomen dat de bundel de sonde treft, is 

voor sonde BBl een diafragma (cirkelvormig met diameter 

gelijk aan 30 mm) geplaatst. De gemeten energie als functie 

van de extractiespanning vertoont dan een constant verloop. 

1.0 ~T& 
~flc.lll\ 

t Q.8 

o.s 

at. 

300 

310 320 330 300 
~vextr(s.d) 

(b) 

t 

320 

l10 

L I 

JlCl·--7 Vextr 
(s.d.) 

(c) 

Figuur 5.11 (a) De verhouding tussen de stroom op T2 en de stroom 

na extractor. Voor te hoge extractiespanning treft 

de bundel de sonde in BEl. De bijbehorende fase 

van het sondesignaal van BEl en de energie zijn 

gegeven in respectievelijk (b) en (c). 

- Het stoorsignaal: het aanwezige stoorsignaal wordt afgetrok

ken van het gemeten signaal, 

Variaties van amplitude en fase van dit stoorsignaal over 

minuten worden niet gecompenseerd, 

In hoofdstuk 6 wordt nog uitgebreid teruggekomen op de invloed van het 

stoorsignaal op de gemeten energie. 
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Hoofdstuk 6 Ener~iemeting van de externe bundel met de vluchttijdmethode. 

6.1 Inleiding. 

De energiemeting geschiedt m.b.v. capacitieve bundelsondes 1n 

het bundelgeleidingssysteem (zie paragraaf 5.5). Verschillende 

hiervoor in aanmerking komende sondes worden vergeleken in paragraaf 6.2. 

In paragraaf 6.3 wordt het van de sondes afkomstige signaal bespro

ken. De plaatsgevoeligheid van deze sondesignalen wordt behandeld in 

paragraaf 6.4. 

In paragraaf 6.5 worden metingen getoond betreffende o.a. de 

stabiliteit en de invloed van de grootte van de externe bundelstroom op 

de energiemeting. 

6.2 Capacitieve bundelsondes. 

Bij het passeren van geladen deeltjes worden op de sondes ladings

pulsen opgewekt. De stroompuls is gelijk aan de verandering van de 

totale lading Q onder de platen. Dit systeem kan zodoende beschouwd 

worden als een stroombron i, met ~ = dc:t~ 
Als Z de impedantie van de sonde en de parasitaire capaciteit 

s,p 
naar aarde is, en R de weerstand waarover de spanning gemeten wordt 

(R=SO ~} dan ziet het vervangingsschema er als volgt uit: 

I I vu:: 
'R Zs.e 'R .... ~0 ..n. 

t vu 'R -t Zs.r-
I dG I i. 
I ""' dl 

Figuur 6.1 Vervangingsschema voor de capacitieve bundelsonde. 

Z is de impedantie gevormd door de impedantie s.,p 
van de sonde en een parasitaire capaciteit naar 

aarde. 

De grootte van het sondesignaal is evenredig met de grootte van de sonde. 

Om een groter sondesignaal te verkrijgen is dus een grote sonde gewenst. 

In dit geval echter wordt de capaciteit groter hetgeen weer resulteert 

in een reductie van het sondesignaal (zie figuur 6.1). 
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Het bovengenoemde nadeel kan vermeden worden door een strip

lijn als bundelsonde te nemen. Een striplijn heeft als kenmerk 

dat zijn karakteristieke impedantie frequentie-onafhankelijk en 

puur ohms is (ref. 22,23,24). 

Hierdoor kan de sonde als een verlengstuk van de signaalkabel 

beschouwd worden (zie ref. 25,26). 

De door ons geteste striplijn bestaat uit twee vlakke platen 

met breedte b, op een afstand d van elkaar, zoals is weergegeven 

in figuur 6.2a. De impedantie van de striplijn is onafhankelijk 

van de lengte (!) en wordt gegeven door: 

z = flf· : ~ 317- t cl« b (6.2.1) 

Daar de impedantie onafhankelijk van de lengte is, kan de strip-

lijn groot worden gemaakt zonder dat dit ten koste gaat van het 

gemeten sondesignaal. 

De impedantie van de striplijn wordt gelijk genomen aan de 

impedantie van de signaalkabel (50~) zodat geldt: 

cl 
h 

0. 13 
(6.2.2) 

In een proefopstelling zijn drie typen sondes uitgeprobeerd, te 

weten één enkele vlakke plaat en wel en niet karakteristiek afgesloten 

striplijn. Tussen de gemeten signalen afkomstig van deze sondes werd 

geen kwalitatief verschil gevonden. Hiervoor zijn de gebruikte 

frequenties (tot 100 MHz) waarschijnlijk te laag. De niet afgesloten 

striplijn gaf 10% minder signaal dan de enkele vlakke plaat. Dit 

komt waarschijnlijk door capacitieve eindeffecten van de striplijn. 

