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1. Úvod 
Cyklotrón alebo cyklický vysokofrekvenčný urýchľovač je zariadenie, 

ktoré slúži na urýchľovanie nabitých častíc pomocou vysokofrekvenčného 
elektrického poľa. V zariadení je vytvorené silné magnetické pole, ktoré 
vedie častice po kruhových trajektóriách. Prvý funkčný prototyp cyklotrónu 
postavil Ernest Orlando Lawrence v roku 1929. Spočiatku bol cyklotrón 
najlepším zdrojom vysokoenergetických častíc pre experimenty v jadrovej a 
časticovej fyzike. V súčasnej dobe je použitie cyklotrónu pre základný 
výskum v tejto oblasti obmedzené z dôvodu nízkych výstupných energií 
urýchlených častíc [1]. 

Dnešné moderné cyklotróny, v prvom rade izochrónne, umožňujú 
získať urýchlené zväzky iónov v širokom rozsahu hmotností a energií. Toto 
je dôležité pre uskutočnenie širokého spektra praktických a vedecko-
výskumných činností [2]. Nie na poslednom mieste stojí využitie 
cyklotrónov v medicíne. 

V projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky, ktorý sa 
nachádza v etape výstavby, sa predpokladá získavať urýchlené zväzky 
iónov v rozsahu H-  (72 MeV/nukleón) až  129Xe18+ (2,7 MeV/nukleón). 

Hlavná oblasť využitia tohto cyklotrónu je zameraná na riešenie 
problémov zdravotníctva. Toto znamená výrobu krátko žijúcich 
rádiofarmák pre klasické nukleárno-medicínske vyšetrenia [3] (napr. krátko 
žijúci rádioakívny jód 123I - polčas rozpadu 13 hodín a 81Rb - rubídium pre 
výrobu rádionuklidového generátora na získavanie ultrakrátko žijúceho  
81mKr-kryptónu s polčasom rozpadu 13 sekúnd). 

Cyklotrón DC-72 bude môcť vyrábať rádiofarmaká i pre 
rádionuklidovú liečbu (otvorené žiariče naviazané na významné substancie), 
resp. tumorfilné látky (napr. monoklonálne protilátky), pričom ich 
najväčšou výhodou je tá skutočnosť, že sa dostanú do klinickej praxe aj alfa 
žiariče (napr. astát, lutécium), ktoré zatiaľ nemôžu byť využívané. Otvorí sa 
takto ďalší nový smer nielen pre diagnostiku, ale aj pre cielenú 
protinádorovú liečbu [3]. Toto v sebe zahŕňa liečenie onkologicky chorých 
ožarovaním napadnutých orgánov ťažkými iónmi, prípadne využitie 
cyklotrónu na ožarovanie zväzkami protónov (napríklad: na protónovú 
terapiu oka zväzkami s energiou protónu 72 MeV) alebo rýchlymi 
neutrónmi, čo prispeje v dôsledku k efektívnejšiemu liečbe napríklad 
očného melanómu, rôznych charakteristických typov zhubných nádorov, 
ako aj nádorov mozgu, prostaty atď. [4]. Taktiež urýchľovanie ťažkých 
iónov umožňuje vývoj nových druhov rádiofarmák. 



2. Súčasný stav problematiky 
Počet urýchľovačov na liečenie nádorových ochorení významne 

vzrástol v posledných desiatich rokoch. Cyklotrón na zdravotnícke účely 
vyrába rádionuklidy na diagnostiku a liečbu viacerých ochorení. 
Pozitrónové žiariče sa napríklad používajú pri diagnostickej metóde – 
pozitrónovej emisnej tomografii (PET). 

Zhubné nádorové ochorenia postihujú na Slovensku ročne vyše 20-
tisíc ľudí. Úmrtia na nádorové ochorenia – 60-tisíc ľudí ročne – sa 
podieľajú jednou pätinou na všetkých úmrtiach. Ochoreniam by mohla 
predchádzať najmä účinná prevencia – životný štýl a starostlivosť o zdravie, 
v štádiu ochorenia však významnú úlohu zohráva včasné a presné 
stanovenie diagnózy. 

