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SAMENVATTING. 

In dit verslag worden enkele fasehoek- en stroommetingen beschreven die 

zijn verricht aan de interne bundel van het Eindhovens isochroon cyclo-

tron. 

Hiertoe het reeds eerder ontwikkelde fasehoekmeetsysteem via het 

CAMAC modulaire dataverwerkingssysteem aan de PDP9 computer gekoppeld. 

De ondergrens van detectie van het zo verkregen meetsysteem ligt bij 

een bundelstroom van ten hoogste60 nA. De onnauwkeurigheden van de 

stroommetingen zijn in de orde van lO nA en van de fasehoekmetingen in·. 

de orde van 0.5 graad. 

Aan de hand van verrichte stroommetingen aan ~~.interne deeltjesbundel 

is een kriterium ontwikkeld waarmee eventuele niet correcte instellingen 

van correctiespoelen kunnen worden waargenomen. Met behulp van de 

fasehoekmetingen is het mogelijk gebleken om iteratief een reeds eerder 

gemeten instelling van het cyclotron te bereiken, mits kleine variaties 

in de cyclotronparameters worden aangebracht óf er voorkennis aanwezig 

1s omtrent het fasehoekverloop als functie van die parameters. 

Voor het verrichten van bovenstaande metingen m.b.v. de PDP9 computer, 

is een softwarepakket ontwikkeld met de CAMAC InterMediate Language 

IML als basis. 

Hiertoe 1s een compiler geschreven die van een soureeprogramma de rML

statements vertaalt in assembler-objectregels .(MACR09). Deze compiler 

is ingebouwd in een editorsysteem voor het schrijven van sourceprogram-

ma's. 

De in dit systeemprogramma 'I}~' te geven opdrachten Z1Jn 1n principe 

dezelfde als die bij het systeemprogramma 'EDITVP 1 van DEC. Voordelen 

van 'IML' boven 1EDITVP 1 zijn ondermeer: 

1) in 'IML 1 is~de mogelijkheid ingebouwd om de gebruikers datatrans

port tussen randapparatuur te kunnen laten regelen. 

2) 'IML' bezit een snellere tapeorganisatie in de editor dan 'EDITVP'. 

3) Door middel van op de TeleType in te typen controle-karakters kunnen 

andere systeemprogramma's in het geheugen worden geláden zonder de 

hulp in te hoeven va~ het Keyboard Monitor Systeem. Hiertoe zijn 

veranderingen aangebracht in de devicehandler van de TeleType. 
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I. HET CYCLOTRO~ AUTOMATISERINGSPROJECT. 

Het isochroon cyclotron en het bijbehorende bundelgeleidingssysteem van 

de TH Eindhoven zijn reeds uitgebreid beschreven door Verster e.a. (1962 en 

1963),respectievelijk Ragedoorn e.a.(I970) en Schutte(I973). De versneller 

heeft een pooldiameter van 1.30 m, een versnelelektrode van 180 graden 

(de zogenaamde dee), een in amplitude en frequentie variabele HF 

versnelspanning (max.spanning 50 kV bij frequentie van 5 tot 23 MHz), 

een drievoudig symmetrisch magneetveld (max.gemiddelde magnetische 

inductie 1.6 T), 10 paar concentrische correctiespoelen (B
1 

tot 

B
10

), 3 .Paar harmonische spoelen (A
11 

tot A
32

) en een elektrostà.tische 

extraeter op 0.52 m (max.extractie spanning 75 kV). 

Het doel van het automatiseringsproject is het door de operator inge

stelde cyclotron, zonder zijn ingrijpen, naar een optimale instelling 

te regelen en deze instelling te handhaven. Aangezien de bundelgroot

heden afhankelijk zijn van een groot aantal cyclotronparameters, is 

een automatische regeling van het cyclotron alleen zinvol als hun 

onderling verband bekend is. In_het verleden zijn daartoe reeds vele 

experimenten uitgevoerd door Ehrnreich(1970), vanVliet(I972), 

van Heusden(1972) en Schutte(l972 en 1973). Hieruit volgt onder meer 

dat het verband tussen cyclotronparameters en bundelgrootheden voor 

kleine variaties lineair is, zodat het kan worden weergegeven door 

een matrix (zie appendix A). 

De cyclotronparameters kan men onderverdelen in•twee groepen: 

a.parameters die, eenmaal op een vaste waarde ingesteld, gedurende de 

automatische regeling ongewijzigd blijven (bv. de positie van de 

extractor). 

b.te regelen parameters, waarvan de instelling tijdens de regeling 

gewijzigd kan worden om: 

l.een bundelgrootheid op een vastgestelde waarde 1n te stellen 

(bv. de externe bundelpositie), of 

2.een bundelgrootheid te optimaliseren (bv.het extractierendement, 

dit is de verhouding tussen de externe en de interne bundelstroom). 
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dummy dee 

0 10 20 30 cm 

Figuur 1.1 . . Doorsnede van het mediaanvlak van het isochroon cyèlotron 

van de TH Eindhoven. 

Voor de automatische regeling van het cyclotron wordt een groot aantal 

bundelgrootheden continu gemeten zonder (noemenswaardige) beÏnvloeding 

van de bun de 1: 

~fasehoek van de deeltjes t.o.v. de HF versnelspanning. 

-stroom van de bunde~ zowel intern als extern (extractierendement). 

-horizontale positie van de bundel direct na extractie. 

-horizontale en vertikale afmetingen en posities,en de stroom van de 
bundel op verschillende plaatsen ~n het bundelgeleidingssysteem. 
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-de energie van de bundel met behulp van de magnetische inductie van 

de twee 45°-afbuigmagneten in het bundelgeleidingssysteem. 

In dit verslag worden enkele metingen beschreven welke z~Jn verricht 

aan de fasehoek en de stroom van de interne deeltjesbundel. In hoofd

stuk 6 is een methode beschreven waarmee aan de hand van interne 

stroommetingen een eventuele incorrecte instelling van een correctie-

spoel kan worden waargenomen. Tevens zijn in dat hoofdstuk enkele 

iteraties beschreven waarmee de fasehoeken op verschillende stralen 

voorgeschreven waarden kunnen krijgen. 

Bij deze fasehoekmetingen is gebruik gemaakt van elektrostatische 

oppikelektrodes. Uit de signalen van deze sondes wordt na sampling

en correlatietechnieken informatie verkregen omtrent de fasehoek en 

de stroom van de deeltjesbundel. De sondes en het bijbehorende 

signaalverwerkingssysteem zijn in het kort ~n hoofdstuk 5 beschreven. 

Met behulp van het dataverwerkingssysteem CAMAC, dat in hoofdstuk 2 

wordt beschreven, wordt de informatie in de PDP9 computer (16k) ingelezen. 

De software voor deze metingen is geschreven in een CAMAC taal 

(InterMediate Language,IML) die beschreven is in hoofdstuk 3. Voor het 

vertalen van een programma in de IML taal naar een programma in MACR09-

assembler werd een compiler annex texteditor geschreven. De werking 

van dit systeemprogramma ('IML') is beschreven in hoofdstuk 4. 

In de "handleidng voor het gebruik van de texteditor-compiler 'IML' 

(Backer1973) is een uitgebreide beschrijving gegeven voor het gebruik 

van dit systeemprogramma. Deze referentie mag naast handleid~ng ook 

worden gezien als aanvulling op hoofdstuk 4 van dit verslag. 

Bij het schrijven van dit verslag van het afstudeerwerk, waarvan een 

belangrijk gedeelte bestond uit werken met een rekenautomaat, ~s het 

niet altijd mogelijk, en vaak ook niet wenselijk, gebleken om veel 

gebruikte Engelse uitdrukkingen en termen te vertalen. 

11 
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2, HET CAMAC SYSTEEM, 

2. 1. Inleiding. 

Een digitaal informatieverwerkend systeem, waarbij gebruik wordt ge

maakt van een digitale rekenmachine kan ~n het algemeen opgebouwd 

worden gedacht uit drie deelsystemen: 

a. experiment 

b. interface 

c. CPU (Central Processing Unit) van de computer. 

De interface is aan twee zijden afhankelijk: zÖwel een geringe wijzi

ging in de CPU als in het experiment vereisen in het algemeen verande

ringen in de interface.Bij het ontwerpen van de interface levert deze 

tweezijdige afhankelijkheid problemen op door de complexiteit van de te 

stellen eisen. 

Mede aan deze moeilijkheden wordt tegemoet gekomen door het CAMAC 

dataverwerkingssysteem. Dit systeem, dat werd ontwikkeld door de ESONE 

Commissie van EURATOM (ESONE= European Standards Of Nuclear Elektronics), 

splitst de interface in twee delen 

bl. interface], afhankelijk van het experiment 

b2. interface2, afhankelijk van de CPU van de computer. 

Een verandering in de CPU maakt alleen een verandering in interfaa~2 

(de zogenaamde BRANCH DRIVER) noodzakelijk, terwijl een verandering 

in het experiment alleen gevolgen heeft voor interface] (de zgn. NORMAL 

STATIONS). Bovendien kunnen beide interfaces onafhankelijk van het 

experiment resp. de CPU worden ontworpen. 

De koppeling tussen de beide delen is volledig gestandaardiseerd en is 

gedefinieerd in twee basisrapporten van de ESONE Commissie (EUR4100 en 

EUR4600). Deze rapporten beschrijven een aantal regels voor de data

verwerking en definiëren de afmetingen van het systeem. Hierdoor wordt 

een gestandaardiseerde en flexibele manier verkregen om experimenten 

aan een digitale computer te koppelen. 

In paragraaf 2.2 wordt een overzicht gegeven van de opbouw van CAMAC. 

In de daarop volgende paragraaf wordt het datatransport ~n het CAMAC 

systeem beke~en. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 een overzicht 

van de meetopstelling voor het automatiseringsproject gegeven. 
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Figuur 2.1. Overzicht van de opboW;J van het CAMAC systeem. 

2.2. Opbouw van CAHAC. 

Een overzicht van de opbouw van CAMAC is weergegeven in figuur 2.1. 

De koppeling tussen de niet gestandaardiseerde meetopstelling en het 

gestandaardiseerde CAHAC systeem wordt verzorgd door de NORMAL STATIONS. 

Deze modules zijn geplaatst in een 19'.!.rek met voeding en standaard

bedrading, de CRATE. In een crate kunnen maximaal 25 normal stations 

worden geplaatst. Het datatransport binnen een crate loopt over de 

DATAWAY. De controle over deze datmvay wordt verzorgd door de CRATE 

CONTROLLER, die de posities 24 en 25 in de crate moet 1nnemen. 

Er kunnen ten hoogste 7 crates worden gekoppeld aan de BRANCH HIGHWAY. 

Het datatransport op de branch highway staàt onder controle van de 

BRANCH DRIVER. Deze verzorgt de feitelijke koppeling tussen CAMAC en 

de interface van de CPU van de computer. 

2.3. Datatransport in CAHAC. 

2.3.1.De DATAWAY (zie figuur 2.2). 

In een crate verloopt het datatransport en de besturing daarvan over 

de dataway. die in 5 groepen is te verdelen: 

l.lees- en schrijflijnen. 

Het informatietransport van de normal stations naar de crate 

controller verloopt over 24 leeslijnen en in omgekeerde 

richting over 24 schrijflijnen. 
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Figuur 2.2. Opbouw van de dataway en de branch highway lijnen. 
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2.stuurlijnen. 

N: 24 individuele lijnen waardoor de crate controller ieder 

normal station kan adresseren. 

A: 4 gemeenschappelijke lijnen waardoor er per normal station 

16 verschillende subadressen bereikbaar ZLJn. 

F: 5 gemeenschappelijke lijnen voor de CAMAC functiecodewaarmee 

het type operatie wordt bepaald. 

3.timingslijnen. 

s
1

: strobe signaal waarop die instructies worden uitgevoerd 

waarbij de informatie op de dataway niet mag verand~ren. 

s2 : strobe signaal waarop dié instructies worden uitgevoerd 

.waarbij de informatie op de dataway wel mag veranderen. 

4.toestandsijnen. 

B: 'busy'-signaal welke aangeeft dat er een dataway operatie 

wordt uitgevoerd. 

Q: responsie signaal. 

L: 'Look-At-Me'-lijnen; dit zLJn 24 individuele verbindingen 

--waarmee elk normal station behandeling van de rekenmachine 

kan aanvragen. 

S.common controles. 

I: 'Inhibit'; negeer verdere opdrachten. 

C: 'Clear'; zet alle registers op nul. 

Z: 'Initialise'; zet alle registers Ln een begintoestand. 

2.3.2.De BRANCH HIGHWAY (zie figuur 2.2). 

De opbouw van de branch highway is dezelfde als die van de dataway met 

uitzondering van de onderstaande punten: 

l.lees- en schrijflijnen. 

