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-· 25 regel 

26 in de 

· 3.1 regel 

17 v.b .. achter externe klok toevoegen (fig. ?). 
figuur NHR vervangen door osc en sample. 

17 Voo• vervangen door: Bij een cyclotron van het 

A.V.F. type zijn ahims aangebracht om aan 

focusseringseiaen tQ voldoen. 

,35 regel 15 v.o! er moet staan deeltjesenergie. 

4o regel 16 Vob• nulinsteeling vervangen door nulinstelling. 

· {41 regel 6 v.oo lees de baan van de bundel in de magneet. 

46 regel 10 Vob• toevoegen (fig. 18). 
151 het onderschrift luidt: Fig. 24. Energiespaott&. bij verschillen.do 

dalspoel v e3"'den. 

52 het on-derschrift luidt: Fig. 2.5 .. Energiespectra bij verschillend(: 

dalspoel velden. 

'56 regel 5 v.b. Het vervangen door als. 

· 63 regel 8 v.b. kleinere vervangen door grotere9 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDHIG 

Het automatiseringsproject 1 van het Eindhovens A.,V.F~ cyclotron2
-
4 

en het bundelgeleidingssysteem5 beoogt de cyclotronbundel te 

optimaliseren naar een aantal eigenschappen, zoals h.f. fase, 

extractieefficiency, positie en energie. Deze eigenschappen 

worden daartoe voortdurend gemeten zonder de bundel te onder-

scheppen en de gegevens worden toegevoerd aan een DEC PDP 9 

computer. Deze laatste geeft regelsj.gnalen af ter correctie 

cyclotron parameters om ter plaatse van de experimenten een 

stabiel mogelijke bundel te verkr~jgen • 
• < 

. ~ .. . 
1,1 Korte beschrijving van het cyclotron 

De werking van het cyclotron berust op de hoge mate van 

isochronie tussen de versnelspanningsfrequentie en de 

omloopfrequentie van de versnelde deeltjes. De laatste wordt 

bepaald door de in radiale en azimuthale richting variërende 

magnetische inductie. 

van 

zo 

Fig. 1 geeft een overzicht van de samenstelling van het cyclotron. 

De hoofdspoel BH samen met de concentrische correctiespoelen 

_ B
1
. t/m B.fo zorgen voor een goede benadering van de voorgeschreven 

magnetische inductie. Op de poolschoenen zijn drie zgn. shims, 

eoetorvormige verhogingen aangebracht die , de verticale 

focussering verzorgen. Tussen de shims bevinden zich de zgn. 

ha~1nollische spoelen, waarmee op een willekeurige straal en 

azimutbale hoek een veldverstoring kan worden aangebracht (eerste 

harmonische veldverstoring),die de positie van het baanmiddelpunt 

bernvloedt. De harmonische spoelen zijn stervormig geschakeld 

zodat de gemiddelde magnetische inductie niet verandert. Het het 

sterk transversaal elektrisch veld van de doflector worden de 

deeltjes op een bepaalde straal uit het cyclotron geëxtraheerd. . 

1.2- Het b~delgeleidingssyste~ 

Fig. 2 geeft de opbouw van het bundelgeleidingssysteem. Dit 

systeem kan worden gesplitst in de volgende onderdelen: 

1) m.B1 t/m QB5. Hier wordt de bundel getransporteerd van 

de cyclotron uitgang naar de ingangsspleet van het 

analysesysteem en zowel horizontaal als verticaal 

gefocusseerd. 
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Fig. 1. Doorsnede van het A.V.F.cyclotron, met daarop aangegeven de 

concentrische correctiespoel, de shims, de harmonische 

dalspoelen, de deflector, de fase en positiesondes, de 

ionenbron, de dee en dummydee, het interne target en het 

magnetisch kanaal. 
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2) Het energieanalyseaysteem. dat bestaat uit een ingangs

spleet (SB), een uitgangsspleet (SC), twee 45° afbuig

magneten 0•1B4 en MC1) en drie magnetische quadrupoollenzen. 

Deze laatsten kunnen zodanig bekrachtigd worden, dat of 
een dubbel-achromatische èf een dispersieve werking wordt 

verkregen. In het eerste geval geldt voor de getranspor

teerde deeltjes dat de verándering van de horizontale. 

verplaatsing en die van de hoek met de optische as niet 

worden beinvloed door kleine impulsversohillen. 

Bij de dispersieve instelling wordt de ingangsspleet op de 

uitgangsspleet afgebeeld en geeft de bundeldoorsnede bij 

SC een be~ld van het energiespectrum. Alle drie quadru

poollenzen zijn horizontaal defocusserend om een zo sterk 

mogelijke dispersieve werking te verkrijgen5. 

Fig._ 3 geeft een overzicht-sfoto van het analyse systeem. 

3) Vanaf SC wordt de bundel getransporteerd naar de experimen-

teerplaats. 

Op een aantal plaatsen in het bundelgeleidingsaysteem zijn beamscanners 

gemonteerd, die met horizontaal en verticaal vibrerende naalden de 

positie en breedte van de bundel aftasten. 

Sandvik e.aPhebben berekeningen en metingen uitgevoerd aan de externe 

cyclotronbundel en het bundelgeleidingssysteem, bij een dubbel-achroma

~ische en een dispersieve instelling. Van de resultaten wordt in dit 

afstudeerverslag gebruik gemaakt. 

Het hier beschreven onderzoek is gericht op de manier waarop het 

energieanalysesysteem gestabiliseerd kan worden en op de meting van 

de energie van de cyclotronbundeL Het dynamisch gedrag van de afbuig

magneten en hun voedingen wordt in hoofdstuk 2 beschreven. De regeling 

van de 45° afbuig~agneten wordt verzorgd door een N~~ meet- en 

regeleenheid, fabrikaat AEG. In hoofdstuk 3 worden noodzakelijk gebleken 

modificaties van deze NMR apparatuur besproken. Hoofdstuk 4 geeft de 

metin&-en van de magnetische inductie in de afbuigmagneten weer. 

Hoofelstuk 5 beschrijft de regeling van twee afbuigmagneten met ~én 

regelapparaat. Ten behoeve van de in hoofdstuk ? beschreven metingen 

van het energiespectrum van de cyclotronbundel in afhankelijkheid van 

cyclotron:parameters, worden in hoofdetuk 6 eukele aspecten van de 

interne bundel besproken. ~enslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op 

de ·mogelijkheid. om met het analysesysteem iri. de dubbelachromatische B.i.ode 



-6-

de plaats en richting van de bundel te stabiliseren en om in de disper

sieve mode de plaats en energie van de cyclotronbundel te stabiliseren. 

Een appendix beschrijft de invloed van de spleetbreeàtes op het energie

spectrum en een tweede appendix bevat een theoretische uitwerking van de 

regeling van de fase van de interne bundel. 



HOOFDSTUK 2 DYllAMISCH GEDRAG VAN MAGNEET EN NAGNEETVOEDING 

~~~~~te b~!~hriavin~ 
~ 0 

De poolschoen van de l~5 af'buig.li!agneet (fabrikaat Philips) heeft een 

vorm zoals aangegeven in fig. 4a. De gemiddelde straal is 0,8 m en de 

breedte van de poolschoen bedraagt 220 mm. Dê afstand .. tussen de polen 

(gap) is 55 mm. 
De bekrachtigingaspoel van de magneet heeft totaal 48400 ampèrewindingen. 

Enkele trimspoelwikkelingen met een correctiemogelijkheid van 5% van 

het totaal aantal ampèrewindingen zijn aangebracht om de magnetische 

inductie met een aparte voeding te kunnen bijregelen. 7 

Een vereenvoudigd schema van de magneetvoeding (fabrikaat Varian) is 
' 8 in fig.: 5 weergegeven ." De potentiometers "coarse" en "finen hebben 

een instelbereik van 1000 schaaldelen (sd)"met een instelnauwkeurigheid 

van + 0,3 sd. Het bereik van de "fine" instelling is 100 maal zo klein. -
De stroomgeregelde voeding kan maximaal 155 A leveren bij een uitgangs

spanning van 56 V. Hiermee kan een magnetische inductie worden bereikt 

van 1 T. 
Op "mod inputn (ingangsweerstand 100 kohm) kan een stuursignaal toe

gevoerd worden om de magneetstroom te regelen. Een ingangsspanning van 

ongeveer 5 V stuurt de magneetvoeding maximaal uit. Voor de regeling van 

van de magnetische inductie behoeft dan geen gebruik te worden gemaakt 

van de trimspoel en een aparte voeding. 

2~2 Overdrachtsverhoudin! 

Met behulp van een hallplaatje is de responsie van de magnetische 

inductie op een sinusvormige stuurspanning op "mod input" opgemeten. 

De instelling van "coarse" en "fine" was zodanig dat de gemiddelde 

magnetische inductie ongeveer 0,1 T bedroeg •. De responsie is afgeleid 

uit foto's van een oscilloscoopscherm waarop het ingangssignaal en de 

uitgang van de hallspanningsmeter waren weergegeven. 

Omdat in de variatie van de':·magnetische inductie tliet ... J.inea.ire effecten 

in de magneetvoeding (fig. 5) een niet geringe rol spelen is een Fourier 

analyse van de responsie gemaakt. De eerste harmonische component is als 

maat genomen voor de overdrachtsverhouding. 

Fig. 6 geeft een beeld van de zo very~egen overdrachtsfunctie. De kromme 

geeft aanleiding tot het veronderstellen van een derde orde proces van 

de volgende vorm: 
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p :. 
{1) 

waarin P is complexe overdracptsfunctie; 

_:?~ is statische overdrachtsverhouding; 

w ia hoekfrequentie; 

a 1 ,a
2 

en a
3 

zijn positief reële constanten. 

Het proces (1) ia ook als volgt te schrijven: 

P= 
Po 

waarin z1 ,r2 en r3·of ~~n reële en twee toegevoegd complexe of 

~rie re;le tijdsconstanten zijn. _ 

Met behulp van de procedure MINI~rrZE9 zijn de grootheden P
0 

,a1 
a

3 
bepaald die een minimum geven voor de volgende uitdrukking: 

.., ·- . 1 

L \P(w~) -fil 
i -::·t 

waarin n is het aantal meetpunten 

~i is de bij elk meetpunt behorende hoekfrequentie 

fi ia de gemeten complexe overdrachtsverhouding. 

De nevenvoorwaarden zij~: wegens de maximale fasehoek van 270°: 

e,t') 

De optimale aanpassing ia eveneens in fig. 6 gegeven. 

De uitkomsten voor P
0 

,a1 ,a.2 en a
3 

zijn in tabel I genoteerd. 

Tabel I Procesparametera. 

-p = 180.4 mT/V '1 = o, 08,3 + j 0,116 8 
0 

a1 :: 0,1684 s '2 
::: o,oa;; - j o, .116 s 

o,o~'lJ:?It a 2 2,45 a2 = 't'3 :::: ma 

a3 = 0,_5:1. -4 s3 

(2) 

{3) 

Uit tabel I blijkt dat de overdrachtsfunctie voornamelijk beheerst wordt 

door twee toegevoegd complexe tijdsconstanten. Dit is ook uit fig. 5 
af te leiden. De stroom door de magne&tspoel is onderworpen aan een 

tweede orde differentiaalvergelijking (t.g.v. de zelfinductie in de 

spoelwindingen en de capaciteit over de psa uitgang). De belastinga

weerstand is te klein om de demping overkritisch te doen zijn. 

De kleine tijdsconstante z:-
3 

is toe te schrijven, aan looptijden in het 

voedingsgedeelte. 



Opgemerkt wordt dat de aldus be~aalde overdrachtsfunctie het dynamisch 

gedrag 11op korte termijn" is. De kleinste hoekfrequentie is ongeveér 

1 rad/a. Andere verschijnselen in het magneet - voedingssysteem zoals 

drift t.g.v. temperatuur, verzadiging van het ijzer e.d. hebben veel 

grotere karakteristieke tijden en hoeven daarom niet in beschouwing te 

worden genomen. De in hoofdstuk 5 behandelde regeling is snel genoeg 

om deze effecten te corrigeren. 
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HOOFDSTUK 3 NMR HEET- EN REGELEENHEID 
~~~~~~~--~~~~--~~------