Afsluiten van de striplijn met 50~ gaf de te verwachten halvering van 

het signaal. 

Voor de metingen is gekozen voor een niet afgesloten striplijn 

bestaande uit een oppikplaat en een aardplaat. Door de aanwezigheid 

van de aardplaat is er namelijk sprake van een beter gedefinieerde 

situatie dan in het geval van een sonde bestaande uit één enkele plaat, 

In het bundelgeleidingssysteem zijn op twee plaatsen vier van 

zulke sondes geplaatst die de bundel omhullen (zie figuur 6.2b), 
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/ 

~~~------------~ 
t4---- b -----+ 

-, fï.ï... .d 
.L • "~ .(,-

(a) (b) 

Figuur 6.2 (a) Een striplijn bestaande uit twee vlakke platen. 

(b) In het bundelgeleidingssysteem wordt de bundel omhult 

door 4 sondes. 

6.3 Signaal van de externe sondes. 

Het gemeten signaal is een gedifferentieerd bundelsignaal. In figuur 

6.1 ,. is immers i= dQ/dt. 

Een voorbeeld van het gemeten signaal wordt gegeven in figuur 6.3a. 

Voor oscillaties met de hoge frequentie is nog geen verklaring gevonden. 

Mogelijk is het te wijten aan een resonantiecircuit t.g.v. parasitaire 

capaciteiten. 

In figuur 6.3b wordt het signaal gegeven als de sonde getreffen wordt 

door de bundel (zie paragraaf 5.5), 

1"'3 pA 

E=7 MeV 

(a) 

Figuur• 6.6 (a) Hei gemeten öondesignaal. 

(b) 

(b) Het gemeten sondesignaal als de bundel de sonde treft. 
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Het stoorsignaal dat aanwezig is, is voornamelijk oppik door de sondes. 

De 30 meter lange overdrachtskabel van sondes naar verwerkingseenheid 

geven slechts een zeer geringe bijdrage tot dit stoorsignaal. 

De grootte van de tweede harmonische component van dit stoorsignaal 

ligt_in de orde van ISO tot 250 mV hetgeen overeenkomt met het signaal 

van een bundelstroom van ongeveer 100 tot 150 nA. 

6.4 Plaatsgevoeligheid van de sondesignalen. 

Daar de signaalniveau's afhankelijk zijn van de afstand tot de sondes, 

is het mogelijk met deze sondes positiemetingen te verrichten. 

In figuur 6.4a is een ijkgrafiek gegeven voor de positiebepaling met 

twee sondes. Het verschil s1-s 2 , roe~ s1 en s2 de amplitudes van de 

soudesignalen , wordt gedeeld door de som s1+s 2 om te normeren 

op de grootte van de bundelstroom. Uit figuur 6.4b blijkt dat men bij een 

intensiteitsmeting(S1+Simet deze twee sondes moet oppassen. De som van 

beide signalen is namelijk plaatsafhankelijk. 

In het geval van vier sondes (zie figuur 6.2b) is het totale signaal 

wel een goede maat voor de intensiteit. Daar het aantal kanalen voor de 

verwerking van de signalen beperkt is, dient het ter aanbeveling om in 

de toekomst over te gaan op cirkelvormige sondes, zoals in figuur 6.5 

aangegeven. 

(respons op SV puls) 
0.4 

0.2 

-15 -10 -5 5 10 
-.x 

15 (mm> 
-0.2 

20 
-0.4 

10 
-0.6 

-QB 
{a) 

-15 -10 -s 0 
(b) 

5 10 15 

Figuur 6.4 (a) Ijkgrafiek voor de positiebepaling met ~ee sondes. 

(b) De som van beide ~ignalen als fUnatie van de positie. 

-+ x ( 11\ltl) 



-63-

)( 

Figuur 6.5 Cilindervo~ige sonde~ bestaande uit twee halve cirkels. 

De ijkgrafiek voor de positiebepaling (figuur 6.4a) kan toegepast 

worden op de gemeten horizontale signaalafhankelijkheid ter plaatse 

van sonde BBl (zie figuur 5.10) als functie van de extractiespanning. 
5- 5 

In figuur 6.6a wordt ~ in BBI gegeven als functie van de 
1 :a. 

extractiespanning. Uit deze figuur worden twee richtingscoëfficienten 

bepaald: 

{;~)Jl = oaf "'"'i..d. (
JX ) - ;:: 1.5"' inln k.d 

destructie~e meting de waarde (;~;' )= I.LJI.f ;,; 

4~xfr I 

In ref (J) is met behulp van een 

gevonden. 

