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Opgave: Deeltjesversnellers
In deeltjesversnellers worden bundels van
geladen deeltjes versneld. In nevenstaande
afbeelding zie je een opgewerkte 3Dweergave van de bundelbuis van de
deeltjesversneller bij CERN. In deze
deeltjesversneller lopen twee bundels in
tegengestelde richting. Uiteindelijk worden
de twee bundels gekruist waardoor er
botsingen optreden die dan kunnen worden
geanalyseerd.
Hoe dit bij een grote deeltjesversneller als
de LHC bij CERN werkt kun je zien in de animatie onder onderstaande link:
link naar site 1).
Onderstaande afbeelding is een schematische weergave van een lineaire versneller. P
is een bron die protonen uitzendt. A en B zijn de aansluitpunten van een
wisselspanningsbron.

In bovenstaande afbeelding is het verloop van de spanning tussen A en B (= VA – VB) als
functie van de tijd weergegeven. Op het tijdstip t1 bevindt een proton zich midden
tussen buis 1 en buis 2.
a) Toon met behulp van bovenstaande afbeeldingen aan dat het proton tijdens de
oversteek van buis 1 naar buis 2 wordt versneld.
Tijdens elke oversteek wordt dit proton versneld. Daarbij doorloopt het steeds een
(gemiddeld) even grote spanning.
b) Geef in bovenstaand diagram het tijdstip t2 aan waarop het proton zich midden
tussen buis 2 en buis 3 bevindt.
c) Geef in bovenstaand diagram het tijdstip t3 aan waarop het proton zich midden
tussen buis 3 en buis 4 bevindt.
d) Leg uit waarom opeenvolgende buisjes steeds langer zijn.
e) Leg uit of het proton in een buisje wordt versneld, vertraagd of met constante
snelheid beweegt.
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Tijdens elke oversteek doorloopt het proton een spanning van gemiddeld 1,5 kV.
f) Bereken de snelheid waarmee het proton het vijfde buisje doorloopt.
Neem daarbij aan dat het proton het eerste buisje met verwaarloosbare snelheid
verlaat.
De wisselspanning heeft een frequentie van 2,0 MHz.
g) Bereken hoe lang het vijfde buisje minstens moet zijn.
In het bovenstaande deel van de opgave hebben we gekeken naar één enkel proton. In
werkelijkheid wordt echter niet één enkel proton versneld maar een hele verzameling
(een puls) van vele protonen. Zo’n protonenpuls bestaat uit allemaal gelijk geladen
deeltjes en zal ten gevolge van elektrische afstoting divergeren.
Om het verbreden van de protonenpuls door elektrische afstoting af te schatten, gaan
we uit van een protonenpuls bestaande uit 100 protonen (zie onderstaande afbeelding).
De kracht die op één enkel proton aan de rand van de puls werkt wordt afgeschat door
alle overige protonen geconcentreerd te denken in een puntlading op de middenlijn van
de protonenpuls. Zo’n denkbeeldige puntlading wordt een effectieve lading genoemd.
Zie onderstaande afbeelding.

h) Bereken de door Coulombafstoting veroorzaakte afstotingsversnelling die het proton
ondervindt.
Oorspronkelijk bevond het proton zich op een afstand van 0,50 mm van de middenlijn
van de protonenpuls.
i) Bereken de afstand van het proton tot aan de middenlijn van de protonenpuls als de
protonenpuls een afstand van 5,0 m heeft afgelegd.
Neem daarbij aan dat:
• de kracht op het proton gedurende de gehele vlucht constant is;
• de snelheid in horizontale richting, gedurende die 5,0 m, gemiddeld 1,5∙106 m/s
bedraagt.
In werkelijkheid is de kracht die het proton ondervindt niet constant.
j) Beredeneer of het onder i) berekende antwoord een overschatting of een
onderschatting van de bundelverbreding is.
Dit effect is natuurlijk zeer onwenselijk, zeker als je bedenkt dat een deeltjesversneller
als die bij CERN een ring van 27 km is die extreem vaak doorlopen wordt. Maar ook in
bijvoorbeeld een elektronenmicroscoop, waar de spot
die de elektronenbundel beschrijft rechtstreeks
gekoppeld is aan de resolutie van het uiteindelijke
beeld, is dit effect zeer onwenselijk.
Zonder extra maatregelen om deze divergentie ten
gevolge van elektrische afstoting tegen te gaan blijft
er van de bundel niets bruikbaars over.
De divergentie wordt tegengewerkt met behulp van
elektromagnetische lenzen. Een veel gebruikt type
lens is de zogenaamde quadrupoollens.
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Een dergelijke lens bestaat uit een
configuratie van twee noordpolen en
twee zuidpolen. In nevenstaande
afbeelding staat een dergelijke lens
schematisch weergegeven.
Het doel van deze lens de bundel te
focusseren langs de centrale as van de
lens.
In nevenstaande afbeelding staan vijf
plaatsen gemarkeerd. De
stroomsterkte op die plaatsen is reeds
weergegeven als komende uit het vlak
van tekening.
k) Leg uit hoe de lorentzkracht op alle
vijf de plaatsen is gericht.
Geef de richting van de
lorentzkracht weer met vectorpijlen.
De sterkte van het magneetveld in een
dergelijke lens is rechtevenredig met de afstand tot de centrale as van de lens.
In de praktijk staan altijd twee van deze lenzen achter elkaar en wel een kwartslag
gedraaid ten opzichte van elkaar.
l) Leg uit dat een dergelijke configuratie als een positieve lens werkt.
m) Leg uit waarom een dergelijke lenzen vooral goed werken bij hoogenergetische
bundels.
In het filmpje onder onderstaande link is een simulatie te zien van de werking van twee
achter elkaar geplaatste quadrupolen: link naar filmpje 1).
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Opgave: De cyclotrondeeltjesversneller
Een cyclotron is een apparaat dat bestaat uit twee holle D-vormige koperen trommels
die op een kleine afstand van elkaar staan, zoals schematisch staat weergegeven in
onderstaande afbeelding. Deze afbeeldingen zijn niet op schaal. Het geheel bevindt
zich in vacuüm.

