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Alle ladingstoestande, emittansies, intensiteite en energiegebiede 
wat in hierdie verslag gebruik word, is onderhewig aan verandering 
namate die masjien of ioonbron waarvoor dit aangegee word in meer 
besonderhede ondersoek en ontwerp word. 



INHOUDSOPGAWE 

1. INLEIDING ] 
2. BEPERKINGS WAT DEUR DIE OSS OP VERSNELLING VAN I ONE 3 

GEPLAAS WORD 
3. DIE OSS EN 'N K=^0 INJEKTORSIKLOTRON MET 'N PIG-BRON EN 8 

'N STROPER TUSSEN DIE INJEKTOR EN DIE OSS ASOOK 'N BRON 
VIR GEPOLARISEERDE PROTONE EN DEUTERONE 
3-1 Versnelling van swaarione n 
3.2 Versnelling van gepolariseerde protone en 12 

deuterone 
3.2.1 Versnelling van protone ]k 

3-2.2 Versnelling van deuterone 15 

*».1 VERSNELLING VAN SWAARIONE MET 'N K=*»0 INJEKTOR EN 15 
'N ESRIB 

k.2 Versnelling van protone tot kO MeV en deuterone tot ^^ 
20 MeV met die k=!»0 injektor 

*».3 Koste, ontwerp- en boutyd en ander eienskappe van 21 
die k=J»0 injektor 

5.1 VERSNELLING VAN SWAARIONE EN GEPOLARISEERDE PROTONE 22 
EN DEUTERONE MET 'N K=11 INJEKTOR 

5.2 Koste, ontwerp' en boutyd en ander eienskappe van die 2k 
k»11 injektor 

5.3 Gebruik van SPS1 as injektor vir swaarione en gepo- 25 
lariseerde protone en deuterone 

6. 
6.1 VERSNELLING VAN SWAARIONE MET 'N SUPERGELEIOENOE SIKLOTRON 

SGS EN 'N ESRIB 26 
7. VERGELYKING EN OPSOMMING 29 
VERWYSINGS 38 
BYVOEGSELS 
A. PARAMETERS VAN SPS1, SPS2 EN DIE OSS SOOS OORSPRONKLIK BEPLAN 39 
B. VERDUIDELIKING VAN DIE WERKING VAN 'N PIG-BRON kQ 



ELEKTRONBUNDELIOONBRON (EBIB) *i2 
ELEKTRON-SIKLOTRONRESONANSIE-IOONBRON (ESRIB) kk 

VERGELYKING VAN DIE PIG-BRON, DIE EBIB EN DIE ESRIB <<6 
BRONNE VAN GEPOLARISEERDE IONE *»9 
INFLEKTORE VIR AKSIALE INJEKSIESTELSELS 55 
DIE K-WAARDE VAN ' N SIKLOTRON 6«4 
DIE IOONBRON VIR LIGTE IONE WAT IN SPS1 GEBRUIK WORD 66 
SWAARIOONSTROPING 68 
BEPERKING VAN DIE BUNDELENERGIE AS GEVOLG VAN DIE K-WAARDE 
BY INJEKSIE IN DIE OSS INDIEN VAN STROP ING GEBRUIK GEMAAK 
WORD OM DIE LADINGSTOESTAND TE VERHOOG 70 
AANPASSINGSVOORWAARDES TUSSEN 'N INJEKTOR- EN 'N 
OOPSEKTORSIKLOTRON 73 
BERAAMDE PRYSE VAN MOONTLIKE INJEKTORE EN HULLE lOONBRONNE 
EN BUNDELLYNE 76 
PLASING VAN DIE TWEEDE INJEKTOR IN DIE VERSNELLERGEBOU 78 
ANTWOORDE OP VRAE EN KOMMENTAAR WAT NA AANLEIDING VAN DIE 
VERSLAG ONTSTAAN HET 83 



I. 

1. INLEIOING 

Reeds tydens die doenlikheidstuiie is besluit om beide swaar- en 
Iigte ione met die oopsektorsiklotron OSS te versnel. Daar is 
ook besluit op twee injektore, een vir Iigte ione SPS1 en een vir 
swaarione SPS2. Die parameters van hierdie drie masjiene, soos 
oorspronklik beplan, word in byvoegsel A gegee. Op daardie stadium 
(1971») was die enigste bron van swaarione vir siklotrone die PIG-
bron. Die werking van 'n PIG-bron, waarvan die naam afgelei is 
van die woorde Phillips Ionization Gauge en Penning Ionization Gauge, 
word in byvoegsel B bespreek. Die tipe bron lewer relatief lae 
ladingstoestande soos bv. 5+ vir Argon. Die gedagte was dat met SPS2 
die ione vooraf versnel kan word, waarna dit deur 'n stroper gestuur 
word voor finale versnelling in die OSS plaasvind. Aangesien die 
energie waartoe 'n siklotron 'n ioon kan versnel eweredig aan die 
kwadraat van die ladingstoestand is, kan hoër energieë sodoende 
verkry word. 

Met die ontwikkeling van Elektron-Bundel-loonbronne EBIB en Elektron-
Siklotron-Resonansies-loonbronne ESRIB het daar nuwe moontlikhede 
vir versnelling van swaarione ontstaan 1)2). Hierdie bronne bied 
die moontlikheid om swaarione, sonder stroping tussen die injektor 
en die OSS, te versnel tot dieselfde energieë as wat met die PIG-
bron en stroping verkry kan word. Gevolglik kan hierdie bronne 
met 'n baie kleiner injektor gebruik word, 'n Injektor byna identies 
aan SPS1 kan gebruik word. Die werking van 'n EBIB en ESRIB word in 
byvoegsels C en D respektiewelik verduidelik. In byvoegsel E word 
die twee bronne vergeIyk en word aangetoon dat 'n ESRIB 'n meer 
geskikte bron is vir 'n siklotron op grond van groter bedryfsekerheid. 

Gedurende 1980 toe hierdie bronne en 'n tweede injektor, identies 
aan SPS1, vir die eerste keer by die NVS oorweeg is, kon die nie-
vlugtige stowwe nog nie in 'n ESRIB geioniseer word nie. Sedertdien 
is 'n geskikte metode hiervoor ontwikkel. 

As gevolg hiervan en ook as gevolg van die feit dat SPS1 nou vol-
tooiing nader (in Desember 1983 is 'n interne bundel van protone tot 
4 MeV en in Jar.uarie 1984 tot 6 MeV en 8 MeV versnel,) is dit nou 



2. 

'n geskikte tyd om n besluit te neem oor die tweede injektor 

en sy ioonbronne. 

By die keuse van 'n tweede injektor is dit ook wenslik om voorsiening 

te maak vir versnelling van gepolariseerde ione. In teenstelling 

met 'n PIG-bron is 'n ioonbron vir gepolariseerde ione, netsoos 

'n ESRIB, so groot dat dit nie in die pooIopening van 'n siklotron 

geTnstalleer kan word nie. Hierdie tipe bronne word langs of onder 

die siklotron geplaas waarvandaan die bundel aksiaal met buig- en 

fokuseermagnete en 'n elektrostatiese Inflektor in die siklotron 

geïnflekteer word. Dit is dus noodsaaklik dat die tweede injektor 

'n aksiale injeksiestelsel moet he. Die werking van 'n bron van 

gepolariseerde ione en inflektore vir 'n aksiale injeksiestelsel 

word respektiewelik in byvoegsels F en G bespreek. 

Voordat die verskillende injektor-ioonbronkombinasies behandei word, 

word die beperkings wat die OSS op die versnelling van swaarione 

plaas, bespreek. 

Die volgende versneller-ioonbronkombinasies word daarna bespreek: 

(a) Die OSS en 'n k=*»0-injektorsiklotron met 'n PIG-bron en 

'n stroper tussen die injektor en die OSS asook 'n bron 

vir gepolariseerde protone en deuterone. Vir verduideliking 

van die k-waarde van 'n siklotron sien byvoegsel H. 

(b) Die versneller-ioonbronkombinasies in (a) met byvoeging van 'n 

ESRIB. 

(c) Die OSS en 'n k-11 injektorsiklotron met 'n ESRIB en 'n bron 

vir gepolariseerde protone en deuterone. Indien wenslik kan 

daar ook 'n eksterne PIG-bron bygevoeg word. Die moontlikheid 

om die bestaande SPS1 vir hierdie doel te gebruik, word 

bespreek. 

Vir 'n verduideliking van die werking van die bestaande bron vir 

ligte ione in SPS1, sien byvoegsel I. 
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(d) 'n Supergeleidende siklotron SGS met 'n k-waarde van 

800, 'n ESRIB en 'n bron vir gepolariseerde protone en 

deuterone. Hierdie versneller werk onafhanklik van die 

OSS. 

Ten slotte word die verskillende kombinasies vergelyk en word 

'n aanbeveling gernaak. 

2. BEPERKINGS WAT DEUR DIE OSS OP VERSNELLING VAN iONE GEPLAAS WORD 

Die k-waardes van die OSS by injeksie en ekstraksif vir verskillende 

massagetalle, *x>rd in figuur 1 gegee. Die k-waardes by ekstraksie 

beperk die energie waartoe ione versnel kan word ongeag of die 

ladingstoestand deur stroping of in 'n ioonbron verkry is terwyl 

die k-waarde by injeksie die ladingstoestand wat met stroping ver-

krygbaar is, beperk. 

Figuur 2 toon die energie waartoe volledig gestroopte atome 

in die OSS versnel kan word. Die energiewaardes T word gegee deur: 

T (Enerqie/nukleon in MeV) 
7 2 

= 200-^2- vir A < 5 

7 2 

en > 220 -£5- vir A > k 
A 2 

met Z en A die atoom- en massagetal respektíewelík. In figuur 2, 

soliede lyn.is 'n grafiek van die punte wat sodoende verkry is, ge-

trek. Al sou daar dus in die toekoms beter ioonbronne en/of stropers 

ontwikkel word, kan daar met die OSS nooit hoër energieë as die in 

figuur 2 bereik word nie. 

Figuur 2, stippellyn, toon die maksimum energie wat met die OSS verkry 

kan word indien die ladingstoestand van die ione wat versnel word 

deur stroping verkry of verhoog is. Die stropingsdata wat hiervoor 

gebruik en die uitdrukkings waarmee dit bereken is, word in 

byvoegsel J behandel. Punte op die grafiek is bereken deur gebruik 

te maak van die feit dat die energie waarmee die bundel deur die 



K=8 VIR A<5 

> 

K = U VIR A>4 

K=200 VIR A<5 

> 

K=220 VIR A>4 

Figuur 1 : Definisie van die k-waardes van die OSS. 
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ENERGIE BEPERKINGS VIR DIE OSS 
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Figuur 2 : Energie per nukleon, vir die OSS, vir volledig geToniseerde 
atome, soliede lyn, en vir ione waarvan die ladings toestand 
deur stroping tussen die injektor en die OSS verkry of verhoog 

stippellyn, met 'n k-w,i,irdr van I! by inieksie in die OSS. is 
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stroper gaan ook die energie is waarmee die bundel in die oopsektor-
sikiotron ingeskiet word. Hierdie energie word eerstens gegee: 

T (Energie per nukleon in MeV) 

= n _|_ , Vir A > k, 

met Q die ladingstoestand wat deur stroping verkry is. 'n Tweede 
verband wat geld tussen T en Q is die stropingskurwe vir die 
atoom met die A-waarde wat in die vergelyking gebruik is. Die waarde 
van T, by injeksie in die OSS, en Qwat aibei verbande bevredig kan 
gekry word deur bostaande uitdrukking grafies op die stropingskurwe 
aan te bring soos in byvoegsel K gedoen en verduidelik word. Met die 
lading Q kan die maksimum energie by ekstraksie in die OSS, waartoe 
die ioon versnel kan word, nou bereken word: 

T = 220 -rí- vir A > k. A 2 

Die k-waarde van die injektor waarmee die energie 

Q s
2 

T = 11 -y bereik kan word, word bepaal uit 

<L 2 Q, 2 

T = n JF = k A2" m e t 

Q. die ladingstoestand wat in die ioonbron verkry is. Hieruit 
volg dat: 

Q s 2 

k = 1 1 Q ? ' 
i 

Die stippellyn in figuur 2 kan opgeskuif word na hoër energieë 
deur by 'n groter radius en dus 'n groter k-waarde as 11, te injekteer 
soos byvoorbeeld vertikaal deur een van die poorte in die valleiva-
kuumkamer soos in figuur 3 aangedui word. Sodoende kan, soos in 
byvoegsel K verduidelik word, 'n energie per nukleon van 36 MeV, 
vir Argon, i.p.v. 19 MeV met die gewone infleksieradius 



Figuur 3: Een van die valleivakuumkamers van die OSS. Die pyl dui die 
posisie waar daar moontltk aksiaal geTnjekteer kan word, aan. 
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verkry word. Die k-waarde van die injektor wat hiervoor benodig 

word, is nou 280 i.p.v. 40 tevore, met 'n ladingstoestand van 6+ 

vir Argon uit die ioonbron. Die k-waarde van die injektor is nou 

groter as die van die OSS. Aangesien die injektor slegs vir lae 

intensiteite benodig word, sou 'n supergeleidende siklotron S6S met 

'n k-waarde van 280 of selfs hoër, sê k=500, as 'n alleenstaande 

masjien gebruik kon word. Met k-waardes van 280 en 500 word 'n 

energie van 25,2 en 45 MeV/nukleon respektiewelik bereik vir A 1 2 . 

