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Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is de ontwikkeling van methodes en technieken voor de meting en cor-
rectie van de lineaire optica in versnellers en andere opslagringen. De modus operandi gebruikt voor
het meten en corrigeren van de optiek worden in detail beschreven. De ’turn-by-turn data’ verkregen
in de ’beam position monitors’ (BPMs, monitoren die de positie van de bundel waarnemen) werden
gebruikt om de optische parameters te meten.

Een nieuw algoritme, genaamd de ’Segment-by-segment’ techniek, werd verder ontwikkeld om sterke
lokale fouten te identificeren. Deze techniek kon sterke lokale foutenbronnen voor de belangrijkste op-
tische parameters identificeren. De ’Segment-by-segment’ techniek heeft bewezen zeer nuttig te zijn
tijdens de ingebruikname van de LHC. Hoewel het een belangrijke en effectieve techniek is, is er nog
ruimte voor verbetering. Deze techniek kan worden verbeterd door een meer geautomatiseerde manier
voor het identificeren van lokale fouten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lokaal ’matching’
script of lokale respons matrix.

De CERN SPS werd gebruikt om de algoritmen te testen voor de LHC werd opgestart. In het eerste
experiment werden de metingen en correcties voor de fase van de betatron oscillaties en horizontale
dispersie getest. De ’φ-beat’ (het verschil tussen de gemeten en gemodeleerde fase verschuiving tussen
twee BPMs) werd gebruikt. De reden hiervoor is dat de ’β-beat’ (sectie 1.4.2) niet kon worden gebruikt
vanwege het 90◦ faseverschil tussen twee monitoren in het SPS-lattice. Voor de eerste keer werden hor-
izontale baancorrectoren in de sextupoles gebruikt om de ’φ-beat’ in de SPS te corrigeren, dit omdat
slechts drie quadrupoolfamilies beschikbaar zijn. Het resultaat was dat de ’φ-beat’ verminderd werd
met een factor twee. Een tweede experiment was gewijd aan de correctie van de koppeling en verticale
dispersie. Dit correctieschema maakt gebruik van verticale baancorrectoren aan de sextupoles, omdat
er slechts één ’skew’-quadrupool (normale quadrupool 45◦ gedraaid in het transversale vlak) familie
beschikbaar is in de SPS-lattice. Het resultaat van dit onderzoek was dat het mogelijk is de dominante
koppelingresonantie en de verticale dispersie tegelijk te corrigeren. Beiden werden verminderd met een
factor twee. De som resonantie werd ook gecorrigeerd, hoewel er geen gewicht werd geplaatst op deze
resonantie. Tenslotte werden studies uitgevoerd voor de lage γt optica (sectie 3.3). Voor deze optica
werd het faseverschil tussen twee monitoren gewijzigd van 90◦ in de nominale optica naar 67 ◦ voor de
lage γt optica en dit gaf de mogelijkheid om de β-functie te meten in de SPS. Deze experimenten in de
SPS waren belangrijk en bewezen dat de algoritmen ontwikkeld voor het meten en globaal corrigeren
van de optiek uitstekende prestaties leverden.

Tijdens de ingebruikname van de LHC werden meerdere optica metingen en correcties uitgevoerd.
Een aantal belangrijke lessen konden geleerd worden over opticacorrectie in de LHC. In de eerste plaats
is het belangrijk om de dominante lokale fouten te identificeren en te corrigeren. Wanneer de lokale
fouten gecorrigeerd worden tot een niveau waarbij geen verdere lokale correcties meer mogelijk zijn, kan
een globale correctie toegepast worden, die probeert een globale ’fit’ met alle beschikbare correctoren
te vinden. Er is geprobeerd om alleen de correctoren rond IR2 te gebruiken om een globale correctie
(tijdens de periode dat de LHC ionen versnelde) uit te voeren, omdat verwacht werd dat de fouten
alleen zouden ontstaan uit de ’squeeze’ rond IP2. Deze poging was succesvol bij het corrigeren van
de globale optische functies, maar de correctie had een negatief effect op de lokale optische functies.
Deze correctie veranderde het lokale faseverschil aanzienlijk. De dominante quadrupool en ’skew’-
quadrupoolfouten zijn waargenomen in de triplet magneten en de waarden voor de gebruikte correctie
zijn constant tijdens de ’squeeze’ (’squeeze’ is de techniek waarin de β∗ word verlaagt in de IPs).
De ’β-beating’ werd met succes gecorrigeerd tijdens injectie (450 GeV) tot ongeveer 30%. Er werd
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besloten dat deze correctie, net boven de toleranties, aanvaardbaar was, als gevolg van lagere dan
verwachte ’RMS’ spreiding van de baan. Meerdere meet- en correctiesessies werden gehouden voor
verschillende β∗ (sectie 1.2.1) waarden. Voor een β∗ waarde van 1,5 m werd de fout gecorrigeerd van
60 % tot ongeveer 15 %. Tabel C.2 geeft een overzicht van de behaalde resultaten in de loop van de
ingebruikname van de LHC.