Voor te hoge extractiespanning treedt bundelverlies op (zie figuur 6.6b), 

doordat de bundel de bundelpijp of de sonde treft. Uit deze figuur blijkt 

dat maximale stroom door het bundelgeleidingssysteem overeenkomst met de 

situatie waarin de bundel dicht langs de bundelpijp loopt. 

In deze situatie staat waarschijnlijk het magnetisch kanaal fout (zie 

figuur 3,1). 

O.t 

0 

t.1 

.M 

Ut lt1 1,t 

I 
I 

I 

lt-I 
I 

1[ 
I 

H ~ 

3 

1 

IOo 

V. (rt) Uo U4 ua 2.n "'" 100 -> 

(h} 

V..d.r 
{:S.d.) 

Figuur 6.6 (a) de gemeten horizontale plaatsafhankelijkheid van de 

bundel ter plaatse BEl als functie van de extractiespanning. 

(b) externe stroom gemeten op target T2 (zie figuur 5.10) 

ala functie van de extraotiespanning. 
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6.5 Enkele resultaten van de energiemetingen van de externe b~ndel, 

In deze paragraaf worden enkele resultaten getoond van de energie

meting. Alle metingen zijn verricht voor '7 MeV'protonen. Een verzameling 

van andere energiemetingen wordt gegeven in ref. (27). 

Door omstandigheden is tijdens de experimenten, voor de versterking 

van het sondesignaal gebruik gemaakt van twee verschillende versterkers. 

Dit heeft tot gevolg dat een kwantitatieve vergelijking tussen de 

verschillende metingen niet zinvol is. 

De gemeten energiewaarden zijn niet absoluut, daar de energiemeting 

nog niet geijkt is. Daardoor is alleen een kwalitatieve beschouwing 

mogelijk. Een ijking is mogelijk met een kernfysische methode (de 

"crossing-over" methode, nauwkeurigheid ongeveer 3.10-4) (ref. 28). 

De waarde van de energie wordt bepaald door het gemiddelde van tien 

fasemetingen te nemen. De standaardafwijking van de energie wordt gegeven 

door: ", .t 

~(x,.- x) 
''" 

h:. 10 

(6.5.1) 

Bij een normaal kansveld ~s de kans dat de meting een waarde x levert 

met x<~-2a (~ de verwachtingswaarde),ongeveer 2%. 

In figuur 6.7 worden twee voorbeelden (voor een bundel met HF fasebreedte 

6° en 40°) van een stabiliteitsmeting van de energie gegeven, Hierin zijn 

tevens de gemeten grenzen -2a, +2a aangegeven. Het verschil in stabiliteit 

is waarschijnlijk het gevolg van de stabiliteit van het stoorsignaal (zie 

paragraaf 5.5) en niet van de HF fasebreedte van de bundel. 

Bij een stabiele stoorcomponent is een stabiliteit te verkrijgen 

waarbij de gemeten relatieve energiefluctuaties kleiner zijn dan 3.10-4 • 

In figuur 6.8 wordt de gemeten energie gegeven als functie van de 

bundelstroom. Bij te lage bundelstromen (kleiner dan 150 à 200 nA) is de 

relatieve energiefluctuatie groter dan 10-3 • Dit is te wijten aan de 

onnauwkeurigheid van het laatste bit van de ADC (Analoog-Digital-Converter). 

Dit is ook te zien in figuur 6.9 waarin de gemeten energie wordt gegeven 

als functie van de bundelstroom, als het inkomende bundelsignaal wordt 

verzwakt en de range van de ADC niet veranderd wordt. De onnauwkeurigheid 

wordt groter doordat de invloed van het stoorsignaal niet helemaal gecom

penseerd wordt (zie paragraaf 5.5), 
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E CMeV) externe stroow ~00 n~ 

0 ' HF fase breedte 6 

7.110 

j!l+!!!j 11 jIj !j! ll!!ll I !lllll 11 tjl/,lilll!!lll \fltj1 11tl! 
7.10 

s 10 15 20 2S 
- TUD (minuten) 

E CMeV> 

t 
7.110 

externe stroom l~A 

HF fasebreedte 40° 

7·100'------+--~2---:!3~--,~-~5----:::6~--=-7 -~8 - TIJD 
(miooten) 

(b) 

Figuur 6.? StabiZiteitsmetingen van de energie voor een bundeZ met 

HF fasebreedte 6° en een stroom van 400 nA (a) en voor 

een bundeZ van 40° met een stroom van 1 ~A (b), 