Op grond hiervan word die gevolgtrekking gemaak dat dit nie 

lonend is om die energie van swaarione in die OSS te verhoog 

deur gebruik te maak van 'n groter injeksieradius nie, veral nie 

as die koste hieraan verbonde ook nog in aanmerking geneem moet 

word nie. In figuur k word die k-waarde van die injektor as 'n 

funksie van die k-waarde by injeksie in die OSS en ook as 'n 

funksie van die energie per nukleon by ekstraksie in die OSS 

gegee vir verskiliende ladingstoestande uit die ioonbron van die 

injektor. Uit laasgenoemde figuur kan gesien word dat 'n k=i«0 

injektor voldoende is vir injeksie by k=11 in die OSS, indien 

van stroping gebruik gemaak word. 

3- DIE OSS EN 'N K=40-INJEKTORS1KLOTRON MET 'N PIG-BRON EN 'N 

STROPER TUSSEN DIE INJEKTOR EN DIE OSS AS00K 'N BRON VIR GEPOLA-

RISEERDE PR0T0NE EN DEUTERONE 

In figuur 5 word die uitleg van hierdie versneller-ioonbron-

kombinasie saam met SPS1 en sy ioonbron gewys. Daar is reeds na 

die parameters van SPS2, soos oorspronklik beplan, in byvoegsel A 

verwys, waar genoem word dat SPS2 met twee l80 -dees en harmoniese 

getalle drie en nege sal werk. 

Twee l80 -dees laat egter geen ruimte vir diagnostiese apparaat, 

splete en die ekstraksiestelsel nie en beperk selfs die ruimte 

wat vir die ioonbron benodig word. 0m vir hierdie komponente voor-

siening te maak, moet die dees weggesny word, bv. 20 aan elke kant van 
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BEREKENING VIR ARGON 
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Figuur k : Grafiek van die k-waarde wat vir die injektor benodig word teen 
die energie per nukleon by ekstraksie in die OSS en die k-waarde 
by injeksie in die OSS vir Argon vir verskillende ladings-
toestande uit die ioonbron van die injektor. 
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STROPER 

PIG-BRON 

BRON VIR 
GEPOLARI-
SEERDE 
I0NE 

BESTAANDE 
BRON 

Figuur 5 : Die OSS en 'n k=^0 in jek to r met 'n PIG-bron en 'n 
stroper tussen die in jek to r en die OSS asook 'n bron 
v i r gepolariseerde protone en deuterone. 
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elke dee. Wegsnyding van die dees veroorsaak egter vergroting 

van die bundel in die radiate faseruimte 3), at word die fop-

dees ook weggelaat, by veral die hoë harmoniese getal nege. Met 

'n harmoniese getal van nege kan die dees byna glad nie weggesny 

word nie. 

Die enigste alternatief is om een l80 -dee te gebruik. Hierdie 

oplossing is ook in ooreenstemming met die feit dat vir swaarione 

wat relatief hoë ladingstoestande net, slegs 'n klein deespanning 

nodig is vir 'n hoë energie toename per omwenteling en 'n gegewe 

baanskeiding by ekstraksie. Gepolariseerde protone en deuterone 

sal by 'n lae magneetveld versnei word soos later aangetoon word. 

Gevolglik sal die baanskeiding ook voldoende wees (5,3 mm vir 60 kV 

deespanning). 

Aanvanklik is daar ook gespesifiseer dat SPS2 'n maksimum radiofre-

kwensie van 26 MHz sal hê. Na aanleiding van die nuwe vereiste 

dat gepolariseerde protone in die masjien versnei moet word, indien 

dit as 'n tweede injektor gekies word, is ondersoek ingestel na die 

maksimum bereikbare frekwensie. Vir 8 MeV-protone word 'n fre

kwensie van 26 MHz benodig indien die frekwensies van SPS2 en die 

OSS dieselfde is, wat ook die normale toestand is. Daar is 

vasgestel dat 'n maksimum frekwensie van ongeveer 18 MHz bereik kan 

word, 'n Presiese waarde kan slegs deur meting op 'n model vasgestel 

word. Om 'n 1:3 frekwensiegebied te kry, moet die minimum frekwensie 

dus 6 MHz wees. Op grond hiervan word daar vir die res van die ver-

slag aanvaar dat die frekwensiegebied 6 MHz tot 18 MHz sal wees en 

word daar aangetoon hoe ligte ione versnei kan word tot 8 MeV vir 

protone deur SPS2 by 'n frekwensie drie keer kleiner as die van 

die OSS te bedryf. 

Om die verskillende bedryfskondisies vir swaar- en ligte ior.e 

te verstaan is dit noodsaaklik om die aanpassingsvoorwaardes 

vir twee siklotrone, soos in byvoegse) L uiteengesit word, te 

ken. 

3-1 Versneiling van swaarione 

Daar is reeds aangetoon dat 'n k-waarde van 40 voldoende is oil 

die nviksimum anergic wot met die OSS beroik knn word, indien von 
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stroping gebruik gemaak word, te kry. Die verwagte energiegebiede 

en intensiteite vir 'n interne PIG-bron (in die injektor), word 

in tabel een gegee. 

Aangesien die injektor 'n aksiale injeksiestelsel moet hê vir 

gepolariseerde protone en deuterone kan daar van 'n eksterne 

PIG-bron gebrui' gemaak word. Daar is by Bonn k) en Grenoble 5) 

vasgestel dat 'n eksterne PIG-bron bundel intensiteite, kompeterend 

met 'n interne bron, lewer. 'n Eksterne bron benodig egter 'n 

addisionele elektromagneet asook 'n elektrostatiese kanaal. Die 

bron moet ook op 'n hoogspanningsplatform gemonteer word. Aan 

die anderkant behoort dit makliker te wees on» 'n eksterne bron 

meganies stabiel te monteer. 

Om die komplikasie van die gebruik van 'n interne bron en 'n aksiale 

injeksiestelsel vir gepolariseerde ione te vermy, word aanbeveel dat 

'n eksterne PIG-bron gebruik word indien daar besluit sou word om 

•n k=|iO-injektor te b •. 

Dit is baie moeilik om die verwagte emittansie van die bundels in 

tabel een te bepaal aangesien daar vir prakties geen siklotron ter 

were Id eksperimenteIe of teoretiese emittansiewaardes, vir swaarione, 

aangegee word nie. Die emittansie van 'n bund».I word hoofsaaklik 

bepaal deur die ioonbron en die aantal splete in die middelste gebied 

en hul posisie. Verder word die effektiewe emittansie van die bundel 

vergroot tydens ekstraksie wanneer die bundel deur die randveld van 

die hoofmagneet beweeg. 

3.2 Versnelling van gepolariseerde protone en deuterone 

Die k-waarde van die injektorsiklotron moet vir ligte ione gelyk 

wees aan die k-waarde van die OSS by injeksie aangesien die la-

dingstoestand in die twee masjiene dieselfde is. Die injektor, 

wat hier behandel word, het 'n maksimum k-waarde van bQ terwyl 

die OSS vir ligte ione by injeksie 'n k-waarde van 8 het. 

Gevolglik moet die magneetveld van die injektor ,net ten minste 

'n faktor 2,236 t.o.v. die maksimum waarde verminder word om 

protone, deuterone en ander ligte ione te versnel. Die maksimum-

veldwaarde is 1,293 T terwyl die veldwaarde vir 'n k-waarde 

von agt 0,57 T i r>. 
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TABEL 1 

ENERGIEë EN INTENSITEITE WAT NA VERWAGTING MET SPS2 (k = kO), 
•N STROPER EN DIE OSS VERKRY KAN WORD 

loon Energie 
(HeV/nukleon) 

Intensi t e i t 
(dnA) 

Intensitei t 
(deelt j ies 
per sekonde) 

»2C*+ -•> 1 2 C 6 + 55 62 0,39 x 1 0 1 2 

1 H N 3 + - m Ns+ ko,u 250 1,6 x 1 0 1 2 

1 6 0 5 + - 1 6 0 7 + 42,1 20 0,12 x 1 0 1 2 

2 0 N e 3 + - 2 0 N e 7 + 27 > 167 > 1,0 x 1 0 1 2 

2 0 N e " + - 2 0 N e 8 + 35,2 167 1,0 x 1 0 1 2 

2 0 N e 5 + H - 2 0 N e , + W,5 50 0,31 x 1 0 1 2 

" °Ar 5 + + "•°Ar 1 0 + 13,75 120 0,7i x 1 0 1 2 

* °Ar 6 + - " °Ar 1 2 + 19,8 33 0,21 x 1 0 1 2 

- °Ar 7 + - " °Ar 1 2 + 19,8 11« 0,09 x 1 0 ' 2 

8 " K r 6 + - 8 H K r 1 2 + M 8 - -

i 3 i X e 7 V 3 » X e 1 3 + 

2,16 - -
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VersneUing van protone 

Uic die aanpassingsvoorwaardes is d i t bekend dat: 

" i 
n ^ - 0 . 7 5 

2 

met n die verhouding van die frekwensie van die OSS tot die van 
die injektor, h } en h 2 die harmoniese getalle van onderskeidelik 
die injektor en die OSS. 

Verder is voorheen reeds genoem dat die maksimum frekwensie wat 
met 'n k = 40-injektor bereik kan word 18 MHz is. Die omloop-
frekwensie van protone by 0,57 T is egter 8,6 MKz. 'n Harmoniese 
getal van 3 kan dus nie gebruik word vir protone by die maksimum-
veld 0,57 T en k-waarde 8 nie. 

Bogenoemde uitdrukking moet dus soos volg saamgestel word: 

" - *, 
hj= 1 en 
h = 4. 
2 

Indien die veld in die injektor verder verlaag word tot 0,39 T 

is die omloopfrekwensie 6 MHz en kan die volgende waardes 
van n, h en h gebruik word: 

n = 1 , 

h 2 - * • 

Protone kan dus versnel word met 'n k = 40 injektor mits die 
veld oor 'n wye gebied verstelbaar is en die verhouding tussen 
frekwensies van die twee masjiene as 1 en 3 gekies kan word. 
Hie-voor word 'n fasestabiele frekwensievermenigvuldiger 
benod ig. 

Van 200 MeV tot 95 MeV sal protone dus met onqelyke frekwensies 
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d.w.s. waarskynlik laer intensiteit, versnel word. Onder 95 MeV 
kan die frekwensies weer geiyk wees. 

3.2.2 Versnelling van deuterone 

Met 'n veld van 0,57 T kan deuterone tot *» MeV versnel word 
in die injektor en dan verder tot 100 MeV in die OSS. Die 
omloopfrekwensie is ^,3 MHz by 0,57 T met die gevolg dat die 
uitdrukking: 

soos volg saamgestel kan word: 

n - 1, 
h i = 3 
h = «i . 2 

Hierdie syfers bly van toepassing tot 'n energie so laag as 
21,3 MeV. 

Geen probleme word dus voorsien met die versnelling van gepola-
riseerde deuterone in die k = '0 injektor nie. 

4.1 VERSNELLING VAN SWAARIONE MET 'N K-frO INJEKTOR EN 'N ESRIB 

Daar is twee modes waarin hierdie siklotron-ioonbronkombinasie 
kan werk. 

Ladingstoestande soortgelyk aan die wat 'n PIG-bron lewer word 
uit 'n ESRIB-bundel geselekteer en in die injektor versnel en 
dan gestroop voor verdere versnelling in die OSS. Soos reeds 
voorheen uitgewys is, beteken dit dat dieselfde energieë as 
in tabel een verkry kan word met die voordeel dat *n ESRIB 'n 
baie meer betroubare en stabiele bron as 'n PIG-bron is. In 
die geval word die maksimum k-waarde van kO en veidwaarde van 
1,293 T van die injektor benut. 
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Die ander mode is bedryf met gebruikmaking van die hoë ladings-
toestande wat 'n ESRIB lewer. Die vraag is of hierdie hoë 
ladingstoestande, en gevolglik relatief hoë energieë wat verkry 
kan word deur gebruikmaking van die k-waarde van kOt verder verhoog 
kan word deur stroping tussen die injektor en die OSS. Die ant-
woord is dat die bundel wel verder gestroop kan word met die 
beskikbare bundelenergie maar dat die bundel nie meer in die OSS 
geTnjekteer kan word nie omdat die aanpassingsvoorwaardes nie 
meer bevredig word nie. 

Daar is reeds aangetoon dat die energieë wat verkry word 
wanneer van stroping gebruik gemaak word, nie hoër kan wees as 
die waardes wat met die stippellyn in figuur 2 gegee word nie. 

Die enigste moontlikheid wat oorbly, indien die hoë ladings
toestande uit die ESRIB gebruik word, is om by laer veldwaardes, 
netsoos vir protone en deuterone, te werk. 

indien van laasgenoemde mode gebruik gemaak word, kan alle 
energie/nukleon-waardes bo 8,3 MeV met die volgende waardes van 
h , h en n versnel word: 
l' 2 

h, = 3, 

n = 1. 

Vir energie/nukleon-waardes onder 8,3 MeV moet die volgende 
waardes gebruik word: 

h, = 9, 
h 2 - 12, 
n - 1. 

