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januari 1991/RM 

Timing injectiekickers 

Vanuit de afdeling VD is de vraag gesteld of het manipuleren van de Closed Orbit (CO.) 
m.b.v. de twee elektrostatische injectiekickers mogelijk tot bundclverlies (en dus tot een 
verhoogd stralingsniveau) kan leiden. Aangezien deze kwestie samenhangt met de wijze waarop 
de beide kickers (moeten) worden bedreven - en dus niet alleen voor de VD van belang is -
volgt hieronder een korte samenvatting van de injectieprocedure. 

injectieproces 

Fig. 1 toont het bundelvlak van AmPS; het tracé rondom het injectiepunt is schematisch 
weergegeven. De actie van beide (elektrostatische) injectiekickers Kj en K2 is het creëren van 
een lokale CO.-verstoring Ayco in het verticale vlak. Het minimum van de aldus verplaatste 
CO. raakt het vlak van het injectiekanaal (met een zekere horizontale offset Axinj van dit kanaal 
t.o.v. het minimum van de CO.). Voorde volgende beschouwing is alleen de verticale richting 
van belang. 

De positie van het injectiekanaal is vast: er wordt dus altijd met een offset Ayco 

geïnjecteerd. Dit resulteert (t.g.v. off-axis bundeltransport door de quadrupolen in het gebied 
tussen injectiepunt en kicker Kj) in een hoek 0j van de CO. in het centrum van Kj. Teneinde 
de CO. ni Kj weer te laten samenvallen met de optische as van de machine, zal Kj de 
passerende bundel over - 0 / moeten afbuigen. Zo wordt de CO-verstoring, geïntroduceerd 
door het injectiekanaal, dus gelocaliseerd. Teneinde, bij injectie over meer dan één turn, te 
voorkómen dat de terugkerende bundel (waarvan de CO. dan samenvalt met het 
machinecentrum) door Kj over een hoek -$j wordt afgebogen, is er een tweede kicker, K2, 
geïnstalleerd. K2 brengt de terugkerende bundel in dezelfde positie als de geïnjecteerde: op deze 
wijze worden zowel geïnjecteerde bundel als de terugkerende bundel door Kj op dezelfde wijze 
behandeld. 
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één-turns injectie 

Uit bovenstaande beschouwing volgt dat, in geval van één-turns injectie, K2 niet geêxciteerd 
behoeft te worden. Immers, vóórdat de terugkerende bundel de positie van Kt bereikt, is 
achtereenvolgens het injectieproces beëindigd (één-turns injectie!) en Kt afgeschakeld. Wèl 
dient Kt pas afgeschakeld te worden nadat de 'staan' van de bundel K1 is gepasseerd: doordat 
0| = &i[(Ayc.o)inj\'cn (Aye*)*} ~ constant, zal dus ook 67 niet mogen variëren zolang er een 
bundel in Kj aanwezig is. Treedt een dergelijke variatie tóch op, dan zal dit verticale betatron-
oscillaties van de bundel tot gevolg hebben, die Cy, en dus (Cy)^, vergroten. In Tabel 1 is de 
relatieve emittantie vergroting, Aele^, gegeven als functie van een kick AQX ter plaatse van Kt. 
Aangezien de totale bundelafmeting evenredig is met vfc, leidt een emittantie toename niet au
tomatisch tot bundelvtrlies (6j = 02 - 2.8 mrad; een hoekfout zal een fractie van deze waarde 
zijn; de resulterende bundeloscillaties worden dan vergelijkbaar met de CO. variaties 
veroorzaakt door de orbit correctors). 

Tabel 1 Relatieve verticale emittantie toename Aele0 als gevolg van een kick Ad} ter plekke 

van K,. ftKj) => 7.5 m Index 1: (ejy = (£^y = 0.15 x 10-* rad.m; 

Index 2: (ejy = (e^)y = 0.30 x IQr6 rad.m; 

A6j [mr] 

0.04 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

Ae,/e0 

0.65 

1.9 

4.8 

8.7 

13.7 

19.6 

Aeje0 

0.44 

1.25 

3.0 

5.3 

8.0 

11.2 

looptijden 

De elektronen bewegen in de longitudinale richting met de lichtsnelheid; de looptijden over 
afstand T worden derhalve gegeven door x[ns] = 3.336 l[m] 
De volgende afstanden zijn van belang, zie Fig. 1: 

omtrek AmPS: 211.6 m —> r , = 706.0 ns 

lkick. 1.5 m —> tk = 5.0 ns 
Skick: 23.25 m —> zs - 71.5 ns 
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Het injectiepunt ligt ruwweg symmetrisch tussen KÉ en K2\ afschakelen van Kt in geval van 
één-tums injectie zal dus pas 40 ns né het beëindigen van de injectie mogen beginnen. De 
terugkerende bundel mag pas de positie van Kj bereiken nadat Kt bijna volledig (zie Tabel 1!) 
is afgeschakeld. Ook de effecten van 'ringing' van Kt kunnen m.b.v. de gegevens van Tabel 1 
worden afgeschat. 