Het gemeten gebied E-2a~ E+2a is aangegeven. 

30 

De betere stabiZiteit in gevaZ (a) is waarschijnZijk het 

gevoZg van een stabieZere stoorcomponent (Let op tijdsduur 

van de metingen !). 

Een test voor de energiemeting is een energieverhoging van de ingestelde 

bundel teweeg te brengen d.m.v. een verhoging van, de frequentie, het 

gemiddelde magneetveld en de deespanning. 

Het resultaat is gegeven in figuur 6.10 waarin de gemeten waarde vergeleken 

wordt met een berekende ( f> i= 1 y , met f de frequentie) 
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E (MeV> 
t 

fasUeedte 4Cf 
normale dtlspannng 

7.115 

7.110 

7.105 

1,100 

7.095 

7.0!0 

( 10 dB v•zwakkv) 

400 600 800 1200 

Figuur 6,8 Gemeten energie als functie van de stroom na de 

tweede sonde (bij MC3~ zie figuur 5.10), 

De grenzen +2a, -2a zijn aangegeven. 

E (Mèl> 

• • 20 dB verzwakt 

1t ll 10 dB " 

~ OdB N 

100 200 

Figuur 6.9 Gemeten energie als functie van de stroom~ waarbij 

het sondesignaal verzwakt wordt. 



-67-

frequentie gemiddelde V dee E gemeten 0 E berekend f (MHz) magneetveld B 
(schaaldelen) (s.d.) (Me V) (Me V) 

11.2997 26680 606 7.097 0.0010 

11.4126 26947 618 7.237 0.0016 7.239 

J 1.5257 27214 630 7.378 0.0010 7.380 

11 .6387 27481 642 7.515 0.0010 7.512 

Figuur 6.10 Energieverhoging van ongeveer 2% d.m.v. een 1% verhoging 

van de frequentie~ het gemiddelde magneetveld en de 

deespanning. De gemeten E-waarden worden vergeleken 

met de berekende. 

Uit deze figuur blijkt dat de gemeten energiewaarden zeer goed overeen

komen met de berekende waarden. 

Conclusie. 

De bepaling van de energie van de externe bundel m.b.v. de vluchttijd

methode is betrouwbaar mits 

J. het stoorsignaal niet te sterk fluctueert. 

Relatieve onnauwkeurigheden van 2.10-4 bij bundelstromen groter 

dan 1 ~A tot 10-3 bij een bundelstroom van 200 nA zijn dan haalbaar. 

Een verbetering voor lage bundelstromen kan nog bereikt worden 

door het signaal meer te versterken en de range van de ADC te 

veranderen. 

Bij variatie van cyclotronparameters moet eerst de invloed hiervan 

op het stoorsignaal nagegaan worden. Zonodig moet bij elke 

verandering van een cyclotronparameter steeds opnieuw het stoor

signaal bepaald worden en afgetrokken worden van het gemeten signaal, 

2. er een 100% transmissie is van de bundel door het bundelgeleidinga

systeem van sonde BBI naar sonde BC3. 

In de toekomst kan gekeken worden naar de invloed van afscherming van de 

externe sondes op het stoorsignaal. 
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Hoofdstuk 7. Eerste metingen voor de extractiestudie, 

In dit hoofdstuk worden enkele metingen getoond die een eerste 

aanzet vormen tot een uitgebreide studie van het extractiesysteem. 

De metingen zijn verricht voor een 7 MeV protonenbundel met een 

fasebreedte van 6° tot 8° (diafragma's op de eerste omwenteling, zie 

paragraaf 5.2) en verdubbelde deespanning. 

In figuur 7.1 is de interne stroom en de stroom op 72 cm (dit is 

na de extractoren vóór het magnetisch kanaal, zie figuur 3.1), gegeven 

als functie van de deespanning. Versnelling met verdubbelde deespanning 

betekent dat de deeltjes ongeveer 150 omwentelingen in het cyclotron 

maken. 

Door de deespanning nu te verhogen kunnen verschillende omwentelingen 

na elkaar de extractor ingeschoven worden. Een nieuwe omwenteling de 

extractor inschuiven betekent een verhoging van de deespanning met 

600 ( = aantal schaaldelen V~ )a 4 schaaldelen (600 schaaldelen ~24 kV) 
150 aantal omwentelingen 

Dus de piekenstructuur in figuur 7.1 stelt afzonderlijke omwentelingen 

voor. 