Dit beteken dat 'n relatief lae intensiteit vir energíeë onder 
8,3 MeV/nukleon verwag kan word as gevolg van die hoë harmoniese 
getal 9 en die probleme wat dit in die middelste gebied veroorsaak. 
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In tabel twee word tipiese ladingstoestande Mat net 'n ESRIB, 
Mininafios, verkry word en die ooreenstemnsnde energies waartoe 
ione net 'n k - 40 injektor en die OSS, sonder stroping na 
verwagting versnel kan word. 

In figuur 6 word die k«40 injektor net die verskillende ioonbronne 
waannee dit kan werk, aangedui saan net SPS1 en die OSS. Die 
veldwaardes waarby die injektor, vir verskillende ioonbronne, 
werk, word in figuur 7 aangedui. Oit is duidelik dat die veld-
gebied tussen 0,69 T en 1,293 T net benodig word indien stroping 
gebruik word on die ladingstoestand te verhoog. 

4.2 Versnel ling van protone tot 40 MeV en deuterone tot 20 HeV net 
die k«40 injektor 

Aangesien die k-waarde van die injektor 40 is sou nens kan verwag 
dat protone en deuterone respektiewelik tot 40 HeV en 20 HeV versnel 
kan word en dat hierdie bundels ook gepolariseerd verkry kan word. 
Die moontlikheid bestaan on die bundels vir eksperimente en 
isotoopproduksie te gebruik. 

Indien 'n verskeidenheid van deeltjies oor 'n wye energiegebied 
versnel moet word, word die masjien outonaties 'n duur masjien 
wat nie vir 'n spesifieke doe I besonder goed geskik is nie. 
Enkele faktore wat 'n rol speel word hier bespreek. 

Indien die k*40 siklotron slegs as 'n injektor gebruik word, is 
die maksimum energie/nukleon waartoe protone versnel word 8 MeV, 
terwyl dit 40 MeV sal wees vir die gebruik wat hier beoog word. 

Die groter energie/nukleon waarde, 40 MeV i.p.v. 8 MeV, wat nou 
bereik moet word, beteken dat meer poolopeningspoele gebruik moet 
word en dat groter strome (duurder kragbronne) deur die spoele 
gestuur moet word. Versnelling van protone tot 40 MeV is ook nie 
in lyn met die gedagte van een dee nie. Die baanskeiding vir proton 
sal bv. slegs I mm wees vir 40 MeV protone. Afgesien daarvan dat di 
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TABEL 2 

EMERGIEë EN INTENSITEITE WAT NA VERWAGTING MET 
'N K = 40 INJEKTOR EN 'N ESRIB NA OIE OSS VERKRY KAN WORD 

loon Ladingstoestand Energie Intensiteit 
(HeV/nukleon) (dnA) 

I 2C 5 38,2 25 
6 55 -.8 

1 5N 6 35,2 »2.5 
7 47,9 0,7 

"0 6 30,9 41.7 
7 42,1 7,1 

"Ne 8 35,2 6,3 
9 44,6 0.17 
10 55 0.008 

*°Ar 11 16,6 2,3 
12 19,8 0,63 
13 23,2 0,19 

"Hi 9 5,3 8,3 
10 6,5 5,0 
11 7,9 2,5 
12 9,4 0,4 

"Cu 10 5,5 5,5 
11 6,7 3,* 1 12 8 1,9 
13 9,4 0,5 

M K r 13 5,3 3,8 
16 8 0,16 

9 0 Zr 12 3,9 6,3 
13 M 4,4 
14 5,3 2,7 

"Mo 18 7,7 1,5 
19 8,6 1,3 
20 9,5 0,75 
21 10,5 0,24 

"iTa 22 3,2 1.4 
23 3,6 1,1 
24 3,9 0,3 
25 4,2 0,2 

I M W 22 3,1 3 
23 3,4 2,3 
24 3,7 1,7 
25 *.l 1,0 
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STROPER 

PIG-BRON 
BRON VIR 
GEPOLARISEER 
DE IONE 

BESTAANOE 
BRON 

Figour 6: Die OSS, SPS1, en 'n k-W injektor. Oie injektor 
kan ione afkomstig van 'n PIG-bron, 'n ESRIB en 
'n bron vir gepolariseerde lone versnel. 
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.293 

B(T) 
0.69 

0.57 

0.3»8 

0.0 

Hierdie gebied word slegs vir 
PIG-bronne en ESR-bronne met lae 
ladingstoestande benodig. 

In hierdie gebied kan ESR-bronne 
met hoe ladings toestande werk. 

In hierdie gebied kan met 
gepolariseerde ligte ione 
gewerk word. 

In hierdie gebied sal die veldvorm 
nie geskik wees vir versnelling. 

Figuur J: Hagneetveldwaardes vir 'n k«40 injektor waarby 
verskillende ioonbronne kan werk. 
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ekstraksie van die bundel sal beperk moet die ekstraksiestelsel by 

i die hoër energie in elk geval meer ingewikkeld wees. Op grond hiervan 

kan dadelik gesê word dat die masjien nie geskik sal wees vir 

isotoopproduksie tensy isotope in die masjien geproduseer word wat 

hoogs onwenslik is. Oit is in elk geval te betwyfel of voldoende 

stroom met die aksiale injeksiestelsel verkry kan word. 
! 

Produksie van radio-aktiewe isotope in die k-^O injektor kan dus nie 

aanbeveel word nie. 

'n Ander probleem wat opgelos moet word vir elke siklotron is die j 

ontwerp van die middelste gebied van die siklotron. Vir die k=*tO 

injektor moet reeds voorsiening gemaak word vir beide swaar- en 

ligte ione. Indien die energiegebied vir ligte ione verder uit-

gebrei word, sal dit die middelste gebied nog verder kompliseer. 

tot by 'n punt waar die werking van die siklotron as injektor 

sterk benadeel word. 

Op grond hiervan kan nie aanbeveel word dat die injektor ook 

| protone tot *»0 MeV en deuterone tot 20 MeV moet versnel nie. 

I Die laer energieë waarby geTnjekteer word, is wel beskikbaar vir 

eksperimente. 

*».3 Koste, ontwerp- en boutyd en ander eienskappe van die k»40 injektor 

1 Die koste van die k-'jO injektor, ioonbronne en bundellyne is in 

I byvoegsel M uiteengesit en word hier slegs opgesom: 

| k-40 injektor 

Eksterne PIG-bron 

! ESRIB 
i 

Bron vir gepolariseerde protone en deuterone 

j Injeksielyn vir die k-*»0 injektor 

Oordragslyn 

Vloerprys 

R 

3 026 000 

250 000 

925 000 

816 000 

807 000 

1 571 000 

100 000 

7 ^S 000 
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Aangesien die k='»0 siklotron van vooraf aan on twerp moet word, 
word daar beraam dat ontwerp- en boutyd 6 jaar sal duur. Newe 
apparaat, soos bv. die magneetveldmeetapparaat, moet ook weer 
ontwerp en gebou word. 

Uit paragraaf k.2 is dit duidelik dat die k-waarde van kO te hoog 
is wanneer 'n ESRIB of 'n bron vir gepolariseerde ione gebruik word 
en stroping nie gebruik word nie. 'n k-Waarde van 11 is voldoende. 
Aangesien'n ESRIB ladingstoestande en intensiteite lewer wat 
kompeterend is met die wat met 'n PIG-bron, 'n k=^0 injektor en 
stroping verkry kan word kan 'n k=l 1 injektor met 'n ESRIB vir 
versnelling van swaarione gebruik word. 

Indien 'n PIG-bron en 'n stroper gebruik word moet rekening gehou 
word met die kort leeftyd, enkele ure, van hierdie komponente. 

Die vorm van die katode en antikatode, van die PIG-bron, verander 
as gevolg van verstuiwing deur swaarione terwyl die stroper tydens 
'n eksperiment dikker, opdamping, of dunner, verstuiwing, word. Dit 
maak dit noodsaaklik om van tyd tot tyd verstellings te maak in 'n 
poging om te kompenseer vir die verlies aan opbrengs. In 'n ESRIB, 
aan die anderkant, word die plasma deur magnetiese spieëls ingeperk 
en so 'n bron kan vir dae aaneen sonder aandag werk. 

5-1 VERSNELLING VAN SWAARIONE EN GEPOLARISEERDE PROTONE EN DEUTERONE 
MET 'N K-11 INJEKTOR 

Die versnellerkombinasie wat hier bespreek word, word in figuur 8 
gewys. Die k-11 injektor is byna identies aan die bestaande SPS1. 
Versnelling vind plaas met twee 90°-dees by harmoniese getalle 2 
en 6. Vir die k-11 injektor moet die volgende verband tussen n, 
h en h bevredig word (sien byvoegsei L): 

n hi 
- 0,5 . 

Aangesien ĥ »it en 12 en h, -2 en 6 is kan n altyd gelyk aan een 
wees met 'n frekwensiegebied van 8,6 MHz tot 26 MHz, wat ook die 
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BRON VIR 
GEPOLARI-
SEERDE 
IONE 

BESTAANDE 
BRON 

Figuur 8: Die OSS, SPS1 en 'n k = II injektor. Die injektor 
kan ione vanaf 'n ESRIB en 'n bron vir gepolariseerde 
ione versnel. 'n PIG-bron kan ook gebruik word 
maar stroping tussen die injektor en die OSS is 
nie moontlik nie as gevolg van die lae k-waarde, II. 
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frekwensiegebied vir SPS1 is. Alle energie/nukleonwaardes onder 
17,3 MeV kan slegs met 'n harmoniese getal van 6 in die injektor 
en 12 in die OSS verkry word. Aangesien daar twyfel bestaan 00r 
die werking van die OSS by 'n harmoniese getal van twaalf en daar 
verwag word dat dit moeilik sal wees om die bundel te sentreer by so 
'n hoë waarde van die harmoniese getal, is dit wenslik dat die 
frekwensiegebied uitgebrei word na die laer waardes, bv. tot by 
6 MHz. Met hierdie frekwensiegebied, 6 MHz tot 26 MHz, kan 
energie/nukleon-waardes so laag as 8,3 MeV bereik word voordat 
daar oorgeskakel moet word na k=12 in die OSS. Vir koolstof en 
ander Iig-swaarione, kan dus in die energiegebied 55 MeV tot 
8,3 MeV en vir Argon van 20 MeV tot 8,3 MeV met 'n harmoniese 
getal van k in die OSS gewerk word. 

Die minimumfrekwensie kan verlaag word tot 6 MHz deur die trans-
missielyne 3,** m langer te maak. Dit is egter 'n lomp oplossing 
van die probleem en daar word voorgestel dat dit gedoen word 
deur 'n verstelbare kapasiteit tussen die binneste en buitenste 
geleiers te monteer op die voorpunt van elke resonator, 'n 
Addisionele kapasiteit van 27*> pF word benodig. Die maksimum 
stroom daardeur sal 452 A wees, 'n Plaat met onpervlakte 0,0*» m 2 

op 'n afstand van 12,8 mm sal voldoende kapasiteit gee. 

Die k=11 injektor met 'n ESRIB as ioonbron en die OSS lewer 
energie/nukleon-waardes identies aan die in tabel twee. Protone 
en deuterone kan respektiewelik tot 200 MeV en 100 MeV versnel word 

as beide gepolariseerde en ongepolariseerde ione. 

Daar word verwag dat hierdie versneller-ioonbronkombinasie 
stabiel en betroubaar sal werk. 

Koste ontwerp- en boutyd en ander eienskappe van die k-11 injektor 

Die koste van 'n k»11 injektor, ioonbronne en bundelIyne is in 
byvoegsel M uiteengesit en word hier slegs opgesom. 
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K-11 injektor 2 539 000 
ESRIB 925 000 
Bron vir gepolar;seerde protone en 

deuterone 8l6 000 
Injeksielyn 807 000 
Oordraglyn 1 571 000 
Vloerprys 100 000 

6 758 000 

Aangesien die bestaande tekeninge vir SPS1 byna netso gebruik kan 
word en al die newe apparaat netso gebruik kan word en nie weer 
vervaardig noef te word nie, kan die k«11 injektor in 4 jaar 
gebou word. Die enigste nuwe werk is die ontwerp van die 
aksiale injeksiestelsel en die middelste gebied asook ontwikkelings-
werk op die rf-stelsel. 

5.3 Gebruik van SPS1 as injektor vir swaarione en gepolariseerde 
protone en deuterone 

Aangesien SPS1 maksimum k-waardes van 11 en 8 vir respektiewelik 
swaar- en Iigte ione het bestaan die moontlikheid om die 
masjien ook as *n injektor vir swaar- en gepolariseerde ione 
te gabruik. 

Daar is tevore reeds genoem dat 'n frekwensiegebied van 6 MHz tot 
26 MHz benodig word vir die swaarioon-injektor terwyl SPS1 slegs 
tussen 8,6 MHz en 26 MHz bedryf kan word. Dit sal baie duur wees 
om op hierdie stadium die nodige veranderinge aan SPS1 aan te 
bring. Hierdie is egter nie die hoofrede waarom die gebruik van 
S,bl as injektor vir swaarione afgeraai word nie. 

Die middelste gebied van SPS1 is uiters gekompiiseerd in terme van 
die vorm van elektrodes en die aantal en posisie van die splete in 
die gebied. Daar word voorsiening gemaafc vir beide lig-swaar-
en ligte ione asook vir hoë intensiteit bundels vir terapie en 
isotoopproduksie. Indien daar verdere vereistes, soos bv. die 
installering v.in 'n aksiale injeksiestelsel is, word die wcrkinq 
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van die bale belangrike gebied so beperk dat nie een van die be-
oogde doelstellings bate goed bereik kan word nie. 

