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SAMENVATriNG 

In de groep Cyclotrontoepasingen van de faculteit Technische Natuurkunde 

aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt gewerkt aan een 

opslagring genaamd Euterpe voor electronen en protonen. De ring heeft 

een omtrek van 40 meter en bevat 12 dipoolbuigmagneten, 32 quadrupolen 

en 16 sextupolen. In 4 lange rechte secties is plaats voor 

versnelcavi ties, injectie- en extractietoebehoren en speciale magneten 

zoals undulators en wigglers. De injectieenergie bedraagt voor 

electronen ongeveer 71 MeV en voor protonen 3 MeV. De eindenergie 

bedraagt maximaal voor electronen 400 Me V en voor protonen 81 Me V. 

Protonen zullen bij de eindenergie worden geextraheerd, electronen 

kunnen gedurende enkele uren worden opgeslagen ten behoeve van de 

productie van synchrotonstraling waarvoor verscheidene toepassingen 

denkbaar zijn. 

Euterpe kan opereren in 3 verschillende modes met verschillende 

eigenschappen. Een mode onderscheidt zich doordat de quadrupolen van de 

ring op een specifieke manier bekrachtigd worden. De modes zijn: De 

Chasman-Green mode of mode A voor een hoge bundelresolutie maar lage 

bundel intensiteit, de rooo-mode of mode B voor een gemiddelde 

bundel resolutie en grote insteil ingsf lexibi li te i t en mode C voor een 

hoge bundelintensiteit maar lage bundelresolutie. 

De gevolgen van uitlijningsfouten van de elementen (dipoolbuigmagneten 

en quadrupolen} op veranderingen in de deeltjesbaan is onderzocht met 

een analytische methode en onderzocht door simulatie met een 

computerprogramma (DIMAD). De resultaten van beide methoden komen met 

elkaar overeen; de transversale uitwijking van de deeltjesbaan (de z.g. 

closed orbit distortion) t.g.v. uitlijnfouten is typisch enkele keren de 

gemiddelde transversale uitlijnfout. Er is gezocht naar methoden om deze 

closed orbit distortion te minimaliseren. Allereerst is de werking van 

een 16-tal correctorbuigmagneten onderzocht. Hiermee bleek het mogelijk 

de closed orbit distortion te verminderen tot een factor 2 tot 6. Als 

laatste is onderzoéht of het plaatsen van de ele~~enten op 4 vaste 

onvervormba.re doch t.o.v. elkaar verschuifbare onderstellen van 
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positieve invloed zou zijn op de closed orbi t distortion. De closed 

orbit distortien bleek hierdoor enigzins af te nemen, echter minder dan 

bij de eerstgenoemde methode. 

Ten slotte is het z.g. rotating coil device (r.c.d.} theoretisch 

onderzocht. Het r.c.d. is een meetinstrument waarmee quadrupalen en 

sextupolen op hun magnetische eigenschappen onderzocht kunnen worden. Er 

zijn berekeningen uitgevoerd wat de gevolgen op de meetresultaten zijn 

van een foute uitlijning van het r..c.d. ten opzichte van de door te 

meten multipool. Tevens werden enkele constructietoleranties 

doorgerekend waarbij moest worden voldaan aan de eis dat een 20-pool nog 

gemeten moet kunnen worden van een willekeurige mul ti pool. Het r. c. d. 

blijkt tot enkele ~ nauwkeurig geconstrueerd te moeten worden. 
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1 . INLEIDING 

Aan de Technische Universiteit van Eindhoven, in de groep 

Cyclotrontoepassingen van de faculteit Technische Natuurkunde, wordt 

gewerkt aan een opslagring voor protonen en electronen. Deze ring heet 

Euterpe, genoemd naar de Griekse muze der muziek en afkorting van 

Eindhoven University of TEchnology Ring for Protons and Electrons. 

Euterpe is een ring van 40 m omtrek,·heeft een gemiddelde baanstraal van 

c.a. 6.4 m en bevat 12 rechthoekige buigmagneten van 0.5 m lengte, 32 

quadrupalen en 16 sextupolen. Er zijn 4 rechte secties van 2.5 m lengte 

die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van versnelcavities, 

speciale magneten zoals undulators en wigglers, en injectie en extractie 

toebehoren. Deze secties kunnen dispersievrij gemaakt worden waardoor 

gevaarlijke koppelingen in de cavities van synchroton- en 

betatronoscillaties vermeden kunnen worden. Dispersievrij houdt in dat 

energieafwijkingen geen baanveranderingen tot gevolg hebben. 

Protonen worden geïnjecteerd vanuit het minicyclotron ILEC bij een 

energie van 3 MeV. Electronen zullen geïnjecteerd worden vanuit een 

microtron [BOTSS] (wordt op dit moment aan de TUE ontwikkeld} bij een 

energie van c.a. 71 MeV. De maximale impuls bedraagt 400 MeV/c wat voor 

protonen overeenkomt met Sl MeV en electronen met 400 MeV. Bij deze 

maximale impuls maken de protonen 2.9•106 omwentelingen per seconde en 

electronen 7.5•106 omwentelingen per seconde. 

Met Euterpe kan ervaring op worden gedaan op het gebied van 

versnellerfysica. Er zal nog veel onderzoek verricht moeten worden op 

het gebied van injectie, extractie, r.f.- cavities, resonanties, 

bundelkoeltechnieken etc. Naast dit educatieve aspect zijn er ook veel 

praktische toepassingen denkbaar: Euterpe kan als driftruimte voor ILEC 

gebruikt worden waarbij z.g. bunchers een verscheidenheid aan pulsduur/ 

energiedefinitie combinaties mogelijk maken. De maximale protonenergie 

{81 MeV) is bijvoorbeeld bruikbaar voor oogtumor-therapie waarbij de 

bundelpenetratiediept.e ongeveer 40 nn moet bedragen. De benodigde 

bundelintensiteiten liggen tussen 10 en 100 nA. De belangrijkste 
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toepassing van Euterpe is het gebruik als opslagring voor electronen 

waarbij z.g. synchrotonstraling vrijkomt die gebruikt kan worden voor 

lithografische toepassingen en fluorescentiemetingen. Tevens kan harde . 
Rontgenstraling (100 keV) verkregen worden door Compton back scattering .. 
van een hoge flux 002 - laserbundel (0.124 eV) aan de electronen. 

photon energy 
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figuur 1.1 het synchrotonstraltngsspectrum 

Synchrotonstraling ontstaat door centripetale versnelling van electronen 

in de buigmagneten. ,Het stralingsspectrum is continu en strekt zich uit 

van het infrarood tot in het Rontgengebied. De stralingsintensiteit zal, 

afhankelijk van de bundelstroom, zeer hoge waarden kunnen bereiken (zie 

figuur 1.1). Het spectrum wordt gekarakteriseerd door de kritische 

golf lengte À : c 

met: 

À = 1.86/ BT2 

c [nm] 

B: de magnetische inductie van de buigmagneten [T] 

T: de kinetische energie van de electronen [GeV] 

( 1.1) 

Bij gebruik van 1.4 T buigmagneten en 400 MeV electronen bedraagt Àc 

c.a. 8.3 nm wat overeenkomt met een fotonenergie van c.a. 150 eV. Door 

het gebruik van een supergeleidende wiggier magneet (een hoogveldmagneet 
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met een zodanige veldconfiguratie -++- dat de electronen eerst sterk 

afgebogen en dan weer teruggebogen worden) verschuift het spectrum 
I 

verder naar het Rontgengebied. Bij een magnetische induc,tie van 10 T en . 
400 MeV electronen bedraagt ~ c.a. 1.2 nm. Het continue spectrum van 

c ·• 
Euterpe behorend bij de reguliere afbuigmagneten (1.4T} en de 

supergeleidende wiggier magneet (lOT} is we~rgegeven in figuur 1.1. 

Synchrotonstraling is sterk gecollimeerd in d~ bewegingsrichting van de 

electronen (figuur 1.2}. De horbantale hoek 9 waaronder de straling 

wordt uitgezonden is gelijk aan de buighoek van de buigmagneten (30•) en 

de vertikale hoek ~ is in goede benadering gelijk aan E0 /E = ~-t (c.a. 

0.013• bij 400 MeV). De collimatie neemt toe naarmate de energie 

toeneemt. Synchrotonstraling is zeer sterk in de horizontale richting 

gepolariseerd. 

figuur 2.2 een gecolltmeerde synchrotonbundel 

Dit verslag behandelt voornamelijk bundeldynamische aspecteh en de 

invloed op de bundel van pos i tioneringsfouten en veldfouten van de 

optische elementen van Euterpe. Bovendien wordt er een mathematische 

behandeling gegeven van het z.g. rotating coil device, een 

meetinstrument om quadrupalen en sextupolen op hun magneetveld

eigenschappen te onderzoeken. 

In hoofdstuk 2 wórden enkele begrippen en definities gegeven van 

bundeldynamische grootheden die van belang kunnen zijn voor hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 3 wordt een rooster bestaande uit 4 superperioden 
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voorgesteld dat kan opereren in 3 verschillende modes: De Chasman-Green 

mode (mode A) , de FODO- mode (mode B) of mode C. Er wordt aandacht 

besteed aan de hardware, d.w.z. de elementen waaruit de ring opgebouwd 

is, en er wordt aandacht besteed aan de bundeldynamische grootheden 

waarmee de eigenschappen van de ring vastliggen. Hoofdstuk 4 behandelt 

de bundelpos i tioneringsfouten als gevolg van ui tlijningsfouten in de 

buigmagneten en quadrupolen. Tevens worden correctiemethoden voorgesteld 

en doorgerekend. Het geheel van bundelpositione~ingsfouten wordt 'closed 

orbit distortion' genoemd. De 'closed orbit' is de gesloten baan die een 

referentiedeeltje maakt waarvan de initiele transversale snelheid en de 

impulsafwijking nul zijn. Hoofdstuk 5 als laatste geeft een 

mathematische behandeling van het rotating coil device en geeft een 

schatting van de gevolgen van constructiefouten en uitlijnfouten op de 

meetresultaten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de eerste 

meetresultaten van het rotating coil device dat in het C.T.D.-gebouw van 

de T.U.E. geconstrueerd wordt in dit verslag opgenomen zouden worden. 

Dit bleek echter in de beschikbare tijd niet mogelijk omdat de 

constructie van het device door tegenslag steeds vertraagd werd. 
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In dtt hoofdstuk 'IJOrd.en enkele d.eftntt tes en begr,tppen behandeld 

dte uan belang kunnen ztjn voor een goed begrtp uan de volgende 

hoofdstuhlu!n. 

2.1 Definiëring coördinatenstelsel 

De positie van de elementen·.waaruit de ring is opgebouwd wordt 

aangegeven in X, Y, Z coördinaten van uit een cartesisch assenstelsel 

dat aan de opstelling vast zit. Vanuit een zeker punt geeft s de 

afgelegde weg aan van een referentiedeeltje in de ring. De kromtestraal 

van het referentiedeeltje is p. Aan het referentiedeeltje zit een 

cartesisch y, x, s assenstelsel vast zodanig dat de y-as al tijd naar 

boven wijst (de ring wordt plat verondersteld), de x-as naar buiten en 

de s-as in de voortbewegingsrichting. Figuur 2.1 geeft een en ander 

weer. 

ft guur 2. 1 

2.2 Relativiteit 

Ctntrat orbit 

Locat ctntrt 
of gyration 

! ~ 

s I Tangtntlal to btam dirtdioll' ) 

het locale coordtnatensysteem 

De energie wordt gegeven door: 

(= 0.511 MeV voor e-) 
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E0 is de rustenergie en T is de kinetische energie. De energie wordt 

doorgaans uitgedrukt in MeV of GeV. De impuls is gerelateerd aan de 

energie volgens: 

(2.3) 

En de snelheid is gerelateerd aan de impuls en energie volgens: 

vE = pc
2 

De relativistische factoren P en ~ zijn gedefinieerd als: 

P = v/c 

~ = E/Eo 

2.3 De Hill- differentiaalvergelijking [CASSS] 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

De Hili-differentiaalvergelijkingen die de bewegingen van de 

deeltjes in het optische rooster van een synchroton of opslagring 

lineair beschrijven worden gegeven door: 

1 1 ÀE. x''(s) + (~- k 1 ) x(s) =-
p p p 

(2.7) 

y' '(s) + k 1 y(s) = 0 (2.8) 

Hierin is x(s) de transversale uitwijking in de horizontale richting. 

x'(s) de hoek die de raaklijn van de horizontale snelheidsvector met de 

referentiebaan maakt (voor een referentiebaan of closed orbi t geldt: 

x(s):O en Ap/p:O). y(s) en y'(s) zijn resp. x(s) en x'(s) maar dan voor 

de verticale richting, Ap/p is de relatieve impulsafwijking en k 1 (s) is 

de focuseringssterkte op plaats s volgens: 

dB 
k1 - 9. --Y. 

- p dx (2.9) 

In de dipool-buigmagneten is 1/p ~ 0 en k 1 = 0 en in quadrupalen is 1/p 

= 0 en k 1 ~ 0. Focuserende quadrupalen (k1 > 0) focuseren in het 

horizontale vlak (x- richting) en defocuseren in het vertikale vlak 
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(y-richting). Deze quadrupalen worden aangegeven met het symbool F. 

Omgekeert defocuseren defocuserende quadrupalen (k 1 < 0) in het 

horizontale vlak en focuseren ze in het vertikale vlak. Defocuserende 

quadrupalen worden aangegeven met het symbool D. Buigmagneten worden 

aangegeven met het symbool B. Voor de oplossing van de 

Hili-differentiaalvergelijking wordt de periodieke oplossing genomen 

omdat l/p2 
- k 1 periodiek is. De periode is één omwenteling van lengte 

c. 

2.4 Matrices [CASSS] 

Het transport van een deeltje in het horizontale vlak van het 

rooster kan beschreven worden door een 3x3 transportmatrix. (In het 

verticale vlak gaat de beschrijving analoog, alleen is bovendien 

Ap/p::O.) Laat (x, x', Ap/p) de toestand van het deeltje voor het 
T 

betreffende roostergedeel te beschrijven (transversale uitwijking, hoek 

en impulsafwijking) en (x, x', Ap/p) de toestand na het 
s 

roostergedeelte, dan: 

(2.10) 

De transportmatrix die het deeltje over eer, volledige omloop C afbeeldt 

is de roostermatrix R: 

[ 

COSJ.L + a SinJ,.L 
R 

. s = -'l' SlnJ,.L 
s s 0 

13 SinJ,.L 
COSJ.L ~ a SinJ,.L 

0 s 
(2.11) 

Hier zijn a , 13 en ..,. de twisspa.rameters afhankelijk van het punt s s s s 
waar R betrekking op heeft, n en n' zijn resp. de dispersiefunctie en s s s 
de s-afgeleide hiervan en J..L is de fasetoename na een volledige 

omwenteling. De tune u hangt samen met J..L volgens JL=2lru. De 

dispersiefunctie is de periodieke oplossing van de 

Hill-differentiaalvergelijking van de horizontale beweging voor een 

relatieve impulsafwijking van Ap/p gelijk aan 1. De verticale 

dispersiefunctie is door de opstelling van de buigmagneten (het enige 
' dispersieve element) 0. Als men de index s weglaat dan bedoelt men de 

waarden in een zekere oorsprong (s::O). De 2x2 transportmatrix M tussen 
TS 
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punt T en punt s is gerelateerd aan de twissparameters volgens: 

11 = 
TS 

[ 

{~s/~T)~ {cosA~ + aTsi~) 

-{~ ·~ )~{{a -a )cos~+ {1+a a )si~) 
S T S T S T 

{2.12) 

{~s·~T)~ sin~ l 
{~T/~s)~{cos~ - assi~) 

JJ. is de fase toename van één omwenteling en ÁJJ. is de fasetoename van 

punt T naar punt s. 

2.5 Algemene oplossing van de Hili-differentiaalvergelijking [CAS85] 

De algemene oplossing van de Hill-differentiaalvergelijking is te 

schrijven als: 

x{s) = J ~(s) ~i cos(+(s)++i) (2.13) 

x'{s) = ( ~~!) )~ (a(s) cos(+{s)++i)- sin{+(s)++i>) (2.14) 

met a(s) = ~ ~'(s) (2.15) 

~i is de emittantie en +i is de fase van het betrokken deeltje. Met deze 

konstanten hangen samen de beginvoorwaarden x{O) en x' (0) van de 

deeltjes. Men kan bewijzen dat ~(s) en a{s) gelijk zijn aan de 

twissparameters ~ en a . Bovendien geldt: s s 

en 

1 + a 2 
"Y = -~.;::;.s_ 

s ~s 

+'{s) = 1/~{s) 

{2. 16) 

{2.17) 

Tijdens de omloop beschrijven de deeltjes ellipsen in de faseruimte 

(x.x') volgens (2.13) en {2.14). De vorm van de ellips is afhankelijk 

van de plaats van het deeltje en wordt bepaald door a(s) en ~{s). Het 

oppervlak van de ellips blijft bij gelijke energie konstant en is gelijk 

aan .".~. 
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2.6 De tune 

De tune is het aantal betatronoscillaties per omwenteling van een 

deeltje. De tunes u en u hangen samen met~ en~ volgens: x y x y 

i: x of y (2.18} 

Bij bepaalde waarden van u en u kunnen gevaarlijke resonanties x y . 
optreden zodat de bundel 'opgeblazen' wordt. Deze waarden kunnen in de 

vorm van resonantielijnen in een tunediagram worden uitgezet. In het 

algemeen treden resonanties op als: · 

ku + lv = m x y 
(2.19} 

k, 1 en m positieve of negatieve integers. 

De orde van de resonantielijn is lkl + 111. Wanneermeen veelvoud van 

het aantal superperioden is (zie hoofdstuk 3) dan hebben we te maken met 

een strukturele resonantie. Resonanties tot orde 4 moeten vermeden 

worden. en zeker strukturele resonanties tot dezelfde orde. 

2.7 Cbromaticiteit 

Deeltjes met een iets grotere impuls p0 +Ap worden door de 

quadrupalen minder sterk gefocuseerd dan referentiedeeltjes met impuls 

Po. Dit heeft tot gevolg dat de tune voor deeltjes met een grotere 

impuls kleiner is. De chromaticiteit is gedefinieerd volgens: 

au 
f = c3(Ap/po) (2.20) 

Dit is de tuneverschuiving per eenheid van relatieve impulsafwijking. De 

chromaticiteit ten gevolge van de quadrupalen (sextupolen uitgeschakeld} 

heet de natuurlijke chromaticiteit. Na correctie door het inschakelen 

van sextupolen spreken we alleen van chromaticiteit. Deze correctie van 

de natuurlijke chromaticiteit door middel van sextupolen is bijvoorbeeld 

belangrijk om resonanties te voorkomen, maar tevens belangrijk ter 

vermijding van de z.g. head-tail instabiliteit [CER7?] . 

• 2.8 De synchrotonintegr.alen 

Enkele belangrijke grootheden kunnen direct in de z.g. 
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synchrotonintegralen uitgedrukt worden. Deze grootheden worden in 

paragraven 2.9 t/m 2.13 nader toegelicht. Er bestaan in totaal 5 

synchrotonintegralen die allen integralen zijn van bundelparameters 

a{s), ~{s) ~{s) en p{s) naar plaats over een volledige periode C: 

met: 

en: 

11 = J ~ ds [m] 

12 = J !-" ds [m-1]. 

13 =J~ds [m-2] 

Jl-2n 14 = ~ ~ ds [m-1] 

ls=JVT-ds 

n --~aB - B 8p 

1 { 2 H=p ~ + 

[m-1] 

{veldindex van de buigmagneet) 

2.9 De IDOIDeD.tum compaction factor a 

{2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

{2.24) 

{2.25) 

{2.26) 

Dit is de relatieve afwijking van de afgelegde weg AC/C0 na een 

volledige omloop als gevolg van een relatieve impulsafwijking Ap/p0 : 

(2.27) 

2.10 Het energieverlies per omwenteling van een electron U0 

Ten gevolge van synchrotonstraling verliezen de electronen energie 

die gemiddeld per omwenteling bedraagt: 

met 

r : de klassieke electronstraal (2.8178•10- 16 m) 
e 

T: de kinetische energie van het electron 

[ 0 : de rustenergie van een electron {511 keV) 

-12-
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Wanneer alle n buigmagneten gelijk zijn met lengten 1 en kromtestralen p 

dan kan Ix2 worden vereenvoudigd tot: 

(2.29) 

Hiermee vinden we voor U0 uitgedrukt inT [MeV] en p [m]: 
'· 

[keV] (2.30) 

2.11 De dempingscoëfficienten n • ny en~ x 
De dempingscoefficienten bepalen de dempings tijd die 

karakteristiek is voor het uitdempen van de betatron- of 

synchrotonoscillaties. Bij de bereikbare energieen zullen deze 

dempingscoefficienten voor protonen verwaarloosbaar zijn. Bij electronen 

zullen de oscillaties als gevolg van het uitzenden van 

synchrotonstraling wel sterk gedempt zijn. 

De dempingscoëfficient voor de horizontale betatronoscillatie is: 

(2.31) 

en voor de verticale betatronoscillatie: 

(2.32) 

De dempingscoëfficient van de synchrotonoscillatie is: 

(2.33) 

De dempingcoëfficienten zijn gerelateerd aan de dempingstijden volgens: 

i: x, y, E 

2.12 De radiale betatonemittantie ~ x 

(2.34) 

Door combinatie van quanturnmechanische effecten en radiale demping 
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stelt er zich een evenwicht in in de horizontale emittantie van de bunch 

electronen volgens: 

55 h 
~x= 32 J3 m0 c (2.35) 

Hiermee wordt het oppervlak in de faseruimte bepaald volgens (2.13). De 
bundelafmeting (afstand hart van bundel tot 'bundeloppervlak') is 

hiermee: (Ap/p = 0) 

o (s) = J ~ B (s) 
x x'""x 

(2.36) 

2.13 De relatieve ene~iespreiding 

De evenwichtsenergieverdeling resulteert in een relatieve 

energiespreiding volgens: 

(2.37) 
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3.HET~ 

In dit hoofdstuk 'WOrdt achtereenvolgens a.a.nda.cht besteed aan de 

hardware parameters van Euterpe, de R.F. parameters en de 

bundelparameters voor 3 verschillende quadrupoolconfiguraties. Een 

voorstel voor een 300 leV electron of 50 leV proton synchroton [UYT87] 

werd aangepast aan nieuwe eisen en verder geoptimaliseerd. Het nieuwe 

ontwerp is geschikt om electronen te versnellen tot 400 leV en protonen 

tot 81 leV. 

3.1 De hardware parameters 

Bij het ontwerpen van het rooster is uitgegaan van het 

roosterontwerp volgens [UYT87] dat globaal een factor 413 opgeschaald 

werd. Hierdoor is het mogelijk bij dezelfde magnetische inducties 

eindwaarden voor de protonenergie van 81 MeV en electronenergie van 400 

MeV te halen. De opstelling is getekend in figuur 3.1. Euterpe heeft een 

omtrek van 40 meter en de vacuumbuis heeft een diameter van 0.05 m. Op 

regelmatige afstanden bevinden zich 12 rechthoekige homogene 

buigma.gneten, 32 quadrupolen, 16 sextupolen en corrector-buigmagneten 

{niet getekend. zie hoofdstuk Closed Orbi t Distortion). In de 4 lange 

rechte stukken, de z.g. 'vrije driftruimten' kunnen R.F. cavities, 

supergeleidende wigglers, undulatoren e.a. geplaatst worden. Tevens 

vindt in een van deze vrije driftruimten de injectie van protonen uit 

ILEC (3 MeV) of electronen uit het Microtron (70 MeV) plaats. Vanwege de 

viervoudige periodiciteit in het rooster (even afgezien van de devices 

in de vrije driftruimten) kan Euterpe gedacht worden uit 4 superperioden 

waarvan alle parameters identiek zijn. Het volstaat daarom een 

beschrijving te geven van één superperiode. Definieer nu een 

superperiode als het roostergedeel te vanaf de helft van een vrije 

driftruimte tot de helft van een nabijgelegen vrije driftruimte. 

Schematisch is een superperiode getekend in figuur 3.2. De lengte van 

een superperiode is 10 m. Enkele hardware gegevens worden gegeven in 

tabel 1. De exacte waarden van de quadrupool- en sextupoolsterkten 

hangen af van de mode waarin we Euterpe willen laten werken, doch de 

magnetische inductié (Ry-) aan een pool tip zal voor een quadrupooi 

kleiner zijn dan 0.3 T en voor een sextupool kleiner zijn dan 0.2 T. De 
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Supereend ueting 
Wiggier 

i==tl===1 RF
p-eavity 

ILEC 
3 MeV p 

f i 9 U.l.lr .3.1 

Extraeted proton beam 
Septurn 

Undulator 

Euterpe 
400 MeV e 

81 MeV p 

Septurn 
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e-eavity 

Mierotren 
70 MeV e. 

