
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO
INSTITUTO DE FISICA E QufMICA DE sAo CARLOS

DEPARTAMENTO DE FfSICA E CrENCIA DOS MATERIAlS

FfsICA DE ACELERADORES
APLICADA AO ANEL DE

ARMAZENAMENTO DE ELETRONS
UVXDOLNLS

Tese apresentada ao Instituto de Fisica e
Quimica de Sao Carlos, da Universidade
de Sao Paulo, para obten~ao do titulo de
Doutor em Ciencias - Fisica Basica.

SERVI<;:ODE BIBLIOTECA E INFO~;,\A<;:.J.O - Irose
FISICA



[Jiij~ UNIV~RSIDADE
DE SAO PAULO

Instltuto de Flslce e Qulmlca de Sio carlos Fane (0162) 72·6222
Fax (0162) 72·2218

Av. Or. Carlos Botelho. 1465
Caixa Postal 369
CEP 13560.970· SAo Carlos· SP
Brasil

MEMBROS DA COMISS~Q JULGADGRA DA TESE DE DOUTORADO DE lIU lIN APRE5ExT~Dk h: INSTITUTD rE FISICA E
gUJ~ICA DE SAD CARLOS. DA UNIVERSIDADE DE S~G PAULO. EM 06/08/1993

____~_:.-_l.2.~!!~-(/;--.--------

-" -- (,,:'/"



Wen you've built the synchrotron, Samivel, you'll understand a
good many things as you don't understand now; but vether it
is worth while goin' through so much to learn so little, as the
charity-boy said ven he got to the end of the alphabet, is a
matter o'taste.
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A rede magnetica do anel de armazenamento de eletrons de 1.15GeV para a fonte de

ultravioleta - raios-X mole do LNLS (UVX) e apresentada e a estabilidade do movimento
das partfculas neste anel e analisada. Tanto a dinfunica linear como a nao-linear nos espa~os
de fase transversal e longitudinal san abordadas. Estudos do efeito de sextupolos na rede
permitiram a otimiza~ao da abertura dinfunica do anel atraves da minimiza~ao da aberra~ao
geometric a induzida pelos sextupolos de corre~ao cromatica. Sao apresentados tambem
estudos da flexibilidade de ajuste do anel a diferentes configura~oes 6ticas, de corre~ao de
6rbita distorcida devido a erros de multipolo, alinhamento e excita~ao dos imas; e do
processo de inje~ao de eletrons.

o movimento no espa~o de fase longitudinal de aneis quase-is6cronos e analisado
incluindo-se termos de segunda ordem e efeitos das oscila~Oesbetatron transversais sobre 0

fator de compacta~ao de momentum. As condi~Oesde estabilidade neste caso san descritas.
Propomos urn modo de opera~ao quase-is6crono para 0 UVX onde 0 fator de compacta~ao
de momentum e duas ordens de grandeza menor que no modo normal, podendo fomecer
pacotes de eletrons de 2.7 ps (desvio padrao).



The magnet lattice of a 1.15 GeV electron storage ring for the LNLS ultraviolet-soft
X-ray source is described and the stability of the particles motion in this ring is analyzed.
Both the linear and non-linear dynamics in transverse and longitudinal planes are discussed.
Studies of the effects of sextupoles on the lattice lead to dynamic aperture optimization
through minimization of geometrical aberration induced by the cromaticity correction
sextupoles. Discussions include also studies of the lattice flexibility to other optical
configurations; multipole, alignment and excitation errors and orbit distortion correction, and
the injection process.

The motion in longitudinal phase space of quasi-isochronous rings is analyzed
including second order terms and the effect of transverse betatron oscillations on the
momentum compaction factor. We describe the conditions for stability in this case. We
propose a quasi-isochronous operation mode for UVX where the momentum compaction
factor is decreased by two orders of magnitude with respect to the standard operation mode.
This mode can provide electron bunches 2.7 ps (one sigma) long.
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Capitulo 1

Introdu~ao

o trabalho apresentado nesta tese faz parte de urn programa ainda em andamento para

projetar, construir e operar 0 Laborat6rio Nacional de Luz Sfncrotron - LNLS - em

Campinas. 0 equipamento principal do LNLS e urn anel de armazenamento de eletrons, 0

UVX, uma fonte dedicada de radia<rao sincrotron cobrindo 0 espectro eletromagnetico na

faixa do ultra-violeta de vacuo e raios-X moles. As propriedades de brilho sem precedentes

destas poderosas fontes de radia<rao e 0 grande potencial oferecido para estudo de materiais

tern motivado a constru<rao de aceleradores em varios pafses do mundo nos ultimos anos.