Dit word betwyfel of voldoende bundel intensiteit vir isotooppro-
duksie en terapie met ( n aksiale injeksiestelsel verkry kan word. 
Dit beteken dat beide 'n interne ioonbron en *n aksiale injeksie-
stelsei in die gebied gebruik moet word. Om vir beide swaar- en 
ligte ione oor *n wye energiegebied voorsiening te maak, word 
verskeie inflektore benodig. 

Daar bestaan die moontlikheid om aan al hierdie vereistes te 
voldoen deur gebruik te maak van inpropdees en ander komponente. 
Die nodige veranderinge aan SPS1 sal baie duur wees en die betrou-
baarheid van die injektor vir isotoopproduksie en terapie in gevaar 
stel. 

Op grond hiervan word installering van 'n aksiale injeksiestelsel 
in SPS1 sterk afgeraai. 

VERSNELLING VAN SWAARIONE MET 'N SUPERGELEIDENDE SIKLOTRON 
SGS EN 'N ESRIB 

Die moontlikheid om 'n SGS as injektor vir die OSS te 
gebruik is reeds genoem en daar is reeds aangetoon dat a I 
sou Argonatome voliedig gestroop word en dan met die OSS versnel 
word 'n maksimum energie/nukleon van kS HeV verkry sou word. 

Indien 'n SGS, met bv. 'n k-waarde van 800, as alteenstaande masjien 
met 'n ESRIB as ioonbron gebruik word, kan die energieë (maksimumwaardes) 
en intensiteite in tabel 3 verkry word sonder dat stroping gebruik 
word om die ladingstoestand te verhoog. Hierdie energiewaardes 
is aansicnlik hoër as wat met die OSS en 'n supergeleidende siklotron 
as injektor verkry kan word, 'n Moontlike posisie vir so 'n siklotron 
word aangedui deur kluis SGS in fig'iur 9. 

Die moontlikheid om 'n supergeleidende siklotron vir versnelling 
van swaarione te gebruik, is reeds baie jare gelede oorweeg. 
Die probleem was altyd dat met 'n PIG-bron en 'n k=500 masjien 
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TABEL 3 

ENERGIES WAT NA VERWAGTINC MET 'N K = 800 SUPERGELEIOENDE SIKLOTRON 
EN 'N ESRIB VERKRY KAN WORD, ONAFHANKLIK VAN DIE OSS 

loon Ladingstoestand Energie Intensitei t 
(MeV/nukleon) (dnA) 

, 2 C 5 139 25 
6 200 0,8 

1 S N 6 128 12,5 
7 174 0.7 

1 G 0 6 112,5 41,7 
7 153 7,1 

2 0 Ne 8 128 6,3 
9 162 0,17 

10 200 0,008 

"°Ar 11 60,5 2,3 
12 72 0,63 
13 84,5 0,19 

5 8 N i 9 19,3 8,3 
10 23,8 5,0 
11 28,8 2,5 
12 34,2 0,4 

6 3 Cu 10 20,2 5,5 
11 24,4 3,4 
12 29 1,9 
13 34 0,5 

" K r 13 19,2 3,8 
16 29 0,16 

, 0 Z r 12 14,2 6,3 
13 16,7 4,4 
14 19,4 2,7 

"Mo 18 28,1 1,5 
19 31,3 1.3 
20 34,7 0,75 
21 38,3 0,24 

m T a 22 11,8 1,4 
23 12,9 1.1 
24 14 0.3 
25 15,3 0,2 

""v 22 11.4 3 
23 12,5 2,3 
24 13,6 1,7 
25 14,7 1,0 

I 
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i i 

Figuur 9 : Die kluise in die eksperimentele gebied met 'n 
moontlike posisie vir 'n supergeleidende siklotron 
in kluis SGS. 
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dj e e
nergie/nukleon wat bereik kan word, identies is aan die 

wat met 'n k = 'tO injektor en die OSS bereik kan word. Aange-

sien die OSS reeds in aanbou was en op die koop toe ook Iigte 

ione met hoe intensiteit lewer, was 'n k = 500 masjien dus nie 

'n interessante moontlikheid nie. Met die koms van ESR-bronne 

het die situasie drasties verander soos in tabel 3 gesien word. 

Die koste van 'n k - 800 SGS met die nodige ioonbronne, bundel-

lyne, kluis, dienste ens. sal na raming ten minste R12 000 000 

beloop, terwyl die ontwerp- en boutyd ten minste 8 jaar sal 

duur, selfs al word daar op groot skaal van oorsese ontwerpe 

gebruik gemaak. Een van die probleme wat voorsien word, is 

dat 'n aksiale injeksiestelsel benodig word, terwyl een super-

gel eidende siklotron tot dusver van so 'n stelsel voorsien is. 

'n Studie 6) is wel gemaak en dit lyk moontlik on so 'n stelsel 

in 'n super-geleidende siklotron in te bou. 

Hierdie nadele, nl. die prys en die tyd wat benodig word vir ontwerp 

en bou moet opgeweeg word teen die hoër energie wat verkry word. 

7. VERCELVKING EN 0PS0HHING 

Die beperkings wat die OSS op versnelling van swaarione plaas, 

wanneer stroping gebruik word, as gevolg van die k-waarde van 11 

by injeksie kan verlig word deur by 'n groter radius en k-waarde 

te injekteer. Die injektor moet dan ook 'n groter k-waarde hê, 

bv. etlike honderde i.p.v. 40. 0m die bundel by een van die 

poorte in die vakuumkamer te injekteer moet dit eers vertikaal 

dan horisontaal en dan weer vertikaal gebuig word voordat dit 

op die mediaanvlak van die OSS ingeskiet kan word. Die bestaande 

kwadrupole in die oordragslyn sal ook vervang moet word met magnete 

wat langer is en by 'n hoër veldsterkte werk. Die injektor, met 

die hoë k-waarde, wat bv. 'n super-geleidende siklotron kan wees, 

kan beter benut word deur dit as 'n alleenstaande siklotron met 'n 

ESRIB as ioonbron te bedryf. Twee keer hoSr energieë kan bv. 

gekry word. Op grond hiervan kan injeksie by 'n groter k-waarde 

nie aanbeveel word nie. 
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'n injektor met 'n k-waarde van kO kan met 'n verskeidenheid van 
ioonbronne, PlG-bron, ESRIB en bron vir gepolariseerde protone en 
deuterone, en in verskillende modes werk. Alhoewel die injektor 
'n relatief groot ekstraksieradius, 71 cm, en vloeddigtheid, 1,293 T, 
het, sal dit selde by veldwaardes groter as 0,69 T bedryf word. Die 
veldgebied 0,69 T tot 1,293 T word slegs benodig wanneer met 'n PlG-
bron en 'n stroper of 'n ESR-bron, waarvan lae ladingstoestande soos 
bv. 6+ vir Argon geselekteer word, en 'n stroper gewerk word. Die 
leeftyd van 'n PlG-bron en 'n stroper is van die orde van 'n paar 
uur. Gedurende hierdie tyd moet daar gedurig verstellings aan die 
masjien gedoen word om voorsiening te maak vir die veranderde 
toestand. Hierdie eienskappe is nie aanvaarbaar nie, veraI nie 
wanneer die beskikbare bundeltyd tussen terapie, isotoopproduksie 
en kernfisika gedeel moet word nie. Oie k=40 injektor kan betrou-
baar, sonder 'n stroper, werk maar dan slegs in die veldgebied 
onder 0,69 T wat beteken dat die k-waarde dan slegs 11 en kleiner 
is. Die ontwerp en bou van die injektor sal ses jaar duur aange-
sien die siklotron asook alle nuwe apparaat van vooraf ontwerp moet 
word. 

'n Alleenstaande supergeleidende siklotron met 'n k-waarde van 
800 en 'n ESRIB as ioonbron lewer besonder hoe energies, bv. 
72 MeV/nukleon vir Argon, 'n Voordeel is dat so 'n masjien onaf-
hanklik van die OSS en SPS1 werk en bundels aan die eksperimentele 
gebied kan lewer terwyl terapie en isotoopproduksie aan die gang is. 
Oie masjien kan ook met 'n PlG-bron bedryf word en dan is die 
energies netso hoog as wat met die OSS en 'n geskikte injektor 
bereik kan word. Die masjien is egter duur en die tegnologie 
is onbekend by die NVS. Oaar word beraam dat die siklotron, 
ioonbronne, veranderinge aan die geboue, dienste ens. ten minste 
R12 000 000 sal kos. As gevolg van die feit dat die tegnologie 
onbekend is, kan die ontwerp- en boutyd ten minste 8 jaar wees, 
al word daar ook op groot skaal van oorsese ontwerpe gebruik 
gemaak. Oaar bestaan bv. die vraag of 'n aksiale injeksiestelsel 
in 'n super-geleidende siklotron sal werk. 
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'n Injektor net 'n k-waarde van 11 kan in % jaar ontwerp en gebou 
word aangesien die bestaande ontwerp van SPS1 net so gebruik kan 
word en die vervaardigers van die verskillende konponente bekend 
is. Verder is die setaate wat vir die bestaande konponente gebruik 
is nog beskikbaar. Die addisionele apparaat soos bv. magneet-
veldaeetapparaat hoef nie weer ontwerp en gebou te word nie. Met 
'n k-11 injektor en 'n ESRIB kan, sonder stroping, energieë en 
intensiteite verkry word wat konpeterend en hoCr is as wat met 
'n k«40 injektor en 'n PIG of 'n ESRIB verkry kan word. Die k-11 
injektor kan ook «et 'n PIG-bron bedryf word maar dan kan daar 
nie gestroop word nie oadat die k-waarde te laag is. Tipiese 
energies wat so verkry kan word is 20,4 HeV/nukleon vir suurstof 
en 13,6 HeV/nukleon vir neon. 

Dit is duidelik dat 'n ESRIB en 'n bron vir gepolariseerde protone 
en deuterone benodig word ongeag van watter injektor of siklotron 
gekies word. Verder .naak al die siklotrone gebruik van aksiale 
injeksiestelsels. 

Indien relatief hoë energies, 70 HeV/nukleon vir argon, van groot 
belang is, 'n bedrag van meer as R12 000 000 beskikbaar is vir 
swaarioonversnelling en vir gepolariseerde protone en deuterone, 
daar 8 jaar gewag kan word vir swaar- en gepolariseerde ione 
en die mate van 'n risiko wat aan die bou van so 'n masjien 
verbonde is, aanvaarbaar is, is die keuse van 'n ka800 super-
geleidende siklotron die regte een. 

Indien by laer energieë, 20 HeV/nukleon vir argon, interessante 
werk gedoen kan word, daar voorsiening gemaak moet word om ook 
met 'n PIG-bron en stroping te werk en daar vir ses jaar gewag 
kan word vir swaar- en gepolariseerde ione is 'n k^O injektor 
die regte keuse. Hierby moet die nadele verbonde aan 'n PIG-bron 
en stroping en die feit dat dit selde gebruik sal word in gedagte 
gehou word. Hierdie masjien kan moontlik as 'n bystandsinjektor 
vir isotoopproduksie en terapie dien indien SPSI onklaar raak, 
alhoewel dit tans nog nie duidelik is of 'n aksiale injeksiestelsel 
die verlangde bundelstrome kan lewer nie. As 'n bystandsgenerator 
vir eksperimentele werk is dit definitief geskik. 
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Indien daar so gou as moontlik swaar- en gepolariseerde ione by 
die MVS beskikbaar aoet wees, terwyl dit nie noodsaaklik is am 
ook met 'n PiG-bron en stroping te werk nie, maar dieselfde ione 
teen dieselfde, en selfs hoër, energieë, as Mat met 'n k«40 injektor 
verkry kan word, beskikbaar moet wees, is 'n k»11 injektor die regte 
keuse. Hierdie injektor kan in k jaar gebou word en hou voordele 
in t.o.v. koste van spaardele en uitruilbaarheid van komponente. 
Hierdie masjien kan moontlik as 'n bystandsinjektor vir isotoop-
produksie en terapie dien indien SPS1 onklaar raak, alhoewel dit 
tans nog nie duidelik is of 'n aksiale injeksiestelsel die verlangde 
bundelstrome kan lewer nie. As 'n bystandsgenerator vir eksperimentele 
werk is dit definitief geskik. 

