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Samenvatting. 

De cyclotrongroep van de Technische Universiteit Eindhoven is bezig met 

de bouw van het proton-elektron synchrotron EUTERPE. De eindenergie voor 

protonen en elektronen is respektievelijk 50 MeV en 300 MeV. De omtrek is 

32 m. De protonen kunnen bij het bereiken van de eindenergie worden geëxtra

heerd. Bij de elektronen is het de bedoeling de deeltjes lange tijd, tot 

enkele uren, op hun eindenergie te houden, zodat de bij afbuiging vrijkomende 

synchrotronstraling kan worden toegepast. 

Er is een roosterontwerp gemaakt met drie modes. Door middel van ompoling 

van enkele quadrupool- en sextupoolmagneten kan van mode worden veranderd. 

Voor de beginfase zal mode B, met een FODO-achtige structuur, het interes

santste zijn, omdat deze mode, ten opzichte van de andere twee, naar verwach

ting het minst gevoelig zal zijn voor storingen. In een later stadium van de 

ring kan voor het krijgen van een zeer heldere synchrotronstralingsbron 

gebruik worden gemaakt van mode A, een zogenaamd Chasman-Green rooster, met 

een zeer kleine emittantie. Als tussenvorm is nog een derde mode ontworpen met 

relatief lage tunes. 

De berekening van enkele bundeleigenschappen met behulp van de zogenaamde 

synchrotronintegralen is nader bekeken. Bij het gebruik van rechte, homogene 

buigmagneten blijkt de vierde synchrotronintegraal onafhankelijk te zijn van 

de gekozen quadrupoolstructuur. Hierdoor zijn de dempingstijden van de 

synchro- en betatronoscillaties en de energiespreiding binnen de bundel onaf

hankelijk van het gekozen soort rooster. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

De cyclotrongroep van de Technische Universiteit Eindhoven werkt aan de 

bouw van een synchrotron voor elektronen en protonen. Er is gekozen voor de 

naam EUTERPE, een acroniem voor Eindhoven University of TEchnology Ring for 

Protons and Electrons. Het is de naam van de Griekse muze van de muziek, die 

vaak wordt afgebeeld met twee fluiten, waarmee zij het dualistische karakter 

van de ring symboliseert. De reden om deze versneller te gaan bouwen is ook 

tweeledig: aan de ene kant wordt veel ervaring opgedaan op het gebied van de 

versnellerfysica. Daarnaast is EUTERPE toepasbaar bij vele soorten experimen

ten, vooral op het gebied van de toepassing van synchrotronstraling. 

Met de protonenbundel van EUTERPE wordt een uitbreiding van de reeds 

aanwezige experimentele mogelijkheden met protonen binnen de Eindhovense 

cyclotrongroep geboden. De protonen worden geïnjecteerd vanuit het mini

cyclotron ILEC (HEI85} met een energie van ongeveer 3 MeV. Door de RF-cavity 

kunnen ze worden versneld tot de eindenergie van 50 MeV en vervolgens worden 

geëxtraheerd. 

Hoofduitgangspunt bij het ontwerp van EUTERPE is evenwel het gebruik als 

opslagring voor elektronen. De door de elektronen uitgezonden synchrotron

straling kan bij vele experimenten worden toegepast, zoals elementenanalyse 

door middel van fluorescentiemetingen en lithografie. Tevens kunnen bij elek

tronenopslag experimenten worden gedaan met Compton back scattering van laser

licht voor het verkrijgen van harde Röntgenstraling. Verder kan een vrije 

driftruimte worden gebruikt voor het opstellen van een free electron laser. In 

de (verre) toekomst is het mogelijk EUTERPE te gebruiken als injector voor een 

opslagring met een hogere energie. De elektronen zullen in EUTERPE worden 

geïnjecteerd vanuit een lineaire versneller of een microtron met een energie 

van minimaal 25 MeV en vervolgens worden versneld tot 300 MeV. Bij deze eind

energie compenseert de Radio-Frequente cavity de in de vorm van synchrotron

straling uitgezonden energie. Het is de bedoeling de elektronen lange tijd 

(tot enkele uren) op deze eindenergie te houden. 

In de ring worden de deeltjes door dipoolmagneten afgebogen zodat ze een 

gesloten baan beschrijven. Bij het ontwerp van EUTERPE is uitgegaan van 12 

rechte, homogene dipolen. Quadrupoolmagneten (32 stuks) zorgen voor de 
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figuur 1 

Weergave van de roosterstructuur 

voor een ontwerp van EUTERPE. 

focusering van de deeltjes. Sextupool magneten zullen ook deel uitmaken van de 

ring (zie hoofdstuk 2 en 5). De configuratie van alle magneten wordt "het 

rooster" genoemd. Dit rooster bepaalt in grote mate de eigenschappen van de 

ring, zoals bundelgrootte, leeftijd van de bundel. instabiliteiten maar ook 

hardware-zaken als het ontwerp van de vacuümkamer. In figuur 1 is een rooster

ontwerp voor EUTERPE weergegeven. De periodiciteit van het rooster is gelijk 

aan het aantal superperioden (voor EUTERPE vier, zie figuur 1). Een super

periode bestaat uit een aantal cellen, waarvan de structuur onderling verge

lijkbaar is, maar niet gelijk hoeft te zijn (EUTERPE heeft per superperiode 

vier cellen). 

Als gevolg van de focusering voeren de deeltjes transversale oscillaties 

uit ten opzichte van een zogenaamde referentiebaan (betatronoscillaties). De 

tune v is gelijk aan het aantal betatronoscillaties per omwenteling. In de 

meeste gevallen heeft een hoge tune, dit betekent sterke focusering, kleine 

afmetingen van de bundel tot gevolg (dit komt tot uiting in een kleine emit

tantie é ). Bij het gebruik van EUTERPE als stralingsbron zijn kleine bundel-
x 
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afmetingen gewenst, omdat dit een kleine, heldere bron tot gevolg heeft. De 

waarden van de tunes zijn afhankelijk van het rooster. 

Er is gekozen voor een rooster met drie verschillende "modes": 

1. Mode A: een Chasman-Green rooster: hoge tunes (vx = 6.80, vy = 2.68) en 

kleine bundelafmetingen (horizontale evenwichtsemittantie 

-9 
é = 2.4•10 m•rad). De sextupolen hebben echter grote geometrische aber-x 
raties in de bundeloptiek tot gevolg en het rooster is gevoelig voor 

storingen. 

2.Mode B: een doublet rooster: minder hoge tunes (v = 5.24, v = 4.16) en x y 

daardoor grotere bundelafmetingen (é = 1.6•10-8 m•rad). Dit rooster heeft als x 
gevolg van de sextupolen minder last van geometrische aberraties en zal in de 

beginfase van de ring de voorkeur hebben. 

3. Mode C: een combinatie van een doublet en een Chasman-Green rooster. Het 

heeft echter lage tunes (v = 3. 76, v = 2.18) en daardoor relatief grote x y 
-8 

bundelafmetingen (é = 5.8•10 m•rad). 
x 

In alle modes zijn de vier lege, rechte delen van de ring (ongeveer 2 m 

lang) dispersievrij (71 = 0). Dit houdt in dat een energieafwijking van het 

deeltje in dit roostergedeelte geen verandering van de baan tot gevolg heeft. 

Dit vermijdt gevaarlijke koppeling van synchrotron- en betatronoscillaties in 

de cavities en is van voordeel bij injectie. Ook eventueel te plaatsen wiggler 

magneten worden bij voorkeur in een dispersievrij gedeelte opgesteld. 

De parameters voor de verschillende modes staan vermeld in tabel 1. In 

deze tabel worden enkele grootheden genoemd die in dit hoofdstuk niet zijn 

besproken. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Voor de berekening van de 

bundeloptiek in de ring is uitgebreid gebruik gemaakt van het programma DIMAT 

(SER84). 
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TABEL 1 

Parameters Euterpe. 

Omtrek 

Proton energie 

Elektron energie 

Aantal superperioden 

Aantal cellen 

Omloopfrequentie protonen 

Max RF-voltage 

RF-elektronen/harmonisch nummer 

Max RF-voltage 

Dipolen: 

Baanlengte 

Afbuigstraal 

B IB . max m1n 
Elektronen 300 MeV: 

Dempingstijden T x 
T 

y 
T 

e 

Relatieve energiespreiding o IE 
é 0 

* Focuser. structuur {1 superper.) 

32 m 

3 - 50 MeV 

25 - 300 MeV 

4 

16 

0.75 -2.94 MHz 

200 V 

75 MHZ/B 

3 kV 

0.43 m 

0.82 m 

1.3 T/0.10 T 

MODE A 

FOBOFO 

OOBOOO 

FOBOFO 

000000 

72 ms 

73 ms 

37 ms 

MODE B 

OOBOFO 

OOBOFO 

OOBOFO 

OOOOFO 

synunetrisch 

Quadrupolen: 

lengte 0.20 m 0.20 m 

Apertuur 0.025 m 0.025 m 

max pole tip field 0.38 T 0.31 T 

Sextupolen: 

lengte 0.05 m 0.05 m 

Apertuur 0.025 m 0.025 m 

max pole tip field 0.26 T 0.14 T 

MODE C 

FOBOOO 

FOBOFO 

OOBOFO 

000000 

synunetrisch 

0.20 m 

0.025 m 

0.21 T 

0.05 m 

0.025 m 

0.24 T 



Tunes v , v 
x y 

Max. 13 • 13 x y 
Max. dispersie ~x 

Mom.compaction factor 

Natuurlijke chromaticiteit 

Elektronen 300 MeV: 

Emittantie é x 

Bundelafmetingen a x 

a y 

F = focuserende quadrupool, 

D = defocuserende quadrupool, 

0 = driftruimte, 
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MODE A 
:6.80, 2.68 

:7.9 m, 10.3 m 

0.35 m 

0.0066 

:-20.4, -12.0 

-9 :2.4•10 m 

-5 :7.5•10 m 

-5 :5.5•10 m 

B = dipoolmagneet {buigmagneet) 

...... 

8 

figuur 2 

MODE B MODE C 

5.24, 4.16 3.76, 2.18 

4.3 m, 7.5 m 4.9 m, 5.4 m 

0.84 m 0.72 m 

0.033 0.047 

-7.8, -7.7 -4.0, -5.8 

-8 1.6•10 m -8 5.8•10 m 

-4 1.7•10 rn -4 3.5•10 rn 

-4 1.3•10 m -4 2.4•10 m 

ó 
T 1 

2 

3 -· 

Invloed van de twee bunchers A en Bop de ILEC bundel, weergegeven 

in de longitudinale faseruimte (~=afwijking van de synchrone 

fase, 6 = Ap/p = relatieve irnpulsafwijking}. EUTERPE dient als 
0 

driftruimte. Inschakeling van buncher A geeft een korte pulsduur, 

buncher Been scherpe energiedefinitie van de bundel. 
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Tijdens de versnelling van de protonen variëert de frequentie van de 

cavity van 0.75 tot 2.94 MHz. Afhankelijk van de exacte RF-parameters kan de 

versnel! ing van een bundel protonen enkele keren per seconde plaatsvinden 

{ramptime: 20 ms - 1 s). Er kunnen ook protonenbundels worden verkregen met 

een zeer scherpe energiedefinitie of een zeer korte pulsduur. Voor dit doel 

worden twee bunchers A en B in de injectie- en extractie-bundelpijp geplaatst. 

EUTERPE dient hier als zuivere driftruimte, die de bundel enkele omwentelingen 

geleidt. In figuur 2 is het gedrag van de bundel in de longi tudina.le fase

ruimte weergegeven: voor korte pulsen wordt buncher A bekrachtigd, voor een 

scherpe energiedefinitie buncher B. 

Bij elektronen zijn de dempingstijden van de optredende transversale en 

longitudinale oscillaties bij injectieenergie (ongeveer 25 Mev) in de orde van 

minuten. Daarom zal gebruik moeten worden gemaakt van een multi-turn injectie 

procedure: de elektronen worden na injectie versneld, zodat ze bij een hogere 

energie kunnen dempen. Vervolgens worden de elektronen teruggebracht tot 

injectieenergie, waarbij kan worden bijgevuld. Het zal noodzakelijk zijn dit 

proces enkele ma.len te herhalen. Reeds bij injectie is de snelheid van de 

elektronen in zeer goede benadering gelijk aan de lichtsnelheid {99.98 %). De 

frequentie van de cavi ty kan daarom constant worden gehouqen. Deze zal acht 

maal de omloopfrequentie van de elektronen bedragen (8 * 9.36 MHz = 74.9 MHz). 

waardoor de elektronen kunnen worden verzameld in acht "bunches". 

Het synchrotronstralingsspectrum is continu en kan zich uitstrekken van 

het infrarood tot in het Röntgengebied. In verhouding tot vele andere stra

lingsbronnen heeft synchrotronstraling, afhankelijk van het opgeslagen aantal 

elektronen, een zeer grote intensiteit. Het spectrum wordt gekarakteriseerd 

door de kritische golflengte~ : 
c 

~ (X) = 18.6 
c B (T) • E2 (GeV) 

met B = de sterkte van het magneetveld in de dipolen, 

E = de energie van de versnelde elektronen. 

( 1. 1) 

De met deze golflengte corresponderende kritische energie is gelijk aan U : 
c 



- 7.-

figuur 3 

Universeel synchrotronstralingsspectrum. 

N = fotonen/s/mradlmA/GeV in een 

1 100 
XI Àc 

U (keV) = c 

0.1% bandbreedte. 

12.398 _ 2.218•E3 (GeV) 
~ (~) - p (m) 

c 

met p = de afbuigstraal in de magneten. 

( 1.2} 

Aan de hand van de kritische golflengte is het stralingsspectrum te bepalen. 

Een universeel spectrum is weergegeven in figuur 3. Bij één-derde van de 

kritische golflengte is het aantal uitgezonden fotonen nog ongeveer 10 %van 

het bij de kritische golflengte uitgezonden aantal. Bij kleinere golflengten 

neemt deze intensiteit sterk af. 

Bij EUTERPE zal de kritische energie bij het gebruik van 1.3 T buigmag-

neten en 300 Me V elektronen gel ijk zijn aan 78 eV (~ = 159 ~). Deze kan c 

worden verhoogd tot 560 eV (~ = 22.1 A) door het gebruik van een supergelei
e 

dende magneet van 10 T. 

De totale hoeveelheid energie die per omwenteling do~r een elektron door 

middel van synchrotronstraling wordt uitgezonden is gelijk an U0 : 

4 
U (keV) = 88.47 • E (~~) o p m 

(1.3} 

Deze energie moet bij elke omwenteling door de RF-cavity worden gecompenseerd. 
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figuur 4 

Collimatie van de uitgezonden 

synchrotrons tra! ing. 

De straling is sterk gecoll imeerd in de bewegingsrichting van de elek

tronen. De halve vertikale hoek ~ waaronder de straling wordt uitgezonden is 

in zeer goede benadering gelijk aan m
0
c21E (zie figuur 4). Hoe hoger de ener-

gie, hoe sterker de collimatie. 

De in een magneet uitgezonden lichtbundel heeft een azimutbale ui tge-
o 

breidbeid gelijk aan de buighoek van de magneet, 30 voor EUTERPE. Vaak zijn 

er per magneet dan ook meerdere bundel! ijnen. De intensiteit van de bundel 

wordt dan ook per mrad van de horizontale hoek aangegeven, al of niet geïnte

greerd over de vertikale hoek. 

De synchrotronstraling is zeer sterk in horizontale richting gepolari

seerd. In het vlak van de elektronenbaan is deze polarisering bijna 100 %. 

Een uitgebreide samenvatting van de eigenschappen van synchrotronstraling 

is te vinden in BAC79. 

In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de theorie die nodig is bij het 

ontwerpen van een synchrotron. De nadruk ligt hierbij op de bundeldynamische 

aspecten. Bij de bestudering van de zogenaamde synchrotronintegralen, die 

kunnen worden gebruikt voor de berekening van diverse bundeleigenschappen, is 
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voor de situatie van een rechte, homogene buigmagneet een vereenvoudigde 

relatie afgeleid voor de vierde synchrotronintegraal. De af leiding hiervan 

staat beschrev-en in hoofdstuk 3. Naar aanleiding van deze berekeningen is 

uitgebreid het algebraïsch manipulatie programmaREDUCE (HEASS) toegepast. Uit 

hoofdstuk 3 volgt ook dat in de originele versie van het gebruikte computer

programma DIMAT de vijfde synchrotronintegraal verkeerd wordt berekend. Dit is 

verder toegelicht in hoofdstuk 4, samen met de beschrijving van de in het 

programma aanwezige operaties, toegepast bij het ontwerp van EUI'ERPE. De 

oorsponkelijke afstudeeropdracht was het maken van een rooster-ontwerp voor 

EUTERPE. Het uiteindelijke ontwerp, met drie modes, zoals in deze inleiding al 

kort is toegelicht, wordt in hoofdstuk 5 uitvoeriger behandeld. Afsluitend 

staan in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Over EUTERPE is een conferentiebijdrage (BOT87) en een stageverslag met 

beschouwingen over het ontwerp van de dipool- en quadrupoolmagneten (BR087) 

verschenen. 
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Hoofdstuk 2: Theorie. 