In de branch highway ZLJn de lees- en schrijflijnen gecombineerd 

tot de 24 BRW-lijnen. 

2.stuurlijnen. 

BC: er zijn 7 individuele verbindingen tussen de branch driver 

en de aangesloten crate controllers waarmee elke crate kan 

worden geactiveerd. 

3.timingslijnen. 

Aangezien er vanwege de niet gestandaardiseerde lengte van de 

branch highway looptijdvers~hillen kunnen optreden, verloopt 

de timing via het zogenaamde 'handshake'-principe (zie fig 2.3): 



BTA r - 0 .... 

BTB 

0 -
BTA 

.... -
BTB r 

figuur 2.3. Het 'handshake'-principe. 

BTA: een hoog-laag overgang; deze start de branch-operatie ; zodra 

deze overgang in de geadresseerde crate is ontvangen start 

de dataway-operatie. 

BTB: laag-hoog overgang t.g.v.s
1

; deze geeft aan dat de opdracht 

1s uitgevoerd, bv. de informatie is ingelezen of klaargezet 

op de BRW lijnen. 

BTA: laag-hoog overgang;. deze volgt nadat de branch driver de 

informatie geaccepteerd heeft. 

BTB: hoog-laag overgang; deze treedt op zodra de laag-hoog .. 
overgang van BTA is ontvangen; de dataway-operatie is 

beëindigd. 

4.toestandslijnen. 

De Busy-lijn ontbreekt. 

s.common controles. 

De Clear en de Inhibit-lijn ontbreken. 

2.3.3.De BCRNAF-code. 

Het datatransport binnen CAMAC wordt geregeld door de zogenaamde 

(B)CRNAF-code welke bestaat uit de volgende delen: 

B: nummer van de geadresserde branch 

CR: nummer van de 
I 

geadresseerde crate ( 1 t/m 7) 

N: nummer van het geadresseerde normal station (i t/m 24) 

A: nummer van het geadresseerde subadres (0 t/m 15) 

F: nummer van de uit te voeren functiecode (0 t/m 31). 
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' 
De (B)CRNAF-code wordt door de PDP9 gegenereerd en naar de (aangegeven) 

branch driver gestuurd. Na het starten van een CAMAC cyclus wordt het 

'NAF' stuk van de code naar de aangegeven crate 'CR' gestuurd. Deze 

geeft het 'AF' stuk door aan het normal station 'N', In dit normal 

station wordt op subadres 'A' de functiecode 'F' uitgevoerd. 

2.4. De meetopstelling voor het automatiseringsproject. 

In het CAMAC systeem voor het automatiseringsproject ~s een branch met 

één crate gepland, die zowel voor de datavergaring als voor het regelen 

van de cyclotronparameters zal worden gebruikt. 

Momenteel wordt de crate alleen gebruikt voor het vergaren v~n 

data van de volgende deelexperimenten: 

-fasehoekmeetapparatuur. 

-optimalisering van het bundelgeleidingssysteem (Opbroek1973). 

-korrelatie van kleine verstoringen van cyclotronparameters met de 

responsies van de bundelstroom voor het controleren van de optimale 

instelling (Schutte1973, hoofdstuk 5.6 en 7.2). 

-NMR metingen in het bundelgeleidingssysteem (van Laarhoven1973). 

Bij de in dit verslag beschreven metingen aan de fasehoek van de 

versnelde deeltjes in het cyclotron t.o.v. de HF versnelwisselspanning 

~s gebruik gemaakt van twee normal stations: 

a. Multiplexer om het gewenste uitgangssignaal van de fasehoekmeet

apparatuur te selecteren (15 kanaals BORER typel701, 3 pools relais). 

Deze geeft de informatie door aan een 

b. Analoog Digitaal Converter (BORER typel241, dual slope 20 msec, 

gevoeligheden van ±20 mV tot ±10 volt) die de informatie uit de 

MPX omzet in een 11 bits (+ tekenbit) binair getal. 
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3. CAMAC SOFTWARE. 

3. 1. Inleiding. 

Nadat verschillende laboratoria hun e1gen CAMAC softwaresystemen ont

wikkeld hadden (Goldingl972, Gurdl972, Tarquisl972 en Balsl973), kwam 

de softwaregroep van ESONE in oktober 1972 met het voorstel om naast 

de gestandaardiseerde CAMAC hardware te komen tot gestandaardiseerde 

CAMAC software. In een tweetal rapporten Z1Jn twee verschillende talen 

voorgesteld: de expliciete 'InterHediate Language' (IHL) -(Software 

groep ESONE, rapport SWG16/72) en een meer algemene taal welke hier 

verder aangeduid zal worden als de taal CPL/1 (CAMACtaal1972). 

In paragraaf 3.2 zal worden ingegaan op de achtergrond voor de defini

tie van de taal IHL. De positie van IHL t.o.v. de andere delen van de 

implementatie is beschreven in 3. 3., terwij 1 de operaties in d.e 

'virtual controller' in de daarop volgende paragraaf worden samengevat. 

Tenslotte wordt in paragraaf 3.5. ingegaan op het verband tussen de 

CAMAC talen CPL/1 en IML. 

3.2. Achtergronden voor de definitie. 

In de branch driver vindt de organisatie plaats van het doorgeven van 

gegevens <die nodig zijn voor het uitvoeren van een CAMAC operatie. 

Opdat de applicatieprogrammeur gebruik kan maken van het CAMAC systeem 

moet hij een gedetailleerde kennis van die organisatie bezitten. Deze 

kennis is in veel mindere mate nodig als die programmeur bij het bestu

ren van het CAMAC systeem gebruik kan maken van een stel eenvoudige 

opdrachten. Deze opdrachten dienen door een deskundige in de koppeling 

CAMAC-computer geÏmplementeerd te worden. Die eenvoudige opdrachten 

definiëren wat er in het CAMAC deel van het totale systeem dient te 

gebeuren en zijn dus onafhankelijk van het mechanisme van de koppeling. 

Een voorbeeld van een dergelijke opdracht kan luiden: 

CTRL 14 H~1.1.1s~e 

Dit zou kunnen betekenen dat de CAMAC functiecode (F=14) uitgevoerd dient 

te worden op het hardware adres (H) op de plaats B=l, C=l, N=18 en 

A=O. 
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Bovenstaande opdracht is een voorbeeld van een statement uit de door de 

softwaregroep van ESONE ontwikkelde CAMAC taal IML. Deze taal is een 

op het laagst mogelijke niveau staande implementatie-onafhankelijke 

CAMAC code en is daardoor te gebruiken als een soort interface tussen 

de implementatie afhankelijke resp. onafhankelijke delen van het CAMAC 

systeem. De taal is volledig expliciet, d.w.z. elk statement bevat alle 

informatie die vereist is voor de uitvoering van de gewenste operatie. 

Ze bevat faciliteiten voor vele adresmogelijkheden van CAMAC en bezit 

meerdere software mogelijkheden (zie 3.4) en impliceert o.a. 

taakverdelings- en declaratiestatements waardoor het leggen van linken 

tussen de diverse segmenten tot de mogelijkheàèn behoort. 

Men kan op twee manieren gebruik maken van IML: 

a. als objectcode voor een compiler van een hogere CAMAC taal (bv. CPL/1). 

Deze compiler is onafhankelijk van de implementatie. 

b. als basis voor een laag niveau programmeertaal. 

Dit laatste is het geval met de in dit verslag beschreven 'IML-compiler'. 

Hierbij treedt MACR09 als gasttaal voor de IML-statements op. Deze 

IML-statements worden gecompileerd naar MACRO-statements ; de reeds. 

aanwezige MACRO regels blijven ongewijzigd. In een tweede fase wordt 

dan de objectcode als input aan de MACR09-assembler aangeboden. Deze 

levert de uitvoerbare binaire versie van het programma. In hoofdstuk 4 

worden verder ingegaan op deze 'IML-compiler'. 

3.3. IML. 

De positie van IML in relatie met de andere delen van het CAMAC systeem 

1s schematisch weergegeven in figuur 3. I. 

Hierin zijn de yerschillende delen als volgt ged~finieerd: 

a. de ~COUPLER' is de hardware koppeling tussen CAMAC en de I/O-bus 

van de computer. 

b. de 1 HAND~ER 1 verzorgt de software controle over de 'COUPLER'. 

De handler bij het voor het automatiseringsproject 

gebruikte CAMAC systeem is de devicehandler 'CMC. 1 

(Backerl973). 

c. de 'IML-TRANSLATION' genereert de noodzakelijke code voor het 

locale computersysteem. 

d. de 'VIRTUAL CONTROLLER' is het gehele implementatie-afhankelijke 
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deel van figuur 3.1. Deze is in het algemeen een combinatie van 

hardware en software. 

3.4. Operaties in de virtual controller. 

De operaties zijn te verdelen in drie klassen: 

1. CAMAC operaties welke datatransport be,verkstelligen. Voor data

transport is de virual controller een tweeadres-machine; één woord 

bevat het CAMAC adres en het andere woord een computer- of een 

CAMAC adres. 

--2. -stuuroperaties naar de CAHAC hardware waarvoor slechts één mlres 

nodig is. 

3. Interne controleoperaties in de virtual controller waarbij g~én 

cAMAc·adressen nodig zijn. 

Voor een CAMAC adres kan men Ln IHL kiezen uit 5 alternatieve modes: 

a.direct hardware adres mode (H).Het opgegeven adres is de numerieke 

vaarde van het BCRNA-woord (zie paragraaf 2.3.3). 

b.pointer mode (P). Een wijzer in het computergeheugen geeft het adres 

aan waar de waarde van het BCRNA-woord te vinden is. 

c.computed array mode (A). Een wijzer geeft het adres van het eerste 

element van een rooster dat de begin-, eind- en stapwaarde 

van een rooster van BCRNA- woorden definiëert aan 

d.given array mode (G), Een wijzer geeft het adres aan waar een lijst 

van BCRNA-woorden. te vinden is. Bij ope~nvolgende operaties 

wordt steeds de volgende waarde uit die lijst van BeRNA

woorden gebruikt. 

e.Qscan adres mode (Q). Een wijzer geeft het adres aan van een lijst 

BCRNA-woorden welke de start- en stopadressen voor de scan 

zijn. In deze mode staat het aantal adressen onder controle 

van een zogenaamde 'repeat count~ tenzij het eindadres van de 

scan eerder wordt bereikt. 

Voor het adres van een computergeheugenplaats ZLJn de volgende alter

natieven mogelijk: 

a. het adres van een enkelvoudig datawoord (V='single variablJ). 
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b. het adnes van een listmode (L) controle blok dat met een wijzer het 

volgende element uit de lijst aangeeft. Tevens wordt aangegeven 

wanneer dat element de laatste van de lijst is. 

c. het adres van een ééndimensionaal array (A). 

Een computer-geheugenwoord bevat in IML verder nog een parameter die 

aangeeft hoe groot het minimale aantal te transporteren bits is. 

3.5. Verband tussen de CAMACtalen CPL/1 en IML. 

Naast de InterMediate Language IML heeft de softwaregroep van ESONE 

nog een tweede CAMAC taal ontwikkeld: CPL/1. Deze taal bevat statements 

die gemakkelijker door de gebruiker zijn te begrijpen dan de expliéiete 

IML-statements. Beide talen bevatten dezelfde faciliteiten, alleen 

zal IML meer statements verbruiken om ze uit te drukken (Hooton1972). 

Omdat zowel CPL/1 als IML implementatie onafhankelijk zijn kari de ver

taling van een Ln de eerstgenoemde taal gesteld programma als volgt 

worden uitgevoerd: 

a. Vertaal de CPL/1-statements in IML-statements. 

b. Vertaal het zo verkregen objectprogramma met rML-statements Ln een 

vorm welke acceptabel is voor het locale systeem. Het is duidelijk 

dat deze vertaler afhankelijk is van het locale systeem (zie fig 3.1). 

De statement 

READ REG LOCN 

is een voorbeeld van een transport-statement in de taal CPL/1. De groep 

van transportstatements beschrijft het lezen van c.q. het schrijven 

naar CAMAC. Bovenstaand voorbeeld houdt in dat de inhoud van het CAMAC

register REG ingelezen dient te worden in de symbolische computer-. 
geheugenplaats LOCN. 

Een meer uitgebreide lees-opdracht in CPL/1 kan luiden: 

LABEL . REPEAT.~64) READ REG LlSl_FULL 

Deze regel betekent: lees maximaal 64 maal de inhoud van het CAMAC

register REG in opeenvolgende locaties van de lijst LIST. Indien deze 

lijst vol is, moet worden gesprongen naar de statement die gemerkt 

is met de label FULL. 

In het declaratiedeel van het CPL/1-programma was het register REG 
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bijvoorbeeld reeds gedefinieerd met behulp van onderstaande statements: 

11YCRATE=B<1) C< 2) 

REG=MYCRATE N(1) A(O) 

kent aan crate 2 in branch 

de naam MYCRATE toe. 

definieert op subadres 0 in 

normal station 1 in MYCRATE het 

register REG. 

