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Samenvatting

Versnellers voor ionen, zoals bijvoorbeeld cyclotrons en synchrotrons, hebben allemaal
een bron nodig die de ionen produceert. Op het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI)
in Groningen wordt hiervoor een zogenaamde Electron Cyclotron Resonance (ECR) io-
nenbron gebruikt die intense bundels kan produceren van hooggeladen ionen van alle
elementen. ECR ionenbronnen, gebaseerd op resonante microgolf verhitting van de
electronen in een magnetisch opgesloten plasma, zijn zeer efficiënte bronnen van hoog-
geladen ionen. Na extractie wordt de ionenbundel door middel van een 110◦ analyse
magneet op de verhouding lading/massa geselecteerd en door een ongeveer 25 meter
lange lage-energie bundellijn bestaande uit buigmagneten en focusserings elementen ge-
transporteerd naar het AGOR cyclotron. Na in het cyclotron te zijn versneld wordt de
hoge-energie bundel naar het uiteindelijke experiment getransporteerd.

Helaas is het transport van de bundel tussen ionenbron en cyclotron niet erg efficiënt,
de transmissie is typich maar ongeveer 20%. Soortgelijke transmissies van lage-energie
bundellijnen worden ook bij andere versneller faciliteiten gevonden. Deze lage bundel
transmissies zijn problematisch, vooral als de bundelintensiteit die aan het experiment
wordt geleverd beperkt wordt door de ionenbron. Er zijn verschillende verklaringen
geopperd voor deze lage bundel transmissies, zoals bijvoorbeeld de asymmetrische fase-
ruimte verdeling van de uit een ECR ionenbron geëxtraheerde bundels en/of het impuls-
moment van de ionenbundels ten gevolge van het gecombineerde effect van de electri-
sche en magnetische velden in het extractie gebied van de bron. Er is echter maar weinig
bewijs voor deze verklaringen.

Om een betere verklaring voor de lage bundel transmissie te vinden en deze te ver-
beteren, zijn in het kader van dit proefschrift uitvoerige computer simulaties gedaan van
de productie, extractie en het transport van hooggeladen ionenbundels voor de 14 GHz
KVI-AECR ionenbron. Deze simulaties zijn gebaseerd op gedetailleerde baanbereke-
ningen van de ionen, met inachtneming van hogere-orde bijdragen veroorzaakt door zo-
wel kinematische effecten, de relatief grote emittantie van de geëxtraheerde lage-energie
bundels, de afbeeldingsfouten van de ionenoptische elementen in de bundellijn en ruim-
teladings effecten. De baanberekeningen zijn uitgevoerd met een tweetal commerciële
codes (GPT en LORENTZ3D) en een in het publieke domein verkrijgbare code (COSY
INFINITY). De voor de simulaties benodigde start condities van de ionenbanen in het
vlak van de extractie-electrode van de ECR ionenbron zijn berekend met een op het KVI
ontwikkelde Particle-In-Cell Monte-Carlo Collision (PIC-MCC) code. Deze code simu-
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leert de ionen dynamica in het plasma van de ionenbron vrijwel volledig en is in staat de
belangrijkste eigenschappen van de geëxtraheerde ionenbundels te reproduceren.

De computer simulaties zijn getest door de resultaten ervan te vergelijken met metin-
gen van 2-dimensionale bundelprofielen direct na het extractie systeem en in het beeld-
vlak van de analyse magneet. Tevens zijn de simulaties vergeleken met metingen van de
4-dimensionale transversale fase-ruimte verdelingen van de ionenbundel in het brandvlak
van de analyse magneet. Deze laatste metingen vormen een veel stringentere test voor de
simulaties en zijn gedaan met een nieuwe, speciaal daartoe op het KVI ontwikkelde, pep-
perpot emittantie meter. Met dit instrument kunnen behalve de horizontale en verticale
bundel emittanties ook correlaties tussen beide transversale vlakken gemeten worden.
Dit soort correlaties zijn karakteristiek voor met ECR ionenbronnen geproduceerde bun-
dels ten gevolge van het extraheren van de bundel in een magnetisch veld en kunnen niet
gemeten worden met de veelgebruikte emittantie meters van het Allison type.

We hebben simulaties en metingen uitgevoerd aan twee verschillende ionenbundels.
Als eerste hebben we onze aanpak getest op een uit één ladingsgraad bestaande He+ bun-
del. De startwaarden voor de baanberekeningen van de He+ ionen in het extractievlak
van de ECR bron zijn berekend met de PIC-MCC code. De ruimtelijke verdeling van de
ionen in het extractie gat van de plasma electrode heeft duidelijk een drievoudige sym-
metrie die karakteristiek is voor de magnetische structuur van de ECR bron en aantoont
dat de ionen gemagnetiseerd zijn. Vervolgens hebben we het transport van de He+ bun-
del door het extractie systeem en analyse magneet berekend tot aan het beeldvlak van de
magneet en hieruit 4-dimensionale fase-ruimte verdelingen gedestilleerd. Vergelijking
met de gemeten bundelprofiel en emittantie verdelingen leiden tot een aantal interessante
gevolgtrekkingen:

1. Het blijkt dat de berekende en gemeten bundel verdelingen het best met elkaar
overeenstemmen indien aangenomen wordt dat de bundel bestaat uit onafhanke-
lijke ionen, m.a.w. de ionen ’voelen’ elkaars Coulomb kracht niet. Dit betekent
dat de positieve ruimtelading van de He+ ionen in de bundel volledig gecompen-
seerd wordt door in de bundel ingevangen electronen. Wij hebben deze volledige
ruimteladings compensatie kunnen vaststellen tot een bundelstroom van 0.5 mA,
het maximum dat onze meetinstrumenten nog kunnen accepteren.

2. De emittantie van de geëxtraheerde He+ bundel is ε = 65π mm mrad, zowel in
het horizontale als verticale vlak. Deze waarde wordt vrijwel volledig bepaald
door behoud van gegeneraliseerd impulsmoment in het magnetische veld van de
extractie solenoı̈de van de ECR bron.

3. Extractie in het magnetische randveld van de ECR bron leidt tot een duidelijke
rotatie van de He+ bundel. Berekende en gemeten rotatie hoeken komen goed met
elkaar overeen.

4. Transport van de He+ bundel door de analyse magneet leidt tot een sterke vergro-
ting van de effectieve emittantie, i.e. de berekende waarden van de bundel emittan-
tie na de analyse magneet zijn 360π mm mrad in het horizontale en 240π mm mrad
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in het verticale vlak. Deze waarden komen redelijk goed overeen met de gemeten
waarden van respectievelijk 390 en 320 π mm mrad. De lagere waarde voor de
verticale bundel emittantie komt doordat de magneet een te kleine verticale aper-
tuur heeft zodat een deel van de bundel verloren gaat. De berekeningen wijzen uit
dat de vergroting van de bundel emittantie hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door
de sterke tweede-orde aberraties van de analyse magneet.

5. De berekende en gemeten bundelprofielen in het beeldvlak van de analyse magneet
komen goed met elkaar overeen. Deze hebben de voor tweede-orde aberraties
karakteristieke vorm van een halve-maan profiel.

Dezelfde gecombineerde aanpak van simulaties en metingen is gebruikt om de extractie
en transport van een uit meerdere ladingsgraden bestaande Neq+ (q = 1, . . . ,8) bundel te
bestuderen. We hebben een realistische situatie gesimuleerd waarbij de ECR bron ge-
optimaliseerd is voor de productie van een Ne6+ bundel. In de PIC-MCC code kunnen
hiertoe een tweetal parameters getuned worden, namelijk de gasdruk en de electronen
temperatuur. Met de code zijn de fase-ruimte verdelingen voor de verschillende ladings-
graden van de Neon ionen in het extractie vlak van de ECR bron berekend die vervolgens
als start condities zijn gebruikt voor de extractie en transport simulaties. De ruimtelijke
verdeling van de ionen in het extractie vlak van de ECR bron heeft weer de karakte-
ristieke drievoudige symmetrie, maar tevens vinden we dat de concentratie van de ionen
rondom de magnetische as van de bron toeneemt voor hogere ladingsgraden. De extractie
en transport simulaties zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als voor de He+ bundel, alleen
bestaat de bundel nu uit verschillende ladingsgraden en hebben we de transport simulatie
uitgebreid tot voorbij de 90◦ magneet. We hebben de extractie en transport simulaties ge-
test door deze te vergelijken met metingen van bundelprofielen na het extractie systeem,
in het beeldvlak van de analyse magneet en achter de 90◦ magneet en met metingen van
de ladingsverdeling van de bundel in het beeldvlak van de analyse magneet. Simulaties
en metingen komen goed overeen als we aannemen dat ook de Neon bundel volledig
ladings gecompenseerd is. Ook uit deze berekeningen blijkt dat de te kleine verticale
apertuur en de tweede-orde aberraties van de analyse magneet leiden tot een bundelver-
lies van ongeveer 25% en een significante verhoging van de effectieve bundel emittantie.

Het is te tijdrovend om op deze manier het bundeltransport door de hele lage-energie
bundellijn door te rekenen. Daarom hebben we hiervoor met de COSY INFINITY code
een tweede-orde overdrachtsmatrix berekend vanaf het beeldvlak van de analyse mag-
neet tot aan de zogenaamde matching sectie vlak voor het AGOR cyclotron. Met be-
hulp van deze overdrachtsmatrix kunnen we vervolgens heel eenvoudig een met GPT
berekende transversale faseruimte verdeling in het beeldvlak van de analyse magneet
transformeren naar de matching sectie. Uit de bekende acceptantie van het cyclotron
van 140 π mm mrad volgt dan dat maximaal slechts 15 - 20 % van de uit de ECR bron
geëxtraheerde bundel in het cyclotron geı̈njecteerd kan worden. Deze berekende bundel
transport efficëntie komt goed overeen met in de praktijk waargenomen waardes.