In dit hoofdstuk komen puntsgewijs enkele basisprincipes uit de versneller

fysica aan de orde, die later in dit verslag gebruikt zullen worden. Deze 

theorie wordt uitgebreider behandeld in vele artikelen en rapporten, zoals 

SAN70. BAC79. CASS5 en BOT86. 

a) De positie van een deeltje in de versneller (s, x, y) wordt weergegeven 

in een kromlijnig assenselsel, zie figuur 5. Hierbij is s de afstand langs de 

zogenaamde referentiebaan van een willekeurig beginpunt s
0 

tot het punt met de 

kleinste afstand tot het deeltje. De coördinaten x en y zijn dan de horizon

tale en vertikale coördinaten. De kromtestraal van de referentiebaan ter 

plaatse s is gelijk aan p(s). 

figuur 5 

POSITIE VAN 
, _1 HET DEELTJE 

Definiëring van het coördinatenstelsel. 

b) De totale energie van het deeltje is gelijk aan: 

E = E + T 
0 

met E
0 

= m
0

c2 =de rustenergie van het deeltje, 

(2.1) 

T =de door een versneller aan het deeltje toegevoegde energie. 
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De impuls wordt gegeven door: 

·. E -2 1/2 
p = E{3/c = - ( 1 - "Y ) c (2.2) 

met f3 en "Y de gebruikelijke relativistische factoren: f3 = v/c en "Y = E/E
0

. 

Er geldt: 

Bp = p/q 

met B = sterkte van het magneetveld in de dipolen, 

q = lading van het te versnellen deeltje. 

(2.3) 

De "Bp-waarde" is dus een maat voor de impuls van het deeltje. Door combinatie 

van de formules (2.1) tot en met (2.3) volgt dat 300 MeV elektronen en 50 MeV 

protonen dezelfde Bp-waarde hebben {de situatie van EUTERPE). 

c) De differentiaalvergelijkingen die de bewegingen van de deeltjes in de 

versneller beschrijven zijn van het Hill type: 

1 1 ~ 
-:2~- - K( s)) •x = 'P[S} Po 
P (s) 

(2.4a) 

d2 
~ + K(s)•y = 0 (2.4b) 
ds2 

1 8B 
met K(s) de sterkte van focusering: K(s) = Bp ~· 
voor een focuserende quadrupooi geldt K(s) > 0 en 1/p(s) = 0; 

voor een defocuserende quadrupool: K(s) < 0 en 1/p(s) = 0; 

binnen een dipool geldt: K(s) = 0 en 1/p(s) ~ 0. 

K(s} is periodiek: K(s + L} = K(s}, met L de lengte van een superperiode. De 

oplossing van (2.4b) en het homogene gedeelte van (2.4a} kan in matrixvorm 

worden beschreven als: 
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z = x, y (2.5) 

Hierin is M de transportmatrix van het beschouwde roostergedeelte. De index 0 

duidt op de initiële waarde vanzen z', de index 1 op de waarde na het door

lopen van dit roostergedeelte. Algemeen kan M worden geschreven als: 

[ 

cos IJ. + 
M = 

- ..,. sin IJ. 

fj sin IJ.. l 
cos IJ. - a s1n IJ. 

(2.6) 
a sin IJ. 

met a(s), fj(s) en -r(s) de zogenaamde Twisspara.meters en J.J.(s) de "phase 

advance" tussen de positie en 1 van de deeltjes. 
0 

Hieruit is af te leiden dat voor de oplossing van de homogene differentiaal

vergelijking geldt: 

z~(s) = J é • {3 (s) cos(J.J. (s) + ; ) 
~ z z z s 

z = x. y (2.7) 

met é =de evenwichtsemittantie; evenredig met de oppervlakte van de z 

bundel in de faseruimte (z. ~: ). deze is constant over de 

gehele ring bij een vaste energie (stelling van Liouville). 

Hieruit blijkt dat de Twisspara.meter fj (s) een maat is voor de bundelafmeting. z 

Vergelijking (2. 7) beschrijft de zogenaamde betatronoscillatie, veroorzaakt 

door de focusering ten gevolge van de quadrupoolmagneten. 

De dispersiefunctie TJx(s) is de periodieke oplossing van de inhomogene. 

differentiaalvergelijking (2.4a.) voor een deeltje met 100 % impulsafwijking 

(Ap/p
0 

= 1). De vertikale dispersiefunctie TJY(s) is gelijk aan nul. De door 

een deeltje beschreven baan wordt hiermee: 

z{s) = z~(s) + 11 (s) • !E 
~ z Po 

z = x. y (2.8) 
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d) Een belangrijke grootheid is de "tune" van de machine. Dit is het aantal 

betatronoscillaties per omwenteling van een deeltje: 

v = --2
1 ! ~ (s) ds z .". J z z = x, y (2.9) 

Gevaar 1 ijke resonanties van de versnelde deeltjes treden op voor bepaalde 

waarden van de tunes: algemeen kan de resonantievoorwaarde worden beschreven 

als: 

k • V + 1 • V = m x y 
k, 1, m integers (2. 10) 

waarbij lkl + 111 de orde van de resonantie is. 

Indienmeen veelvoud is van het aantal superperioden, wordt dit een structu

rele resonantie genoemd. Vooral structurele resonanties zullen bij het kiezen 

van de tunes vermeden moeten worden. 

e) De momenturn compaction factor a is de relatieve afwijking van de afgeleg

de weg AC/C
0 

als gevolg van een relatieve impulsafwijking Ap/p
0 

bij de 

beschrijving van een gesloten baan (C
0 

is de lengte van de referentiebaan): 

a= -Lp - c 
0 

TJx(s) 
_;p(~s .... )- ds (2. 11) 

f) Een deeltje met een grotere impuls dan p
0 

zal door de quadrupalen minder 

sterk worden gefocuseerd dan een deeltje met de nominale energie. Dit heeft 

voor dit deeltje een afwijking van de tune Av tot gevolg. De verhouding van z 
die afwijking tot de relatieve impulsafwijking wordt de chromaticiteit 

genoemd: 

Av z z =x, y (2.12) 

Een spreiding van de tunes kan resonanties tot gevolg hebben. Dit kan worden 

voorkomen door het plaatsen van sextupoolmagneten, waardoor de chromaticiteit 

gelijk kan worden gemaakt aan nul (of iets groter dan nul). Indien de sextu

polen niet zijn bekrachtigd, spreekt men van de natuurlijke chromaticiteit. 
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g) Naast de betatronosci llaties treden ook synchrotronoscillaties op. Dit 

zijn longitudinale plaatsoscillaties die samengaan met oscillaties in energie. 

Voor kleine amplitudes is de synchrotronoscillatie harmonisch, met hoekfre

quentie no: 

dVRF 
a•e• - • w n 2 = ----~~d~t~~o ____ o_ 

o 2rrE
0 

met w
0 

= omloopfrequentie van het referentiedeeltje, 

e = elementaire ladingseenheid. 

(2. 13) 

h) Demping van de oscillaties treedt op doordat de deeltjes bij het passeren 

van de cavity steeds in voorwaartse richting worden versneld, terwijl de exci

tatie van de oscillaties hoofdzakelijk plaatsvindt in radiele richting, door 

het uitzenden van fotonen. 

Algemeen geldt voor de dempingstijd T van de synchrotronoscillatie: 
t 

T = 
t 

met T
0 

=omlooptijd van het referentiedeeltje. 

U =energieverlies van het deeltje per omwenteling. 

(2. 14) 

Protonen zenden bij afbuiging een te verwaarlozen hoeveelheid synchrotron

straling uit. Vergelijking (2.14) geeft dan ook dat de synchrotronoscillaties 

voor protonen niet zijn gedempt. Algemeen zijn voor protonen zowel de beta

tron- als de synchrotronoscillaties niet gedempt; de evenwichtsemi ttantie 

wordt bepaald door de injectiecondities. Bij elektronen zijn alle drie de 

plaatsoscillaties en de bijbehorende energie-oscillatie als gevolg van de 

uitgezonden synchrotronstraling sterk gedempt (stralingsdemping). Substitutie 

van U (formule (1.3)) voor de uitgestraalde hoeveelheid energie per omwente-o 
ling in (2.14) geeft de dempingstijd voor de synchtronoscillatie in een iso-

magnetisch rooster (dit is een rooster waarin alle dipolen dezelfde magneti

sche veldsterkte hebben): 



met L = 
n = 

= 
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2EoTo 
T 

é = -----~~-----
u (2 + ~1 

0 p - 2n}} 

omtrek van de ring. 

veldindex van de dipoolmagneten, 

_ .e.. BB 
13 8p 

{isomagnetisch} (2.15} 

De dempingstijd van de horizontale betatronoscillatie is gelijk aan T : x 

T 
x - 2n)) 

Voor de vertikale betatronoscillatie is de dempingstijd: 

(2. 16} 

{2.17} 

i} Bij elektronen treedt in de bundel een evenwicht op tussen excitatie van 

de osci !la ties door uitzending van fotonen en stralingsdemping. Bij de syn

chrotronoscillaties resulteert dit in een evenwichts-energieverdeling. De 

relatieve energiespreiding in de bundel ten gevolge van synchrotronoscillaties 

voor elektronen is: 

c 5 met = 32•J.3 
. 

q 

= E/m c 2 ...,. 
0 

c . 
q 

li. --= m
0

c 

p(2 + 

2 ...,. 

~1 p 
- 2n)) 

3.84·10-13 m 

{isomagnetisch} (2.18) 

Bij de horizontale betatronoscillatie resulteert dit evenwicht in de 

radiële evenwichtsemittantie (zie ook formule (2.7}}: 



é = x 
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c •-r 2 

aL < H(s) >M 
( 1 - - {1-2n)}p 

p 

(2.19) 

met < H(s) >M de over de buigmagneten gemiddelde waarde van H, waarbij 

H(s) wordt gedefinieerd door: 

2 d [ d ]
2 

H = "YTJ + 2aw~ + /3• ~ ds ds 
(2.20) 

waarbij voor de dispersie 11 en de Twissparameters a, f3 en -r de grootheden 

in de radiële bewegingsrichting moeten worden genomen. 

j) De afmetingen van de bundel in het horizontale vlak worden bepaald door 

de betatron- en de synchrotronoscillaties: 

2 
a (s) = 

x 
2 2 

a~A (s) + a (s) 
Af-' Xé 

(2.21) 

De bundelafmetingen in vertikale richting, a (s), worden bepaald door de 
y 

koppeling tussen de horizontale en vertikale betatronoscillaties. 

Er wordt ook wel gebruik gemaakt van de dempingscoëfficiënten ax' ay en 

a . Deze zijn gerelateerd aan de dempingstijden volgens: 
é 

1 
i =x. y, é {2.22) 

a 
é 

De grootheden a, U0 , Tx' Ty' Té, Eo en éx kunnen alle worden beschreven 

met behulp van zogenaamde synchrotronintegralen. Dit staat uitgebreid beschre

ven in hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 3: De synchrotronintegralen. 

De berekening van een aantal eigenschappen van een opslagring voor elek

tronen kan overzichtelijk worden samengevat door het gebruik van synchrotron

integralen (HEL73). In dit hoofdstuk geven we de definitie van de integralen 

en fonruûes voor afgeleide grootheden. Nadien wordt de berekening van de 

integralen uitgewerkt voor een sectormagneet (loodrechte f.nvat van de 

deeltjes) en een rechte buigmagneet. Het speciale gevat dat het magneetveld 

bovendien hornogeen is wordt nader bekeken. 

In dit hoofdstuk worden met de Twisspa.rameters /3, a en -r en de dispersie

functie ~ de grootheden in de radi~le bewegingsrichting bedoeld. 

3.1 Definitie van de synchrotronintegralen. 

De vijf synchrotronintegralen I 1 tot en met I
5 

zijn integraties naar plaats 

van combinaties van roosterfuncties over de gehele ring. In de integrand komt 

steeds ten minste een factor 1/p voor; deze is nul buiten de dipolen, dat wil 

zeggen in de quadrupolen, sextupolen en in de driftruimten. Daarom zijn deze 

integralen sommaties over gemiddelde waarden van de diverse grootheden in de 

dipolen: 

Il = T (~/p)ds = l 
i 

I2 = T (l/p2)ds = l 
i 

I 3 = f lt1pl3
ds = l 

i 

1. 
..2..< 
pi 

1. 
1 

2 
pi 

I - ! (1-2n)ry d - \ 
4 - j 3 s - L 

p i 

~ >. 
1 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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Hierbij is dus < 
neet met lengte 

magneet: 

f >.de gemiddelde waarde van f, genomen over de ide buigmag-
1 

li. De grootheid n is gelijk aan de veldindex van de buig-

(3.6) 

De functie H(s) wordt gedefinieerd door: 

H = ~ [ TJ2 + ({3r,' _ ~'TJ)2 ] (3.7) 

met {3' = d{3/ds en r,' = dr,/ds. 

Verschillende bundelparameters kunnen worden uitgedrukt in termen van de 

synchrotronintegralen: 

1. Momenturn compaction factor a: 

(3.8} 

L = omtrek van de ring. 

2. Energieverlies U
0 

per omwenteling van een elektron: 

(3.9) 

-15 r =klassieke elektronstraal (2.8•10 m), 
e 

E
0 

=energie van een deeltje dat de referentiebaan beschrijft, 

2 m
0

c = rustenergie van het elektron. 

3. Dempingscoëfficiënten a a en a : x, y e. 

(3.10) 

(3.11} 



c = lichtsnelheid. 

4. Relatieve energiespreiding a IE : 
é 0 

55 li 
= JM m

0
c 

5. Radiele betatron emittantie é : 
x 
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55 li 
De term ~ -;-c wordt 

0 

ook wel de quanturnconstante C genoemd. 
q 

-13 C = 3.84•10 m. 
q 

(3. 12) 

(3.13) 

(3.14) 

De synchrotronintegralen 12 en 13 zijn eenvoudige sommaties. Voor de 

3 andere drie integralen moeten de termen<~> .. < n~lp >. en< H >. worden 
1 1 1 

berekend. In de volgende twee paragrafen zal blijken dat deze termen alleen 

afhankelijk zijn van de waarden van~. ~·. ~en a op de plaats waar de bundel 

de buigmagneet binnenkomt. 

De drie termen<~> .. < n~p3 >. en< H >. zullen voor twee situaties 
1 1 1 

worden afgeleid: in paragraaf 3.2 voor een buigmagneet waarbij de grensvlakken 

loodrecht op de deeltjesbaan staan (sectormagneet) en in paragraaf 3.3 voor de 

situatie waarin dit niet het geval is. De in paragraaf 3.3 afgeleide formules 

kunnen gebruikt worden voor een rechte, homogene buigmagneet, het soort · 

magneet dat ook voor EUTERPE zal worden gebruikt. 
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3.2 Berekening voor een sectormagneet. 

In deze paragraaf worden de termen<~ >i' < n~/p3 >i en< H >i berekend 

voor een sectormagneet (loodrechte inval van de deeltjes). Hiervoor is het 

nodig de functies ~(s), ~'(s) en de Twissparameters ~(s), a(s) en ~(s) in de 

buigmagneet te weten. 

Om ~(s) te berekenen wordt ui tgeg,aan van de transportmatrix van een 

sectormagneet. Aan de tweedimensionale transportmatrix, zoals in hoofdstuk 2 

geïntroduceerd, kan een derde dimensie worden toegevoegd, zodat de matrix 

werkt op de vektor (z, z', ö), met ö de relatieve impulsafwijking Ap/p
0

• De 

driedimensionale transportmatrix voor een sectormagneet is (BOTS6): 

c 
-kS 

0 

Sik 

c 
0 

(1-c)/(pk2 ) 

S/(pk) 

1 l (3. 15) 

.../ 1 - n met C = cos(ks), S = sin(ks), waarbij k =--------------voor een in radiële rich
p 

ting focuserende magneet en k = i.../ 1 - n 
p 

voor een defocuserende magneet. 

Er geldt 

(3.16) 

waarbij de index 
0 

duidt op de waarde van de variabelen op de plaats waar de 

bundel de magneet binnenkomt. 

Substitutie van (3.15) in (3.16) geeft: 

s 1 
~( s) = ~o C + ~~ - + - ( 1 - C) 

k pk2 
(3.17) 

(3.18) 

Door integratie van (3.17) volgt voor de over een magneet gemiddelde waarde 

van~: 
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< 
11 

> = ~ sin(kl) + • 1 - cos(kl) + l kl - sin(kl} 
''o kl 11

o k2l p k3l 
(3.19) 

met 1 = de lengte van de buigmagneet waarover is gemiddeld. 

Omdat voor een sectormagneet n constant is en er geen randfocusering optreedt, 

geldt: 

(3.20) 

Twee van de drie gevraagde integralen zijn met (3.19) en (3.20) bekend. 

Voor de berekening van < H > wordt (3.7) omgeschreven tot 

(3.21) 

waarbij gebruik is gemaakt van de relaties tussen de Twissparameters 

a=-~~· en~=~ {1 + a2). Voor de berekening van ~(s), a(s) en ~(s) wordt 

hieronder de transformatiematrix voor de Twissparameters opgesteld. 