Een alternatief ~n CPL/ 1 voor·· de voornoemde leesopdracht zou kunnen 

zijn: 

LABEL REPEAT (64) F(O) 8(1)Ç(2)N<1?~<0?_Ll5T_FO~L 

Bovenstaande CPL/1-leesopdrachten komen ~n IML overeen met de volgende 

opdracht: 

-LABEL 

Dit IML-statement bestaat uit de volgende delen: 

statementklasse: READ 

CAMAC functiecode 'F': 0 

CAMAC hardware adres: H,l,2,l,O (in volgorde: H=Hardware adres, 

branch 1, crate 2, normal station 

en subadres 0}, 

software referentie: L,16,LIST~FULL (software lijst LIST van 16 

transport voorwaarde: N,N,R,64 

bits per woord. Als de lijst vol is 

gaat de controle van het programma 

over naar de ~abel FULL). 

(N=geen voorwaarde.R=Repeat count: 

herhaal deze opdracht 64 maal). 
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~ 

4. De texteditor-compiler 'IML'. 

4.1. Inleiding. 

Het systeemprogramma 1 IML' is ontworpen om de gebruikers van het CAMAC 

systeem in staat te stellen eenvoudige gestandaardiseerde software te 

kunnen schrijven met de low-level CAMAC taal IML als basis. Oorspron

kelijk was dit systeemprogramma opgezet als compiler voor rML-statements 

met regels van de gasttaal MACR09 als objectcode. Aangezien een pro

gramma dat allèén rML-statements naar MACR09 kan compileren een extra 

vertaalfase zou vereisen, is de compiler in een editorsysteem v~or 

soureeprogramma 1 s ingebouwd. De compiler (±5000
8 

geheugenplaatsen) 

onderzoekt of een soureeregel een IML-statement·bevat. Is dit het geval, 

dan worden de eventueel te genereren objectregels aan de outputfile 

toegevoegd (voor begrip 'file' zie Backerl973). Bevat een soureeregel 

géén IML-statement, dan wordt deze regel ongewijzigd aan de outputfile 

toegevoegd. Hierdoor is de texteditor 'IML' ook te gebruiken als 

'normale' texteditor van MACRO en FORTRAN sourceprogramma's. 

De in de editor 1 IML 1 te geven opdrachten zijn in principe dezelfde 

als die bij het programma 'EDITVP' van DEC (DEC,Advanced Software Systems). 

Voor dé béschrijving van de in 'IML' te geven opdrachten z1.e 

ook de referentie Backerl973. 

Naast het editordeel kan de gebruiker van het systeemprogramma 'IML' 

nog beschikken over een aantal andere opdrachten. Zo kan het data

transport tussen randapparatuur worden geregeld met behulp van zogenaam

de PIP-opdrachten (PIP= Periphal Interchange Pr~gram). 

Door op de TeleType bepaalde controle karakters in te typen kan de 

gebruiker op ieder gewenst moment een systeemprogramma (o.a. de MACR09-

assembler) lade~ en starten zonder de, vaak tijdrovende; hulp in te 

hoeven van het Keyboard Monitor System van DEC. 

Samengevat kan het systeemprogramma 'IML' in een viertal stukken worden 

verdeeld: 

-het editordeel 

-de IML-compiler die de object regels voor de rML-statements verzorgt 

-een deel dat de PIP-opdrachten verzorgt 

-het deel dat de interrupten regelt van de controle karakters waarmee 

andere systeemprogramma geladen en gestart kunnen worden. 

~Ter vermijding van misverstanden zutten in dit hoofdstuk de texteditor

compiler met 'IML' en de InterMediate Language met IML worden aangeduid. 
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In paragraaf 4.2 wordt een beschrijving gegeven van het editor-gedeelte 

van 'IML'. In de daarop volgende paragraaf is de IML-MACRO compiler 

beschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van 'de 

verdere mogelijkheden met het programma 'IML'. 

4.2. De texteditor. 

De texteditor 'IML' ~s een programma dat de gebruiker in staat stelt 

symbolische sourceprogramma's of andere ASCII-teksten te maken of daar 

veranderingen in aan te brengen (ASCII= American Standard Code of 

Information Interchange). 

Door middel van opdrachten van de TeleType, brengt de editor een regel 

·van de inputfile op het inputdevice over nàar een intern buffer. De 

gebruiker kan hierna: 

-veranderingen ~n die regel aanbrengen.of 

-een nieuwe regel van de inputfile opvragen ,of 

-iets invoegen tussen twee bestaande regels. 

De editor werkt in twee modes: 

a) de EDIT (of opdracht)mode, waarin het programma opdrachten via de 

TeleType vraagt,bijvoorbeeld om een file te openen of 

te sluiten, om een regel in het werkbuffer te plaatsen, om 

veranderingen in die regel aan te brengen, enz. 

b) de INPUT (of tekst)mode, waarin de regels van de TeleType worden 

geÏnterpreteerd als zijnde tekst di~ moet worden toege

voegd aan de geopende file op het outputdevice. 

Het overgaan van de ene mode in de andere geschiedt door een regel op 

de TeleType in te typen die allèén een carriage ~eturn bevat. 

De systeemeditor 'EDITVP' van DEC heeft de beschikking over een tweetal 

datamodes: 

a. block-mode.In deze mode wordt een aantal regels van de inputfile 

gelezen en in een geheugenbuffer geplaatst. De gebruiker kan dit 

gehele buffer aan EDITopdrachten onderwerpen en, na de verai~~e 

modificaties te hebben aangebracht, dit buffer in zijn geheel 

op de outputfile wegschrijven. 
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b, line-by-line-mode (zie fig.4.1)• Hierin staat steeds één enkele 

regel van de inputfile, de zogenaamde Current Line (CL), in 

het werkbuffer ter beschikking van de gebruiker om deze regel 

te modificeren. \\lenst de gebruiker een nieuwe regel van de input

file, dan wordt de oude CL met behulp van de !~~-compiler aan 

de outputfile toegevoegd, waarna deze regel niet meer beschik

baar is voor EDIT-opdrachten. Dit wil zeggen dat op elk punt 

in de line-by-line~mode de gebruiker alleen dát deel van de 

inputfile kan modificeren dat de CL en alle regels na de CL 

tot en met de laatste regel van de inputfile bevat. Modificatie 

van een oude CL is alleen mogelijk door met een 'TOP'-opdracht 

naar een (nieuwe) inputfile te gaan. 

Het spreekt vanzelf dat de block-mode sneller werkt dan de line-by-line

mode. In verband met de geheugenomvang van de compiler, heeft de editor 
1 IML' (nog) niet de beschikking over een block-mode. Met het inbouwen 

van deze mode wordt gewacht totdat de verwachte geheugenuitbreiding 

(Bk) van de PDP9 computer is gerealiseerd. 

Het nadeel van het ontbreken van de block-mode wordt echter in niet 

geringe mate gecompenseerd door de snelle tapeorganisatie van 1 IML': 

Bij 'EDITVP' is de magneetband op unitnummer 1 ('tapel'), altijd input

device en tape2 altijd outputdevice. Wordt de EDITopdracht 'TOP' 

gegeven ("zoek de top van het soureeprogramma op"), dan wordt eerst de 

objectversie van tape2 op tapel gecopieerd. Deze copie wordt gebruikt 

als nieuwe soureeversie op het inputdevice., 

Bij 'IML' schrij de editor van tapel op tape2 en omgekeerd, zond.:r 

dat bij de TOP-opdracht eerst een file gecopiëerd wordt. Dit levert 

vooral bij grote sourceprogramma's een aanzienlij~e tijdsbesparing 

op. 

De tapeorganisatie bij 'IML' is zodanig dat bij een verkeerde handeling 

van de gebruiker ten alle tijde op een der devices een versie van het 

programma staat. Met behulp van de PIP-opdrachten waarover 'IML' bezit 

kan de gebruiker op eenvoudige wijze de schade herstellen (zie hoofd

stuk 4 van Backerl973). 
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Figuur 4.1. Overzicht van de line-by-line mode bij de texteditor 'IML'. 
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4.3. De compiler IML-MACR09. 

4.3. !.Inleiding. 

De 'IML-compiler' ~s uitgevoerd als subroutine ~n de editor. Ze wordt 

aangero~pen zodra ~n de editor besloten is dat de CL op de outputfile 

kan worden geschreven. 

De compiler onderzoekt of die regel een IML-statement bevat; zo ja, dan 

worden de eventueel te genereren MACR09 objectregels aan de outputfile 

toegevoegd; zo nee, dan wordt die regel zonder meer aan de outputfile 

toegevoegd. 

4.3.2.De behandeling van de sourceregels. 

De IML-statements zijn verdeeld in 8 statementklassen met de volgende 

mnemonics en bijbehorende betekenissen: 

DCL 

EXEC 

READ 

WRITE 

CTRL 

MOVE 

LOOP 

SYS 

declaratie-statements 

taakverdelings-statements 

lees data van CAMAC naar de computer 

schrijf data van de computer naar CAMAC 

operaties ~n CAMAC waarbij geen data wordt getranspor

teerd. 

datatransport tussen CAMAC adressen onderling. 

genereer programmalussen 

systeem controle operaties. 

Een statement ~n IML moet worden voorafgegaan door (een label en) een 

tabulator. De mnemonic wordt gevolgd door een argumentenlijst die 

afgesloten wordt door een carriage return. Tussen de klasseaanduiding 

en de argumentenlijst dient volgens de IML-taalde~initie een spatie te 

staan. Hierdoor ~s een IML-statement te onderscheiden van MACR09 en 

FORTRAN statements. 

De in de compiler uit de editor ontvangen CL wordt getest op de aanwe

zigheid van een IML-statement. Het principe van de testfasen van de 

compiler is weergegeven in figuur 4.2. Na de initialisatie van een 

aantal tellers (INIT) wordt de tabulator opgezocht die aan de klasse

mnemonic voorafgaat. 
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Het onderzoeken van een soureeregel geschiedt door de regel letter voor 

letter af te testen. Dit gebeurt met behulp van de subroutine SHFTL 

(SHiFT Left~ die bij elke nieuwe aanroep een nieuw ASCII symbool vart 

de soureeregel haalt.Wordt, ergens in de herkenningstest een souree

regel afgewezen als zijnde geén IML-statement, dan wordt die regel met 

behulp van de subroutine WRSRC (WRite SouRCe) aan de outputfile toege

voegd. Een regel die wél als IML-statement herkend is, ondergaat na de 

herkennigstest een test op syntactische fouten in de argumentenlijst. 

~ndien hierbij een fout wordt aangetroffen genereert de compiler een 

foutmelding op de IeleType en de controle gaat terug naar de editor. 

Voor een overzicht van de mogelijke foutmeldingen wordt verwezen naar 

de handleiding behorende bij 'IML' (Backer~ hfdst.5.4). 

Als een soureeregel een correct IML-statement bevat, worden tijdens de 

generatiefase de MACR09-objectregels gegenereerd. In hoofdstuk. 5 van 

bOVengenoemde handleiding wordt een beschrijving gegeven van de organi

satie voor het genereren van deze objectregels (Back~r1973). 

In de volgende paragraaf zal een voorbeeld worden behandeld van de 

objectregels behorend bij een IML-statement. 

4.3.3.Voorbeeld van de te genereren objectregels voor een IML-statement. 

Voor de s~urceregel 
.; LABEL ,REAO .a H,1-,.2, 1 •.. o- -b·1-61l-lSl, FULt N, t~. R, 64 

genereert de compiler de volgende MACR09-objectregels op de output

file: 

IREAO a H, 1, 2, 1, a L, 16, LlSl, FULL H, t~. R. 64 
LABEL JHS* CHC. l*lHL* 

020892 l•lHL* 
0 0 B 9 9 0 _ ---------------- ____ I* l f1 L * 
.pSA (1010aO l*lHL* 
. OSA LlSl -----~--------·--·-- *lf1L* 
JHP FULL l*lHL* 
777708 l•lHL* 

Toelichting: 

ad.l. De soureeregel begint met een 'slash' (/)en wordt dus als 

commentaar (zonder label) weggeschreven. 

h> 
(1) 
l3J 
Ut} 
({) 

l.bJ 
{f-) 

l2J 
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ad.2.De label van de soureeregel wordt gevolgd door de aanroep van de 

externe subroutine 'CMC. '. Deze 'CAMAC devicehandler' voert voor 

de statements van de klassen READ, WRITE,·CTRL en enkele van de 

EXEC-statements de CAMAC instructies uit.(zie Backerl973,hfdst 5.3). 

ad.3.Hier staat het 'mode'-woord van 'CMC. '.Aan dit woord kan 'CMC.' 

zien welke actie wordt verlangd. 

ad.4.0p deze plaats verwacht de devicehandler de functiecode van de 

verlangde CAMAC-operatie aan te treffen (in dit geval F=O). 

ad.S.De compiler zet op deze plaats het adres van een symbolische 

computergeheugenplaats neer. Deze geheugenplaats bevat de ~eRNA

code van de hardware referentie (B=l, C=2, N=l en A=O). Dit woord 

is volgens onderstaand schema opgebouwd: ,. · 

lo o 110 o oio o 110 o oio o oio o ol 
lol eR I N I A lo o o o o1 

ad6).Deze plaats definieert het adres in het computergeheugen waar de 

te lezen informatie uit CAMAC moet worden opgeborgen. 

ad7).Definieert de label waarnaar moet worden gesprongen in het geval 

dat de softwarelijst LIST volgeraakt is vÓórdat de opdracht is 

voltooid. 

ad8).Hier staat het complement van de 'repeat count'(R) gegeven, die 

het aantal keren aangeeft dat de genoemde instructiedient te wor

den uitgevoerd. 