De relatief lage waarde van de bundel transport efficiëntie wordt hoofdzakelijk ver-
oorzaakt door de tweede-orde aberraties van de 110◦ analyse magneet. Daarnaast zijn
ook de bundelverliezen door de te kleine verticale apertuur van de magneet niet verwaar-



112 Samenvatting

loosbaar. We hebben een studie verricht naar de mogelijkheid om de transport efficieëntie
te verhogen door het verbeteren van de optische eigenschappen van de analyse magneet.
Het blijkt inderdaad mogelijk om zo’n verbetering door te voeren door de verticale aper-
tuur te vergroten van 67 naar 110 mm en de vorm van de magneetpolen zodanig te modifi-
ceren dat de tweede-orde aberratie coëfficiënten voor een belangrijk deel gecompenseerd
worden. Dit laatste kan gerealiseerd worden door de in- en uittree vlakken van de mag-
neetpolen een concave vorm te geven en de centrale gedeeltes een convexe vorm. We
hebben de vorm van de pooloppervlakken zodanig geoptimaliseerd dat de tweede-orde
aberratie coëfficiënten zo klein mogelijk zijn. Bundel transport simulaties laten zien dat
hiermee de transport efficiëntie van de lage-energie bundellijn verhoogd kan worden tot
45 %, een winst van een factor twee tot drie.

Tenslotte hebben we onze bundel simulatie methodiek toegepast op een ECR bron
en bijbehorend lage-energie bundelgeleidingssysteem gebruikt voor test doeleinden op
het GSI instituut in Darmstadt, Duitsland. Karakteristiek voor dit bundelgeleidingssys-
teem is dat tussen het extractie systeem van de ECR bron en de analyse magneet nog een
solenod̈e en een verticaal focusserende quadrupool magneet geplaatst is. We hebben si-
mulaties gedaan voor een He+ en een Ar7+ bundel, waarbij aangenomen werd dat beide
bundels volledig ladings geneutraliseerd zijn. Voor de He+ bundel zijn de startcondities
van de ionen in het extractie vlak van de ECR bron berekend met de PIC-MCC code
en de ionenbanen door de bundellijn met GPT. We hebben de simulaties kunnen testen
door deze te vergelijken met metingen van bundelprofielen direct achter de solenoı̈de en
de analyse magneet. Simulaties en metingen komen redelijk met elkaar overeen. Een
interessant fenomeen hierbij, dat ook bij andere, soortgelijke bundellijnen werd gevon-
den, is dat het bundelprofiel hol is. Volgens de conventionele verklaring worden holle
bundelprofielen veroorzaakt door ruimteladings effecten, waarbij de ionen met een grote
ladings-massa verhouding door de solenoı̈de sterker gefocusseerd worden dan de ionen
met een kleinere ladings-massa verhouding, waardoor deze laatste ionen in de bundel
naar buiten worden gedrukt. Echter, in onze simulatie nemen we aan dat de ruimtelading
volledig geneutraliseerd is. De holle bundel wordt volgens onze simulaties veroorzaakt
door de sferische aberratie van de solenoı̈de en de grote emittantie van de geëxtraheerde
bundel, waardoor ionen ver van de optische as sterker gefocusseerd worden en de as
eerder kruisen dan ionen die dichter bij de as bewegen.

We hebben twee verschillende simulaties uitgevoerd van de Ar7+ bundel, namelijk
één waarbij de startcondities berekend zijn met onze PIC-MCC code en een andere waar-
bij de startcondities berekend werden door onze GSI collega’s met de KOBRA3D-INP
code. Beide sets startcondities verschillen significant en leiden ook tot grote verschillen
in de berekende bundelprofielen en emittanties. Helaas hebben we nog geen metingen
kunnen doen om uit te wijzen welke van de twee simulaties het beste met de realiteit
overeenstemt.

Onze algemene conclusie uit deze studie is dat door het niet-paraxiale karakter en
de relatief grote emittantie van uit ECR ionenbronnen geëxtraheerde ionenbundels het
belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan de optische eigenschappen van
met name de dipool magneten in een lage-energie bundellijn. Moderne simulatie soft-
ware berekent het bundeltransport van ionen in lage-energie bundellijnen met voldoende
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nauwkeurigheid om een optimaal ontwerp met minimale hogere-orde aberraties moge-
lijk te maken. We hebben aangetoond dat voor bundelstromen tot ongeveer een 0.5 mA
de ionenbundel volledig ladings geneutraliseerd is en we verwachten dat dit zo blijft tot
bundelstromen van ongeveer 5 mA. Voor de nieuwste generatie supergeleidende ECR
bronnen, waarbij de geëxtraheerde bundelstroom in de orde van 50 mA of meer is, zal
ladingscompensatie wel een belangrijke issue worden.






