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Samenvatting. 

De vertikale beweging van een deeltje in het centrum van een cyclotron is 

sterk afhankelijk van de HF-fase waarbij de deeltjes de versnelspleet passeren. 

Met 2 axiaal selecterende spleten kunnen daardoor deeltjes worden geselecteerd 

met een kleine spreiding in HF-fase (~4 °1. Dm single+turn extractie te krijgen 

is dit een nodige ~oorwaarde. 

Met behulp van een axiaal elektrisch veld tussen twee platen kan de bundel 

in het centrum worden onderdrukt met een spanning van ca. 100 V. 

Met een geschikt gekozen blokspanning op de platen met een tijdsduur van 

2 HF-peniodes is het dan mogelijk slechts deeltjes uit één bundelpuls door te 

laten. Deze voorwaarde is essentieel om single-turn extractie aan te kunnen tonen. 

Met het gecombineerd gebruik van faseselectiespleten en pulsselectie is in 

het Eindhovens cyclotron single-turn extractie verwezenlijkt . 

• 
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Inleiding 

i 
In dit verslag wordt een methode gepresenteerd om in het centrum 

van een cyclotron deeltjes te selecteren met een kleine spreiding in 

HF:fase. 

De HF-fase van een deeltje is gedefinieerd als de.fase van de hoog

frekwentversnelspanning op het moment d~t de deeltjes het ~idden van de 

versnelspleet passeren. Voor een deeltje met ~HF = 0 is de versnel

spanning maximaal. 

Een kleine spreiding in de HF~fase is wenselijk bij : 

a. atoom- of kernfysische experimenten waar een kleine energie-
-3 -4 

spreiding wordt gevraagd (jO à 10 1 

ó. snel verlopende processen waarbij men looptijden of verval

tijden wil meten (nanoseconde-gebied] 

Bij deze metingen dient de bundel meestal gepulseerd te zijn. 

De interne fasebreedte zal dan zo smal moeten zijn, dat alle 

deeltjes uit dezelfde cyclotronpuls in dezelfde omwenteling 

geëxtraheerd worden. 

De fase-afhankelijkheid van de deeltjesbanen is in het centrum van het 

cyclotron het sterkst omdat hier de deeltjesenergie nog laag is. 

Een selectiemethode die gebruik maakt van de fase-afhankelijkheid van 

de radiale beweging (ref j) is beschreven in ref. 2. 
I 
I Een faseselectiemethode gebaseerd op de fase-afhankelijkheid van de 
I 

vertikale beweging in het centrum vormt het onderwerp van deze studie. 

Een beschrijving van de vertikale beweging is gegeven in hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk 2 volgt de beschrijving van de faseselectiemethode. 

In hoofdstuk 3 is een methode gegeven om de interne bundel zodanig te 

pulseren dat slechts één cyclotronpuls in het versnelproces overblijft. 

In hoofdstuk 4 komen metingen aan de orde die zijn verricht aan de 

externe bundel teneinde de effekten van de in hoofdstukken 2 en 3 gegeven 

methodes waar te nemen. 

De berekeningen aan de vertikale beweging zijn verricht met behulp van 

een computer aan de hand van het mathematische model beschreven in hoofd

stuk 1. 

Een uitwerking van het mathemathische model en een beschrijving van het 

rekenprogramma zijn gegeven in de appendix A en B. 
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Hoofdstuk I - Algemene beschouwingen 

In deze paragraaf volgt een afleiding voor Be radiale en vertikèle 

beweging, beschreven in cilinderco6rdinaten (8, r, z). 

8 geeft het azimuth langs de baan, r de straal van de baan en z de 

afstand tot het mediaanvlak. Tot een siraal van ca. 15 cm mag het magneet

veld rotatiesymmetrisch worden verondersteld. In het mediaanvlak (z=o) en 

rond een straal r = r is het magneetveld dan gegeven door : 
0 

ofwel 

+ 

met X= 

I= .Áo ~ -
.'Bo o.A. 

.h:rÁo 

/"'' = A._2 (Áo WL.Á. "dA. 'Bo 
Oe beweging van een deeltje in elektrische en magnetische 

schreven worden met behulp van een hamiltoniaan (ref. 3] · 

"Je = (E~. - e B ) 
2 

+ V 
~fjW 

met : 

Hierin is V de potentiële energie van het deeltje 

A de vectorpotentiaal van het magnetische veld · 

Pk de kanonische impuls vector - an. 
Pk. de kinetische impuls vector - J.n. 

velden kan be-

I .1 .1 • . 

Oe invloed van de elektrische potentiaal zal in deze afleiding niet worden 

meegenomen maar in paragraaf I.2, worden besproken. 

De vectorpotentiaal A kan zodanig worden gekozen dat : Ar = Az = 0 

O(z') I.1 .2. 
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In het geval van een tijdsonafhankelijke hamiltoniaan 

handig als nieuwe hamiltoniaan te kiezen het negatief 

P.t ( 'jf: ....!- ) is het 
1.1Jl4. 

van de grootste com-

ponent van ~kan.' in dit geval ~8 , met als onafhankelijk variabele het 

azimuth e. 
Expliciet schrijv~n van -P8 Uit vergelijking 1.1.1. levert 

{ [ 
B ) 2 R )t]. 'ft -Pe = -A~J! ~~ A-(p: -(t - A. e ~e] 

pc) 

We introduceren dimensieloze coördinaten 

. . 
) ) 

De hierbij behorende nieuwe hamilton funktie is gegeven door 

(A-tx)(A-ïix1 -ïï;)~ 

T e ~ B. Jc-~·x){t<p'x •)"''xJ f otx'J} J." 

- g't (At x) e. A} dB~ · ~~ -+ 0 (~") 
Po ~h 

2=a 

waarbij de vectorpotentiaal ~uit vergelijking I.1.2. is ingevuld. 

We beschouwen .verder alleen gevallen waarin x en z klein zijn, dat wil zeggen 

deeltjes die bewegen rondom het mediaanvlak en rondom een baan m~t straal r , 
0 

Ontwikkelen van 

voorwaarde r B 
0 0 

zowel naar x als naar z met in achtname van de evenwichts 
Po 
7 

geeft tenslotte 

Hierbij zijn termen van 3e graad en hoger verwaarloosd. 

De horizontale en vertikale beweging kunnen nu door een afzonderlijke t -

r hamiltoniaan worden gegeven, 

r<.x = y; rr./" 
HJ 1/ -1 
ï<.z -= ft 11z 

Uit de bewegingsvergelijkingen 

() /1 'X. - ê) 72, 'dTi1( - ()'flx - - =;ry .,. 
()tT ()8 d x 

~ = 
ê) 1(.,_ ';)x ~ 1l}l 

()(!) () 1Ït. 'da = () ïï)C 



----------· .. - ·-··-------- ---

volgen de 

Hierin - is 

en 
.- -·-------
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vergelijkingen 

gesteld 

waarbij 

waarbij 

:i..! t 
+ .u . x = 0 

'() 81. 

(/z. J!.1 = I.1.3. 
+ . z. 0 

ae2 z 

I 

~ 
v de verhouding geeft van de vertikàle oscillatiez 

frekwentie en de omloopfrekwentie van de deeltjes. 

vr de verhouding is van de radiale oscillatiefrekwentie 

en de omloopfrekwentie. 

In de faseruimte, waarin_ een co5rdinaat tegen de bijbehorende impuls wordt 

uitgezet, bewegen de eindpunten van de vector (z, p ) resp. - (r, p ) als 
z r 

funktie van 8 over een zogenaamde eigenellips zoals in fig. 1 is geschetst. 

Per om_wenteling verdraai~n de vectoren Ül.(er een hoe~ 1jJ resp. - 1jJ ; _z . x 
De waardes van - ljl resp. 1jJ zijn maatgevend voor de grootte van de hoek-z r 
verdraaiing. 

In het centrum van het Eindhovense cyclotron zijn typische waarden voor v 

en 

V z 

V 'V 1 
r 

Z' 

z 

z 

Fig. 1. Stabiele oscillatie, weergegeven in de faseruimte. De vectoren (z, z') 

beschrijven een zg. eigenellips. Voor v
2

>1 - rotatie tegen de klok in. 

Voor v ~1 - rotatie met de klok mee. z 
De vergelijkingen I.1.3. beschrijven stabiele bewegingen als voldaan is aan 

de voorwaarde 
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Deze voorwaarde houdt in dat een negatieve veldgradiënt in. radiale richting 
\ 

wordt geëist, Dm voor de relativistische massatoename te compenseren zodanig 

dat de omloopfrekwentie 
\ 

cohstant blijft is echter een radiaal toenemend magneetvel~ nodig. 
I 

In moderne cyclotrons wordt daarom voor ·de vertikale focussering gebruik ge-

maakt van andere effekten, zodat niet aan voorwaarde I.1,4. hoeft te worden 

voldaan. 

a. In het gebied buiten het centrum maakt men gebruik van de 

vertikaal focusserende effekten ten gevolge van een azimuthale 

variatie in het magneetveld. (ref. 4] 

5. In het centrum van het cyclotron wordt de HF-fase van de 

deeltjes zó gekozen dat het focusserend effekt van het elektrische 

veld over de Oee-spleet vertikale stabiliteit waarborgt. Op dit 

effekt wordt in paragraaf 1.2. ingegaan. 

; In ref. 4 wordt voor de amplitude van de vertikale en radiale oscillaties( 
' 

resp. Zm en Xm, afgeleid : 

z""" 
I 

N V~ B~~ 

I 
XIM ~ 

Jlfz· B 1.z 
~ z 

In het overgangsgebied van elektrische focussering naar focussering ten 

gevolge van de azimuthale modulatie van het magneetveld heeft vz een 

minimum Czie paragraaf II.3,], In. dat gebied zal Z dus maximaal zijn. 
m 

Voor het Eindhovens cyclotron treedt dit op rond een straal van 15 cm. 

Over de versnelspleet staat een versnelspanning die sinusvormig in 

de · tijd varieert, met frekwentie wrf' Oe tijd die de deeltjes binnen de 

spleet doorbrengen komt overeen met een faseverschil 2~4> zoals in . fig. 1 b 

is weergegeven, 

Oe spanningsverandering gedurende deze tijd hangt af van de HF-fase <f> .• Voor 
1 

geschikt gekozen fases <Pi zal de versnelspanning gedurende de oversteektijd 

merkbaar afnemen. 
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I 
Het effekt van fasefocussering is hierop gebaseerd. Het effekt is het 

i 
sterkst in het centrum van het cyclotron waar de oversteektijd het grootst 

is. 

, __ puller ,. I , 
, ---- -} ·' , ... ~.... •' \ 

dee 

-

I 
I 

- -':!-- -

- --...:;....-

.t.o., 

Fig~ 1. Het faseversohiZ 26~ ten gevoZge van de oversteektijd door de spZeet. 