In die volgende grafieke word die energieë wat met die verskillende 
versnellerioonbron-kombinasies gekry kan word, saam met die wat 
by 'n paar oorsese laboratoria beplan word of verkry is, getoon. 
Die feit dat die grafieke hakerig vertoon is daaraan te wyte dat 
data van verskillende eksperimente met dieselfde ESRIB gebruik is. 
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Figuur 10: Beperking op die energie wat uit die OSS 
verkry word, indien stroping gebruik word, 
as gevolg van die k-waarde van 11 by injeksie 
in die OSS. Energieë wat by 'n paar oorsese 
laboratoria beplan of verkry word, word ook 
qewys. 
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Flguur 11: Energies wat uit die OSS verkry kan word met 
'n k-<»0 injektor, 'n PIG-bron en st roping. 
Energies wat by 'n paar oorsese laboratoria 
beplan of verkry word, word ook gewys. 
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Figuur 12: Energieë wat uit di2 OSS verkry kan word 
met 'n k=*»0 injektor en *n ESRIB sonder 
stroping. Energieë wat by 'n paar oorsese 
laboratoria beplan of verkry word, word ook 
gewys. 
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Figuur 13: Energíeë wat uit die OSS verkry kan word 
met 'n k-11 injektor en 'n ESRIB. 
Energieë wat by 'n paar oorsese laboratoria 
beplan of verkry word, word ook gewys. 
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Figuur 1*): Energieë wat uit 'n al leenstaande k=800 super-
geleidende siklotron met 'n ESR!B gekry kan 
word. Energieë wat by 'n paar oorsese labora-
toria beplan of verkry word, word ook gewys. 
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BVVOECSEL A 

PARAMETERS VAN SPSI, SPS2 EN DIE OSS SOOS OORSPRONKLIK BEPLAN 

SPS1: 

K-WAARDE 8 MeV 
EKSTRAKSIERADIUS 0,476 m 
GEM. VLOEDDIGTHEID 0,86 T 
FREKWENSIEGEBIED 8,6 - 26 MHz 
HARMON IESE GETALLE 2 en 6 
BAANLENGTE BY EKSTRAKSIE 2,9924 m 
DEES 2 x 90° 
9-WAARDE 2n = 6,2832 

SPS2: 
K-WAARDE 40 MeV 
EKSTRAKSIERADIUS 0,714 m 
GEM. VLOEDDIGTHEID BY EKST. 1,293 T 
FREKWENSIEGEBIED 6-26 MHz 
HARMON IESE GETALLE 3 en 9 
BAANLENGTE BY EKST. 4,48 m 
DEES 2 x 180° 
0-WAARDE 2ÍI = 6,2832 

DIE OSS: 
K-WAARDE 200 MeV 
EKSTRAKSIERADIUS 4,43 m 
INJEKSIERADIUS 1,01 m 
MAKS.VLOEDDIGTHEID 1,265 T 
FREKWENSIEGEBIED 6 - 2b KHz 

HARMON IESE GETALLE 4 en 12 
BAANLENGTE BY EKST. 26,113 m 
BAANLENGTE BY INJ. 5,985 m 
DEES 2 x 49° 
O-WAARDE 15,389 

Die O-waarde word yedefinicer as die vcrhoudinq van die lenqtc van die 
<;wewigsbaan lot die krommi nq',t adi us van die baan. 
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BYVOEGSEL B 

VERDUIDEL I KING VAN DIE WERKING VAN 'N PIG-BRON 

'n Skematiese voorstelling van *n PIG-bron word in figuur 1 gegee. 

'n Wolfram gloaidraad word verwarm deur 'n elektriese stroom daardeur 
te stuur, tot by 'n temperatuur waarby voldoende termioniese emissie 
plaasvind. Elektrone word versnel vanaf die gloeidraad na 'n katode 
wat by 'n positiewe potensiaal ten opsigte van die gloeidraad is om 
sodoende die katode te verhit. Elektrone wat vanaf die katode 
vrygestel word, word na die anode versnel, beweeg deur die anode en 
word gereflekteer deur 'n anti-katode. Omdat die ioonbron se as 
parallel aan die sterk magneetveld van die siklotron geplaas word, 
beweeg die elektrone in spiraalbane been en weer ewewydig aan die as 
en gaan nie maklik teen die wande van die anode verlore nie. Terself-
dertyd word gas met 'n reel bare lek in die anode ingelaat om deur 
die vinnigbewegende elektrone geToniseer te word. Die ione word 
deur 'n opening in d ;e sy van die anode onttrek met behulp van 'n 
suigspleet wanneer laasgenoemde op 'n negatiewe potensiaal ten opsigte 
van die anode is. 

Om ione te verkry van 'n nie-vlugtige element word 'n verstuiwings-
dinode van die element op 'n negatiewe potensiaal ten opsigte van die anode 
in die sy van die ioonbron geplaas. Atome van die element word eers 
verstuif deur sommige swaarione van 'n edelgas wat op die normale wyse 
in die ioonbron gevorm is en daarna geToniseer deur die elektrone. 
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Figuur I : Skematíese voors teMíng van 'n PIG-bron. 
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BYVOEGSEL C 

ELEKTRONBUNDELIQONBRQN (EBIB) 

Die beginsel van werking van die EBIB word in fig. 1 aangetoon. Yi 

Elektronbundel met Yi klein diameter (l mm) word met Yi elektronkanon 

gerig langs die as van In magnetiese solenoïëde sowat 1 m lank. Die 

bundel stop op Yi elektronopvanger. Die potensiaalverdeling langs 

die as word gedefinieer deur Yi ry hoi silindriese drifbuise wat die 

proses van ionisasie stapsgewyse in drie stadiums beheer. lone 

word radiaal behou deur die ruimtelading van die elektronbundel en 

aksiaal deur die positiewe potensiaalwalle geskep deur die drifbuise 

op die twee endpunte. Eerstens word die gewensde aantal ione ge-

injekteer tydens Yt kort injeksiestadium. Daarna volg die 

ionisasiestadium wat verkry word deur die eerste potensiaalwal Yi 

afstand bundelaf te beweeg om te verhoed dat verdere ione met Yi lae 

ladingstoestand binnekom. Sodra die gemiddelde ladingstoestand 

die gewensde waarde bereik, word die potensiaalverdeling geskakel na 

die ekstraksiemode, en die ione word met Yi potensiaa(gradient uit die bron 

vernel deur die ekstraheerder en vlugtydmodulator na die transport-

stelsel. 

Om Yi EBIB te vervaardig wat bevredigend werk, moet die magnetiese as 

presics reguit opgerig word en die elektronkanon moet baie goed met 

hierdie as opgelyn word. Yi Baie goeie vakuum (10 1 0 torr) en pulseerstelsel 

word vereis. Hierdie tegnologiese probleme moet eers goed oorweeg 

word voordat daar op Yt EBIB as ioonbron besluit word. Met Yi EBIB 

kan baie hoë ladingstoestande bereik word, maar die lae diensfaktor 

is Yi probleem. 
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Figuur 1: Skematiese voorstelling van elektronbundelioonbron (EBIB) 
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BYVOECSEL D 

ELEKTROM-SIKLOTRONRESONANSIE-IOONBROH (ESR1B) 

In 'n ESRIB word elektrone met behulp van mikrogolwe teen die 
siklotronresonansiefrekwensie u in 'n magneetveld B versnel, 
waar u = qB/m, met q/m die lading tot massaverhouding van die 
elektron. Hierdie tipe ioonbron is reeds goed ontwikkel deur 
Geller by die CEN-laboratorium te Grenoble. 

Die uitleg van een van Geller se ioonbronne, die MICROMAFIOS, 
word in fig. 1 gegee. Die beginsel van werking van die ioonbron 
is as volg: 'n Plasma van die verlangde gassoort word in 'n eerste 
stadium verkry deur gas in 'n holruim CI met mikrogolwe te ioniseer 
by 'n druk van 10~ 3 torr. Die ladingstoestand in hierdie stadium 
is tipies laag, 2 - 3 vir massa 20 - 30. Net 'n aksiale magneet
veld word die ione gelei na die tweede stadium C2, waar stroping na 
hoë ladingstoestande plaesvind deur energetiese elektrone by die 
tweede mikrogolfresonansie. Die druk in die tweede stadium is laag, 
10" torr, om ladingsuitruiIing van die ione te vermy. 0m te verseker 
dat die ione in die tweede stadium so lank moontlik behou word (10 - 15 ms), 
word gebruik gemaak van magnetiese spieëls, opgewek deur spoele aan die 
twee endpunte van hierdie stadium, waarop daar 'n heksapoolveld gesuper-
poneer word met behulp van permanente magnete H.Die heksapoolveld word 
gebruik om te verhoed dat instabi1iteite in die plasma ontstaan. Die 
bundel word uit die bron onttrek teen 'n spanning van 10 - 20 kV. 

'n Breër ladingsverdeling word met 'n ESRIB verkry as met konvensionele 
swaarioonbronne en die emittansie van 'n ESRIB word redelik maklik aan-
gepas aan die injeksiestelsels van siklotrone. Die diensfaktor kan 
100% wees en hierdie tipe bron is baie betroubaar, daar dit vir duisende 
van ure sonder onderbreking bedryf kan word. 



Radiale veldkomponenc 

Heksapool 
(SmCOJ 

x~straaIbeskerming 

PI 100 A/s (Turbo) 
P2 100 l/s (Turbo) 
P3 1000 i/s (Krio) 
Pk (Turbo) 

25 cm 

F Sagte yster skerm 
SI, S2, S3, SU Spoele 
g Gas 
C| Resonator 
C2 Resonator/stroper 
fj, f 2 Venster 
D Diafragma 
G Oryf spasle 
H Heksapool 
I Vakuumomhulsel 

Flguur 1: 'n Deursnittekening van MICROMAFIOS en die aksiale en radiate veldkomponente. 
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í.6. 

VERGELYKING VAN DIE PIG-BRON. DIE EBIB EN DIE ESRIB 

'n Beskrywing van die PIG-bron, die elektronbundel-ioonbron (EBIB) en 
die elektron-siklotronresonansie-ioonbron (ESRIB) word in byvoegsels B, 
C en D respektiewelik gegee. In hierdie byvoegsel word die drie bronne 
met nekaar vergelyk. 

Het 'n PIG-bron word hoë intensi te i t ioonbundels in lae ladingstoestande 
verkry. Die belangrikste eienskap van die EBIB is dat swaarione by 
baie hoe ladingstoestande verkry kan word, soos Xe*** teen 10 1 0 deelt j ies 
per sekonde. Met die ESRIB Micromafios word X e 1 5 + teen 8 x 10 1 0 deelt j ies 
per sekonde verkry (sien ook figuur 1) . 

'n PIG-bron is klein en kan as interne bron in 'n siklotron gebruik word. 
Die EBIB en ESRIB is re la t ie f groot en moet as eksterne bronne met 'n 
aksiale injeksiestelsel gebruik word. 

Tegnologies is 'n PIG-bron eenvoudig maar 'n ioonbrontoetsopstel1ing 
en heelwat tyd word benodig v i r bronontwikkeling. Tegnologies is di t 
moeilik om 'n EBIB te bou weens stroomvereistes (1000 A/cm2 elektron-
kanon), drukvereistes ( 1 0 ~ l o - 1 0 ~ 1 2 Torr) en toleransies op die interne 
oplyning van die bron. Die bou van 'n ESRIB lewer geen spesifieke 
tegnologiese probleme nie. 

'n PIG-bron is goedkoop, maar die koste is nie weglaatbaar nie (sowat 
R250 000, sien bylaag M). Die EBIB is duurder as die ESRIB en hierdie 
bronne is drie na vier maa) duurder as 'n PIG-bron. Die ESRIB is 
kommersieel beskikbaar vanaf twee firmas. 

Onderhoudskoste van 'n PIG-bron is hoog omdat duur wolframgloeidrade 
en ander tantaal- en molibdeenkomponente voortdurend vervang moet word. 
Daar word beweer dat die onderhoudskoste van 'n PIG-bron oor 'n tydperk 
van 2i jaar vir 'n ESRIB betaal. 'n ESRIB bevat geen gloeidrade of elek-
trodes nie, maar kragverbruik kan hoog wees afhangende van die magnete 
(supergeleidend of nie) en die hoiruimresonator wat gebruik word. 
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Die instell ing van 'n PIG-bron is k r i t i es en die bron het 'n lae 

leeftyd (4-5 uur) v i r hoë ladingstoestande en hoë massawaardes. Die 

stroper wat saam met 'n PIG-bron gebruik word se eienskappe verander 

gedurig met 'n gepaardgaande afname in bundelintensiteit- Hierdie 

eienskappe van 'n PIG-bron is 'n groot nadeel in 'n multidissiplinêre 

f a s i l i t e i t waar daar dikwels van die tipe dee l t j ie of energie van die 

bundel verander word. Die EBIB is ook moeilik om te bedryf (0,01 mm 

toleransie by 'n temperatuur hoër as 1000°C). Met die ESRIB is daar 

nie bedryfsprobleme nie en die bron is baie betroubaar; instellings 

is Otikrities en leeftye van duisende ure word verkry. 

Met 'n PIG-bron en 'n ESRIB word genormaliseerde emittansies van 

0,111 tot II en met 'n EBIB word genormal iseerde emittansies van 

0,111 mm mrad verkry. 
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Figuur 1: Bedryfstoestande vir 'n PIG-bron, 
'n ESRIB en 'n EBIB. Op die ordinaat 
word elektronenergie in die bron en 
op die absis word die produk van 
elektrondigtheid en inperktyd van 
die ione gegee. 
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BYVOEGSEL F 

BRONNE VAN GEPOLARISEERDE IONE 

INLEIDING 

Sommige interaksies tussen nukleone en kerne kan meer volledig ondersoek 
word en 'n beter begrip kan van die reaksiemeganismes verkry word indien 
daar van gepolariseerde ioonbundels gebruik gemaak word in die studie 
van die betrokke reaksies. 

Konvensionele ioonbronne lewer ongepolariseerde ioonbundels en nuwe 
metodes moet gebruik word om gepolariseerde bundels te verkry. 