Indien de transportmatrix gelijk is aan 

[ :. :.] (3.22) 

is de transformatiematrix voor de Twissparameters {3, a en ~ gelijk aan 

(CAS84): 

met 

-2AB 

AB' +BA' 

-2A'B' 

Voor een sectormagneet volgt met gebruikmaking van (3.15): 

(3.23) 

(3.24) 
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T = [ ~ 
. kS2 

-2SC/k 

c2- s2 

2kSC 

zodat voor ~. a en~ geldt: 

.-2 sc s2 
~(s) = ~ c- - 2a - + ~ -

0 0 k 0 k2 

.-2 2 SC 
a(s) = ~ kSC + a (c- - S ) - ~ -

0 0 0 k 

2 2 _9. 
~(s) = ~ k S + 2a kSC + ~ c-o 0 0 

Substitutie van {3.17}, (3.18} en (3.26) tot en met (3.28) in 

integratie voor de over de magneet gemiddelde waarde van H: 

< H > = ~ n
2 + 2a n n' + R n'2 o''o o''o''o ~o''o 

+ 1
2

2 
[ ~0 3kl - 4sin(kl) + sin(kl)cos(kl) 

p 2k513 

2 
(1 - cos(kl)) + ~ kl - cos(kl)sin(kl) ] 

k413 0 2k313 

(3.25} 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28} 

(3.21} geeft na 

(3.29) 

Het verkrijgen van (3.29} vereist veel rekenwerk en de integratie lijkt op het 

eerste gezicht met de hand ondoenlijk. Daarom is voor de berekening van < H > 
gebruik gemaakt van het programma REDUCE. In appendix Al is vermeld hoe dit in 

zijn werk is gegaan. 

Met vergelijkingen (3.19}, (3.20), (3.29) en de definities zijn de syn

chrotronintegralen voor een sectormagneet te berekenen. 
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3.3 Berekening voor een rechte buigmagneet. 

Bij een r.echte buigmagneet is de hoek ; met de normaal van de magneet 

waaronder de deeltjes de magneet invallen, en weer verlaten, ongelijk aan nul 

graden. De deeltjes ondervinden hierdoor, in vergelijking met een sectormag

neet, een extra magneetveld aan de randen van de magneet. De sterkte van deze 

randfocusering is lineair afhankelijk van de afstand tot de optische as. Een 

rechte magneet kan daarom worden beschouwd als een sectormagneet, met aan 

beide zijden een quadrupoolrnagneet toegevoegd. 

Het effect op de dispersiefunctie van de denkbeeldig toegevoegde quadru

pooi op de plaats waar de deeltjes de magneet binnenkomen, is op dezelfde 

rnanier te berekenen als in paragraaf 3.2 de formules voor 11 (3.17) en 11' 

(3.18). De transportmatrix van de sectormagneet (3.15) wordt daarbij vervangen 

door de transportmatrix van de toegevoegde quadrupooi (BOT86): 

[ 
en geeft daarmee 

Th 

111 

1 0 0 

(tan ;)/p 1 0 

0 0 1 

= 11o 

= 11' 
1 

+ 11 - tan ; 
0 0 p 

l (3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

De index 1 duidt hierbij op de waarde van de variabelen na de denkbeeldig 

toegevoegde quadrupool. 

Het effect van de toegevoegde quadrupooi op de Twisspararneters is op 

dezelfde manier af te leiden als de vergelijkingen voor de Twisspararneters in 

paragraaf 3.2 ((3.26) tot en met (3.28)). De transformatiematrix voor de 

Twisspararneters van een sectormagneet (3.25) wordt vervangen door de transfor

matiematrix van de toegevoegde quadrupool. Dit resulteert in de waarden van de 

Twisspararneters na de denkbeeldig toegevoegde quadrupool: 
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(31 = (30 (3.33) 

1 

' a1 = a - f3 - tan 
0 0 p (3.34) 

+ f3 L tan2' - 2 a 1 

' '"~'1 = '"~'o -tan 
0 2 0 p p 

(3.35) 

Voor de berekening van < ~ > en < H > gelden nu dezelfde relaties als 

voor een sectormagneet (paragraaf 3.2 formules (3.19) en (3.29)). alleen moet 

de vervanging(~~. a
0

, -r
0

) ~ (~ 1 ', a 1 , -r 1 ) worden uitgevoerd. 

In het programma DIMAT is deze substitutie voor de berekening van < H > 
verkeerd uitgevoerd. Meer hierover in hoofdstuk 4. 

figuur 6 

Bepaling van n(s) in het randveld. 

Bij de berekening van < ~ > treedt als gevolg van de randfocusering 
p 

een extra bijdrage tot de integraal op. Om deze bijdrage te bepalen moet een 

uitdrukking worden afgeleid voor n(s) in het randveld van de magneet. Indien 

de bundel onder een hoek ' 1 met de normaal de magneet invalt, kan worden afge

leid (zie figuur 6): 



dB 
- Ap = dp 

tan 1/> 1 

dB --As 
ds 

As 
= Ap 
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]~ 

Zodat uit de definitie van de veldindex (3.6) volgt: 

n(s) = _ .e. BB ::: .e. dB tan 4> 
B Bp - B ds 1 

(3.36) 

(3.37) 

Er wordt nu aangenomen dat het randveld varieert van B = 0 tot B = B
0 

in het 

gebied s = - ~ tot s = ~. Dan is de bijdrage van het randveld, op de plaats 

waar de bundel de magneet invalt, tot de integraal: 

ó<....!!!L>= 3 
p 

= 

~ 

J B ~ ds 
- ~ 

(3.38) 

De term Bp kan voor het integraal teken worden gehaald, omdat Bp = p/q een 

constante is. De lengte 1 is weer gelijk aan de lengte van de buigmagneet. 

Forrr.tle (3.38) geldt voor het randveld op de plaats waar de bundel de 

magneet binnenkomt. Het andere grensvlak heeft evenzo een bijdrage tot 

< ~ > ten gevolg. Hiervoor is formule (3.38) ook geldig, waarbij ~0 moet 
p 

worden vervangen door de waarde van ~ op de plaats waar de bundel de magneet 

verlaat: 

(kl) • sin(kl) + __ 1 __ (1 - cos(kl)) 
~2 = ~ocos + ~t k 2 

pk 
(3.39) 

en 4> 1 door 4>2 : de hoek met de normaal waaronder de bundel de magneet verlaat. 

Hiermee wordt de uitdrukking voor < ~ >: 
p 
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{3.40) 

waarbij voor<~> nog steeds formule {3.19) geldig is. 

Formule {3.40) is geldig voor willekeurige hoeken ; 1 en ; 2 • Voor een rechte 

buigmagneet geldt ; 1 = ; 2 = ;, met ; de halve buighoek van de magneet. 

3.4 De rechte. homogene buigmagneet. 

Bij een rechte, homogene buigmagneet blijkt de vierde synchrotron- inte

graal alleen afhankelijk te zijn van de afbuighoek 2; en de buigstraal p. Net 

als de integralen I
2 

en I
3 

is I
4 

dan onafbankei ijk van de dispersiefunctie 

~(s) en de betafunctie ~(s). Indien nu van een synchrotron het aantal buigmag

neten en de lengten hiervan bekend zijn, dan zijn de dempingcoëfficiënten a , x 
a , a en de relatieve energiespreiding a IE een gegeven. Het maakt bij deze 

y é é 0 

grootheden niet uit voor wat voor soort rooster er wordt gekozen {bijvoorbeeld 

een FODO- of een Chasman-Green rooster). 

In deze paragraaf wordt van een rechte, homogene buigmagneet de uitdruk

king voor I4 afgeleid. Daarna wordt geprobeerd de hierboven beschreven onaf

hankelijkheid fysisch te verklaren. 

Voor de rechte, homogene buigmagneet gelden de in paragraaf 3.3 afgeleide 

relaties. Bovendien geldt nog: 

met ; de halve buighoek van de magneet. 

Dit houdt in 

en 

k = i../ 1 - n 
p 

k·l = 1 -- = p 

= 
1 
p 

{3.41) 

{3.42) 

(3.43) 

{3.44) 
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Substitutie van de vergelijkingen (3.41) tot en met (3.44) in (3.19) en (3.40) 

geeft de uitdrukking voor < ~ > en < ~ >. Bij toepassing van (3.19) moet de 
p 

in paragraaf 3.3 beschreven vervanging c~·. a. "Y) -+ (~1·· a1. "Yt) worden 
0 0 0 

uitgevoerd. De twee verkregen uitdrukkingen worden vervolgens ingevuld in de 

definitie van 14 (3.4). De zodanig gekregen uitdrukking kan gestructureerd 

worden weergegeven als: 

met 

~ ~· 
14 = ; FACf1 + ~ FACf2 + l FACf3 

p p p 

FACT1 = sin 2; • (1 - tan2 ;) - 2 tan ; • cos 2; 

FACT2 = 1 - cos 2; - sin 2; • tan; 

FACT3 = 2; - sin 2; - tan ; + tan ; • cos 2; 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

De term FACT1 beschrijft de ~0 afhankelijkheid, de term FACf2 de ~~ afhanke

lijkheid en de term FACT3 is evenredig met het gedeelte van 14 dat onafhanke

lijk is van het gekozen soort rooster. 

Zoals aangekondigd geeft herleiding, met de goniometrische formules voor 

dubbele hoeken, een opmerkelijk resultaat: 

daarmee ge 1 d t: 

FACT1 = 0 

FACf2 = 0 

FACT3 = 2(; - tan ;) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

Inderdaad blijkt de vierde synchrotronintegraal onafhankelijk te zijn van ~(s) 

en ~(s) en daarmee onafhankelijk van het gekozen soort rooster. 

Een fysische verklaring voor de onafhankelijkheid van 14 is gezocht in 

het volgende: We beschouwen de afgelegde weg in de buigmagneet. Hiernaar wordt 

gekeken omdat alle grootheden waarin 14 voorkomt, dempingscoëfficiënten en 

energiespreiding, afhankelijk zijn van de stralingsdemping. Stralingsdemping 
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I 

ll.p 
p. 

figuur 7 

Afgelegde weg door een 

buigmagneet. 

A. sectormagneet. 

B. rechte magneet. 

is op zijn beurt weer afhankelijk van de afgelegde weg door de buigmagneet. Om 

de redenering duidelijk te maken wordt gekeken naar het verschil tussen de 

situatie bij een sectormagneet en bij een rechte magneet: 

Uit figuur 7A blijkt direct dat de afgelegde weg door een sectormagneet 

afhankelijk is van de dispersie ~- Daardoor zal de stralingsdemping, en ook 

1
4

, afhankelijk zijn van ~- Dit is het in paragraaf 3.2 verkregen resultaat 

voor een sectormagneet. 

Figuur 7B maakt duidelijk dat in eerste orde benadering de afgelgde weg 

van een deeltje in een rechte magneet niet afhankelijk is van ~: Voor een 

deeltje met impuls p
0 

is de afgelegde weg in de magneet gelijk aan p
0
f

0
. Voor 

een deeltje met impuls p
0 

+ Ap is de afgelegde weg gelijk aan 

(3.53) 
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In eerste orde is (3.53} gelijk aan p
0
;. De afgelegde weg in een rechte buig

magneet is in eerste orde onafhankelijk van ~- Dit lijkt een plausibele ver

klaring voor de beschreven onafhankelijkheid van I
4

. (Eerste orde berekening 

lijkt aanvaardbaar omdat bij het berekenen van de synchrotronintegralen alleen 

wordt uitgegaan van eerste orde matrix-theorie.) 

;~==============~,~ 
I I 
1-1 I I , __ . 
f3 

figuur 8 

Aanpassen van de zijvlakken van een 

rechte magneet. 

Uitgaande van de hier gegeven verklaring, moet ook voor andere situaties 14 
onafhankelijk zijn van het soort rooster: Indien de zijvlakken van een rechte 

magneet over de hoeken 13 en a worden gedraaid, zoals is aangegeven in 

figuur 8, is af te leiden dat als de relatie 

tan 13 
sin a•cos ; = --------~~~~~----~--cos a•cos ; + 2 sin a•sin ; (3.54) 

geldt, de afgelegde weg in de buigmagneet onafhankelijk is van ~- Maar ir.dien 

de relatie (3.54) wordt meegenomen in de berekening van I4 , blijkt I4 toch 

afhankelijk te zijn van het rooster. Met behulp van het programma REDUCE is 

aangetoond dat ; 1 = ; 2 = ; de enige situatie is waarbij de onafhankelijkheid 

geldt {Zie appendix Al.2). 

Er ZIJn enkele onbegrepen elementen in de hier gegeven interpretatie: 

-Het feit dat het rnathematisch nodig is dat de buigmagneet hornogeen is, komt 

in de verklaring niet voor. 

- In de buigmagneet zal ~ niet constant zijn maar een functie van s. De baan 

zal dan ook bij een rechte magneet afhankelijk zijn van de dispersie. 

Concluderend: het rnathematische resultaat dat I4 onafhankelijk is van het 

soort rooster bij een rechte, hornogene buigrnagneet, is opmerkelijk. Een goede 

fysische verklaring ontbreekt echter nog. 
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Hoofdstuk 4: Het programma DIMAT. 

Het ontwerpen van een versneller zonder gebruik te maken van uitgebreide 

computerprogrammatuur is tegenwoordig ondenkbaar. Er zijn specifieke program

ma's voor berekeningen aan de bundeloptiek, cavities, magneten versnelling 

etc. De eerst genoemde groep van programma's is zeer uitgebreid (SER87). Voor 

het in dit verslag gepresenteerde ontwerp is intensief gebruik gemaakt van het 

bundeloptiekprogramma DIMAT (SER84, versie december '84). Er is ook een meer 

recente versie DIMAD beschikbaar (SER85, versie oktober '86), die een invoer

structuur volgens het MAn-formalisme heeft (ISE85), hierover staat meer 

vermeld in appendix A4: "Het programma DIMAD". 

DIMAT is gebaseerd op het tweede-orde matrix formalisme van het programma 

TRANSPORT (BROBOB) voor bundelberekeningen. Dit houdt in dat berekeningen tot 

en met de tweede-orde exact worden uitgevoerd. In paragraaf 4.1 volgt een 

korte beschrijving van enkele gebruikte operaties. In paragraaf 4.2 staan 

aanpassingen in het programma beschreven, gebaseerd op de synchrotroninte

graalberekeningen, zoaLs deze in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. 

4.1 Overzicht van enkele gebruikte oper.aties. 

In de users guide behorende bij het programma DIMAT staat duidelijk de 

invoerstructuur van het programma beschreven. Hier volgt alleen een kort over

zicht van enkele gebruikte operaties, zodat een idee van de mogelijkheden van 

dit soort programma's kan worden verkregen. In appendix A3 is een uitvoer van 

het programma opgenomen voor het ontwerp van EUTERPE, mode B. In deze appendix 

worden enkele van de hieronder beschreven operaties gebruikt. 

De invoer begint met de definiëring van de verschillende elementen zoals 

drifruimten, dipool-, quadrupool- en sextupoolmagneten. Deze elementen worden 

nadien zodanig geordend, dat het gewenste rooster wordt verkregen. Uitgaande 

van dit ontwerp kunnen de volgende operaties worden uitgevoerd: 
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Matrix computation. 

Algemeen worden van een deeeltje op plaats 1, afkomstig van plaats 0, de 

coördinaten gegeven door: 

xi(1} = l Rij xj(O} + l Tijk xj(O} ~(0} + hogere orde (4.1} 

j j k 

De termen Rij definiëren de eerste orde transportmatrix, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2; Tijk zijr~ de "tweede orde matrix cc..ëfficiënten". Het bundeloptiek 

programma TRANSPORT, speciaal voor eindige bundel lijnen, voert berekeningen 

uit tot en met de tweede orde, DIMAT maakt van deze tweede orde matrices 

gebruik voor synchrotronoptiek. 

Bij de operatie "matrix" worden de eerste- en tweede-orde matrix van het 

ingevoerde rooster op verschillende plaatsen in het rooster berekend. Uit deze 

matrices worden de tunes v , dispersiefuncties D enD ', de Twispara-x.y x,y x,y 
meters ~ en a en de momentumcompaction factor berekend. Indien het gede-x,y x,y 
finiëerde rooster instabiel is (het spoor van de eerste orde overdrachtsmatrix 

is groter dan 2). dan wordt dit aangegeven. De verschillende roosterfuncties 

worden dan niet berekend, de matrix wel. 

Machine and beam parameters computations. 

Na elk element van het rooster kunnen door deze operatie de Twisspara-

meters ~ en a . de dispersiefuncties D enD ', de tunes v en de x.y x,y x,y x,y x,y 
baanlengte worden getabbelleerd. Een uit deze tabel afgeleide figuur van de 

betafuncties geeft een goede indruk van de bundelafmetingen door het gehele 

rooster en is daarom zeer waardevol bij het ontwerpen. Voor in te voeren elek

tron-energieën kunnen de synchrotronintegralen en de daaruit af te leiden 

grootheden worden berekend. De berekening van deze synchrotronintegralen 

gebeurt in de originele DIMAT-versie niet correct. Meer hierover in paragraaf· 

4.2. 

Voor de Burroughs van de TUE is een plotprogramma geschreven dat de door 

deze optie getabbelleerde waarden van P en D gebruikt voor de generatie x,y x 
van een grafiek. Dit programma is gebruikt voor het maken van de figuren van 

de roosterfuncties in hoofdstuk 5. 
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Simpl.e fitting. 

Het is van groot belang bij het ontwerpen van een versneller bepaalde 

bundelparameters een vooraf vastgestelde waarde te kunnen geven. Hierdoor 

wordt het bijvoorbeeld mogelijk de tunes in de machine vast te leggen, te 

eisen dat de betafuncties, die een maat zijn voor de grootte van de bundel, 

beneden bepaalde waarden blijven en dispersievrije ruimten te creëren, zodat 

een dubbele achromaat wordt verkregen. De operatie "simple fitting" berekent 

de noodzakelijke aanpassing van parameters {bijvoorbeeld driflengten en de 

sterkte van quadrupolen) om die gewenste waarden te verkrijgen Zo kan de beno

digde sterkte van de sextupolen worden berekend om de chromaticteit nul {of 

een andere waarde) te maken. 

