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samenvatting 

In dit verslag wordt een theoretische studie beschreven, die 

1n twee delen is onder te verdelen. 

Het eerste en meest uitgebreide deel heeft betrekking op de 

mogelijkheid een klein hoog frequent fasegebied van de interne 

bundel van het Eindhovense A.V.F.Cyclotron m.b.v. drie diafragma's 

te selecteren. Een uitgebreidheid van 3° in de H.F.fase van de 

interne bundel kan een externe bundel met een relatieve energie-
-4 spreiding van 3.10 geven. (Stabiliteit van cyclotronparameters 

en de koppeling tussen radiale oscillaties en het versnelproces 

kunnen er voor zorgen dat de relatieve energiespreiding toch groter 

dan 3.10-4 is. Het tweede deel van dit verslag handelt over de koppelings

effecten) Met twee diafragma's op de eerste paar omwentelingen kan een 

fasegebied van 10° worden voorgeselecteerd, waarna een derde diafragma 
0 

alleen deeltjes met een H.F .fase binnen een gebied van 3 doorlaat. 

Diafragmaposities, waarmee deze faseselectie kan worden verkregen, 

zijn berekend m.b.v. berekeningen van deeltjesbanen in het centrum van 

het Eindhovense A.V.F.Cyclotron. Eigenschappen van de interne bundel op 

de eerste zeven omwentelingen, die belangrijk zijn om de resultaten van 

de berekeningen te kunnen begrijpen, worden behandeld. 

Om voorselectie van de H.F. fase met twee diafragma 1 s aan ~e" ~onen, 

Z1Jn enige metingen gedaan. Uit deze metingen zijn enkele eigenschappen 

van de interne bundel naar voren gekomen, maar is de voorselectie nog 

niet expliciet bewezen. 

Het tweede deel van de studie gaat in op de koppeling tussen de 

radiale oscillaties van de deeltjes rond de evenwichtsbaan en het 

versnelproces. Een beschrijving in x-y coÖrdinaten van de beweging van 

een deeltje met constante energie wordt m.b.v. de Hamilton theorie 

gegeven. Door een juiste ontwikkeling van de potentiaal term in de 

Hamiltonfunctie is het mogelijk de beweging van een deeltje tijdens 

versnelling te beschrijven. De theorie is nog niet tot een sluitend 

geheel afgerond. 
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Hoofdstuk I. Inleiding 

In het eerste deel van dit verslag is een theoretische en gedeeltelijk 

experimentele studie beschreven, die beoogt inzicht te geven in de mogelijkheid 

om de energiespreiding van de externe bundel van het Eindhovense A.V.F. Cyclotror 

zeer klein te maken (óE/E = 10-3 à 10-4) zonder een analysesysteem te gebruiken. 

De gegevens van het Eindhovense A.V.F. Cyclotron staan vermeld in 

tabel I. 

Tabel I 

energiebereik voor protonen 3 tot 29.6 Me V 

!'!nergiebereik voor andere ionen z2/A.E protonen 
z = ladingsgetal 

I A = massanummer 

energiespreiding óE/E "' 3. I 0-3 

maximale amplitude van de versnelspanning 50 kV .. 
1 : 1 o3 stabiliteit van de amplitude van de 

versnelspanning 

frequentiebereik van de ve!snelspanning 5 tot 23.5 MHz 

maximale gemiddelde magnetische inductie 1.55 Tesla 

maximale veldmodulatie 0.33 

stabiliteit van de magnetische inductie 1:5.10 4 

radiale positie van de ingang van de 0.534 m 

electrastatische extractor i 

maximale extractiespanning 60 kV over 4 mm 

horizontale kwaliteit van de externe < 20 mm mrad 

bundel 

vertikale kwaliteit van de externe bundel < 15 mm mrad 
; 
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Met dit cyclotron worden naast kern-fysische experimenten, 

onderzoekingen verricht aan transportverschijnselen in een gasontladings

buis, produktie van kortlevende isotopen voor medische doeieinden en 

rHntgenfluorescentie. Verder wordt gewerkt aan de automatisering van 

het cyclotron met behulp van gemeten eigenschappen van de interne en 

externe bundel. 

Een kleine energiespreiding van de externe bundel kan worden 

verkregen m.b.v. een anal~se-systeem, bestaande uit twee 45° afbuig

magneten, één ingangs- en één uitgangsspleet en een quadrupale tripet. 

Hierbij wordt een groot deel van de hoog energetische bundel afgesneden. 

Dit veroorzaakt veel radioactieve straling, die als ondergrondstraling 

de experimenten nadelig kan bernvloeden, en blijvende radioactiviteit, 

die kan accumuleren tot een ongewenst niveau. 

Naast deze methode bestaat ook de methode om reeds in het 

cyclotroncentrum m.b.v. diafragma's dat deel van de bundel weg te snijden 

dat na extractie niet de goede energie zal hebben. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de eigenschap dat de energie van een deeltje sterk afhankelijk 

is van het hoogfrequent fase-verloop van de deeltjes: door selectie van 

een klein H.F. fase-gebied wordt de daarmee overeenkomende energie 

geselecteerd. Onder H.F. fase verstaan we de fase van de beweging t.o.v. 

de hoogfrequent wisselspanningsfase. De H.F. fase kan met diafragma's in 

het centrum beperkt worden, aangezien de beweging van de deeltjes eveneens 

sterk fase-afhankelijk is. 

Het voordeel van de tweede methode is dat niet-bruikbare deeltjes 

reeds bij lage energie worden gestopt. Een ander voordeel is dat het 

cyclotron in een z.g. "single turn mode of operation" bedreven wordt. 

(single turn mode of operatien betekent dat alle deeltjes het zelfde 

aantal omwentelingen in het cyclotron beschrijven en de verschillende 

omwentelingen in radiale positie duidelijk van elkaar gesepareerd zijn.) 

De methode is reeds bij verschillende laboratoria toegepast (ref.l,2,9), 

evenwel zonder dat een relatieve energiespreiding beter dan 10-3 werd 

bereikt (ref.3). Reden hi ertoe is ten eerste een waarschijnlijk onvoldoende 

kennis omtrent de invloed van diafragma's op de interne bundel, en ten 

tweede de invloed van instabiliteiten van cyclotronparameters op de 

bundeleigenschappen. 

z.g. 

In dit verslag wordt een representatie van een diafragma in de 

(P ,R,~)-ruimte gegeven: P is de afwijking in de richting t.o.v. de 
r r 
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evenwichtsbaan, R is de radiale positie, ~ 1s de H.F. fase. Tevens wordt 

door een theoretische studie aangegeven op welke plaats in het cyclotron

centrum diafragma's geplaatst moeten worden om goede fase-selectie mogelijk 

te maken. 

De belangrijkste parameters,die dan na een goede fase-selectie een zeer 

kleine energiespreiding in de weg kunnen staan, zijn de stabiliteit van de 

versnelspanning en de stabiliteit van het magnetisch veld. Ook kunnen 

koppelingseffecten tussen de radiale oscillaties en de co8rdirlaten E,~ 

(energie, hoogfrequent fase) die de versnelling beschrijven, een nadelige 

invloed uitoefenen. Deze koppelingseffecten zullen in het tweede deel van 

dit verslag nader besproken worden. 

In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe energieselectie kan worden 

verkregen m.b.v. fase-selectie. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken 

aan de baanbeweging van de deeltjes tijdens de eerste 7 omwentelingen. 

Deze informatie dient om de baanbeweging en zijn belangrijkste eigenschappen 

m.b.t. plaatsing van diafragma's beter te leren begrijpen. In hoofdstuk 4 

worden de representatie van de diafragma's en de uitwerking voor dit cyclotron 

behandeld. In hoofdstuk 5 worden de tot nu toe verkregen resultaten gegeven 

van een experiment, dat al enige aspekten van de fase-selectie in het centrum 

moet aantonen. 



-5-

Hoofdstuk 2. Energieselectie 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom fase-selectie een kleine 

energiespreiding in de externe bundel tot gevolg kan hebben. Hiertoe wordt 

de energie van de interne en externe bundel als functie van de H.F. fase van 

de deeltjes aan het begin van het versnelproces bekeken. 

I Daar de symbolen <j>' ëii 1j! met · diverse indices worden gebruikt, is in 

f ppendix A een lijst gegeven, waarin de betekenis van de symbolen met de 

diverse indices voor de overzichtelijkheid nogmaals vermeld wordt. 

2-1 de interne bundel 

De energie van een deeltje zal hier uitsluitend als functie van de 

H~F. fase en het aantal omwentelingen worden beschouwd. Deze benadering 1s 

slechts geldig als de radiale en axiale oscillaties niet te groot zijn. 

We beschouwen alleen de versnelling van protonen~ De energie van 

een deeltje op de N-de omwenteling is de som van de energiewinsten op alle 

vorige omwentelingen. Indien de deeltjes per omwenteling tweemaal een 

versnelspleet passeren, wordt de energie als volgt gegeven: 

E(N) 

k rangnummer van de passage van de versnelspleet 

V 
dee 

= amplitude van de versnelspanning 

<j>(k) = fase op de k-de passage van de versnelspleet 

q = lading van een proton 

(2.1) 

Het fase-verloop als functie van de straal wordt beschreven door de volgende 

vgl. (ref. 4): . ro 

slnt(r .. ') == sincp. + ïf9():-j<."B>-'Bi~o r dr-
'- "' V dQ(L -:f:>. 11:.0 

(2. 2) 

0 
<j>(r0)= H.F. fase als functie van de straal r

0 
<Pi = H.F. fase voor r

0
= 0 

m = massa van een proton 

BQ = magnetische inductie Ln het centrum 

B. = waarde van de magnetische inductie in een isochroon veld 
' 1SO 

<B> = gemiddelde waarde van de magnetische inductie als functie 

van de straal 
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Indien cp « , 1 ~s tijdens de versnelling, kan vgl. (2.2) benaderd worden 

door: 

- (2.3) 

met r dr-

t
. llcp(k) is dan een functie :Vqn de st_raal, onafhankelijk van de beginfase. 

et behulp van deze relatie is de som in vgl. (2.1) in een eenvoudige vorm 

e schrijven: 

2.N 

E(w) = E 9vdQ~ c:os C ~'- -t- a~<~)) (2.4) 

\ -=cos cp. f~ qVd~c:a:.Acp(\,(,)1-~in<::p.Sf 9Vde1es'n t-.<P(v.)l 
t. 1._\."1 I J tlK=' J 

= C <:os ( 9i.- <f>o J (2.5) 

met 1 L..9Vdo.e. sin~~(k') 
tQn Cfo = ----------

L"V~ co:) L\~Ck) 
(2.5a) 

C = maximale energie op de N-de omwenteling 

De fase cp
0

(N) is de beginf ase waarbij de deeltjes na de N-de omwenteling 

maximale energie hebben, en wordt de centrale beginfase genoemd. De centrale 

beginfase is een functie van het aantal omwentelingen. 

De energie tijdens de N-de omwenteling als functie van de beginfase heeft 

een parabolisch verloop rond cp
0

• Dit is weergegeven in fig. 1. Tevens is 

in deze figuur een intensiteitsverdeling gegeven als functie van de begin-

fase voor een interne bron. Stel dat de bron bij cpib de maximale bundel

intensiteit geeft, dan moet voor een instelling, waarbij zo min mogelijk 

omwentelingen in het cyclotron worden doorgebracht, gezorgd worden dat tPo = cpib' 

cp0 = cpib indien: 

dE .2.N V 0 - (<f>. b\ = -L 9 doQ :51n ( <P· b d cp. I. ) k:l ~ 
I. 

(2.6) 
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f 
I 

fig.l: de energie nadeN-de omwenteling en de intensiteit 

uit de bron als functie van de beginfase. 

Indien niet aan ~<< 1 wordt voldaan, is de voorwaarde, opdat ~O = ~ib als 

volgt te berekenen. (Hierbij is de somrnatie vervangen door een integraal.) 

(2.7) 

0 

-- d<f> - cos ~l. 
d 4.. ca. <\> 

Hieruit volgt: 

- - - - . .. . (2. 8) 
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De voo~aarde wordt dan: 

: t::MAx(N) ! :.:: dE 
:::.0 (2.9) 

c 
waarin ~b(E), voorstelt het faseverloop bij de , 

beginfase ~ib' 

Opmerking: De voorwaarde die volgt voor ~<< I uit vgl. (2.6) binnen de zelfde 

verwaarlozing ~<< I levert op: 

J
E AK(N) 

sin cp.,. cJE _ o (2.10) 

0 
Als q,ib 

en daarmee ~O op 

f ~O' kan m.b.v. vgl. (2.2) ingezien worden dat het faseverloop 

drie manieren kan worden bernvloed: 

a V veranderen: het faseverlooF verandert dan doordat er meer of 
dee 

mieder omwentelingen nodig zijn. 

b <B> veranderen: hiermee wordt de fase-fout per omwenteling 

gewijzigd. 

c De frequentie van de H.F. versnelspanning veranderen: dit 

impliceert een verandering van B. en daardoor 
~so 

de fase-fout per omwenteling. 

Methode b verdient de aanbeveling, omdat het magnetisch veld eenvoudig 

veranderd kan worden zonder het extractie-proces te bernvloeden. 

Opmerking: In werkelijkheid zal de parabool in fig.! niet een scherpe 

lijn zijn, maar een band. Dit komt door uitsmering van de energie voor één 

fase t.g.v. de koppeling tussen het versnelproces en de radiale oscillaties. 

Hierop zal in deel II van dit verslag nader worden ingegaan. 

2-2 de externe bundel 

Om de energie van de externe bundel als functie van de beginfase te 

kennen, wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde voorstelling van het 

extractie-systeem. Hierbij wordt uitgegaan van zeer goed gecentreerde 

deeltjesbanen bij extractie. 

De extraeter kan in het R-P -vlak op het azimuth van de extractor
r 

ingang door een opening worden voorgesteld. (R is de straal en P de afwijking 
r 

in richting t.o.v. een cirkelbaan.) Dit is getekend in fig.2. De gestippelde 

lijn stelt de beweging van een gecentreerde baan voor gedurende de versnelling. 
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Als de energie en daarmee de straal van de deeltjes groot genoeg ~s, zullen 

de deeltjes het extractie-kanaal binnen komen en gegxtraheerd worden. De 

extractor kan daarom worden voorgesteld door twee "energie-niveaus". 

-----
--

e.xhe1.c.t o r-

open.\.~ 

t 
E 

I 
I 

E 

fig.2: de opening van de extractor fig.3: de energie als functie van de start-

en de beweging van een ver

snelde en gecentreerde bun

del in de R-P -faseruimte 
r 

( stippe Uijn). 

fase voor verschillende omwentelinge1 

Bij N~ 300 is het verschil in energie 

tussen de toppen van de parabool 
-3 ongeveer 3.10 .E. 

In fig.3 is de energie van de interne bundel als functie van de 

beginfase getekend voor een aantal omwentelingen in de buurt van de N-de 

omwenteling. De top van de parabolen verschuift naar positieve fasen, daar 

de faseverschuiving t ~ g.v. het afvallend veld in de buurt van de extractor, 
\ 

erg groot is. In deze figuur zijn tevens de "energieniveaus" (E
1 

en E
2

) van 

de extractor geschetst. 