De NMR meet- en regeleenheid dient om de magnetische inductie in de 

afbuigmagneten op een voorgeschreven waarde te regelen. De werking 

van de apparatuur is onderzocht en beschreven in een eerder verschenen 
10 stageverslag • Tevens zijn sondes in de vacuÜmkamer tussen de polen 

geplaatst,.(fig. 4a). 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de apparatuur gegeven 

en enkele modificaties beschreven. 

i•1 Korto be~ehrijving van de aEPar~tu~ 

Fig. 7 geeft een overzicht van de samenstelling van het apparaat • . 
Om de magnetische inductie te bepalen wordt gebruik gemaakt van de 

magnetische kernspinresonantiefrequentie van protonen in een sample van 

glycerine met een weinig daarin opgelost Cuso4 
11 • Via het opneem

spoeltje in de oscillatiekring kan het sample energie opnemen, wat 

gemeten wordt uit een daling van de h.f. spanning over het oscillatie· 

circuit. Ten gevolge van de 50 Hz modulatie van de magnetische inductie 

(modulatiediepte enkele mT) ontstaat in de tijd gezien een reeks 

absorptiepulsen met ~!wisselend korte en lange intervallen. De 

frequentie waarbij de absorptie plaatsvindt wordt ge~eten met een 

fraquenti:et~tl (fal.~x~ika~t Hewlett & I1ackard, type 5325B). Daar het 

verband· tussen de· reaonantiefrquantie en de magnetische induc:tie 

lineair is wordt een externe klok gebruikt om op de frequentieteller 
. 10 

direct de waarde van de magnetiaohe ~nductie af te kunnen lezen. De 

absorptiepulsen zijn op een oscilloscoop zichtbaar. 

Het doel van alle regelfuncties is de oscillatiefrequentie gelijk te 

maken aan kernapinresonantiefrequentie behorend bij de~ engemoduleerde 

magnetische inductie. Dit wordt·bereikt door de intervallen tussen de 

absorptiepulsen gelijk te maken. 

Do functies zijn: 

a) Handbediende meting. Hierbij wordt de oscillatiefrequentie 

via een handbediening verstemd. 

b) Automatische meting. Uit de absorptiepulsen wordt met de 

fasegevoelige gelijkrichter een regelsignaal ver~~egen 

·om de oacUlatieltri:ng te verstoi!lr1e-n. 

c) Veldregeling. Hierbij wordt het signaal van de fas~gevoelige 

gelijY~ichter gebruikt om de magneetvoeding bij te sturen. 

De osc:tlJ.atief'requen.tie wordt in een aparte rC"Jgelkri:rlg 

gelijkgetlJ,at.>.kt aan de geweru~te Wé:uu•\l!1.e 
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l• 2 ~anJ?_a_!s,!.:q,..s;_ 'tl!.~e~e.tt.!Y! 

Do in de N}ffi opstelling (fig. 7) gebruikte frequentieteller is een 

recenter tT,Pe (met i.o. technieken) dan die waarop de verschileenheid 

van he~ N}ffi regeldeel ia afgestemd. Voor de gebruikte teller bleek 

het spanningsniveau van de codes "0" en "1n versohovan te zijn t~o.v. 

hot oude type• Voor de aanpassing tussen de (digitale) telleruitgang 

en de verschileenheid-is de schakeling van fig. 8a in 24-voud 

(zes decimalen, BCD code} uitgevoerd. 

Voor de D/A omzetter is een blokkeringasignaal beschikbaar om tijdens 

het wisselen van de geheugenuitgang van de teller (24 ms, niet 

instelbaar) de regeling te onderbreken. Het gebruikte schakelschema 

is in_fig. 8b gegeven • ., 

2•3 NMR sondes 

De NMR sondes zijn in afwijking van ref. 10 aangebracht op de in 

fig 4a aangegeven positie in de vaouumkamer. Fig. 4b is een foto van 

de houder waarop de sondes bevestigd zijn. Het diafragma is juist 

geschikt om de rechtdoorgaande bundel door te laten. 

Alle sondes die in het vacuum gebracht zijn hebbèn het begeven. D~ 

oorzaak is niet va~ fundamentele aard (radiation damage) maar 

vacuumtechnisch. 

Fig. 9 geeft een doorsnede van de sonde. Lekken blijken voornamelijk 

via het buisje da.t het aansluitblok verbindt met cle meetruimte op te 

treden. 

Voor het opnieuw vullen van de sonde is •en kleine hoeveelheid van 

het glycerinesample, verkregen vàn Droasel(AEG Berlijn}1 beschikbaar. 

Het inbedden van de constructie in tensolcement en-gedeeltelijk in 

torr-seal heeft de levensduur aanzienlijk verlengd., Na 250 uurbleek 

de sonde niet lek te zijn, maar is in het sample zeer waarschijnlijk 

ontmenging opgetreden.van het CuS04 dat dient om een goede relaxatie 

te verkrijgen. Om dit te voorkomen kan het sample enigszins zuur 
12 gehouden worden door een druppel H2so4 toe te voegen • 

De vacuumteehnische moeilijkheden kunnen ook worden opgelost door 

het vloeibare sample te vervangen door een-vaste stof zoals vlakgom12, 

dat evenals glycerine rijk is aan protonen. De rubberachtige stoffen 

hebben protonabsorptielijnen die vrij smal zijn in tegenstelling 

met vaste stoffen in het algemeen.
13 

Omdat de lijnbreedte echter 

groter ia dan in een vloeistof moet veel h.f. ener.gie ingestraald 

worden om een meetbare signt~algrootte te verkrijgen. Vermoedelijk is 
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dit de oorzaak dat het resultaat tot nu toe gering is. De gevoeligheid 

kan verbeterd worden door een sterkere oscillatiekring op de sondehouder 

zelf te monteren en dus kabelverliezen te vermijden. Overwogen kan worden 

om over te gaan op een h.f. oscillator zoals die door Kroon12 is 

beschreven. 
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Met de functie •automatische meting' van de NMR apparatuur zijn de 

onderstaande metingen verricht aan de 45° afbuigmagneten, waarbij de 

sonde in atmosferische omgeving gebruikt werd. 

4.1 IJking 

Tabel !!geeft van de beide afbuigmagneten de gemeten magnetische 

inductie als functie van de instellingen-van de potentiometers 

!•coarse" en "fine" van de magneetvoeding. 

~- ·-t 
Tabel II• De magnetische inductie in afhankelijkheid van de 

potentiometerins tellingen. 

coarae fine MB4 MC1 

300 sd .500 sd 0;273450 T -0;273966 T 
400 sd 

" 
0;362300 T 0;363388 T 

.500 sd- u 0;4.52970 T 0,454378 T 

0 600 sd 
" 

0;551016 T 0,553069 T 

700 ad 
" 

0,6.58917 T 0;661693 T 
8oo ad ·-· 0,78.<685 T 0,786125 T 

" 900 sd .500 sd 0,9.27926 T 0,932752 T 
-- - - -- - - - - - - - - ----

400 ad 0 sd - 0,356937 T 

400 sd 1000 sd - 0;368575 T 

® 
600 sd 0 sd 0,545338 T 0,546950 T 

600 sd 1000 ad 0;556735 T 0,.558467 T 
900 ad 0 sd 0,923003 T 0;927108 T 
900 sd 1000 sd 0,933064 T 0,937355 T 

~-

In geval Q) is de magnetische inductie gemeten bij constante 11 fir1.e 11 

instelling (~00 ad) en bij verschillende "coarse'' instellingen, terwijl 

geval ~ het gebied van de magnetische inductie geeft dat met de 

"fine" instelling kan worden bereikt ror~.dom enkele "coarse" instellingen 

De 11coarse 11 potentiometer is steeds vanuit het maximum ingesteld. 

Voor de magneet MC1 zijn in fig.10 de tabelwaarden grafisch uitgezet. 

Kromme (i) is niet lineair met de 11coarse" instelling omdat 

1} er verzadi.giug optreedt 

2) de magneetstroom meer èlan lineair is met de 11coarsen 

·instellin#.;. 

Uit de grafiek zien wij dat de laatste overheerst. 
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In fig. 11a geven de meetpunten het verschil in magnetische 5.nductie 

weer tussen de instGlling va.n de "coaree" potentiometer vanuit het 

maximum en vanuit de nulstand (hystereso). Fig. 11b geeft versebillen 

in magnetische inductie aan bij gelijke instellingen (reproduceerbaar

beid). De instelonnauwkeurigheid van de ncoarse" potentiometer is 

ongeveer 0,3 mT en van de "fine" potentiometer ongeveer 3 T. 

Fig. 12 geeft het hystereae effect in de magnetische inductie van 

de afbuigmagneet MC1: De verschillen in de magnetische inductie bij 

500 sd "fine" instelling zijn in fig. 11b uitgezet. 

Uit fig. 11b zien wij dat de niet-reproduceerbaarbeid ongeveer o9 4 mT 

is, hetgeen overeenkomt met ongeveer 40 sd ".fine" instelling .. In de 
cl 

praktijk blijken de instellingen voor eenzelfde experiment'. variaties te 

geven in dezelfde orde van grootte. 