In DIMAT kan worden gefit naar momenturn compaction factor, dispersie n x,y 
en nx,y', Twissparameters f3 en a , tunes v , chromatici tei t x,y x,y x,y 
.Av /(.Ap/p ) , .A/3 /(.Ap/p ) en .Aa /{.Ap/p

0
}. Er kunnen in de fitprocedure x,y o x,y o x,y 

versebillende parameters aan elkaar worden gekoppeld, zoals de sterkte van 

verschillende families quadrupolen. Verschillende parameters kunnen ook 

gelijktijdig worden gefit (het aantal te variëren grootheden moet dan minstens 

even groot zijn). Het kan gebeuren dat tijdens de fitprocedure resonanties 

moeten worden gepasseerd. Indien er resonanties optreden, zal de fitprocedure 

worden beëindigd. Door het kiezen van een ander uitgangspunt {een andere 

tune), wil het fitten vaak wel lukken. Het zoeken naar een stabiel uitgangs

punt van waaruit geen resonanties moeten worden gepasseerd, is vaak een proces 

van 'trial and error'. 

Geometrie operations in mul.tipl.e turn operation. 

Dit is een tracking-achtige procedure (uitgevoerd door middel van matrix

vermenigvuldiging en niet door het oplossen van de differentiaalvergelijkingen 

zoals in een echt tracking-programma) om geometrische fouten van het rooster 

te achterhalen. Deeltjes worden op ellipsen in de faseruimten {{x, ~) en 

{y, 1s» geplaatst, waarvan de emittanties kunnen worden ingevoerd. Deze 

deeltjes worden over vele omwentelingen gevolgd en door de posties van de 

deeltjes worden na deze omwentelingen weer ellipsen gefit. Uit deze ellipsen 

worden gemiddelde waarden van f3 • a • v en ~ berekend. Ook worden x,y x,y x,y x,y 
minimale en maximale emi ttanties en de variantie in de tunes berekend. De 

procedure levert figuren van de deeltjes in de faseruimten en de fysische 
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ruimte (x,y) na tracking. Hogere-orde effecten, bijvoorbeeld veroorzaakt door 

het plaatsen van sextu-polen, komen in deze figuren tot uiting. De ellipsen 

kunnen door de sextupolen of in de buurt liggende resonanties worden vervormd. 

Deze 'vervormingen' kunnen zo sterk worden dat de deeltjes tijdens de 

tracking-procedure uit hun baan raken en de operatie stopt. 

Movement analysis. 

Bij deze operatie kunnen afwijkingen van de impuls Ap/p
0 

worden opgege

ven, waarna voor deze deeltjes de baanberekingen worden uitgevoerd. r worden 

figuren van Av tegen (Ap/p ) en A~ /~ tegen (Ap/p
0

) gemaakt. x,y o x,y x,y 

Hardware values Usting of machine. 

Berekent bij een opgegeven elektron-energie van gebruikte elementen de 

magnetische veldsterkte en daarmee gerelateerde parameters. Bovendien geeft 

deze operatie de geometrie van het rooster in s, x, y en z-coördinaten (de 

laatste drie vormen een Cartesisch assenstelsel) en de verschillende rotatie

hoeken rond deze assen 

4.2 Aanpassingen in DIMAT voor de berekening van synchrotronintegr.alen. 

In paragraaf 3.3 staat uitgebreid de berekening van synchrotronintegralen 

voor een rechte buigmagneet beschreven. Voor de berekening van < H > in de 

vijfde synchrotronintegraal moet de substitutie (~0 ', a
0

, ~0 ) ~ (~1 ', a 1 , ~ 1 ) 

worden uitgevoerd. In de oorspronkelijke versie van DIMAT wordt dit niet 

consequent gedaan: In de subroutine MATRIX wordt de substituie ~0 ~ ~ 1 niet 

uitgevoerd, de substitutie a
0 
~ a 1 wordt overal, behalve op één plaats, uitge

voerd (ditzelfde geldt ook voor de DIMAD versie oktober '86). Het verschil van 

de berekende evenwichtsemittanties, evenredig met < H >. als gevolg van het 

wel of niet toepassen van substituties is weergegeven in tabel 2. Uit deze 

tabel blijkt dat het belangrijk is de substituties overal uit te voeren. 
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TABEL 2 

Invloed van substituties voor de berekening 

van synchrotronintegralen. 

DI MAT overal 

é [m•rad] origineel ao ... at ao x 

Chasman-Green rooster 0.238·10-8 0.338•10-8 

FODO-achtig rooster 0.224•10-7 0.234·10-7 

overal 

... at en 'Yo ... 'Yt 

0.267·10-8 

0.333·10-7 

Ter controle van een en ander is voor de berekening van synchrotronin

tegralen, buiten DIMAT om, het programma SYNC geschreven. 

De in het programma DIMAT uitgevoerde aanpassingen zijn beschreven in 

appendix A2. 
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Hoofdstuk 5: Ontwerpoverwegingen en berekeningen. 

Het voorgestelde roosterontwerp van ElJTERPE wordt in dit hoofdstuk gepre

senteerd. Uit de hoofdstukken één en twee, de inleiding en de theorie, kunnen 

direct enkele aspecten worden afgeleid unaraan moet worden gedacht bij het 

ontwerp van een elektronen-opstagring. Enige ervaring om snel een stabiel 

rooster te vinden is bovendien erg prettig. 

De uitgangspunten en enkele doelsttHingen die bij het ontwerpen zijn 

gebruikt, staan beschreven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Hieruit 

volgt een gedeelte van de RF-parameters (paragraaf 5.2). Het uiteindelijke 

rooster met de verschillende modes en ideeën die hieraan ten grondstag lagen 

staan beschreven in paragraaf 5.3. Afsluitend worden enkele grootheden bespro

ken die volgen uit het gekozen rooster met bijbehorende RF-parameters, zoals 

leeftijd van de bundel, benodigde apertuur, bunch tength en het Touschek 

effekt. 

5.1 Uitgangspunten voor EUTERPE. 

De parameters die bij het ontwerp als gegeven zijn beschouwd zijn: 

Een eindenergie van de elektronen van 300 MeV en van de protonen van 

50 MeV (Bp = 1.0 Tm). 

Een omtrek van 32 meter. 

Rechte, homogene buigmagneten met een baanlengte van 43 cm. Dit zijn 

eenvoudig te construeren magneten, wat financieel van voordeel is. Boven

dien geven rechte magneten ten opzichte van sectormagneten een verklei

ning van de radiële evenwichtsemittantie (BAC79). 

Een viervoudige symmetrie, vier superperioden, waarbij elke superperiode 

bestaat uit vier cellen. 

Per superperiode drie dipoolmagneten (dus één cel per superperiode is 

"leeg", heeft geen dipool) en acht quadrupoolma.gneten. 

De bij het ontwerp nagestreefde doelstellingen zijn: 

Een stabiel rooster, met de tunes niet in de buurt van resonanties. 

Een kleine waarde van de radiële evenwichtsemittantie. Dit vereist in de 

meeste gevallen een sterke focusering. 

Over de gehele ring kleine waarden van de dispersie- en betafuncties. 
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Lange, vrije ruimten in de "lege" cel voor cavities, wigglers etc. Deze 

vrije ruimten zijn bij voorkeur dispersie-vrij (~ = 0). 

Lange levensduur van de bundel. 

5.2 De RF-parameters. 

Uitgaande van de in paragraaf 5.1 als gegeven beschouwde parameters, 

kunnen de volgende RF-parameters worden berekend: 

Elektronen: 

Injectie-energie 25 MeV: Bp = 0.08502 Tm 

B =0.104 T 

Eindenergie 300 MeV: 

omloopfrequentie f = 9.3602 MHz 

Bp = 1. 002 

B = 1.22 

Tm 

T 

omloopfrequentie f = 9.3620 MHz 

Indien op de Se harmonische wordt versneld, is de RF-frequentie gelijk 

aan 8 • 9.36 MHz = 74.9 MHz. 

Onderstaand wordt het versnellingsproces van injectie- tot eindenergie 

nader bekeken: 

Voor elektronen is het niet noodzakelijk dat deze versnelling snel gebeurt: 

een "ramptime" van ongeveer 1 seconde zal zeker in de beginfase van de ring 

voldoende zijn. Het magneetveld in de dipolen is de vrije parameter, bij 

gegeven cavi ty spanning is dan de synchrone fase vastgelegd. De elektronen 

oscilleren rondom deze synchrone fase {synchrotronoscillatie). Het langzaam 

verhogen van het magneetveld kan lineair gebeuren, voor snellere excitatie van 

de dipolen is sinusvormige ramping noodzakelijk. De gelamelleerde quadrupalen 

en dipolen van EUTERPE laten zeer snelle excitatie (bijvoorbeeld 50 Hz) toe. 

Dit stelt echter grote eisen aan de powersupplies. Bij de eindenergie van 300 

MeV is het energieverlies aan synchrotronstraling per omwenteling 0.87 keV 

{dit volgt uit formule (1.3)). De energiewinst per omwenteling is 

AE = eVRF sin + s. Hieruit volgt dat indien VRF = 3 kV, de deeltjes bij de 

0 
eindenergie een synchrone fase van 17 zullen vinden. Om de ramptime te bere-
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kenen wordt nu voor het gemak uitgegaan van een vaste energiewinst van 1.5 keV 

0 
per omwenteli~g ('s = 30 ). Met gebruik van formule (1.3) voor het energie-

verlies U
0 

per omwentelinng kan worden geschreven: 

-3 4 
E(I + 1) = E(I) + 1.5•10-3 - 88.47•(E(I)• 10 ) 

p 
(5.1) 

met I het aantal uitgevoerde omwentelingen en E(I) de daarbij 

behorende elektron-energie, 

waarbij alle energieën in MeV en p = 0.821 m 

E(1) = 25 MeV 

E(eind) = 300 MeV 

Hieruit volgt dat na I = 2.2•105 omwentelingen de eindenergie wordt bereikt. 

De hiervoor benodigde ramptime is gelijk aan 2.2•105/f = 0.024 seconde. Voor 

een ramptime van 1 seconde zal daarom een VRF gelijk aan 3 kV meer dan 

voldoende zijn. Dit is een bescheiden voltage, te vergelijken met de versnel

spanning van de zesde harmonische van ILEC (HEI85). Een grote waarde van VRF 

vergroot echter de energie-apertuur van de ring (zie paragraaf 5.4). Het is 

mogelijk door tijdens het versnellen de RF-spanning te variëren, de synchrone 

fase gewenste waarde(n) aan te laten nemen, zodat tijdens het versnelproces de 

synchrotronoscillatie-fequentie no en "bunch-length" al (zie paragraaf 5.4) 

zijn te beïnvloeden. 

Protonen: 

Voor protonen zijn de RF-parameters voor lineaire excitatie van het dipool-

magneetveld: 

Injectie-energie 3 MeV: Bp = 0.2503 Tm 

B = 0.305 T 

omloopfrequentie f = 0. 7469 MHz 

Eindenergie 50 MeV: Bp = 1.03 Tm 

B = 1.25 T 

omloopfrequentie f = 2.940 MHz 
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Bij versnelling op de eerste harmonische moet de RF-frequentie oplopen 

van 0.75 MHz tot 2.94 MHz. Dit is een factor 4; hierdoor worden hoge eisen 

gesteld aan de cavity, vooral bij een korte ramptime. Het wordt echter minder 

gecompliceerd indien het RF-voltage niet te hoog is. Daarom wordt in de onder

staande berekening voor de ramptime uitgegaan van VRF = 200 V: 

De protonen hebben geen noemenswaardig energieverlies ten gevolge van synchro

tronstraling. De tijdens versnelling aan de protonen toegevoegde energie is 

daarom gelijk aan 50 - 3 = 47 MeV. Indien wordt uitgegaan van een synchrone 

0 
fase ~ = 30 , is het bij versnelling benodigde aantal omwentelingen daarom s 

gelijk aan: 47 MeV/AE = 47•104 . De hiervoor benodigde tijd, de ramptime, is 

gelijk aan: 

47•10-2 
At= (0.75 + 2.94)/2 = 0 ·25 s (5.2) 

Conclusie: voor een korte ramptime van 0.25 seconden is een uitzonderlijk laag 

RF-voltage van 200 V al voldoende. 

5.3 Het voorgestelde rooster. 

Zoals in de inleiding beschreven, is er voor EUTERPE een rooster gemaakt 

met drie modes. Bij het ontwerpen van dit rooster is zeer intensief gebruik 

gemaakt van het computerprogramma DIMAT (zie hoofdstuk 4). Veel nuttige infor

matie is gevonden in een aantal artikelen (STESOA, STESOB. MIY83, BLU79, 

YOU87, BIA87). Het hier gepresenteerde Chasman-Green rooster is ten dele 

ontstaan door schaling en aanpassing van een ontwerp voor een 800 MeV opslag

ring te Heifi, China (YUM83). 

.. .. 
L lege cel 

figuur 9 

Een regelmatig FODO-rooster, 1 superperiode, 4 cellen. 

F = focuserende quadrupoolmagneet, 0 = driftruimte, 

D = defocuserende quadrupoolmagneet, B = dipoolmagneet. 
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Uitgaande van de gegevens in paragraaf 5.1 is relatief eenvoudig een 

regelmatig FODO-rooster te ontwerpen {zie figuur 9). De lay-out van EUTERPE 

weergegeven in figuur 1 van de inleiding is van dit type. De sterkte van de 

dipoolmagneten ligt vast doordat de Bp-waarde, het aantal en de lengte van de 

dipolen als gegeven worden aangenomen. Als eerste berekening van de sterkte 

van de quadrupolen, kan worden uitgegaan van de eerste-orde dunne lens benade

ring voor een FODO-cel, zonder dipoolmagneten. De lengte van de cel is Lende 

sterkte van de twee quadrupalen is gelijk aan 6 = ± k21 = a:~ax • 1, waarbij 1 

de lengte van de quadrupalen is {dunne lens benadering: 1 ~ 0 terwijl 

6 =constant). De transportmatrix van de cel wordt verkregen door vermenigvul

diging van de elementaire matrices voor driftruimten en dunne lensen, met als 

resultaat {BOT86): 

{5.3) 

Dit is gelijk aan de Twissmatrix (2.6), zodat uit het spoor van deze matrix 

volgt: 

L ó 
sin{ J,J./2 ) = 4 {5.4} 

Omdat de maximale betafuncties en de maximale dispersiefunctie een minimum 

vertonen bij ~ ~ v/2, respectievelijk niet veel meer afnemen bij een hogere 

phase advance dan~~ v/2 {BOT86, SER87), zullen we voor deze fasedraaiing de 

benodigde quadrupoolsterkte bepalen in de dunne lens benadering: 

Ló rn rn -1 Uit (5.4) volgt 4 = 1/2•v 2, voor L = 2 m {EUTERPE) geldt dan ó = v 2 m 

zodat met een lengte van de quadrupalen 1 = 20 cm direct volgt: 

2 -2 
k = 6/1 = ± 7.1 m . 

In de feitelijke situatie moet nog rekening worden gehouden met de rand

focusering van de dipoolmagneten: een rechte buigmagneet is horizontaal een 

zuivere drift, maar vertikaal treedt focusering op. Verder spelen tweede-orde 

effecten, dispersieve werking van de buigmagneten en natuurlijk de eindige 

lengte van de quadrupalen nog mee: het is voor verdere berekeningen dus 
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noodzakelijk de hulp van een computerprogramma in te roepen. De hier gegeven 

waarde van de quadrupoolsterkte komt goed overeen met de waarde die DIMAT 

berekent bij deze tune. In feite zijn de parameters zoals gevonden in de dunne 

lens benadering gebruikt als startwaarden voor verdere DIMAT berekeningen. 

De horizontale tune ligt voor een FODO-rooster als in figuur 9 groten

deels vast indien geëist wordt dat de lege cel dispersievrij moet zijn 

{~ = 0). Laten we dit nader bekijken: 

Wi 1 een gedeelte van een rooster dispersievrij zijn, dan moet dit gedeelte 

vooraf worden gegaan door een zogenaamde achromaat: een gedee 1 te van een 

rooster dat als eigenschap heeft dat de dispersiefunctie ~ aan het begin en 

einde van dit roostergedeelte gelijk is aan nul. De dispersie blijft dan nul 

tot aan de volgende dipool in het rooster {dipolen zijn de enige dispersieve 

elementen). Een roostergedeelte bestaande uit n identieke cellen {n ~ 2) met 

de transportmatrix gelijk aan de eenheidsmatrix is een dubbele achromaat: 

~ = ~· = 0 {SER87). Wanneer de phase advance {formule {2.7)) van een rooster

gedeelte gelijk is aan 2u, dan is de overdrachtsmatrix van dat gPdeelte gelijk 

aan de eenheidsmatrix. Een phase advance van 2u heeft een toename van de tune 

v van 1 tot gevolg {formule 2. 9)). Toegepast op het genoemde FODO-rooster: 

zorg er voor dat de fasedraaiing in de drie "volle" cellen gelijk is aan 27T 

{deze drie cellen vormen de achromaat) en de vierde cel zal dispersievrij 

zijn. De verandering van de tune moet daarom in de volle cellen gelijk zijn 

aan 1/3. Het is gewenst in de lege cel een verandering van tune te hebben die 

ongeveer even groot is, zodat over de gehele superperiode de Twissparameters 

een regelmatig verloop hebben. 