Run E (GeV) β∗ (IP1, IP2, IP5, IP8 Peak ∆β
β voor

[%] Peak ∆β
β na

[%]

2009-2010 450 (11,10,11,10) ∼ 50 ∼ 30
2009-2010 3500 (2,2,2,2) ∼ 60 ∼ 25
2009-2010 3500 (3.5,3.5,3.5,3.5) ∼ 35 ∼ 15

2011 3500 (1.5,10,1.5,10) ∼ 60 ∼ 15
2011 3500 (1,10,1,10) - ∼ 10

Table C.2: Samenvatting van de bereikte correcties in de loop van de ingebruikname van de LHC.

Een succesvolle samenwerking werd gestart met de Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) van
het BNL laboratorium, New York. Het doel van deze samenwerking was om de ’Segment-by-segment’
techniek (ontwikkeld voor de LHC) te implementeren in RHIC. Deze implementatie kende een aantal
uitdagingen. De eerste uitdaging was dat in RHIC alleen ’dual plane’ BPMs (BPMs die de positie
van de straal in beide vlakken waarnemen) gëınstalleerd zijn rond de ’Interaction regions’ (IRs), en
buiten de IR slechts ’single plane’ BPMs (zijn BPMs die de positie van de straal oftwel in het horizon-
tale of vertical vlak waarnemen) beschikbaar zijn. De tweede uitdaging was dat slechts een beperkt
aantal onafhankelijke quadrupolen beschikbaar zijn rond de IRs, dit vormt een beperking voor mo-
gelijke correcties. Ondanks deze beperkingen, zijn de eerste resultaten van de segment-by-segment
techniek veelbelovend. De ’β−beat’ in de ring is voor beide vlakken teruggebracht van 30 %, 40 %,
respectievelijk voor het horizontale en verticale vlak, tot een niveau van ∼ 20%. Toch zal een aantal
zaken verduidelijkt moeten worden in de toekomst. Bijvoorbeeld het effect van de AC-dipool in RHIC
zal onderzocht moet worden en algoritmen zullen moeten worden ontwikkeld om de slechte BPMs te
filteren.

Dezelfde algoritmes die zijn ontwikkeld voor de globale correctie van de koppeling en de verticale
dispersie in de LHC zijn toegepast voor simulaties van de CLIC ’damping ring’. Drie verschillende
gevallen werden bestudeerd. Rotaties werden toegepast op de dipolen en quadrupolen en verplaatsin-
gen op de quadrupolen. De belangrijkste bijdrage aan de ’emittance’ verhouding tussen het horizontale
en verticale vlak komt van de ’verschil koppelingresonantie’ (sectie 2.4.3). Het geval met de grootste
’emittance’ HV-verhouding was voor de de ’skew’-quadrupool rotatie. Simulaties met quadrupool
verplaatsingen konden niet worden uitgevoerd voor een ’RMS’ spreiding hoger dan 10 µm. Het cor-
rectiealgoritme voor de koppeling en verticale dispersie toont goede resultaten. De emittance HV-
verhoudingen werden verminderd met een factor 3-5. Betere correctie kan worden bereikt door een
iteratief correctieproces. De eerste resultaten voor de CLIC ’damping ring’ zijn veelbelovend en tonen
aan dat de dezelfde algoritmen die zijn ontwikkeld voor de SPS en de LHC zouden kunnen worden
toegepast op een elektronmachine. Echter verder onderzoek zal nodig zijn om het effect van verplaatsin-
gen van de sextupolen te onderzoeken. Onderzoeken over het aantal ’skew’-quadrupolen en het aantal
verschillende families van skew-quadrupolen moeten in meer detail worden uitgevoerd. Dit zal niet
alleen afhangen van de resultaten van de optische studies, maar ook het beschikbare budget. Metingen
werden ook uitgevoerd bij SOLEIL, een lichtbron, om te testen of de ontwikkelde meettechnieken voor
hadronmachines kunnen worden toegepast op leptonmachines. Eerste experimenten toonden aan dat
de meting zou kunnen worden toegepast op de lineaire optica en niet-lineaire termen, maar een meer
gedetailleerde studie is nodig om de niet-lineariteiten van een BPM te onderzoeken en de discrepantie
tussen de standaard LOCO analyses (sectie 2.6) en de technieken die hier werden besproken.
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