In ioonbundels waarvan die kernspin gepolariseerd is, is die rigting 
van ai die ione se kernspin geheel of gedeeltelik dieselfde. In die 
teenwoordigheid van 'n eksterne magneetveld neem 'n nukleon se spin 
twee rigtings aan na gelang van die magnetiese kwantumgetal 
m = _+ i, d.w.s. die spin kan of parallel of antiparallel aan die 
rigting van die magneetveld wees. Die polarisasie P van die nukleon-
bundel word gedefinieer deur 

N + + N_ 

waar N en N_ die aantal nukleone met spin parallel of antiparallel aan 
die veld respektiewelik is. Vir ione met 'n kernspin groter as i moet 
een of meer elemente van 'n polarisasietensor ook gespesifiseer word 
om die polarisasietoestand voiledig te definieer. 

Afgesien van verstrooiingsmetodes en sekere kernreaksies waarmee gepo
lariseerde ioonbundels wel met lae intensiteit verkry kan word, bestaan 
daar verskeie ander tegnieke waarmee gepolariseerde bundels verkry kan 
word. Ons beskou hier slegs een metode, naamlik die skeiding van atome 
in hul grondtoestand deur seleksie van spintoestande, waar gebruik gemaak 
word van 'n nie-homogene magneetveld. 

Om 'n basis te verskaf vir die bespreking van bronne van gepoltiri seerde 
ione, bespreek ons eers die hiperfyn struktuur van a tome. 
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DIE HIPERFYN STRUKTUUR VAN ATOME 

Beskou 'n atoom met 'n resultante draaimomentum 
? ( in eenhede van ti) 

waar dié draaimomentum saamgestel is uit die vektorsom van die kernspin 
T en die resultante draaimomentum J van die elektrone. Die resultante 
draaimomentum F neem waardes as volg aan: 

F = 11 - J | 11 + Jl . 

In 'n eksterne magneetveld is die energie van die atoom afhanklik van 
die orie'ntasie van die draaimomentum F in die magneetveld. Vir elke 
waarde van F van die totale draaimomentum word die oriëntasie gespesi-
fiseer deur een van die 2F + 1 waardes van die magnetiese kwantumgetal 

M p = -F, -F + 1 F. 

Die energie van elk van hierdie toestande is 'n funksie van die eksterne 
magneetveld. Hierdie afhanklikheid word vir waterstof en deuterium 
in figuur 1 getoon. Vir waterstof is die kernspin I = i, die elektron 
se spin J = i en die totale draaimomentum F = 0 (singlet) of 
F = 1 (triplet). Vir deuterium is die kernspin 1 = 1 , die elektron se 
spin J • i en die totale draaimomentum F = i (doeblet) of F = }/2 

(kwadruplet). Die effektiewe magnetiese moment van die atoom is 
eweredig aan die helling van die kromme in die figuur vir die ooreen-
stemmende toestand, en is 'n funksie van die aangelegde magneetveld. 

DIE BEGINSEL VAN WERKING VAN 'N BRON VIR GEPOLARISEERDE IQNE 

Feitlik alle bronne van gepolariseerde ione wat van nie-homogene magneet-
velde gebruik maak, berus op dieselfde beginsels: 

(i) Dissosiasie van die gasmolekules. 
(ii) Kollimasie, vorming van 'n atoombundel. 

(iii) Skeiding van atoomtoestande in 'n magneetveld. 
(iv) Verandering van atoomtoestande d*»ur oorgange in 'n radiofre-

kwensietoestel (opsioneel). 
(v) lonisasie, vorming van 'n ioonbundel. 
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Die beginsel word hier beskryf vir waterstof maar soortgelyke beginsels 

geld vir ander gastipes. 

Die waterstofatome word deur dissosiasie met 'n elektriese ontlading 

in waterstofgas gevorm volgens die proses 

H 2 + e~ •*• H + H + e" - J»,5 eV 

waarna dit deur 'n spuitstuk en kolIimatore uitvloei as 'n neutrale 

bundel van waterstofatome. 

1n Nie-homogene magneetveld word gebruik om die bundei te skei in die 

vier moontlike toestande van die proton en elektron se spin in die 

waterstofatoom (sien figuur 1). Die nie-homogene magneetveld word 

gewoonlik opgewek deur 'n vierpool- of 'n sespoolmagneet. Hierdie 

magnete lewer velde wat toeneem met die afstand vanaf die as van 

die magneet sodat atome met 'n positiewe effektiewe magnetiese moment 

(M. = -i) defokusserende kragte weg van die as af ondervind en sodat 

atome met 'n negatiewe effektiewe magnetiese moment (M. = +i) deur 

fokusserende kragte na die magneet se as gerig word. KolIimatore 

word gebruik om die gedefokusseerde atome op te vang. Die resultaat is 

dat atome met M, = +£ geselekteer word. Hierdie atome besit egter nog 

kernspin M. = +i of M. = -i (die boonste twee toestande van waterstof 

in die figuur). Die atoombundel word nou gelei na 'n gebied waar 

die magneetveld geleidelik swakker word sodat atome in die toestand 

met kernspin + i hul oriëntasie met betrekking tot die veld behou; 

die atome met kernspin -± se effektiewe magnetiese moment is egter 

klein by lae veldwaardes sodat hul origntasie met betrekking tot 

die veld verloor word. Die resultaat is 'n mengsel van atome waarvan 

50% se kernspin opgelyn is en die ander 50% nie opgelyn is nie. Die 

polarisasie van die bundel is nou 50%. 

Om meer as 50% polarisasie te verkry, moet die bevolking in een van 

die twee toestande in die mengsel verminder word. Dit kan gedoen word 

deur gebruik te maak van oorgange vanaf die toestand M. • -$, M, • i 

na die toestand M. • ±, M, • -± in 'n radiofrekwensie holruim, waardeur 

die aantal atome met kernspin +i in die mengsel verhoog word. 

Laastens word die atome in 'n ioniseerder van elektrone gestroop sonder 

om die polarisasietoestand te verander. 'n Gepolariseerde ioonbundel 
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is nou verkry en behalwe vir spinpresessie om polarisasie in 'n 
verlangde rigting te verkry, is die bundel gereed vir versnelling. 

In figuur 2 word 'n blokdiagram van 'n bron vir gepolariseerde ione, 
wat korranersieel beskikbaar is, getoon. Die vervaardiger waarborg 'n 
polarisasie van 75$ vir protone, vir deuterone word 'n vektorpolarisasie 
van 55% en 'n tensorpolarisasie van 65% gewaarborg. 
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Figuur 1: Energie van toestande vir waterstof (links) 
en deuterium (regs) as 'n funksie van die 
eksterne magneetveld. 
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Figuur 2: Blokdiagram van 'n bron vir gepolariseerde 
protone en deuterone. 
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INFLEKTORE VIR AKSIALE 1NJEKSIESTELSELS 

INLEIDING 

In 'n aksiale injeksiestelsel word die bundel vanaf 'n eksterne 

ioonbron met behulp van 'n transportstelsel na die siklotron gelei om 

deur 'n gat op die as van die siklotron in die juk en pool gevoer te 

word en dan met 'n inflektor in die mediaanvlak van die siklotron ge-

buig te word. 

Die funksie van die inflektor is tweeledig, 

(i) om die bundel in te buig op die mediaauvlak van die 

siklotron, en 

(ii) om die bundel in 'n baan te plaas sodat gesentreerde 

versnelde bane verkry word. Dit impliseer dat die 

inflektor Jie bundel op 'n gespesifiseerde punt moet 

lewer met 'n gedefinieerde krommingsmiddelpunt en 

krommingstraal van die baan. 

Die aksiale bundel word naby die mediaanvlak deur 90 gebuig deur 'n 

elektriese veld (geen magnetiese buigstelsels word nog gebruik nie). 

Omdat die ione deur die buiging 'n snelheidskomponent loodreg op die 

vertikale magneetveld ontwikkel, ontstaan daar ook 'n horisontale 

magneetveldkrag op die ione en die baan roteer in die horisontale 

vlak. 'n Driedimensionele infleksiebaan word dus verkry. 

Die elektriese veld word verskaf deur 'n spanningsverski1 oor twee 

elektrodes aan te lê. Die wyse waarop die oppervlaktes van die 

elektrodes gevorm word, bepaal die tipe inflektor. Daar is hoofsaaklik 

drie tipes van inflektor in gebruik, naamlik 

(i) spieëlinflektor, 

(ii) hiperboloTediese inflektor, 

(iii) spiraalinflektor. 
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Streng gesproke kan die laasgenoemde twee inflektore ook deflektore 

genoem word, omdat die twee se elektrodes so gevorm word dat die 

elektriese veld altyd loodreg op die baan van die ontwerpdeeltjie is en 

sodoende die deeltjie se energie onveranderd laat gedurende die defleksie 

In die twee deflektore beweeg die ontwerpdeeltjie dus op *n ekwipoten-

siaaloppervlakte tussen die twee elektrodes. 

SPIEëLINFLEKTOR 

Die mflektor bestaan uit 'n elektrode wat teen 'n hoek van ongeveer 

*»5 met die mediaanvlak geplaas word asook 'n rooster wat 'n paar mm 

wsg parallel aan die elektrode geplaas word, sien fig. 1. 

Die rooster word geaard en 'n statiese hoogspanning word aangelê op 

die elektrode. Vertikaal invallende ione beweeg deur die rooster en 

gaan die gebied van die elektriese veld tussen die elektrode en rooster 

binne om aksiaal vertraag en weer radiaal versnel te word, en die 

/iflektor deur die rooster te verlaat. 

Die spieëlinflektor is die tipe inflektor wat tot dusver nog in die 

meeste aksiale injeksiestelsels gebruik word. 

HIPERBOLOTEDIESE INFLEKTOR 

Die hiperboloTediese inflektor net ontstaan as gevolg van 'n sistema-

tiese soektog na 'n elektriese veldgeometrie wat rotasiesimmetrie besit, 

na die moontlikheid om die deeltjiebeveging analities te beskryf en na 

spesifieke optiese eienskappe. Die elektrodes word gevorm deur twee 

konsentriese hipcrboloTedes waarvan die rotasie-as ewewydig aan die 

magneetveld is (sien fig. 2). 

In hierdie inflektor beweeg die ontwerpdeeltjie teen konstante energie 

op een van die hiperboloTediese ekwipotensiaaloppervlaktes tussen die 

twee elektrodes. As gevolg van die beperkings hierbo genoem wat aan 

die hiperboloTediese inflektor gestel word, word die ir.flektor se 

geometrie geheel en al bepaal wanneer die kromrningsradius in die 

magneetveld gespesifiseer word. 
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SP1RAALINFLEKT0R 

Die spiraalinflektor is in beginsel analoog aan die silindriese 
deflektor in die afwesigheid van 'n magneetveld. Die elektriese 
veld tussen die elektrodes van 'n silindriese defl ktor laat 'n deel-
tjie wat met die regte snelheid ingeskiet word op 'n sirkelbaan in 'n 
vlak ewewydig aan die elektriese veld beweeg, sien fig. 3. Die teen-
woordigheid van 'n aksiale magneetveld B ewewydig aan die invallende 
bundel laat hierdie vlak roteer namate die radiale (horisontale) snel-
heidskomponent van die deeltjie toeneem en die projeksie van die deel-
tjiebaan in die horisontale vlak word gegee deur 'n kromme i.p.v. 
'n lyn. Die vorm en lengte van die baan word bepaal deur die verhoo
ding van die elektriese radius A tot die magnetiese radius R in die 
magneetveld. Die baan wat beskryf word in die roterende vertikale vlak 
bly egter nog steeds 'n kwart van 'n sirkel met radius A (die hoogte 
van die inflektor word ook gegee deur A ) . 

Om die ontwerp nog meer buigsaam te maak, kan daar ook 'n veranderlike 
horisontale elektriese veldkomponent E. , eweredig aan die horisontale 
magnetiese krag, ingevoer word. 

E h = n.|v x B| , 

met n die eweredigheidskonstante. Sodoende word 'n verstelbare ver-
skuiwing van die baansentrum by die uitgang van die inflektor verkry. 
Hierdie elektriese veld word verkry deur geleidelik die elektrode-
oppervlaktes ten opsigte van die horisontaal te laat kantel en terself-
dertyd die elektrodegaping te verminder. Met hierdie veralgemeende 
inflektor kan die baansentrum orals in die gebied naby die masjien se 
middelpunt geplaas word om aan vereistes wat deur bundelsentrering 
gestel word, te voldoen. Vir hierdie veelsydigheid word met eenvoud van 
vervaardiging egter ingeboet. 

In figuur k word horisontale projeksies van bane in 'n spiraaIinflektor 
as 'n funksie van die parameter 

K' « (I • n) 2JJ-

gegee. 
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'N VERGELYKING VAN DIE VERSK1LLENDE INFLEKTORE 

Vanuit die vervaardigingsoogpunt gesien, is die spiraalinflektor 
die mees gekompliseerd. In werklikheid is die tyd ('n paar uur) wat 
benodig word om die elektrodes met 'n freesmasjien te sny klein in 
vergelyking met die totale vervaardigingstyd van 'n inflektor wat die 
bevestiging, isolasie, afskerming ens. insluit. Die elektrodes van 
'n hiperboloTediese inf lektor kan op 'n draaibank gemaak word. 

Die spiraalinflektor laat 'n maksimum van vryheid toe in die ontwerp 
van die sentrale gebied. Die hiperboloTediese inflektor daarenteen 
is geheel en al bepaal vir 'n gegewe magnetiese radius R en benodig 
ook meer spasie in die middel van die siklotron. Die spieëlinflektor 
is klein en is 'n logiese keuse wanneer ruirate beperk is. 