2 meter 



Driftruiroten: 

01: 1 1.26 m, apertuur = 0.025 m 
( 1 ) = 

02: 1 = 0.10 m, apertuur = 0.025 m 

03: 1 = 0.53 m, apertuur = 0.025 m 

04: 1 = 0.38 m, apertuur = 0.025 m 

Buigmagneten Bl t/m B3: 

• rechthoekig en homogeen, B verticaal geticht 

• lengte = 0.50 m 

• halfgap = 0.0125 m ' 2
> 

• buighoek = 30° 

• kromtestraal = 0.955 m 

• intrede en uittrede-hoek = 15° 

• intrede en uittrede-kromming = 0 m- 1 

• intrede en uittrede-'fringfield' integraal = 0.5 

• induktie; 70 MeV e-: 0.246 T 400 MeV e-: 1.40 T 

3 MeV p•: 0.262 T 

• B /B . = 5.5 max m1n 

81 MeV p•: 1.39 T 

Quadrupolen Ql t/m QS: 

• lengte = 0.30 m 

• apertuur = 0.025 m 

• tilthoek = oo '~> 

• BT < 0.3 T 

Sextupolen Sl t/m S4: 

( 1 ) 

(2) 

( :J) 

• lengte = 0.05 m 

• apertuur = 0.025 m 

• tilthoek = oo 
• Br < 0.2 T 

apertuur = de halve diameter 

halfgap = de halve afstand tussen de polen van de buigmagneet 

tilthoek =de verdraaiing om de lengteas (optische as) 

tabel 3.1, enkele ha.rdunre parameters van Euterpe 
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figuur 3.2 superperf.ode Euterpe 

buigmagneten zijn recht en het veld is homogeen en verticaal gericht. 

Door deze eenvoudige constructie kunnen de kosten laag gehouden worden. 

Bovendien geven rechte buigmagneten ten opzichte van sectormagneten een 

verkleining van de radiële evenwichtsemi t tantie (BAC79]. Om de 

verstoring in het randveld zo gering mogelijk ·te houden is de 'gap', de 

afstand tussen de poolschoenen, zo klein mogelijk gemaakt; 0.025 m. Dit 

is de helft van de diameter van de vacuUmbuis zodat deze tussen de 

poolschoenen afgeplat zal moeten worden. De sterkte van de buigmagneet 

is afhankelijk van de impuls van het electron of proton (Bp=p/q). Bij 81 

MeV p• of 400 MeV e- is de magnetische inductie c.a. 1.4 T. In de 

praktijk zal geen 1.4 T noodzakelijk zijn maar een iets lagere waarde 

ook voldoen (1.3 T} 

--------.... --, 1/J = 30°; 1 =0.5m; g=0.025m m 

leff~ lm+2M0.6Mg = 0.53 m 

p = leff/(2si~} = 1.024 m 

y = leff/(2~} =10.989 m 

x = p-y = 0. 035 m 

s = py = 0.536 m 

voor B ~ 1.4 T; 

T = pBc ~ 430 MeV 

ftguur 3.3 de effectieve tengte van een dtpoot 
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doordat de effectieve lengte (leff) in het algemeen groter is dan de 

magneetlengte {1 ). Zie voor een verklaring figuur 3.3. De vrije m 
driftruimten zijn 2.52 m lang {2Mdrift 0 1 , zie figuur 3.2). Dit 

verschaft voldoende ruimte voor wigglers en undulator-magneten. Het is 

mogelijk de vrije driftruimten dispersievrij te maken: 

energieafwijkingen van deeltjes hebben dan geen invloed op hun 

transversale posities. Dit heeft grote voordelen voor de versnelling in 

de R. F. cavi ties, voor het injectie en extractieproces en voor de 

wigglers en undulatormagneten. 

3.2 De R.F. parameters 

Uitgaande van de kromtestraal in de buigmagneten {0.955 m) en 

omtrek {40.0 m) vinden we de volgende waarden voor electronen of 

-e . 

-e . 

( 1 ) 

( 2) 

( 4) 

T = 10 MeV + T = 3 lleV p • 

f3 = 0.99997 ( 1 ) 
f3 = 0.07978 

.., = 137.98 ( 1 ) .., = 1.003197 

V = 2.9978M108 mis V = 2.3917M107 mis 

p = 70.51 MeV/c ( 2) p = 75.09 MeV/c 

B = 0.246 T 
( 3) 

B = 0.262 T 

f = 7.4945 MHz ( 4) f = 0.5979 MHz 

T = 400 lleV + T = 81 JleV p. 

f3 = 1.00000 f3 = 0.39067 

.., = 783.77 .., = 1.08633 

V = 2.9979*108 mis V= 1.1712*108 mis 

p = 400.51 MeV/c p = 398.19 MeV/c 

B = 1.40 T B = 1.39 T 

f = 7.4948 MHz f = 2.9280 MHz 

(3 = v/c: 

1 MeV/c = 5.3444*10-22 kgms- 1 

magnetische inductie in de 12 dipolen van 0.50 m 

omloopfrequentie 

tabet 3.2 (3, -r, v, p, B en f bij injectie en extractie 
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protonen bij injectie- of eind- (extractie) energie {tabel 3.2). We zien 

dat voor electrenen geldt; ~(70 MeV) ~ ~{400 MeV) ~ 1. Aangezien f = 
cl~ {C is de omtrek van Euterpe) blijft de R.F. omloopfrequentie van de 

elektronen praktisch gelijk zodat de R. F. frequentie van de 

versnelspanning in de cavity constant kan blijven. Wanneer we aannemen 

dat de R.F. spanning sinusvormig is (dus geen hogere harmonischen bevat) 

dan neemt per omloop de energie in de cavities ·~oe met eVRFsin+s· waarin 

+ de synchrone fase is die ligt tussen ~ en T. In de buigmagneten s . 
verliezen de electrenen energie door·syncbrotonstraling {vgl 2.30) zodat 

netto per omloop de energie verandert met: 

met VRF de RF topspanning in kV 

+ de synchrone fase s 

[Me V] 

p de kromtestraal in de buigmagneten in m 

T de electronenergie {kinetisch) in MeV 

(3.1) 

Om de buighoek van de buigmagneten en de sterkten van de quadrupalen 

constant te houden moeten de magnetische inducties hiervan evenredig 

toenemen met de impuls, of in de relativistische limiet {T » m0 c2 = 
511 keV) evenredig met T. 

Voor protonen 

synchrotonstraling 

die hoegenaamd 

geldt; ~ < 
geen energie 

1 zodat bij 

verliezen 

versnelling 

door 

de 

omloopfrequentie toeneemt van 0.60 tot 2.93 MHz. Dit komt overeen met 

een factor 5 zodat aan de cavity zeer hoge eisen worden gesteld. In de 

praktijk blijkt dit niet onoverkomelijk doordat de R.F. spanning 

relatief laag gehouden kan worden bij een redelijke ramptime (de tijd 

die nodig is om een deeltje tot een bepaalde energie te versnellen}. 

3.3 Dispersiecorrectie 

De vrije driftruimten lewmen dispersievrij worden gemaakt door 

deze vooraf te laten gaan door een achromaat [SER.84, SER.87]. Een 

achromaat is een roostergedeelte waarvoor geldt; 

l}{sd = l}{s2) 

l}' {si) = l}' {s2) 

-20-

{3.3) 



s 1 : het begin van de achromaat 

s 2 : het eind van de achromaat 

In de vrije driftruimten komen geen dispersieve elementen voor (zoals 

buigmagneten} zodat TJ=Û en 11'::0. Aan (3.3} wordt voldaan als in het 

betreffende roostergedeelte geen dispersieve elementen voorkomen of als 

de 3x3 transportmatrix T van de achromaat de volgende gedaante heeft: 

(3.4} 

De fasetoename van de achromaat bedraagt dus .een veelvoud van 217'. Er 

bestaan een aantal mogelijkheden om een achromaat te maken. In de eerste 

plaats kan een achromaat samengesteld worden uit n identieke cellen 

(n>l) die afzonderlijk dispersief mogen zijn. (Zodra een cel één 

buigmagneet bevat dan is deze cel dispersief.} Stel dat de 3x3 

transportmatrix van één zo'n cel er als volgt uitziet: 

•= [~.] (3.5) 

Hierin is X de 2x2 transportmatrix en w de dispersievector die in het 

algemeen ~ 0 is. Nu vormen n van deze cellen een achromaat wanneer: 

~=I A n > 1 (3.6} 

of: 

Het bewijs is eenvoudig: De matrix T van de achromaat volgt uit het 

matrixproduct van de n afzonderlijke cellen: 

[ 
...n ...n-1 ...n-2 ) 

.Jl 11 11 • + 11 1. + . . . + • 
T = K = 0 (3.7} 

De dispersievector van T kan vereenvoudigd worden: 

...n-1 ...n~2 ...n -1 d = 11 w + 11 w + ... + w = (11 -I}(X-1} (3.8) 

-21 -



1: 
lf1a1 

:I ~ 
rt1.1 

~ 7=0 "' t M ·r M ?•O "' + f1 ·I· "' ?I&" 

·• 
D, a f, D, 1!1 '. D, a " D, IJ F, o, & " D, 

8 " 
figuur 3.4 een achromaat opgebouud uit 3 tdentteke eetten 

We zien dus dat d=O wanneer w=O of -.r=I A n>l. Deze methode kan worden 

toegepast voor Euterpe. in het bijzonder voor de FODO-mode of mode B. In 

figuur 3.4 zijn twee superperioden getekend. Hier zijn 2 achromaten in 

te herkennen die elk opgebouwd zijn uit 3 .identieke cellen. Deze 3 

cellen zijn hardwarematig al identiek. men ...Oet alleen zorgen dat dit 

ook het geval is met de dipool en qua.drupoolsterkten. In het rooster 

zijn ook sextupolen opgenomen maar deze zijn hier niet belangrijk omdat 

we slechts eerste orde berekeningen uitvoeren. Een cel D1 BF1 bevat een 

dipool zodat deze niet dispersievrij zal zijn; w ~ 0. Voor de 2x2 

transportmatrix 11 geldt dus r=I. De fasetoename per cel bedraagt daarom 

21T/3. 

Omdat de Chasman-Green mode (mode A) en mode C een quadrupoolstruktuur 

hebben die het voorkomen van een aantal identieke cellen in een 

superperiode uitsluit moeten we een andere manier vinden om een 

achromaat te maken. Het blijkt dat de aaneengesloten cellen niet 

noodzakelijk identiek hoeven te zijn. Stel dat de 3x3 transportmatrices 

van 3 aaneengesloten niet-identieke cellen gelijk zijn aan: 

i: 1. .3 (3.10) 

Dan is de 3x3 transportmatrix van de cellen samen: 

(3.11) 

Als geldt: 
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(3.12) 

dan is (3.11) de transportmatrix voor een achromaat. 

In de praktijk blijkt het meestal mogelijk zo'n achromaat te 

vinden met behulp van het progranma DIMAD. Hierdoor zijn de vrije 

driftruimten dispersievrij ondanks dat de cellen onderling verschillend 

zijn in een superperiode. Zelfs in de FOIX>-mÓde {mode B) is voor dit 

laatste gekozen. Dit heeft als voordeel dat de sterkte van meer 

quadrupolen vrij gekozen mogen worden zonder dat de dispersiefunctie 

verandert. In figuur 3.4 mogen per superperiode alleen D2 en F2 

onafhankelijk gevarieerd worden, terwijl in de gekozen configuraties er 

4 quadrupalen per superperiode onafhankelijk gevarieerd mogen worden. 

Later zullen de modes afzonderlijk nader worden toegelicht. 

3.4.1 Natuurlijke chromaticiteit 

De natuurlijke chromaticiteit is gedefinieerd als de 

tuneverschuiving per eenheid van relatieve impulsafwijking ten gevolge 

van quadrupalen in het rooster: 

au 
E = a(Ap/p) (3.14) 

Wanneer E en Ap/p groot zijn kan dit leiden tot resonanties. immers; 

<Au> is gelijk aan E<Ap/p) zodat het werkpunt in het rms rms 
resonantiediagram verbreedt en een resonantielijn kan gaan overlappen. 

Voor Euterpe zal dit meevallen: Bij injectie door het Microton van 70 

MeV electronen bedraagt <Aplp> ongeveer 10- 3
, en de natuurlijke 

chromaticiteit ongeveer 10. De tuneverschuiving zal dus in de orde van 

grootte zijn van 0.01. 

Natuurlijke chromaticheit wordt veroorzaakt door het van Ap/p 

afhankelijk zijn van de focuseringssterkte van een quadrupool. De 

focuseringssterkte; 

qdB 
k 

__ .....:i. 
1 - p dx {3.15) 

is omgekeerd evenredig met de impuls p zodat: 
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(3.16) 

De tuneverschuiving is in benadering afhankelijk van afwijkingen in de 

focuseringssterkte volgens: 

c 
Au= ~w J P(T) Ak1 (T) dT 

0 

(3.17) 

Hier wordt ~(s)•Ak 1 {s) geïntegreerd over een volledige roosteromloop van 

s::O tot s:::C. Substitutie van (3.16) in (3.17) levert direct een 

uitdrukking voor de natuurlijke chromaticiteit: 

Au _ L 
f = Ap/p = 4v {3.18) 

De afleiding van (3.17) is als volgt: Neem aan dat op plaats T in het 

rooster een quadrupooi een afwijkende focuseringssterkte heeft van 

k 1 +Ak 1 , dan kan men daar een extra quadrupooi denken van sterkte Ak 1 

naast een ongestoorde van sterkte k 1 • In termen van de transportmatrix 

voor een 'plak' quadrupooi van lengte dT: 

{3.19) 

De roostermatrix in punt T is ongestoord {Ak1 ::0); 

K - [ COSJ.Lo + a70sillJ.Lo ~T()SillJ.Lo ] 
TO - - ~70sillJ.Lo cos~0 - a70sillJ.Lo (3.20) 

Voor de gestoorde roostermatrix MT1 moet gelden: 

(3.21) 

= [ cos~0 + a70sillJ.Lo - Ak1 dTJ370sillJ.Lo 

- ~70sillJ.Lo - Ak1dT{cos~0 - a70sillJ.L0 ) 

J370sillJ.Lo ] 
COS~o - a70sillJ.Lo 
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Deze matrix moet uitgedrukt kunnen worden in een matrix zoals (3.20) 

waarbij a70 , ~TO' ~TOen ~0 nieuwe waarden krijgen van resp. aTl' ~Tl' 

~Tl en ~ 1 • De tuneverschuiving volgt direct uit het spoor van (3.21). 

deze moet immers gelijk zijn aan 2cos~ 1 : 

2cos~ - Ak 1 dT si~0 = 2cos~ 1 = 2{cos~co~~ - si~0sinA~) 

met: ~1 = ~o + ~ 

In eerste orde in Ak 1 zien we dat: 

Op een analoge manier kan aangetoond worden: 

~Tl = ~TÛ - ~ ~~cos~0 Ak 1dT 

aTl = a70 - a~70cos~0 Ak 1 dT 

~Tl = ~TÛ - {a70+ ~(a~-1) co~0 ) Ak 1 dT 

{3.22) 

{3.23) 

{3.24) 

{3.25) 

Wanneer we (3.22) integreren over het hele rooster en A~ vervangen door 

~Au verkrijgen we vergelijking (3.17). Deze vergelijking is echter een 

benadering omdat we bij het integreren verwaarloosd hebben dat ~{T) 

verandert met Ak 1 volgens (3.23). 

3.4.2 Correctie van de natuurlijke chromaticiteit d.a.v. sextupolen 

Een manier om de natuurlijke chromaticiteit te compenseren is het 

opnemen van sextupolen in dispersieve gedeelten van het rooster. 

Sextupolen hebben in eerste orde geen invloed op de bundeldynamica, 

m.a.w. de eerste orde transportmatrix van een sextupool is de 

eenheidsmatrix. Wanneer we echter een bundel hebben die niet exact door 

het midden van de sextupolen gaat dan 'ziet' de bundel daar een 

dipoolveld en een quadrupoolachtig veld. Deze verstoring kan veroorzaakt 

worden door een afwijking in Ap/p. Het blijkt mogelijk te zijn de 

qua.drupoolwerking te benutten om de tune onafhankelijk van Ap/p te 

maken. 

In figuur 3.5 is van een sextupool de doorsnede loodrecht op de optische 
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as getekend: 

y 

figuur 3.5 loodrechte doorsnede van een sextupoot 

In poolcoördinaten {r.+) luidt de vergelijking voor de magnetische 

veldsterkte: 

{3.26) 

Hier is k2 de sextupoolsterkte: 

{3.27) 

De hoek die de draaiing van de sextupool om de optische as bepaalt heet 

de tilthoek eT. Deze i~ nul voor figuur 3.5 en moet dit ook zijn wanneer 

er alleen horizontale {x-richting) dispersie bestaat zoals in het geval 

van Euterpe. We moeten nu een gelineariseerde uitdrukking zien te vinden 

voor bet magneetveld in de onw;eving van het punt {x=d,y=O) waar de 

bundel door heen zal gaan als de dispersie TJ voldoet aan TJAp/p=d. 

Gebruik hiervoor de volgende benaderingen: 
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cos3(++9r) ~ 1 

r ~ d+x (3.28) 

en substitueer die in (3.26). In eerste orde in x en y geldt dus: 

3p 
B (d+x,y) = B = -2 - k2 r x q 

1 p 
B.(d+x,y) = By = 2 q k2 

d y 

(3.29) 

We zien een quadrupoolachtig veld met verschillende focuseringssterkten 

in de x en y richting: 

qöB 
"k __ _1/.._k d 
Q lx - p öx - 2 

q c3Bx 3 
Akly = P c3y = 2 k2 

Ap 
=- TJ k2 p 

3 Ap 
d = 2 p TJ k2 (3.30) 

Deze vergelijkingen in combinatie met (3.17) leveren de chromaticiteit 

van een sextupool: 

(3.31) 

(3.32) 

De natuurlijke chromaticiteit kan nu gecorrigeerd worden door minstens 1 

paar sextupolen te gebruiken die beide de nodige compensaties in de x en 

y richting verzorgen. Hiertoe kan het beste een van de sextupolen bij 

een horizontaal focuserende quadrupcol (F) worden geplaatst waar 13 
x 

groot is in vergelijking met ~y' en de andere sextupool bij een 

verticaal focuserende quadrupooi (D) worden geplaatst waar ~ groot is. 
y 

De eerste sextupool zal daardoor meer f compenseren en de tweede f . x y 
Als laatste dient benadrukt te worden dat ter plaatse van de sextupolen 

11,c>0 moet zijn. 

Aan sextupolen kleven ook een aantal nadelen. Naast een lineaire 
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afhankelijkheid is er ook een kwadratische afhankelijkheid van Au met 

Ap/p. Het kan voorkomen dat boven een zekere waarde Ap/p de netto

chromaticiteit groter is dan de natuurlijke chromaticiteit. Sextupolen 

slaan bovendien niet lineaire resonanties (3e orde en hoger) aan die 

catastrofaal voor de bundel kunnen zijn. In tweede orde verzorgen 

sextupolen een koppeling tussen de verticale en horizontale richting 

zodat deze niet meer onafhankelijk van elkaar zijn. Het beste kunnen in 

een rooster veel relatief niet zo sterke sextupolen opgenomen worden 

teneinde deze koppeling te minimaliseren. Euterpe bevat daarom 16 

sextupolen waarvan 4 in het dispersieve gedeelte van elke superperiode 

3.5 De quadrupoolconfiguraties 

Om aan de verschillende behoeften van· synchrotongebruikers te 

voldoen zijn er 3 verschillende quadrupoolconfiguraties of 'modi' 

doorgerekend met behulp van het programma DIMAD [SER85]. De hardware, 

d.w.z. de plaatsen van de diverse onderdelen van Euterpe, blijft 

onveranderd voor de versebillende modi, echter de sterkten en 

polariteiten van de quadrupalen en sextupolen zijn verschillend. De 3 

modi zijn: 

Mode A of Chasman Green rooster. In deze mode zijn de bundelafmetingen 

heel klein, namelijk in de orde van 0.1 mm (a~ 0.05 mm). Hierdoor is de 
x 

helderheid van de synchrotonstraling groot. Mode A kan gebruikt worden 

wanneer hoge eisen worden gesteld aan de ruimtelijke resolutie van de 

synchrotonstraling. het nadeel van deze methode is dat door de geringe 

bundelafmetingen de bundelstroom niet al te hoog mag worden omdat anders 

de ruimteladingsdichtheid zo groot wordt dat er bundel verloren gaat 

(Touschek effect [BAC78], [GRASS]) Tevens is deze methode zeer gevoelig 

voor uitlijnfouten en afwijkingen in quadrupoolsterkten. 

M9de Bof FODO rooster. Dit is een universeel toepasbaar rooster met een 

flexibele quadrupoolinstelling. De bundelafmetingen zijn een factor 4 

groter dan bij mode A, namelijk 0.4 111n (a ~ 0.2 mm). Hierdoor zijn 
x 

sterkere bundelstromen toegestaan. Door de flexibiliteit verdient deze 

mode in de beginfase van Euterpe zeker de voorkeur. 

Mode C. De bundelafmetingen van dit rooster zijn het grootste, namelijk 
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0.8 mm {a~ 0.4 mm), zodat hier de sterkste bundelstromen zijn 
x 

toegestaan. Mode C is geschikt voor gebruikers die een hoge 

synchrotonstralingsintensiteit nodig hebben en weinig eisen stellen aan 

de ruimtelijke resolutie. 

Van alle modi zijn de vrije driftruimten dispersievrij gemaakt en is de 

chromatici tei t nul. Tevens is getracht de 13- en TJ- functies zo laag 

mogelijk te houden over de hele ring om de stabiliteit te vergroten. 

3.6 De bundel~ters 

De rooster- en bundelparameters staan in tabel 3.3. We zien dat de 

synchrotonintegralen voor de horizontale bundeldynamica Ix2 t/m Ix4 
onafhankelijk zijn van de mode waarin Euterpe ~dreven wordt. De oorzaak 

hiervan is voor Ix2 en Ix3 duidelijk {zie vgl. 2.22 en 2.23): Ix2 en Ix3 
zijn integraties naar plaats van respectievelijk l/p2 en lt/p3 l. dus 

alleen afhankelijk van p in de buigmagneten en de lengte hiervan. 

Aangezien de kromtestraal in de buigmagneten onafhankelijk van de mode 

is zijn dus Ix2 en Ix3 onafhankelijk van de mode. Het ligt iets 

moeilijker voor Ix4 . J.A. Uythoven [UYT87] heeft afgeleid dat als in het 

rooster alleen rechte homogene buigmagneten worden gebruikt ook de 

vierde synchrotonintegraal onafhankelijk is van de mode, al komt in deze 

integraal de dispersiefunctie voor die wèl afhankelijk is van de mode. 

Het voorgaande heeft tot gevolg dat het energieverlies per omwenteling 

van een electron U0 (zie vgl. 2.28), de dempingscoëfficiënten n , n en 
x y 

DE (zie vgl. 2.31 e.v.) en de relatieve energiespreiding a~ (zie vgl. 

2.37) onafhankelijk zijn van de mode. 

Het is duidelijk dat de synchrotonintegralen voor de verticale 

bundeldynamica Iyl t/m Iy5 allen 0 zijn: Deze integralen zijn 

integraties van f1pmlwaarin f een functie is van 13{s) en ~(s) en meen 

geheel getal is. Omdat er in het rooster geen verticale buigelementen 

voorkomen is de verticale kromtestraal van de bundel overal CD zodat 

f/Pm = 0 en dus Iyl t/m Iy5 allen 0 zijn. Dit heeft tot gevolg dat de 

verticale {evenwichts-) bundelafmetingen CD zijn wat catastrofaal voor de 

bundel zou zijn als er geen koppeling zou worden gerealiseerd tussen de 

horizontale en verticale richting. Door deze koppeling wordt er energie 

tussen beide richtingen uitgewisseld zodat de bundel ook in verticale 
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IIODE A: IIODE B: IIODE C: 

quadrupoolstructuur superperiode: 

quadrupalen: 

kt (F tl [m- 2
] 

kt (Dt) 

k1(F2) 

kt (D2) 

B.rCFt) [T] 
B.rCDt) 

B.rCFz) 

B.rCD2) 

sextupolen: 

Chasma.n Green FOOO 

DtFtF2D2D2F2FtDt FtDtF2D2F2D2FtDt DtFtD2F2F2D2FtD1 

8.450504 Q2.Q7 

-5.086433 Qt,Qe 

8. 592364 ~. (4. 

