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Die magneet wat in die vorige verslag {l} ontwerp is, is in die laboratorium 

gebou. Die magneet is heeltetnal simmetries, en bestaan uit 4 identiese stukke yster, 

167 x 80 x 15 mm elk. Die vier spoele het elkeen 325 windings van 2 nun deursnit ge-

isoleerde koperdraad. Fig. 1 is 'n foto van hierdie prototipe magneet. 

Die parameters van hierdie prototipe is die volgende: 

Max. stroom: 

Max. veld (een stel spoele): 

Max. veld (beide stelle): 

Max. spanning (een stel): 

Max. drywing (een stel): 

Effektiewe lengte: 

6A 

0,01255 T 

0,01775 T 

6 V 

36 W 

200 mm 

Om die vorm van die magneetveld te bepaal, is die veld met behulp van 

'n tesla-meter gemeet. Die Hall-plaatjie van die tesla-meter is met 

'n x-y-tafel van een roosterposisie na die volgende beweeg. Die veld is in 

die middel van die magneet in 'n vlak loodreg op die rigting van die bundel 

gemeet. 

Die magnetiese vloeddigtheid is gemeet vir 4 verskillende gevalle, nl: 

(a) 'n Stroom van 6A deur al die spoele 

(b) 'n Stroom van 3A deur al die spoele 

(c) 'n Stroom van 6A deur net een stel spoele 

(d) 'n Stroom van 6A deur die ander stel spoele 

Die gemete waardes is gestoor op datalêers. 

Volgens berekening behoort'n maksimum veld van 0,0125T verkry te word as daar 'n 

stroom van 6A deur die spoele vloei. Die gemete waarde van 0,OI57T is hoër as wat 

bereken is omdat die aantal windings op die spoele 325 is in plaas van 300. Die 

volgende aannames kan ook bydra tot bogenoemde verskil: 

(a) dat die reluktansie van die yster 25% van die opening tussen die pole se 

reluktansie is; 

(b) dat die helfte van die magnetiese vloed buite om die juk vloei. 
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Die absolute waarde van die veld is nie soseer van belang nie, maar wel in hoe 'n 

mate die veld uniform is oor die bundeldiameter. Otn die mate van afwyking oor die 

bundeldiameter te bepaal, is daar gebruik gemaak van die rekenaarprogram CONTES. {2} Die 

program maak gebruik van die gemete veldwaardes en trek dan iso-B-lyne. Deur 'n 

sirkel met radius gelyk aan die bundelradius op die iso-B-lyne te trek sodat die 

middelpunt van die sirkel saamval met die middelpunt van die magneet, kan die 

verandering AB maklik verkry word. 

Iso-B-lyne van geval (a) en (c) word getoon in die fig. 2 en 3 onderskeidelik. Die 

variasie AB van die magnetiese vloeddigtheid oor die bundeldiameter word as 'n per-

sentasie van die magnetise vloeddigtheid B in die middel van die magneet uitgedruk, 

AB 
Die variasie — vir gevalle a, b en c is 6,8%, 7% en 5% onderskeidelik. 

Bo 

Daar is veldmetings, op en parallel met die Z-as (rigting waarin die bundel beweeg) 

op verskillende roosterposisies gedoen om die effektiewe lengte van die magneet by 

die posisies te bepaal. Die effektiewe lengte word bereken met die rekenaarprogram 

EFFEDGE. Die program gebruik die magnetiese vloeddigtheid by verskillende Z-waardes, 

waar die intervalle tnssen die Z-waardes konstant moet wees. Om die akkuraatheid van 

die program te toets, is die effektiewe lengte ook op grafiekpapier bepaal deur die 

blokkies onder die B-kurwe te tel. Die waarde stem ooreen met die berekende waarde va l 

die program. Op grafiek I kan 'n mens sien hoe die B-waardes op die Z-as verander as 

daar 'n stroom van 6A in al vier spoele vloei. Die effektiewe lengte vir die geval 

word ook op grafiek 1 aangetoon, waar 

effektief 
/B.dil 
B 
max. 

-, vir x=y=o 

Die buigvermoë van die veld waardeur die deeltjies beweeg, word ook bepaal deur die 

effektiewe lengte van die magneet op verskillende (x,y) roosterposisies, as die 

deeltjies se posisie nie met die sentrale deeltjies se baan saamval nie. 