Entretanto, as condi<r6es cada vez mais exigentes de focaliza<rao do feixe vao tornando a ope-

ra<raodestas maquinas cada vez mais crftica. Este fato tern desafiado e estimulado pesquisas

na area de aceleradores como, por exemplo, estudo do movimento nao-linear das partfculas,

constru<rao de cavidades de radiofreqiiencia sem modos de oscila~ao perigosos de mais alta

ordem, movimentos coletivos acoplados, especialmente a alta freqiiencia, e outras. Discute-

se a viabilidade de aneis com ernitancias lirnitadas por difra~ao. Outras potencialidades da

radia<rao sincrotron tambem come~am a ser pesquisadas tais como coerencia, estrutura tem-
poral ultra-curta (sub-pico segundo), polariza<rao de alternancia rapida, etc.

No caso do LNLS, 0 trabalho iniciou-se ha aproximadamente seis anos (1987) a
partir do zero. Nao havia na epoca, no Brasil, pessoas com experiencia anterior na area. 0

aprendizado foi-se dando 'domesticamente' a partir do primeiro sistema de acelera<rao

construfdo, 0 canhao e acelerador linear de eletrons, passando por urn largo espectro de
atividades (linhas de transporte, espectrometros, medidas de emitfmcia, sistemas de

alinhamento, medidas magneticas, etc) ate 0 projeto do anel de armazenamento de eletrons
UVX em seus mais variados aspectos.

o projeto de urn anel de armazenamento de eIetrons que atinja os objetivos de alta

intensidade e longa durabilidade de feixe e uma tarefa complexa que incorpora tanto a
aplica<rao de tecnicas de engenharia como de conceitos de ffsica classica e moderna. A ffsica

de aceleradores envolve assim, urn conjunto amplo de materias (eletrofmas, ultra-alto vacuo,

radiofreqiiencia, controle numerico, monitoramento, etc) cuja integra<rao visa a modelar as
propriedades e proporcionar as condi<r6es de estabilidade ao feixe armazenado de partfculas
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em aha energia. Como ocorre em projetos desse tipo, as solu~oes existentes nem sempre se
adaptam as necessidades e disponibilidades locais, cada maquina tendo de ser analisada e
otimizada individualmente.

o objetivo desta tese e explorar, atraves da ffsica de aceleradores, as rela~oes
entre os parametros e as propriedades do anel de annazenamento de eletrons UVX do
LNLS, 0 que nos levani tanto a justificar, com base nos requisitos de projeto, a
escolha de tais parametros, como a contribuir para a recente area de pesquisas
focalizando a obtencao de pacotes de eletrons ultra-eurtos.

Neste capitulo inicial faremos uma introdu~ao a ffsica de aceleradores abordando os
conceitos basicos da area. Introduziremos tambem as redes magneticas de baixa emitancia e
os codigos numericos de que dispomos para seu estudo.

Urn dos aspectos mais importantes de urn anel de arrnazenamento e a rede magnetica,
o arranjo otico de dipolos defletores, quadrupolos focalizadores e outros elementos
magneticos. No capitulo 2 descrevemos a rede do UVX analisando especialmente 0 modo
normal de opera~ao. Outros modos de opera~ao e 0 processo de inje~ao tambem sao
examinados.

Os efeitos nao-lineares no UVX causados pela presen~a de sextupolos, sao estudados
e discutidos no capftulo 3. Aplicamos com sucesso urn metoda para minimizar os efeitos
nao-lineares introduzidos por estes magnetos e assim aumentar a regiao de estabilidade do
movimento das partfculas.

Dedicamos aten'rao especial no capitulo 4 a questao dos aneis quase-isocronos.
Nestes aneis 0 tempo de revolu'rao das partfculas e quase independente do desvio de energia
das partfculas e esta e uma condi'rao necessaria para se produzir pacotes ultra-curtos de
eletrons em aneis de armazenamento. Analisamos a dinamica longitudinal da particula
incluindo termos nao-lineares e estabelecemos as condi~oes em que 0 movimento e estavel.
o trabalho desenvolvido neste capitulo foi objeto de urn artigo publicado na NIM: L.Lin and
C.E.T.Gon~alves da Silva, NIM A329 (1993) 9-15.

As fontes de radia'rao sincrotron evoluiram nas ultimas duas a tres decadas atraves de
tres 'gera~oes', desde as fontes parasitas em aceleradores para ffsica de alta energia, ate os
aneis de arrnazenamento de eletrons (ou positrons) de emitancias extremamente baixas dedi-
cados a produ'rao de radia~ao sincrotron e otimizados para inser'rao de onduladores e
wigglers. As fontes de primeira gera~ao foram construidas para estudos em ffsica de alta
energia e os usos envolvendo radia'rao sincrotrongeralmente come~aram de forma parasftica.



