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Summary

This thesis describes the research done to provide stabilisation and precision po-
sitioning for the main beam quadrupole magnets of the Compact Linear Collider
CLIC.
The introduction describes why new particle accelerators are needed to further
the knowledge of our universe and why they are linear. A proposed future ac-
celerator is the Compact Linear Collider (CLIC) which consists of a novel two
beam accelerator concept. Due to its linearity and subsequent single pass at the
interaction point, this new accelerator requires a very small beam size at the
interaction point, in order to increase collision effectiveness. One of the techno-
logical challenges, to obtain these small beam sizes at the interaction point, is
to keep the quadrupole magnets aligned and stable to 1.5 nm integrated r.m.s.
in vertical and 5 nm integrated root mean square (r.m.s.) in lateral direction.
Additionally there is a proposal to create an intentional offset (max. 50 nm every
20 ms with a precision of +/- 1 nm), for several quadrupole mangets along the
beamline, to steer the beam. This reduces the required number of dipole kicker
magnets. Resolving this challenge is the subject of this thesis.
Chapter 2 gives an overview of the basic principles of vibration isolation used
to keep payloads stable at a defined position, and presents several stabilisation
tables from literature. From these literature examples it was decided to use a stiff
piezo actuator, to be robust against external forces (e.g. water cooling, ventila-
tion, cabling,). The vibration sensor was placed on top of the quadrupole, to use
the full bandwidth of the sensor. The principles of piezo actuators and vibration
sensors were also described to get a better understanding of the potential prob-
lems.
Chapter 3 presents the simplified modelling done to research the basic control
theory needed, and the dangers related to the type of sensor used, mounting the
stabilisation and positioning system on top of an alignment stage, the effect of the
flexibility of the magnet and the flexible joint connected to the actuator to protect
it from non-perpendicular forces. From these simulations, it was decided to make



the modes for the alignment stage and the flexural mode of the magnet higher
than 50 Hz. This was done to increase stabilisation performance. The mode
related to the flexural hinge should be placed outside of the controller bandwidth
due to stability issues of the controller as, in this case, the actuator and sensor
are not collocated anymore.
In Chapter 4 the problem of multiple degree of freedom stabilisation was anal-
ysed. Several configurations with three and two legs were evaluated for stiffness
and controllability. Finally it was decided to use two legs under an angle of 70
degrees with shear pins providing longitudinal stiffness and increased rotational
stiffness.
The practical implementation of the control system is described in Chapter 5.
The limitations between digital and analogue control systems are described, and
the building blocks for the final control system used in Chapter 6 are presented.
Several test benches were developed to validate the control theory in a step by
step manner. These different benches and the corresponding test results for posi-
tioning and stabilisation are shown in Chapter 6. These tests confirmed that the
required stabilisation and positioning levels were achieved with simplified test-
setups.
Chapter 7 provides a comprehensive conclusion and the future work that needs to
be done to continue the project. A full system for the smallest Type 1 quadrupole
magnet will be build and a new radiation hard sensor is being researched.
More stabilisation systems were investigated than presented in Chapter 2. An
overview of these systems and a reverse engineering of an existing stabilisation
table are shown in Appendix A.