4.4. Verdere gebruiksmogelijkheden. 

4.4. !.De gebruiker heeft naast de editor-compiler nog de beschikking over 

enkele PIP-acties en wel: 

-TRANSFER (T) transporteer een file tussen twee externe devices. Dit 

is in 'IML' alleen te gebruiken voorÄSCII-tekst. 

-DELETE (D) 

-RENAME (R) 

met deze opdracht kan een file uit het 'file directory 

block' van een magneettape worden verwijderd (zie 

Backerl973,appendix C). 

Met de rename-opdracht kan de naam van een file 1n 

een directory block worden gewijzigd. 

-LIST DIRECTORY (L) Hiermee kan de gebruiker de inhoud van een 
I 

directory block op een extern device schrijven. 

Voor de precies ·op te geven opdrachten voor bovenstaande acties, 

wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de handleiding (Backerl973). 



4.4.2.Met de hieronder vermelde CONTROL-interrupten kan de gebruiker een 

aantal systeemprogramma's in het geheugen laden en starten zonder de 

hulp in te roepen van het Keyboard Monitor Systeem. 

De interrupten worden gegeven door naast het gewenste karakter op de 

TeleType ook de 'CONTROL'-toets in te drukken. De organisatie van 

de interrupten vindt plaats in de Teletype-devicehandler die voor dit 

doel gewijzigd is. De gewenste systeemprogramma's worden m.b.v. de 

systeemmacro .TRAN in het geheugen geladen. 

Mogelijke interrupten: 

CONTROL-H 

CONTROL-L 

CONTROL-F 

CONTROL-A 

CONTROL-E 

texteditor-compiler 'IML' 

MACR09-compiler 

FORTRAN-compiler 

'CHAIN' 

'PATCH' (met wijzigingen in de device assignment 

table). 

Met de CONTROL-P interrupt wordt het reeds in het geheugen geladen 

systee~programma herstart. Met CONTROL-e wordt de non-resident 

monitor geladen en gestart. 

Alle bovengenoemde interrupten Z~Jn te gebruiken als 'IML' . 

is geladen. Deze brengt de veranderingen in de TeleType-devicehandler 

aan. Deze wijzigingen, en dus ook de interruptmogelijkheden, blijven 

gehandhaafd totdat de non-resident monitor (CONTROL-C) geladen wordt. 

Het spreekt vanzelf dat deze interrupten veel tijdsbesparing opleveren 

bij het laden van systeemprogramma's. 

4.5. Slot. 

Het in dit hoof~stuk beschreven editor-compiler systeem werkt reeds 

enige tijd naar bevrediging. In het compiler deel dienen nog slechts 

geringe wijzigingen te worden aangebracht. Het ontbreken van de block

mode in de editor wordt ruimschoots gecompenseerd door de snellere 

tapeorganisatie. Zodra de verwachte geheugenuitbreiding van de PDP9 

een feit is zal evenwel.de block-mode worden ingebouwd. De grote aantrek

kelijkheid bezit 'IML' door de flexibele wijze waarop andere systeem-

programma's kunnen worden geladen en gestart. 

Hierdoor wordt 'IML' ook door programmeurs die géén gebruik maken van 

het CAMAC systeem als editor gebruik~. 

De software van de in de volgende hoofdstukken te bespreken fasehoek

en stroommetingen zijn geschreven met de texteditor-compiler 'IML'. 
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5. FASEHOEK MEETSYSTEEM. 

5.1. Inleiding. 

In een cilindersymmetrisch magneetveld is de hoekfrequentie wd van een 

deeltje met snelheid v, massa m en lading Ze gelijk aan: 

Hierin is: 

ZeB (r) 
z 

m 
(5. 1. 1) 

B (r)= de gemiddelde axiale component van de magnetische 
z 

-1 
m = m (1-132.) 2 

0 

m = rustmassa van het deeltje 
0 

13 = v/c 

inductie op straal r. 

c = snelheid van het licht in vacuum. 

Bij een isochroon cyclotron is het magneetveld echter niet symmetrisch 

om aan de eisen betreffende de verticale focussering van de deeltjes 

te kunnen voldoen. Voor kleine variaties geldt: 

Ze 
Awd(r) = -- AB (r) . m z (5.1.2) 

Opdat de deeltjes op de top van de versnelspanning worden versneld 

dienen zij alle dezelfde omloopfrequentie te bezitten. Dit noemt men 

isochronie. Het magneetveld waarbij isochronie optreedt wordt het 

isochrone veld genoemd. 

Uit verg.(5. 1.1) volgt dat voor isochronie het quotiënt van de magnetische 

inductie B en de deeltjesmassa m constant dient te zijn. Vanwege de 

relativistische massatoename moet dan ook de inductie B toenemen. Hier

voor zijn de conpentrische spoelen B
1 

tot en met B
10 

aangebracht, waar

mee bij benadering een isochróon veld kan worden aangebracht. Ondanks dit 

correctieveld zullen niet alle deeltjes isochroon zijn. Voor deze deeltjes 

treedt een faseverschuiving op tussen de hoekfrequentie van de deeltjes 

(wd) en de versnelspanning (wHF), Voor één omwenteling geldt voor deze 

fasefout A~ (in radialen): 

21T • (5.1.3) 
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Door te sommeren over het aantal omwentelingen 1s de fase van de bundel 

als functie van de straal te berekenen. Hierop wordt verder ingegaan 

in paragraaf 6.2. 

Een goede werking van het isochroon cyclotron vereist dat de fase van 

de deeltjes een z0 klein mogelijke afwijking bezit ten opzichte van 

een voorgeschreven verloop. Teneinde een automatische regeling van het 

cyclotron te kunnen realiseren is het dan ook nodig deze fasehoeken op 

verschillende stralen continu te meten. 

In paragraaf 5.2 worden de meetsondes beschreven waarmee de fasehoek en 

de stroom van de deeltjes zijn gemeten. In paragraaf 5.3 4s de verwer

king van de signalen van deze sondes beschreven. 

5.2. De fasesondes. 

Het fasehoek- en stroommeetsysteem is reeds beschreven door Marchand(l972), 

vanVliet(1972) en Schutte(l973). 

De stroom van de interne bundel en de fasehoek t.o.v. de HF deewissel

spanning worden m.b.v. een achttal paren elektrostatische oppiksondes 

gemeten. Deze 'fasesondes' zijn paarsgewijs 10 mm boven en onder het 

mediaanvlak opgesteld. De afmetingen van deze sondes zijn 10 x 45 mm. 

Ze zijn op de stralen 0.25(0.05)0.50, 0.425 en 0.475 m gemonteerd op 

een meetbalk (de 'fasebalk', zie figuur.5.1). 

In de doorsnede van het mediaanvlak van het cyclotron zijn de posities 

van de sondes aangegeven (fig.I.l). 

Twee driehoekige sondes zijn op r = 0.67 m -evene-ens 10 min boven en 

onder het mediaanvlak opgesteld teneinde de stroom, de fasehoek en' 

de horizontale positie van de externe bundel te kunnen meten. De afme

tingen van deze 'positiesondes' zijn 125 x 55 mm •. De positie van de 

externe bundel wordt bepaald uit de amplitude van de geïnduceerde span

ning op de linkerhelft (i 0 ) en die op de rechterhelft (i ) van de sondes 
N r 

volgens de relatie: 

i - i 
~ r 

x 'V • + i 
1~ r 

(5. 2. 1) 
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Figuur 5.1. De fasebaZk met de eZekt~ostatische oppiksondes. 

5.3. Signaalverwerking. 

De verwerking van de signalen.van de fasesondes is weergegeven in fig. 

5.2. Het systeem bestaat uit een HF deel, een samplingsysteem, een 

LF correlatiesysteem en een deel welke de kcppeling met de computer 

verzorgt (CAMAC,zie hoofdstuk 2). 

De meetsondes zijn met 50 n afgesloten. De signalen van de sondes in de 

vacuumkamer worden in de kelder onder het cyclotron elektronisch opge

teld en via een emittervolger naar de bedieningskaroer van het cyclotron 

gestuurd. Daar worden de HF signalen m.b.v. een samplingsysteem naar 

een frequentie van ongeveer 1 kHz getransformeerd. Dit samplingsysteem 

bestaat uit drie Tektronix dual-input samplingseenheden 3S2 en een 

timingseenheid 3T1. Hierdoor worden zes parallelle ingangen verkregen. 

De signalen van de fasesondes bezitten een grote ·oppik van de dee. 

Aangezien in dit stoorsignaal de tweede harmonische component van de 

deespannig niet voorkomt, wordt alleen deze component gebruikt voor de 

metingen. Een van de ingangen van het samplingsysteem is gereserveerd 

voor de in frequentie verdubbelde deespanning als referentiesignaal. 

Het sampelen geschiedt zódanig dat alleen de even harmonische componen

ten van de sondesignalen worden doorgelaten (Marchand1972 en 1973). Een 

consequentie van dit zogenaamde 'oneven sampelen' is dat de periodiciteit 

van de signalen wordt verdubbeld. 
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Figuur 5.2. Het elektrisch meetsysteem voor de bepaling van de stroom, 

de fasehoek en de horizontale positie van de bundel. 

In figuur 5.3. zijn de oppiksignalen.van de fase- en positiesonde te 

zien met het deesignaal enhetin frequentie verdubbelde deesignaal. 

In het LF deel van het verwerkingssysteem worden de fasehoek van de 

tweede harmonische component van de bundelpuls t.o.v. de verdubbelde 

deefrequentie en de stroom van het bundelsignaal bepaald. Na verster

king worden de bundelsignalen van de diverse sondes hiertoe m.b.v. een 

AD530k multiplier en een derde- en een twee orde laagdoorlaatfilter 

gecorreleerd met twee van het referentiesignaal afgeleide signalen die 

een onderling faseverschil van 90° bezitten. De afsnijfrequenties van 

de laagdoorlaatfilters zijn.respectievelijk 100 en 1 Hz. De correlatie-. 
producten bezitten de informatie omtrent de fase en de amplitude van het 

bundelsignaal. 

Stel dat het bundelsignaal was: 

U. (t) = Û cos (2wt + ~ 2 ) • ( 3 ) ~n .. 5. • I 

p 
J:> 
p 
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(a) deespa:nning ( 1 sd~ 2V ) 

(b) frequentie verdubbelde dees.panning 

( 1 sd ~ 2 V) 

(c) signaal van een positiesonde 

( 1 sd ~ 5 mV) 

(d) signaal van een fasesonde 

( 1 sd ~ 20 mV) 

Figuur. 5.3. OppiksignaZen van de elektrostatische fasehoek- en positie-
• 

sondes na HF versterking van de signalen. Bundelstroom 1 ~. Horizontale 
A 

schaal: 1 sd = 50 ns. 

en de twee referentiesignalen: 

u f(t) = sin 2wt (5.3'.2a) sre 

u f(t) = cos 2wt. (5.3.2b) ere 

Dan geldt aan de uitgang van de correlatoren: 

u (t) = u. (t) u f (t) = I u {sin (4wt + ~2) + sin ~2} ~ (5.3.3a) s ~n sre 

! 
.... 

+ ~2) ~2}· (5.3.3b) u (t) = u. (t) u f (t) = u {cos (4wt + cos 
c ~n ere 

Voor de gelijkspanningscomponenten van die signalen volgt dan: 
.... 

ü (t) ! u s~n ~2 (5.3.4a) s 
.... 

ü (t) = ! u cos ~2 (5.3.4b) c 
Deze gelijkspanningscomponenten van de 5 ;ondesignalen worden via het 

CAMAC systeem de PDP9 computer ingelezen. Dit systeem is reeds beschre

ven in hoofdstuk 2. In de computer worden nu de fasehoek van de tweede 
' 

harmonische component en de stroom van het sondesignaal uitgerekend 

m.b.v. onderstaande relaties: 

~2 = arctau {U (t)/U (t)} 
s c (5. 3. 5) 

Û = 2 {UL(t) + UL(t)}! (5.3.6) 
s c 

De programma's welke nodig zijn voor het uitvoeren van de fasemetingen 

via CAMAC, zijn geschreven in de CAMAC programmeertaal IML (zie hfdst. 