De est van deze paragraaf zal worden gewijd aan een beschrijving van de 

ver ikale beweging van een deeltja ten gevolge van het elektrische veld 

ove
1 

de versnelspleet, Deze beweging kan worden beschreven ' door een 

ham~ ltonfunktie van de vorm (ref. 51 

-2, 
z 1.2.1 a) 

waarbij w2 (~) afhangt van de vorm van het elektrische veld en een funktie 

is van de coördinaat x langs de spleet , volgens 

iAJ'( x) = ~' r-~;.x)r ~ t''(x) 
1.2.1 b) 

waarbij ~(x) het potentiaalverloop is over de spleet en 

~· Cxl= a~ 
a x 

Bij het ingaan van de spleet dient een coördinatentransformatie te word~n 

toegepast volgens 

z 
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waarbij E de energie van het deeltje is 
. i 

de spleet 

bij \het 

\ 

\ 

inkomen van 

E
0 

de energie van het deeltje is halverwege de spleet 

BiJ het uitkomen van de spleet moet worden teruggetransformeerd volgens 

- (.!!)-~ 
Z ~ Z. E~ 

· ~ 

- (~)-" Pz = Pz · E
0 

waarbij Ef de energie van het deeltje is na het passeren van de 

spleet. 

Met behulp . van de bewegingsvergelijkingen 

volt uit I.2.1.: 
I 
I 
I 
I 

! 

'dx 

1-
()Z 
l> x' 

= 

::. 

. De kromming van de baan is nu plaats-afhanke1ij k, 

Het totale effekt van het elektrische veld op de positie en richting van een 

deeltje kan worden gevonden uit een integratie over de spleet. 

Een beschrijving in analogie met optische lenzen is öok mogelijk. 

Voor kleine variaties van z geldt namelijk : 

~3~ 
AZ'= - ~- j wY~J dx 

~~ 
De waarde van de integraal kan gezien worden als een lenssterkte 
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2 
Voor de eerste term in w (x)geldt : (zie vgl. I.2.1 8) 

a. de term is altijd positief 

b. de funktie ligt symmetrisch rondom x=O 

c. de term is van de orde 1/E
0

2 

Voor de tweede term geldt 

a. de term is positief bij de uitgang v~n de spleet 

negatief , bij oe ingang van de spleet 

5. de grootste waarde wordt óereikt voor x-waarden behorend bij 

de in- en uitgang van de spleet 

c, de term is van de orde 1/E
0 

In figuur 2 zijn het veldverloo~ van ~(x) en zijn afgeleiden geschetst. 

2 

dee 
\SSSSS\SI_ 
x-- -........ ------/---/ / -

\SS\\\\\\1-

x--

x---

t 

-- ------ :::--;;:..r-'~~~ - -K\S\\\51 

- - -·----- -- ..•. - -------------··· 

/I 

rj (x) 

t 

Fig. 2. Het verdverloop van ~(x} en de afgeleiden die ~n w2(x) voorkomen. 

/ " 

·- ....... 
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I 
In analogie met optische lenzen kan de versnelspleet .worden voorgesteld als 

een reeks van lenzen zoals in fig. 3 is geschetst. Een positieve lens van de 

orde 1/E bij de ingang, een positieve lens van de orde 1/E2 in het midden 
0 0 

en een negatieve lens van de orde 1/E bij de uit~ang van de spleet. De 
0 

wäarde van de lenssterktes is in appendix A berekend. 

x~ 

Fig. • De Zenzenanalogie voor het elektrische veld over de versneZspZeet. 

Een .aantal focusserende effektentreden op : 
. . 

a, een positieve en een negatieve lens van de orde 1/E achter 
0 

elkaar: als de lenssterktes even groot zijn is er een netto 

focussering volgens de formule 

y 
F, 

+ 
d. 

d is de afstand 

tussen de lenzen. 

De grootte van de totale lens is van de orde 1/E2 
0 

b, snelheidsfocussering~ ten gevolge van de versnelling is de 

verblijfstijd in het defocusserende veld korter als in het 

focusserende veld. I De 1~ term in w2 (x) brengt dit effekt in 

rekening. 

c. fasefocussering: gedurende de oversteektijd van de deeltjes 

verandert het elektrische veld. De fase ~. (zie fig. 1) kan 
J. 

zodanig gekozen worden dat het elektrische veld afneemt 

gedurende de oversteektijd van :de deeltjes. Het defocûsserende 

effekt zal dan zwakker zijn als het focusserende effekt. 
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Dit effekt is fase+afhankelijk. Hierop 

methode Beschreven in hoofdstuk 2. 

berusJ de faseselectie-
• I 

I 
De fases· •· waarbij fasefocussering optreedt,; zullen verder . . l 

negatief worden genoemd •. 

Het effekt van de Oee-spleet focussering kan gezien worden als een 

. b~jdrage tot
2
de totale ~scillatiefrekwentie v~.;. In het centrum wordt de 

waarde van v t bepaald door de vertikale focussering van de Dee-spleet. z. 
De azimuthals modulatie van het magneetveld is hier nog verwaarloosbaar. 

Vanwege 'z't:: A 11 (ref. ~ y, i7r · I F 'l}JJ 

kunnen we schrijven: 
I ~ t 

){,! = J{ ~ -1 ~" du-~ 
1.2.2. 

In.het Eindhovens cyclotron zullen de meeste deeltjes na een tweetal om

wentelingen een fase •· hebben rond ~40°. In het gebied waar fasefocussering 
. l . 

niet meer effektief is (na ca, 20 omw.) wordt met behulp van een afwij~ing 
0 in het isochrone vel~ de_ fase geleidelijk naar 0 gebracht. Oe deeltjes 

worden dan verder zoveel mogelijk rond de top.van de versnelspanning ver-
i 
~neld (zie ook I,3,], 

~~._B!t_f!ê!~!r!ee~ 
i 
l 

Als de omloopfrekwentie ~rf hiet precies overeenkomt met de frekwentje 

~an de versnelspanning dan zal de HF-fase •i van de deeltjes veranderen. 

Per omwenteling is deze verandering : 

; .. -
waarbij w (E] de hoekfrekwentie van de deeltjes. een funktie . . . 0 

is van de energie. 

Oe energiewinst per omwenteling is : 

dE 
dM. 

waarbij n 

= 

het omwentelingsnummer is en 

.V
0 

de amplitude van de versnelspanning. 

De energieverandering ten gevolge van een faseverandering wordt dan 

gegeven door : 

d.E elf d.trt. J_f - = 
cl~ d.M cl 1: -

d~ 

= Vo c.c:n ~J. W0 {G) 
2TT' CA.,. A - (j t~= r 
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Scheiden van variabelen ~ en E en integreren over het energieinterval 

geeft : 

Uit formule 

afhangt van 

Voor kleine 

• 
waarbij •ide startfase is van het deeltje. 

I. 3.1. volgt dat he.; verschil .1)~ ~ {E) - ~W. ~ niet 

de startfase •. • · 
l 

!.3.1 • 

HF-fases geldt dus dat faseverschillen aan het begin V?n het 

versnelproces bij dezelfde eindenergie behouden blijven. 

Oe ionen worden slechts uit de ionenbron getrokken als de versnel

spanning de juiste polariteit heeft. Oe geometrie in het centrum is zo

danig dat de deeltjes na enige omwentelingen een fasebreedte hebben van 

30 à 40°. Het zwaartepunt van de intensiteit :ligt op een HF-fase rond 

- 40° (zie fasefocusseringl. 

Voor een geometrie me~ twee versnelspl~ten per omwenteling is de "eind

energie als funktie van de startfase •. gegeven door : 
l. ' 

1M. 

E(m) ~ L_r,. e.V.. '"" [ f{ + t>?j w} 
./c .. 1 

I.4 .1 • 

waarin fk een vormfactor is voor de eerste spleetovergangen 

waar in 'plaats van een sommatie een integratie moet 

worden uitgevoerd (ref. 2) 

Formule !.4.1. kan herschreven worden als 

waarbijj volgt uit 
0 

-- !.4.2. 
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Rond ~i •<P n heeft de eindenergie een parabolisch verloop als funktie van cf> i 

zoals in fig. 1 is geschetst. Uit !.4.2. blijkt dat cf>0 per omwenteling kan 

veranderen. 

E 

t 
E 

--~, 

Fin, 1. Het parabolische verloop van E(n) rond de fase cf>. = cf>. 
v '2- 0 

De grootste intensiteit hoeft niet rond cf>i = cf>
0 

te liggen. 

Aan het eind van het versnelproces worden de deeltjes met behulp van ~ 
r 

een radiale deflectiespanning tussen de extractorelectrodes uit hun baan 

getrokken en in het bundelgeleidingssysteem gebracht. In het E-cj>i 

diagram wordt de radiale opening tussen de elektrodes voorgesteld door 

twee energieniveaus •. In fig, 2 is dit weergegeven, 

E 

t 

I I ... r-- 35. ---.~ .. 1 

Fig. 2. De extractoropening~ voorgesteld als twee energieniveaus. 
-3 

· De energiespreiding van de externe bundel zal ongeveer 3.10 zijn. 
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Oe radiale uitgebreidheid van een cyclotronpuls is i~ het algemeen 

zó groot dat de puls door de extractor in 10 à 20 omwenteiingen wordt 
. I . 

"afgeschild" (multi~tDrn extractie). Dit betekent dat de externe cyclotron-

puls is samengesteld uit deeltjes die niet allemaal evenveel omwentelingen 

in het cyclotron hebben g~maakt zoals in fig. 2 is aangegeven. 

In het Eindhovens cyclotron is op extractieradius (R = 52 cm •• na 
' 

+ 300 omw.) de afstand tussen de toppe~ van twee opeenvolg~nde parabolen 
-3 

ruwweg 6E~ 3.10 .E. overeenkomend met een baanscheiding van ongeveer 

0,5 mm. voor gecentreerde banen. 

Aangezien de deeltjes ook nog oscillaties rondom de centrale baan uitvoeren 

is het op deze manier niet mogelijk de bundel uit het cyclotron te extra

heren zonder ontoelaatbaar veel stroomverlies op de extractorelectrodes 

(deze hebben een dikte van 0,3 à 0,4 mm). 

In de volgende paragraaf zal een methode worden besproken waarmee 

de baanscheiding aan het einde van het versnelproces kan worden vergroot. 

I.~. Het extractiemechanisme 
---~------------------------

Het grciotste gedeelte van het versnelproces speelt zich af in een 

ma1neetveld waarvoor geldt : vr>1 

In !het randveld meemt de radiale gradient af. Er wordt een punt bereikt I . . 
wa~rvoor geldt vr=1. (zie fig. 1). Dit houdt in dat een niet-gecentreerd 

. . 
de~ltje één volledige radiale oscillatie per omwenteling maakt. Met een 

eerste-harmonische veldverstoring wordt nu de oscillatie in resonantie 

gebracht waardoor de oscillatieamplitude aangroeit • . Van dit effekt wordt 

gebruik gemaakt om de baanscheiding voor extractie te vergroten. (ref. 7) 

<8> 

t J3 i-oo. 

__.R 

Fig. 1. He t verZoop van de gemiddelde waarde (over het azimuth) van de 

induat~e aZs funktie van de straal. 
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Fig. 2. De precessie van de deeZtjesbaan om de evenwiohtsbaan. 

In de faseruimte wordt deze oscillatie weergegeven door een vector die 

als funktie van 8 tegen de klok in roteert. 