De energie van de gegxtraheerde ionen als functie van de beginfase 

kan nu verkregen worden uit fig.3, en is getekend in fig.4. De bijdragen uit 

de verschillende omwentelingen zijn duidelijk te onderscheiden. Fig.5 laat 

zien hoe bij een homogene intensiteitsverdeling over de ~.-as de externe bundel 
~ 

in de tijd is opgebouwd uit bijdragen van verschillende omwentelingen. 
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1 
E 

~. 
' 

... 

fig.4: de ener>gie van de externe bundel als functié van q,i. 

t 
I 

Bij N~300 is q, 1 -q, 2 ~e
0 en de fasebr>eedte van de bijdr>agen 

uit de omwentelingen N+1 3N+2 3N+33 ••• r>echts van q,., r>esp. 
t. 

0 0 0 3.,2323 ••••••• 

. . . N., N 

·~, 

~~ 

I 

Nu N+l N+l N+~ 

é .. 

fig.S: de bijdr>agen tot de externe bundel in de tijd voor> een 

homogene intensiteitsver>deling over> q, •• 
t. 

De energiespreiding van de externe bundel is in dit geval kleiner 

dan de energiewinst per omwenteling. In ons cyclotron zou dit ongeveer 3°/oo 

betekenen. 

Indien de bundel in de faseruimte door een oppervlakje in plaats van 

door één enkel punt wordt voorgesteld, zullen deeltjes uit banen, eerder dan 

de N-de omwenteling, in het extractiekanaal kunnen komen. 
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Ook zullen bijvoorbeeld niet alle deeltjes bij fase ~O tijdens de N-de 

omwenteling gegxtraheerd worden. In dat geval komen naast het energiegebied, 

beschreven in fig.4 , ook gebieden met lagere en hogere energie voor. 

Als alleen één omwenteling wordt gegxtraheerd, spreken we van 

single-turn-extractie. Dit is alleen mogelijk als de bundelkwaliteit klein 

,is (i.c. klein oppervlak in de faseruimte) en de beginfase voor alle deeltjes 

ligt tussen ~ 1 en ~ 2 uit f{g~4 • Bij single-turn-extractie is de extractie

efficigncy bijna 100% • 

De aanname van een goed gecentreerde bundel is niet juist bij een 

precessie extractie-systeem. Dit extractie-systeem maakt gebruik van de 

resonantie bij v = 1 als er een 1ste harmonische verstoring van het 
r 

magnetisch veld aanwezig is. (v is de radiale oscillatiefrequentie). 
r 

In het resonantiegebied wordt aan de bundel ~n zijn geheel een oscillatie 

rond de evenwichtsbaan gegeven,zodat bij de extractor extra baanscheiding 

verkregen kan worden tussen de laatste omwenteling ~n het cyclotron en de 

omwenteling die gegxtraheerd wordt. De invloed van zo'n extractie-systeem 

op de beschouwingen in deze paragraaf wordt in § 2-4 behandeld. 

2-3 energieselectie 

·Een zeer kleine energiespreiding van de externe bundel kan verkregen 

worden m.b.v. een energie-analyse systeem, dat deel uitmaakt van het bundel

geleidingssysteem. Het analyse systeem laat alleen een zeer smalle energieband 

door. Het effect hiervan op de externe bundel is te zien in fig.6 (ref.l). 

Deze figuur geeft twee mogelijke instellingen van het analyse systeem weer. 

De bovenste geschetste situatie, waar een zo groot mogelijk gebied van de 
. ~ . . 

N-de omwenteling wordt geselecteerd, laat een opL~maleselect~e z~en. 

Het nadeel van deze selectie ~s, dat een groot deel van de hoog 

energetische bundel wordt afgesneden. Hierdoor ontstaat veel straling, die 

als ondergrondstraling metingen nadelig kan bernvloeden, en blijvende radio

activiteit, die kan accumuleren tot een niveau waarop gevaar dreigt voor 

mensenlevens. 
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de invloed van een analyse systeem in het E-~.vZak voor twee 
~ 

verschillende instelZingen van het analyse systeem; de blokken 

geven weer voor welke beginfase deeltjes het analyse systeem 

zuZZen passeren. 

Een alternatieve methode van energieselectie, die het hierboven 

genoemde nadeel niet heeft, is energieselectie d.m.v. fase-selectie. Dit is 

duidelijk te zien in fig.6 , De meeste deeltjes met de gewenste energie 

hebben een fase tussen ~a en ~b' Het is daarom voldoende om alleen deeltjes 

met die fase te versnellen. Hierna is in principe geen analyse systeem meer 

nodig. Tevens hebben we dan te maken met single-turn extractie en benadert 

de extractie-efficiMncy de 100%. 

De fasen tussen ~a en ~b kunnen worden geselecteerd met diafragma's 

in het centrum van het cyclotron •. Dit is mogelijk omdat de horizontale en 

vertikale beweging sterk fase-afhankelijk zijn. Als het fasegebied van de 
0 0 

bundel gegeven wordt door ~ 0-1~~ <~i<~0+1.5 , zal de externe bundel ongeveer 

een energiespreiding van 3. 10 hebben, 

Het berekenen van diafragma-posities, waarmee dit fasegebied 

geselecteerd kan worden, was het doel van het onderzoek dat in het eerste 

deel van dit verslag wordt beschreven. De diafragma's moeten in het centrum 

geplaatst worden, omdat daar een diafragma de mogelijkheid heeft om slechts 

één omwenteling te bernvloeden en de bundel nog lage energie heeft. De hele 

problematiek rond de diafragma's zal besproken worden in hoofdstuk 4. 



2-4 

., 

-13-

Om de positie van de diafragma's met enige zekerheid te kunnen 

voorspellen is een goede kennis van de baangeometrie met al z~Jn eigen-, 

schappen vereist. Daarom zal in hoofdstuk 3 het centrum van het cyclotron 

te Eindhoven uitvoerig worden behandeld, voordat dieper op de juiste positie 

van de diafragma's wordt ingegaan. 

extractie systeem 

In deze paragraaf wordt de invloed van het extractie systeem op de 

beschouwingen uit paragraaf 2-2 behandeld. 

In ons cyclotron is de baanscheiding voor gecentreerde banen vlak 

voor de extractor ongeveer 1 mm. Voor een goede extractie-efficigncy is een 

grotere baanscheiding gewenst, die in ons cyclotron wordt verkregen door 

aan de bundel in zijn geheel een oscillatie rond de evenwichtsbaan te geven. 

De amplitude van de oscillatie. wordt opgebouwd in het resonantiegebied v =1, 
r 

indien er een lste harmonische veldkomponent in het magnetisch veld aanwezig 

is (ref.5,6,7). 

Fig. 7 toont de beweging van een deeltje in het R-P vlak, welke de r 
som 1s van de beweging van gecentreerde banen en de radiale oscillatie, die 

in het X-P vlak kan worden voorgesteld door een cirkelbeweging: P en X 
x x 

geven de afwijking in plaats en richting t.o.v. de evenwichtsbaan (ref.8). 

-~D 
P .. f.tr.td 

t " 

-so 

-co Cj&.C.Ch~rcev-.lc. 

b ... o.. .. 

bo.~ ""'cJ 
..-o.c.l<...l«... cn .. ;~<\.tit.S 

fig.7: de beweging van een deeltje in het R-P vlak in het extraatie
r 

0 gebied. De H.F. fase bij. de start is 30 • De getallen geven 

het aantal omwentelingen na de start aan (ref.B). 
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In figuur 7 is ook de opening van de extraeter getekend. Hij is daar 

geplaatst, waar de baanscheiding het grootst is. De baanscheiding ór op het 

azimuth 8. is als volgt te berekenen uit de radiale positie r(8.) (ref.8) 
1 1 

met 

geeft dit: 

A
0 

= amplitude van de oscillatie 

ro = 
'I' = osc 

straal van de evenwichtsbaan 

de oscillatie fase 

1ste term = baan scheiding t.g.v. de energietoename 

(2. 11) 

2de term = baanscheiding t.g.v. de toename in oscillatie

amplitude (regeneratief) 

3de term = baanscheiding t.g.v. de toename in de oscillatie

fase (precessief) 

In ons cyclotron levert de derde term de grootste bijdrage tot de 

baanscheiding. De baanscheiding zal daarom het grootste zijn als cos 'I' =1 osc 
ofwel 'l'osc= 2TI.k (k =geheel getal). Het H.F. faseverloop (~H.F.) waarvoor 

dit geldt is in de volgende relatie gegeven: 

n:n(E.) 

-JII."., = IV-•• : 1 (V.- I') <in 
n::O 

n = 0 betekent een deeltje op v = 1 
r 

n(E) het aantal omwentelingen vanaf v 
r 

(2. 13) 

1 tot de energie E 

(2.14) 
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Voor een goede extractie-efficigricy moet het faseverloop, 

behorende bij de fase met maximale intensiteit, voldoen aan vgl.(2.14). 

Optimale extractie-efficigncy wordt verkregen als de ' baanscheiding 

voor een zo groot mogelijk fasegebied maximaal is. Dit betekent dat de 

oscillatiefase voor dat H.F. fasegebied bij de extraeter onafhankelijk 1s 

van de H.F. fase bij v = I (ref. 9). Het faseverloop waarvoor hieraan .wordt 
r 

voldaan, kan uit de volgende relatie berekend worden: 

G!E 

V 
_c 

~· = de H.F. fase bij 
J 

V = 
r 

(2.15) 

Bij een goed extracti.e systeem moet aan de voorwaarde (2.15) en 
I 

(2.14) tegelijk worden voldaan. We noemen de H.F. fase bij v =I, waarvoor 
r 

aan (2.15) en (2.14) is voldaan,~· • 
Jopt 

Tijdens het optimaliseren van de extractie-efficigncy in de praktijk 

wordt er voor gezorgd, dat bij deze ~- de bundel maximale intensiteit heeft. 
J 

We zullen nu bekijken hoe de opt energieverdeling als functie is van 

de fase bij v = 1 en het omwentelingsnummer vanaf v = 1, voor de gegxtraheerde 
r r 

bundel. Er wordt uitgegaan van deeltjes die een deel van de ~.-as vullen en 
J 

bij v = I alle dezelfde energie hebben. 
r 

De energie van de deeltjes op een vast aantal omwentelingen vanaf 

v = 1 als functie van~· heeft een parabolisch verloop. Dit is in fig.8 
r J 

geschetst. (Let op, dat de vorm van deze parabolen anders is dan in §2-2.) 
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fig. 8: de energie als functie van de fase bij v = 1 voor een ver
r 

Welk 

schillend aantal omwentelingen(n) vanaf v = 1. Bij n ~ 35 
r 

en in totaal 300 omwentelingen in het cyclotron, is het 

faseverschil tussen cpJ en cp4 ongeveer 19°, teruJijl de bij

drage van de omwenteling n+1,n+2 resp ?
0 en 5° is. 

deel van de cp.-as bij optimalisatie wordt 
J 

de waarde van 

waarde dat 

cp . t.o.v. de waarde van cp . cp. wordt 
J t . Jm 

op , ofwel: Jm 

gevuld, hangt af van 

bepaald uit de voor-

(2.16) 

Dus: E 

cj>j~ wordt bepaald door: f •;o+ dE ::0 (2.16) 
C.<ot.f 

E: 

cj>. wordt bepaald door: (.Y,. -I ···; ) ~in cj> 
dE. =0 (2.15) 

Jopt ~+ C.O$~<f> 

EaEo 

Stel dat aan de eerste voorwaarde wordt voldaan door het in fig. 9 

met (I) aangeduide faseverloop. De integraal in 

die in vg1.(2.15) in een gewichtsfactor v .. -_:. 
C.O$ "1' 

vgl.(2.16) verschilt t.o.v. 

("Î~ .. -1) is gedurende de 

hele integratie weg negatief en sterk dalend, omdat de extractor in het 

randveld staat. Dit betekent dat de gewichtsfactor meer gewicht toekent aan 

het laatste deel van de integratie. De ligging van het bij de tweede 

voorwaarde behorende faseverloop (2) , ligt daarom boven het faseverloop (I) , 
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in figuur 9, ofwel <1>. t > <1>. • In de grafiek van E tegen Ijl. · · is dit 
J op J m J 

aangegeven. 

1 E{uh11.ào~) 
I 

.. 
E 

fig. 9: het faseverZoop tussen v = 1 en de extractor aZs r 
funktie van de energie voor de voorwaarde (2.16) : (1) 

en de voorwaarde (2.15) : (2). 

Hoe het beeld van de banen is als de deeltjes niet een fase 

rond <j>. hebben, is als volgt in te zien: 
J opt 

In dat geval zal bij één energie de oscillatiefase een funktie van de 

beginfase <j>. zijn. Of anders gezegd: eenzelfde oscillatiefase wordt voor 
J 

verschillende beginfasen bij verschillende energieën bereikt. 

Dezelfde oscillatiefase betekent dezelfde oriëntatie van de vektor ~' 

die de bijdrage in het R-P -vlak van de oscillatie voorstelt. Verschil
r 

lende energieën betekent verschillende aangrijpingspunten van de vektor v 

op de lijn voor gecentreerde banen in het R-P -vlak Dit is geschetst r • 

in fig. 10. 

-
---

fig. 10: positie van de vektor ~in de R-Pr-ruimte voor 

verschillende fasen. 
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Het totale patroon van de banen wordt dan als volgt: 

1 
r ... 

-R 

fig. 11: de beweging van deeltjes voo~ verschillende fasen 

in de faseruimte in het extractiegebied als niet 

aan voorwaarde (2.15) wordt voldaan. 

In figuur 11 is een baan met H.F. fase ~ 2 gegeven, die een 

goede extractie zal geven. Voor banen met H.F. fase ~~ en ~ 2 zal 

juist een slechte extractie-efficiency gevonden worden. In de praktijk 

hetekent dit een afname van de extractie-efficiency. 

De waarde bij v =I van de fase ~ behorend bij de in § 2-l 
r c 

gedefinieerde centrale beginfase ~ is kleiner dan de waarde van~· • 
0 Jm 

Dit is te zien uit de voorwaarde voor ~ (vgl. 2.9 met ~ ingevuld 
c c 

voor ~b), daar de fase vóór vr=l grotendeels positief 1s. 

Dus ~ < ~· / < ~· t' Hierdoor ligt alle intensiteit van de bundel c Jm J op 
in fig. 3 recht van ~ • In dit gebied is de bijdrage van elke omwente-o 
ling tot de externe bundel zeer klein. Er zullen veel omwentelingen 

tot de externe bundel bijdragen. Verder zal bij een optimaal ingesteld 

cyclotron de tijdsstructuur van de energie geanalyseerde externe bundel 

voor de verschillende omwentelingen biJna niet te zien zijn. 
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Hoofdstuk 3. Baanbeweging 1n het centrum 

In dit hoofdstuk worden de horizontale en vertikale beweging 

van de deeltjes tijdens de eerste omwentelingen 1n het centrum be

sproken. Kennis hierover is van belang om een goede keuze te kunnen maken 

voor de fase die geselecteerd moet worden. Tevens zijn met deze kennis 

de resultaten uit hoofdstuk 4 beter te begrijpen. 

3-1 inleiding 

* 

Voor de studie van de deeltjesbanen in het cyclotroncentrum is gekeken naar: 

~ De middelpunten van de banen. Deze moeten voor een zo groot 

mogelijke H.F. fasegebied zo goed mogelijk in het centrum van 

het magnetische veld liggen. 

b Het H.F. faseverloop. In het algemeen kan het magnetisch veld 

in het centrum homogeen worden verondersteld en blijft de fase 

behouden. 

c De oppervlakte 1n de faseruimte, die de bundel representeert, 

Dit oppervlak moet binnen zeer kleine grenzen blijven en is 

bepalend voor de kwaliteit van de bundel in het verdere ver

snelproces. 

d De vertikale focussering. Deze moet voldoende groot zijn. 