Met aI die inflektore word 'n vryheidsgraad gewen indien die bundel 
na uitgang uit die deflektor toegelaat kan word om 'n veranderlike 
afstand in 'n fopdee of in die afskerming van die inflektor te beweeg. 
Hierdie beginsel kan by die spiraalinflektor gebruik word om kanteling 
van die elektrodes te vermy (n = o) en sodoende eenvoudiger vervaardiging 
te verkry. 

Vir veranderbare energie en versnelling van verskillende ioonspesies, 
moet die inflektore in 'n konstante baangeometrie gebruik word. 

Die elektriese spanning wat deur 'n spieël benodig word, is van dieselfde 
orde as die injeksiespanning. Die elektrodespannings vir hiperboloTediese 
en spiraalinflektors is 'n faktor drie na vyf maal laer. 

Die rooster van die spieëlinflektor net 'n nadelige werking deurdat 
die bundel dit tweemaal deurkruis wat bundelverlies, verhitting en 
verstuiwing deur die swaarione tot gevolg het. Bundelkwaliteit word 
ook beTnvloed deur vervorming van die elektriese veld in die omgewing 
van die rooster se drade. Die optiese eienskappe van die hiperboloTediese 
inflektor verskil baie van die van die spiraal- en spieëlinflektors. 
Het laasgenoemde twee inflektore word baie sterk koppeling tussen die 
radiale en aksiale faseruimtes by die uitgang van die inflektor verkry. 
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Het die hiperboloTediese inflektor word ontkoppeling verkry, maar 
die versterkingsfaktore in die twee vlakke verskil heelwat. 

OPSOMMING 

Die keuse van die tipe inflektor wat in 'n spesifieke toepassing gebruik 
moet word is nie eenduidig nie, roaar word bepaal deur die onderskeie 
gewigsfaktore wat toegeken word aan verskillende eienskappe van die 
inflektor. 

In 'n toepassing waar die inflektor 'n minimum aan ruimte moet inneem 
is die spieëlinflektor aangewese. Die hiperboloTediese inflektor is 
gerieflik vanweë die analitiese eienskappe van die elektriese veld en 
bewegingsvergelykings en eienskappe van die faseruimte by die uitgang 
van die inflektor. Die spiraalinflektor bied *n maksimum aanpasbaarheid 
by die ontwerp van die sentrale gebied. 

In die algemeen beskou, blyk dit egter dat die spiraaIinflektor die 
aangewese keuse is omdat hierdie inflektor veelsydig en aanpasbaar is. 
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ROOSTER 

ELEKTRODE 

Figuur 1 Skematiese voorsteMing van 'n spieël inf lektor 
in sy-aansig (bo) met horisontale projeksie van die 
deeltjiebaan in die inflektor (onder). 



6 1 . 

Figuur2 : HiperboloTediese i n f l e k t o r met baan van 
sentra le d e e l t j i e getoon. 

m 
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*- S 

Figuur3 : Skematiese voorstelling van 'n silindriese 
deflektor (bo) en perspektiewe voorstelling 
van 'n deeltjiebaan in 'n spiraalinflektor (onder) 
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Figuur k : Horisontale projeksie van bane in 'n s p i r a a l i n f l e k t o r 
as 'n funksie van die parameter K' = (1+n)A/2R. 
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BYVOEGSEL H 

Die k-WAARDE VAN 'N SIKLOTRON 

Die k-waarde word gebruik om die energie per nukleon wat in 'n siklotron 
bereik kan word, te gee as 'n funksie van die lading tot massaverhouding 
van die ione wat versnel word. Die k-waarde is self 'n funksie van die 
gemiddelde radius en magneetveldwaarde by ekstraksie en die waarde 
wat normaalweg vir 'n siklotron gegee word, is die maksimumwaarde vir 
die siklotron. 

As uitgangspunt word die verwantskap tussen die momentum p, die kinetiese 
energie T en die rusenergie E gebruik, 

p*c* = (T + E o)> - E Q > , 

waar c die sn^lheid van lig in vakuum is. Die momentum word in terme 
van die baanradius R en die magneetveld B gegee deur 

p = qRB 

waar q die lading van die ioon is. Deur op te los vir die kinetiese 
energie 

-H 1 + ( q - ^ ) 2 
H m c' o 

» - i . 

met m die rusmassa van die versnelde ione. Vir lae energie per nukleon is d o 
kwadratiese term klein in vergelyking met een, sodat benaderd verkry 
word dat 

-j- = k (£) 2 , MeV/nukleon 

met 2 
k = i*8,2ii2(RB) . 

Hier is A die massagetal en 0_ die ladingstoestand van die versnelde ione. 
Die eenhede wat gebruik word is MeV vir T, meter vir R en Tesla vir B. 
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As gevolg van die benadering wat in die af leiding gemaak i s , lewer 
die benaderde formules optimistiese waardes v i r die kinetiese energie 
wanneer relat iwist iese effekte belangrik word, sodat die eksakte formule 
of 'n aangepaste waarde van k gebruik moet word. 

Dit is soms g e r i e f l i k , soos in die geval van 'n oopsektorsiklotron, 
om 'n k-waarde v i r injeksie in die masjien te spesifiseer. In hierdie 
geval word die gemiddelde radius R en magneetveldwaarde B op die 
injeksiebaan gebruik vir die berekening van k. 



66. 

BYVOEGSEL ' 

DIE IOONBRON VIR LI GTE IONE WAT IN SPS1 GEBRUIK WORD 

'n Skematiese voorstelling van die ioonbron vir ligte ione wat in 
SPS1 gebruik word, word in figuur 1 gegee. Die ioonbron is nou 
verwant aan beide die Livingston-ioonbron en die PIG-bron. Al 
hierdie bronne is van die "hooded-arc" tipe. 

In beginsel is die werking van die ioonbron soortgelyk aan die van die 
PIG-bron, soos beskryf in byvoegsel B, alhoewel daar "n paar verskille 
is: 

(i) Elektrone word direk vanaf die gloeidraad vrygeste) in 
plaas vanaf 'n indirek verhitte katode. Laasgenoemde 
word In die PIG-bron gebruik om verstuiwing van die gloeidraad 
deur swaarione te vermy; 

(ii) Die openinge in die anode van die gloeidraad en antikatode 
is heelwat kleiner as in die geval van *n PIG-bron; 

(iii) Geen voorsiening is gemaak vir die verstuiwing van nie-
vlugtige stowwe nie. 

Daar word verwag dat behalwe ligte ione, ook vlugtige ligte swaarione 
met hierdie bron geToniseer kan word. Daar is egter nog geen eksperi-
mente in die verband gedoen nie. By SIN waar 'n feitlik identiese bron 
gebruik word, word Ne l , + ione met 'n bruikbare intensiteit verkry. 
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Figuur 1 : Skematiese voorstelling van die ioonbron 
vir ligte ione wat in SPS1 gebruik word. 
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BYVOEGSEL J 

SWAARIOONSTROPING 

Eksperimenteel word gevind dat daar 'n minimundikte van 'n ladingstroper 
is waarvoor die ladingstoestand van ione, nadat hulle deur die stroper 
beweeg net, slegs afhanklik is van die invallende energie van die ione. 
Die tnees waarskynlike ladingstoestand q van 'n ioon met ladingsgetal Z 
word gegee in terme van die verhouding $ van die ioonsnelheid met 
betrekking tot die snelheid van lig deur die voigende empiriese formules: 

-ftn i7-°.506 ft0,996 
q o = 1 - 1,08 e 8 0 ' 1 Z B , vir 'n lugstroper 

q -* 7 3Z" 0' 3 8 0 3 0 ' 8 6 0 

% = 1 - 1,03 e ''* p , vir 'n koolstofstroper 
Z 

Stropingsdata wat volgens hierdie uitdrukkings bereken is en in hierdie 
vers lag gebruik word, word in figuur 1 gegee. 
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Figuur 1 : Stropingsdata vir 'n koolstofstroper. 
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BYVOEGSEL K 

BEPERKING VAN DIE BUNDELENERGIE AS GEVOLG VAN DIE k-WAARDE BY INJEKS1E 

IN DIE OSS INDIEN VAN STROP ING GEBRUIK GEHAAK WORD OM DIE LADINGSTOtSTAND 

TE VERHOOG 

Die maksimum energie wat in die OSS na stroping bereik kan word, 

word beperk deur die k-waarde by injeksie in die OSS. 

Hierdie beginsel word in figuur 1 vir Neon (A = 20, 2 = 10) ge-

illustreer by normale injeksie in die OSS met die maksimum k-waarde 

van 11. In die figuur gee die soliede lyn met Z - 10 die ladings-

toe stand van Neon na stroping as 'n funksie van die energie per nukleon. 

Ook in die figuur word die beperking wat deur die k-waarde opgelê word 

gegee deur die stippellyn met vergelyking (sien byvoegsel H) 

Q = A .(^L)* , k - 11, 

waar T/A die energie per nukleon is. Uit die snypunt van die krommes 

word 'n ladingstoestand 8 verkry wat met 'n energie van 2 MeV/nukleon 

geTnjekteer moet word. Laasgenoemde energie is die maksimum waarmee 

Neon normaalweg in die OSS geTnjekteer kan word, by ekstraksie in die 

OSS word k0 MeV/nukleon verkry. 

Dit is wel moontlik om 'n hoër energie te verkry deur by 'n groter radius 

in die OSS te injekteer. As voorbeeld beskou ons Argon (A = *t0, Z = 18) 

waarvan die maksimum energie in die OSS 19,2 MeV/nukleon is met normale 

(k • 11) injeksie. Indien daar by groter radius deur een van die 

poorte in 'n vakuumkamer met k • 38 geTnjekteer word, toon figuur 2 

dat die injeksie-energie by hierdie radius 6,3 MeV/nukleon is. By 

ekstraksie word Argon dan met 36 MeV/nukleon verkry, 'n waarde wat 

bykans tweemaal meer is as die vir injeksie by die normale radius. 
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STROPING EN INJEKSIE IN OSS (K=ll) 
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Figuur 1: Beperking deur k=11 op injeksie van Neon 
na stroping in koolstof. 
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Figuur 2 : Beperking deur k = 38 op injeksie van Argon 
na stroping in koolstof. 
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BYVOEGSEL L 

AANPASSINGSVOORWAARDES TUSSEN 'N IMJEKTOR- EN OOPSEKTORSIKLOTRON 

Oie kinetiese energie T van 'n ioon in *n siklotron word gegee deur 

T«k-9? A 

waar Q die ladingstoestand en A die massagetaI van die ione is. Die 
faktor k is die k-waarde van die siklotron by die radius en nagneetveld 
waar die ioon beweeg (sien byvoegsel H ). 

Vir 'n ioon (Q 1 >A) wat in 'n injektorsiklotron versnel word en na 
stroping as 'n ioon (Q ,A) in die oopsektorsiklotron geTnjekteer word, 
kan die volgende vergelyking geskryf word 

k ^ * « k ** kid ' A K2i * A 

of 
k - k ^ 1 »d 2i ' Q, 2 

waar k,j die k-waarde by defleksie in die injektorsiklotron en k • 
die k-waarde by injeksie in die oopsektorsiklotron is. 

Die baanfrekwensie van 'n ioon met lading q en massa m in 'n siklotron 
word gegee deur 

f = ^ r o 8m 

waar B die magnetiese induksie is en 6 gedefinieer word deur 

P 
met L die totale baanlengte van 'n ewewigsbaan en P die baan se krommings-
radius in die magneetveld is. 

'n Nodige voorwaarde vir aanpassing tussen 'n injektorsiklotron en die 
oopsektorsiklotron is dat die frekwensics van die versnelspanning voidoen 
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aan die vereiste 

f 2 * nfj (n « ..--y, i, 1, 2, 3,-.-.) 

waar die injektor en oopsektorsiklotron met voetskrifte 1 en 2 respek-
tiewelik aangedui word. In 'n siklotron word egter vereis dat die 
frekwensie van die versneI spanning 'n veelvoud h van die baanfrekwensie 
•net wees 

f = hf Q (h = 1,2 ). 

Die verhouding h word die harmoniesc getal genoem. Uit die voorafgaande 
vergelykings volg dat die voorwaarde vir frekwensie-aanpassing die 
voigende voorwaarde neerlë op die verwantskap tussen die magneetvelde 
in die injektor en oopsektorsiklotron 

-il = ̂ i x h2 x i*i 
B 2 6 2 nF7 Q! 

Die voorwaarde dat die energie by ekstraksie in die injektorsiklotron 
gelyk moet wees aan die energie by injeksie in die oopsektorsiklotron 
lewer 

Hierdie vergelyking lewer saam met die vorige vergelyking 

p2i " *i B, - 17- e, ' 
Vir *n gegewe injektor en hoofversneller is die verhouding P i d ^ i e n 02^6| 
'n konstante met die gevolg dat die verhouding nhj /h 2 konstant gehou moet 

word. Die verhouding nf^/h lewer konstante frekwensie-aanpassing tussen 
die twee masjiene,as die verhouding van magneetveldwaardes B,/B 2 op 
dieselfde wyse as die verhouding Q2/Q[ van ladingstoestande verander 
word. 