Wordt in de faseruimte de eigen ellips gesuperponeerd op de 9eweging van 

het baanmiddelpunt voor gecentreerde banen dan krijgt men een beweging 

zoals in fig. 3 is weergegeven. De grootste baanscheiding wordt verkregen 

door het azimuth waarbij in de faseruimte de richting van de oscillatie

beweging samenvalt met de ri6hting waarin de baanmiddelpunten b~wegen. 

(zie fig. 3).(ref. 7) 

fifJ~'- 3--: De :rel?:reaentatie van de deeUjesbeweging in de faseruimte op het 

azimuth van de extracto:r. Het gebied binnen de arcering steZt de 

extractoropening voor. . 
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verandering van de oscillatiehoek *osc.hangt af van vr 

de relatie : 

ó lf'~c.. 11T ( ~-1) = 
A h\ 

waarbij voor v een over het azimuth gemiddelde waarde wordt 
r 

genomen. 

Oe extra baanscheiding is pas van belang na de straal waarbij v =1 r 
Oe oscillatiefase wordt dan gegeven door 

M.l. E) 

11Ï j (~- 1) . J. /fl. 

/Yl' 

I.S.1. 

waarbij ni het aantal omwenteliMgen geeft tot aan de straal 

waarbij v =1 
r 

n(E) het aantal omwentelingen is nodig om de energie E 

te bereiken . 

*n 
i 

de oscillatiefase is ten gevolge van de eerste

harmonische veldverstoring·. 

Formule I.S.1. kan als volgt worden herschreven 

E 

J (~-1) 
-t 2 ïT i{, (.

01 
~ . d E 

E{Jj, -::~) 

waarbijE(v =1) de energie is van het deeltje op de straal . r 

waar ··v =1 
r 

Oe radiale positie voor een bepaalde energie is gegeven door 

waarbij r
0

(EL de straal is van een gecentreerde baan 

en xm de amplitude van de radiale oscillatie 

Voor de baanscheiding volgt 
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De eerste term geeft de baanscheiding ten gevolge van de energie

toename. 

De tweede term beschrijft de zogenaamde regeneratieve baanscheiding 

(ref. 6),(precessieve extractie) 

De derde term geeft de baanscheiding .. ten gevolge van de oscillatie 

rond de evenwichtsbaan. 

In het Eindhovens cyclotron maakt ·men gebruik van het effekt be

schreven door de derde term om de baanscheiding voor extractie op te 

voeren ( ref, 7), 

De cycloidale beweging in de faseruimte (fig. 3) kan beïnvloed worden 

door 

a. de vorm van het randveld (door middel van correctiespoelen). 

Hiermee wordt v en daarmee ~ bepaald r osc, 
b, de exitatie van de . harmonische spoelen. Deze bepalen de 

amplitude van de oscillatie en de startfase ~n. 
· l 

c. de versnelspanning : deze bepaalt het aantal omwentelingen 

tot aan de extractieradius en dus het aantal oscillatie-

periodes, 
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Hoofdstuk II. - Faseselectie 

Oe externe bundelpuls is samengesteld uit deeltjes met verschillende 

~F-fases en bevat bijdragen uit interne cyclotronpulsen die tot aan ex

tractie een verschillend aantal omwentelingen hebben doorlopen (par. I.4,) 

De faseBreedte van de externe puls is ongeveer hetzelfde als de fase

breedte van de interne puls. 

Voor bepaalde kernfysische exper1menten is een kleine energiespreiding 

gew~nst.Een kleine fasespreiding voldoet aan deze eis.Met een kleine interne 

fasebreedte is het bovendien mogelijk een studie van het extractiemechanisme 

van het cyclotron uit te voeren. 

Een methode om in het centrum van het cyclotron deeltjes met een 

kleine spreiding in HF-fase te selecteren (ca. 4°) vormt het onderwerp 

van dit hoofdstuk (zie ook ref. 11. 

Oe beschrijving van de vertikale beweging in een rotatiesymmetrisch 

magneetveld is gegeven in paragrafen I.1. en I.2. 

Geschreven naar de coördinaat s langs de deeltjesbaan, krijgt men 

'\. 

d Z . + 
II.2.1, 

() /,) 1. 

waarbij r de straal is van de deeltjesbaan 

v de vertikale oscillatiefrekwentie geeft volgens z 
I.2.2. 

Samen met de startvoorwaarden op s = o 

z~ Zo (in mm] 

Z'= ê)z. :: z' (in mrad) 
ê>-1 Q 

zijn de oplossingen van II. 2.1 , gegeven met 

z zo. c.~ ~ e + 1 A 
ll~ l{B :: zo . ;:. 

I -zo. Yz J{B + z' ~ ~e z = ::r I)VM. 1:1 
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De vector (z, z'l kan worden beschouwd als de transformatie van de 

vector (z, z'J volgens : 
0 0 

~ J{e 
4 

I.)IM ~ e ·zo z -J{ 
7 -

I - Jl'& A Wo >{& un >I_ e z' z • () 

A 

In de faseruimte z - z' doorloopt het eindpunt van d~ vector z als 

funktie van a een ellips om de oorsprong. De hoek ~ waarover de . osc. 
vector z voor een deeltje met een bepaalde HF-fase zal roteren wordt 

gegeven door . 

5 10 

Fig. 1. Het berekende verZoop van v t voor de eerste 10 omwentelingen. 
z" 

De gestippelde Zijn geeft het verZoop van v 
z"mag. 

De Zijn 6 D. geeft het verZoop van v z zoals in ref. 2 

gegeven. Deze waardes zijn berekend uit metingen met een mag

netisch analogon voor het elektrisch veld in het centrum. 
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In fig. j is het berekende verloop van vz(~HF'n) gegeven zoals het 

is berekend aan de hand van het mathematische model beschreven in I.1. en 

I,2, 

Tengevolge van de faseafhankelijkheid van de rotatiehoek $ zal osc. 
in de z - z' ~ pRF ruimte een vlak door de ~RF-as na een aantal omwentelingen 

getordeerd worden afgebeeld. In fig. 2 is dit geschetst, 

Oe rotatie ·.zal in de eerste paar omwentelingen het grootst zijn (zie fase-

focussering I,2,), 

z' 
t / 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

-z 

Fig. 2. Een vlak door de ~HF-as van de faseruimte z- z'- ~HF wordt na 

enige omwentelingen getordeerd weergegeven. 

Als op een van de eerste omwentelingen een vertikaal selecterende 

spleet 5j wordt geplaatst dan zal na een vastgesteld aantal omwentelingen 

slechts voor één HF-fase de afbeelding in de faseruimte van deze spleet 

over j80° zijn geroteerd. Als op deze omwenteling een tweede spleet 52 

wordt geplaatst, dan zullen de deeltjes die spleet 51 zijn gepasseerd 

en de goede HF-fase bezitten ook de tweede spleet kunnen passeren. 

Deeltjes met andere HF-fases zullen slechts voor bepaalde starthoeken 

z' (ter,plaatse van 5j) spleet 52 kunnen passeren. In fig. 3 is dit 

duidelijk gemaakt. 

Fig. 3.a. De baanbeweging voor deeltjes met verschillende ·HF-fases. 
' · 
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z' 
t 

-z 

Sl SZ 

n=z s 4 5 • 
Fig. 3,b, De rotatie in de faseruimte van de afbeelding van spleet Sl. 

Voor de gewenste fase zal na een aantal omwentelingen de af

beelding van S1 met de representatie van spleet S2 moeten 

samenvallen. 

Oe berekende rotaties van de z'-as voor verschillende HF-fases in het 

. Eindhovens cyclotron zijn in fig. 4 gegeven. De berekening start met de 

vector (0,6) op de 2e omwenteling, na de 4e versnelspleet overgang. Oe 

getallen langs de figuur geven de nummers van de omwentelingen waarbij 

een deeltje met de aangegeven HF-fase spleet S2 ontmoet (zie ook II,3, 

fig. 1). 

8 

7 I Z/mm 

I 

Fig. 4. Transformatie van twee onafhankelijke vectoren (1,0) en (0,6). 

Hiermee is de afbeelding van spleet Sl te construeren. 
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Zowel de baanstraal als de baanscheiding zijn faseafhankelijk. De 

spl~ten S1 en S2 zullen dus een radiale uitgebreidheid moeten bezitten, 

om voor alle deeltjes in een bepaald~ omwenteling een begrenzing te vormen. 

Deeltjes met bepaalde HF-fases zullen daardoor meerdere malen tussen de 

spleten S1 en S2 doorkomen. Dit heeft een gunsti~e invloed op de onder

drukk{ng van ongewenste fases, Oe radiale afmetingen van de spleten worden 

nu zodanig gekozen dat deeltjes met de te selecteren fase slechts éénmaal 

tussen de spleten S1 en S2 doorlopén, terwijl te onderdrukken deeltjes 

zo vaak mogelijk tussen de spleten dienen door te komen. 

In fig. j staat de straal r van de evenwichtsbaan uitgezet tegen de 

HF-fase. De figuur is berekend voor een deeltjesenergie van 20 MeV met de 

formule : 

A = V"' . "· . CU. ~ . 

waarin B de magnetische inductie in het mediaanvlak is. z 

Bz = 1,25 T 

V 33 kV 
0 

Voor de situatie waarin de spleten S1 en S2 op hetzelfde azimuth staan 

volgt uit het rekenmodel (zie Appendix B) dat de afbeelding van de z'-as bij 

n=7 over 180° is geroteerd (voor de HF-fase van -42°J, gerekend vanaf n=2. 

Een spleetconfiguratie die bij voorkeur deeltjes doorlaat met een HF-fase 

rondom -42°, met een fasesp~eiding van 3°, is in fig. 1 getekend. 

Het Eindhovens cyclotron heeft in het centrum een maximale bundel

intensiteit rondom een HF-fase van -40°, Dit is geconcludeerd uit sporen 

die door de bundel in kalkpapier waren gebrand. Het kalkpapier was aan 

de bronkop bevestigd, loodrecht op het mediaanvlak, in radiale richting, 

De waargenomen baanscheiding tussen een achttal omwentelingen kwam het 

beste overeen met de berekende baanscheiding voor -40°. 

Deze waarde voor~. wordt bevestigd door een schatting gemaakt in ref. 2. 
J. 
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···· I 
I 
I 
I 

7 R,.tm 

8 

9 

-·-·-·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·- ·-·-·-·-
--R 

Fig. 1. Baanstraal en baanscheiding als funktie van de HF-fase van de deeltjes. 

Een illustratie in de faseruimte van de situatie waarbij een deeltje 

met een bepaalde HF-fase tweemaal tussen spleet S2 doorkomt is geschetst 

in fig. 2.Het getal tussen haakjes geeft het nummer van de ~mwenteling 

waarop het deeltje tussen de betreffende spleet komt. Oe afbeelding van 

spleet S2(nl is doorgetransfo~meerd naar de omwenteling (n+1) waar de 

spleet nogmaals snijdt. 
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Fig. 2. Situatie in de faseruimte waarbij de deeltjes tweemaal tussen sg 

doorlopen. 
s1*(2) is de afbeelding van spleet Sl per plaatse van spleet S2. 