Tevens mogen bij de gekozen tunes geen resonanties optreden, zie het 

resonantiediagram in figuur 10. In de praktijk zullen de tunes ook experimen

teel worden bepaald. In het geval van EUI'ERPE is voor mode B, met een 

FODO-achtige structuur, gekozen voor het werkpunt v = 4•{1 + 0.31) = 5.24 en x 
vy = 4.16. Indien in de lege cel de quadrupalen F2 en D2 onafhankelijk van de 

quadrupalen in de volle cellen kunnen worden gevarieerd, kan een groot aantal 

tunes in de buurt van dit werkpunt worden bereikt, terwijl de lege cel disper

sievrij blijft. Dit is het geval bij EUTERPE mode B. 
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figuur 10 

Resonantiediagram tot en met de 

derde orde. De cijfers bij de 

lijnen geven de orde van de reso

nantie aan. Het werkpunt 

{5.24. 4.16} is aangegeven. 

Bij de genoemde FODO-structuur van figuur 9 zijn enkele bundelparameters 

bepaald als functie van de tunes, waarbij niet meer is vastgehouden aan de eis 

dat de vierde cel dispersievrij moet zijn. Het resultaat van deze berekening

en, waarbij is uitgegaan van de parameters voor EliTERPE. is weergegeven in 

figuur 11. Uit deze figuur blijkt dat bij de gekozen tunes voor de dispersie

vrije mode B van EliTERPE. v = 5.24 en v = 4.16, ook bijna een minimale emit-x y 
tantie optreedt, met een kleine T'/ en niet te grote fj . Uit deze x, max x, max 
figuur volgt een ander interessant werkpunt: v ~ v ~ 2.8 met ook een kleine x y 
emittantie. Maar inderdaad is de lege cel bij dit werkpunt niet dispersievrij. 

In de figuur kan men ook zien dat resonanties optreden bij de horizontale 

tunes v = 2, 4 en 6. 
x 

Aan de eenvoudige FODO-structuur van figuur 9 kunnen twee verbeteringen 

worden aangebracht, zodat voor mode B van EliTERPE een kleinere emittantie en 

momenturn compaction factor worden bereikt: 

A) Het dichter bij elkaar plaatsen van de focuserende en de defocuserende 

quadrupolen, zodat een zogenaamde doubletstructuur wordt verkregen. Dit 

is gebeurd bij mode B van EliTERPE. Voor de EUTERPE-parameters zijn de gevolgen 

van deze verschuiving naar een doubletstructuur voor de momenturn compaction 

factor en de evenwichtsemittantie bij twee verschillende tunes weergegeven in 

figuur 12. Opvallend is dat bij de lagere tunes een stijging van de momenturn 

compaction factor optreedt. Een ander voordeel van de doubletstructuur ten 

opzichte van de zuivere FODO-structuur is de verlengde vrije driftruimte in de 

lege cel. 



3 

~lof r 
2 

1 

0 

0,18 

0,15 

0(. ·1 

1 

0.05 

- 42.-

\ I 
I I 

\ 
I \ 
I I 
I \ 

\ I I 
\ I~ I 

\cl.. I ,".,. I \ 
I I 

I \ 
I \\ 

I 

\ I I 

I I 

' I \ I 

' \ I \ 
I 

' 
I I 

' ~ / ,' 1t.Jifl'l. ... " ... _ .. 
~1.'111'& \ I 

I 

\ 
I 

I 
I 

\ ', ""'-. / ... 
-... ........... I / 

/ 

\ 
... _- '""K. 

""" \ " 
4.0 7.2 

EUTERFt 

figuur 11 

Enkele bundelparameters als functie van de tune v voor een 
x 

b 

~x.ftM. 
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FODO-achtig rooster. ~ = maximale waarde radiële betafunctie, x,max 
~ = maxiamale waarde dispersiefunctie, ~ = radiële x,max x 

evenwichtsemittantie, a= momenturn compaction factor. 
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B) Het verschuiven van de dipoolmagneten in de richting van de defocuserende 

quadrupool. Het resultaat van deze verschuiving op de momenturn compaction 

factor en de emittantie is voor de EUTERPE-parameters weergegeven in figuur 

13. Deze verschuiving is in mode B van EUTERPE niet toegepast, omdat het 

ompolen van de quadrupalen naar een symmetrisch rooster dan niet meer mogelijk 

is. 

Bij het uiteindelijke ontwerp van EUTERPE is de vrije driftruimte in de 

lege cel verlengd van 1.23 m naar 1.90 m. 

De in hoofdstuk 2 besproken compensering van de chromaticiteit x wordt "X,y 
uitgevoerd door de plaatsing van twee paar sextupoolmagneten (twee in het 

radiële vlak focuserende- en twee defocuserende sextupolen, elk paar met 
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Verandering van de momenturn compaction factor a en de 

evenwichtsernittantie ~ als gevolg van verschuiving van x 
de quadrupalen van een FODO-structuur naar een doublet-

structuur (berekend voor de EUTERPE-pararneters). 

gelijke sterkte, zodanig dat ~ = ~ = 0). De invloed van de sextupolen op de 

tunespreidng Av als gevolg van een relatieve impulsafwijking Ap/p is x, y 0 

weergegeven in figuur 14. In figuur 15 zijn plots in de faseruimte weergegeven 

van een bundel na 200 omwentelingen, voor en na de plaatsing van de sextupo

len. Er is hierbij uitgegaan van ernittanties van dezelfde grootte-orde als bij 

injectie van protonen, omdat hierbij de ui tersten van de apertuur worden 

gescanned. De vervorming van de ellipsen in de faseruimten geeft aan dat de 

sextupolen hogere orde (> 2) resonanties introduceren. 
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figuur 13 

Invloed van de verschuiving van de 

dipolen in een doubletstructuur op 

de momenturn compaction factor a en 
":" o.s 8.2 C::. de evenwichtsemi ttantie E.x' uit-
= i' gaande van de EUTERPE-parameters - met v = 5.24, v = 4.24. x y 
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zonder sextupolen met sextupolen 

figuur 14 

Invloed van het plaatsen van sextupoolmagneten op de 

afhankelijkheid van de tunes v als gevolg van een relatieve x. y 
impulsafwijking Ap/p

0 
bij het EUTERPE-rooster mode B (1 superperiode). 

Voor mode B van het uiteindelijke ontwerp is het gedrag van de dispersie

en betafuncties weergegeven in figuur 16. De hardware parameters staan vermeld 

in tabel 3, waarbij de indices van de verschillende magneten kunnen worden 

teruggevonden in figuur 16. De overige parameters van dit rooster staan 

vermeld in tabel 1 van hoofdstuk 2. 
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Tracking van de deeltjes, 200 omwentelingen bij emittanties 
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~ = 5•10 m, boven y 

zonder en onder met sextupolen, voor EUTERPE mode B (1 superperiode}. 
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Het gedrag van de dispersie- en betafuncties voor EUTERPE mode B. 

TABEL 3 

Hardware parameters voor EUTERPE. 

De aangegeven veldsterkten gelden voor 300 MeV elektronen. 

Omtrek 32 m 

Dipoolmagneten: 

Aantal 12 

Baanlengte 0.43 m 

Afbuighoek 300 

Gap* 0.01 m 

Magnetische inductie 1.22 T 



- 47.-

Drift lengten: 

01 0.95 m 

02 0.20 m 

03 0.40 m 

04 0.25 m 

05 0.10 m 

mode A mode B mode C 

Quadrupoolmagneten: 

Aantal 32 32 32 

Lengte 0.20 m 0.20 m 0.20 m 

Apertuur ** 0.025 m 0.025 m 0.025 m 

Q1 sterkte *** -2 -2 -2 14.1 m 12.2 m 7.5 m 

veld op de pool-tip 0.35 T 0.31 T 0.19 T 

Q2 sterkte 15.0 m -2 10.2 m -2 8.5 m -2 

veld op de pool-tip 0.38 T 0.26 T 0.21 T 

Dl sterkte - 8.0 m -2 -2 - 9.5 m - 4.5 m -2 

veld op de pool-tip 0.20 T 0.26 T 0.11 T 

D2 sterkte - 6.0 m -2 -2 - 10.6 m - 5.5 m -2 

veld op de pool-tip 0.15 T 0.26 T 0.14 T 

Sextupoolmagneten: 

Aantal 16 16 16 

Lengte 0.05 m 0.05 m 0.05 m 

Apertuur 0.025 m 0.025 m 0.025 m 

SF sterkte **** 419 m -3 106 m -3 278 m -3 

Veld op de pool-tip 0.26 T 0.066 T 0.17 T 

SD sterkte - 273 m -3 - 227 m -3 - 387 m -3 

Veld op de pool-tip 0.17 T 0.14 T 0.24 T 

* Gap: helft van de afstand tussen de poolschoenen. 

** Apertuur: afstand van het midden van de magneet tot de poolschoenen. 

BOIR 
*** Sterkte van een quadrupooi per lengte-eenheid = -sp-· 

met B
0 

= veld op de pool-tip, R = de apertuur. 

B IR2 
0 **** Sterkte van een sextupool per lengte-eenheid = Bp 
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Met een zogenaamd Chasman-Green rooster kunnen in het algemeen kleinere 

emittanties worden bereikt dan met een FODO-achtige structuur. In figuur 17 en 

tabel 3 staat zo'n symmetrisch rooster uitgewerkt dat voldoet aan de 

ElTTERPE-parameters. Dit rooster kan worden verkregen door het ompolen van 

enkele quadrupool- en sextupoolmagneten van het hiervoor behandelde FODO-roos

ter. Alle hardware elementen kunnen dus op hun plaats blijven staan. De kleine 

emittantie wordt verkregen door de kleine waarde van de dispersiefunctie in 

alle drie de buigmagneten. Hiervoor is wel een hoge tune noodzakelijk (vx = 
6.80, v = 2.68). Ook de radiële betafunctie ~ is in alle drie de dipolen 

y x 
relatief klein, zodat een zeer heldere stralingsbron kan worden verkregen. Een 

nadeel van dit rooster is dat de chromaticiteit zeer moeilijk is te compense

ren, zonder grote geometrische aberraties in te voeren. Deze aberraties kunnen 

worden gecorrigeerd door het plaatsen van twee extra families sextupolen in 

het dispersie-vrije gedeelte van het rooster. Dit vereist een grondige bestu

dering (AUT80, BROSOA) en is voor het hier gepresenteerde Chasman-Green 
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Het gedrag van de dispersie- en betafuncties voor EUTERPE mode A. 
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Het gedrag van de dispersie- en betafuncties voor EUTERPE mode C. 

rooster nog niet uitgevoerd. De sextupolen zoals in figuur 17 en tabel 3 weer

gegeven, zorgen voor een juiste correctie van de chromatici tei t. maar bij 

tracking gaan de deeltjes in dit rooster al na enkele omwentelingen verloren. 

Als derde mogelijkheid is in figuur 18 en tabel 3 nog een symmetrisch 

rooster weergegeven dat uit de andere twee roosters door ompoling van de 

quadrupool- en sextupoolmagneten kan worden bereikt. Dit rooster levert 

dezelfde problemen op met de sextupolen als het Cha.sman-{;reen rooster. De 

vrije driftruimte is ook weer dispersie-vrij. maar de emi ttantie is ten 

opzichte van de andere twee roosters relatief groot. De tunes zijn laag in 

vergelijking tot de andere twee modes. 
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De mogelijkheden van twee zogenaamde insertions, 

race-track achtige vorm krijgt, zijn bestudeerd voor 

zodat de ring een 

het Chasrnan-Green 

rooster. Indien de insertions een phase advance van A~ = v hebben (- I trans

farmers}, zullen de roosterfuncties in het overige gedeelte van het rooster 

niet worden verstoord. Het doel van de insertions is twee verlengde driftruim

ten te krijgen, voor bijvoorbeeld een free electron laser. De insertions 

zouden bij voorkeur worden geplaatst in twee lege cellen van het rooster. Om 

kleine (of te moduleren) waarden van de betafuncties in de verlengde drift

ruimten te krijgen, moet aan beide zijden van deze driftruimten een extra 

tripletsysteem aan de bestaande quadrupoolstructuur worden toegevoegd (een 

triplet bestaat uit een combinatie van drie quadrupolen). De bestaande vrije 

driftruimte in het rooster is 1.90 m. Om dit te verlengen tot ongeveer 4 m, 

zullen insertions met een lengte in de buurt van de 8 m nodig zijn. De omtrek 

van EUTERPE komt hiermee op 48 m. Insertions zijn daarom door hun relatief 

grote lengte alleen interessant in een later stadium van de ring. 

5.4 Leeftijd van de bundel. 

Het verlies van elektronen uit de bundel wordt bepaald door: 

Verstrooiing aan aanwezige gasmolekulen in de vacuümkamer. Dit kan worden 

voorkomen door een hoog vacuiim in de ring {10-
9 

Torr). In dit geval 

bepaalt het vacuüm voor een groot deel de kosten van de versneller. 

Botsing van de deeltjes tegen de wand van de vacuümkamer, of het effect 

van een te grote energieafwijking van de deeltjes waardoor ze buiten de 

bunch raken. Orn dit verHes te beperken worden eisen gesteld aan de 

af me tingen van de vacui.imka.m.er en de RF-pa.rame ters. Beiden worden aange

duid met de {energie-) apertuur van de ring. In paragraaf 5.4.1 is dit 

verder uitgewerkt. 

InstabiUteiten veroorzaakt door hoge stroomdichtheden van de bundel. 

Hieronder valt ook het Touschek effect dat de te bereiken stroom bij 

injectie drastisch kan beperken. Het Touschek effect tvordt veroorzaakt 

door elastische verstrooiing van de elektronen binnen een bunch. Van 

belang voor het Touschek effect is de lengte van de bunch {paragraaf 

5.4.2). In paragraaf 5.4.3 wordt nader op het Touschek effect ingegaan. 
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5.4.1 Apertuur eisen. 

Een opgeslagen bundel elektronen heeft als gevolg van het evenwicht 

tussen quantumexci tatie en stralingsdemping een Gaussische dichtheidsverde

ling. De afmetingen van de bundel in de transversale richtingen kunnen worden 

gekarakteriseerd door de standaarddeviaties a en a (hoofdstuk 2). De longi-
x y 

tudinale afmetingen kunnen worden weergegeven door middel van een energie-

spreiding a , die direkt samenhangt met de plaatsafwijking ten gevolge van 
E. 

synchrotronoscillaties (zie hoofdstuk 2 en paragraaf 5.4.2). De afmetingen van 

de vacuümkamer {de apertuur) en de maximale energieafwijking waarbij een 

deeltje binnen de bunch blijft (energy acceptance) zullen vele malen groter 

moeten zijn dan deze standaarddeviaties, om een snel verlies aan 

bundelintensiteit te voorkomen. 

De leeftijd van de bundel als gevolg van botsingen tegen de wand of te 

grote energieafwijkingen wordt weergegeven door de quanturnleeftijd T . De 
q 

snelheid waarmee deeltjes uit de bundel verloren gaan is evenredig met het 

aantal opgeslagen deeltjes N: 

dN N 
dt = T 

q 
(5.5) 

Voor de quanturnleeftijd kan worden geschreven (SAN70): 

T. 'i 
1 e 

T = -. ç q 2 
(5.6) 

met 

ei = ~ [ 

i r max i 
ai 

= x, y. E. (5.7) 

Voor ai = 10 a. is de quanturnleeftijd vele miljoenen jaren (de dempings-
' max 1 

tijden zijn enkele tientallen milliseconden). Het verlies aan bundelintensi-

teit wordt dan door andere factoren bepaald, waaronder uitlijn- en magneet

veldfouten. Hieronder volgt de berekening van a en a voor EUTERPE x, ma.x y. ma.x 
mode B, zodanig dat a. = 10 ai. Daarna 

1. ma.x 
energy acceptance berekend, waaruit blijkt dat 

ruimschoots wordt voldaan. 

wordt uit de RF-parameters de 

ook aan de eis a 
E., ma.x =lOa 

E. 
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Berekening uan a 
x, max 

Uit formule (2.21) volgt: 

2 max2. [ aEE.o ]2 a =E.R +TJ x X:x, max x, 

(EurERPE mode B} 

a = 10 a = 3.58 mm x, max x (EUTERPE mode B} 

Hierbij is Ap/p
0 

in (2.21) vervangen door aE.IE
0

• 

Berekening uan a 
!J, max 

Veronderstel nu een koppeling K = 10 %, met als ~~finitie van K: 

Dan geldt: 

2 2 
K = E. /E. y x 

-8 2 = 3.84•10 m 

a = 10 a = 1.96 mm y, max y 

(EUTERPE mode B) 

Berekening uan a /a 
E.,max E. 

De energy acceptance a volgt uit (BAC79): 
E., max 

met 

waarin: 

F(q) 

F(q} = 2{ (q2 - 1}112 - arccos (1/q) } 

h = harmonisch nummer (= aantal bunches) 

= 8 (EUTERPE). 
,.. 

q = overvoltage: YR~o 

= 3.45 (EurERPE). 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5. 11) 

(5.12) 

(5. 13) 

(5.14) 



Hieruit volgt voor 

Uit e IE volgt: 
t 0 

Daarmee geldt: · 

een ruim voldoende 

5.4.2 Bunch length. 

EliTERPE mode B: 
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a 
é, 

a 
t 

max = 1.17 MeV. 