Hieraan wordt meestal voldaan door ervoor te zorgen dat de 

H.F. fase met maximale intensiteit een negatieve waarde heeft 

nà de eerste oversteek van de versnelspleet (de deeltjes gaan 

van de bron naar de puller). 

In dit hoofdstuk wordt aan deze punten enige aandacht besteed. 
e De oversteek van de versnelspleet tussen bron en puller (I oversteek) 

wordt apart behandeld, omdat bij deze oversteek de snelheid van de deeltjes 

laag is en daardoor veel effecten door elkaar heen lopen. 

Voor het Eindhovense cyclotron zijn de banen in het centrum 

berekend met een computerprogramma, dat beschikbaar werd gesteld door 

het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. PhilipsteGeldrop (ref. 10). 

Voor deze berekeningen moet de elektrische veldsterkte tussen de 

versnelelectroden als functie van de plaats gegeven zijn. Deze veld

waarden zijn gemeten met de magnetisch-analogon-machine, die door 

* N.V. Philips is .gebouwd en in de volgende . paragraaf beschreven wordt. 

Berekeningen en metingen waren mogelijk dankzij de hulp van de heren 

N, Hazewindus en L. Leistra van het Nat-lab van de N.V. Philips. 
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Het magneetveld in het centrum van het cyclotron ~s bij de berekeningen 

homogeen verondersteld. 

De uitvoer van het rekenprogramma geeft om de 10° in H.F. fase 

de positie en snelheid van het versnelde deeltje, de coÖrdinaten van 

het middelpunt van de baanbeweging, de vertikale positie van twee verti

kale bewegingen, die onafhankelijke startvoorwaarden hebben, gesuper

poneerd op de beweging in het horizontale vlak en de waarde van de elek

trische veldsterkte langs de drie coÖrdinaat-assen. 

Tevens wordt een plaatje gegeven van de beweging van het deeltje 

in het horizontale vlak, de twee vertikale bewegingen, de beweging van 

de middelpunten en de ondervonden elektrische veldsterkte loodrecht op 

de versnelspleet. Een voorbeeld van zo'n plaatje is gegeven in de 

appendix B. Het rekenprogramma gaat ervan uit dat de beweging van de 

deeltjes dezelfde richting aanhoudt als de wijzers van de klok. 

In werkelijkheid is de beweging net andersom. Dit houdt in dat in alle 

computer-resultaten voor de x-component van de berekende grootheden 

zijn tegengestelde waarde moet worden genomen. Dit is gedaan voor alle 

resultaten die in dit verslag worden vermeld. 

3-2 magnetisch analogon 

Modelmetingen in een elektrolytische trog worden uitgevoerd 

om veldgegevens van een elektrisch veld te verkrijgen. Bij deze metingen 

wordt de potentiaal gemeten. De veldwaarden worden dan verkregen door 

één- of tweemaal differentiëren. Het differentiëren brengt grote fouten 

met zich mee. 

Op het Natuurkundig Laboratorium van N.V. Philips is een methode ont

wikkeld, waarmee direkt de drie komponenten van het elektrisch veld 

gemeten kunnen worden. Deze methode berust op het analoge gedrag van mag

netische en elektrische velden voor gelijke randvoorwaarden. Het elek

trisch veld wordt nagebootst door een magnetisch veld in een driedimen-

sionaal model van staal De magnetische veldsterkte kan met Hall-

plaatjes gemeten worden. De meting is geautomatiseerd en wordt gecontro

leerd door een computer. Deze magnetisch-analogon-machine staat nu in het 

cyclotronlaboratorium van de T.H. Eindhoven. In fig. 12a, b wordt deze 

machine met het driedimensionale model van het centrum van het cyclotron 

getoond. In fig. 13 is de geometrie van het centrum getekend. Uitgebreide 

informatie over de machine is te vinden in ref. (11, 12). De gemeten 

elektrische veldwaarden voor ons cyclotron zijn te vinden in ref. (13). 
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3-3 de horizontale beweging 

3-3-1 de eerste oversteek 

In ons cyclotron wordt gebruik gemaakt van een interne bron. 

De afstand tussen bron en puller is 10 mm (zie fig. 13). Hierdoor is 

de veldsterkte vlak voor de bron relatief groot, zodat voor een goede 

extractie van de deeltjes uit de bron wordt gezorgd. De vorm van de 

puller is zo gemaakt dat het veld tussen bron en puller homogeen is 

' (ref. 14). 

De beweging van de deeltjes tussen bron en puller is niet een

voudig te beschrijven. Dit komt doordat de startposities en snelheden 

van de deeltjes bij de bronopening niet precies bekend zijn. De groot

heden, die van belang zijn na de eerste oversteek, zijn de H.F. fase, 

middelpuntspositie en energie van een deeltje als funktie van de start

fase bij de bron. 

10 

0 

-ro 

$1 -10 

C~ra.duJ 

-Jo 

-so 

fig. 14: de fase van de eerste oversteek aZs funktie van de 

startfase bij het brongat. 
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In fig. 14 is weergegeven hoe de H.F. fase na de eerste over

steek verloopt als funktie van de startfase voor deeltjes, die in het 

midden van het brongat gestart zijn. 

De H.F. fase wordt gedefinieerd als de hoek tussen enerzijds 

de vektor, waarvan de hoek met de positieve x-richting de fase van de 

hoogfrequent versnelspanning voorstelt, en anderzijds de vektor die de 

positie van het deeltje t.o.v. het middelpunt van de beweging aangeeft. 

Dit is weergegeven in fig. 15. 

. - J, •. 

duid. 

veÜor cliL dL versne-L spo.l'\,._i...,_s 
l'"c. p.- (t .se. 1'\. ~eer-l 

fig. 15: definitie van de H.F. fase. 

Voor de eenvoud zal H.F. fase voortaan met fase worden aange-

Deeltjes met fase oO bij de bronstart krijgen een negatieve 

fase van -480 na de eerste oversteek. Bij deze startfase mag verwacht 

. worden dat uit . de bron de grootste intensiteit geëxtraheerd wordt. 

Een negatieve fase na de eerste oversteek is noodzakelijk voor vertikale 

focussering en wordt bereikt met een eerste halve omwenteling, waar

van de booglengte groter is als TI. 

In fig. 14 is ook het fasecomprimerende effect van de eerste 

oversteek te zien. Dit effect wordt veroorzaakt door de lange tijdsduur, 

dat de deeltjes tijdens de eerste oversteek in het elektrische veld 

verblijven (ref. 15). 
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In fig. 16 is de positie van de middelpunten als funktie van 

de fase na de eerste oversteek gegeven. Deze positie is gevonden door het 

gemiddelde van de middelpuntscoÖrdinatien te nemen voor en na de tweede 

oversteek. De variatie in middelpuntspositie is minimaal wanneer de fase 

direkt na de eerste oversteek -10° is. 

j_l 
[h\m) 

~2 •I 

_,. 
:~.~~) ,', 

~,.,.,~ 
-)t• 

l 

... 
X"" [m.mJ _, 

fig. 16 

35 

30 

E 
[kV.~o 

• 
I 

to 

-lo 

~-----·-·--· /. -......... ......... 
• . / 

/ 

-5o ·3tl -lo -ftl 0 tiO 

~ [gr-a.clenJ 

fig. 17 

fig. 16! de middelpuntspositie na de eerste oversteek als 

funktie van de fase na de eerste oversteek. 

fig. 17: de energie na de eerste oversteek als funktie van 

de fase na de eerste oversteek. De amplitude van de 

versnelspanning is 35 kV. 

Om de spreiding van de middelpunten voor een fasebreedte van 

30° zo klein mogelijk te houden, moeten de fasen van de deeltjes na de 

eerste oversteek tussen - 25° en 5° liggen. Is hieraan niet voldaan, 

dan kan dit gecorrigeerd worden door de amplitude van de versnelspanning 

aan te passen en/of de oriëntatie van de bron t.o.v. de puller te wijzigen. 

Opmerking: Een betere waarde voor de fase na de eerste oversteek waar

voor de variatie in middelpunten minimaal is, is -300. In 

dat geval heeft het fasegebied,met minimale spreiding van de 

middelpunten, tevens een goede ·vertikale focussering (zie 

§ 3-4). 
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I . 

/ De posities van de .middelpunten moeten ook zo dicht mogelijk 
I 

in het centrum van het magneetveld liggen. Dit is van belang voor de 

rest van het versnelproces. (ref. 16). In het algemeen weegt deze voor

waarde niet zo zwaar, omdat een verkeerde positie van de middelpunten 

m.b.v. een eerste harmonische veldverstoring gecorrigeerd kan worden. 

In § 3-2-2 wordt nader op de beweging van de middelpunten ingegaan. 

In fig. 17 wordt de energie van de deeltjes als funktie van de fase na 

de eerste oversteek getoond. 

Het LS moeilijk om de echte bron te nemen als startpunt voor 

berekeningen omdat deeltjes, die op dezelfde fase starten, maar van 

verschillende plaatsen, na de eerste oversteek verschillende fasen zullen 

hebben. Dit is te zien in fig. 18, waar lijnen van gelijke fase na de 

eerste oversteek zijn getrokken in het vlak, waar in de x en y-as resp. 

de ~tartpositie en de startsnelheid loodrecht op de elektrische veld

sterkte voorstellen. 

_::: p\A.I'\+c.ll\ ""'e.\- ~el~k~ \o-se. nq, 

c1~ Je. ~~1--:. ovev-_,J-ee..k 

X"' tld"\.l~ki"'~ t-.c>-v. het- et:t~.fr"'V"' 
\All\. h.à trt.y,qc:o.t 6 .. - ... ~V..:l-<..,. .:. 
p!>S ;\-.:c.~) ( 

~ ~ ~ji',..rM.lki:cl ~ooclve.JJ 'V' ck 
riJJ-~~ vo..n kJ- JJJ-ri3'~ v<Jet 
(ttr;.c...v- .(jw;r~01. .;, p-··tïet' 

fig. 18: de fase ~ na de eerste oversteek voor deeZtjes met 

versahiZZende startvoorwaarden~ maar geZijke start

fase van 20°. 
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Dit effekt is belangrijk bij de eerstè oversteek. Teneinde de 

numerieke berekeningen gemakkelijker interpreteerbaar te maken worden 

in het vervolg van dit verslag als startvoorwaarden, fase en positie 

direkt na de eerste oversteek gebruikt. Onder startfase wordt daarom ver

staan: de fase na de eerste oversteek. 

3-3-2 middelpunten van de baanbeweging 

Voor het hele versnelproces is een goede centrering van de 

bundel in het centrum van belang. 

De beweging van een deeltje met startfase -300 is getekend 

in fig. 19. 

\ 
\ 
\ 

,I ,l. } ,-t .~ ~ 

fig. 19: de beweging van een deeltje met startfase -30°. 

De beweging van het middelpunt is getekend in fig. 20. De x-richting 

is de richting langs de versnelspleet, de y-richting is de richting lood

recht op de versnel -pleet. 
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f. 
8T .... 

de x-beweging en y -beweging van het middelpunt 
m 

als funktie van de tijd voor een deeltje met start-

fase -30° (T =trillingstijd van de versnelspanning). 

De x -beweging is in dit geval goed gecentreerd. De y -positie m m 
loopt weg in negatieve richting. Dit beeld van de y -beweging geldt voor 

m 
alle deeltjes. De oorzaak kan gevonden worden in de sterke velden lood-

recht op de deeltjesbaan, die de deeltjes in de buurt van de puller 

ondervinden. De grootste veranderingen van de y -positie ontstaan bij 
m . 

de derde en vijfde oversteek. 

De invloed van verschillende startfasen is te zien in fig. 21, 

waar de positie van de middelpunten op de eerste en zevende omwenteling 

is gegeven als funktie van de fase. 

Met behulp van de eerste harmonische veldkomponent na de 

zevende omwenteling kan de bundel gecentreerd worden. Centrering kan 

ook geschieden, eerder dan de zevende omwenteling, door de puller-geo

metrie te veranderen, zodat de loodrechte veldkompanenten niet zo sterk 

zijn, door de Dee-spanning te veranderen of door de bronpositie te 

wijzigen. Bij deze correcties moet er evenwel op gelet worden, dat 

andere belangrijke eigenschappen van het bron-pullersysteemniet ver

anderen (zie § 3-3-I). 
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-1 _, 

-3 

fig. 21: de positie van de middeZ

punten aZs funktie van de 

startfase, voor de eerste 

en zevende omwenteZing. 
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3-3-3 het faseverloop 

·., 

Het magnetisch veld wordt tijdens de eerste zeven . omwente

lingen isochroon verondersteld. Hierdoor zal in eerste benadering de 

fase behouden blijven. Het faseverloop voor verschillende startfasen 

is geschetst in fig. 22. 

Afwijkingen t.o.v. een constante fase kunnen verklaard worden 

uit de vorm van het elektrisch veld. De component van het elektrisch 

veld loodrecht op de baan kan vergeleken worden met de Lorentzkracht, 

zodat de isochronie beÏnvloed wordt. De invloed van het elektrisch veld 

is als volgt te berekenen: 

Voor de krachtenbalans geldt: 

- (3. 1) 

V = snelheid van het deeltje 

B = sterkte van de magnetische inductie 
0 

EL= elektrische veldsterkte loodrecht op de baan 

R = straal van de beweging 

w = hoekfrequentie van de deeltjes 

'iB 9EJ. =- 1---
m rnv (3.2) 

X""[ ... n.J 
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fig. 22 het verloop van de fase als functie van het aantal oversteken van de 

versnelspleet voor verschillende startfasen ( -57°~ -29°~ -4° ). 
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De verandering van de fase is 

ofwel 

Q1 en ~2 zijn grenzen t.g.v. de uitgebreidheid van het 

elektrische veld. 

Met behulp van de gegevens van het elektrische veld is de 

fasesprong met vgl. (3.3) berekend bij de derde en vijfde nee

oversteek voor een deeltje met startfase ~ = -300 • De berekende 
0 

(3.3) 

waarden kunnen vergeleken worden met de waarden gevonden met numerieke 

integratie, welke in fig. 22 zijn gegeven. De resultaten worden in tabel 2 

gegeven. 

berekend berekend door 

volgens numerieke 

formule integratie 

derde 

oversteek 1. 65° 1.50 

vijfde 

oversteek 3.8° 3.5° 

tabel 2: de fasesprongen bij de derde en vijfde oversteek 

voor een deeltje met startfase -3oo. 

3-3-4 de faseruimte 

In fig. 23 is de beweging te zien van een fasevlak als 

funktie van het omwentelingsnummer. Het fasevlak is gestart met een 

H.F. :fase van -30°, en is gegeven voor elke omwenteling op e = 2700 

(8 = oO betekent de positieve x-richting). 
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fig. 23 het gedrag van het fasevlak als functie van het 

oTI'D;)enteZingsnwnmer ( n ) voor een startfase van -30°; 
. 0 

Het vlak is gegeven voor e = 2?0 • 

1 

t. 