De positie van de verschillende omwentelingen na extractie kan bepaald 

worden met de differentiële bundelsonde (zie paragraaf 5.3). De meting 

hiervan is gegeven in figuur 7.2, hierin is de intensiteitsdichtheid 

gegeven als functie van de radiale positie van de bundelsonde. 

In deze figuur zijn twee maxima aanwezig als het septurn de bundel 

middendoor deelt. 

Een deel van de bundel zal dan nog een omwenteling in het cyclotron maken 

alvorens geëxtraheerd te worden. 

Tengevolge van het bundelverlies op het septurn zal in deze situatie de 
. ff. . ( ~ '12. '"' ) f ( . k f. 7 1 ) extractJ.e-e 1.c1.ency -.-- a nemen z1.e oo 1.guur • • 

~intctol\ 

Het deel van de bundel, dat nog een extra omwenteling moet maken zal 

na extractie in het algemeen niet op dezelfde radiale positie zitten (zie 

figuur 7.2), Dit is het gevolg van de extra energiewinst die het verkregen 

heeft t.g.v. deze extra omwenteling. 

De relatie 11 energie-positie na extractie11 kan als volgt nagegaan worden: 

Met behulp van de differentiële bundelsonde en de ingang van het 

magnetisch kanaal (zie figuur 3.1) wordt a.h.w. een diafragma gevormd, 

Dit is getekend in figuur 7.3. Door variatie van de extractiespanning 

kunnen de verschillende delen van de bundel door het diafragma 

geschoven worden. De energie van dat deel van de bundel kan dan, m.b.v. 

de in hoofdstuk 5 en 6 beschreven energiemeting, bepaald worden. 



11 0 
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600 s.d.~ ?r.kV 

Figuur ?.1 De interne stroom (1) en de stroom op ?2 cm (2) 

(dit is na extractie~ doch vóór het magnetisch 

kanaal) als functie van de deespaaning. 

De pieken stellen omwentelingen voor. 
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~ 

76 78 80 82 76 78 80 82 
~ R(cm) ~R<cm) 

Figuur 7.2 Intensiteitsdichtheid (gemeten met de differentiël~ 

sonde) als functie van de radiale positie na extractie 

voor verschillende ~aarden van de deespanning. 

I bundol 

"Positie veiriatie 
t.g.v. "~tia-lie 
inV..llh· 

- -- -- - '--------..l 
---~ 

sonde 

magnetisch kanaal 

Figuur 7.3 Schetsmatige ~eergave van het 'diafragma' gevormd door 

de bundelsonde en de ingang van het magnetisch kanaal. 

Deze meting is verricht voor drie waarden van de deespanning, te weten: 

die deespanning waarbij na extractie als functie van de radiale positie 

1. één bundel, 

2. twee 'overlappende' bundels en, 

3. twee gescheiden bundels 

zichtbaar zijn (bijv. in figuur 7.2 vd •610, 612, 614 s.d.). ee 
De energie als functie van de radiale positie na extractie wordt, voor 

deze drie situaties, gegeven in figuur 7.4. Dit experiment is niet uitge

voerd in de situatie beschreven door figuur 7.1 en 7.2, vandaar andere 

waarden van de deespanning : 
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Uü het ~nergievers~:;hH, en h~t plaa,t;sve;s~hil tussen twee bl!,ndels 

(zi~ :f.isuur7.4:·vdee;=.600 -~d)._~~~ ~än-~·t:a yolg~d.~a.~e.là.ti~ ~fgeleid worden: 

E(Mt.V) 
t 

1.110 

,.10Ct 

.1 E = I;., .ke %m 
t..R 

.._....----- Vdee. boo s.d. 

-•---•- Vdee • bo6 &.cL 
··ff.········tl--- vd •• 591 a .d. 

Figuur ?.4 De gemeten energie als funotie van de radiale positie 

na extraotie. De grenzen +2o~ -2o zijn aangegeven. 

Tijdens de experimenten is, voor een bundel met 6° HF fasebreedte en 

verdubbelde deespanning een maximale extractie efficiency van 93% bereikt. 

Dit mag een goed uitgangspunt zijn voor een verdere studie van het 

extractiesysteem. 



Appendix. 

In deze appendix worden de posities van de diafragma's voor 

verdubbelde deespanning gegeven. 
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