Laboratórium vysokovoltovej terapie s cyklotrónom, pozitrónovou 
kamerou a neutrónovou terapiou malo byť súčasťou Ústavu klinickej 
onkológie v Bratislave už v 80. rokoch. Tento projekt sa však neuskutočnil, 
podobne ako výstavba cyklotrónu, ktorý mal byť súčasťou malého reaktora 
na účely výučby v Mlynskej doline. 

V krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu, sa na medicínske účely využíva cez 250 urýchľovačov, z toho je 
vyše 100 v Európe a sú bežnou súčasťou rozvinutých miest. Cyklotróny na 
medicínske účely sa spravidla inštalujú v nemocniciach a iných 
zdravotníckych zariadeniach [5].  

Cyklotrón DC-72 je navrhnutý a vyhotovený „na mieru“ podľa 
požiadaviek slovenských expertov. Po dobudovaní pavilónu „J“ v areáli 
SMÚ bude prevezený na Slovensko. Jeho uvedenie do prevádzky, umožní 
najmä vlastnú výrobu ďalších rádiofarmák pre PET a SPECT zatiaľ 
dovážaných zo zahraničia, vlastnú produkciu alfa-žiaričov pre rádioterapiu, 
priemyselnú produkciu polymérnych jadrových membrán, povrchovú 
modifikáciu materiálov, aplikovaný výskum v oblasti fyziky tuhých látok, 
atómovej a jadrovej fyziky [3]. 



3. Ciele dizertačnej práce 
Témou dizertačnej práce je návrh magnetickej štruktúry cyklotrónu, 

jej modelovanie, počítačová simulácia až po samotnú realizáciu a stavbu. 
Na jej zvládnutie sa treba oboznámiť so základnými teoretickými princípmi 
činnosti cyklotrónu v procese urýchľovania. Zvlášť sa je potrebné zamerať 
na izochrónny cyklotrón s priestorovou variáciou magnetického poľa, 
nakoľko bázový cyklotrón DC-72 v projekte Cyklotrónového centra SR 
bude tiež tohto typu. Pozornosť treba venovať spôsobu formovania takéhoto 
poľa. V dizertačnej práce boli tieto poznatky zosumarizované aj s uvedením 
matematicko-fyzikálnych vzťahov popisujúcich vlastnosti magnetickej 
štruktúry tohto typu a spôsob vlastného urýchlenia častíc v takomto 
magnetickom poli. 

V práci samotnej sa venujem spôsobom návrhu konkrétnej 
magnetickej štruktúry cyklotrónu DC-72, ktorú predstavuje magnet, 
skladajúci sa z magnetického obvodu s hlavnými rozmermi 5,6 x 2,7 x 
3,1 m a hmotnosťou 320 ton, s pólovými nástavcami s priemerom 2,6 m a 
výškou 0,512 m, z hlavných cievok s predpokladaným maximálnym počtom 
256 000 ampér-závitov, zo sektorovej štruktúry s priamymi sektormi a s 
azimutálnym uhlom 45°. Takáto magnetická štruktúra vytvára vhodne 
sformované izochrónne magnetické pole v mediálnej rovine, ktoré je jemne 
tvarované korekčnými cievkami. 

Zámerom experimentálnej časti dizertačnej práce je namodelovať 
magnetickú štruktúru, vykonať a zanalyzovať merania na modeli cyklotrónu 
a posúdiť spôsob formovania magnetickej štruktúry cyklotrónu. Súbor 
meraní som zrealizoval na modelovom magnetickom obvode cyklotrónu 
DC-72, ktorý bol vyhotovený v mierke 1:5 v Laboratóriu jadrových reakcií 
Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne.  

Konkrétne ciele dizertačnej práce je možné formulovať nasledovne: 
1. Návrh magnetickej štruktúry cyklotrónu DC-72. 
2. Matematické modelovanie a simulácia navrhnutej 

magnetickej štruktúry. 
3. Zostavenie a spustenie automatického systému na 

meranie, vizualizáciu a analýzu trojrozmerných 
magnetických polí. 