Samenvatting

Deze thesis beschrijft het onderzoek om de vierpolige magneten van de hoofd
straal voor de Compact Linear Collider (CLIC) van stabilisatie en precisie richten
te voorzien. De introductie beschrijft waarom er nieuwe deeltjes versnellers nodig
zijn om onze kennis van het heelal te verbreden en waarom deze lineair zijn. Een
van de toekomstige deeltjes versnellers die op dit moment bestudeerd wordt voor
zijn haalbaarheid is de Compact Linear Collider (CLIC). Deze deeltjes versneller
bestaat uit een nieuw concept waarbij een tweede deeltjes straal gebruikt wordt
voor het versnellen van de hoofdstraal. Doordat het een lineaire versneller is, is
er slechts n mogelijkheid to botsingen. Hierdoor moeten de straal bundels heel
klein zijn zodat de deeltjes dicht bij elkaar zitten, om zo de botsing efficintie
te verhogen. Een van de technologische uitdagingen, om de hoofdstraal klein te
houden, is het uitlijnen van de vierpolige magneten en vervolgens stabiel houden
tot 1.5 nm gentegreerde effectieve waarde (r.m.s.) in verticale richting en 5 nm
gentegreerde r.m.s. in horizontale richting. Er is een bijkomend voorstel waarbij
enkele magneten met een bewuste verspringing (stappen van max. 50 nm per
20 ms en een precisie van +/- 1 nm) worden gepositioneerd. Hiermee kan het
traject van de deeltjes gestuurd worden en twee polige sturing magneten worden
uitgespaard. Het oplossen van deze technologische uitdagingen is het onderwerp
van deze studie.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de basis principes voor trilling isolatie die
gebruikt worden om instrumenten stabiel op een gedefinieerde positie te houden.
Verder worden enkele bestaande systemen gepresenteerd. Deze literatuur studie
leidde tot de keuze voor piezo actuatoren om zo gewapend te zijn tegen externe
krachten zoals water koeling, ventilatie van de tunnel, kabels, etc. De trilling
sensor is op de magneet geplaatst om zo de volledige bandbreedte van de sensor
te kunnen gebruiken. Ook de principes van een piezo actuator en trilling sensoren
worden besproken om zo de potentiele problemen beter te begrijpen.
In hoofdstuk 3 worden de simulaties getoond van vereenvoudigde modellen om
zo de benodigde controle theorie en de gevaren gerelateerd aan het type sensor,



de locatie op het uitlijn systeem, de flexibiliteit van de magneet en de flexibele
verbinding tussen de magneet en de actuator. Uit deze studie is besloten om de
resonantiefrequenties gerelateerd aan het uitlijningsysteem en de magneet hoger
dan 50 Hz te plaatsen. Dit niet vanwege stabiliteit problemen van het cont-
role systeem maar vanwege betere prestaties voor de trilling isolatie. De flexibele
verbinding moet een resonantiefrequentie hebben die hoger is dan de bandbreedte
van het controle systeem om zo de stabiliteit te garanderen. Dit kan opgelost wor-
den door de sensor en de actuator wederom op dezelfde vrijheidsgraad te laten
werken.
In hoofdstuk 4 wordt het probleem van stabilisatie met meerdere vrijheidsgraden
bestudeerd. Verschillende configuraties met twee en drie benen worden onder de
loep genomen, en gevalueerd met betrekking tot stijfheid en controleerbaarheid.
De uiteindelijke keuze is gevallen op een twee benige configuratie waarbij de twee
benen onder een hoek van 70 graden met de grond staan, en pinnen om het sys-
teem te verstijven in longitudinale en roterende richting.
De praktische implementatie van het controle systeem wordt beschreven in hoofd-
stuk 5. De limieten van een digitale en analoge versie van het controle systeem
worden beschreven, en de bouw blokken voor de uiteindelijke versie, gebruikt in
hoofdstuk 6, worden beschreven.
Verschillende test banken zijn ontwikkeld om de controle theorie stapsgewijs te
valideren. Deze test banken en de bijbehorende test resultaten zijn beschreven in
hoofdstuk 6. Deze testen bevestigen dat het technisch haalbaar is om te stabilis-
eren tot de benodigde precisie en de positie van een massa te veranderen binnen
de gevraagde norm.
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van alle conclusies van onderzoek en beschrijft
de volgende stappen in het project. Een volledige test bank met een type 1 mag-
neet is onder constructie en een nieuwe trilling sensor, bestand tegen radioactieve
straling, is onder ontwikkeling.
Er werden meer stabilisatie systemen onderzocht dan beschreven in hoofdstuk
2. Een overzicht van deze systemen en een test van een bestaande tafel worden
beschreven in Appendix A.