6.972307·Qt,Q7 4.539706 Q2 ,Q7 

--6.754151 Q2,Q8 -2.841258 Qt,QB 

7.815125 ~.Q6 5.536556 Q4,Q5 

0.018 .. 0.282 0.015 .. 0.232 0.009 .. 0.151 

-o.011 .. -Q.170 -o.014 .. -Q.224 -o.006 .. -o.095 

0.018 .. 0.287 0.016 .. 0.260 0.012 .. 0.185 

-o.oos .. -o.1JO -o.015 .. -o.234 -0.009 .. -0.150 

kz(SF) [m-3] 214.4369 s1.s4 101.0660 s1.s3 78.7291 S2,S3 

k2(SD) -178.2586 s2.s3 -195.5410 S2 ,S4 -91.9046 st.s4 

B.r(SF) [T] 

B.rCSD) 

trme: (heel Euterpe) 

u x 
u y 

B(s). a(s). n(s): 

13° 13° [m] 
a'J a'(, 

x y 
13"' 13"' [m] x y 
<13 > <13 > [m] x y 
rÇ [m] 

<17 > x 

0.011 .. 0.179 0.005 .. 0.085 0.004 .. 0.066 

-o.ooe .. -0.149 -o.o1o .. -o.16S -o.oo5 .. -o.o77 

6.945 

2.280 

0.754 

0 

9.926 

3.404 

0.451 

0.104 

8.900 

0 

9.078 

5.219 
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5.180 

5.145 

1.602 1.535 

-o. 7882 0. 8388 

5.195 5.447 

2.102 2.174 

1.066 

0.210 

3.785 

2.850 

1.466 

0 

5.722 

2.306 

0.946 

0.268 

2.281 

0 

5.712 

3.093 



natuurlijke chromaticiteit: 

fx fy -22.41 -9.63 

momentum comoa.ction factor: 

a 0.0075 

kotme ling x-x: 

k 0 

evenwichtsemitanties 400 MeV e-: 

~x [mm mrad] 0.003483 

bundelafmetingen 400 MeV e-: 

CT (0) [mm] 
x 

CT (Bt) 
x 

CT (B2) x 
C1 (B:~) 

x 

synchrotonintegralen: 

Ix1 [m] 

Ix2 [m- 1
] 

Ix3 [m- 2
] 

Ix4 [m-1] 
Ix5 [m-1] 

0.05126 

0.05214 

0.04120 

0.05214 

0.300070 

6.579736 

6.890284 

-o.154561 

0.099917 

-7.99 -8.41 

0.0326 

0 

0.04578 

0.2708 

0.1482 

0.1820 

0.2084 

1.302458 

6.579736 

6.890284 

-o.154561 

1.313058 

-4.05 -6.30 

0.0464 

0 

0.09519 

0.3736 

0.4113 

0.2979 

0.4113 

1.856433 

6.579736 

6.890284 

-o.154561 

2.730560 

energieverlies per omwenteling van een 400 MeV electron: 

U0 [keV] 2.3714 

dempingscoëfficiënten 400 MeV e-: 

0 [s- 1
] 22.739 

x 
oy 22.217 

'\: 43.912 

2.3714 

22.739 

22.217 

43.912 

2.3714 

22.739 

22.217 

43.912 

relatieve energiespreiding 400 MeV e-: 

• 0.35269 0.35269 0.35269 

tabet 3.3 de rooster en bundelparameters 
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richting kan uitdempen. Een koppeling kan worden gerealiseerd door een 

aantal quadrupalen van geringe sterkten die over een tilthoek ~v 

verdraaid zijn (z.g. skew-quadrupool) in het rooster op te nemen. Andere 

mogelijkheden zijn de plaatsing van solenoïdes in het rooster of 

toepassing van een 'verschilresonantie'. Koppeling door skew-quadrupolen 

of solenoïdes is nog niet voor Euterpe onderzocht. Koppeling door een 

verschilresonantie (u~ u ) is toegepast in de FODO-mode (mode B). 
x y 

Achtereenvolgens zullen van de 3. verschillende modes de specifieke 

bundeleigenschappen nader worden toegelicht. 

3. 7.1 O.swa~reen .OOe of .OOe A 

Met dit rooster kunnen de kleinste evenwichtsemi ttanties worden 

bereikt waardoor de bundelafmetingen zeer gering zijn. In figuur 3.6a. 

staat het rooster van een superperiode getekend, figuur 3.6b geeft de 

beta-functies voor de horizontale en verticale bewegingen en in figuur 

3.6c is de dispersiefunctie uitgezet. Het Chasman-Green rooster is het 

meest symmetrische rooster: De roosterelementen links en rechts van 

buigmagneet B2 zijn a.h.w. gespiegeld t.o.v. B2 waardoor het midden van 

B2 een symmetriepunt zal zijn voor de a, P en ~ functies. Bovendien is 

het rooster redelijk symmetrisch in B1 en B3 : Aan weerszijden van B1 of 

B3 bevinden zich vier quadrupalen die wat de polariteit betreft 

gespiegeld zijn t.o.v. resp. B1 en B3 • Door deze symmetriën zullen de 

beta-functies minima of maxima hebben in de buurt van de buigmagneten 

wat van belang is voor de bundelafmetingen ter plaatse. 

Om meer inzicht te krijgen in de radiele evenwichtsemittantie moeten we 

kijken naar vergelijking (2.35): 

(2.35) 

We hadden al gezien dat de synchrotonintegralen 12 en 14 onafhankelijk 

van de mode zijn zodat we ons concentreren op Is. (Aangezien 11 t/m Is 

voor de verticale beweging 0 zijn heeft ~ geen betekenis en beperken we 
y 

ons tot de horizontale beweging.) Is wordt gegeven door: 
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~. 

b. 

- s (m) 

.5 

.4 

·' 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 , I • , 
' • to c. 

- • (m) 

ftguur 3.6 de {3- en TJ- funcUes van aocle A {Ola.SitQl\~reen) 

(2.25) 
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Aangezien buiten de buigmagneten 1/lp3 l nul is wordt Is volledig bepaald 

door de waarden van P en ~ in de buigmagneten: 

1
• = m ~ [ [~r + [~~i + "t~n 

i 
met 1: lengte van de buigmagneten 

~= sommatie over alle bui~eten van Euterpe 

In [CASSS] blz 46 wordt afgeleid voor de dispersiefunctie: 

s+C 
../,...6-{~s~} J ../,...B~{~T~} 

~{s} = 2sinwv p{T} cos{+{T}-+{s}-wu} dT 
s 

De afgeleide hiervan is; 

{3.34} 

~·{s} = ~{s}~ n(s} + J B(s} 
J /3{s} 2sinwv [ 

J fHs+C} 
p{s+C} cos{+{s+C}-+{s}-vv} 

nW. 
= ~ P{s) 

J {3(s) l p{s) cos{+{s}-+{s)-wv) 

{3.35) 

aangezien P{s+C}=P{s), p{s+C}=p{s} en +{s+C)=+{s}. Daarom: 

Is= m l (a~ 
Bi 

met a = "'"*13' 

+ a. 
1 

5 ( ~i]2 + -} -c:;-
4 YPi. 

{3.36} 

Toegepast op het Chasman-Green rooster is ai~ 0 omdat P'{s} ~ 0 vanwege 

de symmetrie in de buigmagneten. De radiele evenwichtsemittanie blijkt 

dus evenredig met c~~fin de buigmagneten te zijn. Een eerste inzicht 

verkrijgen we aan de hand van figuur 3.6c waarin we zien dat de 

dispersiefunctie in de buigmagneten minimaal is waardoor de radiele 

evenwichtsemittantie klein zal zijn. De maximale dispersie is 0.451 men 

de gemiddelde waarde is 0.104 m. Invullen van {3.34} in {3.36} met a.= 0 
1 
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levert: 

{3.37) 

De sommaties worden weer over alle buigmagneten van Euterpe genomen en ~ 

wordt konstant verondersteld in een buigmagneet hetgeen wegens de 

symmetriën een goede benadering is. We zien dat 15 en dus ~ minimaal is 
x 

wanneer ~ in de buigmagneten minimaal is wat juist het geval is in het x 
Olasman-Green rooster {figuur 3.6b). De bundelafmeting is 2Dx= 2J{~~) 

zodat hiervoor hetzelfde geldt. 

2·.o-
1 

6.0 
I 

6.5 
I 

7.0 

ftgtru.r 3.7 het resonanttedtagram uan aode A {Cla.sman-Green) 

De horizontale beta-functie kan alleen minimaal worden gemaakt in de 
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buigmagneten wanneer de horizontaal focuserende quadrupalen (F 1 en F2 ) 

sterker zijn dan de verticaal focuserende quadrupalen (D1 en D2 ). Dit 

heeft tot gevolg dat de horizontale tune veel groter zal zijn dan de 

verticale tune. Voor Euterpe is gekozen; u = 6.945 en u = 2.280. Dit x y 
werkpunt is weergegeven in een resonantiediagram (figuur 3.7; $). In dit 

diagram zijn alle resonantielijnen t/m de 3e. orde (dunne lijnen) en 

structurele resonantielijnen t/m de 4e orde (dikke lijnen) getekend. Het 

werkpunt is ingegeven door de eis. de lagere orde resonantielijnen zo 

veel mogelijk te vermijden en tegelijk zo klein mogelijke 

bundelafmetingen in de buigmagneten te bereiken. 

In appendix 1 is een invoerfile voor DIMAD [SER85] weergegeven waarmee 

eventueel andere werkpunten kunnen worden doorgerekend. In deze file 

worden de focuseringssterkten van quadrupalen F 1 ,D1 en F2 gebruikt om 

u , u en ~ (0) aan te passen en k 1 (D2 ) wordt gebruikt om de 
x y x 

bundelparameters verder te optimaliseren. (Stabiele beweging, lage 

beta-functiewaarden, kleine emittantie en bundelafmetingen). De 

natuurlijke chromaticiteit wordt gecompenseerd door k2 (SF) en k2 (SD) aan 

te passen met een 'SIMP' procedure in DIMAD. Het kan voorkomen dat bij 

een nieuw werkpunt de beginwaarden van k 1 (F 1 ), k 1 (D1 ) en k 1 (F2 ) niet 

voldoen omdat DIMAD bij de fit-procedure een 'onstabiele beweging' 

nadert. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de beta-functie ergens 

naar oneindig gaat. In dit geval kan men het beste het werkpunt in 

kleinere stappen veranderen en tegelijkertijd k 1 (F d, kt(Dt) en kt(F2 ) 

stapsgewijs aanpassen. 

3. 7. 2 FOID-taode of IDOde B 

Dit rooster lijkt het meest op het regelmatige FODO-rooster met 

overal even lange driftruimten en om en om even sterke maar omgepoolde 

quadrupalen: Afwiselend bevinden zich focuserende en defocuserende 

quadrupalen in het rooster (figuur 3.8a), echter zijn de sterkten 

hiervan niet konstant en zijn er paren van dicht bij elkaar staande 

focuserende en defocuserende quadrupalen gevormd. Bovendien verstoren de 

rechte buigmagneten het oorspronkelijke regelmatige FODO-rooster omdat 

aan weerszijde van een rechte buigmagneet focusering optreedt voor de 

verticale richting en defocusering voor de horizontale richting. 
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ftguur 3.8 

~. 

z 3 4 s • 7 I I tD b. 
- s (m) 

I I 4 6 ' 7 ' ' ID C. 

- s (m) 

de 13- en TJ- fwu:Ues van laDde B {FOOO laDde) , 

In figuur 3.8b zijn de beta-functies voor één superperiode uitgezet. We 

zien dat de betafutlcties zeer onregelnatig zijn in tegenstelling tot 
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bijvoorbeeld de Olasman-Green mode. Dit wordt veroorzaakt doordat er 

geen symmetrien zijn in de superperiode van het FODO-rooster. In figuur 

3.8c is de dispersiefunctie uitgezet. Ook hier vinden 1 we om dezelfde 
I 

reden geen symmetrie. 

5-K---------~--~--~--~~----
1 @1 I 

5 6 
__ .. ._., \lx 

figuur 3.9 het resonantf.edi.a.grQIIl van mode B (FODO-mode) 

Als werkpunt is gekozen: u =5.18 en u =5.145 (figuur 3.9). Dit werkpunt x y 
ligt dicht bij de verschilresonantie u -u ::0 zodat de horizontale- en x y 
verticale bewegingen sterk gekoppeld zullen zijn. Verschilresonanties 

zijn de enige resonanties die niet direct destructief voor de bundel 

zijn en dankszij de koppelende werking benut kunnen worden om de 

verticale bundelafmetingen af te regelen. De betafuncties blijken in de 

buurt van het werkpunt minimaal te zijn zodat we maximale stabiliteit 

kunnen verwachten. In appendix 2 staat de invoerfile voor DIMAD waar de 
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berekeningen mee zijn uitgevoerd. 

t2. 

' 
, 
4 

~ 

" s 
"""'" ~ 
I I 

, 

b. 
- s (m) 

f.D 

D.B 
~ 

11) 

"""'" 11 
~ 0.4 
I 

D..l 

0.0 J:l,.u..l.u.&.U.J.i.-.IOIIIMIIiW.I~.W.U.u.&.U-.L.Iw.u.&.U.W.U.u.&.l.l.u.&.l.l.u.&.I.I.LU.U"-"' ...... ~&loloY-

0 t I I 4 I I 'I I I tD C • 

- • (m) 

ft guur 3 . 1 0 de ~- en ~ functtes van mode C 
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3.7.3 mode C 

Mode C ligt wat de syumetrien betreft tussen het Ola.sman-Green 

rooster en het FODO-rooster. Een superperiode heeft één symmetriepunt, 
I 

n.l. het midden van B2 {figuur 3.10a) zodat de betafunctie~ {figuur 

3.10b) en de dispersiefunctie (figuur 3.10c) dezelfde syumetrie 

vertonen. In vergelijking met de Ola.sman-Green mode en de FODO-mode is 

de horizontale betafunctie in de buigmagneten·relatief groot zodat mode 

C de hoogste emittantie zal hebben. 0. dezelfde reden zijn hier ook de 

bundelafmetingen het grootst; c.a~ 0.8 am (2xox) in B1 en B3 • De 

natuurlijke chromatiettelt van mode C is lager dan die van de andere 

modes, n.l. E =-4.05 en E =-6.30, zodat de sextupolen minder x y 
noodzakelijk zijn. Zeker wanneer de relatieve impulsafwijking gering 

blijkt te zijn zal moeten worden afgewogen of de voordelen van de 

@1 

--·----\IX 

ftguur 3.11 het resonanttedta.gram van lilOde C 
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sextupolen in deze mode, de chromaticiteitscompensatie. nog wel opwegen 

tegen de nadelen zoals het aanslaan van niet lineaire resonanties. 

In figuur 3.11 is het resonantiediagram getekend. Het werkpunt v =3.785, 
x 

u =2. 850 ligt zo ver mogelijk van de lagere orde resonantielijnen. De 
y 

tunes zijn een stuk kleiner dan die van de andere modes, de quadrupalen 

zijn daarom ook een stuk zwakker. leer is ~ dispersiefunctie in de 

vrije driftruimte nul door een achromaat. De invoerfile voor DIMAD staat 

in appendix 3. 
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4. Cl1lS.ED ORBIT DISI'ORTIOO 

In dit hoofdstuk wordt de transversale fout in de closed orbi t 

veroorzaakt door fouten in de uitlijning van quadrupalen en buigmagneten 

behandeld. Eerst zal deze met behulp van een analytische methode worden 

uitgedrukt in de uitlijnfouten van de afzonderlijke elementen. Hierbij 

wordt er van uitgegaan da.t de uitlijnfouten ongecorreleerd zijn. 

Vervolgens zullen deze resultaten worden vergeleken met statistische 

berekeningen met behulp van het programma DIMAD. Tevens zullen methoden 

worden beha.n.deld zoals het pla.a.tsen van corrector-buigmagneten of kick' s 

om de closed orbit distartion te beperken. Als la.a.tste zal worden 

geanalyseerd of de closed orbit distartion significant vermindert 

wanneer groepen van elementen ua.st op een niet deformeerba.a.r onderstel 

worden gepla.a.tst. De berekeningen worden weer met een analytische 

methode uitgevoerd die iets ingewikkelder zullen zijn dan de 

berekeningen voor de ongecorreleerde uitlijnfouten omdat de 

uitlijnfouten nu gecorreleerd zijn. 

4.1.1 Analytische methode voorongecorreleerde uitlijnfouten 

In de praktijk zullen er zekere afwijkingen zijn van de ideale 

roosterstruktuur. De elementen waaruit het rooster opgebouwd is kunnen 

in elke richting verschoven of gedraaid zijn. We zullen ons beperken tot 

die uitlijnfouten die leiden tot een verandering in de closed orbit, de 

kromme waarlangs die electronen of protonen bewegen waarvoor geldt: 

x(s)::O, x' (s)::O en Ap/p::O. Er bestaan een aantal mogelijkheden om de 

closed orbit distartion analytisch te beschrijven. Een van die methoden 

[MONB3] die hier behandeld zal worden gaat uit van een kick Ax' 

veroorzaakt door een uitlijnfout die de closed orbit zal verstoren. In 

deze methode gaat men er van uit dat de lengte waarover deze 

hoeksverandering van de closed orbi t optreedt relatief klein is. Stel 

dat een uitlijnfout op positie Taanleiding geeft tot een kick Ax' op 
T 

dezelfde positie. Het rooster op andere plaatsen (s#) is onveranderd 

gebleven. Omdat het rooster nog steeds periodiek is met periode C kunnen 

we stellen: 

(4.1) 
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Hier is M de roostermatrix van positie T, en x en x' zijn 
T T T 

respectievelijk de transversale uitwijking van de gestoorde closedorbit 

en de hoek die de gestoorde closed orbit maakt in het punt T. Merk op 

dat deze hoek niet eenduidig is omdat in het punt T x' juist discontinu 

is. In ons geval heeft x' de waarde van x' vlak na de kick. Uit 
T 

vergelijking {4.1) kunnen we direct xt en x~ oplossen: 

[ :.) = {I-M)-
1 

[ ~] Ax~ 
Ax' 

T [ {j COS'ITU ) = ~2--s-in~'ITU-- sinVÛ - a cos'ITU 
T 

Wanneer de transportmatrix gebruikt wordt die {x • 
T 

{x . x') in een willekeurig punt s {vergelijking 2.12) s s 
closedorbit distortien ten gevolge van een kick Ax': 

T 

{4.2) 

x') afbeeldt op 
T 

dan vinden we de 

{4.3) 

Veronderstel dat er nu veel engecorreleerde kicks Ax: ZIJn verdeeld over 
1 

de ring dan vinden we voor de root mean square (r.m.s.) waarde van x(s): 

Ax' 
i )

2 ]~ 

(4.4) 

Hier is de cosinus2 benaderd door het gemiddelde ~ omdat het argument 

van de cosinus elke waarde tussen -vu en 'lrU kan aannemen. In een meer 

rigoreuze benadering wordt de sommatie over N elementen vervangen door 

N•<(j> waarin <(j> de gemiddelde (j-functie is: 

J (j <(j> ~ 
<x(s)> ~ ~s i N <Ax'> rms s n'ITU rms (4.5) 

De relatie tussen de kick Ax' van buigmagneten en de uitlijningsfouten 
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hiervan is eenvoudig: Veronderstel dat de buigmagneten de bundel alleen 

in het horizontale vlak buigen. Verschuivingen in de transversale of 

longitudinale richtingen hebben geen invloed op het magneetveld tussen 

de poolschoenen. Rotatie om een verticale as is niet van invloed en een 

rotatie om een horizontale as geeft een magneetveldcomponent in de 

longitudinale richting wat resulteert in een koppeling tussen de 

horizontale en verticale beweging. Alleen veldfouten of een kleine 

rotatie om de longitudinale as leveren magneetveldcomponenten op die een 

kick veroorzaken in horizontale of verticale richting: 

buigmagneet: 

horizontaal Ax' = e AB 
b B (4.6} 

verticaal Ay' = eb et (4.7} 

De buighoek van de betreffende buigmagneet is eb' ABIB is de relatieve 

fout in de magnetische induktie en et is een kleine rotatie om de 

longitudinale as (tilthoek). Merk op dat ABIB geen uitlijnfout is, maar 

omdat deze bijdrage tot de closed orbi t distartion toch relevant is 

nemen we dit mee in verdere berekeningen. 

Ook uitlijnfouten van quadrupalen dragen bi~ tot de closed orbit 

distortion. Rotaties om de longitudinale of transversale assen geven 

weer hogere orde verschijnselen zoals koppelingen en tuneshifts, evenals 

verschuivingen in de longitudinale richting. Alleen verschuivingen in de 

transversale richtingen geven ter plaatse een dipoolachtig magneetveld 

zodat er een kick zal ontstaan in de horizontale of verticale richting. 

Een korte afleiding hiervan: De focuseringssterkte van een quadrupool is 

gedefinieerd volgens: 

k -9. ~I 1 - dx 
p x::O 

(2.9) 

Wanneer de quadrupool Ax verschoven is dan levert dit ter plaatse x::O 

een magneetveld op van: 
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dB 
B = ;Ç-1 Ax = E. k 1 Ax (4.8) 
y x::O q 

Wanneer 1 de lengte is van een quad dan resulteert deze B in een kick 
y 

Ax' volgens: 

Ax' = s. 
p 

In de verticale richting vinden we met k 1 

(4.9) 

= - s. dBxl . 
p dy y:O. 

(4.10) 

Sextupolen leveren in eerste orde geen bijdrage tot de closed orbi t 

distortion zodat we deze elementen hier verder buiten beschouwing kunnen 

laten. 

4.1.2 Programmatuur voor de analytische berekening 

Er is een progranuna geschreven genaamd a...oRDIS dat closed orbi t 

distortion berekeningen kan doen aan de hand van machine-data in een 

DIMAD ui tvoerfi Ie. Een toe! ichting bij het programma wordt gegeven in 

appendix 4. Dit programma berekent de rms waarde van de closed orbi t 

distortion aan de hand van de volgende som: 

<z> rms 

Ji3 (s) z 
= 3Jî sin 1TU z 

z: x of y 

[ l f .2 <AA.>2 
Zl 1 rms ]

~ 
( 4. 11) 

i 

<AA.> wordt gedefinieerd door tabel 4.0 en is de r.m.s. uitlijnfout, f . 
1 Z1 

is een coefficient die de sterkte bepaald waarin een bepaald soort 

uitlijnfout meeweegt in de totale closed orbi t distortion. Er wordt 

gesommeerd over het aantal z.g. elementsgroepen, dit zijn groepen van 

elementen die bepaalde overeenkomstige eigenschappen hebben. Bij Euterpe 

zijn deze elementsgroepen de buigmagneten B (de lengte en buighoek is 

voor alle buigmagneten hetzelfde), de quadrupolen F1 met sterkte k1,Fl' 

quadrupolen F2, quadrupolen Dl en quadrupolen D2 (zie hoofdstuk 3). 

-45-



Dankzij deze indeling is het mogelijk meer informatie te krijgen over de 

onderlinge verhoudingen waarin ze bijdragen tot de closed orbit 

distortion. Voor meer informatie wordt verwezen naar appendix 4. 

horizontaal 

<ABIB> [10- 3
] rms 

<Ax> rms [mrn] 

verticaal 

<St>rms [mrad] 

<Ay>rm~ [mrn] 

dipolen 

quadrupalen 

tabel. 4.0 de.r.m.s. uitLijnfouten <AAi> rms 

4.1.2 De resul ta.ten van de analytische berekening 

Voor de 3 modes afzonderlijk zijn berekeningen uitgevoerd die tot 

de resultaten van tabel 4.1 leiden. Eerst is nagegaan hoe groot de 

closed orbit distartion is ten gevolge van uitlijnfouten die in 

rms-waarde voor alle elementen gelijk zijn. M.a.w. de grootte van <x> rms 
is berekend als functie van <A> met <A> = <AxF > = (Ax_ > = rms rms 1 rms -r2 rms 
(Ax_ > = (Ax_ > , en de grootte van <Ay> is berekend als functie 
-~1 rms -~2 rms rms 

van <A> met <A> = <AyF > = <AyF > = <AyD > = <AyD > . rms rms 1 rms 2 rms 1 rms 2 rms 
Verder is <ABIB> = 0 gekozen en <St> = <A> •rad/m. In principe kan rms rms rms 
!BIB = 0 altijd worden gerealiseerd door extra windingen in de 

buigmagneten aan te brengen waarmee de nodige magneetveldcorrecties 

uitgevoerd kunnen worden. In tabel 4.1 valt direct op dat voor mode A 

(de Chasman-Green mode) voor de horizontale richting de closed orbi t 

distortions zeer sterk zullen zijn. Wanneer <A> = 0.1 mrn dan zal de rms 
maximale rms closed orbit distartion (op die plaatsen waar de 

beta-functie maximaal is) maar liefst 15 mrn bedragen. Dit komt overeen 

met een factor 150. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat het product 

k 1 ·~ in de quadrupalen hoog is, anderzijds doordat de horizontale tune s 
enigzins ongelukkig gekozen is: We zien aan vergelijking 4.4 dat <x> rms 
naar oneindig gaat als de tune een geheel getal is. We spreken in dit 

geval van een resonantie van de eerste orde. Deze resonanties blazen de 

bundel in enkele omwentelingen op zodat deze al tijd vermeden moeten 

worden. In tabel 4.1 zien we dat de factor 1/lsinvv I voor mode A wat 
x 

aan de hoge kant is. Door de horizontale tune te verlagen kunnen waarden 

bereikt worden die meer in de buurt van mode B en mode C liggen. 
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0 
." 

mode A IDOdeB modeC 
horizontaal 

(<ABIB> = 0, rms . <AxF > = <Ax_ > = (Ax_ > = (Ax_ >'r : <A> ) 
1 rms t 2 rms -~1 rms -~2 ms rms 

<x> /(~ <A> ) rms x rms 46.8 9.4 4.8 

JÇ 0.70 .. 3.15 Q.70 .. 2.28 0.94 .. 2.39 
<x> I<A> 32.7 .. 148 6.5 .. 21.3 4.5 .. 11.6 rms rms 
u 6.945 5.180 3.785 x 
1/ lsin'lrll I x 5.82 1.87 1.60 
<A> voor <x>"" =10 mn 0.01 111'11 0.5 111'11 0.9 111'11 rms rms 

mode A IDOdeB modeC 
verticaal 

(<AyF > = <AyF > = <AyD > = <AyD > = mlrad•<9t> : <A> ) 
1 rms 2 rms 1 rms 2 rms rms rms 

<y> /( ~ <A> ) rms vpy rms 6.9 10.8 7.5 

-4Ç 
<y> I<A> rms rms 

1.10 .. 3.01 

7.6 .. 20.7 

0.52 .. 2.33 0.95 .. 2.39 

5.6 .. 25.1 7.1 .. 17.9 

u 
y 

lllsimru I 
y 

2.280 

1.30 

<A> voor <y>"" =1.8 mm 0.09 mm rms rms 

5.145 2.850 

2.35 2.20 

0. 01 111'11 0.1 mm 

tabel f4.l resultaten analytische c.o.d. berekeningen 

alle r.m.s. uitlijnfouten zijn gelijk en AB/B=O 

____ .__ ___ ...,. 
' ··,, _____ ___,r------

--+--.------ ",\$ 
"' Cb 2 a".~~ OO:j ..... 