4. Porovnanie výsledkov simulácií s experimentálnymi 
údajmi získanými na zmenšenom modeli magnetu. 

5. Realizácia magnetickej štruktúry cyklotrónu DC-72. 
6. Overovacie simulácie a merania na konečnom produkte. 



4. Zvolená metóda spracovania 
4.1 Modelovanie magnetickej štruktúry cyklotrónu  DC-72 

Pri vývoji magnetu DC-72 pre projekt Slovenského cyklotrónového 
centra bolo uskutočnené predbežné modelovanie niektorých vlastností jeho 
magnetickej štruktúry [6], [7], [8]. Keďže pri tomto cyklotróne sa využíva 
vertikálne rozloženie rezonátorov (viď obr. č. 1), vzniká nevyhnutnosť 
preveriť na modeli vplyv vertikálnych otvorov v magnetickom obvode na 
definíciu a úroveň stredného magnetického poľa. 

 
Obr. č. 1  Tvar magnetu cyklotrónu DC-72 



Na matematické modelovanie magnetickej štruktúry a výpočet polí je 
najrozšírenejší a najdostupnejší program „POISSON“ od Los Alamos 
Accelerator Code Group [9]. Je to súbor programov pre počítanie statických 
magnetických a elektrických polí, ďalej rádio- frekvenčných 
elektromagnetických polí v dvojrozmernej 2-D karteziánskej sústave alebo 
v vertikálno-symetrických cylindrických úlohách. 

Pomocou programu „POISSON“ [10] sa predbežne určovala stredná 
úroveň magnetického poľa v mediálnej rovine magnetu a tiež úroveň poľa 
vo vertikálnom kanáli magnetu. 

Základný problém takéhoto modelovania je transformácia reálneho 
magnetického obvodu do vertikálno-symetrického systému, s ktorým 
pracuje program. Proces transformácie vymedzuje tiež presnosť výpočtu.  

Ako príklad simulácie programom „POISSON“ je uvedený problém 
vertikálneho kanála (obr. č. 2). Bolo vykonané zmenšenie vertikálneho 
kanála, kvôli zlepšeniu priebehu magnetického poľa v kanále vertikálnej 
injekcie. Uvedený návrh riešenia nakoniec nebol v projekte použitý. Ďalej 
sa program „POISSON“ s dostatočnou presnosťou môže používať pre 
výpočet príspevku 1º železnej korekcie ku kraju sektora pri azimutálnej 
korekcii sektoru.  
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Obr. č. 2 Rez kanálom vertikálnej injekcie a magnetické pole v ňom. 
Červenou linkou je označená zmena. V dolnej časti grafu vertikálny kanál 
pootočený o 90 ° a vpravo je zobrazená simulácia siločiar v POISSON-e. 



Cyklotrón DC-72 predstavuje izochrónny cyklotrón so štyrmi 
priamymi sektormi, ktorý je určený na urýchlenie protónov aj ťažkých 
iónov. Je zrejmé, že na urýchlenie každého typu iónu sa vyžaduje 
definovaná konfigurácia izochrónneho poľa. Geometria magnetickej 
štruktúry (tvar sektorov) sa určuje sériou predbežných výpočtov a 
modelových meraní. Magnetická štruktúra musí byť optimalizovaná tak, 
aby sa magnetické pole maximálne približovalo k potrebnému 
izochrónnemu poľu. 

V procese optimalizácie magnetickej štruktúry základného 
cyklotrónu DC-72 pre projekt Slovenského cyklotrónového centra bolo 
nevyhnutné vykonať sériu modelových meraní jeho magnetického poľa. 

Zjednodušený 3D nákres a základné rozmery modelu tohto 
magnetu, vyrobeného v Laboratóriu jadrových reakcií SÚJV Dubna, je 
ukázaný na obr. č. 3. Tento model umožňoval presnejšie modelovať 
magnetickú štruktúru cyklotrónu DC-72 (tvar sektorov, centrálnu oblasť, 
vplyv vertikálnych otvorov, atď.).  

 
Obr. č. 3 3D model magnetu cyklotrónu DC-72 v mierke 1:5 a jeho 
skutočné vyhotovenie. 

Na demonštráciu meraní a celej práce analyzovania meraní v tejto 
dizertačnej práci je ako príklad uvedený výsledok merania mapy poľa na 
modeli v mierke 1:5 magnetu cyklotrónu DC-72 na jednom z posledných 
variantov tvaru sektora a centrálnej oblasti pri rôznych úrovniach vybudenia 
magnetu. Meranie bolo vykonané pri vertikálnej korekcii sektorov zo strany 
póla na základe variantu “LK”. Geometria korekcie sektora v danom 
variante je ukázaná na obr. č. 4. 