Em muitos casos a expansao do uso da radia~ao levou os aneis a ficarem parcialmente ou

totalmente dedicados a nova fun~ao. Estas fontes ofere cern em muitos casos, especial mente

no dos grandes aneis de colisao (caso do PEP), radia~Oes extremamente brilhantes e coe-

rentes, ate mais que os aneis de terceira gera~ao. A segunda gera~ao de aneis foi projetada

desde 0 infcio para produ~ao de radia~ao sfncrotron. Sao exemplos de aneis de segunda ge-

ra~ao 0 SRS em Daresbury, 0 Photon Factory no Japao, 0 Bessy em Berlin e 0 NSLS em

Brookhaven. Estes saD aneis que ja estao totalmente operacionais e que servem a maior parte

da comunidade usuaria de radia~ao sfncrotron atualmente. Os aneis de terceira gera~ao SaD

projetados para emitancia de feixe mais baixas que os da outra gera~ao e trechos retos longos

otimizados para inser~ao de wigglers e onduladores, podendo aumentar 0 brilho e a coeren-

cia da radia~ao por varias ordens de magnitude. Estes aneis tern colocado muitos desafios

aos ffsicos de aceleradores, como por exemplo a obten~ao de regioes suficientemente
grandes de movimento estavel na presen~a de fortes efeitos nao-lineares. Apesar disso, os

aneis de terceira gera~ao come~am a entrar em opera~ao, como 0 primeiro e ja estabelecido
Super-Aco em Orsay e os mais recentes ESRF em Grenoble e ALS em Berkeley.

1.2 Introdu~o basica a fisica de aceleradores de particulas
Faremos neste ftem uma breve introdu~ao a ffsica de aceleradores de particulas, em

particular, dos aneis de 3.rmazenamento de eletrons para produ~ao de radia~ao sincrotron,

com 0 intuito de apresentar os conceitos basicos e a terminologia usados na area. Nao ha a

inten~ao de se dar uma visao detalhada completa do assunto. Em lugar disso citamos
algumas referencias[l] que, sem duvida, serao hem mais apropriadas para esse fim.

1.2.1 Osdla,oes transversa is ou betatron
o movimento de uma particula em urn acelerador e descrito normal mente em termos

de uma 6rbita de referencia definida para uma partfcula com momentum de referencia Po. E
conveniente escolhermos tal 6rbita como sendo aquela peri6dica que se fecha sobre si mesma

ap6s uma volta, a qual chamaremos orbita fechada ideal. 0 movimento de uma partfcula

arbitrana e entao descrito em termos dos desvios em rela~ao a esta 6rbita fechada ideal.

Os aceleradores e aneis de armazenamento saD constituidos por uma seqUencia de

elementos magneticos que formam 0 que chamamos de rede magnhica. No projeto de urn
anel de armazenamento, iniciamos normalmente com uma rede simplificada contendo apenas

dipolos e quadrupolos magneticos ideais. Os dipolos definem a 6rbita fechada ideal para a

partfcula de referencia. Os campos magneticos podem, entao, ser expandidos em tomo desta
6rbita, 0 que nos leva as equa~oes para as partfculas que se desviam da 6rbita de referencia.

Se considerarmos apenas os termos lineares, as equa~oes do movimento tern a seguinte



forma para os movimentos horizontal (no plano da 6rbita) e vertical (perpendicular ao plano
da 6rbita), respectivamente:

d2x ~
-2 +Kx(s)x=- (l.Ia)
ds p( s)

d2y
ds2 +Kis)y=O (l.Ib)

1KxCs)=-2--K(s)
P (s)

Ky(s)=K(s)

o sistema de coordenadas x, y, s e usado, onde s corre ao longo da 6rbita ex e y descrevem
os desvios da 6rbita de referencia transversais a esta, conforme mostra a figura 1.1.

p( s) = _P- e K(s) = ~ dB definem respectivamente 0 raio de curvatura (dipolos) e a
eB(s) Bp dX

focaliza~ao (quadrupolos). Arnbas sao fun~Oesde s definidas pela rede e, para urn acelerador
circular, sao peri6dicas. Neste caso as equa~oes homogeneas correspondentes sao
conhecidas como equa~Oesde Hill. Devido as for~as de focaliza~ao descritas por K(s), 0

movimento e oscilat6rio em tomo da 6rbita de referencia. Este movimento e chamado de
oscila~iio betatron. Nas equa~Oes(1.1) desprezamos a varla~aode momentum devido a, por
exemplo, acelera~ao ou radia~ao sfncrotron. Isto pode ser feito desde que a varia~ao de
momentum seja lenta comparada a oscila~aobetatron (aproxima~aoadiabatica).