S2*(n} is de afbeelding van S2 vanuit de vorige omwenteling.~ 

In de transformatie van S1 naar S2 bevat de getransformeerde spleet

breedte een vergratingsfactor a, Als vergratingsfactor wordt gedefinieerd 

de verhouding van de spleetbreedte van de transformatie van spleet S1 en de 

werkelijke spleetbreedte. Zolang s2 > a.s1 zal voor de te s~lecteren fase 

' uao0 rotatie in faseruimtel de afbeelding van Sj in de faseruimte, ter 

plaatse van spleet S2, ruim passen óinnen de representatie van spleet S2 

(zie fig. 1 L De opening van. spleet S1 bepaalt in dit geval de maximale 

acceptantie. 

Opmerking 

De grootte van het acceptantieoppervlak (het gebied in de faseruimte wat 

beide spleetrepresentaties gemeen hebben] is voor de gewensta fase in · 

principe onbeperkt. In het rekenmodel is echter _een maximale afstand tot 

het mediaanvlak geprogrammeerd van 5 mm.~ overeenkomend met de opening 

tussen de deflectieplaten die in hoofdstuk 3 zullen worden bespioken. 

Dit legt beperkingen op aan de maximale starthoek z' (ter plaatse van S1) 

waardoor deeltjes nog bij spleet S2 kunnen komen, en du~ aan het accep

tantieoppervlak. 
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Voor de niet-gewenste fases valt de afbeelding van 51 schuin over de re

presentatie van 52. Het acceptantieoppervlak is evenredig met de openingen 

Van 51 en 52. De opening van 52 kan nu gereduceerd worden tot s2 = a.s1 

voordat dit invloed heeft op de acceptantie van de te selecteren fase. Oe 

acceptantie voor de niet-gewenste fases wordt echter wel kleiner. Een en 

ander is in fig~ 1 geillustreerd. 

z' z' 

52 

z z 

z 

52>01'51 52= o<51 

Fig. 1. De invLoed van het verkLeinen van s2 op de aaaeptantieoppervLakte 

voor de gewenste fas e (a) en de niet gewenste fases (b). 

Als geldt s2/s1 = a, dan is de verhouding tussen de acceptantieoppervlakken 

van de gewenste fase en de niet-gewenste fases maximaal zoals blijkt uit fig. 2. 

Hierin is het verloop van deze verhoudi8g als funktie van de waarde van 

s2/s1 gegeven. Oe verhouding is genormeerd op 100. Bij iedere waarde van 

s2/s1 is hiervoor genomen de grootte van het acceptantieoppervlak behorend 

bij de gewenste fase. (In dit gev~l -43°).Dat de lijn voor -40° al rond de 

10% ligt, wordt verklaard doordat deeltjes met deze fase al tweemaal tussen 

spleet S2 doorgaan. 
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Opmerking. 

Oe mate van onderdrukking hangt sterk af van de waarde van s1. Bij één waarde 
' 

van s2/s1 is voor de gewenste fase de grootte van het acceptantieoppervlak 

evenredig met s1. voor de niet gewenste fases is het oppervlak evenredig met 

de grootte van s1 en s2. Vanwege het feit dat s2/s1 constant wordt veronder

stelt is het oppervlak voor de niet gewenste fases dus ~venredig met s1 2 . 

Er zijn nog geen uitvoerige berekeningen gedaan om de onderdrukking van 

ongewenste fases als functie van s1 te bepalen. 

ZD 

Transmissla (%) 

lD 

- 52/s1 

1 z 

Fig. 2. De kleinste verhouding tussen de acceptantieoppervlaktes van de 

ongewenste fases en de acceptantieoppervlakte van de gewenste fase 

wordt verkregen voor s2/sl = 5/3. 

.. 

\ 
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I 
In !!.4. -is reeds gezegd dat voor s2 > a.s1 de opening van spleet S1 

bepalend is voor de maximale acceptantie van de gewenste fase. 

· Oe geometrie in het centrum (vóór de 2e omwenteling. waar spleet S2 zich 

bevindtl laat slechts deeltjes door met richtingen kle~ner dan een bepaalde 
i 

'· 

maximale waarde. ~et heeft dus geen zin het spletensysteem zo te dimensioneren 

dat er deeltjes door zouden kunnen met richtingen groter dan deze maximale. 

-~ In ref. 2 wordt de emittantie gegeven voor deeltjes met ~HF = -40° ter 

plaatse van de ~ eerste omwenteling onder de puller. Dit is in fig. 1a 

getekend. Getransformeerd naar de 2e omwenteling en het azimuth van spleet S1 

levert dit fig. 1b, 

~) 
! 

Z/mm 

b) 

Fig. 1.a. De emittantie van het bronpuller systeem op de le omwenteling. 

b. De naar Sl getransformeerde emittantie.De spleet Sl is gestippeld 

ingetekend. 

Hieruit blijkt dat ter plaatse van spleet S1 geen grotere richtingen als 

ca. 10 mrad. zullen voorkomen. Oe begrenzing in de z'~richting voor de 

gewenste fase (in ons geval de deflectieplaten) zal zó geprogrammeerd dienen 

te worden dat het spletensysteem voor de gewenste fase ook een maximale 

hoek .van ca. 10 mrad. accepteert . 

Opmerking. 

Oe grootte van s1 zal in ieder geval zó groot moeten zijn dat het hele gebied 

tussen de spleten, tot ca. 10 mrad. redelijk gevuld is. 

Oe ideale positie van spleet 51 zou dus zijn op het azimuth waar de emittantie 

van het bron-puller systeem in de faseruimte vertikaal staat.Oit punt ligt 

echter onder de Oee zodat een compromis dient te worden gevonden ofwel op de 

eerste ofwel op de tweede omwenteling. 

\ 
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II.6. De doorlaatkarakteristiek. -------------------------------

De doorlaatkarakteristiek wordt gedefinieerd als het verloop van de 

acceptantieoppervlaktes als funktie van de HF-fase. 

Deze karakteristiek heeft een ondergrens voor die fases waarvoor de 

afbeelding van spleet S1 ter plaatse van spleet 52 is geroteerd over een 

hoek van k.90°. Deeltjes die voldoende dicht bij het ~ediaan~lak bewegen 

kunnen steeds beide spleten passeren, on~fhankelijk van hun HF-fase. 

In fig. j 

houding s2/s1 

fasespreiding 

is de berekende doorlaatkarakteristiek gegeven voor een ver-
a . 

= 6/4. Rondom ~HF= · -42 ~worden deeltje&geselecteerd met een 

van 3°. Het scherpe afvallen rond -40° en -44° is te wijten 

aan he~feit dat deeltjes met die fases al tweemaal tus~en spleet S2 doorgaan. 

De andere sprongen in de karakteristiek zijn te wijten aan soortgelijke 

effekten; het al of niet voor .een 2e of 3e maal passeren tussen een der 

spleten. (zie fig. 1 van !!.3) 

11 

-t., 
-H -41 -n 

· Fig. 1. De grootte van het acceptantieoppervZak aZs funktie van de fasen 

voor s2/s1 = 6/4. 

De acceptantieoppervlakken behorend bij fig. 1 zijn in fig. 2 weergegeven 

in de z - z' - ~HF ruimte. 

( 
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Hoofdstuk III. Pulsering 

In dit hoofdstuk komt een methode aan de orde om de interne bundel zodanig 

te pulseren, dat slechts één bundelpuls wordt versneld 'terwijl de rest van de 

bundel gedurende meerdere HF-periodes wordt onderdrukt. 

Een gepulseerde bundel kan gebruikt worden voor : 

a. onderzoek van het extractiemechanisme. 

In paragraaf I.4. is reeds vermeld dat een interne bundelp~ls 

door de extractor ~ordt "afgeschild". Door het versnellen van 

een geisoleerde 'deeltjespluk~is dit effect waar te nemen. 

b. onderzoek naar de werking van het faseselectiemechanisme. 

Het aantal omwentelingen waaruit deeltjes bijdragen leveren aan 

één en dezelfde externe bundelpuls levert informatie over de 

fasebreedte van de interne cyclotrohpuls. 

c. onderzoek van snelle looptijden of vervaltijden waarvoor een 

periodetijd is gewenst die langer is dan één HF-periode. 

/ 
I 

,... 
/ 

/ 

/ 
/ 

- . -- • t----1 . --

\ 

PULL ER 
...... 

...... 

DEE 

DUMMY DEE 

PLATEN 

Fig. 1. Schets van het cyclotroncentrum en de afbuigplaten. 



Fig. : De deflectieplaten en faseselectiespleten, gemonteerd op de kop 

van de ionenbron. 
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In het Eindhovens cyclotron is gekozen voor een v.ertikale deflectiemethode 

met behulp van een elektrisch veld over twee afbuigplat en. , Teneinde de be

nodigde afbuigspanning laag te houden, zijn de platen in het centrum ge

mo~teerd, aan weers~ijden van het mediaanvlak, op een onderlinge afstand 

van 8 mm. 

Een van de platen is geaard, de andere is via glazen k~alen geisoleerdGbe

vestigd. Met behulp van een 3DOn stiip-line wordt o0er de platen een bepaalde 

spanning aangelegd. Fig. 2 toont de afbuigplaten zoals ze op de bronkop zijn 

gemonteerd, De platen strekken zich uit van de 4e tot de 7e omwenteling over 

een azimuthals lengte van ca. 90°, 

In ~fig, 1 is een bovenaanzicht van het centrum geschetst met de deflectie

platen op hun plaats. 

Teneinde één cyclotronpuls te selecteren wordt op de deflectieplaten een 

. . blok/vormige spanning gezet die symmetrisch ligt rond 0 V, De pulslengte 

bedrLagt . twee HF-versnelperiodes. Gedurende de tijd dat de spanning positief 

is, r.ordt de bundel onderdrukt. 

I 
I 

! 

z' 
t 

' 

~s 

5 
a) 

4 
' 

7 6 

b) 
n 4 5 6 7 -t 

c) 

Fig. 1. De beweging ten gevolge van de afbuigspanning voor deeltjes die op de 

opt ische as starten, a ) i n de r eël e ruimte, b ) i n de f aseruimte, 

c) de deflectiespanning. 



De deeltjes die op de eerste doorgang tussen de platen een positieve 

spanning zien, op de 2e en 3e doorgang een negatieve en op de 4e en laatste 

doorgang weer een positieve (fig. 1c) zullen een baan beschrijven zoals in 

fig. 1a i~ geschetst. De deeltjes worden eerst van het mediaanvlak afgebogen 

en vervolgens weer naar het mediaanvlak teruggebogen. De overeenkomende 

beweging in de faseruimte is in fig. 1b gegeven. 

Op de laatste van het viertal omwen~elingen ond~r de plate~ wordt nu een 

vertikaal definiërende spleet geplaatst. Deze spleet laat de deeltjes die de 

hierboven beschreven baan hebben gevolgd door, 

Deeltjes afkomstig uit andere cyclotronpulsen zullen te laat of te vroeg onder 

de platen arriveren en ten gevolge van de asymmetrische baanbeweging door de 

bekken van de spleet worden opgevangen. 