3). In appendix C is een listing opgenomen van eénder programma's 

van het voor de fasemetingen ontworpen softwarepakket,namelijk 'FASEl', 
I 

die de communicatie regelt tussen CAMAC en de PDP9. 
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Naast de berekeningen m.b.v. de PDP9 heeft de experimentator ook de 

mogelijkheid om de fasehoek en de amplitude van het bundelsignaal, in 

poolcoordinaten weergegeven, op een oscilloscope zichtbaar te maken. 

In figuur 5.4 is de verhouding van de gemeten bundelstroom van een 

fasesonde en de overeenkomstige targetstroommetingen weergegeven. Hier

uit blijkt dat met het in dit hoofdstuk beschreven fasehoekmeetsysteem 

de verhouding van de gemeten bundelstroom en de bijbehorende target

stroom in het gebied 5 ~A tot 60 nA constant is. De onnauwkeurigheid 

van deze stroommetingen ligt in de orde van 10 nA. De ondergrens van 

het meetsysteem is ten hoogste 60 nA. 

Van de gemeten fasehoek is de instabiliteit bij. een externe bundel

stroom van 10 11A beter dan 0.5 graad. 

Bovenstaande metingen komen overeen met de door Marchand gegeven 

detectiegrenzen (Marchand1972). 
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6, FASEHOEK- EN STROOM}lliTINGEN. 

6.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden enkele van de metingen beschreven die zijn uit

gevoerd met het in hoofdstuk 5 beschreven fasehoek- en stroommeetsys-

teem. 

De metingen zijn 1n twee groepen te verdelen: 

a. metingen waarin de stroom en de fasehoek van de tweede harmonische 

component van de bundelsignalen-van een sonde als functie van afwij

kingen van het isochrone magneetveld worden bepaald. Hiermee zijn 

eventuele niet isochrone instellingen van d~.~orrectiespoelen 

waar te nemen (zie paragraaf 6.4). 

b. fase-iteraties met behulp van de methode der kleinste kwadraten (zie 

appendix A). Hierbij worden de fasen ter plaatse van verschillende 

sondes op gewenste waarden gebracht (zie paragraaf 6.5). 

6.2. Signaalgrootte. 

De amplitude van de signalen van cie.fasesondes is evenredig met het 

aantal banen dat door de sonde wordt gezien. Het aantal banen is even

redig met de radiale afstand ~r tussen twee opeenvolgende banen: 

waarin 

2Vd cos ~l ee r 
br% E (6.2.1) 

vd = deespanning ee 

~~ = fasehoek van de deeltjes t.o~;. de deespanning 

E = energie van de deeltjes op straal r. 

Veronderstellen we voor het apparaatprofiel van de fasesondes een blok

functie met breedt s, dan zal de amplitude van het sondesignaal x 
p 

evenredig zijn met s/~r: 

x 
p 

sE 
2rVd cos ~ ee 1 

(6.2.2) 

Hieruit kan men opmaken dat het sondesignaal een minimum bezit voor 

~~ = 0°, hetgeen volledige isochronie van de deeltjes betekent, en twee 

maxima voor~~ = ±90°. 

Deze maxima zullen niet oneindig hoog zijn, tenzij a~i/an = 2n bB(r)/B(r) = ~ 
met ~B(r) de afwijking van het isochrone magneetveld. Dit gebeurt dus 
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alleen als een fasehoek van 90° is opgebouwd vóór de straal van de 

fasesonde en de magnetische inductie B(r) perfect isochroon is op die 

straal zelf, 

De hoogte van de maxima is dus afhankelijk van lÎB(r)/B(r). 

6.3. Berekend gedrag. 

De amplitude en de fasehoek van de tweede harmonische component van het 

bundelsignaal in afhankelijkheid.van de afwijking t.o.v. het isochrone 
• I d I magneetveld zijn op versch~llende stralen berekend voor een bun el 

protonen van 13 MeV met een gemiddelde startfase van -20°. Hiertoe is 
I I • 

de bundel proto~en opgebouwd gedacht uit 6 deeltjes met startfasen 

-30°(+4°)-10°. 

Het mediaanvlak van het cyclotron ~s hiertoe ~n concentrische ringen 

van 10 mm breedte (de. breedte van de fasesonde) verdeeld gedacht. In 

elke ring worden een aantal omwentelingen beschreven. De deeltjes worden 

vanaf injectie (r = 0 m) tot extractie (r = 0.52 m) met de onderstaande 

recurrente betrekkingen gevolgd (Marchand1972): 

<PN+1 

RES r,N+1 

hierbij is: 

= EN+ 2 Vdee cos ~ 1 
w + Z e ~B (r)/ m 

0 z 

= ~N + (wd -wHF), 2n I wHF 

= RESr,N + exp(2i~N+ 1 ) 

E energie van het deeltjè op straal r 

V deespanning 
dee 

(6.3.1) 

(6.3.2) 

(6.3.3) 

(6.3.4) 

<P
1 

fasehoek van het deeltje t.o.v. de deespanning 

~d· hoekfrequentie van het deeltje 

w hoekfrequentie van een isochroon deeltje 
0 

wHF hoekfrequentie van de deespanning 

RES cummulatieve vectoriële amplitude ~n ring r. Deze 

grootheid bevat de amplitude- en fasehoekinformatie 

op straal r. 

~B (r)=B - B. ; de afwijking van het gem. magneetveld t.o.v. 
z z ~so 

de isochrone waarde. Dit is de som van de afwijkin-

gen van de isochrone instellingen van elk der cor

rectiespoelen B. • (i= 1, , 10). 
~ 
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Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van isochrone magneetveld

gegevens voor een cyclotroninstelling van 13 HeV protonen. 

In figuur 6.1. zijn de berekende waarden van de fasehoek en amplitude 

van de tweede harmonische component van het bundelsignaal gegeven op een 

straal van 0.25 m als functie van de magneetveldafwijking uit de instel

ling behorend bij optimaal extractierendement uitgedrukt in schaaldelen 

van de potentiometer B
10

• 

In het gebied -6 sd<~B 10 <24 sd, waarbij ~B 10 staat voor het verschil 

tussen de werkelijke instelling_ en de instelling die overeenkomt "roet 

een maximaal extractierenderoent, is de afwijking uit de isochronie nog 

zó klein dat de bundel de straal r = 0.52 robereikt en wordt geëx-extr 
traheerd. 

Bij ~B 10 < -6 sd of ~B 10 >24 sd wordt de isochronie van de bundel zo slecht 

dat de bundel slechts een straal r < r bereikt en vervolgens 
max extr 

wordt vertraagd. In dat geval is het bundelsignaal op elke straal 

r <r opgebouwd uit twee bijdragen, namelijk de heengaande en de terug-
max 

kerende bundel. De resulterende bundel is de vectoriële som van beide 

bundels. Hierbij wordt verondersteld dat er geen stroomverliezen optre

den. De versnelde en de terugkerende bundels hebben tegengestelde fase

hoeken: het faseverschil tussen de versnelde deeltjes op straal r d son e 
en die op r is gelijk aan het faseverschil tussen de deeltjes op ma x 
rmax en de vertraagde op rsonde' Dit is te zien in figuur 6.2, waar een 

vectordiagram van de tweede harmonische component•van het bundelsignaal 

is gegeven op r = 0.25 m, met ~B 10 als parameter. Het gearceerde opper

vlak is het gebied waarbij geen bundel terugkeert. 

Als ~B 10< -6 sd of >24 sd wordt de vector van de ~ertraagde bundel 

opgeteld bij die·van de versnelde bundel met tegengestelde fasehoek. 

Dit houdt in dat de somvector een tweede harmonische fasehoek ~ 2 heeft 

die 0° of ±180° is. De sprongen in de fasehoek vinden plaats als de 

versnelde bundel een fasehoek ~ 2 = ±90° bezit (bij ~B 10 = 96 sd of ,ace 
-70 sd). Deze punten zijn te gebruiken als goed gedefinieerde referentie-

punten voor een fase~ijking. De amplitude van de tweede harmonische com

ponent van het versnelde bundelsignaal heeft een minimum voor ~ 2 = 0°, 

aangezien daar de bundeldichtheid minimaal is (zie verg.(6.2.1). In de 
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FiguUP 6.1. Berekende invloed van de magnetisahe induatie op de stroom en fasehoek van de twee 

harmonisahe oomponent van het bundelsignaal op r = 0.25 m bij 13 MeV protonen. 
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berekende figuur 6.1. worden twee minima aangetroffen in de sombundel

stroom voor ~ 2 = ±90°. Dit betekent dat de tweede Fourier componenten 

van beide bundels hier.volledig interfereren. Deze minima komen pre~ies 

overeen met de boven genoemde fasesprongen. 

Als de bundel zou.bestaan uit identieke deeltjes, zou de totale bundel

vector een tweemaal zo grote amplitude bezitten als de vectoren van de 

heengaande en terugkerende bundel. Bij de berekeningen is echter ge

bruik gemaakt van 6 deeltjes met een spreiding in de startfasen van 20°. 

Dit heeft tot gevolg dat de amplitudetoppen bij ~2 ~ ±180° in figuur 6.1. 

zijn uitgesmeerd waardoor de totale bundel geen twee-
maal zo grote amplitude bezit als de heengaande en de terugkerende bundel. 

Als bB
10

> 140 sd of <-100 sd is de isochronie~afwijking zo groot dat 

de bundel omkeert op een straal r < r d zodat het sondesignaal naar 
max son e 

nul gaat. 

De mogelijke interferentiegevallen van de bundel zijn samengevat Ln 

tabel 6.1. 

In het gebied -70< bB
10

< 96 sd is de bijdrage van de heengaande en 

terugkerende bundel in de sombundel evenredig is met cos(~2 ). Dit 

betekent dat het de totale bundel t.g.v. het apparaatprofiel van de 

van de fasesonde een kwadratisch verloop bezit als functie van bB
10

• 

tabel 6. 1. Mogelijke interferentiegevallen van de versnelde en terug

kerende bundelsignalen. 

Amplitude van de tweede harmonische component van het totale bundel

signaal: 
x 
p,2 

I 4> 1 I 

<45° 

45° 

>45° 

= A2 .cos(2wt+2~ 1 ) + A2 .cos(2wt-2~ 1 ) 

= 2.A2 .cos(~2 ).cos(2wt) met ~ 2 

!q,2! x p,2 ~p,2 

<90° >0 00 

90° 0 ±90° (per definitie) 

>90° >0 ±180° 
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6.4. Metingen. 

Figuur 6.3b toont het signaal van een fasesonde op r = 0.30 m bij een 

instelling van het cyclotron waarbij de extractierendement maximaal 

is. Figuur 6.3c laat het signaal zien bij een afwijking van het mag

neetveld van 0.5 mT (~ 20 sd B
10

) t.o.v. de isochrone waarde. Er is nu 

een tweede puls te zien: de terugkerende bundel. Als het target in het 

cyclotron vlak achter de sonde geplaatst wordt (in ons geval op r=0.325 m), 

wordt de versnelde bundel onderschept en verdwijnt het signaal van de 

terugkerende bundel inderdaad (fig.6.3d). 

Fasehoek- en stroommetingen zijn verricht aan een bundel protone~ van 

20 MeV. In figuur 6.4 zijn deze metingen voor een viertal sondes (0.25, 

0.30, 0.40 en 0.475 m) gegeven in afhankelijkheid van de afwijking 

van de magneetveldinstelling waarbij het extractierendement maximaal 1s. 

Deze afwijking wordt veroorzaakt door een variatie in de stroominstel

ling van de buitenste correctiespoel B
10

. Voor de sondes op 0.25 en 

0.30 m zijn de signalen gegeven zowel voor een extern geplaatst target 

als voor de minimale interne targetstand van 0.35 m. 

De gemeten krommen hebben dezelfde karakteristieke vorm als de berekende 

figuur 6. I. Hierbij zijn evenwel een aantal opmerkingen te maken: 

-op een straal r = 0.40 m is de interferentie van de heengaande en de 

. terugkerende bundels niet meer duidelijk te z1en. 

-het effect van de terugkerende bundel treedt niet op 1n het gebied 

-4 < liB
10

< 16 sd. 

~op r=0.25 m is het resultaat van de interferentie tussen de beide 

deeltjesbundels minimaal voor ~B 10 = -106 en +46 sd. Deze punten fOmen 

Figuur 6.3. SondesignaZen op r= 0.30 m. 

(a) de frequeniie verdubbelde deespanning. 

(b) signaal bij isochroon magneetveld. 