= 0.097 MeV. 

a la = 13, e, max e 
quanturnleeftijd is dus gegarandeerd. 

De lengte van een bunch wordt bepaald door het rooster en het overvoltage 

VR~o· Een kleine bunch length kan wenselijk zijn voor experimenten waarbij 

de tijdresolutie belangrijk is {in single bunch mode). Bij een kleine bunch 

length wordt de dichtheid van de deeltjes in de bunch groter, wat nadelig is 

in verband met het Touschek effect. Onderstaand wordt de bunch length bepaald 

voor de EliTERPE parameters, mode B. 

De energieafwijking a worden gerelateerd aan een afwijking in de tijd a 
t T 

ten opzichte van de synchrone fase volgens: 

{5.15) 

metnode synchrotronoscillatiefrequentie {2.13). 

De lengte van een bunch, de bunch length a 1, volgt uit aT volgens: 

{5.16) 

met c de lichtsnelheid. 

Berekening voor EUTERPE mode B geeft a 1 = 0.16 m. In de praktijk zal dit 

meestal iets langer zijn. De vuistregel dat a 1 ongeveer gelijk is aan 10 % van 

de afstand tussen de bunches gaat ook hier op. 
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5.4.3 Touschek effect. 

Het Simple Touschek Effect (STE} wordt veroorzaakt door elastische 

verstrooiing van elektronen binnen een bunch. De verstrooide elektronen voeren 

voor de botsing een transversale betatronoscillatie uit. Door de botsing kan 

impulsoverdracht naar de longitudinale richting plaatsvinden. Hierbij kunnen 

de elektronen buiten de in paragraaf 5.4.1 beschreven energy acceptance raken, 

waardoor ze uit de bunch verdwijnen. Vooral bij lage energieën van de elektro

nen (injectie) is de Touschek leeftijd ten gevolge van het STE kort. Gelukkig 

vindt een soort compensatie plaats, vooral bij lage energieën, door het 

Multiple Touschek Effect (M'IE}: Bij botsingen met een kleine impulsover

dracht, kunnen de deeltjes binnen de bunch blijven, maar de evenwichtsemittan

tie en de energiespreiding binnen de bunch zullen toenemen. Het volume van de 

bunch wordt groter en door de kleinere dichtheid neemt het verlies van 

deeltjes zoals beschreven bij het STE af. Zowel het STE als het MlE zijn 

uitgebreid beschreven in BAC78. Berekeningen van de Touschek leeftijd voor 

EUTERPE worden thans uitgevoerd (GRA87). 

De nadelige gevolgen van het Touschek eFect kunnen worden verkleind 

door: 

grote bundelafmetingen bij injectie (kiezen van de tunes bij een "coup

ling resonance"). 

Vergroting van het overvoltage VRF'llo zodat de energy acceptance groter 

wordt. 

Goede keuze van de injectie energie, zodat de injectie niet net plaats 

vindt in de buurt van een minimum in de Touschek leeftijd. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen. 

Het ontworpen rooster voor EUTERPE bestaat uit drie modes: 

Mode A: Een rooster met een Chasman-Green structuur. Het heeft een sterke 

focusering, dit komt overeen met hoge tunes (v = 6.80, v = 2.68). Hierdoor x y 
zijn de bundelafmetingen zeer klein, wat tot uiting komt in een kleine waarde 

van de radiële evenwichtsemittantie (~ = 2.4•10-9 m•rad). De voor correctie 
x 

van de chromaticiteit noodzakelijke sextupoolmagneten hebben grote geometri-

sche aberraties van de bundeloptiek tot gevolg. Het plaatsen van extra sextu

polen om deze aberraties tegen te gaan, zal nader moeten worden onderzocht. 

Mode B: Een rooster met een doublet-structuur. De tunes van deze mode zijn 

iets lager dan van mode A (v = 5.24, v = 4.16), wat grotere bundelafmetingen x y 

tot gevolg heeft (~ = 1. 6·10-8 m•rad). De correctie van de chromaticitei t 
x 

door het plaatsen van sextupolen levert geen grote problemen op. Waarschijn-

lijk is deze mode het minst gevoelig voor verschillende storingen, zoals 

uitlijnfouten van de magneten en inhomogeniteit van het magneetveld. Het zal 

nuttig zijn de invloed van deze storingen, en de effectiviteit van de te 

plaatsen correctiemagneten, met het programma DIMAT (of DIMAD) nader te 

bekijken. De tuning van deze mode is zeer flexibel. Om deze redenen zal mode B 

in de beginfase van de ring de voorkeur hebben. 

Mode C: Dit is een combinatie van een Chasman-Green en een doublet-structuur. 

Het onderscheidt zich van de andere twee modes door relatief lage tunes 

-8 
(v = 3.76, v = 2.18) en een grotere emittantie (~ = 5.8•10 m•rad). Ook x y x 
bij deze mode worden door de sextupolen grote geometrische aberraties geïntro-

duceerd. 

Door het ompolen van enkele quadrupool- en sextupoolmagneten kan van mode 

worden veranderd. Bij al deze modes zijn de vier rechte, lege ruimten van 

1. 9 m dispersievrij. Het aantal te injecteren elektronen zal grotendeels 

worden bepaald door het Touschek effect. Samen met de injectieprocedure voor 

elektronen verdient het Touschek effect aanbeveling tot nadere bestudering. 

Deze beide factoren zullen voor een groot deel de RF-parameters van de cavity 

vastleggen. 
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Bij de berekening van synchrotronintegralen is het zeer opvallend dat 

voor rechte, homogene dipoolmagneten de vierde synchrotronintegraal I 4 onaf

hankelijk is .van de gebruikte quadrupoolconfiguratie. Hierdoor zijn de 

dempingscoëfficiënten a
1
. en de relatieve energiespreiding a IE niet afhanke-e. 0 

lijk van het gekozen soort rooster. Voor de bestudering van de synchrotron-

integralen is succesvol gebruik gemaakt van het algabraïsch manipulatie 

programma REDUCE. 
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Appendix Al: Het progranna REIXJCE. 

In hoofdstuk 3 is bij de berekening van < H > in formule (3.29) vermeld. 

dat het met de hand uitvoeren van deze berekening ondoenlijk lijkt. Daarom is 

gebruik gemaakt van het algebra-systeem REDUCE, een computerprogramma voor 

* manipulatie met algabraische formules Belangrijke features van het 

programma zijn: 

I. Het differentiëren en integreren van een functie. 

I I. Het uitvoeren van substi~uties. 

III. Het vereenvoudigen van uitdrukkingen. 

IV. Het oplossen van stelsels vergelijkingen. 

V. Het uitvoeren van matrixoperaties. 

VI. Het met willekeurige nauwkeurigheid rekenen met reals en integers. 

(De opties V en VI zijn bij de in deze appendix genoemde berekeningen niet 

gebruikt.) 

Een voorbeeld van een interactieve REDUCE-sessie volgt hieronder. Hierin 
2 2 wordt de onbepaalde integraal van log{(3•x + 5) ) berekend. (I = invoer, 

R =uitvoer van REDUCE). 

I: 

R: 
I: 

R: 

I: 

R: 
I: 

R: 

$ REDUCE 

REDUCE 3.2. 15-Apr-85 ... 

1: y:=(3*x+5)**2; 

y == 9 * x2 
+ 30 * x + 25 

2: z==log(y); 

Z == LOG( 9 * x2 
+ 30 * X + 25 ) 

3: int(z.x); 

(3 * LOG( 9 * X
2 

+ 30 * X + 25 ) * X + 

5 * LOG( 9 * X
2 

+ 30 * X + 25 ) - 6 * X)/3 

Het is ook mogelijk de integraal direct te berekenen: 

I: t: int(log(3*x+5)**2,x); 

REDUCE is ons ter beschikking gesteld door het rekencentrum van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Via DECNET kan het programma, vanuit de TUE, 

op een VAX aldaar worden gebruikt. 
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Zonder uitgebreide kennis van REDUCE kan al worden begonnen met 

eenvoudige berekeningen. Het zeer snel kunnen overgaan van file-invoer naar 

interactieve verwerking (en omgekeerd) is erg prettig. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de handleiding van REDUCE (HEAS5) en een artikel over 

REDUCE (FIT85). 

In deze appendix staan de files gebruikt voor: 

* A1.1: De berekening van I4 en I5 voor de situatie van een 

rechte, homogene buigmagneet, zoals ook staaat 

beschreven in paragraaf 3.3. De uitdrukking voor < H > 
(3.23) wordt hierin bewezen. (Alleen invoerfile.) 

* A1.2: Het bewijs dat • 1 = • 2 = f de enige situatie is waarin 

I4 onafhankelijk is van het rooster, zoals beschreven 

in paragraaf 3.4. (In- en uitvoerfile.) 

A1.1: De berekening van I4 en I5 . 

Invoerfile uoor het programmaREDUCE uoor de berekening van I 4 en I
5

: 

OOMMENT input parameters for the program REDUCE to calculate the synchrotron 
integrals I4 and I5, in the case of a homogeneaus rectangular 
bending magne t. 
This means: k=-1/rho, homogeneaus magnet, 

k*l=-2*phi, with phi the half of the bending angle; 

OOMMENT Substitution fora rectangular magnet; 
LET (-1/RHO)*L=-2*PHI; 

OOMMENT goniometrie relations; 
FOR ALL X LET COS(X)**2+SIN(X)**2=1, 

COS(2*X)=l-2*SIN(X)**2. 
SIN(2*X)=2*SIN(X)*COS(X), 
TAN(X)=SIN(X)/COS(X); 

OOMMENT Corrections for a rectangular bending magnet; 
ETAPl: =ETAPO+(ETAO/RHO)*TAN(PHI); 
BETAPl: =BETAP0+2*(BETAO/RHO)*TAN(PHI); 



ALFA1==-BETAP1/2; 
GAMMA1:=(1+ALFA1•ALFA1)/BETAO; 

COS:=COS((-1/RHO)*S); 
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SIN:=SIN((-1/RHO)*S); 
ETA::ETAO*COS+ETAP1•SIN/(-11RH0)+(1-QOS)/(RH0*(-11RH0)*(-11RHO)); 
F ACfOR ET AO, ET APO, BET AO, ALFAO, GAMMAO; 
ON RAT; 
ETA; 
ETAINT::INT(ETA,S); 

BETA:=BETAO*COS*COS-2*ALFA1*COS*SIN/{-1/RHO)+GAMMA1*SIN*SIN/((-1/RH0)*(-11RHO) 
) ; 
ETAP:=DF(ETA,S); 
ALFA:=-112•DF(BETA,S); 
GAMMA::BETA0*(-1/RH0)*(-1/RHO)*SIN•SIN+2*ALFA1*(-1/RHO)*COS*SIN+GAMMA1*COS*COS . 
H:=GAMMA•ETA**2+2•ALFA•ETA•ETAP+BETA*ETAP**2; 
HINT::INT(H,S); 

S:=L; 
ETAUP: =ETAINT; 
HUP::HINT; 
S:=O; 
ETALOW: =ETAINT; 
HLOW:=HINT; 
ETAM:=(ETAUP-ETALOW)/L; 
HMEAN==(HUP-HLOW)/L; 

ETA2::ETAO*COS((-liRHO)*L)+ETAPl*SIN((-11RHO)*L)/(-liRHO)+(l-QOS((-11RHO)*L))/ 
(RH0*(-1/RH0)*(-1/RHO)); 

NERM: =(ET AO*T AN ( PHI) +ET A2*T AN ( PHI) )/ ( 2*L*RHO*RHO) ; 
I4==LI(RH0**3)*ETAM-2*L*NERM; 

OOMMENTAnd now, sarnething completely different ............... : 
calculation of the FIFTH synchrotron integral; 

RESULT:=GAMMAl•ETA0**2+2*ALFAl*ETAO*ETAPl+BETAO*ETAP1**2+ 
2*LIRHÜ*(-l*(GAMMA1*ETAO+ALFA1*ETAP1)*((-1/RHO)*L-SIN((-1IRHO)*L))/ 

((-11RH0)**3*L**2)+ 
(ALFA1•ETAO+BETAO*ETAP1)*(1-QOS((-1IRHO)*L))/ 

{(-1IRH0)**2*L*M2))+ 
LMM2/RHÜ**2*(GAMMA1•(3*(-1IRHO)*L-4*SIN((-1IRHO)*L)+ 

SIN((-1/RHO)*L)*COS((-liRHO)*L))/ 
(2*(-11RHO)**SML**3)
ALFA1*(1-QOS((-1IRHO)*L))**21({-1/RH0)**4*L*M3)+ 
BETA0*((-1/RHO)*L-QOS((-1/RHO)*L)*SIN((-1/RHO)*L))/ 
(2*(-1/RH0)**3*L**3)); 

OOMMENT "RESULT" is equal to to eq. (3.23); 
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DIFF:=HMEAN-RESULT; 

OOMMENT If DIF = 0, it means eq. (3.23) is right; indeed: in the output-file 
REDUCE says: DIFF = 0.; 

I5::L/(RH0**3)*HMEAN; 

END; 

A1.2: Oplossing onafhankelijkbeid 1
4

. 

InvoerfiLe voor het programma REDUCE: 

OOMMENT input parameters for the program REDUCE to prove that PHI1=PHI2=PHI 
is the only salution for the independenee of 14 in the case of a 
homogeneaus rectangular bending magnet. 
This means: k=-1/rho, homogeneaus magnet, 

k*l=-2*phi, with phi the half of the bending angle. 
phil entrance angle, 
phi2 exit angle; 

OOMMENT Substitution fora rectangular magnet; 
LET (-11RHO}*L=-2*PHI; 

OOMMENT goniometrie relations; 
FOR ALL X LET COS(X}**2+SIN(X)**2=1, 

COS(2*X}=l-2*SIN(X)**2. 
SIN(2*X}=2*SIN(X}*COS(X). 
TAN(X)=SIN(X)/COS(X); 

OOMMENT Corrections for a rectangular bending magnet; 
ETAPl::ETAPO+(ETAOIRHO}*TAN(PHil}$ 
BETAPl:=BETAP0+2*(BETAOIRHO}*TAN(PHil}$ 
ALFA1==-BETAP1/2$ 
GAMMA1:=(1+ALFAl*ALFAl}IBETAO$ 

COS::OOS((-1/RHO}*S}$ 
SIN:=SIN((-1/RHO}*S}$ 
ETA::ETAO*COS+ETAP1*SIN/(-1/RH0}+(1-CüS)/(RH0*(-1/RH0)*(-1/RHO))$ 
FACTOR ETAO,ETAPO,BETAO,ALFAO,GAMMAO$ 
ON RAT$ 
ETA$ 
ETAINT::INT(ETA,S)$ 

S::L$ 
ETAUP: =ETAINT$ 



S:=O$ 
ET ALOW: =ET AINT$ 
ETAM:=(ETAUP-ETALOW}/L$ 

- 64.-

ETA2==ETAÜ*COS((-1/RHO)*L)+ETAP1*SIN((-1/RHO}*L}/(-1/RH0}+(1-oos((-1/RHO}*L}}/ 
(RH0*(-1/RH0}*(-1/RHO)}$ 

NERM:=(ETAO*TAN(PHI1}+ETA2*TAN(PHI2})/(2*L*RHO*RHO}$ 
I4::L/(RH0**3}*ETAM-2*L*NERM; 

EQ1:=PART(I4,1)/ETAO; 
EQ2::PART(I4,2)/(2*ETAPO}; 

SOLVE(EQ2,SIN(PHI2)}; 
ANS2 : ::SOLN ( 1. 1 } ; 

LET PHI2=PHI; 

SOLVE(EQ1,SIN(PHI1)}; 
ANS1:::SOLN(1,1}; 

END; 

Uitvoerfile van het programma REDUCE: 

mMMENT input parameters for the program REDUCE to prove that PHil=PHl2=PHI 
is the only solution for the independenee of 14 in the case of a 
homogeneaus reetangular bending magnet. 
This means: k=-1/rho, homogeneaus magnet, 

k*l=-2*phi, with phi the half of the bending angle, 
phi1 entrance angle, 
phi2 exit angle; 

mMMENT Substitution fora reetangular magnet; 

OOMMENT goniometrie relations; 
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FOR ALL X LET COS(X)**2+SIN(X)**2=1, 
COS(2*X}=1-2*SIN(X}**2, 
SIN(2*X)=2*SIN(X)*COS(X), 
TAN(X)=SIN(X)/COS(X); 

OOMMENT Corrections for a rectangular bending magnet; 

ETAP1::ETAPO+(ETAOIRHO}*TAN(PHI1)$ 

BETAP1:=BETAP0+2*(BETAOIRHO}*TAN(PHI1)$ 

ALFA1:=-BETAP1/2$ 

GAMMA1:=(1+ALFA1*ALFA1}/BETAO$ 

COS::COS((-1/RHO)*S)$ 

SIN:=SIN((-1/RHO)*S)$ 

ETA:=ETAO*COS+ETAP1*SIN/(-1/RH0}+(1-QOS)/(RH0*(-1/RH0)*(-1/RHO)}$ 

FACTOR ETAO,ETAPO,BETAO,ALFAO,GAMMAO$ 

ON RAT$ 

ETA$ 

ETAINT==INT(ETA,S)$ 

S::L$ 

ETAUP::ETAINT$ 
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ET ALOW: =ET AINT$ 