""' . -+ ·!-i • - • - • - • - • - -r.,.J 
. 1111. 

2 
---------rMI .. ____ 2_1 ____ JI'IJII ........... • _____ ___._~...... _____ , .. 

ft guur 4 . Oa. figuur 4.0b 
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De diameter van de vacuumbuizen is 50 mrn behalve tussen de polen van de 

buigmagneten. Hier zijn de vacuumbuizen platter gemaakt tot een dikte 

van 25 mrn, de afstand tussen de poolschoenen. Om de bundel te handhaven 

gedurende enkele uren is het nodig deze c.a. 10 mrn van de wand te 

houden. {Dit is een schatting, er zal nog nader onderzocht moeten worden 

hoe groot deze afstand minimaal mag zijn.) Dit komt overeen met een 

maximale rms closed orbit distartion van 10 mrn in de horizontale 

richting. De maximale uitwijkingen zullen dan· ongeveer 15 111111 bedragen 

{zie figuur 4.0a). In de verticale richting zijn de toleranties nog 

kleiner: de maximale rms closed orbit distartion mag hier maximaal 1.8 

mm bedragen voor maximale uitwijkingen van 2.5 111111 {zie figuur 4.0b). De 

bij deze maximale r.m.s. waarden {10 mm resp. 1.8 mm) behorende r.m.s. 

uitlijnfout is uitgezet in tabel 4.1. We zien dat voor mode A een 

uitlijnnauwkeurigheid van 70 ~voor de horizontale en 90 ~voor de 

<ABIB> •fx1 = <Ax.>•fxi = 20% rms 1 

<et>rms·fy1 = <Ayi>•fyi = 20% 

<x>rms ~ 10 mm <y>rms ~ 1.8 mm 

JDOdeA JDOd.eB IlOdeC 

horizontaal 

<ABIB> [10- 3
] rms 0.4 1.5 1.3 

<AxFl> [mrn] rms 0.1 0.3 1.1 

<A"f2> [mm] rms 0.05 0.6 0.5 

<~ > 1 rms [mm] 0.05 0.35 1.3 

<~ > 2 rms [mm] 0.15 0.7 0.8 

verticaal 

<e > t rms [mrad] 0.16 0.18 0.12 

<AyF1> [mrn] rms 0.06 0.08 0.15 

<AyF2> [mm] rms 0.07 0.05 0.11 

<AyD1> (mm] rms 0.09 0.10 0.07 

<AyD2> [mm] rms 0.10 0.06 0.09 

tabel 4.2 resultaten analytische c.o.d. berekeningen 

alle bijdragen van de elementsgroepen zijn gelijk 
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verticale richting vereist is. Modes B en C komen hier iets beter van 

af, alleen de verticale uitlijnnauwkeurigheid van mode B moet beter zijn 

dan 70 J.UTI. 

Als laatste is gekeken naar de mate waarin bepaalde groepen van 

elementen uitlijnfouten mogen hebben wanneer de rms closed orbit 

distortions voor de horizontale en verticale richting resp. 10 en 1.8 mm 

bedragen en de bijdrage <AAi>•fxi ·van alle groepen aan elkaar gelijk 

zijn. Deze waarden van de uitlijnfouten zijn uitgezet in tabel 4.2. 

4.2 Statistische berekeningen met behulp van bet programma DIMAD 

DIMAD [SER85] is een programma waarmee hèt gedrag van deeltjes in 

circulaire machines zoals Euterpe bestudeerd kan worden. Deeltjesbanen 

worden berekend aan de hand van 2e orde matrices die door de gebruiker 

gedefinieerd worden door de sterkten en posities van de afzonderlijke 

elementen in te voeren. Met behulp van fit-procedures is het mogelijk 

bepaalde bundelparameters te optimaliseren door andere parameters zoals 

de focuseringssterkte van quadrupalen aan te passen. Het is bovendien 

mogelijk de invloed van uitlijnfouten op de closed orbi t na te gaan. 

Appendix 5 geeft een voorbeeld van een commandofile voor DIMAD waarmee 

deze berekeningen uitgevoerd kunnen worden. In tegenstelling tot de 

analytische methode is het met één run van DIMAD niet mogelijk 

uitspraken te doen over de rms waarden van de closed orbit distortion. 

DIMAD brengt volgens een bepaalde kansverdeling random engecorreleerde 

uitlijnfouten aan {translaties, rotaties) in de afzonderlijke elementen 

en berekent de nieuwe closed orbit en de afwijkingen van de 

oorsprenkel ijke closed orbi t. Door nu de commandfi le een groot aantal 

keer te runnen en de resultaten op een statistische manier te verwerken 

kunnen we wel uitspraken doen over de rms waarde van closed orbi t 

distortions. 

De cammandfile uit de appendix is geschreven voor de Chasman-Green mode 

{mode A). In het eerste gedeelte van de operatie 'title' tot 'use, 

EuterpeA' wordt het rooster gedefinieerd. Dit rooster is opgebouwd uit 
• 

driftruimten, rechte buigmagneten {rbends), quadrupolen, sextupolen en 
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verder een aantal z.g. monitors, 

elementen worden gebruikt om de 

gkicks en markers. 

mogelijkheden van 

Deze laatste 

closed orbi t 

correcties te analyseren. Het tweede gedeelte bestaat ,uit een aantal . 
operaties waarin de grootte en kansverdeling van de uitlijnfouten wordt 

·• 
gedefinieerd en waarin het corrmando tot uitvoer van de berekeningen 

gegeven wordt. In het derde en laatste gedeelte worden correctors gefit 

om de closed orbi t di stortion op de plaats~n waar zich de monitors 

bevinden te minimaliseren. In dez_e paragraaf beperken we ons tot de 

ui tlijnfouten, closed orbi t correcties komen in paragraaf 4.4 aan de 

orde. 

De operatie 'misalignment data defini tion' definieert de manier waarop 

de betreffende elementsgroep fout uitgelijnd wordt. Er is gekozen voor 

een type uitlijnfout zoals getekend in figuur 4.1. Het type uitlijnfout 

is voor alle elementsgroepen {B, F1 , F2 , D1 , D2 ) gelijk. De 

kansverdeling is uniform. d.w.z. de kansdichtheid voor een uitlijnfout 

tussen twee uiterste waarden -IAxl en IAxl is constant. De rms waarden 

voor Ax 1 • Ax2 , Ay 1 , Ay2 , Az en A9t moeten in de 'misalignment data 

definition' operatie worden meegegeven. Het type kansverdeling {naast de 

uniforme zijn er bijvoorbeeld ook Gaussiaanse verdelingen mogelijk) 

.. 
e~ 

• ~ 
I 

AYt e, 

'!I· 

figuur 4.1 de manter 'llCUlrop fout uttgeU.jnd 'IJOrdt 

wordt gedefinieerd door de 'set misalignment of elements' operatie. Met 

de 'seed' operatie kan de randomgenerator op een zekere waarde worden 

ingesteld om een oude berekening eventueel exact te kunnen reproduceren. 

In ons geval is gekozen voor een willekeurige waarde die wordt 

gegenereerd op basis van de tijd waarop het programma gerund wordt. De 

operatie 'reference orbit display' voert uiteindelijk de berekeningen 
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Cllasman-Green (mode A) FOIX>-mode {mode B) modeC 

absoluut 13 ,1 relatief 14
, absoluut I relatief absoluut I relatief 

> = 0.1 liD <AO t> = 0.1 lllrS d rms rms 
(s)>rms 3.5 .. 6.5' 1

' 

5.1 (0.9) 51 (9) 12
) 

(s)>rms 0.6 .. 3.2 

1.5 (0.8) 15 (8) x x (s)l 8.5 .. 14.6 
max 

11.8 (1.8) 118 ( 18) 

(s) I 1.6 .. 7.7 
max 

3.5 (1. 7) 35 (17) 

> = 0.3 liD <AOt> = 0.3 mrad rms rms 
(s)>rms 4.3 .. 10.5 1.4 4.7 0.9 .. 3.8 

8.4 (2.2) 28 (7.3) 2.7 {1.0) 9 (1.3) 1.8 (0.8) 6 (2.7) 

(s)>rms 2.8 .. 7.5 1.1. .8.8 1.9 .. 5.9 

4.5 {1.6) 15 (5.3) 4.8 (2.5) 16 (8.3) 3.2 {1.2) 10.7 (4) 

(s)l 11. 2 .. 32.1 3.5 .. 11.8 2.6 .. 8.9 
max 

22.1 (6.4) 74 (21) 7.4 (2.4) 24.7 (8) 4.7 (1.7) 15.7 (5.7) 

(s) I 6.4 .. 17.5 3.1..17.8 4.1..11.0 
max 

10.4 (3.3) 35 (13) 11.8 (5.2) 39.3 (17) 7.1 (2.2) 23.7 (7.3) 

) = 1.0 liD <ABt>rms = 1.0 mrad I rms 
(s)>rms 7.8 .. 28.9 3.5 .. 9.9 

15.1 (6.0) 15.1 (6.0) 5.8 (2.1) 5.8 (2.1) 

(s)>rms 6.6 .. 35.6 4.2 .. 19.2 

x 16.4 (8.1) 16.4 (8.1) 10.8 (3.7) 10.8 (3.7) 

c s >I 24.6 .. 57.9 8.5 .. 26.6 
max 

43.8 (19) 43.8 (19) 16.5 (5.4) 16.5 (5.4) 

(s)l 17 .8 .. 82.0 11.5 .. 38.0 
max 

39.2 (18) 39.2 {18) 24.1 (6.9) 24.1 (6.9) 

rklaring: 11
, a .. b: liggend in interval a,b 

12
, c (d): gemiddelde over 10 runs met standaarddeviatie a= d 

n 

Lbel 4.3 

13
, absoluut: absolute waarde in mm 

' 
'

4
, relatief: relatief t.o.v. <A> rms 

rms en maximale c.o.d. zonder correctie, 10 runs per meting 
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uit en stuurt de resultaten naar de uitvoerfile FOR010.DAT. 

Voor alle metingen zijn de rms uitlijnfouten <Ax > <Ax > 1 rms' 2 rms' 
<Ay 1 > • <Ay2 > en <Az> rms rms rms gelijk gekozen en zijn per definitie 

gelijk aan <A> . Bovendien is de rms waarde van de tilthoek <et> rms rms 
van een buigmagneet gelijk aan <A> •radlm. Voor mode A zijn er 10 runs rms 
uitgevoerd bij <A> = 0.1 111111 en 10 runs bi.j <A> = 0.3 111111, voor rms rms 
modes B en C zijn er 10 runs uitgevoerd bij <A) = 0.3 111111 en <A> = rms rms 
1 mm. Elke run levert een rms waarde voor de horizontale closed orbit 

distortien <x(s}> en een rms waarde voor de verticale closed orbi t rms 
distortien <y(s}> , en maximale waarden voor de horizontale closed rms 
orbit distortien lx(s)l en verticale closed orbit distortien max 
ly(s) I . Na 10 runs worden van bovenstaande 4 grootheden de maxima, max 
minima, gemiddelde waarden en standaarddeviaties uitgerekend. Deze staan 

uitgezet in tabel 4.3. Er is voor 10 runs per berekening van het 

gemiddelde gekozen om enerzijds een zo groot mogelijk aantal runs te 

maken om de statistische fout te minimaliseren, anderzijds een niet te 

groot aantal runs i.v.m. de rekentijd. Het is met DIMAD niet mogelijk de 

closed orbit distortien ten gevolge van magneetveldfouten ABIB te 

simuleren. Om deze reden worden de relatieve magneetveldfouten nul 

verondersteld hetgeen niet bezwaar 1 ijk is omdat eventuele 

magneetveldfouten gecompenseerd kunnen worden door extra windingen in de 

buigmagneten aan te brengen. 

De waarden uit tabel 4.3 komen goed overeen met de analytische 

berekeningen van tabel 4.1: De gemiddelde relatieve closed orbit 

distortions <x(s)> I<A> en <y(s)> I<A> uit tabel 4.3 liggen, 
~s ~s ~s ~s 

rekening houdend met de standaarddeviaties, tussen de twee uiterste 

waarden <z(s)> i I<A> en <z(s}> I<A> voor z:x en z=y rms,m n rms rms,max rms 
resp. De gemiddelde relatieve closed orbi t distortions zijn redelijk 

onafhankelijk van de grootte van <A> met één uitzondering: rms 

<x(s)> I<A> van mode A. Deze is voor <A> = 0.1 mm 51 (9} en voor rms rms rms 
<A> = 0.3 111111 28 (7). Enerzijds kan dit veroorzaakt worden door een rms 
statistische fout vanwege een te klein aantal runs, anderzijds is het 

mogelijk dat bij de grote closed orbit distortions voor de horizontale 

beweging van mode A de closed orbit distortions niet meer lineair zijn 

met de ui tlijnfouten. We kunnen verder berekenen dat de gemiddelde 
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maximale closed orbi t di stortion 2.6 x de gemiddelde rms closed orbi t 

distortien is. Het is dus heel belangrijk te realiseren dat de absolute 

closed orbit distortien veel groter is dan de rms waarde berekend over 

het rooster. 

4.3 (x,s) ~ (C.+) transformatie [CARS2] 

De Hili - differentiaalvergelijking kan door middel van de (Ç.+) 
transformaties vereenvoudigd worden tot een d. v. waarvan de homogene 

oplossing zuiver harmonisch is. . Hierdoor kunnen veldfouten en 

uitlijnfouten en tevens correcties hiervan makkelijker bestudeerd 

worden. 

Veronderstel dat we bepaalde 'fouten' hebben die leiden tot de volgende 

Hili-d.v.: 

x' '(s) + K(s)x(s) = f(s,x,y, ... ) ( 4.12) 

Hier kan de 'fout' f betekenen: 

a. een magneetveldfout f = ~s 4x' {s) 

b. een impulsafwijking f=l!l2. 
p p 

c. een gradientfout f = x 4k{s) 

d. een koppeling f bevat andere coordinaten 

e. een niet-lineariteit f = ax2 + bx3 + . .. 

~s 4x'(s) = K(s) (4.13) 

Voer nu in de transformatie (x,s) ~ (Ç.~) volgens 

(4.14) 

1 5 ds 
+ = ~ ~ fj(s) ( 4. 15) 

Differentiatie van vgl. 4.15 naar s en gebruilonakend van vgl. 2.17 

vinden we: 
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( 4.16) 

We weten de oplossing van de homogene Hill-d.v. en we maken hier gebruik 

van: 

(4.17) 

Dit is de complexe schrijfwijze van vgl. 2.13 met ~ een complex getal c 
die de emittantie èn de fase van het deeltje verdisconteert. M.b.v. vgl. 

4.14 en 4.16 is de getransformeerde oplossing van de homogene Hill-d.v.: 

De homogene getransformeerde Hill-d.v. moet dus zijn: 

d 2 r 2 
w-+uC=O 

(4.18) 

( 4. 19) 

Na transformatie van de inhomogene Hili-d.v. 4.12 zien we dat de 

bronterm gelijk is aan f•u2~A3/2 zodat uiteindelijk de getransformeerde 

inhomogene Hill-d.v. gelijk is aan: 

d
2r + 2r _ 2R3/2f d7 U~-Ut-- (4.20) 

Als eerste toepassing beschouwen we een fout in het magneetveld f = K(s) 

= K(-.Ji) bijvoorbeeld ten gevolge van ui tlijnfouten. K(-.Ji) en ~(-.Ji) zijn 

beide periodiek met periode 2v, daarom is F(-.Ji) = f•u2~A3/2 ook periodiek 

met periode 2v. Schrijf F(-.Ji) uit in een fourierreeks naar -.JJ: 

met 

F(-.Ji) = in-.Ji c e 
n 

1 2vf F(·'·) e-in-.Ji d·'· en= 2v ." ." 
0 

(4.21) 

(4.22) 

Los C(-.Ji) op door deze ook in een fourierreeks uit te schrijven: 

(4.23) 
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De eerste orde resonantievoorwaarde komt duidelijk naar voren: Als u een 

positief of negatief geheel getal is (n) dan groeit de component 

exp(±i~) en is de bundel instabiel. 

4.4.1 Correctie van de closedorbit 

Closed orbit correctie heeft ten doel dé closed orbit distartion 

te minimaliseren zodat de kans dat de bundel· binnen korte tijd door 

botsingen met de wand verloren gaat afneemt. Deze correcties kunnen we 

bewerkstelligen door op bepaalde plaatsen moedwillig kiek's aan te 

brengen die zo aangestuurd kunnen worden dat ze de kiek's ten gevolge 

van uitlijnfouten compenseren. De closedorbit correctie moet elk moment 

eventuele veranderingen kunnen volgen zodat het systeem flexibel moet 

zijn. Door middel van monitors op zekere plaatsen in de ring kan de 

positie van een bundel gemeten worden. 

We kunnen ons afvragen waar de corrigerende kiek's (de correctors) het 

beste in het rooster geplaatst kunnen worden. Kiek's zijn evenredig met 

magneetveldafwijkingen, en omdat magneetvelden opgeteld mogen worden is 

dit ook het geval met kick's. Bovendien is de Hill-d.v. 4.20 lineair 

zodat we analoog aan vgl. 4.23 direct kunnen opschrijven: 

(4.24) 

Hier zijn b de fouriercoefficienten behorend bij de fourierschrijfwijze 
n 

van de veldcorrecties: 

H(l#l) = (4.25) 

De grootste bijdrage aan de closed orbit distartion wordt geleverd door 

de fouriercomponenten met ~±u (dichtsbijzijnde integers), immers, dan 

is de term l/(u2-n2
) uit vgl. 4.24 het grootst. Het is daarom belangrijk 

dat juist de termen b met ~u de termen c compenseren zodanig dat 
n n 

b +c ~ 0. 
n n 
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Laat h(~) = ~s x'(~) de functie zijn die de corrigerende kicks 

beschrijven. Deze hangt samen met H(~) volgens vgl. 4.25. Wanneer we 

H(~) vereenvoudigen tot een harmonische functie met frequentie n ~ u en 

l/(u2~A3/2) uitschrijven in een fourierreeks met coëfficienten a
1 

dan is 

h(~) gelijk aan: 

CID 

= .I {b a. + b a. ) e1~ n x-n -n K+n k:-00 
(4.26) 

De ~-functie is periodiek met periode 2w/4 en frequentie 4 (frequentie 

= het aantal per volledige omloop) vanwege het aantal superperioden. De 

P-functie kan daarom geschreven worden als: 

-00 CID 

= <P> + .I d.eij~ + .I d.eij~ 
j=-4 J j=4 J 

<~> is de 0-de orde fourier term van ~ en is gelijk aan de gemiddelde 

waarde van de ~-functie, dj zijn fouriercoefficienten die de ~-functie 

bepalen. In sommige modes is de ~-functie zo regelmatig dat de 

coefficienten d. beneden een zekere index j=j 0 verwaarloosbaar zijn, 
J 

uitgezonderd d0 omdat <~> ~ 0 is. In de Chasman-Green mode bijvoorbeeld 

is j 0 voor de horizontale beweging c.a. 16 en voor de verticale beweging 

c.a. 8. De FODO-mode is zo onregelmatig dat we vast moeten houden aan j 0 

= 4, en voor mode C geldt voor zowel de horizontale als de verticale 

beweging j 0 ~ 8. In principe kunnen de coefficienten a 1 uitgedrukt 

worden in coefficienten d. volgens: 
J 

1 1 
=~ 

u2 ~3/2 u 

-00 CID -3/2 
[ <~> + .I d eij~ + .I d eij~ J 

j=-4 j j=4 j 

In de praktijk zal het zeer moeilijk zijn uitspraken te doen over 

coefficienten a 1 zodat de functie h(~) die de corrigerende kicks 

beschrijven vooralsnog onbekend zal zijn. Met behulp van het programma 

DIMAD zal moeten blijken hoeveel kicks toereikend zijn en waar deze het 

beste geplaatst kunnen worden. 
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De correctoren hoeven het minst bekrachtigd te worden als ze geplaatst 

worden in een roostergedeelte waar de ~-functie groot is. Vanwege het 

universele karakter van Euterpe is het echter niet mogelijk de 

correctors voor alle modes op de maxima van de 13-functie te plaatsen 

zonder dat deze verschoven moeten worden. Een goed alternatief is het 

plaatsen van de correctors tussen de quadrupoolparen in. Over het 

algemeen is de 13-functie maximaal in de buurt van een focuserende 

quadrupool. De quadrupoolparen bestaan altijd uit een focuserende en een 

defocuserende quadrupooi zodat de 13-functie in het midden redelijk groot 

is. Er zijn 16 quadrupoolparen in het rooster wat betekent dat er op 

boven omschreven manier 16 correctors voor de horizontale en 16 

correctors voor de verticale beweging geplaatst kunnen worden. Over het 

algemeen zal dit aantal voldoende zijn om de closed orbi t di stortion 

significant te verminderen. 

4.4.2 Closed orbit correctie simulatie m.b.v. DIMAD 

Met behulp van DIMAD is het mogelijk iets te zeggen over de 

effectiviteit van closed orbi t correcties. In appendix 5 zien we als 

voorbeeld een comma.ndfi le voor simulatie· van closed orbi t correcties 

voor mode A. Per superperiode worden er 4 GKICK's gedefinieerd, dit zijn 

in totaal 16 horizontale en 16 verticale kick's. De lengten hiervan zijn 

nul zodat K(si) = dlds x'(si) deltafuncties zullen zijn ter plaatse van 

de kick's. Als eenmaal de waarde J K(T) dT = Ax'(si) berekend is dan 

laat zich dit makkelijk generaliseren tot kiek's van willekeurige 

lengte. Op dezelfde plaatsen als waar zich de kiek's bevinden, narnelijk 

precies tussen de quadrupoolparen in, zijn de monitoren geplaatst. en 

wel 16 voor de horizontale beweging en 16 voor de vertikale. Met behulp 

van een monitor kan de transversale positie van het zwaartepunt van de 

bundel gemeten worden. DIMAD berekent de waarde van de kiek's zodanig 

dat de rms waarde van de transversale uitwijkingen in de monitors 

minimaal is. Dit gebeurt voor de horizontale beweging in de eerste 

'alignrnent fitting' operatie en voor de vertikale beweging in de tweede 

alignrnent fitting operatie. Met een 'reference orbit display' operatie 

worden de berekeningen naar een file gestuurd. 
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Olasman-Green (mode A) FOIX>-mode (mode B) 

<A> = 0.1 DID rms 

<x(s)> I<A> rms rms 
<y(s)> I<A> rms rms 
lx(s) I I<A> max rms 
ly(s)l I<A> max rms 

<Ax'(s)> I<A> rms rms 
<Ay' (s)> I<A> rms rms 
{Ax' ... Ax' )I<A> ,., m1n max rm~ 

(Ay' ... Ay' )/<A> ,., m1n max rm~ 

f4.2 .. 36 20 {10) 

1.8 .. 10 4.2 (2.6) 

10 .. 83 45 (22) 

1. 7 .. 39 11 {10) 

2.1 .. 3.1 2.6 (0.3) 

1.4 .. 2.4 1.8 {0.3) 

-5.8 .. 6.6 

-4.7 .. 4.8 

<A> = 0.3 D1D rms <Aet> = 0.3 mrad rms 

<x(s)> I<A> rms rms 
<y(s)> I<A> rms rms 
lx(s) I I<A> max rms 
IY(s) I I<A> max rms 

<Ax'(s)> I<A> rms rms 
<Ay' (s)> I<A> rms rms 
{Ax' ... Ax' )I<A> ,c m1n max rm~ 

(Ay' ... Ay' }I<A> ,c m1n max rm~ 

<A> = 1.0 DID rms 

<x(s)> I<A> rms rms 
<y(s)> I<A> rms rms 
lx(s) I I<A> max rms 
jy(s)l I<A> max rms 

<Ax'(s)> I<A> rms rms 
<Ay' (s)> I<A> rms rms 
(Ax' ... Ax' }I<A> ,c m1n max rm~ 

(Ay.. . . Ay. )I<A> IC m1n max rm~ 

12 .. 22 18 (3) 

2.0 .. 7.6 3.3 (1.7) 

25 .. 48 37 (8) 

3.3 .. 13 6.6 (3) 

1.4 .. 3.8 2.3 (0.6) 

1.2 .. 2.1 1.6 (0.3) 

-5.9 .. 8.5 

-4.4 .. 5.6 

x 

x 

1.0 .. 7.0 3.7 (1.7) 

1.0 .. 7.3 3.3 (2.3) 

2.0 .. 16 8.3 (4.3) 

1.0 .. 17 8.0 (5.0) 

2.7 .. 1.3 2.0 {0.4) 

1.8 .. 2.6 2.2 (0.2) 

-5.4 .. 6.1 

-6.5 .. 5.6 

2.2 .. 12 6.2 (2.9) 

0.9 .. 5.4 3.0 {1.7) 

5. 7 .. 32 16 {9) 

2.2 .. 14 7.0 (3.8) 

1.7 .. 3.2 2.5 {0.4) 

1.2 .. 2.9 2.0 (0.4) 

-6.0 .. 8.3 

-5.0 .. 5.7 

modeC 

x 
0.8 .. 2.7 1.7 (0.5) 

0.4 .. 4.7 1.4 {1.3) 

2.0 .. 5.7 3.7 {1.0) 

0.7 .. 9.3 2.9 (2.6) 

1.1. .1.8 1.4 (0.2: 

0.9 .. 1.6 1.2 {0.2: 

-3.1 .. 3.2 

-4.2 .. 3.0 

0.8 .. 4.7 2.4 {1.4) 

0.3 .. 4.7 1.9 {1.5) 

2.4 .. 11 5.6 {3.2) 

0.8 .. 9.4 3.9 {2.9) 

1.0 .. 1.7 1.4 (0.2: 

0.7 .. 1.5 1.2 {0.3: 

-2.8 .. 4.0 

-3.7 .. 3.4 

{<Az'(s)> I<A> en (Az' ... Az' )I<A> voor z: x of yin mrad/mm) rms rms m1n max rms 
tabel 4.5 closed orbit distartion met correctie, correctorwaarden 

-59-



De gegenereerde uitlijnfouten die in paragraaf 4.2 besproken zijn werden 

gebruikt om de closed orbit correctie kwantitatief te bepalen. Bij elke 

run worden dus de transversale uitwijkingen in de monitors 

geminimaliseerd door de waarden volgens een least square methode te 

fitten. Hierna worden de rms waarden en maxima van de horizontale en 

vertikale closed orbit distortien berekend, en bovendien de rms waarden 

en maximalminima van de correctors. De miri~ma. maxima, gemiddelde 

waarden en standaarddeviaties over lO runs staan gedrukt in tabel 4.5. 