(c) signaal bij magneetveld ongeveer 

0.5 mT uit de isochrone instelling. 

(d) idem~ target onderschept heengaande 

bundel op r = 0.325 m 

Bundelstroom 5 ~;horizontale schaalverdeling: 1sd ~ 50 ns; 

verticale schaal: 1 sd ~ 100 mV. 
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Figuur 6.4. Gemeten stroom en fasehoek van de tweede harmonische component van 

het bundelsignaal op verschillende stralen als functie van de afwijking van B
10 

Van de instelling behorend bij maximaal extractierendement bij 20 MeV protonen. 
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overeen met de fasesprongen in de.bijbehorende fasehóekfiguur. 

-Het signaal van de heengaande bundel op r = 0.25 m ( 0 .... ) interfe

r~ert toch nog met de terugkerende bundel~ Dit is te wijten aan het te 

ver verwijderde target (op r = 0.35 m), waardoor in het gebied tussen 

de sonde en het target toch deeltjes kunnen omkeren en hun invloed 

hebben op de sombundel. Het signaal van de heengaande bundel op 0.30 m 

ziet er veel beter uit: hier is veel minder invloed van deeltjes die 

in het gebied 0.30-0435 m omkeren. 

-Op de straal r = 0.25 m is in figuur. 6.4 het kwadratisch stroomverloop 

als functie van AB
10 

aan weerszijden van het extractiegebied ni~t 

--symmetrisch (zie fig 6.-1). Dit verschijnsel is nog duidelijker zicht

baar op de straal r ~ 0.30 m. 

Voor een isochrone instelling van het cyclotron zou men verwachten 

dat het stroomverloop aan we~rszijden van het extractiedeel symmetrisch 

is, Dat dit in figuur 6.4 niet het geval. is, betekent dat het cyclotron 

niet goed is ingesteld.Om.dat na te gaan zijn de amplitudefiguren van 

de heengaande en de sombundel gemeten als functie van de instelling van 

een der correctiespoelen. In figuur 6.5 zijn voiDr enkele waarden van 

B4 (die een straal van 0.26 m heeft) de amplitudefiguren, gemeten met 

de sonde op r = 0.30 m:, weergegeven. Uit deze figuur. blijkt duidelijk 

welke invloed een verandering :van de instelling van een correctiespoel 

het verplaatsen van de stroomverlopen rond het extractiegebied. 

:De externe bundelstroom als functie van de instelling van correctiespoel 

B4 bezit een maximum voor B4 = 545 sd. Hie:uit b_:ijkt dat van de. vier 

gemeten instellingen uit figuur 6.5 de instelling B
4

=536sd het be~t over-

.eenkomt met de optimale instelling B
4 

= 545 sd. De instelling B
4 

= 536 

sd heeft inderdaad in figuur 6.5 het beste symmetrische stroomverloop 

rond het extrac~iègebied. 

Hieruit kan worden gekoncludeerd.dat een symmetrisch verloop in deampii

tudefiguren1 rond het extractiegebied overeen komt met een isochrone 

instelling van het cyclotron op die straal. Dit verschijnsel is te ge-

bruiken om eventuele niet correcte instellingen van correctiespoelen 

.waar te nemen. 

Bovenstaand gedrag wordt volledig bevestigd door analoge computer

berekeningen (zie figuur 6.6). 



1 
' \ 

\ • 
I .. \ 

\ 
\ 

= 536 sd 

B
4 

= 586 sd 

' ' ' ... ', 

target extern 

target op r = 0.35 m ---

B = 636 sd 
4 

-1~0 0 l~o 
Figuur 6.5. Gemeten stroomverZoop van de tweede harmonische component van het 
bundeZsignaaZ op sonde r = 0. 30 m aZs fu'>'lctie van de afwijking van B1o. van de 
insteZZing behorende bij maximaaL extractierendement voor verschiZZenäe insteZ-. . ... 
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tota te bunde t 

heengaande bundet. ---------

t.B4 = 100 sd 
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" .1' 
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t,.B = 0 sd 
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I ~~------~~------------~r----------------------;_----~~Btc 
-"'OC> 0 

i/; 
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.. .......... . . . 

-1oo 0 +1oo 
Figuur 6.6. Berekend stroomvertoop van de tweede harmonische component van het 
interne bundetsignaat op sonde r = 0.30 mats functie van de afWijking van B10 
uit de isochrone instetting bij verschiltende insteltingen van B4 bij 13MeV 
protonen. • 
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6.5. Kleinste kwadraten regelins van de fasehoek. 

Een aantal experimenten is. uitgevoerd om het faseverloop van de 

interne bundel op verschillende stralen aan te passen aan gewenste 

waarden. In deze paragraaf zullen drie voorbeelden van kleinste kwadra

ten iteraties worden gegeven. Voor een korte beschrijving van de 

kleinste kwadraten methode wordt verwezen naar appendix A. De metingen 

zijn uitgevoerd met een bundel van 20 MeV protonen bij een externe 

bundelstroom van 5 ~A. 

6.5.l.Fase iteratie met twee concentrische spoelen naar een gemeten fasever

loop. 

Met twee concentrische spoelen (B
4 

en B
7

) worden veranderingen aange

bracht in de magnetische inductie en dus in de fase van de interne bun

del. De fasen van de tweede harmonische componenten van de bundelsig

nalen worden op 5 verschillende stralen (r = 0.25, 0.30, 0.40, 0.425 

en 0.45 m) gemeten. 

6.5. la. In een eerste voorbeeld zijn de reeds eerder gemeten fasehoeken bij 

een cyclotroninstelling van B
4 

= 610 en B
7 

= 440 sd (punt B in fig. 6.7) 

het einddoel van het iteratieproces. Dit proces start met de settingen 

B
4 

= 640 en B
7 

= 440 sd (punt B in fig. 6.7). 

Teneinde de niet-lineaire effecten te reduceren worden de voor het ite

ratieproces benodigde matrixelementen na iedere iteratie bepaald door 

stapsgewijze veranderingen van -20 en -10 sd aan ·te brengen in B
4 

resp. 

B7 en de daardoor veroorzaakte fasehoekveranderingen te meten. 

De iteratie is gegeven in tabel 6.2. 

Hieruit blijkt da~ bij dit proces de gewenste fas~veranderingen reeds 

in twee iteraties te bereiken zijn. 

6.5. lb.Het volgende voorbeeld is gecompliceerder; hierin dienen de fasehoeken 

behorende bij de instelling B
4 

= 610 en B
7 

= 410 sd (punt C in fig 6.7) 

te worden bereikt vanuit de setting B
4 

= 606 en B
7 

= 445 sd. Deze laat

ste instelling is het eindresultaat uit het eerste voorbeeld. 

De iteratie is gegeven in tabel 6.3. Om het gedrag te kunnen verklaren 



tabel 6.2. Kleinste kwadraten-iteratie van de fasehoek bij 20 MeV protonen. 

beginsetting 

B
4 

= 640 sd 

B
7 

= 440 sd 

~h (0. 25 m) 

~h (0, 30 m) 

~h (0. 40 m) 

~h (0. 425 m) 

~h (0. 45 m) 

5 2 
I <M2 ·) ,1. 

i=l 

-7.0° 

-11.8° 

-5.0° 

-4.6° 

-3.2° 

224 

l
e . . 1.terat1.e 

~B4 = -25.2 sd 

~B7 = 3.5 sd 

I 

-1.0° 

-2.6° 

-1.50 

-I. 60 

-I. 40 

14 

2
e . . 1.terat1.e 

-9.0 sd 

0.7 sd 

0.2° 

-o. 1° 

0.7° 

0.2° 

-0.8° 

2 

eindsetting 

B4 = 606 sd 

B
7 

= 445 sd 

I 
.~ 
~ 
I 



Tabel 6. 3. Kleinste kwadraten iteratie fasehoeken. G~én terugkerende bundel. (20 MeV protonen). 

e 
beginsetting 1 -iteratie x 2e . . 3e . . 

~terat~e ~terat~e 4e iteratie eindsetting 

x x 
B4 = 606 sd t.B = -115.4 sd -61.0 sd 56.0 sd 10. 1 sd 

4 
-0.2 sd B

4
=611sd 

B
7 

= 445 sd t.B = 
7 

-29.8 sd -29.8 sd 0.4 sd -·0.4 sd -0.8 sd B
7 

= 414 sd 

M2 (0. 25 m) -8.2° 18.7° -10.1° 5. 1 
0 

-0.4° 0.4° 

M 2 (O. 30 m) -18.0° 24.7° -19.9° 4.8° -1.0° 0.0° 

M 2 (0. 40 m) -52.3° 67.5° -52.9° -4.4° -2. 1° -0.4° 

M2 (0.425 m) -59.8° 75.5° -59.9° -4.8° -2.5° -0.7° 

-71.0° 63.5° 
I 

-71.3° 4.9° M2 (0. 45 m) -2.8° 1. 0° 

5 2 
I (M2 . ) 11605 15258 11800 116 

i= 1 '~ 
20 2 

xSlechts de correctie t.B
4 

= -61 sd is uitgevoerd. Een grotere correctie geeft aanleiding tot fasesprongen. 

I 
~ 
V1 
I 
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0.16 mT 

440 
-----j.,., 87/div. 

660 
, , 

Figuur 6.?. Kleinste kwadraten oppervlak voor een gebied van settingen 

van B4 en B7. Verticaal staat uitgezet de som der kwadraten van de af

wijkingen van de gemeten fasehoeken t.o.v. de fasehoeken behorende bij 

de instelZing B4 = 410 en B7 = 610 sd (punt C) voor de sondes op 

r= 0.25~ 0.30~ 0.40~ 0.425 en 0.45 m. 

is het kleinste kwadratenoppervlak berekend (fig.6.7). Daaruit blijkt 

dat de afhankelijkheid van de fasehoek van de instelling van B
4 

tame

lijk klein is. Dit levert daarom voor de eerste iteratie een grote 

verandering 1n d,e'instelling van B
4 

op: b,B
4 

= -1.15.4 sd. Indien deze 

verandering 1n de instelling zou worden uitgevoerd, treden er 180° 

fasesprongen op t.g.v. het effect der terugkerende bundel (zie paragraaf 

6.3). Daarom wordt in de eerste iteratie een beperkte verandering 

(AB
4 

= -61 sd) aangebracht, waarna een normale iteratie naar de eindset

tingen B
4 

= 611 en B
7 

= 414 sd is uitgevoerd. 

Bij een directe iteratie vanuit de instelling B
4 

= 640 en B
7 

= 440 sd 

naar de setting B
4 

= 610 en B
7 

= 410 sd (in figuur 6. 7 van A naar .C) 

moet het instelpunt een relatief maximum passeren. Zonder voorkennis 

omtrent het faseverloop zal zo een iteratie divergeren. 

De conclusie uit beide voorbeelden is dat deze processen slechts dan 
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met succes kunnen worden uitgevoerd als de af,.vijkingen t.o.v. de ge

wenste instelling relatief klein zijn, of als er voorkennis aanwezig 

is omtrent het fasevlak. Tevens dient men zich bij deze fase~iteraties 

te beperken tot die gebieden waar· geen discontinuÏteiten in het 
0 

faseverloop, bv. 180 -fasesprongen t.g.v. het effect der terugkerende 

bundel, optreden. 

6.5.2.Fase-iteratie naar een berekend faseverloop als functie van de straal. 

Hierbij wordt met de kleinste kwadraten methode geprobeerd of het moge

lijk is het faseverloop als functie van de straal naar de berekende 

isochrone waarden te brengen. 

Met het in hoofdstuk 6.3 beschreven iteratieve .. rekenprogramma is, van 

een optimaal ingesteld cyclotron, het faseverloop berekend voor 13 MeV 

protonen. Het resultaat is uitgezet in figuur 6.8. 

Bij de iteratie wordt gebruik gemaakt van twee correctiespoelen (B4 en 

B
10

) als cyclotronparameters en vier gemeten fasen van een 20 MeV 

protonenbundel als bundelgrootheden op de stralen 0.25, 0.30, 0.40 

en 0.475 m. 

De iteratie is gegeven 1n tabel 6.4. Hieruit blijkt dat na een drietal 

iteraties de som van de faseafwijkingen t.o.v. de gewenste waarden 

\ (n~.) 2 groot blijft. Aangezien het doel dus niet bereikt wordt mag L. 1 . 

verwacht worden dat een der andere spoelen niet goed is ingesteld. 

Bij een tweede iteratie, naar hetzelfde doel, wordt een derde correctie

spoel (B
7

) als extra parameter gebruikt. H~t ein~resultaat uit tabel 

6.4. wordt hierbij als beginsetting gebruikt. , 

Het resultaat van deze iteratie is gegeven in tabel 6.5. 

De eindsetting van tabel 6.5 gaf echter géén 'objectieve' verbete-
' . 

ring in de externe bundelstroom t.o.v. de beginsetting uit tabel 6.4. 