In de ruimte tussen de twee trommels bevindt zich een elektrisch veld. Doordat de
trommels zijn aangesloten op een blokspanningsbron wisselt dit veld steeds van
richting.
In het midden bevindt zich een protonenbron P. De protonen worden in het elektrisch
veld versneld en komen in een van de trommels terecht. Loodrecht op beide trommels
staat een homogeen magneetveld waardoor de protonen onder invloed van de
lorentzkracht met constante snelheid een halve cirkelbaan doorlopen. In deze opgave
gaan we ervan uit dat in de versnelspleet geen magneetveld aanwezig is. In de rechter
afbeelding staat de baan van een proton weergegeven in bovenaanzicht.
In deze opgave gaan we een model schrijven waarmee de baan van een deeltjesbundel
in een cyclotron kan worden berekend. Zoals je weet beschrijft een proton in een
homogeen magneetveld dat loodrecht op v staat een eenparige cirkelbeweging. Om te
beginnen proberen we dit eens in een model te beschrijven.
In het model is de z-as de richting van het magneetveld en is het xy-vlak het vlak waarin
de cirkelbaan wordt beschreven.
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In nevenstaande afbeelding zie
je een nog onvolledig model
waarmee de eenparige
cirkelbeweging van een proton
in een homogeen magneetveld
kan worden berekend. Dit is
dus nog een model zonder de
versnelspleet en de twee halve
trommels. Simpelweg een
deeltje in een groot homogeen
magneetveld.
Dit model kun je downloaden
met onderstaande link:
link naar bestand.
a) Completeer de eerste beide
regels waarin een
uitdrukking moet komen te
staan voor de resulterende kracht in
de x- respectievelijk de y-richting.
Als je alles goed doet krijg je
nevenstaand (y,x)-diagram uit.
Vervolgens gaan we verder met de
geometrie van een echt cyclotron, dus
twee trommels met daartussen een
versnelspleet. Zie de schematische
weergave aan het begin van de opgave.
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In onderstaande afbeelding is een nog onvolledig model weergegeven waarmee de
baan van een protonenbundel in een cyclotron kan worden berekend.
Dit model kun je downloaden met nevenstaande link: link naar bestand.

b) Leg uit hoe breed de
versnelspleet in dit model
wordt verondersteld.
In het model wordt uitgegaan
van een protonenbron die zich
in de oorsprong van het
gekozen assenstelsel bevindt.
Tevens wordt de
beginsnelheid van de
protonen afkomstig uit deze
bron verwaarloosbaar klein
verondersteld.
c) Completeer het model
zodat de baan van de
protonenbundel kan
worden berekend.
Als je alles goed doet krijg
je nevenstaand
(y,x)-diagram uit.
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Het (v,t)-diagram behorende bij bovenstaand (y,x)-diagram staat weergegeven in
onderstaande afbeelding.

d) Leg uit waarom de versnelspleet in het huidige model te breed gekozen is om met
een blokspanning van constante frequentie te kunnen werken.
e) Leg uit waarom je de versnelspleet niet willekeurig smal mag maken.
In een cyclotron wordt de spanning over de versnelspleet gegenereerd door middel van
een blokspanning met een zekere frequentie. In het document over deeltjesprocessen
heb je reeds afgeleid dat de tijd dat een proton over een halve cirkelbaan doet gelijk is
aan:
t=

π∙m
B∙q

Hierin is:
• m de massa van het proton;
• B de sterkte van het magneetveld;
• q de lading van het proton.

Eenvoudige cyclotrons, zoals hierboven beschreven,
werken tot een kinetische energie van ongeveer
40 MeV. Daarna treden er allerlei problemen waaronder
relativistische effecten.
f) Leg uit waardoor relativistische effecten ertoe
leiden dat je geen constante frequentie meer kunt
gebruiken voor de blokspanning over de
versnelspleet.
g) Bereken hoe groot de lorentzfactor (γ) is als een
proton een kinetische energie van 40,0 MeV heeft.
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Voor hogere energieën zijn er ingewikkeldere varianten op het eenvoudige
basisontwerp verzonnen.
Synchrocyclotrons maken gebruik van een variabele frequentie voor de blokspanning
over de versnelspleet, waardoor deze in staat zijn de blokspanning te synchroniseren
met de omlooptijd van de protonen.
Een verdere aanpassing, waardoor nog hogere energieën mogelijk worden, zijn de
synchrotrons. Synchrotrons maken gebruik van een variabel magneetveld. Bij
synchrotrons wordt het magneetveld voortdurend aangepast aan de snelheid van de
deeltjes zodat de straal van de baan gelijk blijft. Synchrotrons maken dan ook geen
gebruik van trommels, zoals in deze opgave, maar
werken met buizen.
Versnellers van dit type zijn in het algemeen een
maatje groter. In nevenstaande afbeelding zie je het
Super Proton Synchrotron van CERN. De omtrek van
deze versneller bedraagt zo’n 7 km.
Bij deze deeltjesversneller wordt dan ook weer gebruik
gemaakt van quadrupoollenzen om het divergeren van
de bundel te beperken.
Meer weten van deeltjesversneller?
Kijk eens op de site onder nevenstaande link: link naar site 1).
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