4.} Pla!.t~a!_hankelijkl.lei<!, !_~n. ,d!, ma~~~h.~. in_2y~~e 

Fig. 13 geeft de magnetische inductie langs een lijn in het mediaan

vlak van de magneet en loodrecht op baan. Er treedt een maximum op· 

ongeveer 30 mm uit het midden aan de bolle zijde van de poolschoen, 

hetgeen in overeenstemming is met de beschikbare veldmetingen: 4• Op 

de positie waar de sondes gemonteerd zijn (40 mm uit het m:i.dden) is de 

gradient ongeveer 5 mT/m. Op een afstand van ongeveer 55 mnt uit het 

midden is geen NMR meting meer mogelijk omdat de gradient te groot word~~ 
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HOOFDSTUK 5 VELDREGELING 
.. •• • 4& 

?•1 Inleidins 

De noodz'akelijkheid van het meten en stabiliseren van de magnetische 

inductie van de afbuigmagneten wordt benadrukt door de reproduceer

baarheidemetingen in hoofdstuk 4. 
Voor de beschrijving van de regeling van ~én afbuigmagneet wordt 

verwezen naar ref.10. 

Daar beide afbuigmagneten een gelijke magnetische inductie behoren 

te hebben werd besloten de twéé afbuigmagneten met één apparaat te 

meten en te etabiliseren9 hetgeen tevens de uitgaven (~ 23kf) 

beperkte tot de aanschaf van een tweede oscillator (~8kf). 

Zowel de magnetische inductie van de afbuigmagneten als de oscillatie

frequentie (die bepaald wordt door de ingestelde magnetische inductie) 

van de opnemers worden in de gekozen opstelling intermitterend geregeld. 

Indien later zou blijken dat de magneten niet op gelijke magnetische 

inductie moeten worden ingesteld, dan kan overwogen worden om voor 

elke afbuigmagneet een afzonderlijke externe klok te gebruiken en 

deze ook in de intermitterende regeling op te nemen. 

2•2 Intermitterende reK~li~g 

Fig. 14 geeft de schematische opstelling van de intermitterende regeling. 

Het gedeelte aangageduid met "osc en sample" zet het verschil tussen 

de momentane magnetische inductie B1 resp. B2 en de ingestelde waarde 

B
0 

om in een signaal geschikt voor verwerking met de fasegevoelige 

gelijkrichter. Het gedeelte "verzwakker en·fasedraaier" vermenig

vuldigt het regelsignaal met een factor -k.om de rondgaande versterking 

te kunnen aanpassen. De instellingen·v
01 

en v02 zijn de potentiometer

instellingen van de magneetvoedingen. Het regelsignaal wordt daarbij 

opgeteld. 

Het dynamisch gedrag·.vande regelkring wordt bepaald door de 

overdrachtsfuncties van de onderdelen: 

1) De overdrachtsfunctie van magneet en magneetvoeding is 

in hoofdstuk 2 beschreven. 

2) De "oae en sample" ia praktisch traagheideloos en lineair 

binnen de modulatiegrenzen { + 1 mT) .. 
. -

3) Vàn!:de ~taáegè\toE.\!lige verste-rker is de fasedèteotie :praktü;cl 

traaghoidsloos en ·het gelijkJd.chtgèdeel te ,is een eerste ord · 

systeem met overdraeht~functie: 
h(w): 1 

1 + ji.O 62 
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. met b1 = de statische overdrachtsverhouding, ongeveer 

160 V/mT. b1 wordt sterk bë!nvlced door de vorm 
van de In~ absorptiepuls. 

b2 = tijdsconstante, met theoretisch een minimale waarde 

4,4 a hetgeen experimenteel bevestigd is. 

De absolute waarde van de uitgangsspanning is begrensd 

bij 8 volt. 

4) De heldschakeling dient om tijdens de regelloze perioden 

het regelsignaal voor de magneetvoeding vast te houden. 

De standen van de schakelaars s
1 

en s
2 

voor de regelkringen 1ren 1Ir 
zijn in tabel III gegeven 

Tabel III· Volgorde van de omschakeling van de magneten. 

intervaltijd 81 82 functie 

t kring 1.,. ltring1I,. !kring 1r kring1Jr 

Q •· .... t1 dicht open open open instelling van 

B
0 

en uitgang 
. . . ~~ .. , .. fasegev • gelijkr. 

t 
1 ••• tT dicht open tUcht open regelen van 

... - . magneet 1 

fT • • • ·tT+t1 open dicht open open bedienen· van 

tT+t
1 
••• ·T. open dicht open dicht magneet 2 

.Z..?e-1 t -~ ! .! !. ~ ! ! ! ! !. ! !! ~ !. - !. ~ ! ! ! !. .!: g_ ..:. ! 1! 2. 2. !. ! ~ . 15 
De methodische aanpak van Tou om het dynamischegedrag van inter-

mitterende regelsyetemen te beschrijven wordt toegepast op de regeling 

van de beide lt-5° afbuigmagneten. · 

Bij de berekeningen wordt slechts één regelkring in beschouvd.ng 

genomen omdat de vergelijkingen voor beide kringen identiek zijn. 

De onafhankelijke variabelen in de regelkring zijni 

B
0 

= de ingestelde waarde van de magnetische 

v
0 

= de instelling van de potentiometers. 

De afhankelijke en tevens. toestandsvariabelen zijn: 

B = magnetische inductie 
'!. 

131= B 
- • 1 

13'= !3 
2 1 

x1= B - B0 

inductie; 

x
2
= regelspanning na verzwakker en fasedraaier 

x3= regelspanning uit de fas~gevoelige gelijkrichter 

I 



Uit de overdrachtsfunctie voor de magne~t en magneetvoeding (verg. (1)) 

volgt: 

Bij gesloten s
1 

volgt uit verg. {4): 

.x1 + bz x3 = b, x1 

Bij gesloten s2 geldt ook: 

x2 :! - k x~ 

(5) 

(6) 

(7) 

Aangezien altijd geldt x1 • B - B0 , kan B als aparte toestands• 

variabele worden weg~laten. Wij verkrijgen het volgende stelsel 

gekoppelde eerste.o~de differentiaalvergelijkingen, voor de drie 

periodes, met hun beginvoorwaarden, in matrixnotatie. 

De volgende afkorting is .aangehouden: t = lim t" en t + = lim ?: 
t''t T~~ 

t = 0 ••• t1 

• 
x1 0 , . 0 0 0 x1 0 

B1. 0 0 1 0 0 B1 0 

lt 
t a, -0.2 Po 0 : -- --

0.3 2 0.3 ·~3 0; B2 + P~V.- S.. (8) .;...--

q.3 

x a 0 0 0 0 q x2 0 

b, 0 0 0 
I 

x3 ·-
~ bz. x3 0 

met x
1 

(0+) = x
1 

(0) :.'! 

-~ 
B (0+):: B (0) ' 

' ' 1 + 1 . 
B

2
(o ):: B2(0) 

x
2

(o+)= x2 (o} :· 
+ x3 (o. )= onzeker 

(8a) 

t :a: t1 ••• tT 
• 
x ' 1 

0 1 0 0 0 x1 0 

B1 0 0 1 0 0 

B2 -- - q, -'h P. 
0 = -Qs 4.3 lts as 

x2 .. kb, 0 0 ;. 0 K 
bt bz. 

B.,. 0 
I 

B2 + 
PoV .. ~B.. (9) 
~3 

x2 0 

l:l, .. 
0, ..!... x3 0· 0 

bz. ~ X.3 0 



met x1(t1+) = x1(t1) 
+ = B1{t1) B1(t1 ) 
+ = B2(t1) B2(t1 ) 

:x:2(t1+) = '""~ x3 (t1) 
+ 

:x:3(t1 ) = x3(t1) 

t =fT ••• T -~- ". . .,. .......... ," 

• 
:x:1 0 1 0 0 x1 0 

B1. 0 0 1 0 B1 0 
= a, + 

B2 
I _az P. B2 R.V.-B .. -- --

ct3 Q! ä! aJ 
~ 

x2 0 0 0 x2 0 

met x
1

{tT+) = x1(fT) 
B

1
(fT+) = B1{fT) 

B
2

(tT+) = B2(fT) 
x

2
CtT+) = x2(fT) 

Voor de beginvoorwaarde· .van x
3 

Op t = 0 (en t = nT, n pos• geheel) 
kunnen wij verschillende waarden nemen. 

{9a) 

(10) 

(10a) 

1) Een randoms~~~~i~, hetgeen de onafhankelijkheid van beide 

regelkringen illustreert; 

2) 0 volt, d.w.z. de capaciteit over de uitgang van de fase

gevoelige gelijkrichter moet worden ontladen; 

3) z;3<-itl, d.w.z. de capaciteit wordt geladen tot de spanning 

· · die aan het eind van de vorige regelperiode a.anwezig was. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de oplosmethoden van de 

vergelijkingen (8), (9) en (10) en zullen de hierboven genoemde mogelijk 
+ heden voor x3(o ) nader worden bekeken • 

.2!2.2 I a i!.!:!!! i!!.!.!.~ 2_!. _!.!. 15 !.l ! .!! .IS..!. .2 .12! ~!!.!!_!!i 
De oplossing van vergelijkingenvoor het dynamisch gedrag laat zich op 

verachi1lende wijze benaderen: 

1) bepaling van de eigenwaarden van, de matrices; 

2) numerieke integratie. 

Wij zullen de eerste oplosmethode gebruiken voor het tweede tijds

interval en daaruit een schatting voor k en T halen. 

De eigenwaardevergelijlting luidt: 

(11) 
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waarin A de matrix• À een eigenwaarde en J de eenheidsmatrix ift. 

Omdat in verg. (9) twee rijen afhankelijk zi.jn. reduceren wij de 

matrix door x3 te vervangen door l De matrix luidt nu: .. ,._x • 
'K 2 

0 1 0 0 

0 0 1 0 
A = I ~I ?G 0.7. -~ - a,_ - a~ alo 

kbt 0 
I 

- 'G'"z. 
0 -~ 

Substitutie van verg. { 12) in verg. (11) en uitwerking geeft: 

À~+ À! ( .l. ... a1 ) + ).."21 ~'2 ..,. ~) + À ( ~ + J. \ 1-

b~ % \ a:!. b2.. o! . ~~ 62. q ~ I 
" I 

Indien P0 k b1 = 0 dan is A,=- b een wortel. De andere wortels 
I I 2. 1 I I 

zijn dan bepaald door 11'l. = - z-, , ~~~ = -,
2 

en A~= - Z3 • 
Verg. (13) is ook als volgt Bi te leiden. Het dynamisch 

(12) 

(13) 

gedrag van de regelkring wordt bepaald door de wortels van 

1 + L = 0, waarin L de rondgaande versterking is. In het 

s•domein levert deze uitdrukking op: 

1 + 
Pokb, 

---------------------------= 0 
(I+ Sb,) (t+ Q 1S +Clz~1 -T Q~ S~) 

De oplossing van verg. (14) is dezelfde als die van 

verg. ( 13). 