Dit zou mogelijk kunnen worden toegeschreven aan het verschil tussen 

de energie waarbij de metingen zijn verricht (13 MeV p ) en die waar

bij de metingen zijn uitgevoerd (20 MeV protonen). 

Uit deze iteraties blijkt dat het mogelijk is om het berekende fasever

loop van fig.6.8. op verschillende plaatsen in het cyclotron aan de 

bundel op te dringen, mits men gebruik maakt van voldoende cyclotron

parameters. 

Interessant lijkt het om met verdere experimenten na te gaan of het 
• 

instellen van het cyclotron m.b.v. deze iteraties naar een bekend fase-

verloop reproduceerbare resultaten oplevert. 
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Tabel 6. 4. Kleinste kwadraten fase-iteratie met twee parameters: B
4 

en B
10

• 20 MeV·protonen. 

beginsetting 1 e . . 
~terat~e 

2e . . 
~terat~e 

3e . . 
l:terat~e eindsetting 

B
4 

= 586 sd ~B = -71.5 sd 5.8 sd -1.4 sd B4 = 519 sd 4 . 
BlO= 5 sd ~Blo= 18.4 sd -4. 1 sd 1. 6 sd B

10
= 21 sd 

~~2 (0.25 m) 19.2° 2.9° 1.00 3.2° 

I 

~~2 (0.30 m) 22.5° 6.9° 3.5° 7.2° ~ 
\.0 
l 

M2 (0.40 m) -10.8° -4.9° -14.4° 7.0° 

M2 (0.475 m) -10.8° 16.9° I. 90 12.4° 

4 2 
I <M 2 ·) 1095 364 224 266 

. I '~ ~= 



Tabel 6. 5. 

beginsetting 

B4 = 519 sd 

B7 = 152 sd 

BlO = 21 sd 

M> (0. 25 m) 

(0. 30 m) 

M (0. 40 m) 

M (0.475 m) 

4 2 
I (M2 . ) 

i=1 '~ 

Kleinste kwadraten fase-iteratie met drie parameters: B
4

, B
7 

en B10 • 

e . . 
1 ~terat~e 

tlB = 4 -73.8 sd 

tl:S = . 
1· 

-60.8 sd 

tlB
10

= -27.3 sd 

3.2° 

7.2° 

7.0° 

' 

12.4° 

266 

2e . . 
~terat~e 

18.9 sd 

15.1 sd 

4.3 sd 

-3.3° 

6. 1° 

8.4° 

7.4° 

172 

-3.6° 

2.4° 

-2.9° 

0 -1.5. 

29 

• 

3
e . . 

~terat~e 

2. 1 sd 

2. 1 sd 

I. 6 sd 

-2.6° 

4.26 

1.60 

1.30 

29 

eindsetting 

B = 4 
B7 

BlO= 

466 sd 
108 sd 

0 sd 

I 
V1 
0 
I 
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7. SLOTOPMERKINGEN. 

De met het CAMAC systeem verrichte fasehoek- en stroommetingen aan· de 

interne bundel komen overeen met de ven.;achtingen. 

De ·detectie-ondergrens van dit systeem ligt bij ten hoogste 60 nA. 

De onnauwkeurigheid in die stroommetingen ligt in de orde van 10 nA, 

die van de fasehoekmeting is ten hoogste 0.5 graad. 

De symmetrie in de stroommetingen rond het extractiegebied in afhan

kelijkheid van de afwijking van het magneetveld t.o.v. de waarde beho

rend bij een maximaal extractierendement, geven de mogelijkhei4 om 

niet correcte instellingen van correctiespoelen waar te nemên. 

De fasehöek-iteraties geven de mogelijkheid oriJ.'îteratief een gemeten 

instelling van het cyclotron te bereiken, mits het kleine·variaties 

betreft óf er voorkennis omtrent het fasehoekverloop als functie van 

de cyclotronparameters aanwezig is. 

Nader onderzocht dient te worden of het instellen van het cyclotron 

naar een bepaald fasehoekverloop als functie van de straal, een 

reproduceerbare instelling kan opleveren. 

Het in dit verslag beschreven editor-compiler systeemprogramma 'IML' 

werkt reeds enige maanden naar bevrediging. In het compiler-deel 

zullen nog kleine veranderingen aangebracht worden. Ondanks 

het ontbreken van een 'block-mode' is de editor een bruikbaar sys

teem gebleken, dit mede dankzij ·de snelle tape-organisatie en het 
' . 

beschikken over enkele PIP-opdrachten. Zodra de geheugenuitbreiding 

van de PDP9 gerealiseerd is, zal de block-mode in de editor 'IML' worden 

ingebouwd. 

IHet grote voorpeel van 'IML' is de flexibele wijze waar-

mee andere systeemprogramma's in het geheugen kunnen worden geladen 

en gestart door middel van op de TeleType in te typen controle-
' 

karakters. 

Het resultaat hiervan is dat 'IML' als editor ook door programmeurs 

wordt gebruikt die niet met de CAMAC taal IML werken. 
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APPENDIX A. MATRIXREGELING. 

A.1. Inleiding. 

In het algemeen staan de cyclotronparameters p
1 

in relatie met de 

bundelgrootheden rk. Als er alleen met kleine variaties gerekend 

wordt, zijn die relaties als lineair te beschouwen: 

+ + 
!J.r = A.ó.p (A. t. l) 

Hierbij worden de elementen van de variatiematrix A gegeven door: 

akl = (ark/ap1)P· , j ~ 1 
J 

Deze matrixelementen zijn op twee manieren te meten: 

(A.J.2) . 

at .varieer vanuit een bepaalde toestand p
1

· en meet de daardoor veroor

zaakte verandering in de bundelgrootheid rk. 

bt .meet voor verschillende waarden van p
1 

de bijbehorende waarden van 

rk op. Uit de helling van de zo verkregen grafiek volgt de waarde 

van het matrixelement. 

De laatste methode is nauwkeuriger maar tevens bewerkelijker dan de 

eerste methode • 

. In de iteratieprocessen voor de automatische cyclotronregeling worden 

de elementen van de variatiematrix A volgens methode a) m.b.v. de 

computer bepaald (zie o.a. paragraaf 6.5). 

Hebben we de beschikking over m cyclotronparameters en n bundelgroot

heden, dan kunnen we twee gevallen onderscheiden: 

1. m := n. In dit geval is matrix A vierkant en kunnen we m.b.v. d\; 
• . A-l . . d b l 1nverse matr1x de verander1ngen 1n e parameters ere~enen 

die no~ig zijn om alle gewenste variaties in de bundelgroot

heden exact aan te brengen (zie A.2). 

2. m < n. De matrix is niet langer vierkant. Alle gewenste veranderingen 

in de bundelgrootheden kunnen niet meer volledig worden aan

gebracht. We kunnen weer twee gevallen onderscheiden: 

2a. Alle gewenste veranderingen in de bundelgrootheden zijn even 

belangrijk. Een aanpassing van de gewenste waarden is te ver

krijgen met de methode der kleinste kwadraten (zie A.3). 

2b, Aan sommige bundelgrootheden wordt een bepaalde eis opgelegd, 

Dit probleem is op te los~en m.b.v. de Langrange multiplier

methode. Hierop zal hier niet verder worden ingegaan (zie 

bijvoorbeeld vanHeusden(1972). 
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A.2.Inverse matrixmethode. 

Vergelijking (A.l.l) kan worden geschreven als: 
m 

~rk = L akl'~Pl 
1= 1 

k = 1. •. n 1 (A.2. 1) 

waarbij het matrixelement akl gegeven wordt door de relatie (A.1.2), 
~ d . ~ Als r de gewenste waarde van e bundelgroothe~d·svector en r de 

0 
~ 

overeenkomstige gemeten waarde is wordt de correctievector ~r gegeven 

door: ~ ~ -+ 
~r = r - r , 

0 
(A. 2. 2)• 

~ 

De noodzakelijke variatie van de parametervector ~p wordt verkregen uit: 

~ -1 ~ 
~p = A ~r, (A. 2. 3) 

In de praktijk zullen de relaties nooit geheel lineair zijn en bevat-
~ 

ten de matrixelementen meetfouten, zodat de aangebrachte correctie ~p 

niet exakt het gewenste resultaat teweeg hoeft te brengen. Bij een 

grote afwijking van die waarde kunnen een aantal volgende iteraties 

volgens dezelfde methode uitkomst bieden. 

A.3.Kleinste kwadraten methode, 

Als het aantal bundelgrootheden niet gelijk is aan het aantal cyclo-

.tronparameters is het niet mogelijk het verschil tussen de gemeten en 

de gewenste waarden van de bundelgrootheden zo klein als gewenst te 

maken. Met behulp van de methode der kleinste kwadraten kan die fout 

zo klein mogelijk worden gemaakt. 
~ ~ 

Stel dat ~rk de gewenste en ~r de gemeten waarde van de bundelgroot-
a k 

heidsvector is, ~an moet in de kleinste kwadraten methode de functie 

n • 
2 

F = k~1 (~rko - ~rk) (A. 3. I) 

geminimaliseerd worden. 

Als alle parameters zonder beperkingen kunnen worden gevarieerd,geldt: 

êJF/êJp = 0 ' s = 1 I o 0 m ' m < n 
1 (A. 3. 2) s 

zodat dan de volgende vergelijking wordt verkregen: 

n n m (A.3.3) 
I 8 ko ~rko I I aks akl ~pl 

k=l k=1 1= 1 



of ~n vectornotatie: 

Hierin is 

T + + 
A.Ar = B.t.p. 

0 

T 
B =A A• 
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(A.3.4) 

(A.3.5) 

+ 
Als dus t.r de gewenste variatie van de bundelgrootheidsvector ~s 

0 

kan de noodzakelijke verandering in de parametervector berekend 

worden uit 

+ -1 T -+ T -1 T -+ 
bp = B ,A ,t.r = (A .A) .A .t.r • 

0 0 
(A. 3. 6) 

Bij deze vergelijking gelden dezelfde opmerkingen als gemaakt bij 

vergelijking (A.2.3) 
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APPENDIX B. INSTRUCITELIJST V&~ 'IML'. 

INSTRUCTIONS LIST 
****************** 

COfo!NAilOS USED Hi "fOP OF PROGIHHt AFTER $ 

OPEN NAME( EXT) (NO EXT. 11 E AH 5 : SR C ! ) 
Hl Gli/E IHSHWCTlOUL15l 

** PIP ** 
********* 
O~TIOH OUTPUTDEV HAI~E EXT_lNPUTDEV NAME EXT<CR. R OR ALTMODE) 
OPTIOHS: OUTPUT DEV lNPUT DEV ERRORS 
T=TRANSFER DT1 DT1 *1*=1NCORRECT DEVlCE(S) 
R=REHAHE DT2 012 •2•=HO lNPUT F~LE 
D:::: DE L E 1 E ll 11 * J *;:; J NP U ·r DE ~~ U NEG' U f: L . 0 U 1 P U 1 

- L=LISTDIREClDRY PP PR *4*=SYNTAC1lC ERROR 
1/P 11 

CONTROL INTERRUPTS FOR LOADIIlG SYSlEH-CONPlLERS/PROGRAMS 
•************~********************~*~******~********** 
CIHRL. H 
CIHRL. L 
CUTRL. F 
CIHRL. A 
CNTi~L. B 

GOlO 
GOTO 
G010 
Go·r o 
GO"fO 

J. ff. L. C 0 I i P J LEI~ 
!HlCfW CO tiPHER 
F 0 f~ ·r !Hl H G 0 !i F' I L E R 
Cl-lr.l U 
Pfll'CH 

CiHRL. P 
cwrrn. c 

n E Sl fl In CU lH< E Wf C 0 HP J L E R 
RElURN TO NOU-RESlOENT HONJ10R SYSlEH 

COHHANDS USED IN EDllPlH AFlER ) . 
****************~*******~***~~**~**~ 
N X X NEW LlNES 
D X DElElE X LJHFS 
P X PRINT X LlUES ON Tl 
R NEW RElYPE CURREHl LJHE 
1 HEW IHSERT HEU llHE FRON 11 
F XXX FIHD LINE BEGlNNlHG WllH XXX 
(; \ 0 \ H \ C !IR liG E 0 L D J U NE I i 5 HU N G 
R XXX APPEHD AFTER CURREHl LlHE XXX 
0 X D E L E T E ~{ L J NE 5 A lW G 0 1 0 1 H P U ·r H 0 D E 
LXXX LOCRTE SlRlHG.~JTH XXX 
"( 0 p 0 0 T 0 T 0 p I NE H E WU< 1!