As solu~oes das Eqs.(l.I) podem ser escritas em forma de oscila~oes pseudo-
harmonicas, introduzidas no artigo classico de Courant e Snyderl2J:

Jx e cfJx, que definem a amplitude e a fase do movimento betatron, sao constantes dadas pelas
condi90es iniciais da partfcula. A fun9ao amplitude PJs), oufun~ao betatron, e a solu~ao da
equ~ao diferencial
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Figura 1.1: Sistema de coordenadas curvilfneo seguindo a 6rbita de
referenda.

Das equa~Oes(1.4) e (1.5) podemos mostrar que em qualquer azimute s do anel as
coordenadas de urn eletron no espa~o de fase, x e x'=dxlds, satisfazem a rela~ao:

2J 2 2 ' a ,2x = Yxx + axxx + I-'xx

onde ax = -IJ~ /2 e Yx = (1+ a/ )/lJx' Esta equa~ao descreve uma elipse no espa~o de
fase (x, x') de area constante igual a A=21tlx. Assim, em azimutes s diferentes ao longo da
6rbita, a forma e a orienta~aoda elipse vaGvariando devido a varia9ao da fun~ao IJxrs) mas a
sua area e invariantee define a emitancia da particula Ex:

donde Ex=2Jx- A invariancia da area da elipse (e logo da emitancia) e 0 teorema de Liouville.
Na figura 1.2 mostra-se a elipse de fase em uma determinada posi9ao s e seus pontos
extremos. Temos que

Xmax = ~ExlJx

A maxima emitancia para uma partfcula no anel e determinada pelo menor de dois limites: 0

limite ffsico da maquina fixado pelas paredes da camara de vacuo, ou 0 limite dinamico



delimitado pela maxima regiao de estabilidade do movimento da partkula. Esta emitancia

maxima e uma caracteristica do anel e e denominada aceittmcia transversal do anel.

Para urn acelerador circular 0 numero de comprimentos de onda das oscila~6es

betatron em uma revolu~ao em tomo do anel e conhecido como sintonia e e dado por:

1 s+C dr
vx = 2n J PAr)

s .

onde C e a circunferencia do acelerador. Express6es similares valem para 0 plano vertical.

A sintonia e. geralmente. urn numero fracionario de modo que 0 deslocamento transversal da
particula em urn azimute s particular varia a cada revolu~ao podendo assumir todos os
valores entre os extremos ±~2JP( s). A fun~ao P define assim 0 envelope das oscila~6es

betatron.
o significado da sintonia v torna-se mais claro se considerarmos as ressonancias e

seu efeito destrutivo sobre a estabilidade do feixe. As ressonancias aqui consideradas sao
devidas a erros nos campos magneticos e seu efeito torna-se importante quando v assume

determinados valores. Lembramos que sempre havenl erros magneticos de divers as
naturezas em urn anel real. mesmo porque 0 magneto perfeito ideal nao existe. Se v for urn

inteiro a oscila~ao betatron e sincronizada com a estrutura magnetica e a menor imperfei~ao

de campo dipolar excitani ressonancias na oscila~ao do feixe levando a urn crescimento da

amplitude. Outra ressonancia forte ocorre tambem para valores semi-inteiros da sintonia.

Neste caso, imperfei~5es no campo quadrupolar excitam a ressonancia. Considerando todos
os campos magneticos de mais aHa ordem temos que as ressonancias ocorrem quando Vx e
vy satisfazem a condi~ao:



onde m, n, e r sao inteiros. Felizmente a for~a das ressonancias decresce drasticarnente com
a ordem Iml+lnl. Somente as ressonfmcias de baixa ordem SaD perigosas. a ponto de
operariio do anel no diagrama de sintonia (vx, vy) deve portanto ser cuidadosamente

escolhido para evitar as linhas de ressonancia mais perigosas. A figura 1.3 ilustra urn

diagrama de sintonia com linhas de ressonancia ate terceira ordem.
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Figura 1.3: Diagrama de sintonia mostrando linhas de ressonancia ate
terceira ordem.

A equa~ao linear para 0 movimento horizontal (1.1a) contem urn termo nao-
homogeneo, 8/p(s). A solu~ao geral desta equa~ao e portanto a soma da solu~ao homogenea

(1.4) com uma solu~ao particular. Definimos a solu~ao particular em termos dafunriio
dispersiio linear 1Jo(s):

onde 1Jo(s) e solu~ao de

d21J 1
~+KAs)1Jo(s)=-
ds p(s)

Para urn acelerador circular e tomada, mais uma vez, a solu~ao peri6dica.