(14) 

Het verloop van de wortels À als functie van k is bepaald met de 
16 "Root Locus Methodtt en weergegeven in fig. •15 .• De numerieke 

. 17 
waarden zijn berekend met de procedures CZERO en CSQRT • 

Wij onderscheiden 4 takken, die elk beginnen bij een wortel voor k ::: o. 
Het proces wordt beheerst door de grootste tijdseonstante. E9n 

tijdsconstante is gelijk aan het omgekeerde van het reële (negatieve) 

deel van een wortelo Uit fig. 15 zien wij dat de g~ootste tijds-
-4 . constante de kleinste waarde aanneemt voor ' k = 3 10 • De berekende 

tijdsconstante is dan o.4 s. Er zijn drie wortels met deze waarde. 

Twee daarvan hebben eGn imaginair deel, hetgeen aanduidt dat in de 

oplossing sinus en cosinus termen voorkomen. 

Uit de waarde van de grootste tijdsconstante 0,4 s concluderen wij 

dat de regelkring na ongeveer 2 s een evenwicht zal bereiken. Voor 

de tijdsduur van het tweede -~-ntet:val , iT-t
1 

, volgt dan dat enkele 

seconden voldoende zal zijno 

De duur van het eerste _interval t 1 h~>.len wij_ uit verg. 8. liet gedrag 
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van x1 sluit aan op de periode ervoor. De tijdsconstanten zijn gegeven 

~n tabel 1 • x3 wordt bepaald door de tijdseonstante b2 ,{ =4,4 e). 

Hieruit trekken wij de conclusie dat om een 'gladde aansluiting' te 

verkrijgen t
1 

minstens 10 e moet zijn. 

Om de bovenstaande conclusies te bevestigen en oen oplossing voor 

x3{o+} te bepalen is het stelsel differ~ntiaalvergelijkingen {8), 
(9) en (10) met hun beginvoorwaarden (8a), (9a) en (10a) m.b.v. 

17 de procedure RK1n opgelost. Voor een periodetijd T = 10,21+ s en een 

tijd t
1 

= 1 s is d$ oplossing voor x1 in fig. 16 gegeven. Daarbij 

zijn de beginvoorwaarden als volgt: 

x
1

(0) = 0,2 mT 

B
1
(0} = 0 

B
2

(0) = 0 • 

x
2

(o) = 0 

P0 -vS - B0 • o,2 mr 
x3(o ) = 0 (gekozen waarde) 

regelkring stabiel is. Het vastleggen van Fig •. 16 toont aan dat de 
+ x3Co ) op nul via kortsluiting of op een randomwaarde zal echter 

altijd inschakelverschijnselen geven, tenzij de periode t 1 lang genoeg 
+ gekozen wordt. De mogelijkheid voor x

3
(o ) hierboven onder 3) genoemd 

zal deze inschakelverschijnselen kunnen voorkomen. In dit· geval moet 

t 1 enkele seconden zijn om de oscillatiefrequentie in te stellen. 

Uit de·numerieke oplossing blijkt ook de grootte van de blijvende 

offset. Deze is bij goede benadering 10% van de weg te werken afwijking· 

tussen de instelling van de lllagneet en magneetvoeding, P0 v0 , en de 

gewenste magnetische inductie, B0• .1 
De blijvende offset is ook te berekenen uit 1 + LO 
waarin._L0 de· statische rondgaande versterking is; P0 k b1 = 9, 

zodat de blijvende offset ook hier 10% geeft. · · 

Het is niet aan te bevelen deze offset te reduceren m.b.v. een integrator 

of·een·eerste orde systeem, omdat dit de grootste tijdsconstante die 

het proces heeft aanmerkelijk zal verhogen. 

Omdat de verschilinstelling P0 v0 - B0 nooit gelijk aan nul,.noch 

constant zal zijn, is het gewenst om tijdens bedx"ijf ·van de intermit

terende regeling de offset regelmatig te controleren. 

Het resultaat van de bovonstaande bsrekeningen is dat in de {voorlopige) 

praktische uitvoering T·.= 10,24 s, t 1 = 2 à 3 s en k ~ 3 10...,4 wordt 

genomen. Voor x
3

(o+) wordt de oplossing onder 3) genoemd gekozen. 
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HOOFDSTUK 6 THEORIE VAN DE Il'tl"TERNE BUilDEL 

Om enig inzicht te ver krijgen in de resultaten van de energiémeting~n 

{hoofdstuk 7)wordt in dit hoofdstuk het gedrag van de interne bundel 

beschreven. Hierbij wordt een kwalitatieve analyse gegeven van het 

cyclotronproces. 

6.1 En.k_ele aspecten van de interne btrQ.g2! 

Door de aanwezigheidvan shims op de poolschoenen (fig. 1) zijn de 

deeltjesbanen niet zuiver cirkelvormig. De gemiddelde magnetische 

inductie als functie van de straal voor het isochrone veld en het 

werkelijke veld zijn berekend18 en in tabelvorm bekend. 
~ 

In een cylindersymmetrisch magneetveld geldt dat de hoekfrequentie,~d 

van een geladen deeltje gelijk is aan 

met Ze is de lading van het deeltje. 

m is de relatievistische massa en 

B is de axiale component van de magnetische inductie. 
z 

Bij een byelotren van het A. V .F. type iijn 'shims aangebracht 
·om aan focusseringa~isen. voor d~ vertieale bundelafmeting · 

te voldoen. Wij mogen dan voor kleine variaties in de magnetische 

inductie stellen: 

. ( 15) 

(16) 

Een kleine afwijking van de magnetische inductie,t.B, t.o.v. de isochrone 

waarde, Bis' geeft aanleiding tot een verandering van de fasehoek van 

de bundel t.o.v. de h.f. versnelspanning, die per omwenteling gelijk 

is aan: (raó) 
(17) 

Omdat het hier een cumu~atief effect betreft moet over een groot 

gebied 6B = B ... Bis zeer gering of afwisselend positief en negatief 

zijn. D.-, extra.ctor bevindt zich daar.waar de invloed van het randveld 

mcn·kbaàr wordt. · · 

De positie van de banen in het extraxtiegebied wordt in belangrijke 
10 20 

mate bepaald door de radiale oscillatie /t , die beinvloed wordt door 

harmonische componente.n 1.n de mag11etische inductie. Indien de radiale 

oseillatiefrequentie, "V , geli.jlt ia aan één (dit betekent per ontwen.-
r 

te1ing é&n radiale oscillatie om de evcnwichtsbaan) kan een garinge 

J 
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eerste harmonische veldverstoring reeds een grote oscillatieamplitude 

ten gevolge hebben. 

Voor r < 49 cm is ..V = 1 + S met O< Ó(.C:. 1. In dit gebied blijven de r 
oscillaties klein. Op r ~ 49 cm, waar ~ = 1, wordt door de buitenste r 
dalspoelen een eerste harmonische veldverstoring aangebracht,. waardoor 

de baan een extra verplaatsing krijgt, die, daar voor r > 49. cm "'\> r 

snel gaat afnemen, omgezet wordt in een precessionele beweging. Fig. 17 

geeft een beeld van deze beweging door in faseruimte de positie r en 

de impuls p t.o.v. de evenwichtsbaan op &én azimuthale positie bij 
r 

opeenvolgende omwentelingen uit te. zetten. 

Bij de extractor wordt de baanscheiding zodanig gemaakt dat een zo 

groot mogelijk aantal$deeltjes met een zo klein mogelijk verschil in 

het aantal omwentelingen binnen de extractoracceptantie valt. 

Tijdens het versnelproces is de fasespreiding • .,an de bundel 30 à 40 

grad.en. Tot aan het extractiegebied behoudt de bundel praktisch deze 

fase breedte. 

De energietoename is gelijk aan 
11 

A E -:.z~r.?. v e.. '"'\tlfi) < 18 > 
1: I 

met Vd ia h.f. versnelspanningsamplitude• 

n is het aantal gemaakte omwentelingen en 

. fi is de fase van de deeltjes. 

Gordon19 en Ragedoorn e.a. 21 toonden aan dat de deeltjesenergie sterk 

gekoppeld is met de h.t. fase (bv. in het cyclotroncentrum), waarbij 

het aantal omwentelingen als discontinue parameter fungeert. Fig. 18 

geeft een kwalitatief beeld va.n deze afhankelijkheid. Voornamelijk t.g.v. 

~l'!d:i.ale en axiale oscillaties groeit het parábolisch.verband uit tot 
handvormige: gebieden·.;· · ':·· :.:/. 1-tet een smalhandig analysesysteem 

kunnen onder gunstige omstandigheden de parabolen zichtbaar worden 

gemaakt als sterke intensiteitsvariaties bij overgangen tussen de 

parabolen. 

6.2 Fase van de interne bun§~~ 

.OP een aantal stralen in het cyclotron zijn capacitieve oppikelementen 

geplaatst, waarmee de h.f. fase van d~ langskomoude bundel niet-destruc-
. 22 23 t1ef gemeten kan worden ' • 

De posities van deze scmdea((fig. 1) zijn, in afwijlr"..ing van ref. 22 1 

met een nauwkeurigheid van enkele mm: 
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r = 52,5 50 4.5 32,5 en 27,5 cm. 

De balk waarop de fasesondes zich bevinden is gemonteerd tussen shims, 

(fig. 1). Daardoor zal een fasemeting op bv. r = 50 cm de fase geven 

van de deeltjes die een gemiddelde straal kleiner dan 50 cm hebben. 

Om de faseverandering tussen t~e radiale posities, r en r + r, te 
dn berekenen moeten wij het aantal omwentelingen kennen: ëi'r' r. 

Het aantal omwentelingen per cm berekenen wij uit: 

met· ·m is de rustmassa vàn het deeltje, 
0 

c is de lichtsnelheid in vacuum,en 

E
0 

ia de rustenergie van het deeltje. 

( 19) 

(20) 

(21) 

Üitwerking van bovenstaande vergelijkingen levert I'Jlet redelijk goede 

benadering: 7..( r dB) 
d.., le r B \ + "B Oir 
dr = Yhu '-V d ~{:r\'1) ( 1-t ~ \ 

~ t:.,) 
Samen met verg.(17) is hieruit het faseverloop numeriek berekend. 