Die variasie in effektiewe lengte en magnetiese vloeddigtheid word dus in aanmerking 

geneem as daar gekyk word na /Bd£ by die verskillende roosterposÍ3Íe. Die volgende 

uitdrukkings sal eers beskryf word. 
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/Bd£.| = /Bdí.1 = waarde in die middel van bundel 
'o 'x=y=o 

/Bdí.I = maksimum waarde op die omtrek van sirkel met radius r 
'max 

/Bdí. . = minimum waarde op die omtrek van sirkel met radius r 
'mm 

A/Bdi.1 = /Bdfcl - /Bdfcl 
'max 'max 'o 

A/Bdi.1 . = /BdAl - /Bdi.1 . 
'nun 'o 'mm 

- (I) 

- (2) 

A/Bd£.| = Die grootste hoeveelheid gedefinieer in (1) en (2) 

Vir 'n stroom van 6A is die variasie 

A/BdfcI 

-£ /BdJU 

benaderd 5% by 'n bundelradius r = 2 cm. Die rigneet moet die bundel met 'n 

maksimum van 20 mm oor 'n afstand van 10 m kan buig. 'n Vyf persent variasie 

sal veroorsaak dat die deeltjies wat op die omtrek van die bundel lê, 'n afwyking 

van I mm het vanaf die berekende baan, oor 'n afstand van 10 n>. Die afwyking is 

aanvaarbaar vir die bundellyn want dit is slegs deeltjies op die omtrek van die 

bundel wat die variasie ondervind. Deeltjies wat nader aan die middelpunt van die 

bundel begweeg ondervind 'n kleiner variasie. 

On 'n idee van die grcctte en rigting van die veld te kry, is daar 'n vektor op elke 

gemete roosterpunt getrek wat die grootte en rigting van die B-waarde by daardie 

punt aandui. Die program wat gebruik word vir die trek van die vektore is BVEKTOR. 

Sien fig. 4. 

Die vraag onstasn ncu cf die vovm van die juk en spoele wat gebruik is by die 

bou van die magneet, die beste moontlike veld gee, d.w.s. 'n veld wat min verander 

oor die bundeldiameter. Om hierdie vraag te beantwoord, is daar van die program VEPO 

{3} gebruik gemaak. In hierdie prcfrair were1 die diir.ensies van die spoele, juk. en 

grootte van die stroom deur die verskillende spoele gespesifiseer. Die program berekd̂ i 

dan die x- en y-kotnponente van die B-veld by die verskillende roosterposisies en maak 

tekening van die magneet. tr dit BMyne. Daar <an dus nou verander word aan die spoelc 



ONOERW. SUB J. 
DIE BOU VAN *n PROTOTIPE STUUR
MAGNEET 

KLAS.NO. 
CLAS.NR. N[A BT 83-07 

j^H" JULIE '83 BLAD 
P»GE OF 11 

JJ**J J L CONRADIE & J C CORNELL 

en die vorm van die juk en gekyk word na die ooreenstemmende verandering in die 
magneetveld. So kan die beste moontlike vorm van die magneet bepaal word. 

Daar is 4 gevalle wat ondersoek word, naamlik: 

(a) Juk en spoele ondergaan geen verandering nie. 
(b) Spoele se kante word teen 45 afgekap. 
(c) Daar word 45° blokkies yster in die hoeke van die juk geplaas. 
(d) Soos (b) en (c) gelyktydig. 

Om die verskillende gevalle te vergelyk, is daar gekyk na die variasie van die 
magnetiese vloeddigtheid oor 'n radius van 2 cm (maksimum radius van bundel). Die 
variasie is uitgedruk as 'n persentasie van die magnetiese vloeddigtheid in die 
middel van die stuurmagneet. Vir elke geval is daar gekyk na die veld as net een 
stel spoele 'n stroom van 6A dra (die dipool geval) en wanneer elke spoel 'n stroom 
van 6A dra (veld teen 45°). Die resultate kan as volg in 'n tabel saamgevat word: 

Vorm van magneet a © o 0 
AB as een s t e l spoele 3,12% 4,18% 3,29% 4,5% 

6A dra (d ipool ) 

AB as e lke spoel 6A 3,45% 4,7% 3,7% 4,9% 

dra (veld 45°) 

Uit bostaande berekende resultate is dit duidelik dat die geval waar daar geen 
verandering aan die magneet aangebring is nie, die beste oplossing bied. 