1 
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De oriëntatie en de vorm van het vlak veranderen vooral gedu

rende de eerste paar omwentelingen. Ook hier kan de verklaring gevonden 

worden in de loodrecht op de baan staande komponent van de versnelspan

ning. De invloed is duidelijk te zien als deze komponent wordt gesimu

leerd door een verandering in het magnetisch veld. De gradiënt van 

deze komponent loodrecht op de baan heeft het meeste invloed en is als 

volgt te berekenen~ 

I 
I 

B corr 

QV B 
1 c:orr 

verandering B-veld 

cos b. E .1.. /V V B 
corr 

(3.4) 

hieruit volgt: 

(3.5) 

De overdrachtsmatrix voor een magnetisch veld is (ref. 17) 

(

cosY,. e 
-Y sinV 9 r ,. 

Voor de derde oversteek is v en de overdrachtsmatrix voor 
r 

elke 10° uit de veldgegevens berekend en werd verondersteld dat de 

oversteek 50° lang is. vr is gegeven in appendix C. De invloed op een 

hele omwenteling is te vinden door deze 5 matrices plus de matrix voor 

een isochroon veld gedurende de resterende 310° met elkaar te vermenig

vuldigen. 

De totale matrix voor de tweede omwenteling (i.c. vanaf juist 

voor de derde oversteek tot juist voor de vijfde oversteek) is: 

. (1.192. 
-· - .42.1f 

.131) 
·190 

(3.6) 

In deze matrix ~s de invloed van de vierde oversteek verwaar-

loosd. De betekenis van deze matrix kan het beste worden beschouwd m.b.v. 

de eigenellips. De eigenellips wordt gegeven door (ref. 17): 
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a = I. 76 

'I' = -145° 
0 

A = willekeurig getal 

k geheel getal 

'1'i = de oscillatiefase aan het begin van de 

tweede omwenteling 

'1' = -8ó 

(3. 7) 

(a, 'I' ) bepalen de vorm en oriëntatie van de ellips. 'I' is de 
0 

verandering van de oscillatiefase na de tweede omwenteling en bepaalt 

de snelheid waarmee deeltjes langs de ellips lopen. Fig. 24 geeft de 

eigenellips voor A = 5/2 rnm. 

• 

fig. 24: de eigeneZZips van de tweede omwenteZing in de x-x-ruimte: 

x is de afWijking t.o.v. de centraZe baan behorende 
0 • • 

bij een startfase van -30 en x ~s de afgeZeide van 

deze afwijking naar het azimuth. 
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In fig. 24 ~s een vektor ~ getekend. De getekende vektor b 

is de transformatie van de vektor a na één omwenteling. De hoek tussen 

beide vektoren, berekend met de matrix, is 22°. De numerieke integratie 

geeft voor de hoekverdraaiing van vektor a ook 22°. 

De verdraaiing van het fasevlak is hiermee grotendeels verklaard. 

De invloed van de absolute waarde van het elektrisch veld komt tot uiting 

in een draaiing van de vektor kleiner dan 4°. 

3-4 de vertikale beweging 

3-4-1 de vertikale focussering 

Voor verschillende fasen is de vertikale beweging berekend m.b.v. 

het in § 3-1 genoemde rekenprogramma. De bij de berekening gebruikte 

formules gaan uit van een lineair veld, zodat de totale beweging voor 

één fase kan worden gerepresenteerd door twee onafhankelijke beginvoor

waarden. 

Hoe het vertikale fasevlak gevuld is bij de start (zie § 3-3-1) 

hangt af van het bron-pullersysteem. We nemen aan dat na de eerste over

steek de bron een voldoende groot oppervlak in de faseruimte beslaat 

(ref. 18). 

De vertikale beweging als funktie van de tijd voor verschillende 

startfasen is gegeven in fig. 25. De pijlen geven aan wanneer de deeltjes 

de versnelspleet passeren. Uit fig. 25 zijn enkele opmerkelijke conclu

sies te trekken over de focussering van de eerste omwenteling. Heel 

duidelijk is te z~en dat de tweede oversteek geen enkele invloed heeft 

en dat de derde oversteek een zeer sterke defocusserende invloed heeft. 

De oorzaak van de slechte focussering is de vorm van het veld. Verbete

ring van de focussering kan slechts geschieden door 

1. de geometrie van de velden anders te kiezen 

2. de H.F. fase te beÏnvloeden. 

Het gebrek aan focussering van de eerste omwenteling wordt nog 

eens onderstreept door fig. 26, die de vertikale oscillatiefrequentie v z 
als funktie van het omwentelingsnummer laat zien. v is berekend m.b.v. 

z 
de overdrachtsmatrix voor de omwenteling. Deze matrix geeft de grootheid ~, 

welke een maat is voor de snelheid waarmee een deeltje langs de eigen

ellips van de matrix loopt (ref. 17). De oscillatiefrequentie is gelijk 

aan ~/2TI. De matrices waaruit de waarden voor fig. 26 zijn berekend, 

zijn gegeven in appendix D. 
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de vertikale beweging voor verschillende fasen voor een 

deeltje dat -1 mm boven het mediaanvlak zonder vertikale 

snelheid en een deeltje dat in het mediaanvlak met een 

vertikale snelheid van 1 mm/rad is gestart. 
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• 
2 

fig. 26: 

3-4-2 acceptantie in de vertikale faseruimte 

de v
2 

als funktie van het z 
omwentelingsnummer t.g.v. de 

elektrische velden en t.g.v. 

de magnetische velden. 

In fig. 27 wordt de vertikale acceptantie bij de start van de 

berekeningen na de eerste oversteek voor de eerste zeven omwentelingen 

gegeven als funktie van de startfase. 
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fig. 27: de acceptantie van de eerste zeven omwentelingen. 

In fig. 28 worden op de achtste omwenteling de acceptantie en 

de eigenellips voor de achtste omwenteling voor verschillende fasen 
0 vergeleken. Opgemerkt kan worden, dat voor een startfase van -30 de 

acceptantie slecht is aangepast aan de eigenellips. De matrices, waar

mee de eigenellipsen zijn berekend, zijn.gegeven in appendix E. 
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fig. 28: èe acaeptantie van de eerste zeven omwentelingen wordt 

vergeleken met de eigenellips van de achtste omwente

ling voor verschillende H.F. fasen op de zevende om

wenteling (i.c. ~ = -20° ~ ~start = -30°). 

3-5 conclusie 

De fase waarbij de spreiding van de middelpunten minimaal is, komt 

niet overeen met de fase waarbij de bundel de beste vertikale focussering 

heeft. Tevens ~s de vertikale acceptantie voor het hele fasegebied slecht 

aangepast aan de eigenellips van de vertikale beweging op de zevende 

omwenteling. De keuze van de te selecteren fase is daarom een compro-

.mis tussen de optimale fase voor de horizontale beweging en de optimale 

fase voor de vertikale beweging. De startfase -30° (= fase na de eerste 

oversteek) is als de te selecteren fase gekozen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat een nadere studie van het 

centrum van het cyclotron zeer nuttig kan z~Jn. 
,f'-
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Hoofdstuk 4 faseselectie 

4-1 inleiding 

4-2 representatie van diafragma's ~n de R-Pr-~-ruimte 

4-2-1 diafragma's, die deeltjes uit één omwenteling stoppen 

a één diafragma 

In deze paragraaf wordt verondersteld dat het diafragma slechts deeltjes 

uit één omwenteling van de bundel stopt. De representatie van een oneindig 

smal diafragma voor één fase wordt dan in het R-P -vlak, ter plaatse van 
r 

het diafragma, door een vertikale lijn gegeven. 
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Indien aan het twee-dimensionale R-P ~fasevlak als derde dimensie r 
de H.F. fase wordt toegevoegd kan de representatie van een diafragma in 

deze R-P -~-ruimte door een vlak loodrecht op de R-as, worden weerge-
r 

geven (ref. 19). Dit vlak is geschetst in figuur 29. 

R----

fig. 29: de representatie in de R-Pr-~-ruimte ter plaatse van 

het diafragma. 

Deeltjes, die bij aankomst bij het diafragma door een punt 

in dit vlak worden weergegeven, zullen doorgelaten worden. De andere 

deeltjes worden gestopt. 

Dit vlak kan naar een ander azimuth in het cyclotron worden ge

transformeerd. Het vlak zal op dat azimuth niet meer recht, maar ge

kromd en gedraaid zijn. Zie fig. 30. 

b twee diafragma's 

Combinatie van twee diafragma's geeft twee vlakken, die in het 

algemeen niet aan elkaar gelijk zijn, maar wel een snijlijn gemeen heb

ben. De snijlijn is in het algemeen gekromd. Deze situatie is geschetst 

in fig. 31. 
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R----

de representatie van een diafragma in de R-P -~-ruimte r 
niet ter plaatse van het diafragma. 

.. 

\ 
\ 

\ 

fig. 31: de representatie van twee diafragma's. Lijn a is de 

Jnijlijn van beide vlakken. 
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Deeltjes, die door een punt op de snijlijn gerepresenteerd 

worden, zullen door beide diafragma's worden doorgelaten. Alle andere 

deeltjes worden tegengehouden. 

Indien de snijlijn loodrecht op de ~-as staat, hebben de door 

de twee diafragma's geselecteerde deeltjes allemaal dezelfde fase. Fase

selectie is dus met twee diafragma's mogelijk. 

In werkelijkheid zullen de openingen van de diafragma's evenwel 

eindige afmetingen hebben en worden de representaties in de R-P -~-ruimte 
r 

niet gegeven door vlakken, maar door dunne plakken en zal de doorsnede 

een soort balk zijn, die, indien de balk loodrecht op de ~-as staat, 

selectie van een fasegebied weergeeft. De H.F. fase-uitgebreidheid van 

de doorsnede hangt af van de opening van de diafragma's en de hoek tus

sen de vlakken in de R-P -~-ruimte, 
r 

Door een goede keuze van de positie van de diafragma's, kan 

het fasegebied worden geselecteerd, dat voor een gewenste energie

spreiding van de geëxtraheerde bundel zorg draagt. Bij deze keuze 

moet erop gelet worden, dat de diafragma's zoveel mogelijk intensiteit 

doorlaten. Dit houdt ondermeer in dat de geselecteerde lijn in de R-P -~-r 
ruimte zo goed mogelijk in de emittantie van de bron moet passen. 

De positie van het tweede diafragma t.o.v. het eerste kan 

worden gevonden door de lijn met de gewenste fase, in het vlak dat het 

eerste diafragma representeert, door het versnelproces heen te volgen. 

Daar, waar de lijn weer vertikaal staat in het R-P -vlak, kan het tweede 
r 

diafragma geplaatst worden. Deze voorwaarde is als volgt te schrijven: 

j•,)r d9 _ k.o8o0 (4.1) 

9, e = 1 
azimuth van het eerste diafragma 

e = 2 
azimuth van het tweede diafragma 

k = geheel getal 

In het eenvoudigste geval van een homogeen magnetisch veld, zal 

de geselecteerde lijn loodrecht op de ~-as staan als de diafragma's 

k. 180° in azimuth t'Ü elkaar staan. Deze situatie is in de R-Pr-~

ruimte geschetst in fig. 32. 
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fig. 32: de representatie van twee diafragma's k.180° uit 

elkaar. Lijn ~ is de snijlijn van beide vlakken. 

Fase wordt geselecteerd omdat lijn ~ loodrecht op de 

~-as staat. 

4-2-2 diafragma's die deeltjes uit meer dan één omwenteling stoppen 

a één diafragma 

De representatie van een diafragma wordt gecompliceerder als 

het diafragma meerdere omwentelingen beÏnvloedt. Dit zal het geval 

zijn als de radiale bundelbreedte groter is dan de radiale scheiding 

tussen opeenvolgende banen. Voor de representatie van een diafragma 

in de R-P -~-ruimte van de n-de omwenteling op een gegeven azimuth, 
r 

moeten dan de invloeden van het diafragma op andere omwentelingen 

naar de n-de omwenteling getransformeerd worden. Hierdoor zal in eerste 

benadering het diafragma worden gerepresenteerd door een aantal vlakken, 

zoals weergegeven in fig. 33. De afstand tussen de vlakken wordt bepaald 

door de baanscheiding tussen de omwentelingen. 
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1 
Fr 

de representatie van een diafragma. op de n-de omwen

teling~ dat meerdere omwentelingen betnvZoedt. De 

getalten geven aan van üJelke omwenteling het vlak 

afkomstig is. 

Aangezien het erg moeilijk is, inzicht in de representatie 

te krijgen in deze driedimensionale ruime, is het handig de projectie 

van de vlakken in het R-~-vlak te beschouwen. Als v = 1, staan alle r 
vlakken loodrecht op het R-~-vlak en wordt de projectie van een vlak 

gevormd door een lijn. Fig. 34 toont de projectie rond ~=30° van de 

representatie van een diafragma de (n-l)ste, n-de en (n+l)ste omwente

ling beinvloedt. De projectie wordt gevormd door de doorgetrokken lijn. 

Daar de baanscheiding voor negatievere fase kleiner wordt, zullen de 

lijnen naar elkaar toe lopen. 

In fig. 34 is ook de invloed van de randen van het diafragma 

meegenomen. De representatie in de R-P -~-ruimte, van de twee randen 
r 

van een diafragma, zijn twee vlakken die dezelfde vorm en oriëntatie 

hebben als het vlak dat de opening van het diafragma representeert. 

Punten in de ruimte tussen het vlak van een rand en het vlak van de 

opening representeren deeltjes die worden gestopt. De projectie in het 

R-~-vlak van de representatie van de randen is geschetst in fig. 34 
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e e voor de (n-1) ,n-de en (n+I) omwenteling. De arcering geeft aan op 

welke omwenteling de deeltjes gestopt worden. De betekenis van snijpunt s 

is, dat deeltjes met een fase, negatiever dan de fase, behorende bij 

het snijpunt s, altijd door het diafragma worden gestopt. Figuur 34 

geeft de totale representatie van het diafragma weer. 
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fig. 34: de projectie in het R-~-vZak van de representatie 

van een diafragma op de n-de omwenteling. 

b twee diafragma's 

Bij twee diafragma's, waarbij het ene diafragma slechts één 

omwenteling beÏnvloedt (bv. op de eerste omwenteling waar de baanschei

ding zeer groot is) en het andere diafragma meerdere omwentelingen be

ïnvloedt (bv. op de veertiende omwenteling waar de baanscheiding kleiner 

is dan de radiale uitgebreidheid van de bundel), is de totale represen

tatie in de R-P -~-ruimte op de plaats van het tweede diafragma te vinden 
r 

door combinatie van fig. 30 en 33. Dit is geschetst in fig. 35. 

In het algemeen zullen de snijlijnen van de vlakken in fig. 35 

niet loodrecht op de ~-as staan. Voor faseselectie moet er naar gestreefd 

worden dat de snijlijnen wel loodrecht op de ~-as staan. Aangezien in 

dat geval drie faseJebiedjes worden geselecteerd, wordt met deze twee 

diafragma's niet de gewenste faseselectie verkregen. 
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R---

fig. 35: de representatie van twee diafragma's waarbij het ene 

slechts deeltjes uit één omwenteling stopt en het 

andere deeltjes uit meerdere omwentelingen stopt. 

Er zijn drie verschillende methoden om toch een goede fase

selectie te krijgen: 

1 Een eerste methode is, de diafragma's zó te plaatsen, dat 

ze allebei alleen één omwenteling beÏnvloeden (zie§ 4~2-1). 

Dit kan alleen op de eerste paar omwentelingen, zodat er tus

sen de diafragma's slechts weinig omwentelingen zijn. Hierdoor 

zal de hoek tussen de vlakken klein zijn en moet de opening 

van het diafragma zeer smal zijn voor de gewenste fasebreedte. 