Fig. 19 geeft het resultaat van de berekening voor 7 en 20 MeV p, 

(22) 

uitgaande van een beginfase gelijk aan -20 graden wegens de stand van 

de puller. Tevens is voor 7 l'.eV een fasemet:i.ng m.et alle sondes in de 

grafiek opgenomen. De meting is gecorrigeerd voor de scheefheid va.n 
24 de fasebalk. • Het verschil tussen de gemeten en de berekende kromme 

is voornamelijk een versohuiving t .. o.v. elkaar met (14 .:t 3)w.m bij 

r = 50 cm. De verplaatsing als gevolg van het niet cirkelvormig zijn 

van de deeltjesbanen is op deze positie ongeveer 10 m.ro25 • 

Uit verg ( 19) toegepast op r = 52 cm volgt voor d.e energie bij 7 HeV p 

instelling 6,91 HeV. Bij 20 MeV p instelling ia deze 20,4 McV. Hierbij 

is geen correctie aangebracht voor het :niet cirkelvorm.ig zijn van de 

banen. en de nie.t ,precies· beken.qe positie. van 'het · septum. De radiale 

oacilla'!:i-e- kan :enkel.e Olltwentèlingen verséhil géven; de energiewinst per 

:;, omwenteling is maxim~al .?%. Jroor: 7HeV:.P' ,E';n 3,4% voor 20 l1eV p. De 

tendens die uit bovenstaande benadering volgt vinden wij echter ook bij 

de energiebepaling uit de magnetische inductie van de afbuigmagneten 

(zie 7.2). 



'1.0 

10 

fase (graden) 

t 
~x"' /)(· 

~ - x"-x 

OI ~ .r ' \ 
I 
1
G l

1c _ ).
1

(') X:?' 1.1.
1
0 ;}\_ \ • 

-10-

-'l.O.,_ 

10 

fase (gro.ä en) 

+ 

7MeVr;::. 

.. 

8, 5 (o) =- 0"7Lt011 ,T 
B ( o) .~ro OJ 7't l.r S 8 T 
Vcee == 18 kV 

I 
\.'-1 
00 
li 

Bt?rekend 

o _ _ -' so -4> r ie"'"} 10 

-10 

-10 

-30 

20 l"'eVp B1s{o)::r 1Jl537'2. 1 
B '0) = I, 2. ~ 7 I b T 

V0 ~e = 3~ kV 

Fig.ig Bereke.ncAe t!V\ <!emetet"' r~~e. \/Qn cle irder~e \oun~eL' 

Bere \<eno\ 



-39-

Om een kwantitatief inz:i.cht te verkrijgen in de invloed van o.m. de 

cyclotronparameters vermeld in hoofdstuk 6 zijn metingen aan het 

energiespectrum van de externe bundel verricht. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de meetmethode van het energiespectrum 

behandeld. De volgende paragraaf (7.2) beschrijft de wijze waarop de 
absolute energie uit de magnetische inductie van de afbuigmagneten 

bepaald kan worden. Hierna wordt een beschrijving en een analyse 

van de verrichtte metingen gegeven. 

?.-1 Meetmeth~dE! .. 
Het analysesysteem ig reeds in hoofdstuk 1 besproken. Met de dDor 

6 Sandvik berekende instellingen van de quadrupoollenzen in de dispersieve 

mode wordt de ingangsspleet op de uitgangsspleet afgebeeld. Voor de 

horizintale verplaatsing loodrecht op de optische as bij SC (fig. 2), 

xf, geldt in het algemeen: ... ,-- e 

. ·xf ;r:: 8 11 xi + a12 xr + a13 { (23 ) 

met xi is horizontale verplaatsing loodrecht op optische as bij SB, 

xi is hoek t.o.v. optische as in horizontale richting bij SB, 

~ is relatief impulsverschil t.o.v. de optische as van het 
p 

analysesysteem9 deze wordt bepaald door de posities van de in-

en uitgangsspleten en de magnetische inductie van ~m4 en MC1, 

a
11 

is de vergroting, 

a12 is.een mengterm·en 

a 13 is de·dispersie. 
6 Uit metingen v.o:nden Sandvik e.a. de· in tabel IV gegeven waa1•den voor 

a
11 

en a
13

·waarbij a
12 

= 0 genomen overeenkomstig de afbeeldings• 

voorwaarde. 

Tabel IV. berekende en gemeten waarde van a11 en a
13

• 

berekend gemeten .. 

a11 '. -1,3 -1,7!. 0,3 

8 12 3,0 mm/% ....E. p 3,4 t 0,3 mm/% ~ 

De energiespectra worden als volgt gemeten: 

1) Ter plaatse van SB wordt een "waist" gemaakt om zoveel 

mogelijk deeltjes door te laten. 



2) Door de uitgangsspleet SC wordt een gedeelte van het 

spectrum doorgelaten en de intensiteit met een target, dat 

zich vlak voor MC3 bevindt, gemeten. 

3) Een verandering van de magnetische inductie van MB4 en 

MC1 met een gelijk bedrag heeft tot gevolg dat een ander 

deel uit het spectrum met bekend energieverschil de 

uitgangsspleet kan passeren. 

Voor een beschouwing van de invloed van·de spleetbreedte op het energie

spectrum wordt verwezen naar appendix A. Hieruit is af te leiden dat 

voor de gebruikte spleetb~eedten (zie 7.3) de invloed op de half

'fàlardebreedte V·an het te meten profiel hoogstens enkele proeenten 

bedraagt. Indien aan .,de afbeeldingsvoorwaarde is voldaan en de ingaande 

bundel een energiespectrwaL heeft, onafhankelijk van de plaats in de 

bundel~ ( èontrolè ··door ~:Var~ati~ van de spléetposi ties) 9 ·.dan ·ontstàat' er 

bij SC een..geómetrische.afbeelding van het energiespectrum. 

De nulinstelling van de spleetbreedten werd verbonden aan een trans

missie gelijk aan nul. Deze instelling kws~ in het algemeen niet 

overeen met die gevonden uit weerstandsmetingen tussen de spleetbekken 

en de aflezing van de micrometerinstellingen. 

Z• 2 Ener~ie uit magn~«?.tvel<!flle~;,lJ!gen 

De baan van een geladen deeltje met energie E door een afbuigmagneet 

met bekende magnetische inductie B is bij gegeven startvoorwaarden 

volledig vastgelegd. In deze paragraaf wordt het verband tussen de 

energie en de magnetische inductie (gemeten ter plaatse van de NMR sonde 

onderzocht. 

M.b.v. de beschikbare veldmet~gen14 zijn bijbehorende impulsen 
26 berekend van protonen waarvan de banen door het centrum van de pool 

gaan en symmetrisch liggen t.o.v. de x-as in fig. 13. De magnetische 

inductie, de berel~ende impuls (magnetische rigiditeit) en de bijbeho

rende energie zijn in tabel V gegeven. 

Tabel V. Twee ijkpunten voor de energie versus de 

magnetische :i.nductie van een afbui.gm.agnee:t. 

magn'• inductie magn. rig:i.d.i te i t ene;rgie 

1,01984 T 0;926380 Tm 40,241 ?-1eV 

0,77577 T o, 705606 Tm 23,551 Me V 

Het hierbij gebruikte relativistische verband tussen impuls en on~::rgie 
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() 

Met de t~ee ijkpunten uit tabel V en 

' 
r B =L 

Ze. 

zijn de impulsen voor andere waarden van de magnetische inductie 

berekend. 

(25) 

In een ideaal rechthoekig magneetveld ia de afbuigstraal, r, in verg. 

(25) constant. In ons geval passen wij voor het randveld en de verza

digingaeffecten een correctie toe volgens: 

r t::' 0(. + ~ B ( 26) 

De constanten ~ en ~ zijn uit de twee gegev4n ijkpunten berekend: 

en 

Ta~el VI geeft voor enkele waarden van de magnetische inductie de 

bijbehorende energié. De magnetische inducties 0,422 T en 0,729 T zijn 

gebruikt voor de cyclotroninstellingen van 7 en 20 MeV p nominaal. 

Tabel VI. Berekende energieën uit magnetische inducties. 

magn. inductie r energie 

0,3 T 0,9119 m 3,578 1-leV 

0,4 T 0,9114 m 6,345 Me V 

0,5 T o,9109 m 9,884 Me V 

0·6 
' 

T 0;9104 m 14;186 Me V 

0,7 T 0, 9099 m 19,235 Ne V 

0 8 
' 

T 0;9094 m 25,019 He V 

0,9 T 0,9089 m 31,522 Me V 

o,422 T - 7,06 Me V 

0,729 T - 20t8 l1eV 

Tabel VI is niet zonder meer in de praktijk toepasbaar, aangezien 

de baan van 'de bundei in de' magnèet- 11 rnri! naar binnen (d.w.z .. in de 

richting van het middelpunt van de baanboweging) blijkt te liggen. 

De mechanische aa van de bundelpijp hoeft ec~ter niet samen te vallen 

lllet de optische as, hoewel er met behulp van de bee.mscanners naar 

wordt gestreefd de bundel midden door de pijp te sturen. 

Bovengenoemde verplaatsing resulteert in een vermindering van de stra.a.l 



van de baanbeweging met ongeveer 1%. Di.t impliceert dat bij dezelfde 

waarde van de magnetische inductie de energie uit tabel VI met ongeveer 

2% verlaagd moet worden. 

Bij kernfYsische experimenten is de energie van de bundel bij 

cyclotroninstellingen· van 7 resp. 20 MeV p op 6,92 MeV resp. 20,5 Mev27 

uitgekomen; Deze gemeten tendens stemt .1 goed overeen met de in :~ ~;(• 

~abe~ ·VI~ berekende wanneer de correctie voor de baanligging in aan

merking wordt genomen. 

7.3 Meetresultaten 

Op de in 7.1 beschreven wijze zijn energiespectra opgemeten bij 

verschillende instellingen van .de buitenste correctiespoel, B
10

, de 

dee-spanning, Vd 9 de binnenste en buitenste dalspoelen, A
11 

en A12 
resp. ~1 e~ A32 en een afwijkende combinatie van de instellingen van 

de hoofdspoel, BH' en de correctiespoelen B8 en B
10

• 

De profielen zijn opgemeten door variatie van de 11fine 11 potentiometer

instellingen van MB4 en MC1. De halfwaardebreedte van de profielen is 

een goede maat voor de energiespreiding. Omdat de metingen allen m.b.v. 

dezel.fde handelingen zijn verricht is de niet-reproduceerbaarbeid van 

.,&n meetserie op enkele honderdsten mT dus enkele schaaldelen "fine" 

instelling te stellen. De relatieve nauwkeurigheid bedraagt bij een 

profielbreedte van 100 sd ongeveer 5%. De onnauwkeurigheid in de 

absolute energiespreiding kan groter zijn. 

Alvorens de meetresultaten afzonderlijk te bespreken, worden nog 

enkele opmerkingen i.v.m. de spleetbreedteinstelling gemaakt. 