In fig. 2 is in de faseruimte de beweging van deeltjes afkomstig uit op

eenvolgende cyclotronpulsen weergegeven. _De deeltjes starten op de optische 

as. De spleet is gearceerd weergegeven. 

z' 

' 

(K+l).t. 
• a • • 

K.t. (K-l).l. 
0 • • • 

---t---1--- ----1----F 

Fig. 2. Het principe van pulsscheiding voor deeltjes die op de optische as 

starten. 

-t 
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In de praktijk wordt spleet S2 van de faseselectie ook als spleet voor de 

pulsselectie gebruikt. Dit heeft consequenties voor de werking van het fase

selecterende mechanisme. Een aantal oorzaken hiervan worden in de vblgende 

paragrafen behandeld. 

De simplistische voorstelling van de deeltjesbeweging ten gevolge van de 

deflectiespanning uit III.2, is op een aantal punten onvolledig. Deze komen 

hierna één voor één aan de orde. 

Oe effekten zullen alleen besproken worden voor de te selecteren bundel- · 

puls. In paragraaf III.6. komt het effekt op de pulsselectie aan de orde. 

In de eerste paar omwentelingen is de energietoename per omwenteling nog 

relatief groot. Oe afbuighoek dz' ~al daarom, bij gelijkblijvende afbuig

spanning, geringer worden op elke volgende omwenteling. Deeltjes op de optische 

as zullen na 4 deflectieklappen niet in het mediaanvlak terugkeren. 

In fig. 1 is dit geschetst. 

z' 
ft----, 

-z 

Fig. 1. Het kleiner worden van 6z' naarmate de energie toeneemt. 

Vanwege de vertikaal focusserende werking van de versnelspleet en van het 

magnetische veld mag tussen de klappen geen rechtè drift worden verondersteld 

zoals gedaan in III.2. fig. 2. 
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Oe beweging 0an een deeltje onder invloed van het magnastveld wordt in 

de faseruimte weergegeven met de eigenellips. Tengevolge van het focusserende 

effekt van de versnelspleet gaat de representatie over van de ene ellips in 

de.andere, 

Oe beweging van een deeltje met in achtname van· versneleffekten en 

focusseringseffekten is geschetst in fig. 2. Oe beweging is, ten gevolge van de 

Oee-spleet focussering faseafhankelijk. 
z• 
t 

-z 

2, Het effekt van de defZectiepZaten aZs de focusserende effekten 

worden meegenomen. 

III. ~~~-~ê~-~~~9~ê19_~~~-9ê_~1~~ê~· 

et elektrische veld tussen de platen heeft een gradiënt in radiale 
I 

rich~ ing. Dit houdt in dat de deeltjes in de omwenteling die v66r de platen 
' 

lang~loopt én in de omwenteling voorbij de platen riog een elektrische kracht 
! 

ondervinden. . .· ) 

. . - - Dit randveld neemt af met de afstand tot de plai~n. He~ffekt is dus . 

faseafhankelijk omdat de straal van de baan faseafhankelijk is. 

Het verloop van het randveld is opgemeten aan de hand van een 2-dimensio

naal model getekend op grafietpapier; In fig. 3 is het resultaat hiervan 

gegeven ·. 

Opmerking 

De invloed van het buitenste randveld is voor de pulsering niet van belang 

omdat het pas optreedt na passage van de spleet S2. 

Voor de bundelkwaliteit kan het echter wel nadelig zijn omdat de bundel door 

het randveld in vertikale oscillatie kan worden gebracht in een gebied waar 

de vertikale focu~sering een minimum heeft. 
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Fig~ 3. Het verloop van het randveld zoals opgemeten op grafietpapier. 

R is de straal van de rand van de plaat. 

Omdat de baanscheiding faseafhankelijk is. zal het voorkomen dat de deeltjes 

met !negatievere fases 
I 

' 
wen~elingen tijdens 5 

met :positievere fases 

(zie II.3 fig. 1). 

(kleinere energiewinst) in plaats van tijdens 4 om

omwentelingen tussen d~ platen komen. terwijl deeltjes 

slechts tijdens 3 omwedtelingen tussen de platen komen. 

Alle genoemde effekten zijn faseafhankelijk. Deze methode van pulseren 

heeft dus inherent een zekere fasevoorkeur. In combinatie met de faseselectie

spleten beschreven in hoofdstuk II. is het van groot belang beide systemen 

zó op elkaar af te stemmen dat de deeltjes met de te selecteren fases ook mét 

pulsering zoveel mogelijk spleet S2 kunnen passeren. 

Fig. 4 laat het resultaat van berekeningen zien waarin al de genoemde 

effekte~ zijn verwerkt. 
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utra~ 
emwenteling 

zimrad 

Z/mm 

. Fig. 4. De berekende beweging van deeltjes die in de oorsprong zijn gestart 

met verschillende HF-fases. Vóór de kZap op de 4e omwenteling 

passeren de deeltjes eerst door het randveld. Sommige negatievere 

fases passeren 5 maal tussen de platen. 

Bij het gecombineerd gebruik van faseselectie en pulsselectie, waarbij 

beide methodes spleet S2 gemeenschappelijk gebruiken, dienen beide mechanismen 

met zorg op elkaar te worden afgestemd. Het is niet voldoende de pulsering 

slechts voor één deeltje te optimaliseren. Rekening moet worden gehouden met 

de manier waarop de afbeelding in de faseruimte van spleet S1 door de pulsering 

wordt beinvloed. 

Voor de~ltjes met de te selecteren fase zal de beweging zo goed mogelijk de 

ideale figuur van III.2. moeten volgen. 

Het pulseringssysteem bevat de volgende correctieparameters : 

a. de azimuthale lengte van de platen als funktie van de straal : 

Hiermee kan een bepaald verloop in de grootte van ~z' over de 

verschillende omwentelingen worden gekozen~ Dit biedt een mogelljk

heid om de energieafhankelijkheid van ~ z' en de focusserende 

effekten gedeeltelijk te compenseren. 

Deze methode van optimalisatie is nog niet in het rekenprogramma 

opgenomen. 
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b. de radiale plaatpositie : 

hiermee kan de sterkte van de eerste randklap beïnvloed worden. 

Deze methode is veelbelovend als de radiale positie van de platen 

vanuit de bedieningskamer kan worden ingesteld. In het andere 

geval zijn accurate baanberekeningen noodzakelijk. 

In fig. 1 is het berekende effekt van de plaatpositie weergegeven 

die is verkregen uit het computermodel. 

Z/mm 

Fig. 1. Het effekt van de radiale plaatpositie op de transformatie van (0~0) 

De getallen geven de straal van de binnenrand van de platen. (in mm). 

c, de asymmetrie van de spanningspuls ---
door de amplitude van de negatieve blokspanning kan de .. :ver

houding tussen positieve en negatieve klappen worden beïnvloed. 

Deze methode kan vanuit de bedieningskamer toegepast worden en 

is geóruikt bij de metingen beschreven in hoofdstuk IV. 

Fig. 2 laat het effekt van verschillende waardes voor de 

asymmetrie zien. 
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300/o 
20 
10 

z/mm 

Fig. 2. De verplaatsing van het beeld van de vector (0,0} als funktie van de 

asymmetrie van de blokspanning. 

d, de grootte van de deflectiespanning 

d~ze bepaalt hoever de verschillende fases ruimtelijk gescheiden ......... 
worden. Het effekt komt neer op het opschalen van de figuren in de 

faseruimte. De instelmogelijkheden onder c. en d. zijn het een

voudigst te gebruiken vanuit de bedieningskamer. 

In het centrum van het Eindhovens cyclotron komt de grootste stroomintensi

teit bij een HF-fase van -40°. Bij de berekeningen is uitgegaan van een te 

selecteren HF-fase van -42°. Hiervoor werden de spleten berekend. 

Fig. 3 laat zien hoe met behulp van bovengenoemde correctieparameters 

deeltjes met een HF-fase van -42° zo goed mogelijk naar het m~diaanvlak worden 

teruggebracht. 

Door een geschikte combinatie van radiale plaatpositie en asymmetrie van de 

blokspanning is dit eenvoudig te realiseren. Het is echter moeilijk gebleken de 

deeltjes z6 af te beelden dat ook hun uiteindelijke richting evenwijdig is aan 

het mediaanvlak. Dit is een punt wat de nodige aandacht verdient als hierdoor 

de bundel aan het oscilleren wordt gebracht; het kan aanleiding geven tot 

bundelverlies als de oscillatieamplitude te groot wordt (de focusseding in dit 

gebied is zwak!l 
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zflnrad 

-43 • 

Zjmm 

' 
Fig. 3, De beste afbeelding van de vector (0,0) voor ~HF= -43°. 

In fig. 4 is voor een aantal andere fases de transformatie gegeven van de 

vector (0,0]. De berekeningen zijn uitgevoerd met de parameterwaardes die voor 

<PEIF = -42° zijn geBruikt (zie fig. 3L . 

-35. -45· • -55 
z'Jm,.ad 

) 

8 Z/mm 

Fig. 4. Transformaties van de vector (0,0) voor enige HF-fases. 

In de volgende paragraaf wordt de invloed van pulsering op de faseselectie 

beschreven. 



-40-

Voor de situatie waarin de faseselecterende spleten worden gebruikt in com

binatie met de deflectiemethode is een soortgelijke constructie van de emittantie

oppervlakken mogelijk als beschreven in paragraaf II.3. fig. 2. 

Oe transformatieberekeningen met of zonder deflectie zijn lineair onafhankelijk. 

Oe rotatiehoek van de afbeelding van spleet ' S1 verkregen uit par. II.2. fig. 4 ·kan 

gesuperponeerd worden op de translatie in de faseruimte van de vector (0,0) ge

geven in III.4. fig. 4. 

Oe emittantieoppervlakken voor een bepaalde fase zijn dan als volgt te construeren 

. a. In II.3. fig. 1 wordt opgezocht_op welke omwenteling de betreffende 

fase het eerst onder s~leet S2 komt. Uit III.4. fig 4 vindt men de 

bijbehorende translatie van de vector (0,0) t.g.v. de afbuigplaten. 

Oe oriêntatie van de afbeelding van de getransformeerde spleet S1 

en de transformatie va8 een punt op de spleetrand worden gevonden 

uit II.2. fig. 4. Gesuperponeerd levert dit een oppervlak zoals is 

geschetst in fig. 1. 

z' Sz(nl 

1 

Fig. 1. Constructie van het acceptantieoppervlak t er plaatse van S2. 

S1~(2) is de afbeelding van S1 naar de positie waar spleet S2 staat. 
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b. Indien de betreffende fase nogmaals bij een volgende omwenteling 

tussen spleet S2 komt dan moet de voorgaande figuur één omwenteling 

worden doorgetransformeerd. De richting en grootte van de afbeelding 

van S1 volgen weer uit II.2. fig. 4. Het resultaat is geschetst in 

fig. 2. 

-z 

' . 
~i~ • . 2. Situatie waarbij de deeltjes twee maal tussen spleet S2 doo~aan. 

spleet S2 is één omwentelin~ doorgetransformeerd. 
·- -·-.;l 

Fig. 3 laat de acceptantieoppervlakken ter plaatse van spleet S1 zien zc= l s ze 

berekend zijn met de methode beschreven in appendix 8 - 4. De ~HF- as is onder 

45° uitgezet. 