3-turns injectie 

Voor 3-turns injectie is het functioneren van beide injectiekickers noodzakelijk. Vóórdat de 
Tcop' van de geïnjecteerde bundel drie omwentelingen heeft volbracht, dient de rondom het 
injectieseptum verplaatste CO. weer samen te vallen met het machinecentrum. Dit gebeurt door 
in beide kickers de electrische veldsterkte over een tijdsinterval ifM ( x ^ = 70 ns) tot (bijna) nul 
te reduceren. Uit het voorgaande volgt, dat Kt t.o.v. K2 een delay van 77.5 ns dient te 
hebben: bij synchroon afschakelen van beide kickers zou bij aankomst van de bundel in Kj 
deze kicker reeds afgeschakeld zijn, terwijl de bundel tussen Kl en K2 door K2 een kick heeft 
ontvangen variërende van 62 tot praktisch nul ( Xjali - rs). Indien beide kickers met een delay 
van xs gekoppeld worden, zal de aankomende bundel in Kj het juiste veld aantreffen om de 
CO. na" het verlaten van Kj met het machinecentrum te laten samenvallen. 
In de kickers treedt derhalve geen bundelverlies op (in Saskatoon, waar een soortgelijke 
injectie-procedure wordt gehanteerd, is dat ook niet waargenomen). 

Timingfouten en/of onderlinge verschillen tussen de kickers vertalen zich ook hier in een 
vergroting van de emittantie £>,. Voor een timingfout Ats in ts, wordt de resulterende hoekfout 
A$i (geïntegreerd over tjaü, zie Fig. 2) ter plaatse van Kt gegeven door 

Om af te schatten welke toename van Cy nog toelaatbaar is voor de gebruiker (i.e. de exp. 

fysicus), maken we gebruik van de observatie dat een spotverschuiving van ~ 1 mm op het 

target de resolutie merkbaar beïnvloedt. De horizontale (na* de rotator!) spotafmeting op het 

target is in de orde van 3mm (nominale afmeting; wordt soms kleiner gemaakt). Voor een aantal 

£y-waarden zijn de volgende, m.b.v. het triplet aangepaste, bundelafmetingen op het target 

berekend {janvdl / 910130): 

De waarden van Tabel 2 indiceren, dat een vergroting van Ey met een factor 2 a 3 nog wel 

toelaatbaar is. Uit Tabel 1 volgt dan :Adj < 0.1 mr, wat dan volgens verg. (1) leidt tot 

Axs <, 1.25 ns. (!) 
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opmerking: de storende invloed van de kicker treedt slechts op gedurende t = x^t; nu is 
xfaulT/ ~ 10%, dus de vergrote waarde van ey zal zich als een 'halo' tf (in 
de phase ruimte) manifesteren. £y* bevat ongeveer 10% van de bundel. 
Aangezien £y+ dezelfde Twiss-parameters heeft als Ey , zal £,,* op dezelfde 
wijze door het triplet worden beïnvloedt als ÉL (er is hier aangenomen, dat de 
in AmPS ontstane £y

(+) ongewijzigd in het extractiekanaal verschijnt). Op het 
target zal dus de invloed van deze halo nog merkbaar kunnen zijn . 

Tabel 2 Bundelafmetingen op het target als functie van £y 

Ey [mm.mrad\ 

0.15 

0.30 

0.45 

x[cm] 

0.14 

0.28 

0.15 

B[mrad\ 

0.42 

0.75 

0.52 

y[cm) 

0.030 

0.030 

0.030 

$[mrad\ 

0.61 

0.61 

0.61 
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Fig. 1 Locale Qosed Orbit verstoring door de twee injectiekickers rondom het injectiepunt. 

A T s 0 , 

Fig. 2 Het effect van een timingfout Axs in het timingverschil xs tussen de twee 
elektrostatische kickers. 