Die berekende waardes is beter as die gemete waardes. 'n Moontlike verklaring 
is dat die spoele nie identies gedraai is nie en dat daar temperatuurveranderings 
was gedurende die meetproses. 
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Om 'n idee van die veld te kry, is tekeninge van die B-lyne vir die volgende gevalle 
ingesluit: 

(a) Die juk en spoele ondergaan geen verandering nie en daar vloei 'n stroom van 
6A deur al die spoele, fig. 5. 

(b) Geval (a), raaar daar vloei 6A deur slegs een stel spoele, fig. 6 
(c) Die spoele se kante word teen 45 afgekap en daar vloei 'n stroom van 6A 

deur al die spoele, fig. 7. 

Uit hierdie figure is dit duidelik dat ongeveer die helfte van die lyne buite om die 
juk vloei. Dus is die aanname wat in die vorige verslag gemaak is dat slegs die helft 
van die vloed deur die bundellyn gaan, 'n redelike goeie benadering. 

Buigvermoë van die magneet 

Die magneet is ontwerp om die bundel met 2 mr te buig, d.w.s. 2mm oor 'n af stand 
van 1 meter. As gevolg van die sterker veld en baie groter effektiewe lengte, is die 
buigvermoë van die magneet as volg by 'n maksimum stroom van 6A: 

(a) As daar 6A deur een stel spoele vloei, buig die bundel met 6,25 mm oor 'n afstand 
van I m. 

(b) As daar 'n stroom van 6A deur al die spoele vloei, buig die bundel teen 45° met 
8,763 mm oor 'n afstand van 1 meter, d.w.s. 6,2 mm in beide x en y rigtings, 
soos verwag, 

Materiaal van juk: 

Die juk is vervaardig uit gewone sagte staal, wat veroorsaak dat daar 'n waarneembare 
gedeelte van die veld agterbly nadat die magneet afgeskakel is. Om hierdie oorbly-
wende veld so klein as moontlik te kry, sal magneetstaal gebruik word vir die ver-
vaardiging van die juk. 

Gcvolgtrekking 

Die prototipe magneet voldoen aan die vereistes van die bundellyn. Daar kan dus 
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voortgegaan word met die bou van 4 soortgelyke magnete vir die bundellyn tussen 
SPS1 en die OSS. 

Verwysings 

1. J. L. Conradie & J. C. Cornell, NVS Interne Verslag, NAC/BT/83-05. 

2. H. N. Jungwirth, Computerprogramme zur Fcldberechnung NVS Interne Verslag, 
Nov. 1976. 

3. CCS - News Vol 1 Nr. 3/4, Desember 1979 p5. 
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FIG. 1 DIE PROTOTIPE MAGNEET WAT GEBOU IS 
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LENGTE IN MM 

GRAFIEK 1 

VANAF GRAFIEK KAN GESIEN WORD HOE DIE MAGNET IESE VLOEDDIGTHEID 
VERANDER TEENOOR DIE POSISIE OP DIE Z-AS. DIE EFFEKTIEWE LENGTE 
OP DIE Z-AS WORD OOK AANGETOON 
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FIG. 2 ISO-B-LYNE VAN MAGNEET MET "n STROOM VAN 
6A DEUR AL VIER SPOELE 

r 
FIG. 3 ISO-B-LYNE VAN MAGNEET MET Yi STROOM VAN 

6A DEUR EEN STtL SPOELE 
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FIG. J» VEKTORE OP ELKE GEMETE ROOSTERPUNT 
WAT DIE GROOTTE EN RIGTING VAN DIE 
B-WAARDES BY DAARDIE PUNT AANDUI 

FIG. 5 B-LYNE VAN MAGNEET WANNEER DIE JUK EN 
SPOELE GEEN VERANDERING ONDERGAAN NIE 
EN DAAR IN STROOM VAN 6A DEUR AL DIE 
SPOELE VLOEI 
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FIG. 6 DIESELFDE GEVAL AS IN FIGUUR 5 MAAR 
DAAR VLOEI 6A DEUR SLEGS EEN STEL 
SPOELE 

FIG. 7 B-LYNE VAN MAGNEET WANNEER DIE SPOELE 
SE KANTE TEEN kS' AFGEKAP WORD EN Yi STROOM 
VAN 6A DEUR AL DIE SPOELE-VLOEI 