Meting 720705 bij 20 MeV p instelling geeft voor de energiespreiding 

bij verschillende spleetbreedten de onderstaande waarden. 

SB SC ( ~E) 
E . JtWHI1 

720705 1; ·. mm 1' ·mm 5,3: %o 
20 HeV o,6 mm o, 6mrm 4t8 %o 

Bij deze meting bleek de quadrupoollens QC2 verkeerd gepoold te zijn. 

Wel was voor een afbeelding van SB op SC gezorgd omdat met ~C3 werd 

gecompenseerd.Ook de dalspoelen bleken ondaruts een extractieefficiency 

van 78% niet op het optimale punt te zijn ingesteld. 

De invloed van de spleetbreedte op het spectrum wordt meer betrouwbs.ar 

getoond in onderstaande metingen, waarbij allo cyclotroninstellingen 

geoptimaliseerd waren. 



-43-

l"'let lYJ~ SB SC \~ E iWHM 

720711 o.6 mm o,6 mm 4,2 % 
720801 0,3 mm. ! 0,5 mm 3,1 % I .... 

Een energiespreiding van 3~geeft bij SC volgene verg. 23 en tabel IV 

een bundelbreedte van 5 mm, terwijl _de spleetbreedte in de laatst 

genoemde metingen 1 resp 0,5 mm was. Appendix ·A laat zien dat de 

invloed van de spleetbreedte op het spectrum niet meer dan 5% is. 

Mede i•v.m. het in paragraat 7.1 gestelde concluderen wij dat de 

spleetbekken vooralsnog niet betrouwbaar kunnen worden ingesteld. 

7.3.1 Q. !. - ]?_ :!! ! ~ ~ .!! §. .!:. ! - !:. .2. .!: :t !!. !:. i i !. §. .E ~ !t ! - ~10 
Met B10 kan de magnetische inductie tot voorbij de extractiestraal 

gelijkelijk gevariëerd worden, waardoor de fase van de interne bundel 

gewijzigd wordt. Een variatie van +10 sd komt overeen met een veranderin~ 

van de 1l_agnetische inductie van +0,23 mT bij de instelling van 7 MeV P• ! 

De overeenkomstige faseverandering na 300 omwentelingen bedraagt dan 
33o.1 

In fig. 20 en 21 zijn de volgende gemeten grootheden uitgezet: 

a) energiespreiding(~FkvnrM als functie van B10 ( B10<. O); 

b) het maximum van de energiespectra, E, uitgedrukt in sd 

"fine" instelling van MB4; 

c) een uit de metingen geschat verloop van de extractie

efficiency. 

Bij de meting 720704 was de quadrupoollens QC2 evenals bij de eerder 

vermeldde meting 720705 niet goed gepoold. Door compensatie met QC3 

was er wel een··afbeelding van SB op se. De niet-optimale instelling 

van de buitenste dalspoelen was: A
31 

= +027 sd en A32 = -005 sd. Deze 

twee oorzaken hebben geleid tot het grote energiespectrum van deze 

meting: gemiddeld 6,5 ~. waarin zeker de spleetbreedte van 1 mm een 

merkbare invloed heeft. 

In het algemeen blijkt de invloed van B10 op het energiespeetrum niet 

groot te zijn, in tegenstelling tot de invloed op de extractieefficiency 

Hoewel de meting van E door de in 4.2 beschreven niet-reproduoeerbaar

heid wordt heinvloed is de tendens in beide metingen van fig. 20 

dezelfde. 

Verder blijkt een lagere extractieefficiency niet noodzakelijkerwijs 

een slechtere energiespreiding tot gevolg te hebben. 

Het energiespectrum wordt bepaald door de volgende grootheden: 
J. -~ .J~ 
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de kwaliteit en de precieze ligging Yan de interne bundel en de 

energiespreiding van deeltjes met dezelfde positie in de faseruimte. 

Effecten die deze grootheden heinvloeden zijn o.a.: 

a) Ben grotere B10 ·instelling, dus een lagere magnetische inductie, doet 

de fase afnemen, waardoor: 

1) de cos factor voor de laatste omwentelingetl volgens fig. 19 

kleiner wordt, hetgeen een lagere energiewinst tot gevolg heeft. 

2) de oscillatieamplitude kan groter worden wegens een langer 

verblijf in de resonantiezàne. 

Het effect onder 1) genoemd zal wegens de gelijktijdige extractie 

van meerdere omwentelingen (multiturn extraction) de energie

spreiding kleine~ maken. 

Een. combinatie van de onder 1) en 2) genoemde effecten beinvloedt 

de radiale oscillatie en daarmee de energiescheiding. 

3} Volgens verg. 19 geeft een lagere magnetischè inductie een lagero 

energie, een tendens die voornamelijk in fig. 20 te constateren 

i.s. 

b) Een kleinere B10· instelling doet de cos factor voor r' 50 cm 

verbeteren. Het effect genoemd onder a) 1) is hier tegengesteld. De 

oscil1atieamplitude kan echter ook groter zijn, omdat de fase op 

r ~ 49 cm ongeveer gelijk aan nul is. 

Uit de fig. 20 en 21 zien we dat het effect genoemd onder a) 3) nu 

doorkruist wordt doordat deeltjeo met een kleiner aantal omwentelingen 

sterker geëxtraheerd worden. Als oorzae.k noemen wij een andere radiale 

oscil~atie en daarmee ·een andere positie van de bundel in de faseruimtif:: 

llagedoorn en Kramer20 onderzochten dé invloed hü!rvan op het spectl"Ullh 

Meting 720719 laat profielen zien van de vorm in fig• 22. Als functie 

van B
10 

verschuiven de toppen in positie en in intens.iteit t.o.v. elkaar. 

Deze afhankelijkheid is in fig. 23 uitgezet. 

Het verband tussen fase en energie (fig. 18) kan hier gebruikt worden om 

het meetresultaat te verklaren. Wij veronderstellen daarbij dat het gedrae 

van de interne bundel dusdanig is dat bij bv. een kleinere s;0 inste~ling 

he~ zwaartepunt van de energieverdelingsfunctie naar de lage energieën 

verschuirt. 

1.!..?. .. ~!. Q. e - §.. !;. ~ §. l?. !. !! !! !. n g_ - ~ 
Tabel VII geeft een overzicht va.n de gerneten energiebreedte bij 

verschillende deespanningen. De onnauwkeurigheid is ongeveer 0,5 % • 
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Tabel VII. Energiespreiding voor verschillende deespanningen. 
·--__..., 

1 
meting 

720704 7 MeV 

720711 7 MeV 

SB SC 

1 mm 1 mm 14 kV 

18 kV 

23,5 kV 
- -· -- -----+ .__ - -

o,6 mm o,6 mm 13,5 kV 
18. kV 

23,3 kV 

6,4 %<-

6,8 r0c1 

~1 %t~ 

4,8 %" 
4,2 %v 
6,6 %, . 

i- - - - -- -1---- ,____ --
0,6 mm 

i- - -

2~,5kV 
1-- - --

3,3 %o 720712 20 MeV 0,6 mm 

34- kV 

38,5 kV 

4,0 %d 

1-- - ---- -- -- -- -- -r----
0,5 mm 12,3 kV 

l!5 %o - - - -
2 %. 720719 7 MeV 0 1 3 mm 

18 kV 
-

7208Û1 
-- ----. - -- - --

7 MeV 0,3 mm 0,5 mm 12 kV 

•veldbobbel' 18 kV 

2 toppen, elk 2 á 3 %o ) 
--------, 

3,4 ~ I 
4,2 %o -- - - -- --- --·--- - --

720801 7 MeV 0,3 mm 0,5 mm 12 kV 

18 kV 

3,5 %11 

. 3,1 %o 

B
10 

en de dalspoelen zijn ingesteld op de optimale waarde behorend bij 

18 kV voor 7 MeV en bij 34.kV voor 20 MeV. De waarden van Vd zijn zó 

gekozen dat de extractieefficiency relatief maximaal was. 

De volgende effecten heinvloeden de energiespreiding op de extractie

straal. 

a) Hogere dee-spanning betekent: 

1} nagenoeg evenredig minder omwentelingen; 

2) de fase van de bundel heeft een 'gladder' verloop dan in fig. 19; 

3) de energiewinst per omwenteling is groter. Wegens de multiturn 

extraction zal de energiespreiding toenemen.Een ander gevolg 

is dat de precessionele energiescheiding (fig. 17) groter wordt. 

4) de oscillatieamplitude zal kleiner zijn omdat het gebied met 

= 1 sneller doorlopen wordt. 
r 

Deze effecten resulteren blijkens de uitkomsten in tabel VII in 

een toename van.de energiespreiding. 

b} Lagere dee-spanning betekent dat alle effecten onder a) genoemd 

tegengesteld zijn. Het resultaat volgens tabel VII laat zien dat de 

·energiespreiding nu niet of slechts weinig kleiner wordt. 
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z.3 .. 3 E !.. _ ~ !. ! ~ .E .2 !. ! .! E 
Energiespectra bij verschillende dalspoelvelden zijn in fig. 24 en 25 

gegeven. De instellingen zijn zodanig gekozen dat de eerste harmonische .. 
component vier posities op een cirkel met straal c

1 
= o, 115 mT rondmn het 

'1":0ptimale iiustèlpunt inneemt. Resultaten zijn in tabel VIII samengevat~p.soo.j 

De buitenste dalspoelen hebben directe invloed op de- amplitude en fase 

van de radiale oscillatie. Indien alleen de grootte van de stoorcom

ponent verandert (ongeveer bij de instellingen 0° en 180°) zal 

hoofdzakelijk de oscillatieamplitude veranderen. Indien ook de richting 

gewijzigd is {bij de instellingen 90° en 270°) zal ook de radiale 

oscillatiefase worden gewijzigd. 

Het grote effect van dfo buitenste dalspoelen op de radiale oscillatie 
22 wordt geillustreerd door het verloop van de extractieefficiency en 

het energiespectrum. 

De binnenste dalspoelen be~nvloeden de beginvoorwaarden,zoals richting 

en bundelkwaliteit, van de deeltjesbanen die door het resonantiegebied 

~r • 1 gaan. 

?.3.4 '!.! 1 !!'12. .Q.!!. È..! !' 
Bij de in deze sectie behandelde instelling heeft de magnetische inductie 

als gevolg van een gewijzigde instelling van de hoofdspoel, BR' en de 

correctiespoelen B8 en B10 een extra afwijking t.o.v. de isochrone 

waarde gekregen volgeus de in fig. 26 gegeven 'veldbobbel'. Met de 

fasesonde op r = 50 cm, d.w.z. de fase van een omwenteling op r~ 49 cm, 
0 is een verandering van de fasehoek gemeten van -25 • De niet bekende 

instellingsverandering van BH is berekend uit deze faseverandering. 