Uit deze figuur blijkt dat voor fases die positiever zijn dan de voorke~~sfase -42° 

de acceptantieoppervlaktes verschoven zijn naar meer negatieve richtings~ . De 

grootte van het acceptantieoppervlak is voor die fases die slechts éénma2l onder 

spleet S2 komen hetzelfde gebleven als in de situatie zonder pulsering. h Bt 

oppervlak heeft zich alleen verplaatst. 

Voor de negatievere fases blijkt het oppervlak aanzienlijk kleiner te zi j n geworden. 
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De totale doorlaatkarakteristiek voor faseselectie in combinatie met puls~ 

selectie is gegeven in fig. 4. De situatie voor 200 V is berekend voor s2/s1 = 5/3. 

Zl 

11 

t 

,,-' 
I 
I 
I r------ I ____ ... ____ ) ---- .............. 

-41 

----IV 
-ZIIV 

SI•IJIII• 
SZ•IJ • 

-t., 
-11 

Fig. 4. Vergelijking van de doorlaatkarakteristieken voor de situaties met 

en zonder pulsering. 

De doorlaatkarakteristiek berekend in II.6. fig. 1 is ter vergelijking ook in 

deze figuur getekend. Opvallend is de aanzienlijk betere onderdrukking van de 

negatievere fases ten gevolge van de effekten beschreven in III.3. 

De geselecteerde fasebreedte blijft ca. 3°. 

Opmerking 

Bovenstaande figuur dient nog op twee manieren te worden gecorrigeerd; 

allereerst als funktie van de intensiteitsverdeling over de verschillende fases 

en vervolgens over de intensiteitsverdeiing over de verschillende richtingen z', 

dit omdat de ~ gevonden acceptanties niet meer rond de oorsprong liggen. 
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Doel van dit hoofdstuk is het beschrijven van een pulsselectiemethode met 

behulp van pulsering• De rekenresultaten die hierop betrekking hebben zullen in 

deze paragraaf worden gepresenteerd. 

Op analoge wijze als in III.S. geschetst is het mogelijk de transformatie van 

spleet Sj te construeren voor de pulsen die te vroeg of te laat onder de platen 

arriveren. 

In fig. 1 is de transformatie van de optische as voor enige HF-fases uit beide 

pulsen gegeven. 

I 

I 9 

7 
I 

7 

Fig. 1. De transformatie van de optische as voor deeltjes uit de te onder

drukken pulsen. a) .puls te vroeg~ b) puls te Zaat. 

-st 
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. I 
De resultaten van de constructie zijn in fig. 2 weergegeVen. Voor de meeste 

' 
fases hebben de afbeeldingen van de diverse spleten geen opper~lak gemeen. Deze 

fases worden dus doeltreffend onderdrukt. Voor fases groter da~ -35° snijdt 

spleet S2 slechts eenmaal. Voor deze fases blijft altijd een zeker acceptantie-. 
gebied over. Deze acceptantiegebieden liggen echter vaak verschoven in de 

z'-richti~g. Deeltjes die spleet S2 toch nog passeren zullen dus in vertikale 
. I 

oscillatie worden gebracht. Door het opvoeren van de afbuigspanning op de platen 

kan dit effekt mogelijkerwijs zó vergroot worden dat de oscillatieamplitude groter 

wordt dan de interne vertikale opening~n (20 mm), 

Voor 4 mrad. afwijking en een v -waarde van 4.10-2 zou de amplitude globaal worden z 

Fig. 2. De aaaeptantieoppervlaktes van deeltjes uit te onderdrukken pulsen. 
0 Alleen deeltjes met HF-fases groter dan -35 kunnen spleet S2 passeren. 

a) Puls te vroeg · b) Puls te laat 
Z.QZ. 
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a; Het gecombineerd gebruik van faseselectiespleten heeft een gunstige 

invloed op de faseselectie. Enerzijds (voor fases die negatiever zijn 

dan de gewenste fase} worden de acceptentieoppervlaktes verkleind. 

Anderzijds (voor fases die positiever zij~ dan de gewenste fase) 

worden -de acceptentieoppervlaktes wei~ig kleiner, maar verschuiven 

ze langs de z'-as naar gebieden in de faseruimte die overeenkomen met 

een geringere deeltjesdichtheid. (ca. 5 à 6 mrad), 

b, De fasebreedte van de te selecteren puls blijft ca. 3° zodat er een 
._ ;.: ___ . 

goede mogelijkheid bestaat om met deze methode single-turn extractie 

te krijgen. (zie hoofdstuk IVJ 

c. Oe resultaten ten aanzien van pulsselectie zijn op dit moment nog 

niet ideaal. Voor sommige fases zijn er nog deeltjes uit niet-gewenste 

. bundelpulsen die spleet S2 kunnen passeren. Hoopvol is dat deze 

deeltjes door de afbuigspanning in vertikale oscillatie worden ge

bracht in een gebied van het cyclotron waar de vertikale stabiliteit 

gering is. 

d. ~et feit dat de pulsering het faseselectiegedrag van de spleten 

. beïnvloedt maakt het moeilijk de werking van de spleten op zich te 

bestuderen. Voor dit doel lijkt het gewenst een deflectiemethode te 

gebruiken die slechts één omwenteling beïnvloedt en pas omwentelingen 

voorbij S2 beïnvloedt. 
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Hoofdstuk IV. - Metingen. 

In dit hoofdstuk worden enige metingen beschreven die verricht zijn aan de 

tijdstruktuur van de externe bundel. 

Doel van de metingen was tweeledig 

a. informatie verkrijgen over de werking van de faseselectiespleten 

b, nagaan of met faseselectie in combinatie met pulsselectie single

turn extractie mogelijk is, d.w.z. dat alle deeltjes in de geselec

teerde puls in één keer uit de extraeter komen. 

Het nauwkeurig meten van-de externe fasebreedte eist een oplossend vermogen 

van de meetopstelling in de orde van 1°. Dit komt overeen met een tijdsresolutie 

van 0,3 à 0,5 ns,(voor 7 tot 20 MeVl. De gebruikte meetopstelling had voor 7 MeV 

een ~i.1dsresolutie _ van naar schatting 6°. Voor 20 MeV was dit ca. 15°. 

Oe meetopstelling is in een scannerpot van het bundelgeleidingssysteem gemonteerd. 

Oe opstelling bevindt zich achter het energieanalysesysteem~ Hierdoor is het 

mogelijk ook met een kleine energiespreiding van 2.10-4 te meten in plaats van 
-3 de normal~ energiespreiding van 2.10 • In paragraaf IV;4. worden een aantal 

metingen beschreven waarbij van deze mogelijkhei~ gebruik wordt gemaakt. 

Oe gebruikte methode om de tijdsstruktuur van de externe bundel te meten is 

gebaseerd op het detecteren van het tijdsmoment waarop een aan een koolstof target 

verstrooid deeltje een detector bereikt. 

Aangezien de gebruikte halfgeleiderdetector bruikbaar is voor deeltjes- . r 

energiën rond 3 MeV dient het target zo dik te zijn, dat de deèltjes tot ca. 3 MeV 

worden afgeremd. 

Voor 20 MeV protonen is een targetdikte van 2,3 mm gebruikt, voor 7 MeV protonen 

een dikte van ca. 0,5 mm. 

Een schema van de gebruikte opstelling is in fig. 1 gegeven. 

Oe detector vangt deeltjes op die onder een hoek van ca. 30° met de bundel 

worden verstrooid. De detector heeft een stijgtijd van ca. 2 ns. 

Met de puls van de detector wordt een time pick-off unit (TPO) getriggert. 

(Type Ortec 260 en 403). Deze geeft een timing signaal af van 5 ns. op het moment 

dat de puls uit de detector boven een bepaald niveau komt. 



Via een coax-kabel wordt deze puls naar de bedieningskaroer gestuurd. 

bundelstop stoommet lng 
bundel ----------- --> 

.&_t time lclr off - t -..-y....,.--.- discr. 

- - - - -- - - --> 
TPO control 

Fig. 1~ -- Sohematische weergave van de gebruikte opsteUing. De TPO staat 

vlak naast het bundeZgeZeidingssysteem. 

In de bedieningskaroer wordt de inmiddels verzwakte puls (60 m coax-kabel} aan 

een discriminatór toegevoerd (Type EG&G T-105/n], Oe puls uit de discriminator 

is de startpuls van een tijd-naar-pulshoogte omzetter (T.A.C.] (Type Drtec 437). 

Deze geeft een spanningspuls af waarvan de hoogte evenredig is met de verstreken 

tijd tussen start- en stoppuls. Oe stoppuls wordt via een discriminator 

(Type EG&G T-105/nl van de HF-frekwentie afgeleid, Deze puls dient als tijd

frekwentie. 

Dm ook over1 langere tijden te kun nen meten loopt de stoppuls via een puls

generator (Type Tektronix PG - 5011. Deze triggert op de discriminatorpuls 

maar accepteert pas weer een nieuwe triggerpuls als zijn eigen ingestelde her

halingstijd is verstre ken. 

Het signaal van de tijd-naar-pulshoogte omzetter gaat naar een pulshoogte ADC 

(analoog-digitaal converter]. Het gedigitaliseerde sign~al wordt in 4096 kanalen 

van de POP-9 computer opgeslagen voor verdere verwerking. 

In fig. 2 is een schema van de verwerkingsmethode gegeven. 

-t 6,r DV V y "'" """'"'" 1 Jl ...... Jl~!· + ··· ·-··-'V-V -t di se Jr 1\ frt . 
ov -"t'. l Pulsgeneratori - -- 1 .a• 

"" z ----TPO --Dgt 
TAC "iTät 

POP 9 ADC 

r--- stop 

plotter J I display J I teletype I 

:Fig. 2. De eZect ronische verwer king i n de bedienings kamer. 

-
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Het oplossend vermogen van de opstelling wordt o.a. beïnvloed door 

a. spreiding in looptijden ten gevolge van eèn spreiding in de deeltjes-

energie. 

We onderscheiden 

1. looptijden tot aan de opstelling. 
-3 

Een energiespreiding van ca. 2.10 veroorzaakt een fasespreiding 

in de orde van 3 à 4° 

2. looptijden van het target naar de detector. 

Voor een gemiddelde deeltjesenergie van 3 MeV en een spreiding 

van 1 MeV ontstaat een fasespreiding van ca. 3°. 

b. effecten in het target: bij metingen met deeltjesenergiën van 20 MeV 

en een targetdikte van 2,3 mm moeten de deeltjes nogal drastisch 

in energie worden verlaagd (tot 3 MeV). Dit betekend een zeer grote 

spreiding in de energie rondom 3 MeV. 

c. beperkte tijdresoluties van de verwerkingsapparatuur. 

Het opl · ssend vermogen van de gehele opstelling ligt voor 7 MeV rond 6°; voor 20MeV 

treedt en nog niet verklaarde verbreding op tot ca. 15°. De voornaamste be

perkendr factor bij 7 MeV is het effekt van looptijdspreidingen. Deze zou ge

deeltel~jk opgeheven kunnen worden door de opstelling zo dicht mogelijk bij het 
I . 

cyclotrbn te plaatsen. 

In deze paragraaf zullen een aantal metingen worden besproken die verricht 

zijn om de werking van de faseselectiespleten na te gaan. 