1 

TV OH DISPLAY ON 
TV OFF DISPLAY OFF 
TT OH TT OUTPUT OH 
TT OFF TT OUTPUl OFF 
. CR . R C H R N GE 11 0 Di~ < E D J 1 / J tiP U ·r ) . . --- ... .. ···---~ -.. ---- - -- .. 
CLOSE CLOSE EDJlPlH 
0 P T I E P R 1 H T AL L L 111 E 5 1 lW 111 L GE N E F: frf 1 0 N 
L J 5 T P R l H T ALL L lil E 5, E V EU 1 HE 1 HL GENER H 1 J 0 H 5 
B GOlO B01"fOH OF FILE .. 
I ll G I V E l H 511~ U C: ·r I 0 ll L J S 1 
ALTMODE REPERTS LRSl GJVEN EDJT CONHAND 



LIST1 

CREG 
STATUS 
BCHAH 
PLTFLG 
POSFLG 
I<K F L G 
SERI/CE 
PRNTR 
RDC 
NP:< 

· PHASEi 
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APPENDIX C: SOURCELISTING 'FASEJ' . . 
. T I r'L E F f1 S E 1 25-5-197:~ 

. IODEIJ 4 
DCL M L,13,LIST1,38 2 
DCL M A,18, N8IAS,19 2 
DCL M R,18,F18UF,10 2 
o cL · 11 n, :ts, Hl P L :t o z 
DCL H R,18, 1HP2,18 2 
DCL HA, 18, MTRXP~28 Z 
o cL 11 n, 18, 1 wr r< i< r, s 2 
o cL 11 A I ~Ls, lW Nn~ P , 2 a 2 
DCL HA, 18,CORR,4 2 
DCL MA, iS, PHSE, 10 Z 
DCL M IJ,11,CREG 226? 
DCL MIJ, 10,STATUS 2 
DCL M IJ, 4, BCHRH 1 
DCL M IJ,18,PLTFLG 2 
DCL M IJ,18,POSFLG 2 
D cL ti 1/, 1 8 I I< I( F L G z 
DCL MIJ, 1S,SERIJCE 2 
DCL MIJ, 1S~PRMTR 2 
DCL P ADC 8,1,11,9 
DCL P MPX 8, 1,12, 0 
D cL I A I 1 8 I 1-lB I A 5 I 5 
DCL I fi,18,F1!3UF,i0 
D CL 1 A, 18 , 111 R i< P 
DCL I A, 18, I11THXP 
DGL 1 A,18~ MODMXP 
DCL 1 B, 18, COf~R 
DCL I A, 18,PHSE 
DCL I V,18,PLTFLG 
DCL I IJ, i81 POSFLG 
D c L . I IJ I 1 8 I pH lH R 
DCL I IJ,1B,SERIJCE 
D c L 1 IJ I 1 8 I f(l( F L G 

-..... --- ·- -----·---~,RE RL 5 g 1-- ~ ---- -------~ --------~--- ... ---·-- . -- --------------- --·-- ·-·-

/RERL 5:<1 
- -·-·~· --~,RE AL 5 X 2 

li<EAL 
.. ----·-·----- ... 

/I(EfiL 
· /REAL 

. ---~--· ---···-·-
/REAL 

2)<2 
2)<5 
2g1 
5)<1 

DCL 1 E,PHilSEi --· -- . ·-··-··- ·-·- ·-·--·-------------- -· ... - ·------·-·- ··-- ·----~--------- ··-· ----- --·-'" ... --··- ... _- .. ·- ···-· -·-. 
D CL ){ \/, 18, C N H D 2 
D c L N IJ, 18 I c lW D 3 
D c L ){ T I c 11 c . 
DCL >~ TI EI<IWR 
DCL ){ T, SCALE 
DCL ){ 'f, PHASE2 
D c L :< T I F 1 P L o ·r 
DCL H "f,CHAI-IGE· 
D cL ){ T I c Fl L c 1·1?< 
D cL ){ T I H E (i {) 11 )·{ 
D c L :< l , P H 1n 11 :< 
[>cL x T I l•î ;< p R 0 D 
D c L ){ ï I I 1i IJ i·l :< 
ocL :-: ·r, DFI<HCE 
DCL ){ L L5T5QR 
LAC>~< C!HlDJ 
DAC SEI~IlCE 

LAC* CHIW2 
S ii D P t1 S !~ E 
Jt1P PHASEii 
SAD PPLO'T 
JNP PHR5E8 
5 f1 D P I< I< f.ll·i 

. . 

. ---- ··-·-··--· --···- . - ···---------.---- --. ·-·---·---------------~·-· --- -~-----·· ·-·---- -----· ---·- ---- ---· --- . -· 

. 
-··· ---~ --- -- ... -·· ·----------- -- ···--- -·~------- ----·- ------- ------ -----------------. ---·-~- ... --------··-···-·- --·- --

-- ·- --·-· ------ - ----~- - ·-·-· _____________ .. __ -· ---------~----------- ------ ---------- ---- ---- ·------- .. -·-· 

. ------ ------· ·--·--------- ·------------ ·-- .... -. -------~- ·--- ----- --·· ----· ---------·- -------.. . ............ --- ···- -

-··-- --- - -·------------~-- -~-- ~----------·-···- -----·--·------------·-·-··~--------- -· ···----------- ~ 

/ 11 E fl SU RE l·l E ri 1· S 

/PLOT GRHPH 

.HtP PH!lçi:r: /! s:r,:,-r Si!IJf1f''F5 
~'Y'-~;'.''i'"'~~,'!:~·"'.l':-"Q'~.~~..,.~I'J"",~~:. ."--':''··!"'r;'--:'r:·~-..~~·-·-~· ~ •.· .- ·,·"'~Y·~"""~".''·~·~>~'""~!·r..-• •.:·~ .... ~;...-:·'!~~':, ... · ..... ,. " .. ,.~··-·~."":"'"'o{.~~r.t'-~---~~:t!·~·~~~(~'"'!"J;'""'f·!.-'rti~~~:'?-~•"l":,?-"':"7'('"'~·~....,-i11r,~~;•~"(":-~_Y.__ ..... ;:-•_~· 



I . 

SIW PF:EfiD 
J 115 * HE A D 11 H 
SAD PPfW"f 
J 115 *. P R lH 11 H 
J 11 P * , E /{ R 0 i~ 
J 11P EH 1 T 
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l RE AD 11 A "f R 1 CE 5 

/ PH llH 11 A T R 1 CE 5 

/HEASURE BIAS LEVE(-

PHRSEA LAG* CMHDJ 
SAD PBlAS 
~..Tl1P BI AS 
SAD PPOS 
~,.lf'!P POS 
SRD PPl 

/11 E A SU RE lil T 11 P 0 S 1 T 1 0 11 S 0 H DES 

BIAS 

POS 

PI 

PHASEB 

PLOTO 

PLOT1 

PHASEC 

f(I{I'JB 

KI<N1 

NSR 

TEST 
RDADC 

... DISP 
FULL1 

JNP PI /HERSURE PHASE AHD lNlEHSlTY 
SAD PIOWii 
Jf1P LSTSQS /tiEASUf~E LEASTSQUARES SUt1. -----
~..Tt1P* HWOR 
LAG (J11P FULL2 
DAG DISP 
JNP 11SR 
LAI<l -1 
DAG POSFLG 
~..TI1P PI·~ 1 
DZ/1 POSFLG 
L AC < ~..Tl1 P F U L L 1 
DAG DISP. 
JI1P NSR 
LAG* C!1ND3 
SAD PINIT 
JI1P PLOTO 
SAD PCLOSE 
Jt1P PLOT 1 
Jt1P* ERROR 
LAH -1 
DAC PLTFLG 
E~<E C ACT 1 V lH E 
S'I'S GOTO EHil 
DZI1 PL TFLG 
EH E C TE iHill~ AT E 
SYS GOTO EHll 
LAC* CtHIDJ 
SAD PINI'f 
J 11P I<!( NO 
SAD PCLOSE 
~..111 p lW 111 
Jf1P* ERfWR 
LAl~ -1 
DAG IWFLG 
LAG (58fHH33 
DAC SEI~I/CE 

~..Tl1P Rf>PHSE 
DZI1 I(I(FLG 
~..1111=- EH rr 

/PLOT ltllT 

~~PLOT CLOSE 

F1PLO"r FlBUF 

FlPLOl FlBUF 

/LEAST SQUARES lNJT· 

/LEAST SQUARES CLOSE 

CTRL 10 P,ADC H,N,N 
WRITE 1? P,ADC V,11,CREG H, N,H 
WRITE 16 P.NPX V,4,BCHAN N,N,N 
CTRL 8 P,ADC H,JHQ,. -5,N 
READ B P.HPX L,4,LI511,ERR1 H,N,H 
READ 1 P,ADC V,11,51ATUS H,N,N 
READ 8 P,RDC L.1J,LlST1,DlSP N,N,N 
SYS GülO TEST 

··-·· -- ... ···-·-·- ·--- -------~--. 

---- -· ---- ·-·-· ---- -------

EXEC DONOH PHASE2 LIST1 NBJAS STATUS lNP1 
. -· ·-------- ... --- -----------~------LAG PLTFLG 

. SNA 

~·- J~\P.t~r; ~.)1~$.~~-~ ~o~ ~<D~~L.O -':"·-·-~,;. .. -:·--.. , ---- ---- ---..,.".~"~,_~. 



FULL2 

. LOOP 

. 5 1' 5 Ci 0 HJ E i< l T 
E }{ E C C 0 /111 Fl flf) 
EgEc QLI rr 
LAG Ll5l1 
TAD i~1 
DAG PtHR:I. 
LAG tHn n S 
DAG PfHR2 

..... LAl~ -12 
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llHlT LOOP COUNTER 
DAC GNTR 
EHEG DOIWH 
152 PHH~1 

SCALE PN1R1~1HO PH1R21lHD B SlAlUS B 
iCHA/Ht 

152 PIHR1. 
IS 2' F'IH H 2 
152 GIHR 
JNP LOOP 
J!iP E~<ll' 

IHEXl DA1A ELEHEHl 
/HEJ<l B lAS LEl/El 

RDPHSE LOOP RDPHSE PRHlR 1,2 
LAG (J!·IP FULL3 

FULL3 

DAG DJSP JliP NS!~ .. ·- --~-· .. .. -·-·--·--·--·----·-------··-- ----·---------·; .. ~··--···----·-

EXEC DOHOW PHASE2 Ll511 NBJAS SlAlUS lNPi 
EXEC DONOH CHANGE 
L AG <.Jt1 P F ll L L4 
OAG DlSP 
,JNp NSR 
EXEG DONOW PHRSE2 Ll511 NBJRS SlAlUS lNP2 
EHEC DOHOW CRLCNX lNPi lNP2 
EXEC TERMlNAlE CHANGE 
LOOP EN!) !\DPHSE 

LAG <502:DG 
DAG SE!~VCE 
.. nt s * P R tn ro( 

I=PtiA 

- .~ --··~----·- _,_~----···-··-··-··-··-·~----··-·--·----~---------~ ---· ----~- .-

· HL l 
-· ···- -- ~-· .. 

EH E C D 0 tW U H ){ P rw 0 1111 R }{ P In R ~{ P 111 R )~ P 2 
EHEC DOlWI-l JIIVNN JWfRl{P 
E)<E C D 0 tW 14 B ~< PIW D 110 () 10< P l WJI\ l<P WC R~<P ·1 
LAG (582331 I=PNO 
DAC SEI~IlCE 

J/15* PfW111H 
l-ILT 

lSTSQS LAG CHiP FULL5 
Dl SP 

'» r • 

.fULL5 

ERR:l 

PHSf~E 
PPLOT 

- PBIA5 
PI( I( I~ H 
PPI 

DAC 
uw -1 
DAC IWFLG 
,J lip 1151{ 

. - -·~~-- .. -- ~ -··· "··--·~- ---.. ---~· -----·---- .. --· ···- --~-----~--------------- ·-·-·-

EgEc fJOl-101~ PHASE2 LIS1:l UfJJnS SHî'rUS lHP1 _________ -·------------·-

EXEC DONOW DFfiHCE PHSE lHP1 
EXEC DOHOW L515QR JNP1 
EXEC DOHOH NXPROD CORR HODHXP JHP1 0 
LAG (502071 
OAC SERIICE · 
JliS~ PRWr/0< 
HLT 
LAG PllFLG 
SZH 
J fi P E 1< P L 0 I 
.. Tt1P Eln T 
LAG ·~1 
HH 
466t172 
582311 
412238 

/:::li5RE 
/=PLOT 
,':.·Blfl5 

4562?2 1=10Wf1 

I=PCO 

502221 I~PJ(0j5) 

- .. 



PHDT 
PCLOSE 
PRE AD 
PPRIH 
CHTf~ 

·"f E 1·1 P 
PIHfU 
PNH~2 

4163:1.1 
512j.38 
502451 
0 
0 
0 
0 

I tlf)::-:4 G 0 G 0 0 
EHD 

/ = 1111 ·r 
/==CLOSE 
l=READ 
l=PfWl 
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• 