No movimento linear, definido pelas equa~Oes lineares (1.1), a sintonia independe da
amplitude J do movimento betatron e do desvio de momentum 8. A introdu~ao de termos de

mais alta ordem em x, y e 8 nas equa~6es do movimento leva a uma dependencia das



fun~5es v, 1J(s), (3(s) e VJ(s) tanto com 0 momentum Scomo com a amplitude J da partfcula.
A fun~ao dispersao nao-linear pode ser expandida como:

onde 7JJ(s) e a fun~ao de s solu~ao da equa~ao diferencial obtida com a substitui~ao de 7Jo(s)

por 7J(s) na equa~ao (1.12), seu uso na equa~ao (1.1), e a coleta de termos de mesma

potencia em D. De particular importancia e a geralmente forte dependencia da sintonia com 0,
descrita pelo conceito de cromaticidade. A parte linear desta dependencia pode ser removida

com sextupolos magneticos. Estes, porem, introduzem outros termos nao-lineares nas

equa~oes do movimento levando a dependencias fortes da sintonia com a amplitude da

partfcula, alem de dependencias nao-lineares com 0 momentum. Em geral, a sintonia pode
ser expandida como:

av av av
V= Vo+-D+-J +-J +LaD aJx x aJy y

e sua origem fisica esta na dependencia, para urn gradiente de campo dado, da focaliza~ao

com 0 momentum da particula. Assim, urn desvio do momentum leva a urn erro de focaliza-

~ao que, por sua vez, desloca 0 valor da sintonia. Quanto mais forte for a focaliza~ao maior
o deslocamento da sintonia. Vma partfcula com desvio 0em energia tera a sintonia deslocada

de L1V=~oem rela~ao a sintonia de referencia. Se L1v for grande, esta partfcula pode se

aproximar de ressonancias perigosas e se perder. AIem disso, devido a cromaticidade natural

ser negativa (urn desvio positivo de energia faz com que a partfcula seja menos focalizada,

diminuindo a sintonia), ocorre uma forte instabilidade do feixe conhecida como 'head-tail

instability'. Esta instabilidade limita a corrente maxima armazemivel no anel a valores muito

baixos. A cromaticidade do anel deve portanto ser corrigida.

A compensa~ao deste efeito e feita com a introdu~ao de sextupolos magneticos. 0

sextupolo e urn tipo de magneto focalizador onde a for~a de focaliza~ao varia com a distancia

entre a trajet6ria da partfcula e a 6rbita ideal. Se 0 sextupolo e colocado em uma posi~ao no

anel onde a dispersao e diferente de zero, as partfculas com diferentes momenta terao
diferentes posi~5es transversais (XE=1JO) e, conseqiientemente, estarao sujeitas a diferentes

for~as de focalizac;ao. Vma partfcula com 0=0 estara sobre a 6rbita ideal e nao sera afetada
pelo sextupolo. As partfculas com momentum diferente do nominal serao menos (se 0>0) ou

mais (se 0<.0) focalizadas pelos quadrupolos e estarao sobre uma 6rbita deslocada, passando



deslocada. passando pelo sextupolo a uma distancia x>O ou x<O, recebendo uma focaliza~ao
adicional dependente do momentum. Com a polaridade correta e com a for9a adequada.
pode-se desta maneira obter urn sistema resultante onde a focaliza~ao total do quadrupolo
combinado ao sextupolo seja independente do momentum da partfcula. Este efeito e
demonstrado na figura 1.4.

Figura 1.4: Compensa~ao da cromaticidade com 0 uso de sextupolos
magneticos.

as sextupolos, no entanto, introduzem nao-linearidades nas oscila~Oesbetatron pois
a posi~ao transversal da partfcula ao passar pelo sextupolo depende nao s6 do desvio de
momentum mas tambem da oscila~ao betatron. Assim. as partfculas que tiverem amplitudes
de oscila9ao transversal grandest mesmo que tenham momentum nominal, passarao fora de
centro nos sextupolos e receberao focaliza~ao extra. Para amplitudes pequenas este efeito e
desprezlvel mas, com 0 aumento do valor de xf3 as nao-linearidades tomam-se cada vez mais
dominantes. Acima de urn certo limiar 0 movimento da partfcula toma-se instavel. Aqui
estamos no domfnio da dinamica ca6tica de partfculas. A maxima regiao onde 0 movimento
das partfculas e estavel e chamada de abertura dinamica. Apesar do tamanho do feixe
estocado ser extremamente pequeno e necessario que a abertura dinamica seja
suficientemente grande para, em primeiro lugar. permitir a inj~ao de urn novo feixe sem que
se perea 0 ja previamente injetado e, alem disso. para prover condi~oes de estabilidade a
eletrons espalhados elasticamente por atomos de gas residual garantindo tempo de vida longo
ao feixe. as sextupolos fortes podem portanto reduzir a abertura dinamica da maquina a
valores tao pequenos que impe~am sua opera~ao.