We zien dat de relatieve closed orbit distortien (<z(s)> I<A> voor rms rms 
z: x of y) na correctie onafhankelijk blijft van de rms uitlijnfout 

<A> . De relatieve horizontale closed orbit distortien van mode A is rms 
nog steeds groot, namelijk 20 (10). Van modes B en C zijn de relatieve 

closedorbit distortien veel kleiner: C.a. 1.4 .. 6.2. Mode C heeft de 

kleinste closed orbit distortions, als goede tweede volgt modeBen mode 

A, vooral horizon~l. heeft de grootste closed orbit distortions. De 

relatieve waarden van de correctors (<Az'(s)> I<A> voor z: x of y) rms rms 
liggen tussen 1.2 en 2.6 mradlmm. Deze waarden zijn onafhankelijk van de 

rms uitlijnfout. De correctoren hoeven het minst bekrachtigd te worden 

bij mode C, relatieve rms waarden van 1.4 (0.2) mradlmm volstaan met 

relatieve maxima kleiner dan 4 mradlmm. Bij modes A en B moeten de 

correctoren wat meer bekrachtigd worden maar de relatieve maxima blijven 

kleiner dan 9 mradlmm. 

(A) (DID] 
rms 

<x>na. I <x> voor 
rms rms 

< >na I< >voor 
Y rms Y rms 

lxlna fixivoor 
IIIBX JIBX 

Jyl:XIIYI=r 
<x>voorl<x>Da 

rms rms 

<x> voor /<x>Da 
rms rms 

tabel. 4.6 

JDOdeA JDOdeB JDOdeC 

0.1 0.3 0.3 1.0 0.3 1.0 

.4 ( .2) .6 ( .2) .4 ( .2) .5 ( .2) .3 (. 2) .5 (. 3) 

.4 ( .3) .3 ( .2) .3 ( .3) .3 ( .2) .2 ( .2) .2 ( .3) 

.4 (. 2) .6 ( .2) .3 ( .2) .4 ( .2) .3 (.1) .4 ( .2) 

.4 ( .4) .2 ( .1) .3 ( .3) .2 ( .2) .2 ( .2) .2 ( .2) 

4.1 (4) 1. 7( .5) 3.4 (2) 3.0 (2) 4.2 (2) 3.5 (3) 

5.7 (5) 5.0 (3) 10 (14) 9 (10) 16 (14) 13 (12) 

de 'effectiviteit' van ctosed orbit correctie 
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In tabel 4.6 staan de 'effectivi tei ten' van closed orbi t correcties 

gedrukt voor 16 paar correctors en 16 paar monitors. De waarden hiervan 

zijn berekend door na elke run de c.o.d. van voor en na de correctie op 

elkaar te delen en te middelen over 10 runs. Tussen haakjes staan de 

standaarddeviaties o = J (l (x-<x>) 2
). We zien dato in dezelfde orde n n n 

van grootte is als het gemiddelde onafhankelijk van de mode of de rms 

uitlijnfout. Het is daarom moeilijk uitspraken te doen over de 

effectiviteit van closed orbit correcties, de spreiding is nogal groot. 

In sommige gevallen kunnen verbeteringen tot een factor 10 optreden, in 

andere gevallen blijven de closed orbit distortions even groot of nemen 

zelfs toe. Dit laatste kan als volgt verklaard worden: Het programma 

DIMAD probeert de transversale uitwijkingen in de monitors door het 

fitten van de correctors te minimaliseren. ·Het kan voorkomen dat 

hierdoor juist veel grotere closed orbit distortions gaan optreden op 

andere plaatsen in het rooster waardoor de rms waarde toch toeneemt. Dit 

kan worden opgelost door meer monitors te plaatsen of de bestaande 

monitors op een andere plaats in het rooster te plaatsen. Een en ander 

zal een grondige bestudering vereisen en is voor Euterpe nog niet 

uitgevoerd. We kunnen konkluderen dat in de voorgestelde opzet de closed 

orbit distortions ongeveer met een factor 3 verminderd kunnen worden. 

4.4.3 Monitors en correctors 

Met een monitor kan men de transversale positie van een 

deeltjesbundel meten. Er bestaan een aantal mogelijkheden om dit te 

verwezenlijken, integraal of differentieel. Integrale methodes middelen 

de transversale spreiding uit in een bepaalde richting en meten het 

zwaartepunt van de deel tjesbundel. Met differentiele methodes is het 

mogelijk informatie te krijgen over de transversale verdeling, het 

'profiel' van de bundel. De belangrijkste eisen die aan monitoren voor 

een electronenopslagring worden gesteld zijn: 

a. de monitor mag niet destructief zijn voor de bundel 

b. de monitor moet gevoelig zijn en de meting moet reproduceer 

baar zijn voor geldende bundelstromen en energieën 

c. metingen moeten kontinu en snel kunnen worden uitgevoerd 

d. vanwege het grote aantal monitors in de ring moet de 

konstruktie goedkoop en eenvoudig zijn. 
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Aan deze eisen voldoen de 'stripline piekups' waarvan figuur 4.3 een 

principeschets weergeeft [SHASl]. (Is ook toegepast in het 

bundelgeleidingssysteem van het cyclotron aan de T.U.E.) Een ~tripline 

pickup meet de pos i tie van de bundel integraal in één richting. In 

principe komt het er op neer dat een pakket elektronen of protonen bij 

het doorcirkelen van het synchroton op beide electrodes een 

r.f.-spanning induceert. De sterkte van dit s.ignaal is afhankelijk van 

de afstand tussen electrode en bundelzwaartepunt. Door nu de balans 

tussen de twee signalen afkomstig van twee tegenover elkaar geplaatste 

elektrodes te meten kan de pos i tie van de bundel naukeurig bepaald 

worden. Stripl ine piekups zijn gevoelig vanaf 108 electronentprotonen 

per 'bunch' (deel tjespakket). Figuur 4.4 geeft een typisch verband 

tussen signaalverhouding van de elektrodes en bundelpositie. 

Een voorbeeld van niet destruktieve differentiele meting is het meten 

van de intensiteitsverdeling van synchrotonstraling [HOFSl]. Nadelen 

zijn: De methode is alleen geschikt voor electronen boven een zekere 

energie omdat anders te weinig of te langgolvige synchrotonstraling 

ontstaat. 

10.2 cm 

figuur 4.3 

een strtpltne'ptchup 

ft4~) 

to 
• ' •. u... // IS ·0· ·-• r.t .. , .. , 

10 A 
• / ••o.o .. ' .. ' ,.,.. / ...... , . 
0 

/ ·• 
oiO 

.-IS 

•to I 
• j••l 

·I •I 0 I 

figuur 4.il 

de balans van een strtpltne ptchup 
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Optische apparatuur is omvangrijk, duur en gevoelig voor storingen. Vaak 

moeten hele konstrukties met beweegbare lenzen en spiegels gebruikt 

worden. Natuurlijk kan er alleen in de buigmagneten gemeten worden omdat 

elders verwaarloosbaar weinig synchrotonstraling ontstaat zodat het 

aantal monitors tot het aantal buigmagneten beperkt wordt. De methode is 

wel bruikbaar om op een beperkt aantal plaatsen informatie te krijgen 

over het bundelprofiel, niet in de eerste pl~ts om de closed orbit te 

corrigeren maar meer om de bundelafmetingen te controleren. 

Een andere differentiele methode die hier op lijkt is het meten van de 

stralingsintensiteitsverdeling van aangeslagen achtergebleven 

gasmoleculen [FRASl]. Het voordeel van deze methode is dat er overal in 

de ring gemeten kan worden. Als extra nadeel is de methode alleen 

gevoelig voor hoge bundelstromen en relatief hoge gasdrukken. Zeker als 

electronen gedurende enkele uren opgeslagen moeten worden dan zijn de 

mogelijkheden door de vereiste gasdruk beperkt. Dit kan enigzins worden 

opgevangen door plaatselijk gas toe te voeren en direct af te pompen 

waardoor alleen plaatselijk de druk hoger is. 

Als laatste methode noemen we de methode waarbij achtergebleven 

gasmoleculen door interacties met de bundel geïoniseerd worden en in een 

electrisch veld naar een detector versneld worden [HARSl]. De combinatie 

van looptijd en plaats waar het ion-electron paar de elektrodes raken 

geeft informatie over het bundelprofiel. Het voordeel van deze methode 

is dat de omvangrijke optische apparatuur niet nodig is, als nadeel 

geldt nog steeds dat er een zekere gasdruk vereist is al mag deze lager 

zijn dan bij de vorige methode. 

Met een corrector moet een bundel over een kleine afstand gebogen kunnen 

worden. Deze buighoek of kick moet nauwkeurig instelbaar zijn en 

bedraagt in het algemeen enkele mrad's. Als corrector kan een dipool 

worden gebruikt met een homogeen magnetisch veld B en lengte 1. In het 

algemeen geldt: pB = p/q. De kick a is voor 1/p << 1 {zie figuur 4.5): 

en: 

da n 
K. ---;:LB - ds- p 

{4.27) 

{4.28) 

-63-



figuur 4.5 het principe uan een dipoot als corrector 

Bij maximale impuls bedraagt q/p 0.75 rad T- 1 m- 1
• De ruimte tussen de 

twee quadrupalen van een quadrupoolpaar bedraagt c.a. 0.1 m. Als we uit 

gaan van een maximale kick van 10 mrad en een correctorlengte van 0.1 m 

dan zal de magnetische inductie van de corrector kleiner zijn dan 130 

mT. Volgens (REI70] geldt voor een dipoolmagneet zonder Fe-kern 

bestaande uit 2 spoelen van elk N windingen op een afstand h van elkaar: 

N•I = B·h/~0 = 8•105 [A wdg/T m] B•h {4.29) 

De gap h bedraagt c.a. 0.05 m zodat N•I voor B < 130 mT ongeveer 5000 

n2a 

, I 
figuur 4.6 gecombineerde hor. en vert. correctors 
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A•wdg bedraagt. Men zou twee luchtspoelen kunnen konstrueren van 500 

windingen waardoor een maximale stroom van 10 A moet kunnen lopen. 

Correctors voor de horizontale en vertikale richting kunnen eenvoudig 

gecombineerd worden door een quadrupoolachtige configuratie te 

construeren (zie figuur 4.6). 

Bij gebruik van luchtspoelen kunnen magneetveldfouten ontstaan die 

leiden tot hogere orde termen. In het algemeen zullen deze echter minder 

van belang zijn omdat de magnetische inducties klein zijn. Met een 

Fe-kern zijn veel minder windingen noodzakelijk afhankelijk van onder 

andere de zuiverheid van het Fe. Door de vorm van de polen heeft men ook 

de veldhomogeniteiten wat meer in de hand. In principe zijn de Fe-kernen 

voor quadrupalen bruikbaar waaromheen men 2 paar dipoolspoelen wikkelt. 

4.5.1 Analytische methode voorongecorreleerde uitlijnfouten 

Naast de gewone statistische uitlijnfouten veroorzaakt door 

'gebrekkige' uitlijnapparatuur bestaan er ook uitlijnfouten veroorzaakt 

door de dynamische bewegingen in de fundering van de ring. Alleen al 

door natuurlijke variaties in de bui tenluchttemperatuur deformeert de 

fundering plaatselijk zodat gezocht zal moeten worden naar technieken 

die dit zoveel mogelijk opvangen. Naast het plaatsen van kick' s zou 

gedacht kunnen worden aan een vaste niet-deformeerbare constructie 

waarop de elementen gemonteerd moeten worden. Het blijkt in de praktijk 

moeilijk om een dergelijke constructie als geheel voor een hele ring te 

realiseren. Daarom is er gekozen voor vier onafhankelijke constructies 

die elk een superperiode dragen. Behalve als opvang van de dynamische 

bewegingen in de fundering bestaat er tevens het voordeel dat de 

uitlijnfouten, omdat ze nu gedeeltelijk gecorreleerd zijn, minder 

bijdragen aan de closedorbit distortion. 

Omdat er nu behalve engecorreleerde ook gecorreleerde uitlijnfouten 

bestaan moet er een theorie ontwikkeld worden die de rms closed orbit 

di stortion uitdrukt in deze grootheden. Als uitgangspunt nemen we de 

getransformeerde Hill-d.v. 4.20 en lossen deze op volgens de methode van 

Green [CAR82]. Schrijf de algemene oplossing van vgl. 4.20 als volgt: 
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..y+2'rr 
C(~) = J G(~.~) u 2 ~312(~) K(~) d~ 

~ 

G(~.~) is de Greense functie en is de oplossing van: 

oplossen: 

G(~ ~) = cos u(~~+~} 
' 2u sin ~ 

De algemene oplossing 4.30 is hiermee te schrijven als: 

(4.30} 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33} 

Analoog aan ~2 + 2axx' + ~x' 2 = ê [CAS85] kunnen we de emittantie in 

C( ~) uitdrukken: 

In termen van de algemene oplossing 4.33: 

(4.35) 

Terugtransformeren naar (s,;)- coordinaten: 

ê -- 4 sin;o:~ 
1 

s+C s+C 
J J ~(T 1 ) K(T 1 } ~(T2 } K(T2 } Cos(;T1-;T2} dT 1 dT2 
s s 

(4.36) 

Aangezien x(s} = J ~(s} ê cos (+(s}-.d} met •d een willekeurige fase 

(0 .. 2-rr} afhankelijk van het deeltje is de maximale waarde x"'(s) van 
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x(s}: 

(4.37} 

en de rms waarde in het punt s is: 

(4.38} 

We zien een factor v2 versebi 1 tussen de maximum- en rms waarde van 

x(s}. Wanneer de ring uit n korte elementen van lengte 11 bestaat dan 

blijven de ~- en +- functies bij benadering konstant in die elementen 

zodat de integralen in vgl. 4.36 door sommaties-mogen worden vervangen: 

(4.39} 

Als de uitlijnfouten van de elementen ongecorreleerd zijn dan vallen de 

kruistermen i~j grotendeels tegen elkaar weg. Alleen de kwadratische 

termen dragen bij zodat: 

n 

l ~i "~ 1~ 
i=1 

(4.40} 

In combinatie met vgl. 4.38 en"= dlds Ax' (vgl. 4.13} vinden we vgl. 

4.4 terug. Veronderstel dat de ring uit s superperioden bestaat (niet te 

verwarren met de locale s-coordinaat!}, n elementen per superperiode en s 
n totaal aantal elementen. Laat de uitlijnfouten van de elementen in een 

superperiode gecorreleerd zijn, maar de uitlijnfouten van de 

superperiode als geheel niet en ook de superperioden samen niet. Dan is 

~ t.g.v. de gecorreleerde uitlijnfouten gelijk aan: 

hn hn 
1 

[h!l 
s ][s s ] 

~ = 4 sin2TU 
}; . }; l ~Kili~K 1 cos(+i-+j} 

i=1+(h-1}n h=1 j=l+(h-l}n j j j 
s s 

n n 
s2 s s~ ~ "j = 4 sin2

111J 
l l . "· 1. lj cos(+i-+j} ( 4.41} 

i=1 j=1 1 1 1 
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~ . lax., 

figuur 4.7 het onderstel voor een superperiode 

Een onderstel met de elementen van een superperiode is geschetst in 

figuur 4.7. Dit onderstel is gepositioneerd in een X. Y, Z assenstelsel. 

De uitlijnfouten hi~rvan worden bepaald door AX 1 , AX2 , AY 1 , AY2 . AZ1 en 

A0 1 zoals in de figuur aangegeven is. Z1 en Z2 zijn de Z-coordinaten van 

de kleine zijden van het onderstel. Ter plaatse van de elementen (X.Y.Z) 

vinden we een in AX 1 t/m A01 gelineariseerde uitlijnfout die wordt 

gegeven door vgl. 4.42 a t/m d: 

AX z -z2 AX1 + z -z~ AX2 - Y AOt (4.42a} = z.-z2 ~2-Zt 

AY z -Z2 AYt + z -z~ AY2 + X AOt {4.42b) = z.-z2 Z2-Z1 
AZ = AZ 1 (4.42c} 

An = An. {4.42d) 

Getransformeerd naar het locale coordinatensysteem (x,y,s) volgens 

figuur 4.8 vinden we: 
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figuur 4.8 transformatie naar het toeale coordinatensysteem 

As = AX sine + AZ cose (4.43a) 

Ax = AX cose + AZ sine (4.43b) 

_ z -z2 z -z, 
- z z cose AXt + z z cose AX2 - Y cose AOt + sine AZt 

t- 2 2- t 

Ay = AY 

z -z2 AY + z -z, AY2 + X AOt = Zt-Z2 t z2-z1 

Aw = AO cose 

= AOt cose 

(4.43c) 

( 4.43d) 

De kick per eenheid van weglengte K is voor dipolen en quadrupalen in 

horizontale of verticale richting: 

Ki = horizontaal vertikaal 

eb AB eb 
dipolen -Aw 1 B 1 

kt Ax -kt Ay quadrupalen 

tabel 4.7 K [rad m- 1
] uoor dipolen en quadrupaten 

Schrijf Ki in het algemeen als een lineaire som van uitlijnfouten AX1 

t/m AOt: 
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(4.44) 

met: 

h: 1. .6 

De coefficienten ~i volgen uit tabel 4.7 .en vgl. 4.43 b t/m d. 

Substitutie van vgl. 4.44 in 4.41 levert: 

(4.45) 

In deze vergelijking zijn de kruistermen agi ~j AAg ~ voor g;th 

verwaarloosd, alleen de kwadratische termen dragen bij. (Hier is 

gebruikt dat AAg en A~ voor g;th ongecorreleerd zijn zodat het produkt 

elk teken kan hebben en de som daarvan ongeveer nul zal zijn.) Na 

verwisseling van de sommaties vinden we voor <x> rms 

n n 

<x>rms~ ~:i~~} lh!l(A~)2 [i:: j:: ~ 11 df 1J "bi "hJ 
~ 

cos(;i-;j)JJ 

(4.46) 

Op deze manier kan <x> eenvoudig in <A~> uitgedrukt worden. rms -n rms 

4.5.2 Berekeningen en resultaten voor deCbasman-Green mode (mode A) 

Vanwege het omvangrijke rekenwerk is slechts één mode 

doorgerekend, de Chasman-Green mode. Eventueel kunnen analoog de andere 

twee modes doorgerekend worden maar de resultaten hiervan zullen in 

grote lijnen overeenkomen met de gepresenteerde van de Olasman-Green 

mode. 

Met behulp van de in appendix 6 gedrukte waarden is <x> en <y> rms rms 
berekend. Definieer ?h als volgt: 
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z: x of y {4.47) 

In tabel 4.8 en 4.9 staan voor de horizontale resp. vertikale richting 

~ en de relatieve c.o.d. gedrukt: 

1 AX 1 [m] 

2 AX2 [m] 

3 AY 1 [m] 

4 AY2 [m] 
5 AZ 1 [m] 

0.166 [m- 1
] 

0.165 [m- 1
] 

0 

0 

12.3 [m- 1
] 

5.5 .. 112 38 

5.5 .. 112 38 

0 

0 

<x> 
rms 

<AA> rms 

2.3 .. 11 6.2 

2.3 .. 11 6.2 

0 

0 

405 .. 8264 2834 20 .. 91 53 

6 A0 1 [rad] 0 0 0 

tabel 4.8 

1 AX 1 [m] 

2 AX2 [m] 
3 AY 1 [m] 

4 AY2 [m] 
5 AZ 1 [m] 

6 A01 [rad] 

tabel. 4.9 

de relatieve horizontale c.o.d. voor mode A 

0 0 

0 0 

0.932 [m- 1
] 4.6 .. 259 86 

0.932 [m- 1
] 4.6 .. 259 86 

0 0 

3.342 [rad-2 m] 16.6 .. 928 307 

(y) 
rms 

<AA> rms 

0 

0 

2.2 .. 16 9.3 

2.2 .. 16 9.3 

0 

4.1. .30 18 

de relatieve vertikale c.o.d. voor mode A 

In het Chasman-Green rooster van Euterpe heeft de ~ -functie een waarde 
x 

tussen 0.487 m en 9.926 m en een gemiddelde van 3.404 m, en de 

~-functie heeft een waarde tussen 1.214 m en 9.078 m en een gemiddelde y 
van 5.219 m. Van de in tabellen 4.8 en 4.9 gebruikte notatie 'a .. b c' 

heeft a betrekking op die plaatsen in het rooster waar ~ minimaal is, b z 
heeft betrekking op de plaatsen waar ~ maximaal is en c heeft z 
betrekking op het gemiddelde van~ {z: x of y). z 
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We zien in tabel 4. 8 dat <x> zeer afhankelijk is van <AZ 1 > . de rms rms 
longitudinale uitlijnfout van het onderstel van de superperiode. Er 

bestaat een factor 10 verschil tussen <x> I<AZ1 > en <x> I<AXi> rms rms rms rms 
voor i=1 of 2. Het is daarom zeer belangrijk uitlijnfouten in de 

longitudinale richting zoveel mogelijk te vermijden. De horizontale 

closed orbi t di stortion blijkt onafhankelijk ~e zijn van AY 1 , AY2 en 

A01 • In de vertikale richting (tabel 4. 9) liggen <x> /(AA.. > voor rms -11 rms 
h=3, 4 of 6 dichter bij elkaar. Daarom is het niet belangrijk om aan een 

specifieke u i t li jnf out meer aandacht te besteden dan aan een andere. 

<y> blijkt onafhankelijk van <AX 1 > , <AX2 > en <AZ 1 > te zijn. rms rms rms rms 

Vervolgens is de closed orbit distortien berekend voor het geval dat de 

uitlijnfouten in alle richtingen even waarschijnlijk zijn, d.w.z. <x> rms 
en <y> rms zijn berekend voor <AX 1 > = <AX2 > = <AY 1 > = <AY2 > = rms rms rms rms 
<AZ 1 > = rms <A9 1 > •m/rad - <AA> Hierdoor is het mogelijk de rms rms 
resultaten te vergelijken met de analytische berekeningen voor de 

engecorreleerde elementen. Voor de Chasman-Green mode vinden we: 

<x> I<AA> = 20.4 rms rms 
<y>rmsi<AA>rms= 5 ·08 

tabel 4.10 

92.1 

38.0 

53.9 

21.9 

de relatieve c.o.d. van mode A voor 

gecorreleerde uitlijnfouten 

De waarden zijn in orde van grootte gelijk aan de waarden van de closed 

orbit distortien die we in tabel 4.1 kunnen terugvinden. Als de 

elementen zeer nauwkeurig worden opgesteld op een onderstel waarvan de 

uitlijnfouten even groot zijn als de uitlijnfouten van de afzonderlijke 

elementen in het geval dat de elementen los zijn geplaatst dan vinden we 

een verkleining van de closedorbit distortien met een factor 213. In de 

praktijk zullen de elementen t.o.v. het onderstel ook kleine 

statistische uitlijnfouten vertonen zodat de totale closed orbit 

distortien ondanks de voorgestelde constructie even groot zal blijven. 
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4.6 Conclusie 

Closed orbit distortions zijn onvermijdelijk maar moeten zo klein 

mogelijk gehouden worden omdat ze de bundel in enkele ogenblikken kunnen 
• 

vernietigen. Uitlijnfouten zijn de belangrijkste oorzaken vB!l closed 

orbit distortions, maar ook magneetveldfouten dragen hiertoe bij. 