ETAM: =(ETAUP-ETALOW}IL$ 

ETA2:=ETAO*COS((-1/RHO)*L)+ETAP1*SIN((-1/RHO)*L)/(-1/RH0}+(1-QOS((-1/RHO)*L))/ 
(RH0*(-1/RH0)*(-1/RHO}}$ 

NERM:=(ETAO*TAN(PHI1)+ETA2*TAN(PHI2))/(2*L*RHÜ*RHO}$ 

14 == ETAO*( - 2MSIN(PHI)*SIN(PHI1}*SIN(PHI2)MCOS(PHI) + 2*SIN(PHI)* 

2 
COS(PHI)MCOS(PHI1)MCOS(PHI2) - 2*SIN(PHI1}*00S(PHI) *COS( 

2 
PHI2) + SIN(PHI1}*COS(PHI2} - 2*SIN(PHI2)*COS(PHI) *COS( 

2 
PHI1) + SIN(PHI2)*COS(PHI1}}/(COS(PHI1}*COS(PHI2)*RHO ) + 

2 
2*ETAPO*( - SIN(PHI}*SIN(PHI2}*COS(PHI) - COS(PHI) MOOS(PHI2) + 

COS{PHI2))/(COS(PHI2)*RHO) + 2*( - SIN(PHI)MOOS{PHI)* 

2 
COS(PHI2} + SIN(PHI2}*COS(PHI} - SIN(PHI2) + COS(PHI2)*PHI)/ 

(CU:i(PHI2}*RHO) 

EQ1:=PART{I4,1)/ETAO; 

EQ1 :: { - 2MSIN(PHI)*SIN(PHI1}*SIN{PHI2)*COS(PHI) + 2MS!N(PHI)*COS( 

2 
PHI)MOOS(PHI1)MOOS(PHI2) - 2MS!N(PHI1}*COS{PHI) MOOS{PHI2) + 

2 
SIN(PHI1)MOOS(PHI2) - 2MSIN(PHI2)*COS(PHI) MOOS(PHI1) + SIN( 

2 
PHI2)*COS(PHI1}}/{COS(PHI1}*COS(PHI2)*RHO ) 
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EQ2::PART(I4,2)/(2*ETAPO); 

2 
EQ2 == ( - SIN(PHI)*SIN(PHI2)MOOS(PHI) - COS(PHI) *COS(PHI2) + COS( 

PHI2))/(COS(PHI2)*RHO} 

SOLVE(EQ2,SIN(PHI2)); 

2 
SOLN(1,1) == COS(PHI2)*(- COS(PHI) + 1)/(SIN(PHI)*COS(PHI)) 

1 

ANS2:=SOLN(1,1}; 

2 
ANS2 == COS(PHI2)*( - COS(PHI) + 1)/(SIN(PHI)*COS(PHI)) 

LET PHI2=PHI; 

SOLVE(EQl,SIN(PHil)); 

SOLN(1.1) == (SIN(PHI)MOOS(PHI1))/COS(PHI) 

1 

ANS1:=SûLN(1,1); 

ANS1 :: (SIN(PHI)*COS(PHI1)}/COS(PHI) 

END; 
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Appendix A2: Aanpassingen in het prograJIIIB DIMAT. 

Er zijn een aantal aanpassingen gemaakt in het progranuna DIMAT ten 

behoeve van implementatie op het VAX-VMS systeem van de T.U.E. en het correct 

berekenen van de synchrotronintegralen (zie paragraaf 4. 2}. Hiertoe is het 

programma omgedoopt in DIMUYT. Deze veranderingen zijn: 

1) De beschreven substitutie (17
0
', a

0
, ,.

0
)-+ (171 ', a 1 , ,.d in de subroutine 

MATRIX voor de berekening van I5 , zie paragraaf 4.2 

2) In de subroutine SETUP worden nu de naam van de invoer- en uitvoer-file 

ingelezen (deze moeten interactief, na de opdracht 'run dimuyt', worden 

ingevoerd). 

3) In de subroutine PRMAT is een format statement aangepast, zodat de 

matrices, na met Kermit te zijn overgehaald, zonder problemen kunnen worden 

geprint. 

4) In het hoofdprogramma wordt het afdrukken van de titelpagina vermeden. 
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Appendix A3: DIMAT-uitvoer voor ElTfERPE mode B. 

expuls1on factor for part1cles 1s :100.00 

hb 0. 430000ClQO 30.000000000 O.OOOOOOOOOE+OO 
0.000000000 15.000000000 0.000000000 

qf1 0.100000000 12.000000000 0.02b000000 
qf2 0.100000000 11.000000000 0.025000000 
qd1 0 .1 00000000 -10.000000000 0.0~5000000 
qd2 0.100000000 -11.000000000 0.025000000 
qd3 0.100000000 -1.000000000 0.025000000 
sf 0.050000000 0.000000000 0.02ti000000 
sd 0.050000000 0.000000000 0.02~000000 
fdr1 0.200000000 0.050000000 0.050000000 
fdr2 0.9~0000000 0.050000000 0.050000000 
fdr3 0.400000000 0.050000000 O.OtiOOOOOOO 
1ar4 0.100000000 0.050000000 O.ObOOOOOOO 
f•jr':i 0.250000000 O.OtiOOOOOOO 0.050000000 
fdr6 0.075000000 O.ObOOOOOOO O.ObOOOOOOO 
fdr7 0.050000000 0.050000000 O.Ot:iOOOOOOO 

list of 1ach1n~ cotponents 

1 f'dr2 qf~ qf2 fdr1 qdl qdl fdr3 hb fdr5 sf fdr4 qfl 
13 qfl fdrl qdl qdl fdr4 sd fdrli hb fdr5 sf fdr4 qfl 
25 qf'l f'dJ·l qdl q•H fdr4 sd fdr5 hb fdr3 
34 qfl qfl f•jrl qd2 qd2 fdr2 
40 ' 

tohl ·length of 1·3Chine 1s: i.990 teters 

O.OOOOOOOOOE+OO 
0.000000000 

o.o2ooooooo 
0. O'ltiOOOOOO 
0.025000000 
0.02t:i000000 
0.02á000000 
0.02ti000000 
0.025000000 

15.000000000 0.000000000 0.0000000 
0.000000000 0.050000000 0.0100000 



opent 1on 11 st , 
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(lUUHL~.l LAlllCI:. for EUH:.R~'I:., r,ov. 1~~7. 

2 -1, 

after :fdr2 eleaent t: 39 

f1rst order •atr1x 

****~************************* * transfora.3t1ort a.3trJ:< * 
****************************** 

-0.12bi'8401::+01 0.108~12041:.+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.1046107[+00 
-0.1636464[+01 O.G220035E+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.129G182E+OO 

O.OOOOOOOET00 O.OOvOOOOE+OO 0.1195281E+Ol 0.1333752E+01 O.OOOOOOOE+OO C.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.7476075[+00 0.2407107E-02 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 

-0.~139633E-02 -0.76112471:::-01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.1000000E+01 0.3314247E+OO 
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.1000000E+01 

second order teras 

0.1081248l+01 -0.34132461:.+01 0.00000001:.+00 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOl+OO 0.1361095E+02 
0.4932655E+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.G926430E+01 

0.5594286E+OO -0.6156135E-01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
-O.G518237E+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 

0.00000001:.+00 0.00000001:.+00 
-0.2127752[+01 

-0.5099258E-01 -0.3282739[+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.7161638E+01 
0.12190341:.+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.9539742E+01 

-0.1714059[-01 -0.2522847[+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
-0.2267145[+01 0.00000001:.+00 O.OOOOOOOE+OO 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
-0.2797594[+01 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.1173372E+01 -0.1693635E+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO 0.2260762E+01 0.132009GE+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.2170503E+01 
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.2218542[+01 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.2301795[+01 0.2676725E+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO -0.2027485[+01 -0.3092567E+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.1428992[+02 
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 0.1732848E+02 

O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO 

0.7516263[+01 -0.2349008[+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.7856990E+OO 
0.3443564[+01 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO -0.35644B8E+01 

0.8830539E+01 0.1780092[+02 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 



hor 1 zont.:tl aove~ent a na 1 ys 1 s 

catpaction hl::tor = 0.41988791:.-01 

cos (tiJ )=-0. 31796849241475!:: +00 
eta =-O.G8561255929962E-01 
alpha =-0.99142ti69453295t+OO 
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0.1140754E+02 O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO 

0.19191611:.+01 

nu = 0.30150031199459E+I)O 
eta~· =-0. 460B5533900220E -01 
beta = 0.114882679J8666E+Ol 

dtu /delta=-0.122731830840~01:.+02 chroaat1city =-0.195333775b304/1:.+01 
dalph.'3 /ddelta= O.G1731737449776t:+01 dbeh/dde1h= 0.277576038658ti5E+Ol 
deh/dde 1 ta=-0.2140183tilB0219E +01 detap/dde 1 ta=-0.11861242Hi6145E +01 

COS (IIIJ ): 0.59884~0/4809421:. +00 
et3 = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
al~·ha = 0.744750082!l3128E+OO 

r,u = 0 .14i'i:i1246362579E +00 
et:~p = 0. OOOOOOOOOOOOOOE +00 
beta = 0.166b39b45004b0t.+01 

dtu /delta=-O.l2133332394742E+02 chroaat1city =-0.19310798268003E+Ol 
d3lpha /ddelta=-0.2ii958218670760E+Ol dbeta/ddelta= 0.12278089685021E+02 
ojet.3/ dde 1 t.3= 0. OOOOOOOOOOOOOOE +00 de tap/ dde 1 ta= 0. OOOOOOOOOOOOOOE +00 
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opention list , 

[IOUI:ILU LATTICE for E.UlE.Rf'E, nov. 1987. 

Sltp 

2 2 2 
qf1 2 .001 
qd1 2 .001 
2 .31 
12 .Ob 
2 
qfl 2 1 
af2 2 0.9 o 
qdl 2 1 
qd2 2 1.15 0, 

the f1tted paraaeters are : 
parateter l 2 of qfl = 
parateter t 2 of qf2 = 
p.uaaeter l 2 of qdl = 
parat~t~r t 2 of qd2 = 

0.1201583819416JE+02 
0.10B1425437b290E.+02 

-0.951508867115g1E+Ol 
-0.109423b1971833E.+02 

hor i zonh I toveaent an.31 ys is 

coapae:t1on factor = 0.3i9~1~63E.-01 

cos (t•J > =-0. 36812627570787E +00 
eta =-0.41453981561273E-Ol 
alpha =-0.98470971125121E+OO 

nu = 0.31000029493944E+OO 
etap =-0.27995809430363E-01 
beta = 0.11628705253387E+01 

dtu /delta=-0.12103061662040E+02 chroaaticity =-0.19262620900597E.+01 
dalpha /ddelta= 0.56773936184887E+01 dbeta/ddelta= 0.30629791619808E+01 
deta/ddelta=-0.18912692758250E+01 detap/ddelta=-0.11068711016137E+01 

vertical aoveaent analysis 

cos(aul= 0.92999890941353E+OO 
et3 = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
alpha = 0.63263BB2~40504E.+OO 

nu = 0.59903763936137E-01 
etap = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
beta = 0.3042657234134iE+Ol 

dt•J /del ta=-0.186648920093681::+02 chroaat i ei ty =-0.297060982556/4E +01 
dalpha /ddelta= 0.76735028014741l+01 dbeta/ddelta= 0.12710804722015E+03 
deta/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO detap/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
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opent 1 on 1 i st , 

[lliUBLI:.l LAiTICI:. for I:.UTE.~i-'1::, nov. 1987. 

sitp 

2 2 1 
qf1 2 .001 
3 o. 
0, 

the fi tted p.uallteters are : 
p.u.3teter t 2 of qfl = 0.12244907448112E+02 

hor1 zont a 1 IlOVeltent an.~ 1 ys is 

catpact 1 ort hcto r = 0. 329~l95:5E -01 

cos< ttJ l =-0. 560300b326427GI:. +00 
eta = 0.11799662801885t-10 
a1pha =-0.104/15281193211:.+01 

ntJ = 0.3446b/li'~1241GE+OO 
et.3p = 0.842905179GJG07E-11 
beta = 0.1119ilb4279698E.+01 

dttJ /de lt.;.:-0.129003050!:l0569t: +02 chroaat 1 ei ty =-0.205314732255/5E +01 
da1pha /ddelta= 0.68560824401257E+01 dbeta/ddelta= 0.31199944956505E+01 
deta/ddelta=-0.15328591724676E+01 detap/ddelta=-0.10467277683004E+01 

vert 1 ca 1 tovetent art a lys 1 s 

cos<aul= 0.95i'00289323027E.+OO 
eta = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
alpha = 0.73137664402632E.+OO 

nu = 0.46840689287060E-01 
etap = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
beta = 0.37534213814941E+01 

dtu /delta=-0.22436645091971E+02 chrotaticity =-o.35709029727857E+01 
dalpha /ddelta= 0.25511965085441E+02 dbeta/ddelta= 0.25471640226887E+03 
deta/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO deiap/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
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[IQUBLtl LAITlCE. for E.UTE.R~'l::, nov. 19li7. 

2 2 2 
qf2 2 .001 
qd2 2 .001 
2 0.31 
12 .04 
0, 

the fitted paraleters are : 
paraleter t 2 of qf2 = 0.1021798682262GE+02 
paraleter t 2 of qd2 = -0.10ó63::10%78~10E+02 

hor 1 :or1ta 1 1oveaent :~n:~ 1 ys 1 s 

colpaction factor = 0.32999bbE-Ol 

cos< liJ> =-0. 36812 455 28962 4E +00 
eta = 0.14338757399071E-10 
a 1 ph.3 =-0. 8!:l265997339238E +00 

nu = 0.31000000003S21E+OO 
etap = 0.90640192771741E-11 
beta = 0.12185975946415E+01 

diiJ /del ta=-0.11922043141750E+02 chro1at i ei ty =-0.18974520977643E+01 
da 1 ph:~ ldde 1 t.2= 0.1090626G846359E +01 dbeh/dde1 ta= O.S0912659120256E+01 
(ieta/d•:ie 1 ta=-0.18533146G76717E+Ol detap/dde1 ta=-0.11262459441519E+Ol 

vert1ca1 lovetent analysis 

cos(tu): 0.96858317955341[+00 
eta = O.OOOOOOOO<lOOOOOE+OO 
alpha = 0.12826959504780E+Ol 

nu = 0.39999988208626E-01 
etap = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
beta = 0.45868188839237E+Ol 

dlu /delta=-0.223908451521SSE+02 chro1aticity =-0.35636136S59127E+Ol 
dalpha /ddelta= 0.80047619867905E+02 dbeta/ddelta= 0.36958242850186E+03 
deta/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO detap/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
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DOUl:ILt.l LAlllL:t: for EUTW'E., nov. 19~7. 

111.3ch 

.3 .3 .1 1 .01 1 1, 

eleaent t betax alphax betay alpt..3y eh>: etapx etay etapy nu x nuy length 

1.219 -0.~92/ 4.587 1.2827 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
fdr2 4.245 -2.2Y3b 2.670 0.7348 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.06858 0.04375 0.950 
qf2 •i 4.268 ~.0/03 2.801 -2.0896 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.07225 0.04%7 0.100 .. 
qf2 '• 3.4/3 5.6163 3.564 -!:1.79/6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0/632 0.05480 0.100 .J 

fojr1 4 1.601 3./4~0 6 •)')') 
.~,, -7.7398 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.08983 0.06153 0.200 