Dit geeft veel verlies van intensiteit. 

2 Een tweede methode is te zorgen dat twee van de drie fase

gebiedjes buiten de emittantie van de bron vallen. Dit houdt 

in, dat de hoek tussen de vlakken ook bij deze methode klein 

moet zijn, zodat er ook hier veel intensiteitsverlies is. 

3 Een derde methode, die t.o.v. de andere twee methoden de 

meeste intensiteit van de bundel zal geven, houdt een voor

selectie in aan het begin van het versnelproces en wordt 

in de volgende sectie besproken. 
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4-2-3 voorselectie 

Door aan het begin van het versnelproces op slechts 'een paar 

omwentelingen verschil twee diafragma's te plaatsen, die alleen deeltjes 

uit één omwenteling stoppen, kan een groot fasegebied worden voorgeselec

teerd, waarna een derde diafragma op veel grotere straal het gewènste 

fasegebied selecteert. De hoek tussen de vlakken, die de eerste twee dia

fragma's representeren, is· klein, maar omdat de faseselectie van de eerste 

twee diafragma's slechts zeer grof hoeft te zijn, kan de opening van de 

diafragma's zo groot zijn, dat nog een goede stroom wordt doorgelaten. 

De geselecteerde fasebreedte van de eerste twee diafragma's 

moet toch zo klein zijn, dat een derde diafragma op veel grotere straal 

slechts één fasege~~edje selecteert. In fig. 36 is een situatie in het 

R-~-vlak ter plaatse van het eerste diafragma geschetst, die voor een 

goede faseselectie zorg draagt. In deze figuur zijn de openingen van 

de diafragma's aangegeven. 

fig. 36: 

R 

de projectie van de representatie van 3 diafragma's 

ter plaats van het eerste diafragma. 

Bij een goede voorselectie kan de positie van het derde dia

fragma door stroomoptimalisatie gevonden worden. 
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4-3 berekeningen 

In deze paragraaf worden de resultaten gegeven van de bereke

ningen, die tot doel hadden, die posities van diafragma's voor ons 

cyclotron te vinden, die een goede faseselectie geven. De berekeningen 

zijn geconcentreerd rond de selectie van de deeltjes met een startfase 

van -30°. 

4-3-1 voorselectie 

. 0 
Om de representatie van diafragma's rond de startfase -30 te 

vinden, is de beweging van een rooster van punten berekend voor start

fasen rond -30°. Fig. 37 geeft de roosterpunten in de R-Pr-~-ruimte 

bij de start van de berekeningen op 8 = 86° (d.i. tussen de eerste en 

tweede versnelspleetoversteek, zie ook sectie 3-3-J). In appendix F 

wordt uiteengezethoe de startvoorwaarden zijn gevonden. 

Als voorbeeld van de manier waarop de posities van de twee 

eerste diafragma's worden berekend, zullen de representaties worden 

beschreven van een diafragma op de eerste omwenteling tussen de tweede 

en derde versnelspleet-oversteek op een azimuth van 8=290°en van een 

diafragma op de tweede omwenteling tussen de vierde en de vijfde versnel

spleet-oversteek op verschillende azimuthale posities. 

Het rooster ter plaatse van het eerste diafragma ~s gegeven 

in fig. 38. Het transparant over fig. 38 geeft het vlak dat het eerste 

diafragma representeert. 

Fig. 39 toont het rooster op de tweede omwenteling op een azimuth 

van 290°. De transformatie van het vlak van het transparant van fig. 38 

naar de positie van het tweede diafragma wordt gegeven in het transpa

rant over fig. 39. Het vlak wordt opgespannen door de ~ijnen b en c. 

In het transparant is tevens de representatie van het tweede diafragma 

en de snijlijn van beide vlakken (de lijn gevormd door de punten A, B, C) 

gegeven. De representaties van de randen van de diafragma's zijn niet 

meegenomen, omdat de baanscheiding tussen de eerste - tweede en tweede -

derde omwenteling veel groter is dan de radiale bundelbreedte. 
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fig. 37: het rooster van punten bij de start. In het R-~ vlak 

is de projectie van de opstaande vlakken van dit 

rooster gegeven. 
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Voor de snijlijn geldt dat 6~/6P ~ 0.25°/mrad. Bij een 6Pr r 
van 100 mrad, hetgeen een reële waarde is van de uitgebreidheid van de 

lijn in deP -richting, die door de bron wordt gevuld, is 6~ ~ 25°. 
r 

Voor faseselectie moet de snijlijn loodrecht op de ~-as staan, 

confqrm § 4-2-1. Dit is te verwezenlijken door de azimuthale positie 

van het tweede diafragma te veranderen, 

P .. 
[r~clJ 

fig. 38: het rooster op de eerste omwenteZing3 e = 290°. De 

transparant geeft de representatie van het diafragma. 

···--
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-..30 Cg7? 
-Lfo 

Fig. 39: het rooster op de tweede omwenteling~ 8 = 290°. 

De transparant geeft de representaties van beide 

diafragma 's. 

De invloed van een verplaatsing is het best te z~en ~n de 

projectie van rooster en vlakken op het R-~-vlak. In fig. 40 is de 

projectie op het R-~-vlak getekend van de R-P -~-ruimte uit fig. 38. 
r 
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fig. 40: de projectie van het rooster en de representatie van het 

diafragma uit fig. 38 op het R~-vZak. 

Fig. 41 a, b, c toont de projectie op het R-~-vlak van de 

representaties van beide diafragma's op de tweede omwenteling voor ver

schillende azimuthale posities van het tweede diafragma. De lijnen b 
-p 

en ~ zijn de projecties van de lijnen ~ en ~' die de representatie van 

het eerste diafragma, getransformeerd naar de tweede omwenteling bepalen.* 

* Een benadering voo~ de getransformeerde lijnen ~ en ~ is gevonden door 

twee punten op elke lijn te volgen. Door de twee getransformeerde punten 

is een lijn getrokken. Dit is een benadering, daar de werkelijk getrans-

formeerde lijn gekromd ~s. 
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De punten B en C zijn de projecties van de snijpunten van ' lijn ~resp. 
p p 

lijn ~ met de representatie van het 2de diafragma, die loodrecht op de R-as 

staat. De punten AsB en C liggen op de snijlijn van de representatie ( zLe 

het transparant van fig.39). Het verschil in de fase van punt B en C be-
p p 

paalt het fasegebied dat door de snijlijn van B tot C wordt geselecteerd. 

~ 
. 0 

Uit fig.41b is te zLen dat het diafragma op 8=270 , de kleinste 

asespreiding van de geselecteerde lijn geeft. In tabel 3 staan enkele com

binaties van diafragma's, die volgens de berekeningen een goede selectie 
0 rond de startfase van -30 geven. In de tabel staat ook de te verwachten 

fasespreiding als de diafragma's een opening van 0.2 mm hebben. Het laatste 

getal in elke kolom geeft aan op welk ' azimuth, op de 7de omwenteling, de 

door de twee diafragma's geselecteerde lijn weer loodrecht op de ~-as staat. 

Vanaf de 7de omwenteling is al.leen de invloed van de radiale oscillatie

frequentie op de afbeelding belangrijk. 

omw. 1 , 8= 290 305 315 290 215 305 

omw. 2, 8= 268 292 313 270 290 308 

omw. 3, 8= 265 290 307 265 311 293 

spreiding 10° 10° 10° >15° >15° >15° 70 70 70 

afbeelding 

7de omw. 8= 286 306 328 286 297 319 286 328 306 

tabel · 3: de kolommen geven mogelijke combinaties van twee 

diafragma's aan~ die fasen rond -30° zullen selec

teren. De nauwkeurigheid van de gegeven numerieke 

waarden is~ 2°(8 gegeven in graden). 

Enige resultaten uit tabel 3, die verkregen zijn m.b.v. numerieke 

integratie, kunnen vergeleken worden met de resultaten in tabel 4, die 

verkregen zijn m.b.v. de overdrachtsmatrix van de eerste omwenteling 

naar de tweede omwenteling (zie§ 3-3-4 ). 
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tig 41h, de projectie voor de representatie van het eerste diafragma op de 1-ste omwenteling 

0 = 290° en het tweede diafragma op de 2-de omwenteling 0 = 2?0° 
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ornw. I ' 0 = 290 305 315 

ornw~ 2, 0 = 267 288 302 

tabel 4: berekende positie van diafragma 's m.b.v. 

de overdrachtsmatrix uit § 3-3-4. 

De kleinste fasespreidingen zullen met diafragmacombinaties op de eerste 

en derde omwenteling verkregen worden. Voor twee diafragma's op de eerste 

omwenteling, 0 = 290°, en de derde omwenteling, 0 = 265°, zijn de projecties 

in het R-~ vlak van de representaties van de diafragma's getekend in fig. 42. 

Gesteld dat de diafragmacombinaties uit tabel 3 voor het geval van 

oneindig smalle diafragma-openingen precies één fase selecteren, dan zal 

de snijlijn op de 7de omwenteling een fasebreedte < 1° hebben voor een 

uitgebreidheid 1n de P -richting van 0.15 rad. De berekende energiespreiding 
r 

is dan < 1%. 

4-3-2 3de diafragma 

De posit'ie van het 3de diafragma, die een goede faseselectie 

zal geven, is voor verschillende omwentelingen bepaald. De azimutbale 

positie is berekend m.b.v. vg1.(4-I). In tabel 5 wordt het verschil in 

azimutbale positie gegeven tussen de "afbeelding" van het 2de diafragma 

op de 7de omwenteling ( zie b.v. tabel 3 ) en de "afbeelding" van het 2de 

diafragma op den-de omwenteling, waarbij n variëert van 7 tot 21. 

In fig.43 en het transparant van fig.43 worden twee voorbeelden 

gegeven uit tabel 5. De projectie van de representatie van een diafragma 

op de20ste omwenteling, teruggetransformeerd naar de 3de omwenteling, is 

in fig. 43 in het R-~ vlak geschetst. De projectie van de representatie 

van een diafragma op del4de omwenteling, teruggetransformeerd naar de 3de 

omwenteling, is in het transparant van fig.43 geschetst. De invloed van de 

diafragma's op meerdere omwentelingen is in deze figuur te zien. 

Met behulp van de representaties van de diafragma's op de lste en 

3de omwenteling ( 0 = 290° resp. 0 = 265° ), die ook in fig. 43 geschetst 

zijn, is een schatting te rnaken van de breedtes van de openingen van de 

diafragma's, die een faseselectie van 3° geven. 
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omw.n R[m) 11 
7

azimuth n-

7 .0780 0 

8 .0833 0 

9 .0883 0 

JO • 0930 -Jo 

IJ .0974 -20 

12 • I 017 -30 

13 .1057 -30 

14 .I 096 -60 

15 .1134 ..,.70 

16 .1170 -90 

17 • 1205 -12° 

18 .1239 -14° 

19 • 1272 -17° 

20 • 1303 -20° 

21 • 1334 -23° 
.. 

tabel 5: het verschil in azimuthale posities tussen de af

beelding van het 2de diafragma op de nde en ?de 

omwen te Zing. 

Uit fig.43 is te zien dat het 3de diafragma niet verder 

dan de 20ste omwenteling mag worden geplaatst,bij de in de figuur aan

gegeven diafragma openingen,omdat anders meerdere fasegebiedjes worden 

geselecteerd. 
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4-4 faseselektie vertikaal 

In principe LS faseselektie ook mogelijk m.b.v. diafràgma's 

die de uitgebreidheid van de bundel in axiale (i.c. vertikale) richting 

beperken en alleen deeltjes in het mediaanvlak doorlaten. De repre

sentatie van zo'n diafragma kan worden gegeven Ln de z.g. Z-P -lj>ruimte 
z 

.analoog aan de beschrijving van diafragma's in deR-P-Ij> ruimte in de 
r 

voorgaande paragrafen. 

De representatie van een diafragma op de plaats van het diafragma, 

wordt gevormd door het P - Ij> vlak. De representatie van een tweede z 
diafragma op een andere positie kan worden getransformeerd naar de plaats 

van het eerste diafragma. De transformatie van een lijn uit de Z -P -Ij> z· 
ruimte, die loodrecht op de Ij> -as staat, wordt voorgesteld door een 

rotatie van de lijn om de lj>-as, waarbij de rotatiehoek afhankelijk is 

van de bij die lijn behorende fase. De representatie van het tweede 

diafragma ter plaatse van het eerste zal hierdoor een getordeerd vlak 

zijn, waar de hele lj>-as in ligt. De twee vlakken hebben hierdoor Ln het 

algemeen twee snijlijnen n.l. de lj>-as en een lijn, die loodrecht op de 

lj>-as staat. Een voorbeeld hiervan is geschetst in fig. 44. 

Lig 44, de representatie van twee diafragma's in de Z - Pz- 4>-ruimte~ 

ter plaatse van het ee~ste diafragma. 
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Als een blok wordt geplaatst 1n het mediaanvlak zullen de deeltjes die 

door een representatie op de ~-as worden weergegeven, worden tegenge

houden. De totale representatie van de twee diafragma's en het blok 

wordt dan gevormd door een enkele lijn loodrecht op de ~-as, met de 

~-as uitgesloten. 

Deze mogelijkheid tot faseselektie is niet nader onderzocht. 

Een complicatie bij de representatie is dat de vertikale beweging ge

koppeld is aan de horizontale. Een nadeel van deze methode is dat het 

deel van de bundel met de kleinste vertikale oscillatieamplitude wordt 

gestopt. 
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Hoofdstuk 5 

5-1 inleiding 

In dit hoofdstuk worden me tingen me t het Eindhovense A.V.F.

cyclotron be schreven, die tot doe l hebben aan te tonen dat voor

selec tie van de H.F. f ase, zoa l s in § 4-3-1 i s be sp roken, mogelijk 
11is. Faseselectie zal tot uitdrukking komen in een verkleining van 

lde tijdsduur van de bundelpuls van de interne bundel. De tijdsstruk

tuur van de externe bunde l zal bovendien beTnv loed worden door het 

extractieproces. Daar tot nu toe alleen de tijdsstruktuur van de 

externe bundel kon worden gemeten, was het niet mogelijk de precieze 

invloed van de diafragma's op de tijdsstruktuur van de interne 

bundel te meten. Dit maakt het dan ook moeilijk om conclusies te 

trekken m.b.t. de faseselectie van de diafragma's. Hierdoor kunnen 

slechts voorlopige conclusies worden gegeven. 

Op het moment wordt een experiment voorbereid, waarmee de 

tijdsstruktuur van de interne bundel kan Horden gemeten. Het de 

metingen zal waarschijnlijk in februari 1975 worden begonnen . 

. 
Met het experiment, dat in dit hoofdstuk wordt beschreven, 

wordt faseselectie m.b.v. twee diafragma's, geplaatst op de eerste 
0 omwenteling op 8 = 250 en op de t\veede omwenteling op verschillende 

azimutbale posities, onderzocht. Uit de berekeningen, beschreven in 

hoofdstuk 4, volgt dat het t'veede diafragma op 8 = 272° moet komen. 

De tijdsstruktuur van de externe protonenbundel wordt m.b.v. de 

elastische verstrooiing ·aan een koolstof target gemeten. Een tijd

naar-pulshoogte-omzetter wordt gestart met een van de versnelspan

ning afgeleide timing-puls, en gestopt op het moment dat een ver

strooide proton in de halfgeleider detector wor~ gedetecteerd. 