Uitlijnfouten kunnen een statistisch ongecorreleerd karakter hebben maar 

kunnen ook gecorreleerd zijn doordat bepaalde groepen van elementen vast 

met elkaar zijn verbonden. De eerstgenoemde uitlijnfouten ontstaan 

bijvoorbeeld doordat de uitlijnapparatuur niet nauwkeurig genoeg is. Met 

behulp van een laser en nauwkeurige meetapparatuur zal men al ver kunnen 

komen. De uitlijnfouten kunnen ook ontstaan door natuurlijke bewegingen 

in de fundering van het synchrotongebouw [KAT88]. Deze zijn dynamisch 

van aard omdat ze samenhangen met o.a. de bui tenluchttemperatuur en 

vochtigheidsgraad. Als oplossing hiervan zou men kunnen denken aan een 

vast onderstel die deze bewegingen zo veel mogelijk opvangt. Men moet in 

dit geval echter oppassen voor gecorreleerde uitlijnfouten al zal de 

closed orbit distortion t.g.v. deze uitlijnfouten niet groot zijn. 

Er bestaat een aantal mogelijkheden om de closedorbit distortion zoveel 

mogelijk te beperken. Ten eerste mogen de horizontale en vertikale tunes 

niet in de buurt van een integer komen. Men spreekt dan van een eerste 

orde resonantie. Eigenlijk is de horizontale tune van de Chasman-Green 

mode te dicht bij z9'n resonantie gekozen. Het gevolg hiervan is dat de 

closed orbit distortion in de horizontale richting van mode A een orde 5 

groter is dan normaal. Magneetveldfouten in de buigmagneten kunnen heel 

eenvoudig gecorrigeerd worden door een extra winding in de buigmagneet 

op te nemen. Verder zou gedacht kunnen worden aan het vast aan elkaar 

koppelen van elementgroepen al zal dit niet veel bijdragen' aan het 

verminderen van de closed orbit distortion. Correctors of kiek's in de 

vorm van kleine buigmagneten zullen onmisbaar blijven om de nodige 

correcties uit te voeren. Met een vaste insteil ing die eventueel uit 

ondervinding met de buitenluchttemperatuur samenhangt zou men de closed 

orbi t distortions grof kunnen compenseren waarna men de correctors 

verder fijn bijregelt totdat de closed orbit distortions in de monitors 

geminimaliseerd zijn. 
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5. HET ROTATING CDIL DEVICE 

Het rotating coit device (afgekort r.c.d. tit.: [BR088], [BEV88]) 

is een betrouwbaar en snel meetinstrument waarmee dipolen, quadrupoten, 

sextupoten etc. onderzocht Jw.nnen 100rden op het voorkomen van hogere 

orde magnetische polen. Het r.c.d. bestaat in principe uit een 

rechthoekige spoel van enkele tDikkelingen met een zijde liggend op de 

opt isch.e as van de te onderzoeken IWl ti poot m.o.romheen de 1Dikkel ingen 

roteren met een constante hoeksnelheid. De IIUL tipoottermen Jw.nnen 

gemeten 100rden door de inductiespanning naar een fourier·analyzer te 

voeren atUXUlr het spectrum direct de sterk.te van de IWltipooltermen 

weergeeft. In dit hoofdstuk. zaL eerst aan de theorie a.anda.cht 100rden 

besteed, vervolgens zulten de gevolgen van een verkeerde uitlijning van 

het r.c.d. aan de orde komen en als laatste zulten enkele 

constructietoleranties aan de orde komen. 

5.1 Inleiding 

Op dit moment wordt een prototype van het rotating coil device 

ontwikkeld in het C.T.D.-gebouw in nauwe samenwerking met de groep 

Cyclotrontoepassingen van de faculteit Technische Natuurkunde aan de 

T.U.E. Om multipalen door te meten tot magnetische polen van orde 10 

(20-polen} zijn de eisen die aan de constructienauwkeurigheid worden 

gesteld zeer hoog: Het spoeltje dat voorlopig uit 4 naast elkaar gelegen 

windingen bestaat moet op enkele micrometers nauwkeurig gepositioneerd 

worden. De rotatieas moet nauwkeurig samenvallen met de optische as van 

de multipooi en de omloopsnelheid moet zeer constant zijn. 

Er is gekozen voor lagering aan één kant van het r.c.d. om de 

verwisseling van de door te meten multipalen eenvoudiger te maken. Dit 

houdt echter in dat er meer speling op.treedt in de positie van de 

rotatieas. Ondanks dit is de gemiddelde afstand tussen de rotatieas en 

de optische as van de mul tipooi slechts 10 micrometer. Om dit te 

bereiken moest er naar materialen worden gezocht die een maximale 

stijfheid bezitten bij een minimaal gewicht. Bovendien moest dit 

materiaal makkelij~ en nauwkeurig bewerkt kunnen worden en de 

magnetische veldlijnen van de mul tipooi niet verstoren. Uiteindelijk 
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werd er voor een materiaal op basis van glasvezel gekozen. 

Het r.c.d. wordt aangedreven door een electramotor waarvan kleine 

variaties in de omloopsnelheid aanleiding kunnen geven tot meetfouten. 

De beste oplossing bleek het toepassen van een coder op de as van het 

r.c.d. die periodiek 4096 pulsen na iedere omwenteling geeft. De 
fouriertransformatie kan nu ten opzichte van deze pulsen i.p.v. de tijd 

worden uitgevoerd waardoor meetfouten voorkomen.worden. 

Een probleem dat bij de plaatsing van de coder optrad was dat er geen 

plaats meer was om het wisselspanningssignaal van de spoel via 

sleepcontacten naar bui ten te voeren. Uiteindelijk is er gekozen voor 

een oplossing waarbij het signaal door een kleine schakeling in de 

roterende behuizing van het r.c.d. gedigitaliseerd wordt 

(frequentiemodulatie) en via een infrarood-led naar buiten wordt 

gevoerd. Men is er op dit moment echter nog niet in geslaagd dit signaal 

ruis- en vervormingsvrij te decoderen. 

Op het moment van schrijven is het prototype van het r.c.d. gebouwd en 

staat in het C.T.D.-gebouw opgesteld. De constructie voldoet aan de hoge 

nauwkeurigheidsetsen die werden gesteld. Er zijn echter een aantal 

zaken, waaronder de overdracht van het wisselspanningssignaal, die 

verder geoptimaliseerd dienen te worden. De eerste proefmetingen kunnen 

in september 1989 verwacht worden. Het lag oorspronkelijk in de planning 

deze proefmetingen tijdens mijn afstudeerperiode te verrichten maar door 

tegenslag in de ontwikkeling van het r.c.d. bleek dit niet mogelijk. 

5.2 Theorie van het rotating coil device 

De multipooi is opgesteld in een x,y,z- assenstelsel. De z-as is 

de optische as van de multipooi en het x,y- vlak is het symmetrievlak 

van de multipool. In de multipooi draait het r.c.d. met hoeksnelheid w 

(figuur 5.1). Aan het r.c.d. zit een r.+.z- assenstelsel vast. De z-as 

is de rotatieas en valt samen met de z-as van het x,y,z- assenstelseL 

De +-as staat loodrecht op het vlak van de windingen en de r-as snijdt 

de winding. Het r.+- vlak valt samen met het x,y- vlak. De radiale 

richting is gedefinieerd als de richting van de r-as (e ), de r 
tangentiele richting als de richting van de +-as (e+) en de axiale 
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z = -j l , .. l 

.. 
e,. 

~ e, 

fi. gWJ.r 5 . 1 principeschets van het r.c.d. 

richting als de richting van de z-as (e ) . De spoel bestaat uit j 
z 

windingen die lopen van (r,z) = (0.~1) naar (0.~1) naar (r0 .~1) en 

terug via (r0 .~1) naar (0.~1). De lengte van de spoel is 1 en de 

breedte is r 0 • Met de 'binnenste tak' wordt bedoeld het rechte stuk van 

de spoel dat loopt van (0.~1) naar (0.~1) en met de 'buitenste tak' 

wordt bedoeld het rechte stuk van de spoel dat loopt van (r0 .~1) naar 

(r0 .~1). 

Bij bekrachtiging l)eeft een mul tipool een magnetische potentiaal die 

gegeven wordt door: 

co co 

V(r ••. z) = - ! ! anm(z) rn sin m(~~m) 
n=O m=O 

(5.1) 

Hier is a (z) de z.g. multipoolcoefficient die later evenredig blijkt nm 
te zijn met de magnetische-pool sterkte, en + is de rotatie- of . m . 
ti 1 thoek van de betreffende magnetische pool. De magnetische inductie 

hangt samen met de magnetische potentiaal volgens: 

B = -v V (5.2) 

En B moet voldoen aan v•B = 0 zodat v2 V = 0. De tangentiele component 
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van B kan berekend worden volgens vgl. 5.2: 

co co 

B l l m a (z) rn-1 cos m(++~ ) 
4" = m::O nm m n=1 

(5.3) 

De door het oppervlak van de spoe 1 gaande ma.gne ti sche r 1 ux is: 

~1 r 0 
~ = I (B•n) dA = 1 · 1 B

9 
dr dz 

oppervlak .z-~1 r::O 
(5.4) 

spoel 

Deze flux induceert over j windingen een inductie spanning ter grootte 

U0 (t) = -j d~/dt. Met • = wt is UO(t): 

co co 2 

= jw l l m_ <a (z)> 1 r 0 n sin m(wt~ ) 
n=l m=O n nm m 

(5.5) 

In deze vergelijking is <a (z)> de gemiddelde waarde van a over z en 
nm nm 

U0 (t) de ongestoorde inductiespanning. We zullen later zien dat door 

allerlei oorzaken de inductiespanning kan veranderen. Voer nu U0 (t) via 

een analoog-digitaal converter naar een fouriertransformer die de 

volgende bewerking uitvoert voor een willekeurig signaal U(t) met 

periode T: 

1 T 
pm = 2uj ~ U(t) sin(mwt) dt 

1 T 
~ = 21rj ~ U(t) cos(mwt) dt (5.6) 

pm en ~ zullen dan gelijk zijn aan: 

co m2 
l 1 n 

p = cos~ -<a (z)> ro m m n=1 n nm 
co m2 
l n p= sin~ -<a (z)> 1 ro m m n=l n nm (5.7) 

Hieruit kan worden opgelost: 
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en: 

'Ijl = atn(a /p ) 
m 'lil m 

m = m 1 r 0 A m 
(5.8) 

{5.9) 

A uit vgl. 5.8 heeft een eenvoudige fysische betekenis: Stel dat we een m 
zuivere magnetische pool hebben zonder randvelden zodat {8/8z)B = 0 in 

het r.c.d. De magnetische potentiaal zal clan onafhankelijk van z zijn 

of: 

{5.10) 

Uit substitutie van vgl. 5.3 in vgl. 5.10 volgt dat m=n of: 

n-1 
B~ = n a r cos n(ct>+~ ) ."n nn n 

{5. 11) 

Als m=n dan kan vgl. 5.8 herschreven worden tot: 

A =a n nn 
{5.12} 

A is 
n 

dus de sterkte van de magnetische pool van orde n mits deze 

magnetische pool geen randeffecten heeft. Het verband tussen de in de 

rest van dit verslag veel gebruikte factor kn voor de sterkte van een 

magnetische dipool gedefinieerd volgens: 

[d )m I k = Sl. - B (r) 
n p dr ct> ct>+~ :0. r:O 

n 

en A wordt gegeven door: 
n 

k 
1
= n! A q/p n- n 

{5.13) 

{5.14) 

A1 is de dipoolsterkte van de multipool, ~ is de quadrupoolsterkte, ~ 

is de sextupoolsterkte etc. en An is de 2n-pool sterkte. 

Ook 'Ijl heeft een eenvoudige fysische betekenis: Aan vergelijking 5.11 
n 

zien we direet dat 'Ijl de ti 1 thoek is van de 2n-poo 1 camponent van de n 
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mul tipool. 

Er bestaat. een methode om de z-afhankelijkheid van anm(z) te 

onderzoeken. Hiertoe moet een r.c.d. worden gemaakt waarvan de .,lengte 1 

klein is in vergelijking met de lengte van de multipooi (zie figuur 

5.2). De windingen lopen van (r,z) = (O,z0~1) naar (O,z0~1) naar 

(r0 ,z0 +Kl) en terug via (r0 ,z0~1) naar (O,z0~1). De middellijn van de 

windingen z:z0 kan t.o.v. de multipooi langs de. z-as bewogen worden. 

De magnetische flux door de spoel bedraagt nu: 

CD CD ~~ 

t = I I !!!. I a (z-z0 } dz r 0 n cos m(H ) 
n=1 m=1 n ~1 nm · m 

(5.15) 

2=2.-il 
l 

z = z" +! L 

r ., 
r., r, 

• e,. 
I r. 

t..J ê,. 
11 ,._ 0 

r:tat ius tf1 ê_,.,. 
' 

•I 

OftÏSCht .1S Z•l0 

figuur 5.2 principe r.c.d. met verkorte spoel 

Hieruit volgt analoog aan de berekeningen tot vgl. 5.8: 

CD 2 ~~ 

= I !!L I a (z-z0 ) dz r 0 n 
n=1 n ~1 nm 

(5.16) 

Uit v2 V(r ••• z) = 0 volgen zekere recurente betrekkingen voor 

Eenvoudig te bewijzen is: 
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voor n=O geldt: a O,m = 0 voor m~ 

voor n=1 geldt: a l.m = 0 voor m;L!l 

n~2 geldt: {n2-m2)a {z) 
d2 

voor + d""2" a 2 {z) run z n- ,m 

Hiermee kan a in a uitgedrukt worden: run nun 

a {z) 
run 

(5.17) 

= 0 

(5.18) 

Gebruikmakend van betrekkingen 5.17 (m.a.w. a = 0 voor n<m en run 
am+ 1+2i,m= 0 voor i: 0,1,2, ... ) kan vgl. 5.16 herschreven worden tot: 

~1 ~ 2 ~1 m+2i 
J p2 + a 2 = mr0 m I a {z-z0 ) dz + ! _m ___ I am+2i,m{z-zo) dz ro 

m -m ~1 nun i=1 m+2i ~1 
{5.19) 

Door het r.c.d. over de z-as te bewegen krijgen we een van z0 

afhankelijk signaal dat informatie bevat over amm{z) en am+2i,m(z). Met 

behulp van deconvolutietechnieken (het 'profiel' van de spoel is immers 

bekend) en vgl 5.18 is het in principe mogelijk a (z) te berekenen. run 

5.3 Uitlijnfouten 

In het ideale geval valt de rotatieas van het r.c.d. samen met de 

optische as van de multipool. Als dit niet het geval is dan kunnen we 

fouten verwachten in de te meten mul tipoolcoefficienten. Figuur 5.3 

geeft de situatie weer van een r.c.d. waarvan de rotatieas een kleine 

hoek maakt met de optische as. Ten gevolge van het tollen is de afstand 

tussen de spoeltakken en de optische as niet constant. Voor de buitenste 

tak geldt: 

r(z) = r 0 + 6r 1 sin(wt~ ) + ~~ {6r -6r 1 ) sin{wt~ ) r 2 r (5.20) 

In deze vergelijking zijn 6r 1 en 6r2 de afstanden van de rotatieas tot 

de optische as bij z=O en z=l resp. De hoek die het vlak door de 

rotatie- en optischê as maakt met de y-as van de multipooi is +r· 

Schrijf de gestoorde inductiespanning als volgt: 
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U(t} = U0 (t} + 6U(t} (5.21} 

• e .. -- --- _.. -, --- ' \ 
' --~ 

figuur 5.3 een fout uitgelijnde r.c.d. 

Uit U(t} = -j d~/dt, vgl. 5.4, 5.11 en 5.12 volgt: 

m 1 m 

U(t} = I jwn A0 sin n(wt~0 } J r(z}ndz = I U 
n=1 n n 0 n=1 n 

(5.22} 

A~ en~~ zijn resp. ,de ongestoorde 2n-pool sterkte en tilthoek. Door de 

uitlijnfout meten we de gestoorde waarden A en~ : 
, n n 

A = A0 + 6A n n n 

"' = "'0 + 6"' n n n 

Uit vgl. 5.20 en 5.22 volgt: 

(5.23} 

(5.24} 

U (t} = jwn.A0 sin n(wt~0 } lr~ [1 + fn sin(wt~r)] (5.25) n n n 

f is gedefinieerd als volgt: 

(5.26) 

We zien in vgl. 5.25 een product van twee harmonische functies met 
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frequentie nw en w. Daarom zal U naast deze frequenties ook de som- en n 
verschil frequenties {n+l)w en {n-l)w bevatten. Na enig rekenwerk vinden 

we: 

U(t) = ~jwA~ cos(~r~~) lr0 

00 

[ n ( o o ( n+ 1) 
2 o o + 1 jwnsin{nwt}lr0 A cosn~ + ~ A + 1 sin(~ -(n+1)~ +1) -

n=1 n n n J_l r n 

~(n-1)2Aö 1sin{~ -{n-1)~o 1>] + 
n n- r n-

jwncos(nwt) lr~ (A0 sinn~0 ·~ ~(n+ 1 12 A0+ 1cos(~ -{n+1 }~0+ 1 } -n n n n r n 

~(n-1)2Ao 1cos(~ -{n-1)~o 1>)] n n- r n-
{5.27) 

Na fouriertransformatie zijn pn en~ (vgl. 5.6): 

n [ A0cosn~0 + ~ (n+1) 2 
A~+ 1 sin(~r-(n+1)~~+ 1 } p = nlr0 n n n n 

-~ 
(n-1) 2 

A0 1 sin(~ -(n-1}~0 1>] n n- r n-
n [ A0 sinn~0 + ~f (n+ll 2 

A~+ 1cos(~r-(n+1)~~+ 1 ) ~ = nlr 0 n n n 

-~ (n-1)2 Ao 1cos(~ -(n-1)~o 1>] 
n n- r n-

U(t) kan in pn en~ uitgedrukt worden: 

U(t) = ~jwA~ cos(~r-~~) lr0 +; [jwpnsin(nwt) + j~cos(nwt)] 
n=1 

A volgt uit 5.8: 
n 

In eerste orde in f is dit: 

(5.28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 

dus: 
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Ao 
(n-1} 2 n-1 ) 

+ n ~ 
n 

(5.32) 

We zien dat A0 een zekere bijdrage krijgt van A0 +1 en A0 

1. Wanneer A n n n- n 
een piek is in het fourierspectrurn van U(t) dan zou een uitlijningsfout 

dus betekenen dat de aangrenzende pieken An_1 en An+1 in hoogte zouden 

veranderen (toenemen of afnemen afhankelijk ~ het argument van de 

sinus in vgl. 5.31), zeker als A groot is wat altijd het geval is bij n . 
een 2n-pool. Er bestaat een eenvoudige methode om deze fout te 

minimaliseren: Lijn het r.c.d. zo uit in de 2n-pool tot dat A 1 nul is. n-
In het geval van een quadrupooi (n=2) minimaliseren we dus de 

dipoolcomponent en bij een sextupool . minimaliseren we de 

quadrupoolcomponent. Bij deze methode hopen we dat de 2n-pool geen 

componenten heeft met een kleinere rotatieperiodiciteit dan 2u/n, m.a.w. 

we hopen dat een 2n-pool alleen magnetische polen heeft van een hogere 

orde dan n. 

Een schatting van de maximale fout in de sextupoolterm van een 

quadrupooi: Neem <ör(z)> = 0.01 nun en r 0 = 20 mm, dan is f = 5·10- 4 

zodat löA3 /óA2 1 ~ ~f 22 /3 = 3•10- 4
. Dit lijkt weinig maar omdat A2 van 

de quadrupooi zeer groot is t.o.v. de hogere orde termen is dit niet te 

verwaarlozen. Men zal dus voorzichtig moeten zijn bij het interpreteren 

van de meetresultaten. 

5.4 COnstructietoleranties 

Bij de constructie van de r.c.d. kunnen kleine afwijkingen 

ontstaan in de positie van de spoel t.o.v. de rotatieas. Het gevolg van 

een kleine verplaatsing in de radiale richting lineair afhankelijk van z 

zal behandeld worden. Tevens zal de invloed van eindige spoeldikten 

t.g.v. meervoudige windingen behandeld worden. 

5.4.1 Meervoudige windingen 

Door het gebruik van meervoudige windingen neemt de signaal-ruis 

verhouding toe zodat de metingen nauwkeuriger verricht kunnen worden. 

Een inherent effect is echter dat de posities van de afzonderlijke 

windingen door de eindige dikte van het spoeldraad iets afwijken van de 
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--H~:~-~--~ e; 

opt.lscJ.t 
~s 

-r-

ro 

t # 
1)-c t~. 1>-< 

>-< 
....... , I 

~~, 

ftguur 5.~ ftguur 5.5 

ideale positie. Veronderstel dat de spoel 2K+l windinglagen in de 

radiale en 2L+l windinglagen in de tangentiele richting heeft zodat 

j = (2K+l }(2L+l) (zie figuur 5.4 en 5.5). In de oplossing van het 

storingsprobleem worden de afmetingen van de windingen rond de rotatieas 

verwaarloosd aangezien hier de magnetische inductie verwaarloosbaar 

klein is mits n>l. De grootste bijdrage tot de fout wordt geleverd door 

de buitenste tak. Hier bevinden de windingen (genUJIIIlerd k,l) zich op 

enige afstand van de ideale positie (r0 .+0 ). Laat de onderlinge 

afstanden in de tallgentiele richting 6x en in de radiale richting 6y 

zijn. De positie van winding k,l wordt in eerste orde gegeven door: 

.kl= +o + 6+kl = wt + 1 e: 
rkl= ro + 6rkl = r 0 + k 6y 

Hieruit volgt voor U(t): 

U(t) 

CD 

s I U 
n n=l 

1: -L 

k: -K 
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(5.33) 

(5.34) 

(5.35) 



U = wlnA n n [ i sin n(wt+l~ >] [ ~ (r0 +köy}n] 
1=-L ro n k=-K 

Met gebruik making van: 

en: 

L 
I 12 = tL(L+1}(2L+l} 

1=-L 

L 
I 1 = 0 

1=-L 

(5.36} 

(5.37} 

(5.38} 

kan de eerste term tussen vierkante haakjes van vgl.5.36 geschreven 

worden als: 

L öx [ I sin n(wt+l--+~ } = (2L+1} sin n(fo+~n} 1 
1=-L ro n 

- ~2 [~:]
2 

L(L+1}] 

(5.39} 

öx m Hier zijn bovendien alle termen (nl-} voor m>2 verwaarloosd. Bij 
ro 

m verwaarlozing van (öy/r0 ) voor m>2 kan de tweede term tussen vierkante 

haakjes geschreven worden als: 

~ (r0 +köy)n = (2K+1) r~ [1 + ~(n-1} [~]2K(K+1)] 
k=-K o 

Gebruik vgl. 5.39 en 5.40 om vgl. 5.36 te herschrijven: 

Hier zijn de kruistermen (öxöy/r0
2

}
2 verwaarloosd. 

onafhankelijk van t is kunnen we schrijven: 

6A öU 1 (ö ]2 1 [ö ]2 
Aan = Uon = sn<n-1} ;; K(K+1) - sn2 r: L(L+1) 

n n 

(5.40) 

(5.41) 

Omdat öU ;uo 
n n 

(5.42} 

Als de spoel zo geconstrueerd is dat de spatiering in de radiale en 
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tangentiele richting gelijk zijn (6x = 6y = 6r) en het aantal 

windinglagen in radiale en tangentiele richting gelijk zijn (K=L) zodat 

het totaal aantal windingen j = (2K+1) 2 dan: 
' 

6A [6 ]2 n n r 
~ =-- - (j-1) A 24 r 0 n 

(5.43) 

We zien: De fout in A is een tweede orde effect van 6r/r0 , neemt 
n 

lineair toe met de orde n van de 2n-pool en neemt lineair toe met het 

aantal windingen j. Bij 1 winding is inderdaad 6A /AD = 0 zoals te n n 
·verwachten is. Neem als voorbeeld een 20-pool (n=10), 6r/r0 = 5•10- 3 en 

j = 121 windingen (K=L=5) dan is 6A /AD = -o. 75 X hetgeen een zeer 
n n 

kleine fout is. We kunnen concluderen dat de fout die door de eindige 

afmetingen van de spoel met meervoudige wikkelingen verwaarloosbaar is 

en eventueel makkelijk te compenseren is m.b.v. vgl. 5.42 mits 6xlr0 en 

6y/rD bekend zijn . 