Existem, felizmente, medidas que permitem compensar a cromaticidade da maquina
atraves de sextupolos e ao mesmo tempo minimizar 0 efeito de restri~ao da abertura
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Para oscila~Oes pequenas em fase podemos aproxirnar sin( 'l's + lp)- sin 'l's :::::lpcos 'l's em

(1.24) e eliminar ou a diferen~a de fase lp ou 0 desvio de energia ~

ip + 2aA) + .o2lp = 0

g + 2as8 + .02~ = 0

Em geral 0 coeficiente de amortecimento

1 dUa =----
s 2To dE

lp( t) = fp cos(.ot + X)

(

A )112
.0 = roo -ehaV cos 'l's

27CEo

e afreqiiencia sincrotron. A equa~ao (1.24a) mostra que os desvios em fase e em energia
estao relacionados por cP oc ~. Na ausencia de amortecimento estas duas variaveis saD

conjugadas. No diagrama de fase ~lp, as oscila~Oes sfncrotron saD descritas por urn ponto

que se move sobre uma elipse. Com 0 amortecimento 0 tamanho da elipse vai diminuindo
lentamente e a trajet6ria e uma espiral em dire~ao ao centro.

Lembramos que 0 sistema somente comporta-se como urn oscilador harmonico para
pequenas amplitudes de oscila~ao lp. Para as partfculas que executam oscila~Oes grandes a

simplifica~ao feita em (1.24) nao e mais valida e 0 movimento toma-se nao-linear. 0

diagrama de fase contem neste caso, dois tipos de trajet6rias: as estaveis que saD fechadas e

limitadas, e as instaveis. A regiao que contem trajet6rias estaveis forma urn balde de if e e

delimitada pel a separatriz. A figura 1.6 ilustra estas trajet6rias no espa~o de fase
longitudinal. Para urn desvio de fase nulo, lfJ=O, 0 desvio maximo de energia, ou aceitancia
em energia, e:

Nos aceleradores circulares de eletrons, os parametros de RF saD escolhidos de
maneira a gerar uma aceitancia longitudinal (energia, fase) muito maior que 0 nueleo do

feixe. A emissao estatfstica de f6tons de radia~ao sfncrotron faz com que a distribui~ao das
partfculas em todas dimensoes do espa~o de fase seja gaussiana. Portanto, a grande
aceitancia da maquina tern por objetivo prover condi~oes de estabilidade ate as pontas da
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distribui~ao do feixe, garantindo tempo de vida longo. Para caracterizar 0 feixe, no entanto,
somente 0 nucleo (urn desvio padrao) e utilizado. Neste caso podemos usar as aproxima~6es

para oscila~6es pequenas e obtemos a seguinte rela~ao para 0 comprimento do pacote:

a/ = ± c{2ii lfPo a f

roo -heY cos 'Ps

onde aE e urn desvio padrao do desvio em energia. Vemos que 0 comprimento do pacote e
inversamente proporcional a tensao de pico de RF e pode ser bastante reduzido se 0 fator de

compacta~ao de momentum for pequeno. Esta ideia tern side investigada recentemente como

metoda de se obter pacotes ultra-curtos de eletrons (sub-pico segundos) e, do ponto de vista

da 6tica de feixe, e possivel ajustar-se a focaliza~ao do anel de tal modo que 0 fatar de

compacta~ao de momentum fique muito pequeno. Surgem, no entanto, algumas

dificuldades. Quando 0 fator de compacta~ao de momenta e pr6ximo a zero, os termos de

segunda e mais altas ordens tomam-se importantes e chegam a dominar, introduzindo

caracteristicas completamente novas na din arnica do feixe de partfculas podendo reduzir

consideravelmente a aceitancia em energia. Alem disso varias instabilidades do feixe

estabelecem limiares de corrente proporcionais ao fator de compacta~ao de momentum.