De -metingen zijn verricht met een protonenbundel van 7 MeV. 

In § 5-2 wordt de experimentele opstelling besproken en 

~n § 5-3 worden enkele resultaten gegeven. 

5-2 de experimentele opstelling 

Fig. 45.is een foto van de diafragma's zoals ze op de bron

kop gemonteerd zijn. Het diafragma op de eerste omwenteling kan 

in radiale positie en het diafragma op de tweede OIDH"enteling in 

azimuthale positie gevarieerd worden door de bron naar buiten te 
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halen en met de hand de diafragma's te verplaatsen . De spleet

opening van de diafragma's is 0.2 mm. 

De tijdsstruktuur van de externe bundel wordt gemeten 

na he t energie anal ysesysteem van het bundelgeleidingssysteem. 

De meetopstelling is schematisch weergegeven in fig. 46. 

y 

fig. 46: de meetopstelling 

De · bundel wordt op een koolstof target van 0.30 mm dikte 

geschoten. Bij deze targetdikte wordt de bundel van 7 MeV naar 

3 MeV afgeremd. Dit is gedaan omdat bij protonen van 3 MeV de 

signa len uit de gebruikte detector het grootste zijn. Het targe t 1s 

onder een hoek van 75° en de detector onder een hoek van 30° met 

de bundelrichting geplaatst. De detector is een "surface-barrier" 

detector (Ortec, model A-016-025-100) met een laagdikte van 100 

m1crons. De detectorpuls heeft een stijgtijd van ~ 150 ns. 

De signalenuit de de tee tor gaan naar een "Time pi ck of f 

unit" (Ortec, model 260), die een timing-puls van ongeveer 

I nsec. en -200 mV afgeeft, zodra een detectorp~ls boven een 1n 

te stellen discriminatieniveau uitkomt. Om de "Time to Amplitude 

converter" (NE 4645) te kunnen stoppen worden de T.P.O. pulsen 

eerst nog 1n een snelle discriminator (EG & G model T 105/N) 

versterkt tot -1 volt. Met behulp van deze discriminator wordt 

ook het van de neespanning afgeleide timing signaal verkregen, dat 

de T.A.C. start. 

De T.A.C. geeft pulsen van ongeveer l ~s tijdsduur af. 

De hoogte van de pulsen is een maat voor de tijd tussen start- en 

stopsignaal. Is er geen stopsignaal geweest binnen de "conversie

range" tijd, dan wordt er géén puls afgegeven. De signalen uit 

de T.A.C. gaan naar een "multi-channel analyser" (ND 100 met I k 
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kanalen en een 8 k ADC ). 

De meettijd was meestal 300 s. bij een bunde l stroom op 

de bundelstop van maximaal 10 nA. Het aantal getelde pulsen ligt 

dan i n de orde van grootte van 10.000 per bundelpuls. De tijd

resolutie is beter dan I ns. 

In fig. 47 B een voorbeeld van t\vee bundelpulsen gegeven . 

Horizontaal is de tijd en ver tikaal is de intensiteit uitgezet. 

Op elke bundelpuls is een "marker " geplaat st, waarvan het kanaal

nummer is af te lezen op de foto: bij x I resp. x 2 voor de eerste 

resp. tweede "marker". Aangezien de trillingstijd van de versnel

spanning bekend ~s, ~s de tijd-as te ijken. Eén kanaal komt in 

fig. 47 overeen met 0.116 nanoseconde. 

Voor een analyse van de interne tijds struktuur van een 

puls kan de tijdschaal sterk worden uitgerekt door het beeld in 

één richting te vergroten. Dit is het geval bij de figuren in 

§ 5-3. 

5-3 resultaten 

In ~eze paragraaf worden de resultaten en voorlopige 

conclusies gegeven van de metingen, die tot nu toe zijn gedaan. 

5-3- 1 metingen zonder diafragma 's 

In fig. 48 ~s de tijdsstruktuur van een bundelpuls gegeven 

zonder diafragma's ~n het centrum. Het analysesysteem is dubbel

achromatisch ingesteld. De tijd tussen de "markers" komt overeen 

met een H.F. fasegebied van 80°. De fasebreedte van de puls is 

ongeveer 35° (FWHM). De interne struktuur vertoont over de hele 

puls kleine piekjes op een afstand van ongeveer 4~. Deze piekjes 

kunnen worden verklaard met de parabolen, die de energie als 

functie van de fase bij v = I geven voor verschillende ontwente-
r 

lingen (zie fig. 8). Aangezien de afstand tussen de piekjes zo 

goed als constant is, zal het fasegebied, waarbij de bundel · intensj·

teit heeft, in zijn geheel aan één kant van de toppen van de 

parabolen liggen (aan welke kant is nog niet duidelijk, evenwel 

de verwachting is volgens de theorie uit § 2-4, waarin de voor

waarde voor maximale extractie efficiency wordt gegeven, dat het 

fasegebied aan de positieve kant ligt). 
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In fig. 49 is de tijdsstruktuur van de bundel gegeven, 

die gemeten i s di rek t na de meting van fig. 48 , maar nu met het 

energie ana lyse syste em dispersief en op die energi e me t de meeste 

intensiteit inges t e l d. De opening van de in- en ui tgangssple t en 

van het ana lysesysteem is 0.5 nun, hetgeen be t ekent dat 6E/E "' 2 ~ -4 
a 3.10 • 

De fasebr eedte van de pul s 1s kleiner dan di e van de puls in fig. 48. 

De struk t uur van de k l e i ne piekj es is evenwe l hetze lfde, t erwijl 

juist een duide lij ke r e struktuur te ver wachten is aan de hand·van 

de beschouwingen uit § 2-3. Een moge lijke verkl aring hi ervoor 

is, dat de fluctuaties van de Decspanning en de grootte van de 

tijdsresolutie het beeld vertroebelen. 

Bij de meeste metingen met het dispersiefsysteem 1s ook 

een andere heel duidelijke struktuur naar voren gekomen. De tijds

struktuur van de in ene!gie geanalyseerde bundel vertoont twee 

of drie sterke maxima, Deze maxima liggen altijd ongeveer 20° 

uit elkaar. Fig, 50 is een algemeen beeld hiervan. Ook in deze 

figuur Z1Jn de kleine piekjes te onderscheiden. 

Een mogelijke verklaring voor de 20° H.F. fase-afstand 

tussen de max1ma zal in de volgende sectie worden gegeven. 

5-3-2 verklaring van de pulsvorm 

De extractie-efficiency zal maximaal Z1Jn voor een bepaald 

deel van de X-Px fase ruimte bij v~ = 1. Hiervoor Z1Jn twee redenen 

aan te geven. ' 

1. Het precessie extractie proces geeft de beste resultaten 

als de kwaliteit (oppervlakte) van de bundel in de 

X-P fase ruimte klein is, omdat dan de banen bij de 
x 

extractor duidelijk van elkaar geschetden zijn. Dit kan 

1 een gebiedje in de X-P fase ruimte zijn, 
x 

dat niet in het centrum ligt. 

2. De extractie efficiency 1s ook afhankelijk van de verti

kale uitgebreidheid van de bundel. BiJ. de v = 2v r z· 
resonantie zal voor ~en kléin gebieè'.je uit de X-P fase 

x 
ruimte de groei van de amplitude van de vertikale 

oscillatie minimaal zijn. Hierdoor zal dit gebiedje 1n 

de horizo ·ltale X-P fase ruimte het beste in de vertikale x 
acceptantie van de extractor passen. 
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De bovenstaande punten kunnen aanleiding geven tot een 

verhoogde extractie efficiency voor een niet gecentreerd deel 

in de bundel bij v I. Dit is in fig. S I in de X-P ruimte r x 
bij v = I ges chetst. Het gearceerde gebiedje heef t een verhoogde 

r 
extractie efficiency. 

fig. 51: de X-P fas e ruimte met het gebied waarbinnen de x 
bundel ligt en het gebiedje met maximale extractie 

efficiency (gearceerd) voor a: een bundel met 

een groot oppervlak in de X-P ruimte voor een 
x 

H.F. fase~ ~: als a~ maar voor een andere H.F. 

fase~ ~: een bundel met een kl;in oppervlak in de 

X-P ruimte voor de H.F. f ase die een maximale x 
extractie efficiency geeft~ d: als c~ maar voor een 

andere H.F. fas e . 

In fig. 51 a en b is de situatie geschetst, waarin de 

bundel door een groot fasegebied in de X-P ruimte wordt voor-x 
gesteld. Voor alle H.F. fasen zal de bundel het gearceerde ge-

biedje vullen. In fi~. 51 c en d heeft de bundel een kléine 

kwaliteit. Als de bundel voor een bepaalde H.F. fase het gear

ceerde gebiedje vult, zal dit in het algemeen voor een andere H.F. 

fase niet zo zijn. De bundel vult in het centrum van het cyclo-



-73-

tron voor alle H.F. fasen hetzelfde deel van de X-P ruimte, 
x 

maar de rotatie om het middelpunt to t v = I ~s H.F. fase afhanke-
r 

lijk. De bundel zal het gearceerde gebied j e weer vullen als de 

oscil l atiefase 2 n . k (k = geheel getal) veranderd is t.o.v. de 

oscillat iefase uit fig. Sic. 

Hoeveel de H.F. fase moet veranderen opdat de oscillatie-

fase bij v = I, 2n radialen verandert, is als volgt te berekenen. 
r 

"('Yr='J 

'f'ooo = J ( Y, _ 1) dn 

n =o e(v .. -•) 

= J t~ ... dvE 
E::O 

(5. I) 

(5.2) 

De verandering van 'l' t.g.v. een verander ing van <PH F is: osc • • 
E('l .. :t) 

b.Vf =J {_v .. -1 _ .Y"-') clE. 
~c. \ c.os ( ~ + 0. ~) C.Cl$ q '.J 

E:O 
Gesteld dat de H.F. fase <P << I tot v 

r 
I , dan kan deze 

integraal benaderd worden door: 

ë(Y,.:t') 

~ ·~ = 2.' r A ct> '\ J lv~- ') d\lt. OSC. \ H.F. } 

'é.:O 

Ofwel met H = het aantal rotaties ~n het X-P vlak van 
x 

de niet gecentreerde bundel van het begin van he t versnelproces 

tot v =I, wordt de voorwaarde: 
r 

(5.3) 

(5.4) 

-- .. (5.5) 

Met behulp van de gegevens van het magnetisch veld is 

berekend, dat m ~ 13 • 

...... À cp =\[I 
'"" 

Dit klopt zeer goed met de 20° uit fig. 5. 

_______ (5. 6) 

Bij experimenten gedaan met een amplitude van de versnel

spanning die een faktor 1.47 hoger was, werd een afstand tussen 
0 de pieken in de intensiteit van 26 gevonden. De waarde, die volgt 

uit vgl (5.6) is 27°. 
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De maxima zi jn alleen te zien indien de interne bundel

kwali t eit zeer klein is. Toch was dit bij de met ingen van fig. 50 

niet het geval. Diafragma ' s in he t bunde lgeleidingssys teem kunnen 

evenwel worden afgebee ld op een klein stukj e van de faseruimte 

en simuleren zodoende een goede bundelkwaliteit (de extractor 

kan worden voorgesteld door een diafr agma . Dit diafragma en het 

diafragma in het bundelgeleidingssysteem kunnen in de R- P -~ -. r 
ruimte door t\.,ree vlakken worden gerepresenteerd. Zie hoofcis tuk 4. 

De beide diafragma 's zullen f as eselecterend werken). 

5-3-3 metingen met de diafragma's 

De metingen met diafragma 's ZLJD gedaan met een dub

belachromatisch ingesteld energie-analysesysteem. Het eers te 

diafragma is op de eerste omwenteling op ~ = 290° geplaatst. De 

azimutbale posit ie van he t tweede diafragma op de tweede omwente

ling is gevar ieerd van 0 = 266° tot 0 = 276° met stappen van 2°. 

In fig. 52 en fig. 53 (zie fotop agina's) zijn tijds

strukturen van de externe bundel met het tweede di afragma op 

0 = 26 8° te zien. Bij fig. 52 is de str oom door de diafragma's 

met behulp van de Dee-spanning geoptimaliseerd. De H.F. fasebreedte 

van het signaal LS ongeveer 20°. Bij deze instelling van de nee

spanning zullen de representaties van de di afr agma 's in de R-P -~-
r 

ruimte elkaar niet snijden, maar raken, zodat een vrij groot 

fasegebied wordt geselecteerd . In fig 54(a) is de projectie in 

het R-~-vlak van de representaties van de diafragma's voor deze 

situatie geschetst. 

Hierna is de Dee-spanning met 2.7% verhoogd, hetgeen over

eenkomst met een toename in de baanscheiding va~O.J4 mm (de 

diafragma opening LS 0.2 mm). De projectie LU het R-~-vlak van 
de representaties LU de· nieuwe situatie LS LU fig. 54(b) geschetst . 
Uit fig. 54(b) LS te zien dat nog een vrij breed H.F. fasegebied 

wordt geselecteerd, maar dat de bundelintensiteit toch rond één fase 

kan worden geconcentreerd (de fasebreedte van de interne bundel LS 
0 

ongeveer 3Q en er zijn alleen deeltjes met negatieve fase t.g.v. 

de fasefocussering in het vertikale vlak in het centrum van het 

cyclotron). 
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fig. 54: de projecties in het R-p-vlak van de represen

t aties van de diaf ragma 's voor de optimale Dee

spwzning {a) en de Dee-spanning 2.?% veranderd (b). 

De tijdsstruktuur van de externe bundel van het geval 

van de verhoogde Dee-spanning LS in fig. 53 gegeven. Uit fig. 53 

is duidelijk te zien, dat de intensiteit zi ch concentreert Ln een 

smal fasegebied. De twee maxima in de intensiteit, die 20° uit 

elkaar liggen t.g.v. het effect,beschreven in de vorige paragraaf, 

zijn duidelijk te zien in fi g .53. 

Bij een stand van het tweede diafragma waarbij geen sterke 

faseselectie is te verwachten, treedt deze concentrat i e van intensi

teit niet op. Wanneer het tweede diafragma b.v. op 8 = 276° i.p.v. 

268° staat, terwijl verder de instelling van het cyclotron en 

bundelgeleidingssysteem te verge lijken is met de situatie uit 

fig. 53, dan zijn de twee maxima in de bundelintensiteit even 

sterk. Dit is te zien in fig. 55. De fas ebreedte van de interne 

bundel moet breder zijn dan in de situatie uit fig. 53. 
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Conclusies 

Uit bovenstaande metingen blijkt, dat waarschijnlijk de 

H.F. fase kan worden voorgeselecteerd indien .de Dee-spanning 

wordt verhoogd of de radiale positie van het eerste diafragma 

wordt veranderd (Beide mogelijkheden zullen in de toekomst bekeken 

worden). De berekende waarde voor het verschil ~n azimuthale 

posities van de diafragma's (zie hoofdstuk 4) komt overeen meF de 

waarde, waarmee tot nu toe de beste experimentele resultaten 

zijn bereikt. 

Om het effekt van de diafragma's op de interne bundel goed 

te kunnen bekijken, moet de tijdsstruktuur van de interne bundel 

rechtstreeks, zonder de invloed van het extractieproces, worden 

gemeten. Dit is mogelijk m.b.v. de detectie van gammastraling van 

een intern target. 

