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THE MULTI-ELEMENT ELECTROSTATIC LENS SYSTEMS
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Partide optics are very close anolog of photon optics and most of the principles of an
charged particle beam can be understood by thinking of the particles as rays of light.
There are similar behaviours between particle and photon optics in controlling beams of
light and charged particles, such as lenses and mirrors. Extensive information about the
properties of charged particle optics, from which appropriate systems can be designed
for any specific problem. In this way electrostatic lens systems are used to control beams
of charged particle with various energy and directions in several fields, for example
electron microscopy, cathode ray tubes, ion accelerators and electron impact studies. In
an electrostatic lens system quantative information is required over a wide energy range
and a zoom-type of optics is needed. If the magnification is to remain constant over a
wide range of energies, quite complicated electrostatic lens systems are required,
containing three, four, five, or even more lens elements.

We firstly calculated the optical properties of three and four element cylinder
electrostatic lenses with the help of the SIMION and LENSYS programs and developed
the method for the calculation of the focal properties of five and more element lenses
with afocal mode. In this method we used the combination of three and four element
lenses to derive focal properties of multi-element lenses and presented this data over a
wide range of energy.
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BaO, BaO2, Ba(OH)2, Ba(NO3)2, BaCl2, BaCl2x2H2Ö, BaCrO4, BaSO4, Ba(CH3COO)2,
La2O3, La(NO3)3, La(NO3)3x6H2O, Ce(NH4)2(NO3)6, CeCl3x7H2O bileşiklerinde Coster
Kronig şiddetlendirme faktörü ölçüldü. Numuneler 75mCi şiddetinde Am-241 radyoaktif
kaynağından yayımlanan gama ışınları ile uyarıldı. Numunelerden yayımlanan
karakteristik L X-ışınları, rezülüsyonu 5,9keV de 155eV olan Si(Li) katıhal sayacı ile
sayıldı. Bulunan sonuçlar Krause ve Puri'nin teorik değerleri ile karşılaştırıldı. Krause'
nun teorik değerlerine göre; Kp' lar için Ba bileşiklerinde ortalama %29, La
bileşiklerinde %20 ve Ce bileşikleri için %30; KY' lar için ise Ba bileşiklerinde ortalama
%53, La bileşiklerinde %20 ve Ce bileşiklerinde %29 farklılık gözlenmiştir. Puri' nin
teorik değerlerine göre ise; Kp' lar için Ba bileşiklerinde ortalama %33, La bileşiklerinde
%26 ve Ce bileşikleri için %34; Ky' lar için ise Ba bileşiklerinde ortalama %7, La
bileşiklerinde %16 ve Ce bileşiklerinde %23 farklılık gözlenmiştir.
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ETKİSİ

/. ÜNAL, M. CANYILMAZ*

İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye,
iunal23 @ hotmail. com

*Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye,
mcanyilmaz @firat. edu. tr

Bu çalışmada yüksek frekanslı (HF) radyo dalgalarının iyonküre plazması içerisindeki
dikey yayılımı incelendi. İyonküresel parametreler cinsinden elde edilen dalga
denklemine, analitik olarak iyonküre içerisindeki elektron çarpışma frekansı da ilave
edilerek, dalga denklemi geliştirildi. Elektron çarpışma frekansının dalga denklemine
ilave edilmesi, sönüm teriminin oluşmasına sebep olmuştur. Dalga genliğinin nümerik
değerleri hesaplandı. Hesaplamalar için gerekli iyonküre plazması parametreleri,
International Reference Ionosphere Modeli kullanılarak elde edildi. Nümerik
hesaplamalar sonucunda, dalga genliğinin iyonküre plazması içerisinde her yükseklikte
plazma parametrelerinin farklı olmasından dolayı hem düzensiz hem de yüksekliğe bağlı
olarak sönüme uğradığı görüldü.
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