..6 

e,. 
büifens~ ta ' 

6~- 6r2 -- ---------- - - - - ro 

bir~ntn~tt tak 1 

w- t 6r1 • ér, rota t,·t ;s ' .... /}-_ t.n ez V . 
I 

2:0 
opt.scht as I 

Zc:L 

figuur 5.6 verschutving van de spoel in radiale richting 

5.4.2 Verschuiving van de spoel tn radiale richting 

Een mogelijke constructiefout is het versebutven van de spoel in 

de radiale richting zodat de rotatieas niet meer samenvalt met de 
• 

binnenste tak van de spoel. We veronderstellen nog steeds dat de 

rotatieas samenvalt met de optische as van de mul tipool. Figuur 5.6 
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geeft de situatie weer waarbij de spoel naast de radiale verschuiving 

bovendien een kleine rotatie heeft in het r,z- vlak. Stel dat: 

r(z=O) = 6r 1 : r(z=l) = 6r2 binnenste tak: 

buitenste tak: r(z=O) =ra+ 6r 1 : r(z=l) = ra+6r2 

Laat 6r(z) de verschuiving van de spoel zijn ter plaatse z: 

Voor U (t) betekend dit: 
n 

U (t) : jwnÁa Sin n(wt~ ) } [<ra + Ör(z))n - (6r(z))n] dz n n n 
0 

(5.44) 

(5.45) 

Als n=l (dipool) dan is dit gelijk aan U~. als n>l dan kunnen we vgl. 

5.45 vereenvoudigen tot: 

(5.46) 

Hierbij is gebruik gemaakt van de benadering: 

n n _ n n-1 
(ra + 6r) - 6r - ra + nra 6r (5.47) 

en: 

(5.48) 

We zien dat 6U evenredig is met n en de gemiddelde verschuiving 
n 

<6r> = ~(6r 1+6r2 ). U /Ua is onafhankelijk van t zodat weer geldt: n n n 
öAn 6Un <6r> r = uu- = n -r- (5.49) 
n n a 

Bij invulling van de eerder genoemde waarden n=lO (20-pool) en 

<6r)/ra = 5•10- 3 vinden we: 6An/An = 5 % hetgeen veel groter is dan de 

waarde -o. 75 % uit de vorige paragraaf. 
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APPENDIX 1 

T TT l.i.: 
tUTERPE HODE·A I WIDO VAN DUIJNEVELDT 

LITRANSF'ORT 
01: DRIFT, L=l.2G 
02: DRIFT, L=O.lO 
03: DRIFT, L=0.53 
04: DRIFT, L=0.38 

B: RBEND, L=O.SO, ANGLE=30, HGAP=O.Ol25 

Fl: 
Dl: 
F2: 
(12: 

QUADRUPOLE, 
QUADRUPOLE, 
QUADRUPOLE, 
QUADRUPOLE, 

L=O.lS, 
L=O.lS, 
L=O.lS, 
L=O.lS, 

Kl= 8.45050380, APERTURE=0.02~ 
Kl=-5.08643270, APERTURE=0.025 
Kl= 8.59236448, APERTURE=0.025 
Kl=-3.89G40000, APERTURE=0.025 

SF: SEXTUF'OLE, L=O.OS, K2= 0, APERTURE=0.02~ 
SD: SEXTUPOLE, L=O.OS, K2=-0, APERTURE=0.025 

CELl: LINE=<Ol,Dl,Dl,02,Fl,Fl,03> 
CEL2: LINE=<04,SF,02,F2,F2,02,D2,D2,02,SD,04) 
SUPERA: LINE=<CELl,B,CEL2,B,-CEL2,B,-CELll 
EUTERPEA: LINE=<4*SUPERAl 

USE, ELITERPEA 

tiiMA! 

MATRIX 
:l -1 ' 

. 
SIMP NUX=G.945 NUY=2.280 ETAX=O 
4 4 3 
fl .,1 0.0001 
Dl 1:1 0.0001 
F 2 ·~ 1 0. 00 0 l 

"l 0.945 .. ., 0.0 " 
12 0.280 
0, 

SIMP CHROMX=O CHROMY=O 
3 3 :! 
SF 1{2 0.01 
SD t{:;: O.Ol 

8 0.0 
18 o.o 
o, 

HATR IX 
2 -1' 

MACH 
0.050 0.401 0.050 1 1 1 4 

STOP -88-



APPENDIX 2 

TtTLE 
tUIERPE MODE B I WIDO VAN DUIJNEVELDt 

UTRANSPORT 
01: [IR I Ft, L=l.26 
02: DRIFT, L=O.lO 
03: DRIFt, L=0.53 
04: DRIFT, L=0.38 

9: RBEND, L=O.SO, ANGLE=30, HGAP=0;0125 

Fl: QU~DRUPOLE, L=O.lS, Kl= 6.972307, APERTURE=0.025 
Dl: QUADRUPOLE, L=O.l5, Kl=-6.754152, APERTURE=0.025 
F2: QUADRUPOLE, L=O.lS, Kl= 7.815124, APERTURE=0.025 
D~: QUADRUPOLE, L=O.l5, K1=-7.083629, APERTURE=0.025 

SF: SEXTUPOLE, L=O.OS, K2= O, APERTURE=0.025 
SD: SEXTUPOLE, L=O.OS, K2=-0, APERIURE=0.025 

CELl: LINE=<01,Fl,Fl,02,D1,Dl,03) 
CEL2: LINE=<04,SF,02,F2,F2,02,D2,D2,02,SD,04> 
CEL3: LINE=<04,SF,02,F2,F2,02,D2,D2,02,SD,04> 
CEL4: LINE=<03,Fl,Fl,02,Dl,Dl,Ol> 
SUPERF: LINE=<CEL1,B,CEL2,B,CEL3,B,CEL4) 
EUTERPEB: LINE=<4ASUPERB> 

USE, EUTERPEB 

DIHAT 

MATRIX 
2 -1, 

SIMP NUX=5.180 NUY=5.145 EtAX=O 
4 4 3 
01 •a o.ooo1 
F2 •:1 0.0001 
02 •a o.ooo1 

2 0.180 
3 0.0 

12 0.145 
o, 

SIMP CHROMX=O CHROMY=O 
3 3 2 
SF .{2 0.01 
SD K2 0.01 
a o.o 

18 0.0 
o, 

MATRIX 
2 -1, 

MACH 
0.050 0.401 0.050 1 1 1 4 

STOP -89-



APPENDIX 3 

TlTLE 
EUTERPE MODE C I WIDO VAN DUIJNEVELDI 

UTRANSF'OR'l' 
01: DRIFT, L=1.2G 
O"~• .... Dit IFT, L=O.lO 
03: DRIFT, L=0.53 
04: DR ~FT, L=0.3B 

~: RBEND, L=O.SO, ANGLE=30, HGAP=O.Ol25 

F1: 
ttl: 
F2: 
tt2: 

QUADRUPOLE, 
QUADRUPOLE, 
QUAIIRLIPOLE, 
QUADRUf'OLE, 

L=O.lS, Kl= 4.5397, APERTURE=0~025 
L=O.lS, K1=-2.8413, APERTURE=0.025 
L=O.lS, Kl= 5.53G6, APEP.TURE=0.025 
L=0.15, K1=-4.4837, APERTURE=0.025 

SF: SEXTUPOLE, L=O.OS, K2= 78.73, APERTURE=0.025 
SD: SEXTUPOLE, L=O.OS, K2=-91.90, APERTURE=0.025 

CELl: LINE=<Ol,Dl,Dl,02,F1,F1,03\ 
CEL2: LINE=<04,SD,02,D2,D2,02,F2,F2,02,SF,04) 
SUPERC: LINE=<CELl,B,CEL2,B,-CEL2,B,-CELll 
EUtERPEC: LINE=<4*SUPERC> 

USE, EUTERPEC 

tt IHAT 

MATRIX 
2 -1, 

SIMP ETAX=O NUX=3.785 NUY=2.85 
3 3 :I 
n n o.ooo1 
Dl 1a o.ooo1 
f'2 1{1 0.0001 

3 0.0 
2 0.785 

12 0.850 
o, 

SIMP CHROMX=O CHROHY=O 
3 3 ~ 
SF K2 0. 01 
SD K2 0.01 

8 0.0 
18 0. 0 
o, 

MACH 
0.050 0.401 0.050 1 1 1 4 

STOP -90-



APPENDIX 4 

A4.1 Toelichting bij vergelijking 4.11 

Voor een toelichting bij vgl. 4.11 kunnen we het beste uitgaan van 

vgl. 4.3. Deze vergelijking drukt de closed orbit distartion x op een s 
zekere plaats s uit in een hoekverandering Ax ' ten gevolge van een 

·T 

uitlijnfout op plaats T waarbij verondersteld wordt dat er geen andere 

uitlijnfouten zijn. Een probleem kan zijn dat de 13-functie in het 

fout-uitgelijnde element niet konstant is waardoor P uit vgl. 4.11 geen 
T 

goed gedefinieerde waarde heeft. Dit kan worden opgelost door P(T) te 

integreren over het fout-uitgelijnde element i: 

.../7J cos(AJJ..-mJ) s 1 (A4.1) 

In deze vgl. is AJJ.. het faseverschil tussen het fout-uitgelijnde element 
l 

i en de plaats s waar we de closed orbi t distartion berekenen, het 

fout-uitgelijnde element heeft lengte li en positie Ti tot Ti+ li' en Ki 

wordt gedefinieerd door vgl. 4.13 en tabel 4.7. We gaan er van uit dat 

de fase Jli en Ki bij benadering konstant zijn in het fout-uitgelijnde 

element. De P-functie kan gelineariseerd worden volgens: 

De integraal van vgl. A4.1 wordt hiermee: 

Stel: 

li 
J J P( Ti +T' ) dT' = 
0 
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3 1 
bi = 2 ï 

i 

li 
1 J ~(Ti+T') dT' 
0 

{A4.4) 

De r.m.s.- waarde bepaald over alle fout-uitgelijnde elementen is: 

[ ~ 
[ COS ( !j1 f"ll'l.>) ff. K 

li 
dT' )

2 ]~ <x > 1 J ~(T i+T') = s rms 2 sin 'In.) i 
0 

../13 s 
= 

3-h' sin TU 

[ ·. 2 ]~ 
~ (Kilibi) {A4.5) 

De som over alle fout-uitgelijnde elementen kunnen we splitsen in een 

aantal sommaties: Eerst onderscheiden we sommaties over de 

dipoolbuigmagneten en quadrupolen, vervolgens onderscheiden we sommaties 

tussen dipolen van verschillende buighoeken en onderscheiden we 

quadrupalen van versebi !lende focuseringssterkten. Als voorbeeld nemen 

we een mode van Euterpe: Er zijn 12 buigmagneten B en 32 quadrupalen Q. 

Alle buigmagneten zijn identiek zodat we hier geen verder onderscheid in 

hoeven te maken. De quadrupalen worden in 4 groepen ingedeeld; F1 , F2 , 

D1 en D2 . Met gebruikmaking van tabel 4.7 waar K gedefinieerd wordt zien 

we voor de horizontale resp. verticale beweging: 

horizontaal: (A4.6a) 

<x > s rms 

vertikaal: {A4.6b) 

<y > s rms 

In genoemd voorbeeld is Bj= B omdat er slechts over één buigmagneet

type gesommeerd wordt, en Qj is F1 , F2 , D1 of D2 • In vgl. A4.6 is bij de 

waarde van b {vgl A4.4) van het i-de element van groep j. Vergelijking 

4.11 is de algemene ,chrijfwijze van vgl. A4.6: 
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J f3zs 
<z> = ----=;.;::;...-

rms 3-h' sin 1rU 
z 

I f .2 <AA >2 z: x of y [ ]
~ 

j ZJ j rms 
( 4.11) 

De sommatie over j is nu de sommatie over alle elementsgroepen Bj en Qj, 

de coefficient fzj kan berekend worden volgens tabel A4.1: 

rzj= horizontaal (z=oc:) vertikaal (Z=y) 

ebJ I bij 
~ [rad m ] 

i 
dipolen 

k1j 1 j I bij [m~] 
i 

quadrupalen 

tabel. A4.1 definitie coefficient fzj 

<AAj> wordt gegeven door tabel A4.2: rms 

horizontaal 

<ABIB> [10- 3
] rms 

<Ax> [mm] rms 

tabel. A4.2 

A4.2 Het prograDIIB a..oRDIS 

vertikaal 

<et>rms 
<Ay> rms 

[mrad] 

[mm] 

dipolen 

quadrupalen 

definitie <AA
1
> rms 

Clordis berekent de closed orbit distortien aan de hand van vgl. 

4.11 waarbij de gegevens zowel van de file FOR010.DAT als interactief 

via het toetsenbord worden ingevoerd. De berekende waarden worden naar 

de terminal gestuurd en kunnen eventueel ook naar de file CLORDIS.OUT 

worden geschreven. Het best kan het programma worden uitgelegd a.h.v. 

figuur A4.1 waarin we de schermlayout laten zien behorend bij het 

interactief invoeren van gegevens om de closed orbi t di stortion te 

berekenen voor de Chasman-Green mode (mode A). De uitvoer van het 

programma naar het scherm is normaal gedrukt en de interactieve invoer 

van het keyboard is dik gedrukt. 
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DIMATfile FORDlD.DAT wilt be opened for input 

MACHINEdata is found 

nux = 6.945D 

rwy = 2.28DD 

betax: D.487D 

betay: 1.214D 

9.926D 

9.078D 

# of elements = 156 

# of groups = 11 

# of elements of group, name of group: 

8 J: 01 

8 J: 03 

16 x: F2 

input group·data: 

01 

16 x: Dl 

12 x: B 
16 J: D2 

32 J: 02 

16 J: 01, 

8 x: SD 

type? (l=dipole, 2=quadrupole, 3-~ifferent) )3 

Dl 

02 

Fl 

03 

B 

04 

SF 

F2 

type? (l=dipole, 2=quadrupole, 3-~ifferent) )2 

quad·strength k17 (1/m2) )5.~51 

type? (l=dipole, 2=quadrupole, 3-~ifferent) )3 

type? (l=dipole, 2=quadrupole, 3-~ifferent) )2 

quad·strength k1? (1/m2) )8.~51 

type? (l=dipole, 2=quadrupole, 3=different) )3 

type? (l=dipole, 2=qua.d.rupole, 3-~ifferent) )1 

bendangle? (degrees) )30 

type? (l=dipole, 2=qua.d.rupo l e , 3-~f.fferent) )3 

type? (1=dipole, 2=quadrupo le , 3--d.ifferent) )3 
• 

16 x: Fl 

8 x: SF 

type? (l=dipole, 2=quadrupo le , 3-~ifferent) )2 
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D2 

SD 

quad-strength kl? (1/m2) )8.592 

type? (l=dipote, 2=quadrupote, 3-~ifferent) )2 

quad-strength kl? (1/m2) )3.896 

type? (l=dipote, 2=quadrupote, 3-~ifferent) )3 

muttipticity of tatice? )1 

max (ux)rms? [mm.J )10 

max <uy)rms? [mm.J )5 

input misattignment-data: 

B (horizontat dipote) 

(dB/B)rms? [10~-3] (~0.446) )0 

<tittangte)rms? fmradJ (~0.444) )0.7 

Dl (quadrupote) 

(dx)rms? [mm.] (~0.105) )-1 

(dy)rms? [mm.] (~0.178) )-1 

Fl ( quadrupo te) 

(dx)rms? [mm.] (~0.045) )-1 

<dy)rms? [mm.] (~0.203) )-1 

F2 ( quadrupo te) 

(dx)rms? [mm.] {~0.046) )-1 

(dy)rms? [mm.] {~0.242) )-1 

D2 ( quadrupo te) 

(dx)rms? [mm.] {~0.154) )-1 

(dy)rms? [mm.] (~0.296) )-1 

Ctosed Orbit Distortion: 

<ux(s))rms: 1.981 8.944 (mm.) 

(uy(s))rms: 2.082 .. 5.693 (mm.) 

new input misattignment-data? {Y/N)n 
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distortion·data to file? (Y/N)y 

distartion-data wilt be written into file CLORDIS.OUT 

figuur A1,.1 een voorbeeld van t.nteractteve gegevensinvoer voor Cl.DRDIS 

~regel 'DINATfile FOR010.DAT wilt be opened for input': 

FOROlO.DAT moet een DIMAT-uitvoerfile zijn waarin de ongewijzigde 

gegevens van een 'machine and beam parameters computation '-operatie 

aanwezig moeten zijn. Wanneer in een run van PIMAD deze operatie vaker 

wordt gebruikt dan zullen de benodigde gegevens alleen van de eerste 

'ma.chine'-operatie worden betrokken. Deze gegevens zijn: De groepsnaam 

(01 ,02 .B. F 1 .D2 enz), het aantal elementen, het aantal groepen, het 

aantal elementen van een groep, de ~ - en ~ - functie, de lengte van de 
x y 

elementen en de horizontale en vertikale tune. 

~ regets tot 'input group-data': 

Enige gegevens die uit de 'machine'-operatie uitvoer van file FOROlO.DAT 

ingelezen zijn. 

~ regets van 'input group-data' tot 'multipticity of latice': 

In dit gedeelte moeten enkele gegevens interactief ingevoerd worden. 

Allereerst moet worden ingevoerd welk type element bij een bepaalde 

groepsnaam hoort, vervolgens moet bij een quadrupooi de sterkte hiervan 

worden ingevoerd en bij een dipool de buighoek hiervan worden ingevoerd. 

~ regel 'multiplicity of latice? )' 

Hier kan ingevoerd worden of de 'ma.chine'-operatie uitvoer betrekking 

heeft op een superperiode of op een heel rooster. Als het eerste het 

geval is dan moet het aantal superperioden ingevoerd worden, anders moet 

'1' ingevoerd worden. 

~ regets 'max (ux}rms? [mm] }' en '.ax <uy}nas? [mm] }': 

'Max <ux>rms' is de horizontale r.m.s. closed orbit distortien in het 

rooster waar de ~-functie maximaal is en 'max <uy>rms' is de vertikale 
x 
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r.m.s. closed orbit distartion in het rooster waar de P -functie 
y 

maximaal is. CLORDIS berekent zekere uitlijnfouten die zo groot zijn dat 

de hier ingevoerde waarden van de closed orbit distartion juist bereikt 

worden. De bijdrage van de afzonderlijke elementsgroepen is gelijk, 

d.w.z. het product f i•<AAi> is gelijk voor alle elementsgroepen i. x rms 

~regels 'input misallignment-data' tot 'Closed:Orbit Distortion': 

Hier moeten de r.m. s. uitlijnfouten ingevoerd worden behorend bij de 

elementsgroepen; <ABIB> en <9 > . voor buigmagneten en <Ax> en rms t nns rms 
<Ay> voor quadrupolen. Tussen haakjes met een "'" ervoor staat de rms 
uitlijnfout gedrukt die berekend is a.h.v. de 2 ingevoerde waarden van 

max<ux> en max<uy> . Door nu een negatief getal in te voeren (-1 rms rms . 
bijvoorbeeld} wordt automatisch de waarde tussen haakjes gebruikt voor 

closed orbi t di stortion berekeningen. Bij de invoer van een positieve 

waarde of nul dan wordt deze ingevoerde waarde gebruikt voor de 

berekeningen. 

~ regel 'Closed Orbit Distortion': 

De berekende r. m. s. closed orbit distartion staat hier gedrukt. De 

eerste waarde is de r.m.s. closed orbit distartion op de plaatsen waar 

deP-functie minimaal is en de tweede waarde (na de ' .. '} is de r.m.s. 

closedorbit distartion op de plaatsen waar deP-functie maximaal is. 

~regel 'new input misallignment data? {Y/N)': 

Als 'y' of 'Y' ingevoerd wordt dan keert het programma terug naar de 

invoer van de ui tl ijnfouten, anders gaat het programma door naar de 

volgende vraag: 

~regel 'distortion-data to file? {Y/N)': 

Als hier 'y' of 'Y' ingevoerd wordt dan zal alle relevante informatie 

van de laatste input misallignment-data operatie naar de file 

CLORDIS.Otrr gestuurd worden, anders wordt het programma direct 

beeindigd. 

In figuur A4.2 vinden we de CLORDIS-uitvoerfile CLORDIS.OUT behorend bij 

de invoer van figuur A4.1. Het programma is in Pascal geschreven en 

staat als laatste in deze appendix gedrukt (figuur A4.3}. 
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!tguur A~.2 De Ctordts-uttuoerftle CLDRDIS.ODT 

r.LOStD ORBil DISlORIION 

nux = 6.9450 beh>:! 0.487 •• 9.926 
nuy = 2.2800 betay: 1.214 •• 9.078 

hori:ontal dipoles: 
n MI~ lerrgth an3le <dBIB>r•s 

[aJ [dpgJ no~-3J 

1 1:! ~ 0.500 30.000 o.ooo 

quadrupolPs: 
rr r.an length strerrsth <dx>ns 

[IJ r.~-2J [maJ 

., 16 Dl 0.150 5.451 0.105 .. 
3 16 Fl 0.150 • 8.451 0.045 
4 16 F2 0.150 8.59: 0.046 
C' 16 D2 0.150 3.B9G 0.154 .J 

(ux>r•s= 1.371 ~ sqrt(bxlsll 4 sqrt{SUH((fxiA<i>l~21} 11 

= 2.839 A sqrtlbxlsll •• 
: 1.981 •• 8.944 •• 

<uy>r•s= 0.306 * sqrtlby!sll * sqrl{SUM!!fyiA<i>l~2l) 11 

= 1.890 A sqrt!by!sll 11 

: ~.082 •• 5.693 •• 

• 

<tilt>ns 
[aradJ 

0.700 

<dy>ras 
[liJ 

0.178 
0.203 
0.242 
0.296 

-98-

(t) W. v. Duijnevel~ 

fx fy <dBIB>Hx <lilt>Hy 
[a~l/2J [a"l/2) [%) [%) 

2.322 5.460 0.0 28.3 

fx fy <d:<>*fx <dy>Afy 
[a"-1/2J [I"-1/2J [%J [%] 

9.875 13.6:7 25.0 17.9 
22.86~ 11.959 25.0 17.9 
22.660 10.037 25.0 17.9 
6.724 8.184 25.0 17.9 



ptogra. CLORDIS<input,output>; 
const aaxnel=SOO; 

aaxngr=lOO; 
pi=3.141S927; 

.... -

type stlO=record str:packed array[l •• lOl of char; len:integer end; 
st32=record str:packed array[l •• 32l of char; len:integer end; 
tpl=array[O •• aaxnell of $tl0; 
tp2=array[O •• aaxnell of real; 
tp3=array[l •• aaxngrl of record 

na:stlO; 
nn,ty:integer; 
ll,kb,cx,cy,fx,fy:real 
end; 

var nel,ngr,sp:intf9er; 
cx,cy:real; 
c:char; 
ell:tpl; 
bx,by,ax,ay,ex,ey,epx,epy,nux,nuy,l,s:tp2; 
gr:tpJ; 

proeedure rdstr(var len:integer; var str:packed array[iO •• il:integerl of char;.var f:text>; 
var i:intf9er; 

c:char; 
bl'gin 
i:=iO; c:='A'; 
uhile not eoln(f) and <i<=il> and Cc<>' ') do begin 

read<f,cl; 
if c<>' ' then begin 

str[iJ:=c; i:=i+l end 
end; 

readln(f>; 
len:=i-iO; 
while i<=il do begin 

str[iJ:=' 'i i:=i+l end 
end; 

function eqstr<a,b:stlO>:boolean; 
var i:inttger; 

boo:booltan; 
begin 
if a.len<>b.len then eqstr:=false else begin 

i:=l; boo:=trul'j 
while <i<=a.lenl and boa do begin 

if a.str[iJ<>b.str[il then boo:=false; 
i:=i+l end; 

eqstr:=boo 
end 

end; 

procedure readlach(var n:integer; var ela:tpl; var bx,ax,by,ay,ex,epx,ey,epy,nux,nuy,l,s:tpll;. 
var h,i,j:intf9er; 

c:char; 
y:stlO; 
z:st32; 
f:text; 

begin 
writeln<'DIHATfile FOROlO.DAT will be opened for input'>; 
open(f,'FOROlO.DAT',old>; reset<f>; 
z. str :='ELEitENT t 9 BETAX ALPHAX'; z.len:=3lj 
i:=l; 
while (not eof(f)) and U<=z.lenl do begin 

while Cnot eoln(f)) and (i<=z.len) do begin 
re.Jd(f,c>; -99-
if c=z.str[il then i:=i+l else i:=l 
end; 

readln(f) 
er.d: 



if not eof(f) then readln<f>; 
if not eof(f) then readln<f>; 
if not eof<f> then begin 

writeln('"ACHIMEdata is found'>; writeln; 
i :=o; 
el•til.str:=' '; t11[il.1en:=o; 
nuxtil:=O; nuytil:=O;· Hil:=o; stil:=O; 
read1n<f,bx[il,axtil,bytil,ay[il,ex[il,epxtil,eytil,epytil>; 
repeat 

read<f,c>; for j:=1 to 10 do read<f,y.strtjl>; 
y.1en:=o; tor j:=l to 10 do if y.strtjl<>' ' then y.1en:=j; 
if y.len>=l \hen btgin 

i:=i+J; 
t11[il :=y; 
read1n<f,h,bx[iJ,axtil,bytiJ,aytil,extil,epxtil,eytil,epytil,nuxtil,nuytil,1til,still 
fl'ld 

until eo1n(f); 
n:=i er.d 
else n:=O; 

close U> 
end; 

procedure c1ordis<nel:integer; el1:tpl; bx,by,l:tp2j nux,nuy:real; var sp,ngr:integer;var gr:tp3; var xx,yy:real>; 
var h,i,j:inle~et; 

)(,y,bxlir.,bx•ax,bY~~in,by•ax,ux•ax,uynx:real; 

boo:booltar.; 
c:char; 

begin 
uriteln<'nux = ',nux:l:4l; 
writeln<'nuy = ',nuy:l:4>; 
b:·:lin:=bxtOl; bxlax:=bxtOJ; bY~~in:=bytOJ; bynx:=by[OJ; 
for i:=1 to nel do begin 

if bx[il<bxlin then bxtin:=bxtil; 
if bx[il>bxnx then bxnx:=bxtiJ; 
if by[il<by•in then bylin:=bytil; 
if bytil>byaax then bylax:=byti1 
er.d; 

urite1n( 'behx: 1 ,bv.~ir,:l:4,' •• ',bxnx:1:4l; 
writeln('bftay: ',bylin:1:4,' •• ',bylax:1:4>; 
writeln; 
write1n<'t of e1e~ents = 1 ,nel:1>; 
r.gr :=0; 
for i:=l to nel do begin 

j:=l; boo:=tr•JP; 
while <j<=r,gr) and boo do vith gr[jJ do 

if eqstr<ell[il,nal then begin 
boo:=false; nn:=nn+l; ll:=ltil end 
tlst j:= j+l i 

i f boo then begin 
. ngr:=j; grtjl.na:=elatil; grtjl.nn:=l end 
end; 

urit.eln( 11 of groups = 1 ,ngr:l>; 
writtln<'t of ele1ents of group, naae of group: 1 >; 
h:=o; write<' 1 :3>; 
for i:=l t.o ngr do vith grtil dè begin 

write<nn:3, 1 A '>; 
for j:=l t.o 10 do write<na.strtjl>; 
h:=h+ 1; 
if h=4 then begin 

writeln; write('':3>; h:=O end 
tnd; 

i f h>O t.hen wr i te tr.; 
writeln; -1CX)-
writeln<'input group-data:'>; 
for i:=l t.o ngr do with grtil do begin 

write< ":3>; 
--.!J._,_. 