 
Obr. č. 4 Forma korekcie sektorov podľa variantu “L”. 

Na obr. č. 5 je zobrazené rozloženie stredného magnetického poľa pri 
rôznych úrovniach budenia magnetu podľa variantu “LK” a porovnanie s 
vypočítanými izochrónnymi krivkami, ktoré zodpovedajú prúdovým 
hladinám vybudenia magnetu od 180 až po 420 A. 
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Obr. č. 5 Stredné magnetické pole pri rôznych úrovniach budenia magnetu 
(variant “LK”) a porovnanie s vypočítanými izochrónnymi krivkami. 

V princípe je potrebné, aby rozdiel medzi izochrónnym poľom a 
reálnym (odmeraným) stredným magnetickým poľom bol čo najmenší. 

Ďalšia možnosť na formovanie stredného magnetického poľa v 
mediálnej rovine, zväčšenie koeficientu využitia pólu alebo na zväčšenie 
polomeru výstupu zväzku je azimutálna korekcia.  



Na obr. č. 6 je uvedená fotografia sektora modelu magnetu cyklotrónu DC-
72, na ktorom je pripevnená bočná železná korekcia, ako aj názorne 
zobrazená trojrozmerná mapa nameraného magnetického poľa v oblasti 
zmeneného sektora, kde je vidieť príspevok azimutálnej bočnej korekcie a 
taktiež priehlbne v miestach upevnenia sektorov k pólu. 

  
Obr. 6 Sektor s azimutálnou korekciou na najvzdialenejších polomeroch a 
3D rozloženie magnetického poľa v oblasti skúmaného sektora 

Na základe meraní na modeli 1:5 magnetu DC-72 bol stanovený 
príspevok bočnej korekcie na stredné pole pozdĺž polomeru. 

Pomocou hore uvedených popisov optimalizácie korekcií sektorov, 
bola navrhnutá azimutálna korekcia pre cyklotrón DC-72. Azimutálna 
korekcia je na každom boku sektoru a jeho rozmery sú na obr. č. 7. Vplyv 
tejto korekcie na stredné magnetické pole je ukázané na obr. č. 8. Tieto 
hodnoty sa využili na určenie hĺbky korekcie na korigovanie prvej 
harmonickej a radiálneho rozloženia strednej hodnoty magnetického poľa 
[17]. Daná konfigurácia bola použitá ako základ korekcie pre verziu „AA“ 
cyklotrónu DC-72. 

 

 
Obr. č. 7 Základné rozmery sektorovej bočnej korekcie (polomer začína 
od centra urýchľovača). 



 
Obr. č. 8 Príspevok sektorovej bočnej korekcie rozličnej výšky na stredné 
magnetické pole v závislosti od polomeru. 

4.2 Realizácia magnetu a merania na cyklotróne  DC-72 

Magnetická štruktúra cyklotrónu DC-72 bola skompletizovaná v prvej 
polovici roku 2003 a práce na systéme chladenia, operačnom pulte a 
prívode napájacieho prúdu boli dokončené koncom roku 2003. Samotné 
merania sa začali vykonávať v marci 2004. Skompletizovaný magnetický 
obvod DC-72 s elektrickými cievkami a doplňujúcim zariadením je 
zobrazený na Obr. č. 9. 

 
Obr. č. 9 Elektromagnet cyklotrónu DC-72 na skúšobnom stanovišti. 



Formovanie magnetického poľa sa uskutočnilo v troch etapách: 

Prvá etapa obsahovala korekciu prvej harmonickej magnetického 
poľa. Pri cyklotrónoch prvá harmonická vzniká v dôsledku nehomogenít 
alebo nesymetrií magnetického poľa, za ktoré sú zodpovedné napr. otvory v 
magnetickom obvode alebo nepresnosti pri výrobe alebo montáži 
magnetickej štruktúry. Najväčší príspevok k prvej harmonickej 
magnetického poľa na cyklotróne DC-72 majú štyri vertikálne otvory 
vyvŕtané v horizontálnom jarme. Výsledok korekcie je na obr. č. 10. Na 
korigovanie prvej harmonickej magnetického poľa bola použitá korekcia na 
oboch stranách sektorov, pričom hodnota amplitúdy prvej harmonickej je na 
zanedbateľnej úrovni do 0,0005 T, ktorá podľa analýzy nebude mať vplyv 
na dynamiku zväzku. 