Hieruit volgt de •veldbobbel' en het faseverloop van fig. 26. 

In fig. 27 zijn de~eetrésultaten van meting 720801 ('veldbobbel') 

uitgezet. 

Uit het verschil van de magnetische inductie van de afbuigmagneten 

tussen de situaties met en zonder •veldbobbel' ia af te leiden dat 

in het eerste geval de deeltjes 1,8 % meer energie hebben. Uit de 

hogere magnetische inductie in het cyclotron op r = 52 cm volgt een 

energietoename van 19 25 %. Omdat tweemaal de dec-spanning overeenkomt 

met ongeveer P,5 % van de energie concluderen wij dat in het geval van 

de veldbobbel de deeltjes een extra omwenteling moeten maken alvorens 

geëxtraheerd te worden. 
. ,.. d<6 . 

De grootte van de verandering van v r bepalen WiJ uit i· p; dt 9 welk 

bedrag ongeveer +0,02 is voor r ~ 45 cm. Om een schatting te rnaken 

van de verandering van de positie van het punt ~ = 1 zijn in fig.28 
l' 

tabelwaarden van .Yr als functie van de stl'•aal voor 26,5 HeV p u:ttgezet,. 
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Tabel VIII. Samenvatting van de metingen van de energiespreiding 

bij verschillende dalspoelinstellingen. 

Meting Eerste harmonische Energiespreiding 
component 

\é{)fWHti amplitude hoek 

720801 0 m'f 4,2 %o 
•veldbobbel' 09 115 mT 00 ~.9 %e> 

buitenste ft 90° ' ~.6 %.:~ 

dalspoelen • 180° 3,4 %n 
" 
lt 270° 3,4 %o 

- - - - - - - -- -- - - -
720801 0 mT 3,0 %1> 

buitenste o, 115 mT 00 2,9 %o 

i dalspoelen 11 90° 3,5 %o 

u 180° 4,8 %· 
ft. 270° 3,2 %o 

-- -- -- f-- - - - I----- - - -- -
720801 0 mT 3,0 %e. 

binnenste< ·""': ..... 0,115 mT 00 3,5 %. ' ' 

" 

dalspoelen tt 90° 3,7 %&~ 

ff 180° 3,2 %g 

" 
270° 5,5 %o 
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Uit de grafiek volgt dat het punt V ; 1 met ongeveer +3 mm verschuift. 
r 

In het extractiegebied betekent dit ongeveer 10 % minder omwentelingen. 

De kleinere cos 'f factor ( ?f o, 94) en de hogere magnetische inductie ( ~17;) 

· hebben tegengesteld effect. 

Als gevolg van de bovengenoemde effecten zal de radiale oscillatie 

in de·faseruimte een andere positie innemen. Hierbij wordt opgemerkt 

dat de instellingen van de dalspoelen niet gewijzigd is. 

Het energiespectrum ondergaat weinig invloed van de buitenste 

correctiespoel. Alleen de energie E variëert duidelijk ; het verloop 

is echter tegengesteld aan dat in fig. 20. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat bij lagere B10 standen dus hogere magnetische inductie 

de fase over het gehele traject duidelijk verbetert. Dit betekent in 

fig. 18 een verschuiving van de parabolen naar hogere energieën. Het 

is dan mogelijk dat het maximum in de energieverdelingsfubctie naar 

een lagere~waarde verschuift. 

Uit het gedrag van~~EJJnmM als functie van B10 (fig. 27) en als functie 

van de dalspoelen (fig. 25) blijkt dat de instelling met de 'veldbobbel' 

minder kritisch is voor storende invloeden op de cyclotroninstellingen. 



HOOFDSTUK 8 REGELING VUf/l'iET HE'l' ANAJ.~YSESYSTEEM 
~----------------------------------~~------
De regeling van en/of met het analysesysteem beoogt een regeling van 

de energie van de externe bundel, alsmede een stabilisering van de 

externe bundel. 

Als criterium zal een gelijke bundelintensiteit op beide spleetbekken 

gelden bij een verondersteld symmetrisch energiespeetru.m. Wordt niet 

aan dit criterium voldaan, dan kan 

1) de instelling van het analysesysteem (d.w.z. de 45° magneten) 

worden gecorrigeerd. 

2) de energieinstelling van het cyclotron wor.den gewijzigd. 

De grootte van de te regelen signalen kan op de volgende wijze worden 

geschat. Wij veronderstellen voor het energiespectrum een genormeerd 

Gauss profiel: 

E(~)= l'{f;? ~"t=>\-{'lt~-:tc>)'~)') 
/1 'te.~. Vfi' 6 x~.~ 

met x is de horizontale afstand tot het midden van de spleet se, 
· x

0 
is die x-waarde waarvoor E(x) maximaal is en .· 

A xu is de energiespreiding e~E E)FWID1 in mm uitgedrukt. 

Voor een bundel ntet een energiespreiding van 3%o volgt xu= 5 mm. 

Op de spleetbekken ·1 en 2 Ylor.dt een intensiteit gemeten gelijk aan: 
-:--7 -!2 

I : '1. \1 J..fl~ 1 ~« (- (2.(':X:-Xu) {en:;)"') d X. 
' t1 x Vff' 'P .ó ><"~ \.I -e-

en I - 2 vr;;;; r:~p(- ("-L:t-Xo)fèJ.)'\ Glx. 
2. ~ t>.X~.~ '{1T ~ 6. x 1-1 ) 

'2.. 
waarin b de uitgangsapleetbreedte is. 

Wij berekenen de verandering van het verschil tussen I
1 

en I
2 

als 

functie van x0 rond het punt x
0 

= o. Wij vinden: 

cl (I,-1,) 2.~ .e:t.p(-( 6Yt:.ir ~ o.~emm- 1 
d ~o :: 2 * A~l.4vn t..x ... , 

en dl I,- I7.) ~ IJ~ ':.! 
àP 

waarbij ~ in %o is uitgedrukt~ 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

In het geval van een Lorentz profiel voor het energiespectrum wordt de 

evenredigheidsfactor in verg. (31) gelijk aan 0,25. Dit profiel is nûnder · 

gevoelig omdat een groter gedeelte van het spectrum in de flanken zito 

Uit verg. (31) volgt dat een energieverandering van 2 10-5 een 

intensiteitsverschil op de spleetbeld<en '\rnn ongeveer 1 % tot gevolg heeft 

Bij een energiebreedte van 3 5~, hetgeen door het analysesysteem 
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6 
gereduceerd wordt tot 0,3 ~ bij ingangs- en uitgangsspleetbreedte 

van 0,3 en o,4 mm komt deze variatie in de spleetbekstroommeting 

overeen met ongeveer 7 % van het doorgelaten spectrum. 

ad 1) Om deze variatie in de positie van de bundel (en daarmee de 

doorgelaten intensiteit) tegen te gaan moet de magnetische inductie 

van de afbuigmaneten met 0,01 ~gecorrigeerd worden. Dit betekent 

enkele ;.; T of enkele tienden van schaaldelen op de "fine" poten

tiometerinstelling van de magneetvoeding. Of deze nauwkeurige 

instelling bereikt kan worden is twijfelachtig omdat de offset 

in de regelkring van de_magnetische inductie dezelfde orde van 

grootte heeft. 

ad 2) Het corrigeren van de cyclotroninstelling heeft alleen dan 
• 

succes als vaststaat dat de bundelverplaatsing bij SC uitsluitend 

een gevolg is van een energievariatie. 

Om het genoemde getallenvoorbeeld van een variatie ·in de energie 

van 2 10-5 te kunneu corrigeren kan bv. B10 gebruikt worden. 

Evenals onder ad 1) voor de "fine" instelling is de gevraagde 

correctie van de B
10 

instelling er~ele tienden van schaaldelen1 

zoals ook.uit fig. 20 volgt. Een nadeel is dat het gevonden 

verloop van E met B10 niet geheel vaststaat en dat er grote 

niet-lineaire gedeelten in voorkomen. Bovendien wordt de·energie

verdelingsfunctie gewijzigd hetgeen andere gevoeligheden voor I
1 

en I 2 tot gevolg heeft. 

Omdat geldt ().Wd ë.P 
--"l 

Wd p (32) 

waarin de hoekfrequentie van de versnelspanning is, ligt een 

~correctie van de versnelspanningsfrequentie het meest voor de 

hand• Om de isochronie te behouden moet door een aparte regelkring 

de correctiespoel B10 bijgesteld worden,(zie appendix B). 



§.~ t Ç.P-!2, ~ kingel! 

De NHR meet- en regelapparatuur is zeer geschikt om beide afbuigmagneter1 

naar een bepaalde magnetisch~ inductie te regelen. Omschakelverschijn

selen kunnen afdoende worden onderdrukt door gebruik te maken van een 

holdeircuit en een korte tijd om enkele onderdelen uit de regelkring 

een juiste beginpositie in te laten nemen. De tijdsconstanten in het 

regelcircuit liggen in de buurt van 0,4 a, dus zeker snel genoeg om 

driftverschijnselen weg te werken. Het is aan te bevelen om de offset 

af en toe te controleren en zonodig de potentiometerinstelling van de 

magneetvoeding te verstellen. 

Het energiespectrum is bij de gebruikte optimale instelling van het 

cyclotron ongeveer 3%~ voor 7 en 20 MeV-p. Kleine variaties in de 

instellingen van B
10

, Vd en de dalspoelen zijn in het spectrum niet of 

nauwelijks terug te vinden. pas bij grotere veranderingen (een ~xtra 

afwijking van de isochronie van 0 9 2 mT, een extra eerste harmonische 

veldverstoring van ongeveer 0,1 mT en enkele kV in de dee-spanning) 

wordt het spectrum merkbaar beinvloed. 
I 

Tot slot richt ik een woord van dank aan alle medewerkers in het·· 

cyclotrongebouw en daarbuiten. zowel van de THE als elders voor de 

medewerking en gaatvrijheid tijdens deze afstudeerperiode. Ook mijn 

werkgever, de N.V. Philips ben ik dank verschuldigd wegenfö' de mij 

geboden gelegenheid mijn studie op deze wijze af te ronden. 
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Appendix A INt/LOED VAN' DE SPLEETit:g_rJ_g;.~~ .•. Q.tJ!JIT .. EN§]GIESPECTRUM · 

Wij veronderstellen dat de impulaverdelingsftmetie van de binnenkomende 

bundel. een Gauss vorm heeft, met halfwaardebreedte ,. p
0

• M.b.v. de 

factor a
13 

uit tabel IV (paragraaf 7.1) schrijven wij deze als een 

verpl.aatsing ~x0 bij de uitgangsspleet SC. De bundeldoorsnede die daar 

een afbeelding is van het energiespectrum heeft de volgende vorm: 

f(:t) = T 2. \{f;l. e-;tp l:- {tzxVP \') 
- AXc. Vn AXo J 

waarin I de totale bundelintensiteit is en het centrum van de 

verdel.ingsfunctie arbitrair op nul ia gesteld. 