Apesar destas dificuldades, os aneis com fator de compacta~ao pr6ximo a zero, ou aneis

quase-is6cronos, tern gerado bastante interesse recentemente. No capitulo 4 este assunto sera

explorado em mais detalhes' com a proposi~ao, inclusive, de urn modo de opera~ao quase-

is6crono para 0 anel de armazenamento de eletrons UVX.

/>;;;;:::~:;;:::...~...:."...:."':'.':"""'.."""...../<:j/

balde de rf
Figura 1.6: Diagrama no espa~o de fase longitudinal mostrando as
trajet6rias estaveis e instaveis. A regiao contendo trajet6rias esrnveis forma
o balde de rf que e delimitado pelas separatrizes.



1.3 Redes magneticas de baixa emitancia
Os aneis de armazenamento para produ~ao de luz sfncrotron sao, em geral, projetados

para que as partfculas do feixe ocupem a menor se\ao reta e tenham a menor divergencia

angular possivel, ou seja, ocupem a menor area nos espa\os de fase transversais (x, x') e (y,

y'). Urn feixe compacto, den so e pouco divergente fornece urn feixe de f6tons com alta

brilhiincia espectral, quantidade que descreve a qualidade do feixe de f6tons, definida por:

[
fotons ]

s· mm2 . mrad2 ·O.1%A.mjm
dNf610nsB=--~--

dt·dA·dQ·dmjm

IBoc----
axaya;a~

e, de acordo com as rela~oes (1.9),

IBoc--
£x£y

Esta rela~ao mostra que a brilhancia e determinada principalmente pela corrente I do feixe de
eletrons e pelas suas emitancias transversais £x e £Y' Assim, os aneis de armazenamento para

produ~ao de luz sincrotron com alta brilhancia saD aneis de baixa emitancia de feixe e,

portanto, forte focaliza~ao magnetica.

1.3.1 Emitancia de equilfbrio do feixe

As dimensOes transversais e longitudinais de urn pacote de eletrons em urn anel de

armazenamento resultam do equilibrio entre dois processos competitivos: 0 amortecimento
radiativo e a excita~ao quantica.

o processo de amortecimento se da de maneira diferente para os movimentos

transversal e longitudinal. No ultimo caso e devido ao fato da energia radiada por volta, U,

depender da energia E do eletron. Em geral dUldE e positivo de maneira que 0 aumento da

energia radiada compensa 0 desvio em energia. As oscila~oes em energia sao, portanto,

amortecidas. No caso do movimento transversal, 0 amortecimento das oscila~oes betatron

result a da maneira como a energia e reposta aos eletrons pela cavidade aceleradora. A
emissao de urn foton diminui 0 valor absoluto do momentum do eletron mas nao altera a sua

dire~ao, enquanto que a cavidade aceleradora fomece urn incremento de momentum na
dire~ao paralela a orbita de referencia. Ha assim uma transferencia de momentum transversal
para longitudinal (sem altera~ao do valor absoluto) e 0 movimento betatron e amortecido.



Consideremos agora 0 processo de excita~ao quantica. 0 fato da radia~ao ser emitida
em quanta discretos tern urn efeito significativo sobre 0 comportamento dos elt~trons. Cada

emissao e estatfsticamente independente de outra e resulta em pequenas descontinuidades na

energia dos eletrons causando flutua~5es nos invariantes do movimento. 0 efeito cumulativo

destas mudan~as abruptas e aleat6rias de energia e 0 cresci men to das amplitudes J de

oscila~ao, ate que a excita~ao quantica seja balanceada pelo processo de amortecimento. No

plano horizontal a perturba~ao se dil da seguinte maneira: sabemos que existem trajet6rias

distintas nas regioes dispersivas para partfculas com momenta diferentes. A emissao de urn

quantum de momentum num ponto da rede onde existe dispersao nao nul a faz com que haja

uma diminui~ao repentina na energia do eletron e este, conseqiientemente, come~ara a oscilar
em tomo de uma nova 6rbita de referencia. A amplitude da oscila~ao pode aumentar ou
diminuir dependendo da fase da oscila~ao. Este efeito no espa~o de fase pode ser visualizado

na figura 1.7. Os intervalos de tempo entre as emissoes sac distribuidos estatisticamente e a

varia~ao da emitancia de cada partfcula e erriltica.