Oe gebruikte spleten zijn uitgerekend om een fasegebied rond -45° te selecteren. 

In fig. 1 zijn de afmetingen van deze spleten gègeven. 

Sl Sl 

'--1 -~~ ----.,~--- -L3 
- ... -- ---... - -.f-

1 .___I _--JI ! 

I 

"' 
I 

62 
Fig. 1. De selectiespleten zoals ze gebruikt zijn bij de experimenten. 

De svleten zi:in aemonteerd aan de deflectievlat.en . 
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\ 
Aangezien het cyclotron zo is ontworpen dat de baangeometrie yoor alle energiën 

hetzelfde blijft, kan dezelfde spleet zowel voor metingen bij 20 MeV als bij 

7 ~eV.worden gebruikt. · 

In fig. 2 zijn een aantal metingen gegeven bij een deeltjesenergie van 20 MeV. 

Oe openingen van de spleten S1 en S2 zijn gevarieerd. Dm nog niet begrepen redenen 

blijft het bundelprofiel ca. 16° breed. Oe barzaak moet waarschijnlijk gezocht 

worden in een verslechtering van het apparaatprofiel voor deeltjesenergie van 

20 MeV. 

a) 

b) 

C) 

za MeV 

za MeV 

Sl 1,3 mm 
SZ U mm 

•I 
llE/E•Z.lD 

S1=8,5 mm 
SZ=l,Z mm 

Sl = 1,5 
SZ= D,5 

Fig. 2. Het v~rkZeinen van de openingen van de eeZectiespZeten heeft bij 

metingen met 20 MeV protonen geen invloed op de breedte van het 

gemeten pro.fie Z. 



-sa-

Een soortgelijke meting is gedaan voor energiên van 7 MeV. Fig. 3 geeft het 

resultaat hiervan. Zonder de spleten in het centrum is het bundelprofiel 35° 

breed. - Dit duidt op een interne fasebreedte in dezelfde orde van grootte. 

Het verkleinen van de openingen van spleten S1 en S2 heeft nu wel duidelijk 

een kleinere fasespreiding tot gevolg. Als het apparaatprofiel gaussisch wordt 

verondersteld met een breedte van 6°, dan zou het bundelprofiel van 8° overeen

komen met een werkelijke fasebreedte van ca. 5° (kwadratisch optellen van de 

profielbreedtes : 52 
+ 6

2 ~ s21. 

Het ontbreken van bred~ staarten aan deze puls wijst erop dat de niet-gewenste 

fases zijn onderdrukt. 

Waarom de schouders van de berekende doorlaatkarakteristiek (II.6. fig. 1) 

toch worden onderdrukt dient nog onderzocht te worden • . 
--· -- -· 

1 MeV 

t -

n -• -- ? n _• .! ,., J .f _ T r _ _ 1 _ _ _ ~_ _ __ ..., __ _ •.. . 7 . __ _ _ .. 

$1•1,5 
SZ= 1,5 

$1• 1,5 
SZ=D,5 

" . ...,., 

:..::!.--· 
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Om de looptijdspreiding tot aan de opstelling ten gevolge van de energie~ 

spreiding van de deeltjes zo klein mogelijk te maken, werd ook gemeten met een 

energiespreiding van 2.10-4 • Deze meting is alleen gedaan voor deeltjes met een 

energie van 20 MeV. 

Fig. 4 toont het resultaat : de fasebreedte van de gemeten cyclotronpuls 

wordt niet noemenswaard verkleind. Dit suggereert dat de looptijdspreiding slechts 

een kleine bijdrage levert tot de totale verbreding die bij 20 MeV optreedt 

(voor het geval dat de profielbreedtes kwadratisch mogen worden opgeteld). 

t-

Fig. 4. Een meting met kZeine energiespreiding. De gebruikte spZeetopeningen zijn : 

S1 = 1~3 mm~ S2 = 2~2 mm. (VergeZijk IV.4. fig. 2.a.) Het verbredend 

effekt ten gevoZge van Zooptijdspreiding is bij 20 MeV niet bepaZend voor 

het opZossend vermogen. 

Opmerking 

Vóór de meting werd steeds met de Des-spanning geoptimaliseerd op maximale 

bundelstroom. Op dat moment kunnen de deeltjes met de te selecteren fase zo 

gunstig mogelijk tussen de spleten door.(zie II,3) 
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~ij metingen met pulsering is de herhalingstijd van de negatieve blok ~ 

spanning (zie III.21 gesteld 6p 28 HF-periodes, dit om overbelasting van de 

gebruikte pulsversterker te voorkomen (~ie NK~rapport~ 221) 

In deze pulsmode was het gemiddeld apisnomen vermogen ca. 60 W. 

De triggerpuls voor de pulsversterker loopt synchroon met de stoppuls voor de 

tijd-naar-pulshoogte omzetter. 

Oe faseselectiespleten worden op de afbuigplaten gemonteerd zoals in III.1. 

fig. 1 is te zien. Voor de gepresenteerde metingen hebben de spleten S1 en S2 

een opening van 0,5 mm. De radiale afmetingen van de gebruikte afbuigplaten zijn 

zodanig dat de 3e tot en met de 7e baan tussen de platen ligt. Vanwege tijdgebrek 

zijn geen metingen gedaan rst plaatafmetingen die overeenkomen met de berekende 

waardes gebruikt in hoofds~~k III. 

In fig; 1 zijn de gemet en bundelpulsen voor verschillende deflectiespanningen 

gegeven. Oe metingen zijn varricht voor deeltjesenergiën van 20 MeV. 

Vói'r de meting is met de Des-spanning eerst geoptimaliseerd op maximale 

bundels roomJ de banen vaar de gewenste fase liggen dan zo gunstig mogelijk 

tussen e selectiespleten. 

oe f lengte van de tij d~s bedraagt 28 HF~periodes. Voor 20 MeV is dit ca. 1.5 ~s. 
Uit de figuur is te zien dat naarmate de deflectiespanning wordt opgevoerd deeltjes 

l 
rondom ~en bepaalde puls s~aeds beter worden geselecteerd. Bij de spanning van 

250 V worden nog 2 bunde lp~lsen geteld, de rest van de bundel is doeltreffend 

onderdrukt. 

Vanwege een 50 Hz riu.~ al op de versnelspanning ter grootte van 3°/oo zullen 

deeltjes tijdens de ene periode van 20 ms één omwenteling in het cyclotron meer 

maken dan tijdens de and ers periode, Deeltjes uit de geselecteerde pulsen zullen 

dus de ene keer 1 HF-peri cca later worden waargenomen dan de andere keer. Oe twee 

gemeten bundelpulsen ton e~ ~~B in feite single-turn extractie aan. 

Dit effekt is geverifiee rd =oor alleen te converteren gedurende 5 ms met een her

halingsfrekwentie van 50 H=. Toen werd slechts één bundelpuls waargenomen. 

Opmerking 

Oe afzonderlijke pulsprofis}en hebben bij deze meting een breedte van 35°. 

Gezien de eerder gedane me~ingen is dit onbegrijpelijk. Een mogelijke verklaring 

kan te vinden zijn in ee n o~stabiele instelling van de pulsgenerator. 
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Fig. 1. Het geleidelijk beter selecteren van één puls. Het aantal counts 

.in de single-turn situatie is toch aanzienZijk kleiner dan het 

gemiddeld aantal counts per puls in de situatie zonder spanning 

(1200 counts). 
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In fig. 2 is het scoopbeeld van de corresponderende puls uit de tijd-naar

pulshoogte omzetter gegeven, De scoop is op het lichtnet getriggert. 

Duidelijk is te zien dat de pulshoogte met een periodetijd van 20 ms is gemo

duleerd. 

Fig. 2.a. Een voorbeeld van de pulsen die de tijd-naar-pulshoogte omzetter 

afgeeft • 

. b. Een uitvergroting van één van de niveaus~ waarbij de scoop op het 

Zichtnet is getriggerd. 

IV. 6. Conclusies. -----------------

a. Uit de metingen bij deeltjesenergiän van 7 MeV blijkt dat de fase

selectiespleten op zich heel behoorlijk functioneren. 

Conclusies over de werkelijk geselecteerde fasebreedte zijn moeilijk 

te trekken. omdat gegevens ontbreken over breedte van het apparaat

profiel. Een geselecteerde fasebreedte van ca. 5° is evenwel waar

schijnlijk. 

b. De extractieefficienty bij 7 MeV lag rond 85%. Het valt te concluderen 

dat de bundelkwaliteit van dien aard is geweest dat single-turn 

extractie kon optreden. Dat geen 100% extractieefficientie werd 

gemeten kan verklaard worden door de 50 Hz storing die op de ver

snelspanning aanwezig is(zie verder). 

c. Het gecombineerd gebr~ik van faseselectiespleten en afbuigplaten 

maakt het mogelijk single•turn extractie te realiseren. 

Be)angrijke instelparameters hierbij zijn : 

i) de amplitude van de triggerpuls voor d~ pulsversterker; hiermee 

wordt de asymmetrie van de negatieve blokspanning beïnvloed. 

. . 
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iil de spanning op de deflectieplaten; 

hiermee wordt de vertikale positie van de te electeren deeltjes 

aangepast aan de opening van spleet S2. Event ele fouten in de 

vertikale uitlijning van de spleten kunnen hiermee worden gecom

penseerd evenels een scheve ligging va.n het mediaanvlak. 

iiil het triggermoment van de blokspanning; 
I 

dit om de spanning zodanig ~e schakelen dat de deeltjes zich niet 

tussen de platen bevinden als de blokspanning opkomt. 

iv) de breedte van de spanningspuls; 

om de deeitjes zo goed mogelijk de beweging van III.2. fig. 1 te 

laten volgen. 

d. er dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten die van invloed 

zijn op de tijdsresolutie van de opstelling. De metingen wijzen erop 

dat effecten in het koolstof target een rol spelen (grotere spreiding 

in looptijden). 

e. Inzicht krijgen in het verloop van het extractieproces is nog 

moeilijk omdat : 

il de faseselectie wordt beïnvloed door de bundel te pulseren 

iil het oplossend vermogen van de meetopstelling nog te gering is. 
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Appendix A. Lenssterktes in de versnelspleet. 

In deze appendix zal een afleiding worden gegeven voor de waarde van de 

lenssterktes van de lensen zoals gebruikt om de focusserende werking van de 

versnelspleet voor te stellen (zie par. I.2.J. 

Uit metingen met een magnetisch analogon voor het elektrische veld over de 

spleet volgt voor de veldvorm (ref. 22) 

I 

<j (x) 
, - xjL1 

= ~{o). e J ( 1 ) 

waarbij cf>(x.) = potentiaalverloop over de spleet 

x = coördinaat langs de spleet 

L = (0,2 F1 + 0,4 Wl. 12 
met H = hoogte van de spleet 

w = breedte van de spleet 

I· w 

H 

Voor het Eindhovens cyclotron geldt 25 mm 

L = 19 mm 

Hieruit volgt : L ~ 18.10-3m 

Integreren van (11 over de x-as levert de totale potentiaalsprong 4> 

f
., 00 

1 7: -XYz_t 
f} (X) . d. X = j ~~ ( o) . e J. x · 

-oo -00 

= :l fiT. L . cp(o) = ~ 
2. 