 
Obr. č. 10 Amplitúda prvej harmonickej a fáza magnetického poľa po 
korekcii od elementov magnetickej štruktúry DC-72, pri sérii meraní „MB“ 

V druhej etape bolo vykonané formovanie magnetického poľa v 
menovitom pracovnom bode. Tento pracovný bod leží v strede intervalu 
zmeny magnetického poľa, ktoré dokážu meniť korekčné cievky 
(В0=1,086 T; A/Z=1,36 a f=12,262 MHz) a na presné sformovanie boli 
použité korekcie na oboch stranách sektorov. Na obr. č. 11 je zobrazený 
odmeraný a matematicky vypočítaný nominálny pracovný režim 
magnetického poľa a dva režimy formovania magnetického poľa pre režim 
H- (72 MeV) a pre  40Ar +5 (3,2 MeV) [11].  
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Obr. č. 11 Tvar izochrónneho magnetického poľa pre H- (72 MeV) a 40Ar+5 
(3.2 MeV) v režimoch vytvorených korekčnými cievkami a magnetické 
pole radiálnych korekčných cievok (kladný príspevok). 

V poslednej etape boli zmerané magnetické polia na 7 úrovniach 
stredného poľa magnetu začínajúc od 0,9 T do 1,5 T. Na základe meraní 
magnetického poľa hlavného magnetu a korekčných cievok boli sformované 
hlavné režimy cyklotrónu H- (72 MeV), 129Xe+18 (2,67 MeV), atď. Ako 
príklad sú uvedené na obr. č. 12 vypočítané izochrónne polia a následne 
zmerané magnetické polia pre dané skupiny iónov.  

 
Obr. č. 12 Sformovanie izochrónneho poľa pre 2H+1 (34 MeV) a 129Xe+18 
(2,67 MeV) pomocou korekčných cievok z nominálneho pracovného bodu. 

Izochrónne magnetické polia boli nakoniec sformované s 
vyhovujúcou experimentálnou presnosťou pre osem pracovných bodov 
cyklotrónu DC-72, ktoré ležia v oblasti pracovného diagramu. 



Na obr. č. 13 sa nachádza pracovný diagram s vyznačeným 
magnetickým poľom s nominálnym pracovným bodom (Bo=1,08 T a 
dB=0,04 T), ktoré je sformované bez korekčných cievok a pracovná plocha 
s režimami pre jednotlivé ióny (body), ktoré možno dosiahnuť použitím 
korekčných cievok na hlavné izochrónne magnetické pole. Oblasť 
pracovného diagramu je ohraničená hodnotou magnetického poľa v centre a 
rozdielom hodnoty poľa na polomery extrakcie a poľa v centri urýchľovača. 

Namerané magnetické pole hlavného magnetu a korekčných cievok na 
rôznych úrovniach sa použilo na vytvorenie ďalších režimov, ktoré sú dané 
z pracovného diagramu pre rôzne druhy iónov, menovite pre A/Z=1; 2; 3; 4; 
5; 6,667 a 7,167. 
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Obr. č. 13 Oblasť pracovného diagramu cyklotrónu DC-72.  

Na obr. č. 14 a obr. č. 15 je zobrazený príklad charakteristiky 
dynamiky zväzku pre 2H+1 a 129Xe18+ , ktoré boli odmerané a vypočítané pre 
cyklotrón DC-72. Pri výpočtoch fázového pohybu iónov sa predpokladalo, 
že amplitúda vysokofrekvenčného napájania na duantoch je rovná 60 kV. 



   
Obr. č. 14 Rozdiel medzi strednou hodnotou sformovaného poľa a 
izochrónnym poľom, fázový pohyb iónov a frekvencia betatrónových 
kmitov iónu v magnetickom poli pre 2H+1 

   
Obr. č. 15 Rozdiel medzi strednou hodnotou sformovaného poľa a 
izochrónnym poľom, fázový pohyb iónov a frekvencia betatrónových 
kmitov iónu v magnetickom poli pre 129Xe18+ 



5. Súhrn výsledkov a závery pre prax a rozvoj vednej 
disciplíny 

Po zmeraní a zanalyzovaní nameraných dát je cyklotrón DC-72 
schopný urýchľovať zväzky iónov v rozsahu od H- s energiami 45 a 76 
MeV/nukl., 2Н1+ s energiou 20 a 35 MeV/nukl., ióny s A/Z=3 s energiou 11 
MeV/nukl., ióny s A/Z=4 s energiou 4,5 MeV/nukl., ióny s A/Z=5 s 
energiou 3,5 MeV/nukl. a nakoniec  129Xe18+ s energiou 2,7 MeV/nukl. 