Vir die oopsektorsiklotron word die parameters gegee deur P 2 j = 0,3898 m, 

0 2 * 15,39 en B., = I.05T. Ons beskou nou as voorbeelde twee verskillende 

injektore. 

-«^ 
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As eerste voorbeeld word 'n k « 8 injektor met 8, • 2« beskou wat sonder 

stroping (Q 2 « Q }) ione in die OSS injekteer. Gestel die waarde van die 

verhouding nhj /h 2 word gegee deur 

nh| 
= 0,5 

i 

dan 
p = 0.ÍI77 in 

B, = 0,857 T . 

Indien ons besluit om die frekwensies van versneI spanning in die twee 

masjiene gelyk te neem (n = 1) , dan moet die harmoniese getal in hierdie 

injektor hel f te van die harmoniese getal in die OSS wees 

(h, = 2 en h 2 = ! | of h J = Sen h 2 = 12). 

As tweede voorbeeld beskou ons "n k - kO injektor met 8j = 2ir en Bj = 1.293T 

wat met die verhouding 

bedryf word. As ons weer n - 1 neem moet die verhouding van harmoniese 

getalle gegee word deur hj = 0,75 h 2 (hj = 3 en h 2 = k of hj = 9 en h = 12). 

Dan vind ons v i r hierdie injektor 

p i d = 0,716 m . 

Verder moet daar tussen die twee masjiene gestroop word om die ladings-

verhouding 

? £ * 2,26 

te verkry. 
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BYVOEGSEL H 

BERAAHOE PRYSE VAN MOONTLIKE INJEKTORE EN HULLE lOONBRONNE EN BUNDELLYNE 

INJEKTORSIKLOTRON HET 'N K-UAARDE VAN II 

R659 000 
790 000 
452 000 
153 000 
131 ooo 
79 000 

231 000 
kk 000 

R2 539 000 

Magneet 
RF-stelsel 
Vakuurostelsel 
Diagnostiek 
Ekstraks iestelsel 
Verkoeling 
Rekenaarbeheer 
Kabels 

2. INJEKTORSIKLOTRON MET 'N K-WAARDE VAN kO 

Magneet R1 200 000 
RF-stelsel 650 000 
Vakuumstelsel 500 000 
Diagnostiek 170 000 
Ekstraksiestelsel 131 000 
Verkoeling 100 000 
Rekenaarbeheer 231 000 
Kabels kk 000 

R3 026 000 

3. lOONBRONNE 

Interne PIG-bron R130 000 
Eksterne PIG-bron 250 000 

Gepolariseerde Ligte lone 816 000 
ESRIB 925 000 
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R450 000 
132 000 
180 000 
ks ooo 

R807 000 

BUNDELLYNE 

(A) Injeksielyn (loonbron na Injektor) 

Diagnostiek 
Lense en Kragbronne 
Vakuumstelsel 
Saamperser 

(B) Oordragslyn (Injektor na die OSS) 

Diagnostiek *500 000 
Bundellyn 661 000 
Vakuumstelsel 410 000 

R1 571 000 

VLOER VIR DIE KLUIS VAN DIE TWEEDE INJEKTOR 

Toe die NVS-geboue opgerig is, is daar besluit om voorlopig geen 
vloer op die grondvlak van die kluis vir die swaariooninjektor 
te bou nie. Die huidige prys is soos volg: 

Vloerprys R100 000. 
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BYVOEGSEL N 

PLASING VAN DIE TWEEDE INJEKTOR IN DIE VERSNELLERGEBOUE 

Een van die belangrikste faktore wat in gedagte gehou moet word by die 
plasing van die tweede injektor is die koste van die bundellyn tussen 
die injektor en die OSS - Rt 500 000. Koe korter the bundellyn gemaak 
kan word, hoe beter. 

Indien daar besluit sou word om :n injektor met 'n k-waarde van 11 
te kies, m.a.w. 'n tweede SPS1 met 'n aksiale injeksiestelsel, is 
dit van groot belang dat die omlooprigting van die bundel dieselfde 
gehou word as in SPS1. Indien aan hierdie vereiste voldoen word kan 
die bestaande tekeninge gebruik word. Anders ins moet die tekeninge 
verander (omgedraai word) en weer van vooraf aan nagegaan word. Dit 
sal ten minste twee manjare van tekenkantoorpersoneel benodig. 

Figuur 1 wys 'n bo-aansig van SPS1 in die bestaande kluis. Die 
volgende figure wys 'n paar moontlike posisies vir die tweede injektor. 
Die posisie in figuur 3 benodig 'n reiatief kort lyn en het die verdere 
voordeel dat die vloer op die nul-vlak in die beplande SPS2 gebied nie 
benodig word nie - 'n besparing van R100 000. 



Figuur 1 : Die verskiliende siklotronkluise met die bestaande injektor 
SPS1 ingeteken. 
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Figuur 2: 'n Swaariooninjektor met 'n k-waarde van 11 in die SPS2-kluis. 
Die omwentelingsrigting is dieselfde as in SPS1. Die betonvloer 
in die kluis moet nog gebou word. 



Figuur 3: Die k»11 injektor, op 'n bestaande vloer, met 'n verkorte bundellyn. 
Die voordeel van hierdie posisie is dat die vloer in die SPS2-kluis nie 
benodig word nie. Op die -4m vlak sal die bundellyn na die Injektor die 
toegang na die verskillende kluise gedeeltelik versper. 



Figuur k: Die k - 11 injektor in die SPS2-kluis met 'n omgekeerde rotasie-
rigting. Hierdie oriëntasie is ongewens as gevolg van die groot 
hoeveelheid tekenwerk wat addisioneel benodig word. 
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»3. 

ANTWOORDE OP VRAE EN KOMMENTAAR WAT NA AANLEIDING VAN DIE VERSLAG 
ONTSTAAN HET 

I. Op bladsy 2b word aanbeveel dat die minimum frekwensie van 8,6 MHz 

na 6 MHz • verlaag moet word deur die dee kapasiteit met 27̂ * pF te 

vergroot. Die vraag ontstaan wat gebeur dan met die Q-waarde en 

wat is die gevolge hiervan. 

As agtergrond vir die antwoord word verwys na die hoofstuk oor rf-

stelsels van Notas oor Siklotrone - A H Botha. Die antwoord word 

verder aan die hand van die bygaande figuur wat as ekwiva-

iente baan vir 'n resonator gebruik word, gegee. 

Die Q-waarde van die stroombaan word gedefinieer as: 

Q = ir 
Gestoorde Energie in die Baan f 

Energie Verlies per Halfsiklus 

R met di s 
_ 1 

AT 

Q •/? l M t R = R o u ,* 

Q - £ • ) l 

1 
R 

Oeur die deekapasiteit te verdubbel, soos wat die geval sal wees, 

verminder die Q-waarde van gemiddeld 6500 na 5*165, wat heeltemal 

normaal vir siklotrone is. Daar is ook geen inherente nadeel in 

hierdie verlaging behalwe dat die energieverbruik effens hoër word 

(die gestoorde energie word ook hoër maar nie met dieselfde tempo as 

die energieverlies nie). Die energieverlies as 'n funksie van die 

deekapasiteit word gevolglik hier afgelei. 

Die drywing P in bostaande baan word gegee deur: 

P = l2R met I - V- Cu> , 



Sk. 

wear I die strooni deur L is en V. die spanning oor die baan 
(d.w.s. die deespanning) is. Die drywing kan verder soos 
volg geskryf word: 

P = V„ C 2w 3R met R = R OJJ , D o 

= V 2 C 2 R o j 5 / 2 en aangesien 

1 . 
its = word 

/LC 

V 2 R 2 

P = - 5 - ° - c 3/- . 

Deur C te verdubbel neem die drywing met 'n faktor 1,68 toe. 

By 8,6 MHz is die drywing wat benodig word vir 60 kV deespanning slegs 
5 kW met die gevolg dat die vereiste drywing, met die vergrote 
kapasiteit, nou 8,*t kW is. Die kragversterker behoort egter met 
gemak 10 kW te I ewer by hierdie frekwensie (By 8.6 MHz lewer 
die versterker 10 kW). 

'n Verdere faktor wat nie uit die oog verloor moet word nie, is 
dat die veriaging in frekwensie slegs nodig is vir swaarione waarvan 
die ladingstoestand, en dus ook energietoename per omwenteling groot 
is. 

Die energie E wat bereik word in die siklotron is: 

E - k | . 

Die energietoename per omwenteling E, is : 

E ^ l Q V p . 

Die aantal draaie n is: 

k Q 2 

n " W V D A ' 

-TV A 
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Die vereiste deespanning vir 30 draaie (die gewenste getal) is: 

D 120 A 

Vir 'n k-waarde van II en l*°A 1 0 is V. nou: 

V D = W 7 ¥ = 0,023 MV, 

= 23 kV . 

Aangesien die drywing skaal met die tweede mag van die deespanning is 
die vereiste drywing in die uiterste geval waar met 'n k-waarde van 
11 gewerk word, 1 ,k maal minder as bogenoenn.5 8,*» kW d.w.s. 1.1 kW 
terwyl die kragversterker waarskynlik 10 kU sal lewer. 

Nou kan daar verder geargumenteer word dat dieselfde argumente van 
toepassing is op die kragversterker. Die energieverlies in die 
anodebaan sal ook skaal met C3'1* (C die anodekapasiteit) maar die 

3 a 
anodespanning sal met 'n faktor 2,7 kleiner wees as vir 60 kV en dus 
sal die drywing in die anodebaan ook 1,h maal kleiner wees by hierdie 
laer frekwensies nadat die faktor 1,68 van C3'1* ingereken is. 

Daar kan nou ook na die roosterbaan ens. gekyk word met verkryging 
van dieselfde resultaat. Daar kan dus voortgegaan word met die 
verlaging van die frekwensie deur vergroting van die deekapasiteit. 

Alhoewel hierdie argumente en syfers bekend is aan die skrywers 
van die verslag, is daar besluit om nie in soveel detail op die 
komponente in te gaan nie. 
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Die vraag is gestel of dit nie tog voordelig is om die omloop-

rigting van die bundel, in SPS2 (k = 11) t.o.v. die in SPS1, 

om te keer, na aanleiding van bladsy 78, aangesien die addisionele 

tekenkoste kleiner is as die vloerkoste in die SPS2-gebied. 

Die keuse van die omlooprigting het egter glad nie 'n invloed 

op die besluit of daar 'n vloer in die SPS2-area moet kom of 

nie. Die omlooprigting beïnvloed wel die lengte van die oordraglyn 

maar die kortste bundellyn word verkry met die gewensde omlooprigting 

(dieselfde as in SPS1). 

Die besluit of 'n vloer gebou moet word, en hoe groot die vloer moet 

wees, word bepaal deur faktore soos die vereiste dat daar *n lae-

energie gebied moet wees en die vraag of daar in die gebied bundels 

van beide SPS1 en SPS2 beskikbaar moet wees. 

Die koste wat gepaard gaan met die tekenwerk wat benodig word vir 

omkering van die bundelrigting, is miskien nie die grootste probleem 

nie maar wel die addisionele las wat dit op die tekenkantoor plaas. 

Verdere kommentaar wat geopper is, is dat die kosteberamings ietwat 

kru is omdat daar geen voorsiening gemaak is vir eskalasie en daar 

nie duidelik genoem word dat salarisse uitgesluit is nie. 

NVS-begrotings maak nooit vir inflasie voorsiening nie maar word 

jaarliks aangepas t.o.v. die inflasietempo en ander faktore wat soms 

'n groter rol as inflasie speel, soos bv. wisselkoersveranderinge, 

wat gladnie voorspel kan word nie. 

Die kostes wat in die verslag aangegee word, is slegs kapitaalkostes 

aangesien die werk met die bestaande permanente personeel uitgevoer 

sal word, waar komponente nie van firmas aangekoop (kapitaalkoste) 

word nie. 

Subberamings word nie gegee omdat die koste van 'n komponent, soos 

bv. 'n ioonbron, as 'n totale prys van vervaardigers gekry is. 
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Die toleransie op die totale kostes is waarskynlik nie meer as \5'l 

vir die k = 11 en k = kO injektore nie. Verdere subverdelings kan 
nie hierdie toleransie verlaag nie. 

In die geval van die k = 800 siklotron is die toleransie groter. 
Daar is die minimum prys gegee (bladsye 29, 30 en 3 0 - Hierdie 
prys is gebaseer op globale syfers van oorsese super-geleidende 
siklotrone en kosteskattings i.v.m. gebouveranderinge. Om hierdie 
pryse te detail leer sal 'n groot poging verg en aangesien na die 
mening van die skrywers die minimum bedrag voldoende informasie 
gee om 'n besluit te neem 

Dieselfde punte van kritiek as in 3- is ook t.o.v. die tydskattings 
genoen. Die tydskattings vir die k = 11 en k = kO injektore is ge
baseer op die tyd wat dit geneem het om SPS1 te bou en word as redelik 
realisties met 'n ses maande toleransie na die bokant, beskou. Die 
tydskatting vir die k = 800 masjien is minder akkuraat. Gevolglik 
is dit ook aangegee as ten minste agt jaar. Weereens sou dit groot 
poging verg om hierop te verbeter. Aangesien die gegewe tydsduur 'n 
voldoende akkurate aanduiding gee om 'n besluit te maak, (na die 
mening van die skrywers) is daar nic verdere werk hierop gedoen nie. 