Hieruit volgt 

I 

ij (o) = 
ff.L 

·--· ···----· -
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In de dunne lens benadering mag de lenssterkte berekend worden volgens (ref. 8) 

1r = j w'(x). dx 

In het geval van de versnelspleet is ~2 (x) gegeven door (zi~par. !.2.) 

De lenssterkte van de positi~ve 2e-orde len~ gevolge van 

tiCxl volgt uit : · ~2/ . 
. . '* oo l - JL2 

'' - f" (. ~ z e • J. x 
I f - I&) (L yrr) E/ 

de eerste term van 

-co 

~~ 
~'- t Vrf. L 

= 
1f. L 1. f

0
J 2fi 

o/,, 
41 

:: Et L. V21T .. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de standaard integraal 

00 Ie -a.' x• J.x sfff 
:. ---,.a... 

0 

De lenssterktes ten gevolge van de 2e term van w2(x]>volgen uit 

0 IJ 

Yr; = - fq ~-~-~{_x) . c1. >C voor de ingangslens 

-t» 

()I 

1z = -1ql .F; 
voor de uitgangslens 

0 
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0 

'lz - 14 {Di~l L liL! ~{oJ 
= = ,.., 

F" f., 

... -·· 

YFt 
- ~ = 

"L vrr EO 

De tijdafhankelijkheid en de faseafhankelijkheid wordt in de waarde van ~ ver

werkt volgens : 

voor de lens aan de ingang 

voor de - lens aan de uitgang 

V apmlitude van de versnelspanning 
0 

cj>i = beginfase 

äcj> = faseverschil tot aan het midden van de spleet t.g~v. de 

oversteektijd van de spleet. 

De positieve en negatieve 1e orde lenzen 1/F1 en 1/F2 worden gepositioneerd 

gedacht ter plaatse van het twaartepunt van de funktie~· '(x] (~ie fig.) 

x-

Deze positie volgt uit 
Do Do 

ojx 11 of x 
I 

~ {XJ. dx cl. P {x) 

<x>~ = 
I~ <j''( x). J. x <j(x>j .. 

D 
0 



-59-

(X> .. 
t/ 'c )!) /oo 

0 . 

-- v'if. L 
2 

Met behulp van de waarde voor <x> wordt het faseverschil ~~ gevonden als 

V'Tf.L 
.älf = 2.Jl. 

met r = straal van de deeltjesbaan 

De formule voor de lenssterktes zoals hierboven gegeven, zijn gebruikt in het 

rekenprogramma voor de vertikale beweging • 

.. ~--
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Appendix B - Het rekenprogramma. 

Het gebruikte programma is een modificatie v~n een routine die al eerder 

was geschreven door ir. G.C.L. van Heusden voor berekeningen aan het 

bundelgeleidingssysteem. 

soort conversatie met de computer is het mogelijk parametsrs te wijzigen en meteen 

daarop het resultaat daarvan te zien op een. teletype of displayscherm. 

Dit is een erg handige werkwijze gebleken om inzicht te krijgen in de effekten die 

de vertikale beweging van deeltjes in het centrum van het cytlotron beinvloeden. 

De berekeningen gebeuren op basis van matrix-transformaties van een vector (z. z'), 

waarbij z de afstand is tot het mediaanvlak en z' de richting ten opzichte van het 

mediaanvlak. 

De volgende basistransformaties zijn belangrijk : 

a. voor een dunne lens met sterkte 1/F 

(-~Ir ; ) 
b. voor een vrije drift over een lengte L 

c ~) 
c. voor een drift in een rotatiesymmetrisch magneetveld (zie inleiding) 

In appendix A en de paragraaf I.2, is afgeleid dat de vertikale beweging door 

de versnelspleet kan worden gezien als de beweging van een lithtstraal door een 

serie lenzen met daartussen driftlengtes. 

Met behulp van de matrices onder a. en b. kan de transformatie van een vector (z,z') 

door de versnelspleet heen, worden gegeven als volgt 

~ 

(é~j4 (~~Jq 0 1 0 1 {X~ 1 0 1 ()C) 1 0 0 

{EFfE,(" (%.Y 0 -~ 1 0 1 -'Ir 
"' 

0 1 -~ 1 0 
Fi F; 

2 -lf- -3- -1 
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\ 
ad 1 en 2 . . deze matrices geven de transformatie van 

l 
z en z' naar de 

ad 3 en 4 

kanonieke variabelen i en i• waarvoor de. lensanalogie geldt. 
I 

tussen de lenzen wordt een rechte drift verondersteld waarin 

de invloed van het magneetveld mag worden verwaarloosd van- . 

wege ·v '. ·<<1. 
z . 

In paragraaf !.1. is de bewegingsvergelijking in het vertikale vlak voor 

deeltjes .onder invloed van een rotatiesymmetrisch veld gegeven. In matri~ c. zijn 

de oplossingen van deze vergelijking .verwerkt, zodat hiermee de transformatie van 

de vector (z, z'] vanaf de ene versnelspleet tot aan de andere is gegeven. 

Voor v worden waardes genomen die behoren bij het magneetveld. Het effekt van z 
v 1 wordt door de transformatie doorheen de versnelspleet in rekening gebracht. z,e ec. 

De irichtingsverandering Az' ten gevolge van de deflectieplaten wordt in 

rekenin gebracht na een drift over 90° vanaf de DeEirspleet. Dit komt ongeveer over

een met het azimuthals midden van de deflectieplaten (zie III.1. fig. 1 en 2), 

zoals z zich in het cyclotron bevinden. 
I 

Aarigezien het vermeerderen van de z'-co6rdinaat met Az' niet in een lineaire 
! . 

matrixv~rmenigvuldiging kan worden geschreven, wordt er een fictieve derde dimensie 

ingevoeid (alleen te gebruiken om het effekt van de platen in rekening te brengen). 

De ~aarde van de 3e vectorcomponent van de vector (z,z'l is steeds _1. 

De transformatie door de deflectieplaten wordt gegeven door 

Tra~sformatie van de vector (0,011 geeft dan de beweging van een deeltje dat op 

de optische as is gestart. 

Bij de berekening van de grootte van Az' wordt rekening gehouden met 

a. de spanning op de deflectieplaten 

bj de afstand tussen de platen 

c. de energie van het deeltje 

d. de azimuthals lengte van de platen op de straal waar het deeltje zich 

bevindt (berekend door interpolatie tussen de azimuthals lengtes op 

begin- en einds t raal van de platen) 

' 
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e. het randveld : het verloop van het randveld (par. III.3.3. fig. 3) 

wordt benaderd met een e-macht. · 

De transformatie van een beginvector (z , z '] over één omwenteling valt dus 
0 0 

in de volgende stappen (zie fig,J ~ 
. 0 

1. een dri ft in het magneetveld over 90 

2. een (eventuele! richtingverandering ten gevolge van de deflectieplaten 

3. drift in het 0 een magneetveld over 45 

4. bij acceptantieberekeningen het effekt 

5. een drift in het magneetveld over 45° 

6. een versnelspleetovergang 

7. een drift in het magneetveld over 180° 

8, een versnelspleetovergang 

I 

I 
I 

/ 
/ 

"""_",_."..------ ......... 
/ ........ 

"' 

van een spleetbegren~ing 

' 
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Oe waarde van v kan berekend worden met de relatie z 

waarbij a
11 

en a
22 

de. diagonaalelementen zijn van de matrix over een 

omwente·ling en 

• de hoek is waarover de vector (z; z') gemiddeld zal 

roteren. 

Dit geldt echter alleen als de determinant van de betreffende matrix 1 is. 

Om dit voor bovenstaande matrices toe te passen, dient eerst de matrix vermenig

vuldigd te worden met t{Jii' . De waarde van de determinant is (E/Ef) ~ omdat 

alle matrices die verder in de transformatie over één omwenteling een rol spelen 

een determinant hebben die gelijk is aan 1. 

Oe gemiddelde waarde van v over één omwenteling is in ons geval te bere~enen uit z 

t1f 

[ 1t V (E';Ef) t• · (a. u +<I. u)] 
In tabel 2 zijn de waardes van v zoals ze volgen uit de matrices van tabel 1 voor z 
een aantal fases gegeven. 

V z . 

. 1 
- 35° - 45° - 55° det. (Ei/Efl4 

2 -+ 3 0.90311 0.90360 . o;13o 0.147 0.168 

3 -+ 4 0.93042 0.93060 0.106 0.120 0.138 

4 -+ 5 0.94566 0.94574 0.093 0.105 0.120 

5 -+ 6 0.95540 0.95544 0.085 0.095 0.108 

6 -+ 7 0.96217 0.96216 0.080 0.088 0.010 

7 -+ 8 0.97097 0.97098 0.078 0.084 0,094 

' 

In paragraaf !1.2. fig. 1 zijn deze waardes uitgezet. 
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Naast het plotten en printen van de berekende coördinaten z en z' bezit 

het programma nog een be~angrijke routine waarmee kan worden berekend welk ge

deelte van de faseruimte door een bepaalde configuratie van selectiespleten ~n 

afbuigplaten kan worden getransformeerd. Deze routine begint met de vector )1,0) 

(langs de z-asl en bepaalt daarvan de maximele vefgrotingsfactor waarmee die 

vector nog door het spletensysteem past. Daarna wordt een nieuwe startvector 

genomen met lengte 1 en een hoek ten opzichte van de positieve z-as die met -

5° is opgehoogd ten opzichte van de vorige startvector. Oe hele procedure wordt 

weer herhaald totdat de hoek 360° bedraagt. De eindpunten van de »vergrote» 

startvectoren beschrijven de rand van het acceptantieoppervlak waarbinnen alle 

vectoren (z, z '] liggen die door het spletensysteem S1 en S2 kunnen worden 
0 0 

getransformeerd. 

Naast het printen van de coördinaten z en z' is het rnageiijk de berekende 

transformatiernatrices, zowel per bewerking als per omwenteling, uit te laten 

printen. 

In tabel 1 zijn een aantal van .deze matrices gegeven. 

- 35° 
--' 

- 45° - 55° 

2 + 3 
0.451 0.244 

-2.125 0,852 
0.334 0.220 0.177 0.189 

-2.872 0.814 -4.075 0. 757 

3 + 4 0.619 0.298 0.533 0.271 0.415 0.236 
-1.262 0,896 -1.724 0.870 -2.481 0.830 

0,706 0.342 
-0.871 0.917 

0.639 0,313 0.546 0.275 
-1 .188 0,898 -1 • 715 0.869 

4 + 5 

5 + 6 0.757 0.381 0.704 0.350 0.627 0,309 
-0.667 0.926 -0,894 0.913 -1.282 0.891 

6 +7 0.789 · 0.416 0.746 0.383 0.682 0.340 
-0.552 0.929 -0.720 0.921 -1 • 014 0.906 

7 + · 8 0.809 0.447 0.774 0.412 0.721 0.367 
-0,484 0,928 -:-0.612 0 •. 924 -0.839 0.914 

1 

Deze matrices bevatten de factor (Ei/Efl 4 (zie appendix A en paragraaf I.2.) 
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