qd1 b 1.0~8 1.1:1575 7.238 -1.6276 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.10227 0.06386 0.100 
Qdl 6 0.810 0.'/027 6.882 :5.0847 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.11977 0.06608 0.100 
fdr3 i 0.54::1 -0.03!)1 3.438 :J.b239 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22285 0.07918 0.400 
hto ~ 0.883 -0.7!:126 0.658 2.0364 0.11003 0.53590 0.00000 0.00000 0.32393 0.12533 0.430 
fdr5 8 1.394 -1.~53/ 0.1L!:l o.o;~s~ 0.24400 0.53!:190 0.00000 0.00000 0.36011 0.29001 0.250 
sf 10 1.~24 -1.:H:J!:l 0.140 -0.3115 0.2/0/9 0.!53590 0.00000 0.00000 0.36~5/ 0.:350/4 o.oso 
fdr4 11 1.812 -1.5304 0.281 -1.0942 0.32438 0.53!:1':!0 0.00000 0.00000 0.37515 0.43483 0.100 
•lfl 1 i .:. 1.888 0.1014 0.63~ -2.5939 0.35723 0.11427 0.00000 0.00000 0.38356 0.4/368 0.100 
qf1 13 l.5!J4 ?.6035 1.40ti -b.416/ 0.34678 -0.32120 0.00000 0.00000 0.39265 0.4~1090 0.100 
fdrl 14 0.712 1.6022 4.436 -9./355 0.2~253 -0.32120 0.00000 0.00000 0.42309 0.50367 0.200 
qdl 15 0.483 0.6621 6.062 -6.0080 0.2634!:1 -0.06349 0.00000 0.00000 0.450!:>0 0.50669 0.100 
qd1 16 0.431 -0.01/8 6.689 -0.0655 0.26963 0.18814 0.00000 0.00000 0.485~9 O.ti0915 0.100 
fdr4 17 0.4bi' -0.2~02 6.704 -0.0805 0.281:145 0.18814 0.00000 0.00000 0.52207 0.51153 0.100 
sd 1~ 0.488 -0.3664 6.112 -0.0880 0.29786 0.18814 0.00000 0.00000 O.li3895 0.51211 0.050 
fdr5 19 0.817 -0.94i'3 6.766 -0.1256 0.34489 0.18814 0.00000 0.00000 0.603/4 0.~1862 0.250 
hb 20 1.986 -1.':1014 ti.121 3.4137 0.5321/ 0.72404 0.00000 0.00000 0.6ti59';1 0.53026 0.430 
fdr5 21 3.082 -2.4823 3.569 2.7960 0.71::!18 0.72404 0.00000 0.00000 0.67210 o.539o7 0.250 
sf 22 3.336 -~.5985 3.295 2.6724 0.74938 0.72404 0.00000 0.00000 0.674ti8 0.54189 0.050 
fdr4 23 3.879 -~.830~ 2.785 2.4253 0.82118 0.72404 0.00000 0.00000 0.67900 0.54714 0.100 
Qf1 24 3.961 1.9924 2.641 -0.9198 0.84292 -0.30570 0.00000 0.00000 0.68298 O.titi313 0.100 
qf1 25 3.146 5.8790 3.11:14 -4.7341 0.?6181:1 -1.29838 0.00000 0.00000 0.68739 0.55874 0.100 
fdr·1 26 1.246 3.6180 5.312 -6.2047 0.50221 -1.29838 0.00000 0.00000 0./0350 0.56644 0.200 
qdl 27 0.715 1.8624 6.112 -0.9572 0.39438 -0.87517 0.00000 0.00000 0.72066 0.56917 0.100 
qd1 21:1 0.453 0.8385 ti.731 4.6432 0.32438 -0.53590 0.00000 0.00000 0.74921 0.57182 0.100 
fdr4 29 0.323 0.4627 4.842 4.2496 0.27079 -0.53590 0.00000 0.00000 0.79130 0.57484 0.100 
soj 30 0.286 0.2/48 4.42/ 4.0527 0.24400 -0.53590 0.00000 0.00000 0.81759 0.516:56 - 0.050 
fdr5 31 0.384 -0.6648 2.646 3.061:16 0.11003 -o.53590 0.00000 0.00000 0.95365 0.58819 0.250 
hto 32 1.563 -2.20~0 0.415 1.3925 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.0425!::1 0.65titi0 0.430 
fdr3 33 3.~31 -3.7113 0.434 -1.4415 o.ooooo 0.00000 0.00000 0.00000 1.06838 0.95986 0.400 
qf1 34 4.188 1.2452 0.876 -3.1:534 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.07223 0.98631 0.100 
qf1 35 3.473 !j.6163 1.801 -6.4740 o.ooooo 0.00000 0.00000 0.00000 1.07632 0.9992!:> 0.100 
fdr1 36 1.601 3.7420 5.344 -11.238:5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.08983 1.00952 0.200 
qd2 37 1.071 1.7436 7.122 -5.9090 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.10222 1.01205 0.100 
qd2 38 0.853 0.5081 1.:544 1.8306 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.11919 1.01418 0.100 
fdr2 39 1.21Y -0.8927 4.~8/ 1.~827 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.31000 1.04000 0.950 

synchrotrort irttegrals are 

integt·a1 x1= 0.26366638944E+OO integral x2= 0.19127140312E+Ol 
intesr~l x3= 0.23290574996E+Ol integral x4=-0.44930653611E-G1 
1ntegra1 x5= 0.23824291377E+OO 
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1ntegral yl= 0.000000000001:+00 
integral y3= O.OOOOOOOOOOOE+OO 
inte9ral yó= O.OOOOOOOOOOOE+OO 

tntegral y2~ O.OOOOOOOOOOOl+OO 
integnl y4= O.OOOOOOOOOOOE+OO 

luainosity results for optiau1 and UOIIJII coupling only 

tot~ 1 1 er1gth = 
t bunct1es = 1 

1.!:190 <•l t interactton pts = 
dnu for opti1u1 ~ 0.010 

101entua coapaction= O.J~99955E-01 JX= 1.02349 jy= 1.00000 je= 1.97651 
taurev= 0.266b17i'E-0i'(secl fr~v= 0.3752096t:+OB<hzl 

energy = 0.3000(gev) 

tnergy loss = 0.21812E-03(aev/revl 
ax= 0.13961t+02Usecl ay= 0.13640l+02<1secl 
taux= O.l1630E-01(secl tauy= 0./3313E-01(secl 
sige= 0.2&5231:-03 
eps>:= 0.16072l-07(a-ndl sigx= 0.13~t95l-03(a. l 
epsy= O.OOOOOE+OO<I-rad) stgy= 0.000001:+00(1.) 

ae= 0.269601:+02(/s~cl 

ta1Je= 0. 31092E -0 l( sec l 

~igxt~ 0.1399bl-03(1.l 
stgyt= 0.00000€+00(1.) 
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o~·erat 10n 1 i st , 

[IOUBLt.l LAll iU for l:.UTER~'t, nov. 1987. 

siap 

., ., ? .. .. .. 
sf 2 .001 
sd 2 .001 
a o 
18 0 
o. 

the fitted paraaeters are : 
p.n.3aeter t 2 of sf = 0. 10559555276353E +03 
paralleter f ~ of sd = -0.2:,;66/12446402~1:.+0j 

coapaction factor = 0.329Y955l:.-01 

cos (IIIJ) =-0, 36812455289624E +00 
eta = 0.14338757399071E-10 
-31 pha =-0. 8!3265'39733!3238E +00 

n•J = 0.3100000000~621E+OO 
etap = 0.9064019277174ll-11 
bet.3 = 0.12185975946415E+Ol 

dii•J /delta= 0.955L6014398141E-15 chroaatic1ty = 0.15203437385332E-15 
dalpha /ddelta= 0.16163149531523E+02 dbeta/ddelta=-0.77919005743827E+Ol 
deta/ddelta= 0.94574309878491E+OO detap/ddelta= 0.10954879358866E+Ol 

vertical aoveaent analysis 

cos<eul= 0.96858317955341~+00 
eta = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
alpha = 0.12826~~9504780l+Ol 

nu = 0.39999988208626l-01 
etap = O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
beta = 0.4586tl188839237l+Ol 

dau /delta=-0.8928ti/65307024t-15 chroaatic1ty =-0.14210270896356~-15 
dalpha /ddelta=-0.95563631004743E+01 dbeta/ddelta= 0.31183701686578E+01 
deta/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO detap/ddelta= O.OOOOOOOOOOOOOOE+OO 
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(IUUHLU LATTICt for E.UTEH~'I:., r.ov. 1987 • 

• 300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

values are for er~rgy : 0.300E+OO gev 

ele1ent:hb 
gap= 0.01000000 bending angle~ 30.00000000<degl bending radius= 0.82123951<1.) 
1 ength= 0.4JOOOOOE: +00(1) induct i on= 12.18514548(~.g) 

fieid index n= 0.0000 field inde>: bt-h::;; 0.0000 
entr.ance angle= 15.00000000(deg) er.trarrce curvat•Jre= O.OOOOOOOOOU1l 
e;ot angle = ló.OOOOOOOO(degl ex1t curvature= 0.000000000(if1) 

eleaent:qfl 
aperture= O.Ol500000\~r) 1en9th= 0.10000000(11) stren9th~ 12.2449074oUIH2l 
foca 1 1 ength= 0 .8335739E +00(111) ç•o 1 e tip i nduct JOrr= 3.0633461W,gl integrate•j strength= 1.224490/4(/1) 

elelent:qf2 
apertrJre=- 0. 02500000 ( 1r J 1 ength= 0.10000000 ( 11) st rengttr= 10.21798692<11H2) 
foca 1 I ength= 0. ':l955339E+00(1) po 1 e t 1 p Hrd•Jct i on= 2.55G2651W.g) i ntegr.3ted strerrgth= 1.02179869(/1) 

e 1 e1errt: q•H 
apertrJre= 0.02500000(1) length= 0.10000000(1r) strength= -9.51o088G7<11H2l 
foc:~1 length= 0.1067816E+Ol<ll pole tip induction= -2.3804189G<kgl integrated strength= -0.95150887<11> 

elelerrt:qd2 
aperture= 0.02500000(1) length= 0.10000000(1) strength= -10.o63309G8(/I*A2> 
focal length= 0.963ö474t::+00(1) pole tip indrJction= -2.64265563<~-fl 1:-.te:;rated strength= -1.05633097(11) 

eleaerrt:qd3 
aç•erture= 0.02500000(1) ., errgth= 0.10000000(1) ~trength= -/.OOOOOOOOUIH2l 
foc:~l length= 0.14453l5E+Ol<ll pole tip ind•Jction= -1.75121150H.gl integrated strength= -0.70000000(11) 

ele1ent:sf 
aperture= 0.02500000(1) length= 0.05000000(1.) strength= 105.59555276(/IAA3> 
pole tip induction= O.GS042909n.g> integrated strength= 5.27977764Ut*A2> 

ele1errt:sd 
aperture= 0.02o00000<1> length= 0.05000000(1.) strength=-726.6?124464<1tAA3> 
pole tip induction= -1.41/67604(kg) integrated strength= -11.3335G223(/tAA2> 

the lengths are aeasrJred inteters ,the angles in degrees 

the s;-:yz coordi rrates,azi I•Jth,e 1 evat i orr arrd ro 11 .3rrgle:o are : 

• naae s ;{ y z theta ph i psi alpha 

1 fdr2 0.~5000 0.00000 0.00000 0.95000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
2 qf2 l.OoOOO 0.00000 0.00000 1.0!)000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
3 qf2 l.HiOOO 0.00000 0.00000 1.15000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
4 fdr1 1.35000 0.00000 0.00000 1.35000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
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5 qdl 1.4:i000 0.00000 0.00000 1.4ti000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
6 qd1 1.5~000 0.00000 0.00000 1.55000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
7 fdrJ 1.9ti000 0.00000 0.00000 1.!3ti000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
8 ht• 2.3~000 -0.11003 0.00000 2.36062 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
!:i fdr5 2.63000 -0.23503 0.00000 2.57713 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 

10 ~f 2.61:1000 -0.26003 0.00000 2.62043 -30.00000 0.00000 o.ooooo 0.00000 r 
11 fdr4 ~.78000 -0.31003 0.00000 2.70703 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
12 qfl 2.1:18000 -0.31)00::1 0.00000 2.?93(;3 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
13 qf1 ~.98000 -0.41003 0.00000 2.88023 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
14 fdr1 ~.18000 -0.51003 0.00000 3.05344 -30.00000 0.00000 o.ooooo 0.00000 r 
1ti qd1 3.28000 -0.56003 0.00000 3.14004 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
16 qdl 3.3~000 -0.61003 0.00000 3.22665 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
17 fdr4 3.48000 -0.66003 0.00000 3.3132!5 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
18 ~d 3.53000 -0.68~03 0.00000 3.3b6!Jb -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
19 fdrG 3.71:)000 -0.81003 0.00000 3.!57306 -30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
20 hb 4.21000 -1.11062 0.00000 3.8/365 -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
21 fdrb 4.46000 -1.32113 0.00000 3.99866 -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
22 sf 4.51000 -1.37043 0.00000 4.02365 -60.00000 0.00000 o.ooooo 0.00000 r 
23 fdr4 4.61000 -1.4ti703 0.00000 4.0736ti -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
24 qf1 4.71000 -1.!>4363 0.00000 4.12365 -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
25 qfl 4.81000 -1.63023 0.00000 4.1736ti -60.00000 0.00000 o.ooooo 0.00000 r· 
26 t'drl 5.01000 -1.80344 0.00000 4.27365 -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
27 qd1 5.11000 -1.88004 0.00000 4.323Gti -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r· 

28 q•j1 5.21000 -1.Y71l65 0.00000 4.3i'365 -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
28 fdr4 5.31000 -2.0632~ 0.00000 4.4236~ -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 T' 

30 sd 5.36000 -2 .1065tJ 0.00000 4.4486b -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
31 fdr!.i '..i.61000 -2.32306 0.00000 4.5736~ -60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
32 hb 6.04000 -2. i'331)8 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
33 fdr3 6.44000 -3.13368 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 o.ooooo 0.00000 r 
34 qt'l 6.b4000 -3.23368 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
35 qfl 6.64000 -3.33368 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
36 f'dr·l 6.84000 -3.b33G!l 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
37 qd2 6.94000 -3.63368 0.00000 4.6831:18 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
38 qd2 i .04000 -3./3368 0.00000 4.68368 -90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
39 fdr2 1.99000 -4.68:368 0.00000 4.68368 -!30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 r 
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Appendix A4: Het programma DIMAD. 

Er is een.aantaL synchrotron bundeLoptische programma's dat zich inter

nationaaL in grote popuLariteit mag verheugen. Het is wenseLijk dat er een 

zekere normaLisatie bestaat voor deze programma's, waarbij bijvoorbeeld 

invoerstructuren hetzeLfde zijn, zodat resuLtaten van diverse programma's snel 

met eLkaar vergeLeken kunnen worden. Zo is DIMAT omgezet in DIMAD, voor stan

daardisatie overeenkomstig het HAD-programma van CERN (ISE85). De verande

ringen die noodzakeLijk zijn om het programma DIMAD op een VAX-VMS systeem te 

Laten werken, zijn pas aan het einde van mijn afstudeerwerk aangebracht. 

Daarom is bij het in dit versLag gepresenteerde werk grotendeets gebruik 

gemaakt van de oudere versie DIMAT (zie hoofdstuk 4). Voor de toekomst i ge 

gebruikers van DIMAD worden hieronder de verschiLLen tussen de twee versies en 

de aanJXI.ssingen in DIMAD besproken. Er is een users guide van DIMAD (SER85). 

A4.1 Verschillen tussen DIMADen DIMAT. 

Er zijn binnen DIMAD twee modes: de MAD-mode en de DIMAD-mode. In de 

laatste komen alle gebruikelijke DIMAT operaties voor (MATRIX, MACHINE etc.) 

De MAD-mode wordt gebruikt voor de definiëring van het rooster en het wisselen 

tussen interactieve verwerking en file-invoer. Door middel van de opdracht 

"DIMAT" of "NEWBEAM" wordt overgegaan van de MAD-mode naar de DIMAT-mode. 

Terugkeren naar de MAD-mode gebeurt door het invoeren van een " 

van een " , " aan het einde van de aanroep van een operatie. 

" in plaats 

Meestal zal meteen na de aanroep van het programma DIMAD een rooster van 

file worden ingelezen. Aangenomen dat dit rooster in de file FOR020.DAT staat, 

moet hiervoor in de MAD-rnode de opdracht "CALL,20" worden gegeven. Terugkeren 

naar de standaardinvoer-'file', dit is de terminal. gebeurt door vanuit de 

MAD-mode de opdracht "RETURN" te geven. Nu kan interactief worden verderge

gaan. Indien gewenst, kan worden overgegaan naar een andere invoerfile, 

bijvoorbeeld de file FOR030.DAT door de opdracht "CAll,30". Alle uitvoer van 

DIMAD gaat naar de file FOROlO.DAT. Een gedeelte van deze uitvoer gaat ook 

naar het scherm, zodat het interactief werken met het programma zinvol kan 

zijn. 
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A4.2 Aanpassingen in DIMAD. 

Verandering van de Logicat Unit Numbers. 

Om te kunnen wisselen tussen de verschillende invoerfiles en het inter

actief werken met het programma zijn de volgende veranderingen aangebracht: 

File MADINl.FOR: 

Definitie van de LUN's: IIN = 5, 

IOUT = 6, 

ISOUT = 10. 

{Toelichting: IIN, IOUT, en ISOUT zijn eigenlijk verdwaalde namen van LUN's 

uit het DIMAT-gedeel te in het MAD-gedeel te. In de subroutine RDINIT (in 

MADlN5.FOR) worden deze dan ook omgezet naar de eigenlijke LUN's van het 

MAn-gedeelte volgens de toewijzingen: !DATA = IIN, IPRNT = IOUT, IEOiO = 

ISOUT. De subroutine RDINIT is niet aangepast. De communicatie tussen het MAD

en het DIMAT-gedeelte vindt plaats in de subroutine DIMATD. Deze subroutine is 

voor het doorgeven van LUN's van MAD naar DIMAT als onderstaand aangepast.) 

File MADIN6.FOR subroutine DIMATD: 

Voor het doorgeven van LUN's van het MAn-gedeelte naar het DIMAT-gedeelte zijn 

de volgende regels toegevoegd: 

COMMON/INOUT/IIN,ISOUT,ISO,NOUT 

IIN = !DATA 

IOUT = !ECHO 

ISOUT = IPRNT (IOUT en ISOUT zijn dus t.o.v. de definities 

in MADIN1.FOR verwisseld) 

ISO= 1 (zorgt er voor dat er ook een gedeelte van de uitvoer 

naar het scherm gaat). 

File DIMAIN16.FOR, subroutine SETUP: 

Alle toewijzingen van LUN' s in deze subroutine zijn "conunented away", omdat 

door de aanpassing van de subroutine DIMATD de LUN's voor DIMAT al bekend 

zijn. {De subroutine SETUP is hierdoor eigenlijk overbodig geworden.} 
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Weergeuen uan datum en tijd in de uituoerfile. 

Hiervoor wordt de systeem-routine LIB$DATE_TIME gebruikt in de file 

MADINl. FOR. 

Aanpassen berekening uan de uijfde synchrotronintegraal. 

De in hoofdstuk 6 beschreven verandering van de subroutine MATRIX zodat 

de vijfde synchrotronintegraal 15 correct wordt berekend, is ook hier uitge

voerd (file DIMAIN12.FOR). 

N.B.: Alle veranderingen in het programma zijn gemarkeerd met " -JU- " 
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