(a1) 

Het apparaatprofiel ontstaat door de convolutie van de twee spleten, die 
~ 

i.h.a. niet gelijk van breedte zijn. (Ter illustratie zie fig. A1). 

Het resultaat is een trapeziumvormige verdelingsfunctie, waarvan de 

halfwaardebreedte gelijk is aan de grootste spleetbreedte. 

De inçangsspleetbreedte wordt met de de factor a 11 (de vergroting) uit 

tabel IV naar de uitgangsspleet getransformeerd. 

De mathematische formulering van het resultaat van de convolutie luidt: 

h(x) = 0 \x}? .a+b 
2 

h(x) = sign(x) -x a+b a-b \x\ < a+b -+ ....... - -·-- < (a2) ab ·2ab 2 ' 2 

h(x) 
1. \x\'·( a-b =-a 2 

Verondersteld is dat a ~ b. 

Convolutie van het apparaatprofiel (a2) met het te meten profiel (a1) 

levert het gemeten profiel op. Fig. A2 geeft aan hoe de halfwaardebreedte 

van het gemeten profiel.,,~ x1, afhangt van die van het te meten profiel, 

öx0 , en die van het apparaatprofielt a (en b). De grafiek is uitgezet 

voor twee uiterste gevallen van het apparaatprofiel, nl b = 0 en b = a. 

Behalve voor een Gauss profiel is het verband ook uitgerekend en in de 

figuur· opgenomen voor een Lorentz profiel. 

De verdelingsfunctie van een Lorentz profiel luidt: 

. 2 1 ' 
H-x);: I :rr6x l + \ 2.(?:-"Xo)l~ . 

0 AXc 

{a3) 

Uit de grafieken in fig. A2 zien wij dat een Lorentzprfiel 

beinvloed wordt door het apparaatprofiel. De oorzaak moet hierin gezocht 

wordeu dat een Lorentzprofiel :i.n het centrum sterker af'!i·al t dan een 
Gauss functie, die meer de blokvorm van het apparaatprofiel benadert. 
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De invloed van de vorm van het apparaatprofiel (rechthoekig of' driehoekig 

is duidelijk aanwezig. I.h.a. kunnen wij zeggen dat het gemeten profiel 

breder wordt naarmate de flanken van het apparaatprofiel in belangrijk

heid stijgen. 

Wij wijzen er op dat niet is ond~rzocht in hoeverre de vorm van de 

verdelingsfunctie van het te meten spectrum verandert. Het vermoeden 

is dat profielen met kleine flanken "(relatief) grotere'veranderingen 

ondergaan, dan profielen met grotere;~ flanken. 

11 



Appendix B REGELING VAN DE INTERNE FASE 

Bij het automatiseringspr-oject van het cyclotron is een DEC PDP-9 

computer in de regelkring opgenomen. De in- en uitvoer van de gemeten 
28 grootheden en de reglsignalen geschiedt via een CAMAC systeem • 

Fig. B1 geeft een schema van de m.b.v. dit systeem voorgestelde regel

of optimaliaeringskring voor de interne fase van de cyclotronbundel. 

Het blokje dat is aangeduid met 1 bUJldel' representeert de invloed 

van de magnetische inductie op de fase van de bundel. 

Wij veronderstellen dat de blokken 'bundel', s.o. (sampling oscilloscoop) 

en L.Fo (laagfrequent filter) 23 geen tijdsconstanten van betekenis 

bevatten. Vereenvoudiging van het schema leidt tot het schema van fig. B2 

waarin de uitgang van fe correctiespoel (bv. B10) de fase is. 

De sturing van het spoel psa geschiedt m.b.v. een stappenmotor, die 

geschakeld kan worden als een zuivere integrator (zonder terugkoppeling) 

of als een tamme integrator, een eerste orde systeem. 

Fig. B3 geeft in schema het dynamisch gedrag van alle elementen en de 

benoeming van de signalen, benevens de schakeltijden van het CAMAC 

data handling system. Voor de PDP-9 geldt dat een stuurspanning wordt 

afgegeven op grond van het verschil tussen de gemeten fase en de 

gewenste fase en een bepaald criterium. 

Indien wij d~ fase op n plaatsen meten, en dus ook n voorgeschreven 

waarden van de fase moeten invoeren, en voor de correctie m concen

trische correctiespoelen gebruiken, dus mregelsignalen moeten afgeven, 

dan geldt: 

m "> n 

m:: n 

m < n : 

overbepaald regelsysteem; aan bv. een 'nul' criterium 

kan op meerdere manieren worden voldaan. 

er is slechts één oplossing mogelijk om aan het 

criterium: •alle fasen gelijk aan de voorgeschreven 

waarden" te voldoen. 

Hier is het 'nul' criterium niet toepasbaar. Men 

zal bv. een kleinste kwadraten criterium opstellen. 

In het schema van. fig. B3 kunnen de toestandsvariabelen een vector 

voorstellen. Daar echter het samplemoment voor alle toestandsgrootheden 

niet gelijk behoeft te zijn, geldt het volgende strict genomen slechts 

voor één fase en ~én correctiespoel. 

Ox> t=nT is de schakelaar s1 even gesloten om de in CAHAC opgeslagen 

gemiddelde waarde van de fase over de tijd T aan de computer af te geven~ 

Op t=nT+t1 is s2 even gesloten om de nieuwe stuurspanning voor het 

spoel psa af te geven. 
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• 1 B x
1

(o+) t :: 0 ••• t1 x1 = -- x +-x = x
1

(0) 
~e 1 ~ 2 

• A x
2

(o+) x - 1 x + ~x3 = x
2

(0) 
2"_- - 1:S 2 

• 1 ' 1 x
3

(o+) = x3(o) x3 = --x +-x 
'~'~"' 3 r:"... 4 

• 
x:l~(O+) x4 = 0 = x4(o) 

• 
x
5
co•) + 

x5 = 0 = M: x 6 (0 ) = M x
7

(o 

• ' 

x:6 = 0 x
6

(o+) = x7(o) 

• • 1 B + = x
7

(o) x7 = -x =-x .. -x x
7

(o ) 
1 Z:c 1 ~ 2 

t = t 1 ••• T dezelfde dynamische vergelijkingen en beginvoorwaarden, 
' + 

behalve: x4Ct
1

) = x
5

Ct
1

) 

x5 (t~) = x:5Ct
1

) 

De vergelijkingen zijn verder te vereenvoudigen tot de volgende vorm: 

• "1 B o.: 0 . 
x1 -- 'Ç re 

0 . J. A 
0 x2 ·-c: ~ s = 

0 0 l 1 
x3 .. -~ 

4 0 0 0 '0 

De beginvoorwaarden voor x1, x2~en ·x3 
kunne~ willékeurig gekozen worden; 

voor x4 geldt dat deze toeatand~variabele op t = t 1 een wijziging onder-

gaat.; x4(t~) = -1-1 x:
1
(o). 

Dit stelsel vergelijkingen kan opgelost worden met dezelfde methoden 

als beschreven in paragraaf 5.2.2. 

--



Referenties 
... ~10-1 • 

1 F. Schutte e.a., Proc. 6th. Int. Cycl. Conf. Vancouver, Canada (1972)~ 

2 N.F. Verster e.a., Proc. Int. Conf. on Sector- Focussed Cycl. (1962). 

Nucl. Instrum. and IvÎeth. 1§., .12. (1962) 88. 

3 N.F. Verster e.a., Proc. Int. Conf. on Sector-Focussed Cycl. and 

Meson Fact. (1963). CERN report 63-19 (1963) 43. 

4 F.T. Howard, Isochronous Cyclotrons-1972. Data sheets 6th. Int. 

Cycl. Conf., Vancouver, Canada. 

5 H.L. Ragedoorn e.a., Nucl. Instrum. and Meth. ~ (1970) 253. 

6 G.E. Sandvik e.a., Nucl. Instrum. and Meth. (wordt gepubliceerd 1972). 

G.E. Sandvik,Intern rapport NK.101 (aug. 1972) 

7 J.W. Broer, Specificatie van de bundelbehandelingsapparatuur (sept. 1968 

8 Handleiding voor Varian magneetvoeding, type 6001. 

9 A. U.Khan en P.M.J. Heunen, Algol-programma~_yoor simu±Atie ...... _idenj;i.fi-:, 

catie en model-redu~tie van lineaire proeess~n, THE (sept. 197C 
10 M. Kauffmann, stageverslag (maart 1972), intern rapport NK 086. 

11 H. Winterhoff, AEG Mitteilungen 22 (1963) 277. 
! 

12 D.J. Kroon, persoonlijke informatie. 

D.J. Kroon, Laboratory Magne~s~ (Philips Technical Library, Eindhoven 

1968). 

13 A. LÖsche, Kerninduktion (VEB Deutscher Verlag der Wissenschaf'ten, 

Berlin 1957) • 

. 14 Meetrapport N.V. Philipa. 

15 J.T. Tou, Modern Control Theç.?;Z (McGraw-Hil, New York 1959). 

16 O.I .. Elgerd, Contro,!_.'2zgtel!!s Theor~ (McGraw-Hil, New York 1967). 

17 RC-bulletin no 3, THE Rekencentrum (30 mei 1967). 

18 N.F. Verster en H.L. Hagedoorn, Philipa Technica! Review~ (1962/63)106 

19 H.l-1. Gordon, IEEE. Trans. N.S. NS.12., 4 (1966) 48. 

20 H.L. Ragedoorn an P. Y..ramer, IEEE Trans. N .s. NS.12., 4 ( 1966) 6t~. 

21 H.L. Ragedoorn e.a., Proc. 5th. Int. Cycl. Conf. Oxford (1969) 274. 

22 J .A.J .I1o van Vliet, af'atudeel"verslag( juni 1972) intern rapport NK 087., 

23 J.-F.P. Marchand, afstudeerverslag (sept. 1972) intern rapport NK 103. 

24 A. Platje, persoonlijke informatie. 

25 F. Schutte, persoonlijke informatie. 

26 RoO. Lutz, Philips Cyclotron Fabriek, informatie via G.E. Sandvik. 

27 Lage energie: S. S'• Klein, persoonlijke :tnfor.matie. 

Hoge energie: F. Conincx, afstudeerverslag (maart 1972) NK 080. 

28 G.C.L. van Heusden, afstudeerverslag (juni 1972) intern rapport NK 089. 