• 
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Hoofdstuk 6 De baanbeweging van een geladen deeltje gedurende ver

! snelling ~n een cyclotron 

6-1 inleiding 

De baanbeweging van een deeltje met vaste energie in een 

cyclotron is reeds door een aantal auteurs uitgebreid behandeld 

Zie b.vref 16/20 In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de baan

be\veging van een deeltje, waarvan de energie t.g.v. het passeren 

van de vetsnelspleet toeneemt, analytisch kan worden beschreven. 

De beweging wordt beschreven m.b.v. het Hamiltonformalisme. 

In ref (16) is de Hamiltonfunktie voor een deeltje met constante 

energie in poolcoÖrdinaten gegeven. Aangezien in de beschrijving 

van de deeltjesbeweging in dit hoofdstuk de energie en daarmee de 

straal veel verandert, is het moeilijk om in poolcoÖrdinaten te 

werken. In § 2 zal daarom eerst de beweging van de deeltjes met 

constante energie in x-y coÖrdinaten worden gegeven. Voor de een

voud is alleen gekeken naar de beweging in een cilindersymmetrisch 

magneetveld. De Hamiltonfunktie wordt gesplitst in een deel dat 

een sne~sc~llerende beweging beschrijft en een deel dat een lang

zame beweging beschrijft. De sneyoscillerende beweging komt over

een met de cirkelbeweging van de deeltjes en de langzame beweging 

komt overeen met de middelpuntsbeweging van de cirkel. 

De versnelling wordt in § 3 meegenomen door in de Hamilton

funktie een tijdsafhankelijke potentiaalfunktie mee te nemen. 

De electrische potentiaal wordt zo opgeschreven dat ~n de HarnUton

funktie een machtreeks in de variabelen met inde tijd oscillerende 

coëfficiënten ontstaat. Hierbij is vooral de koppeling tussen beide 

bewegingen interessant. De koppelingstermen kunnen aangegeven worden, 

hoewel de theorie nog geen exacte beschrijving va.n de deeltjesbe

weging geeft. 

6-2 baanbeweging in x-y coÖrdinaten 

6-2-l inleiding 

De Hamiltonfunktie, die de beweging van een deeltje in 

magnetische en elektrische velden beschrijft, is: 

_ ........ .... I#!"!A_ ..... _... __ J] ... ""'j(jC",.. . ..... "... •• ...,..~-·__..... ... . '""t''l'l': ,, Hf. ·'·*· .... ,.~ . . (~l'f""""'"""" .. - . • GE . 

-. 
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- _____ __ (6-1) 

m = massa van het deeltje 

p = kanonieke impuls 

q = kanonieke coÖrdinaat . 
A = vektorpotentiaal van het magnetisch 

veld 

V = potentiaal van het elektrisch veld 

We zullen alleen de beweging in het x-y vlak (mediaanvlak) 

beschouwen. 

In deze paragraaf nemen we geen versnelling mee, zodat 

V = 0. Voor het magnetische veld in het mediaanvlak kiezen we de 

volgende cylindersymmetrische vorm: 

Dit magnetisch veld kan beschreven worden met een vektor

potentiaa~ waarvan de waarde ~n het mediaanvlak als volgt is: 

____ A .\j = A 2- = o 

(6-2) 

(6-3) 

De Hamiltonfunktie, die de beweging van de deeltjes ~n het 

mediaanvlak beschrijft, is: • 

p = kanonieke impuls in de x-richting 
x 

P = kanonieke impuls in de y-richting 
y 

Als a = 0, i.:; het magnetisch veld homogeen. 

(6-4) 
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Voer n1euwe coÖrdinaten en nieuwe grootheden in: 

- p" - ? 
Px~- p'j = ~ 

YY\. 

~· ~ Wo':f x = IJoX 

t !Jo t p( 
c{ \.Jo" t.. ~ o 'C' ::: \Jt. 

0 m 

De n1em..re Hamiltonfunktie wordt: 

2 2 Er geldt, dat äx2 = 
-2 

2 a x --2 en ay = ay • a x 2 en ay 

de grootte-orde 10 • 

(6-5) 

(6-6) 

Z1Jn van 

We definiëren äx2 en äy2 als grootheden van de eerste orde. 

We zijn geÏnteresseerd in de oplossing van de baanbeweging 

tot in eerste orde. In het vervolg worden de strepen boven de 

n1euwe variabelen weggelaten. 

Met behulp van een transformatie kan de Hamiltonfunktie 

worden gesplitst in een deel dat een snelle beweging (met een 

hoekfrequentie ongeveer gelijk aan 1) en een deel dat een lang

zame beweging beschrijft. De snelle beweging stelt de cirkel

beweging van de deeltjes voor, de langzame beweging stelt de 

middelpuntsbeweging van de cirkel voor. 

6-2-2 homogeen magnetisch veld 

We beschouwen eerst het geval waarbij a = 0: 

De Hamiltonfunktie wordt dan: • 

J{. 2. 

~ ( p~ + ~) + 
I 

1. (6-7) 

We zijn geÏnteresseerd in een transformatie van de coÖrdi

naten die een nieuwe Hamiltonfunktie oplevert, waarin snelle en 

langzame bewegingen zoveel mogelijk ontkoppeld Z1Jn. 

Deze tranformatie wordt gegenereerd door de transformatie

funktie G (Px' x, P:··' y), die een funktie is van de nieuwe momenten 

en de oude coÖrdinaten. 

-------·-- ·-. 
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.g ':: ~x ~x + ?~ \j 

)( = x + ?'3 p )C : -y (6-8) 

~='.:i +~ p 'j = -x 

De nieuwe Hamiltonfurtktie wordt: 

I - 2. 
2. p)C + (6-9) 

De variabelen P en y komen niet meer in de Hamiltonfunktie 
y 

voor, zodat zij constant zijn, b.v. S' resp. ë 2• Px en x beschrijven 

een oscillerende beweging met een hoekfrequentie gelijk aan 1. 

De oplossing is: 

P~ = c2. 

R, t
0

, ë
1 

en ë2 worden bepaald door de beginvoorwaarden. 

Deze oplossing, uitgedrukt in geometrische coÖrdinaten, is: 

·x !)COl\'\, :.. R co.s W0 {f- f~) + c, 

· · ~ ~eot>\. .:. - R Sin uo{l--f 0 } + ct. 

l't\e~ R c., 
R:- I c. '-

~'"' c.1: 
Uo I- Uo 

Hieruit is te z1en, dat voor een homogeen veld de coÖrdi

naten P en x de cirkelbeweging 
x 

van de deeltjes ën P en y de 
y 

middelpunten van deze cirkelbeweging (constant in een homogeen 

veld) beschrijven. 

(6-10) 

(6-11) 

De Hamiltonfunctie voor een homogeen veld is dus door deze 

transformatie gesplitst in een snelle en "langzame" beweging. 



-81-

6-2-3 cilindersymme trisch magnetisch ve ld 

Voor het geval van een cilindersymmetrisch magnetisch 

ve l d, waarbij a f 0, wordt de nieuwe Hamiltonf unktie (na de 

transformati e 6.8): 

u • ;;- 1. ' - z. .J -pl - ,_ 3' .J öx"~ 1'- :. 1 I x + I )( -t- V\ )( x + "" ,-, 

(6-12) 

We beschouwen y en P . als eers t e orde grootheden; daar y 
verder ook ax2 een eerste orde grootheid . is, is de invloed van de 

y, P beweging op de x P beweging van de tweede orde en wordt . y x 
door ons verwaarloosd. 

Opm. : voor de y- P beweging is de laagste o.rde meegenomen. 
y 

a. de x-P beweging x 

D~ x-P beweging wordt be schreven door: 
x 

H I -2 
= 1 Px 

de bewegingsvergelijkingen worden: 

• )H 
2.ocx~i>K x : :; Px + ... Lt 

)- 3 f" . lli - -'1. 
p)( " -x - .)x .. -2~XP}C 

Dit geeft in eerste orde: 

!!. 
X (I+ 

,!...2. 2.oex~) X+ 2. C( x + -

De oplossing in eerste orde is: 

met 1n nulde orde R.2 = x2 + x2 

2 -1. zodat w = l + 2 a R ofwel 

w = + aR.2 

- 3 
I( Px 

• 

0 

R en t 0 worden door beginvoorwaarde bepaald. 

(6-13) 

(6-14) 

(6-15) 

... (6-16) 
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Het deeltje beschrijft in het x-y vlak een cirkelbaan, 

die met een hoekfrequentie van w (I + aR2) wordt door
o 

lopen. Dit is geheel in overeenstemming met 
eB eBo (I ( 2 2)) w = = + a x + y • m m 

b. de y-P beweging 

De y-P beweging bevat nog steeds snel oscillerende 
y 

termen in de eerste graad en in de t weede graad. De 

snel oscillerende termen in de eerste graad kunnen door 

een passende trans f ormatie ge~limineerd worden. Door 

deze transformatie kunnen nieuwe termen 1n de tweede 

graad ontstaan, die echter van hogere orde zijn en door 

ons verwaarloosd worden. 

De transformatie om de snelle beweging uit de eerste 

graads in y te elimineren is: 

in eerste orde geeft dit: 

- Px = =2 = x = x + 2. c( x '1 - 2 P<. Px p'j 

- ::z.= 
11( xt S f>x : p)( -fl( Px :i -3 

':1 • :1 

De nieuwe Hamiltónfunktie wordt: 

-
H I =z. I =- 2 ()( ,X2 ::.z. 

.., 2.._ fl( 
=y - l Px +- -X + p)( p~ 

2. 3 

:::2. =2.. =z.=-z - .",. = 
+ C( Px p!:J + 4( Px· 'j + 2 Cl( X Px 9 r~ 

::. 

~: H 1S in feite gelijk aan H met weglating van 

eerste graadstermen zoals bovenvermeld. 

(6-17) 

(6-18) 

(6-19) 

De coëfficiënten van de termen in de tweede graad kunnen 

gesplitst worden in constante delen en snel oscillerende 

delen. De snel oscillerende delen worden verwaarloosd, 

daar zij door transformatie naar hogere orde gebracht 

kunnen worden . (zie ref. 16) 
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De beweging is nu gesplitst in 

een langzame (y, P ) teweging. 
y 

een snelle (x, P ) en x 

De Hamiltonfunktie die de y-P beweging bepaalt, is: 
y 

aangezien ~n nulde orde geldt: 

(<a> betekent: gemiddelde waarde van de grootheid a) 

De oplossing voor de bewegingsvergelijkingen is: 

P 'j _. - A ~\ n ~ R 1 
( ~ - t 1) 

A C.oS ~ R 't { t- f,) 

l en t 1 z~Jn constanten die door de beginvoorwaarde 

worden bepaald. 

Vergelijken we deze resultaten met de reeds bekende 

theorie dan komt dit overeen met een rotatie van het 
2 middelpunt met frequentie vr - l = aR , waarin vr de 

radiale oscillatiefrequentie is. 

De beweging van een deeltje zonder versnelling ~s nu 

beschreven in x-y coÖrdinaten. 
• 

6-3 de versnelling 

6-3-1 inleiding 

De versnelling kan in rekening worden gebracht door in 

de Hamiltonfunktie een potentiaalfunktie toe te voegen. Voor de 

potentiaalfunktie nemen we de volgende vorm: 

-··-V ( ~) t) = l-le.. (~) cos t.JH.f. t 

He(y) =' Heaviside funktie 

(6-20) 

(6-21) 

(-22). 
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Hierbij is y de richting loodrecht op de versnelspleet. 

X is de richting langs de versnelspleet. 

De Hamiltonfunktie wordt m.b.v. de transformatie (6-8) 

gesplitst in een deel dat de snelle cirkelbeweging beschrijft en 

een deel dat de langzame beweging van het middelpunt beschrijft. 

Voor de snelle beweging wordt een centrale oplossing ge

kozen. Nieuwe variabelen IT , ~ zullen de afwijking van de snelle 
x 

beweging t.o.v. een centrale oplossing beschrijven. De centraie 

oplossing wordt zo gekozen dat de eerste graadstermen in ~, IT uit 
x 

de Hamiltonfunktie verdwijnen. 

De potentiaalfunktie wordt geschreven in machten van de 

variabelen door de invloed van de variabelen op de potentiaal

funktie op een speciale manier te beschrijven. Dit wordt in § 6-3-2 

nader besproken. De Hamiltonfunktie heeft dan de volgende algemene 

vorm: 

waarbij 1, k, j, i= 0, 1, 2, 3, 4, ... 

In Óns geval zullen we alleen termen tot de derde graad 

meenemen. We zijn vooral geÏnteresseerd in de koppeling tussen 

(6-23) 

de langzame en snelle beweging. Dit betekent, dat we in de Haruilton

funktie zoeken naar een zwevingstermen van b.v. de vorm (ref. 21). 

0 l'l. ._k k L 
.-~ ll.l( c..os \,.) l . e.rc.. . -

Y\ I k :: I, 2. • l I ••• - - . .. 

(6-24) 

De uitkomsten van de in dit hoofdstuk be"Schreven theorie 

geven nog geen exacte beschrijving van de beweging van de deeltjes. 

6-3-2 beschrijving van de versnelling 

Voor de eenvoud is alleen het geval a = 0 en w = wo H.F. 
beschouwd. Na invoering van n1euwe coÖrdinaten volgens de trans

formaties uit vgl (F-5) en (6-8) wordt de Hamiltonfunktie (de 

strepen boven de variabelen worden weggelaten): 



I 

I 
' 

a. i e centrale op lossing . 

Voor de sne lle x-P beweging moet een centrale oplos
x 

sing (X - P ) gevonden wor den. Bij de keuze gaan we 
0 0 

(6-25) 

uit van een zekere voorkennis van de versnelde beweging 

en van de relatie die tussen X en P bestaat als 
0 0 

(X - P ) een oplossing van de bewegingsvergelijkingen, 
0 0 

volgende uit de Harniltonfunktie (6-25), is nl.: 

, I 'W\1'11\C!.V S 

we kiezen: 

p(> ~ -p t h !,~"' t

yf\ een r 1 th-1 . L 
~ Ï. f -31V\ L 

(6-26) 

(6-27) 

~' n moeten zo gekozen worden dat er geen eerste graads

termen in de nie.uwe Hamiltonfunktie staan·. 

We definiëren nieuwe coÖrdinaten volgens: 

rrlt' :: ?x -Po ~:~ 

-- - ~ -. _X- X
0 ~· . ·- . - P~:. f>'1 

(6-28) 

met behulp van de genererende funktie: 

(6-29) 
• 

wordt de nieuwe Hamiltonfunktie in de nieuwe coÖrdi-

na ten: 

Jt= i Ttx't + ~ ~ ~ + nx (~- ~to) + e V' He. C~ + n,..+ Pcs\ 6_30 ) 

. cos t 

We zullen nu de potentiaalfunktie nader bekijken. De 

potentiaalfunktie kan geschreven worden in machten van 

van de variabelen. M.b.v. de eerste graadsdelen uit 

deze machtsreeks kunnen p en n bepaald worden. We 

zullen alleen tot en met de derde graadstermen in de 

machtsreeks meenemen. 
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De potentiaalfunctie is: 

* e. V _ H Q.. ( Ó + Po ) coS t (6-31) 

De functie P
0 

is een oscillerende functie met hoekfrequentie 

gelijk aan 1. He (P
0

) is een blokfunctie in de tijd , die verspringt 

als P
0
= 0. Dit is geschetst in fig.56(a). De Heaviside functie uit (6-31) 

~al verspringen als ó + P 
0 

·= ·o. Voor ó groter dan nul en constant is dit 

~eschetst in fig.56(b). 
i 

I J [ 

(~: I i .,-------------L-------L-r:----------~-L------~~--
1 

0 D n 0 F (ó,l) 

T 

fig. 56: de ontwikkeZing van de potentiaaZfunktie. 