Po technickej stránke je magnetický obvod DC-72 napájaný prúdmi v 
rozmedzí 130 až 320 A, čo vytvorí magnetické pole v centre cyklotrónu s 
hodnotou od 0,8555 do 1,5341 T. Pracovný frekvenčný rozsah generátora sa 
pohybuje v rozsahu 19,740 až 32,138 MHz, čo predstavuje pri 2, 3, 4 a 6 
násobkoch urýchlenia pre dané ióny frekvenciu obehu častíc od 3,290 až do 
16,069 MHz. Hodnota prúdu v korekčných cievkach sa nastavuje pre každú 
cievku a každý typ iónov inak, maximálne do hodnoty ± 35 A.  

Keď sa porovná ideálne vypočítané izochrónne magnetické pole, ktoré 
je potrebné na urýchlenie daného iónu s danou energiou, s reálne 
nameranými magnetickými poľami DC-72, tak od najľahších iónov je 
maximálny rozdiel (od centrálnej oblasti, t. j. polomeru 0,2 m) ± 0,003 T a 
pri najťažšom Xe je rozdiel ± 0,005 T, čo bolo brané ako dostatočné 
priblíženie sa k ideálnym izochrónnym magnetickým poliam. 

Následne bola vypočítaná dynamika zväzku vo zvolenom pracovnom 
režime so zodpovedajúcim magnetickým poľom, ktoré bolo sformované 
korekčnými cievkami a potom následne aj odmerané. Horšia presnosť 
formovania poľa zodpovedá fázovej smerovej odchýlke na hranici (-40 až 
+42)° pre (A/Z=4, I=170 A), najlepšia možnosť (-21 až +9)° (2H1+, I=300 
A). V základnej oblasti urýchlenia (R>10 cm) ióny neprekračujú rezonancie 
νr =1, νz =0,5 a νr =2. νz . 

Vertikálna fokusácia iónov magnetickým poľom sa začína od 
polomeru 5 cm. Frekvencia betatrónových kmitov v konečnej oblasti 
urýchlenia sa nachádza na hranici 0,22 až 0,45 , v závislosti od pracovného 
režimu. 

Rozpracovaná metodika a hlavne autorom práce navrhnutá metodika 
korekcie prvej harmoniky a azimutálna korekcia magnetického poľa pre 
izochrónne cyklotróny sa použila pri návrhu a realizácii cyklotrónu DC-60 
pre Kazašskú republiku [12]. 
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8. Summary 
The formation of DC-72 cyclotron magnetic field was carried out. The 

modeling and computer simulations of the magnet elements were used for 
preliminary choice of a cyclotron magnet structure. For exact isochronous 
magnetic field formation, at the nominal working point and correction of the 
field first harmonic, side sectors shims heve been applied. The measured 
magnetic fields of the main magnet and correcting coils at different levels 
are used as inputs to the computer program in order to simulate different 
regimes of the working diagram. Satisfactory results have been obtained 
from calculations of the beam dynamics at the chosen working regimes with 
appropriate magnetic fields which were shaped with correcting coils and 
subsequently measured. This also allowed for mutual comparison of the 
simulated and measured data. 

The isochronous cyclotron DC-72 is intended to accelerate ions from 
H- (A/Z=1, W=72 MeV/u) up to 129Xe18+ (A/Z=7.167, W=2.7 MeV/u). The 
cyclotron magnet has the pole of 2.6 m diameter and provides the working 
magnetic fields in the range from 0.9 T to 1.51 T for the given modes of the 
acceleration.  

A preliminary design of the magnetic field has been accomplished by 
the help of a model of the magnet which has been made in the scale 1:5 and 
mathematically simulated. The results achieved from the measurements 
performed upon the magnetic field of the final product are presented, too. 

 