- oJ 

urite<'':6,'type? Cl=dipole, 2=quadrupole, 3=different> >'>; 
readln<h>; 
it <h=ll or <h=2> then ty:=h-1 else ty:=2; 
if ty=O thtn begin 

write('':9,'bendangle? (degrees) >'>; readln<x>; 
kb:=xApi/180 end; 

if ty=l then btgin 
~ite('':9,'quad-strength kl? (l/t2l >'>; readln<x>; 
kb:=abs<x> end 

end; 
writeln; writeln; 
write<'aultiplicity of latice? >'>; readln(sp>; 
for i :=1 to ngr do begir, 

grtil.tx:=o; grtiJ.ty:=o end; 
for i:=l to nel do begin 

j:=O; 
repeat j:=j+l until eqstr(elt[iJ,grtjJ.nal or Cj>ngr>; 
uith grtjl do begin 

if Cty=Ol or <ty=ll then begin 
if bx[il=bx[i-ll then x:=bx[ilA9/4 else 

~==sqr((bx[iJAsqrt<bx[ill-bx[i-llAsqrt<bx[i-lJ))/(bxtil-bx[i-ll>>;-
if by[il=byti-ll then y:=bytilA9/4 else · 

y:=sqrttby[i)~sqrtCbytill-byti-lJAsqrtCby[i-llll/Cbytil-byti-llll; 

fx:=fx+x; ty:=ty+y end 
end 

end; 
for i:=l to ngr do with grtil do begin 

if ty=O then begin 
fx:=kbAsqrtCspAfx>; fy:=kbAsqrt<spAfy) end; 

if ty=l then begin 
fx:=kbAllAsqrt<spAfxl; fy:=kbAllAsqrtCspAfy) end; 

end; 
repeat 

writelr.; writeln; 
~riteC'tax <ux>r•s' t11J >'>; readln(xl; ux•ax:=xAle-3; 
uriteC'1ax <uy>r•s? [11l >'>; readlnty>; uytax:=yAle-3; 
j:=O; for i:=l to ngr do if (grtil.ty~Ol or tgrtil.ty=ll then j:=j+l; 
x:=3Auxlal<Aabs(sin<spApUnux>>AsqrtC2/CjAbxnx>>; 
y:=3AuylaxAabs(sin(spApiAnuyllAsqrt(2/(jAby•ax>>; 
tor i:=l to ngr do with grtil do 

if (ty=O> or Cty=ll then begin 
cx:=x/fx; cy:=y/fy er.d 
else begir• cx:=o; cy:=O end; 

writeln; writeln; 
writeln< 'input lisallign•ent-data: '); 
for i:=l to ngr do with grtil do 

if ty=O then begin 
write('':3>; 
for j:=l to 10 do write<na.str[jll; 
writeln('(horizontal dipole>'>; 
writet'':6,'<dBIB>rts? [10"-3] c•',cxAle3:1:3,') >'>; 
readln<x>; if x>=O thtn cx:=xAle-3; 
write<'':6,'<tillangle>rls? [tradl c••,cyAle3:1:3,'l >'>; 
readln<y>; if y>=O then cy:=yAle-3 
end; 

for i:=l to ngr do with gr[il do 
if ty=l then begin 

write(" :3>; 
for j:=l to 10 do write<na.strtjll; 
writeln('(quadrupole>'>; 
write('':6,'(dx>rls? [til (•',cxAle3:1:3,'l >'>; 
readln<x>; if x>=O then cx:=xAle-3; 
write('':6,'<dy>ras? [liJ c•',cyAle3:1:3,') >'>; -1()1-
readlnCyl; if y>=O then cy:=yAle-3 
end; 

x:=O; y:=O; 
for i:=l to ngr do with grtil do 



if (ty=O> or <ty=ll thfn begin 
~:=x+sqr<fxAcx>; y:=y+sqr(fyAcyl end; 

:=sqrt<xl/(3Asqrt<2>Aabs<sin<spApiAnux>>>; 
:•sqrt<y>I<3Asqrt<2>Aabs<sin<spApilnuy>>>; 
iteln; 

Ir iteln; 11riteln< 'CloStd Orb i t Distortion:' >; 
1riteln<' <ux<s>>ras: ', 'qrt<bxainllxAle3:1:3,' •• ',sqrt<bx•axlAxAle3:1:3,' 
riteln<' <uy<s>>r•s: ', sqrt(bytinlAyAle3:1:3,' •• ',sqrt(bytax>AyAle3:1:3,' 
"itelr.; 
rite('new input lisallign~ent-data? <YIN>'>; readln<c>; 
ll'iteln; ~itelr. 
ntil not<c='y'l and not<c='Y'l; 
:x; yy:=y 

<••>'>; 
(H)'); 

:!dure ~tdata(nel:inttger; bx,by:tp2; nux,nuy:real; sp,ngr:1nteger; gr:tp3; xx,yy:real>; 
h,i,j:integer; 
bxtin,bXIax,bylin,bytax,x,y:real; 
f:text; 

in 
in:=bx[Ol; bXIax:=bx[Ol; bytin:=by[OJ; bylax:=by[Ol; 
i:=l to nel do begin 

if bx[il(bx•in then bxtin:=bx[il; 
tf bx[il>bxaax thfn bXIax:=bx[iJ; 
if bytil<bylin t.her. bytir.:=by[iJj 
if by[il>bytax t.her. byaax:=bytiJ 
l!nd; 
o; y:=o; 
i:=l to ngr do with grtil do 

if <ty=O> or <ty=l> t.hfn begir• 
x:=x+hAcx; y:=y+fyAcy er.d; 

n<f,'CLORDIS.OU!' ,new>; rewrite<fl; 
teln<f,'CLOSED ORBII DIS!ORIION','':SO,'<c> W. v. Duijneveldt'>; 
teln<fl; 
teln(f, 'nt.JX = ',n•Jx:S:4," :1&, 'betax: ' 1bxlin:l:3,' 
teln<f, 'nuy = ',n•Jy:8:4, '' :1&, 'belay:, ',t•ylin:l:3,' 
teln<f>; writelr.tf>; 
t.eln<f, 'horizor.tal dipoles:' >; 

',bx•ax:l:3l; 
',bylax:l:3l; 

te <f,'':&,'n':3,'':3,'naae','':9,'length':8,'':3,'angle':8,'':3>; 
te (f,'<dBIB>r•s':l0,'':3,'<tilt>r•s':l0,'':3,'fx':l0,'':3,'fy':l0,'':3>; 
teln<f,'<dBIB>Afx'!l0,'':3,'<tilt>Afy':lOlj 
te <f,'':25,'tll':B,'':3,'tdegl':S,'':3>; 
.te <f,'[l0~-3l':l0,'':3,'t•radJ':l0,'':3,'[•~1/2l':l0,'':3,'[1~l/2J':l0,'':3l; 

.teln(f,'[%l'!l0,'':3,'[%J':lO>; 

.teln<fl; 
:) ; 
· i:=l to ngr do with gr[il do 
if ty=O t.hen begin 

~ite<f,h:3,'':3,nn:3,'':3>; 
for j:=l to 10 do write(f,na.str[jll; ~ite<f,'':3>; 
writt<f,ll:8:3,'':3,kbA180/pi:8:3,'':3>; 
vrite(f,txAlt3:10:3,'':3,cyAle3:10:3,'':3l; 
vrite(f,tx:l0:3,'':3,fy:l0:3,'':3>; 
writeln(f,lOOAfxAtx/x:lO:l,'':3,100lfylcy/y:lO:l>; 
h:=h+l end; 

iteln<f>; ~iteln(f>; 
iteln(f,'quadrupoles:'>; 
ite (f,'':6,'n':3,'':3,'nlle','':9,'length':8,'':3,'strength':8,'':3>; 
ite (f,'<dx>r•s':l0,'':3,'<dy>ras':l0,'':3,'fx':l0,'':3,'fy':l0,'':3>; 
iteln<f,'<dx>Afx':10,'':3,'<dy>Afy':lOl; 
ite Cf,'':2S,'[tl':8,'':3,'[1~-2l':8,'':3>; 
ite (f,'[11l':l0,'':3,'[11l':l0,'':3,'[1~-l/ll':l0,'':3,'[1~-l/2l':l0,'':3>; 

iteln(f,'[%l':l0,"!3,'[%l':lO>; -102-
itelnifl; 
r i:=l to ngr do with gr[il do 
if ty=l then begin 

ur i te<f ,h:3, '·' :3,nn:3,' ':3>; 



for j:=l to 10 do write<f,na.str[jl>; write<f,'':3>; 
write(f,ll:8:3,'':3,kb:8:3,'':3>; 
write<f,cx*le3:10:3,'':3,cy*l•3:10:3,'':3>; 
write(f,fx:l0:3,'':3,fy:l0:3,'':3>; 
writeln<f,lOO*fxAcx/x:lO:l,'':3,100AfyAcy/y:lO:l>; 
h:=h+l end; 

~:=l/(3Asqrt<2>Aabs(sin<spipiAnux>>>; 

y:=l1<3Asqrt<2>*abs<sin<spApiAnuy>>>; 
writeln<f>; writeln<f>; 

-.=.-

writeln<f,'<ux>rls= ',x:l:3,' * sqrt(bx(s)) * sqrt<SUK((fxiA<i>>~2)} 11'>; 
wr.iteln(f,' = ',xxAle3:1 :3,' A sqrt<bx(s)) 11'); 
writeln<f,' : ',xxUe3Asqrt<bxlin):l:3,' •• ',xxUe3hqrt<bxlax>:l:3,"' 11'>; 
writeln<f>; · 
writeln<f,'<uy>rls= ',y:l:3,' A sqrt<by<s>> A sqrt<SUK<<fyiA<i>>~2)} 11'>; 
writeln<f,' = ',yyAle3:1:3,' A sqrt<by<s>> 11'>; 
writeln<f,' : ',yylle3*sqrt(byain>:l:3,' •• ',yyAle3Asqrt<by•ax>:1:3,' 11'>; 
dose(fl 
end; 

begin 
Teadlach(nel,ell,bx,ax,by,ay,ex,epx,ey,epy,nux,nuy,l,s>; 
clordis<nel,ell,bx,by,l,nux[nelJ,nuy[nell,sp,ngr,gr,cx,cy>; 
write('distortion-data to file? (Y/N)')j readln<c>; 
if <c='y') or <c='Y') then begin 

writeln('distortion-data will be written into file CLORDIS.OUT'>; 
wrtdata<nel,bx,by,nux[nell,nuy[nell,sp,ngr,gr,cx,cy> 
end 

end. 
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Tl.E 
TEIPE NODE A I WIDO VAN DUIJNE~ELDT 

EC:H(I 

RANSPORT 

DIIFT, L•l. 26 
DllFT, L•O.lO 
DIIFT, L•O. 53 
DRIFT, L•0.38 
DRIFT, L•O.OS 

tiEND, L•O.SO, ANGLE•30, HGAP•0.0125 

QUADRUPOLE, L•0.30, Kl• 8.45469630, 
QUADRUPOLE, L•0.30, 1<1•·5.06664162, 
QUADRUPOLE, L•0.30, Kl• 8.50070285, 
QUADRUPOLE, L•0.30, Kl•-3.73000000, 

APERTURE=O. 0::!5 
APERTURE•O. 025 
APEITURE•0,025 
APERTUIE•O. 025 

SEXTUPOLE, L•O.OS, K:!• 213.70, APERTURE=0.025 
SEXTUPOLE, 

NOH !TOP 
MONITOR 
IIONI!OP 
NON !TOR 

GY.IC:f! 
GKIC:K 
GKICY. 
GKICK 

: IIARKEP 
: MARKER 

L•O.OS, K2•·185.61, APERTURE•0.02~ 

Ll: LINE=I01,D1,05,Pl,Kl,05,F1,03l 
L2: LINE•<04,SF,02,F2,05,P2,K2,0~,D2,02,SD,04> 
L3: LINE=<04,SD,02,D2,05,P3,K3,05,F2,02,SF,04l 
L4: LINE•<03,Fl,OS,P4,k4,05,Dl,Ol l 

PERC: LINE•<CELl,B,Nl,C:EL:!,B,Nl,C:EL3,8,111,CEL4l 
TERPEC: LINE•<N0,4ASUPERCl 

E, EUTEIPEC 

:NAT 

1TIIX 
-I, 

ITP 

tSALlGNNEHT DATA DEFINITION 
11·4 11·4 11·4 11·4 0 1E·4 0 2, 

I 11·4 1E·4 11·4 1E·4 0 0 0 2, 
I 1E-4 1E-4 1E·4 1E·4 0 0 0 2, 
I 1E·4 1E·4 1E·4 1E·4 0 0 0 2, 
I 11-4 11-4 11-4 1E·4 0 0 0 2, 

'· 
JTP 

EED 

APPDIDIX 5 

llUTP 
0, 

SET NISALIGNNENI OF ELENENTS .. . . " • o, 
FI 0, 
Dl O, 
r: o, 
D~ O, 

CORRECTOR DATA DEFIHITION 
KI I :ZOO, 
1<2 1 200, 
K3 1 200, 
K4 1 200, 
99, 

SHO NISALIGNNEHT !SET UP ARRAYS> 
·I, 

OUTP 
I' 

IEFEIENC:E OIBIT DISPLAY 
11 1 I 
000000 
0, 

OUTP 
o, 

ALIGNNENT FITTING 
0 1 16 16 : 0 
\.1466 0 0 0 
2.2806 0 0 0 
0 0 0 0 
\E-6 1E·6 1E·6 lE-6 
! 0 
110 
CORR 
KI 5 3 1 0 
KI SI 3 1 0 
1<1 97 3 I 0 
1<1 143 3 1 0 
K2 17 3 1 0 
K2 63 3 I 0 
K:Z 109 3 1 0 • 
K2 155 3 I 0 
K3 31 3 1 0 
K3 77 3 1 0 
1<3 123 3 1 0 -
K3 169 3 1 0 
1<4 43 3 1 0 
1(4 89310 
114 135 3 1. 0 
K4 181 3 I 0 
I "ONitOIS 
PI 4 1 0 1 0 
PI 50 1 0 1 0 
P1 96 1 0 1 0 
P1 142 1 0 1 0 
P2 16 1 0 1 0 
P2 62 1 0 1 0 
P2 108 1 0 1 0 
P2 154 1 0 1 0 
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P3 30 1 0 1 0 
P3 76 1 0 1 0 
P3 1~~ .. 1 0 1 0 
P3 168 1 0 1 0 
P4 4:! 1 0 1 0 
P4 88 1 0 1 0 
P4 134 I 0 1 0 
P4 180 1 0 1 0 
o, 
ALlGNIIENT FITTING 
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APPENDIX 6 

• De positie van de middelpunten van de elementen wordt gegeven door de 

coordinaten si. Xi. Yi. Zi. De hoek die de optische as van een element 

maakt met de Z-as is ei. 

• Voor alle elementen geldt; Y = 0. 

• Het vlak van het onderstel van de superperiode waarin alle elementen 

liggen heeft hoekpunten: 

(X. Y, Z) = (0. 0, 0); (0, 0, 6.49); (1.60, 0, 0); (1.60, 0, 6.49) 

• Z1 = 0 en Z2 = 6.49002 zijn de Z-coordinaten van resp. het begin van 

Q1 en het eind van Q8 . 

• AX1 en AY 1 zijn de transversale uitlijnfouten van het onderstel aan 

het begin van Q1 , AX2 en AY 2 zijn de transversale uitlijnfouten van het 

onderstel aan het eind van Q8 , AZ 1 is de longitudinale uitlijnfout en 

A01 is de verdraaiing van het onderstel om de longitudinale as. 

• Horizontaal geldt voor de quadrupolen: 

kli 
zi-z2 

e. kli ali= zl-z2 
cos a2i= 1 

a5i= kli sin ei asi= -kli 

• Horizontaal geldt voor de buigmagneten: 

a11= a21= ~i= a4i= a5i = a6i= 0 

• Vertikaal geldt voor de quadrupolen: 

zi-z2 
~i= -kli z

1
-z

2 
asi= -kli xi 

• Vertikaal geldt voor de buigmagneten: 

zi-zl 
e. ~i= a4i= 0 

z2-zl 
cos 

1 

yi cos ei = 0 

• Voor ~ en ; worden de betreffende waarden genomen in het midden van de 

elementen 
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quadrupalen k [m-2] 1 [m] s [m] X [m] Z [m] 9 [•] 

Q1 -5.09 0.30 1.41 0.10607 0.10607 45 

Q2 8.45 0.30 1.81 0.38891 0.38891 45 

Q3 8.59 0.30 3.67 1.29290 1.95466 15 

Q4 -3.90 0.30 4.09 1.39642 2.34103 15 

Q5 -3.90 0.30 5.93 1.39642 4.14900 -15 

Q6 8.59 0.30 6.33 1.29290 4.53537 -15 

Q7 8.45 0.30 8 .. 19 0.38891 6.10111 -45 

Qs -5.09 0.30 8:59 0.10607 6.38395 -45 

dipolen 9b [rad] 1 [m] s [m] X [m] Z [m] 9 [•] 

B1 tr/6 0.50 2.74 1.02150 1.06752 30 

B2 11'16 0.50 5.00 1.60496 3.24501 0 

B3 11'16 0.50 7.26 1.02150 5.42251 -30 

tabeL A6.1 enkete belangrijRe roosterparameters voor mode A 

quadrupo len p [m] 
x +12rr ali [m-2] ~i [m-2] ~i [m-2] 

Q1 3.8 0.1716 -3.54 -0.06 -3.60 

Q2 9.9 0.1817 5.62 0.35 5.97 

Q3 9.4 0.6565 5.80 2.50 2.22 

Q4 3.4 0.6672 -2.41 -1.36 -1.01 

Q6 3.4 1.0690 -1.36 -2.41 1.01 

Q6 9.4 1.0797 2.50 5.80 -2.22 

Q7 9.9 1.5546 0.35 5.62 -5.97 

Os 3.8 1.5647 -0.06 -3.54 3.60 

tabel A6.2 coefficienten ali' a2i en a5i voor mode A, horizontaal 
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quadrupolen ~ [m] x +l:à ~i [m-2] a4i [m-2] ~i [m-2] 
Q1 8.1 0.0251 5.01 0.08 0.54 

Q2 2.2 0.0406 -7.94 -0.51 -3.29 

Q3 1.5 0.2432 -6.00 -2.59 -11.11 

Q4 5.6 0.2660 2.49 1.41 5.44 

Qs 5.6 0.3040 1.41 2.49 5.44 

Q6 1.5 0.3268 -2.59 -6.00 -11.11 

Q7 2.2 0.5294 -0.51 -7.94 -3.29 

QB 8.1 0.5449 0.08 5.01 0.54 

dipolen ~ [m] x +l:à ~i [m-2] 
B1 1.5 0.13 0.907 

B2 9.1 0.285 1.047 

B:~ 1.5 0.44 0.907 

tabet A6.3 coefficienten a3i. a 4i en a 4i voor mode A, vertikaat 
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LIJSf VAN GEBRUIKTE SYJIBOLEN 

konstante van Planck 

kinetische energie of 

de periode tijd 

totale energie {2.3) 8 

rustenergie (2.2) 8 

rustmassa 

lichtsnelheid 

snelheid 

impuls 

impulsafwijking 

relativistische factor f3 {2.5) 8 

relativistische factor -r {2.6) 8 

kritische golflengte van synchrotonstraling {1.1) 4 

de magnetische inductie 

de magnetische inductie vlak boven een pool-tip 

kromtestraal van de referentiebaan {closed orbit) 

afgelegde weg vanuit een zekere oorsprong 

transversale horizontale uitwijking van een deeltje 

transversale vertikale uitwijking van een deeltje 

algemene schrijfwijze voor x {horizontaal) of y {vertikaal) 

hoek tussen raaklijn aan referentiebaan en raaklijn aan 

deeltjesbaan 

lading van een deeltje 

quadrupoolsterkte {2.9) 8 

sextupoolsterkte {3.27) 26 

twissparameters {2.11) 9 

fasetoename van een deeltje na een volledige omloop 

(3-functie {2.13) 10 

dispersiefunctie {3.34) 34 

fasefunctie (2.13) 10 

emittantie van een deeltje 

horizontale evenwichtsemittantie 

complexe emittantie (4.17) 54 
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tune (2.18} 11 

chromaticiteit (2.20} 11 

afgelegde weg van een deeltje na een volledige omloop 

synchrotonintegralen (2.21 t/m 2.25} 12 

veldindex van een buigmagneet of 

een integer 

momenturn compaction factor (2.27} 12 

energieverlies per omloop van een electron door 

synchrotonstraling 

klassieke electronstraal 

dempingscoefficient van de betatenoscillatie (2.31} 13 

dempingscoefficient van de synchrotonoscillatie (2.33} 13 

karakteristieke dempingstijd (2.34) 13 

horizontale evenwichtsbundelafmeting (2.36} 14 

driftruimten (tabel 3.1} 17 

dipoolbuigmagneten (tabel 3.1} 17 

quadrupalen (tabel 3.1) 17 

in horizontale vlak focuserende quadrupalen 

in horizontale vlak defocuserende quadrupalen 

sextupolen (tabel 3.1} 17 

in horizontale vlak focuserende sextupool 

in horizontale vlak defocuserende sextupool 

lengte van een optisch element of 

een integer 

lengte van een dipoolbuigmagneet 

effectieve lengte van een dipoolbuigmagneet 

buighoek van een dipoolbuigmagneet 

gap van een dipoolbuigmagneet 

tilthoek van een magnetische pool (2.26} 26 

omloopfrequentie van een deeltje of 

een brontermfunctie in de Hili-d.v. (4.12} 53 

R.F. versnelspanning in een versnelcavity (3.1} 20 

synchrone fase of 

de fasefunctie 

koppelingsfactor tussen de horizontale en vertikale 

beweging of 

een integer 
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... ' < ... > 
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hoekverandering of kick in een punt T 

A maximale waarde 

gemiddelde waarde 

rood mean square waarde 

absolute waarde 

waarde in zekere oorsprong of 

een ongestoorde waarde 

waarde behorend bij een referentiedeeltje of 

een ongestoorde waarde 

genormaliseerde transversale uitwijking {4.14) 53 

genormaliseerde afgelegde weg {4.15) 53 

hoekverandering per eenheid van weglengte (4.13) 53, (tabel 

4.7) 69 

brontermfunctie in de genormaliseerde (getransformeerde) 

Hill-d.v. (4.20) 66 

AX1, AX2, AY1, AY2. AZ1, AD1: 

uitlijnfouten van het onderstel van een superperiode 

(figuur 4. 7) 68 

AX.AY,AZ.An uitlijnfouten van het onderstel ter plaatse (X,Y,Z) (4.42 a 

Ax.Ay,As.Aw 

V 

A • a m run 

"'m 
cP 

A 

j 

u 
t 

(,) 

1 

ro 

Pm· ~: 
k n 

t/m d) 68 

uitlijnfout van een element op het onderstel van een 

superperiode t.o.v. het locale coordinatenstelsel 

magnetische potentiaal van een multipooi 

multipoolcoefficienten 

tilthoek van de 2m-pool van de betreffende multipooi 

magnetische flux 

oppervlakte van een winding van het r.c.d. 

aantal windingen in de spoel van het r.c.d. 

inductiespanning over de spoel van het r.c.d. 

tijd 

hoeksnelheid van het r.c.d. 

lengte van de spoel 

breedte van de spoel 

fourier-coefficienten van U(t) 

sterkte van de 2n-pool van een magnetische multipooi 
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