Het verschil tussen de functies He( ó + P
0

) en He( P
0

) is een 

blokpuls met een blokbreedte van~t(ó) en is geschetst in fig.56c. 

Er geldt: 
• 

(6-32) 

Aangezien He(P
0

) een pure tijdsfunctie 1.s, hoeven we deze term 

niet mee te nemen, zodat e He( ó + P
0

) vervangen kan worden door e F(ó,t). 

Dus de Hamiltonfunctie wordt: 

(6-33) 
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b. ontwikkeling van de potentiaalfunctie. 

De functie F(o,t), zoals in fig.56c geschetst, kan ontwikkeld 

worden naar Fouriercomponenten in de tijd. De coëfficiënten van de 

Fouriercomponenten zijn dan functies van ~t(o). 

Alleen Fouriercomponenten tot en met de derde harmonische component worden 

in rekening gebracht, omdat in de Hamiltonfunctie alleen termen tot en 

met de derde graad worden meegenomen en hierdoor koppelingstermen maximaal 

in de tweede graad van één variabele zijn. ( Tot en met de derde harmo

nische component in F(o,t) betekent: tot en met de tweede harmonische 

component in de Hamiltonfunctie t.g.v. (6-31).) 

ttt 
.Cl"-: Tl 

.: al=- lï s\t\ 2.At 

k 1 =- ~ { c.o.s~t -a) 

k.. .:: ..h. { (.o5 JAt - r) 
.. lTt 

In -feite smeren we door deze voorstelling het effect van de 

versnelling'over de hele omwenteling uit. 

c. bepaling van de centrale oplossing door coëfficiënten van eerste 

graads delen nul te stellen. 

Uit fig.56 en de tekst over fig.56 is in te zien dat ~t wordt 

bepaald door: 

(6-35) 

ofwel met (6-27) • 

(6-36) 

We willen de lineaire afhankelijkheid van ~t van TI en y weten, 
x 

zodat de eerste graadsdelen van F(o ,t) bepaald zijn. 

(6-37) 
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geeft de volgende eerste graadsdelen in de hamiltonfunctie (6-33): 

-jt 

( ) llx ? ;)xb 2.e.. v ~crs t - (6-38) 0 - 5t ,. 
Tt ft~ 

:1 ( '2. e. y-'lf cost) 
Tij tn. (6-39) 

De coefficient van TI is nul als ( hierin is cos (3 t ) verwaarloosd ) 
x 

<lit geldt als: 

ofwel: 

Y\ = 'Ii.. 
~ 

'l ~ v -Tl 

t * 1:: v* k .Ji ::: · ie..V n := 4 .e. 

met k = aantal omwentelingen 

Terug naar geometrische coordinaten betekent dit: 

'1. Rt 
LJ • ~c.o...._ = 

LJ e Vk 
Y""' 

Dit komt overeen met het feit dat de centrale oplossing een 

H.F.fase gelijk aan o0 heeft en dus bij elke oversteek de 

volle energiewinst krijgt. 

(6-40) 

(6-41) 

De eerste graads term in y kan weggetransformeerd warden door 

een coordinaten-transformatie van de vorm p ~ p + p , y = Y• 
y y 0 

Met behulp van de nu bekende P
0 

kan ll.t als funcsie van o verder 

ontwikkeld warden: 

'l 
b - f ( t + A tJ 't. Sin{~+At J. =o 

A t ., { ~ f 
11

~ ) b 

met 

Door in vgl.(6-34) ll.t als functie van IT en yin te vullen, is de 
x 

potentiaalfunctie in machten van de variabelen uit te drukken. 

(6-42) 

(6-43) 
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d. de ni euwe variabelen 

De beweging wordt nu beschreven door de variabelen rr •S•Y en p • 
x y 

Transformeren we terug tot voor de transformatie uit (6-8), dan wor dt: 

X o\A.J. ~ 
(6-44) 

lJ (TV\.cl :: Tl x + po 

~ ,TI beschrijven een beweging met een fr equentie, die in benadering x 
gelijk is aan de frequentie van de beweging van de centrale oplossing; 

p en y beschrijven een relatief langzame beweging. 
y 

De positie van een deeltje in het cyclotron t.o.v. het centrum 

van het cyclotron kan voorgesteld worden door een vector y. De vector 

kunnen we nu als volgt opgebouwd denken: 

- ~ .. ~0 +- "' -· + 

met: '!~ :. 

- ~ ; _, 

"" ':. -""'r 
De vectoren yl en v zijn klein 

. -mp 
vector y is in fig.57 geschetst. 

~ "'·P· 

( X0 1 Po) 

{ ~ .nx) 

( r'j . ~) 
t.o.v. de vector 

• 

V . -o 

)( 

(6-45) 

De opbouw van 

I 
I 

- _J 

fig. 57: vectorvoorstelli ng van de variabelen. 

Met deze voorstelling is in te zien . wat een andere fase en een andere 

energie t.o.v. de centrale oplossing betekenen ~ 
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x x . 

fig. 58a een andere fase fig. 58b een ·andere energie 

Deze .voorstelling van de variabelen ~s vooral geschikt om koppelings

termen te begrijpen. 

6-3-3 koppelingstermen 

Met vgl(6-44) wordt de Hamiltonfunctie: 

2. t 1-f L,· ... .... f) +~ r2.. 
Tl pl. P· C..O.S - Tlj''Lf ~ ro ·~.o ' ~ 

Alleen coëfficiënten met een oscillatiefrequentie tot en met 2 . zijn 

meegenomen. F(TI ,y,t) is m.b.v. (6-34) en (6-43~ ontwikkeld tot en 
x 

met de derde graad. 

De koppelingstermen die aanleiding geven tot zwevende termen, zijn: 

j, ---- ·· 

(6-46) 

(6-47) 
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I 

I I 

Alleen 
I I 

ter~ E_ ,wordt tot nu toe begrepen: 

fig. 59 

term b: De bewegingsvergelijkingen behorende bij term b zijn globaal: 

. 
Xrv (6-48) 

In fig.59 is er bij de punten I en 2 een veldcomponent loodrecht 

op de paan, indien y 

van de component bij 

Als IT #0, dan heffen 
x 

een waarde heeft. Als IT =0, dan heft de invloed 
x 

I de invloed van de component bij 2 op. 

beide elkaar niet op en resulteert een component 

loodrecht op de baan, die een faseverschuiving zal geven. 

De verandering in X is t.g.v. de verminderde energiewinst door 

het verplaatste middelpunt. Dit effect is syuunetrisch in y. 

term a en term c: Deze termen worden niet begrepen. 

Een moeilijkheid, die ook uit (6-46) naar voren komt, is dat fasebehoud 

niet eenvoudig beschreven is. Bij fasebehoud zal de verhouding tussen y
0 

en y 1 
Dit volgt niet direct uit (6-46). 

1/,_ 
constant zijn ofwel y 1 neemt toe met t • 

Een mogelijkheid is, dat de coëfficiënten 

die rr laat groeien. 
x 

van rr2 voor een instabiliteit zorgen, 
x 

In de toekomst zal deze theorie nader worden bekeken en worden 

getracht alle koppelingstermen te verklaren en uit te werken. 



Appendix A 

In deze 

.fr equent fase en 

appendix wordt 
. . f~u. 

osc1llat1e met 

de betekenis van de symbolen voor hoog 

de diverse indices gegeven, 

cp. 
1 

cp (N) 
0 

cf>c 

cpib 

cpb 

ct> • 
J 

cp. 
J opt 

ct> j m 

'l' osc 

'!'. 1 

'l' 

' 
= De H.F.fase tijdens het versnelproces 

= De H.F.fase aan het begin van het versnelproces (H.F.beginfase) 

= 

= 

= 

De H.F.beginfase, waarbij de deeltjes op de N-de omwenteling 

maximale energie hebben( centrale beginfase) 

Het H.F.faseverloop behorende bij de beginfase cp
0 

De H.F.beginfase, waarbij de bron van de meeste deeltjes emitteert 

Het H.F.faseverloop, behorende bij de H.F.beginfase cpib 

= De H.F.fase bij v = 
r 

= De H.F.fase bij v = I , waarbij aan voorwaarde (2.15) is voldaan 
r 

= 

= 

= 

De H.F.fase bij v = I , waarbij de deeltjes op de omwenteling, 
r 

die geëxtraheerd wordt, maximale energie hebben 

De oscillatie-fase van de radiale oscillatie om de evenwichtsbaan 

De oscillatie-fase aan het begin van de tweede omwenteling 

( vlak voor de derde oversteek ) 

verandering van de oscillatiefase voor de 2-de omwenteling 
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Appendix C 

De verandering in de radiale oscillatiefrequentie in een homo

geen magnetisch veld,~~ ~ , t.g.v. de loodrecht op de deeltjesbaan 
r 

staande komponent van het elektrisch veld (E.L), is als volgt gegeven: 

)
1 m AE.L 1 

(t + AVr = I- ~6a. ll.r cos t. 

I De veldgegevens van·He t elektrisch veld (E ), verkregen 

f agnetisch-analogon-machine, zijn genormeerd m.b.v~ de releatie 

JE_, dJ= I 
c De integratieweg C loopt van de dummy Dee, waar E 

naar de Dee, waar E = 0. y is uitgedrukt in cm. 

De werkelijke veldsterkte (E) is hieruit te berekenen: 

( c - 1) 

met de 

(ref 10,13): 

( c - 2) 

0, 

( c - 3) 

Met deze relatie is vgl.(-1) voor Vd ee 
en ~r= 2mm, als volgt te schrijven: 

35 kV, w _ 19.1411 MHz 
2iT-

1 . 

(• +A.\),.) = I- 11.7 . AE.
8

.1. cos h ( c - 4) 

Met behulp van de gegevens uit de numerieke integratie van de 

3-de oversteek en de veldgegevens is ~E . cos t. voor de 3-de oversteek 
gJ. 

berekend. De tabel geeft ~E .cos t en de daarbij behorende 1 + ~v als 
gJ_ r 

functie van het azimuth in het model. 

0 ~E cos t l + ~V geg r 

218° -0,031 1. 17 

209° -0.060 1 • 31 

199° -0.072 1.36 

189° -0.060 1. 31 

178° -0.066 1.33 

167° +0.006 1.04 

De matrix die de overdracht beschrijft van 0= 223° tot 0= 173° bij 
0 0 

de 3-de oversteek is ( in het cycletron 0= - 47 resp. 0= + 7 ) 

( 

0.4446 

-1.1830 

O.b93~) 
o. ~02.9 

( c - 5) 



Appendix D 

D . 2 1 f . 1. e matrLces, waarmee v 
1 

a s unctLe van het omwente Lngsnummer 
z e 

0 0 LS berekend, worden gegeven voor de H.F. startfasen -29.1 en -38.3 , 

De grootheid ~(de verandering van de oscillatie-fase per omwenteling) LS 

berekend met de relatie cos ljJ = ~ (m11 +m22 ) (ref .17). Hierin zijn m11 en m22 
de diagonaal elementen van de matrix. 

t 
De matrices zLJn de. oyerdrachtsmatrices voor de vertikale beweging 

an het azimuth 8 = 250° in het model tot het azimuth 8 = 250° van de 

olgende omwenteling. (8 = 250° in het model betekent in het cyclotron 

8 290°) De vectoren moeten in (mm, rom/rad) worden uitgedrukt. 

geldig 0 <~>start=-29.1° <P start= -38.3° op e = 250 voor omw: 

1 ____. 2 c·947 8.177) c·783 7. 725) 
' ! 0.250 1. 56 o. 174 1. 321 

2 ----+ 3 (0.227 5. 888) ( 0.398 5.829) 
-0.130 I. 091 -0.097 0.997 

3 ____. 4 (0.299 5.709) ( 0.241 5.675) 
-0.104 1.000 -0. 138 0.971 

4 ----+ 5 c.593 5,875) ( o. 489 5.831) 
-0.065 1. 04 7 -0.088 0.980 

5 ----+ 6 (0.757 6.008) ( 0.806 5. 951) 
-0.034 1.035 -0.026 0.936 

6~ 7 (0.848 6.219) ( 0.675 6.057) 
-0.019 I. 055 -0.056 I .028 

7~ 8 c·896 6.250) ( 0.831 6.651) 
-0.010 1.052 -0.030 I • 179 
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· Appendix E 

De matrices, die de overdracht bepalen van de vertika~e fase-ruimte 

van de 7-de omwenteling, 8 = 78°, naar de 8-ste omwenteling, 8 = 78°, 

worden gegeven voor een aantal startfasen. Met behulp van deze matrices 

zijn de eigen ellipsen berekend (ref. 17). 

startfase 

(-

0. 7388 

0.07178 

(-

0.91162 

0.01504 

( 
o. 984 

- 0.00407 

matrix 

5. 899 ) 

0.8175 

6.0306) 
0.9080 

5. 799 ) 

0.9762 
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Appendix F 

In deze appendix wordt beschreven hoe de startvoorwaarden voor 

de roosterpunten uit § 4 - 3 zijn gevonden. Het rooster wordt na de eerste 

oversteek van de versnelspleet gestart. 

Uitgegaan is van de berekeningen van een aantal banen van deeltjes, 

· die in het centrum van de bronopening met snelheid nul gestart zijn. 

De eerste 5 kolommen van de tabel geven de startvoorwaarden voor een aantal 

deeltjes bij de bron ( let op dat voor de x-componenten in het echte 

cyclotron het spiegelbeeld van de gegeven waarden moet worden genomen). 

x en y zijn de coÖrdinaten van het startpunt 

snelheden, waarin x= -~ en y = l ay ( w = 
w at w at 

versnelspanning), -t 
0 

ïs de startfase van de 

6 kolommen van de tabel geven na T 
t = '3" ( T = 

in cm, x en y zijn de start-

de hoekfrequentie van de 

H.F.versnelspanning. De laatste 

trillingstijd van de versnel-

spanning) de positie en snelheid van de deeltjes, t en de H.F.fase van de 
0 

deeltjes~ volgens de definitie in§ 3- 3- I. Deze waarden zijn genomen 

als centrale startpunten voor nieuwe berekeningen. 
__ .._ -- .---- ... -- . .. --

--

. . t x . t ~ x y x y x y y 
0 0 

-1.42 -0.68 0 0 10 -o~ 182 I. 782 I. 793 0.594 -IlO 38.4 

-1.42 -0.68 0 0 20 -o. 153 I. 873 I. 860 0.643 -100 29. I 

-1.42 -0.68 0 0 30 -0.159 I. 914 I. 889 0.764 -90 20.7 

Rond elk van deze punten is een rooster versneld met een uitwijking 

van+ 1,5 mm en/of een verandering van de snelheidsrichting met+ 3°' 
Tengevolge van de definitie van de H.F.fase in§ 3- 3 --1, zal de 

H.F.fase van de deeltjes met een andere snelheidsrichting 3° afwijken van 

het centrale deeltje. Dit kan gecorrigeerd worden door de startfase van de 
0 versnelspanning 3 te veranderen. Dit is voor de roosterpunten uit § 4 - 3 

niet gedaan. 

I 
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