6rbita de referenda
antes da emissao

6rbita de referenda
depois da emissao

Figura 1.7: Elipses de fase de dois eletrons PI e P2 oscilando em tome da
orbita de referencia antes e apos emissao de urn foton com momentum.1p.
Antes da emissao as coordenadas das partfculas descrevem a elipse em
negrito e apos a emissao passam a descrever as outras duas elipses.
Dependendo da fase da oscila~ao betatron a amplitude da partfcula pode
aumentar, como no caso de PI, ou diminuir, como em P2.

o equilibrio entre os dois efeitos descritos acima, de amortecimento e excita~ao
quantica, determinam as dimensoes do feixe. Segue-se da teoria da probabilidade que a



distribuic;ao das amplitudes J, e conseqtientemente das emitfincias das particulas, e
gaussiana, caracterizada pelo desvio padrao, ou emitancia natural de equilfbrio do feixe:

55 17 [ E ]2\-frH(S))
Exo = 32..J3 me me2 Ix(1/p2)

onde H = r x TJ./ + 2a x TJx TJ~+ f3TJ~ 2, P e 0 raio de curvatura e Ix e uma funcrao da rede

magnetic a conhecida como numero de particrao de amortecimento cujo valor e geralmente

pr6ximo de Ix::::l. Em geral p e con stante para todos os dipolos e

£2
ExO oc -J . H (s)dsP dlpolos

Em urn ane1 de arrnazenarnento plano (sern curvaturas verticais) 0 feixe deveria ter
emitancia vertical nula. Nas rnaquinas reais, no entanto, existe sempre uma emitancia vertical

diferente de zero devido as imperfeicroes da rede. Os erros de alinhamento dos irnas

introduzem pequenas curvaturas verticais que geram dispersoes verticais nao-nulas. Outro

efeito que contribui para aumentar a emitancia vertical e 0 acoplarnento das oscilacroes

betatron. Estas sao causadas tanto por rnultipolos de alta ordern do campo magnetico como

por erros de rota9ao dos quadrupolos. Geralmente estes efeitos saD descritos por urn

eoeficiente de aeoplamento fenomenol6gico, definido por

Ek =.J...

Ex

As emitfulcias na presen9a de acoplamento saD

kExO
E =--

y l+k
E = ExO

x l+k

Para obtermos alta brilhancia e importante, portanto, alinhar cuidadosamente todos os

magnetos do anel, alem de corrigir efetivamente a 6rbita fechada distorcida.

l.3.2/deia geml de uma rede de baixa emitfmcia

Os aneis de terceira gera9ao otimizados para produ9ao de radia9ao sincrotron de alta
brilhancia devem ter, conforme vimos, baixa emitancia de feixe e, alem disso, devem incluir

se90es retas otimizadas para instala9ao de dispositivos de inser9aO, ou seja, se90es retas sem
dispersao. Os aneis, assim, SaDconstituidos em geral por arcos acromciticos interligados por

se90es retas nao-dispersivas para coloca9ao das inser90es. Em cada lado dos arcos
acromaticos ficam os quadrupolos para casamento das fun90es 6ticas.



Os princfpios expostos no item 1.2.1 nos mostram que para termos baixa emitancia
devemos ter a fun~ao dispersao pequena nos dipolos, que e onde ocorre a emissao de

f6ton~. A 6tica de focaliza~ao nos arcos acromaticos define assim a emitancia de equilfbrio

do feixc. A condi~ao de dispersao nula em todo trecho reto de inser~ao determina as
condi~6es iniciais desta fun9ao no arco acromatico e os parametros do dipolo p, raio de

curvatura, e e, angulo de deflexao, determinam a fun~ao dispersao nos dipolos,

desempenhando urn papel importante no valor da emitancia. Em linhas gerais, 0 fator de
escala e dado por £-E2e~mostrando que aneis de baixa emitancia requerem muitos dipolos

para manter 0 angulo de deflexao e pequeno. Mas nao e s6 isso. Vma vez fixada a rede, a

dispersao fica praticamente determinada e, conforme a equa9ao (1.34), temos disponivel a

fun~ao f3x para a minimiza~ao da fun~ao JU( s)ds. E possivel mostrar que a eondi~ao de

minimo da integral JH( s)ds e alcan9ada quando a fun9ao f3x tern urn minimo acentuado nos

dipolosl6J. Para isso 0 feixe deve ser fortemente focalizado e e exatamente esta focaliza9ao

forte que causa aberra~5es cromatieas grandes que devem ser eorrigidas com 0 uso de

sextupolos que, por sua vez, introduzem nao-linearidades no movirnento partfculas e limitam

a abertura dinamiea da maquina. Deve haver portanto urn compromisso entre os requisitos

conflitantes de baixa emitfulcia e abertura dinamica grande.

1.3.3 Exer.nplos
Existem alguns tipos de areos acromliticos (rede) que tern side usados em projetos de

aneis de armazenamento para produ~ao de radia~ao sfncrotron de alta brilhancia. Os tres
tipos principais serao discutidos neste item. Cada tipo de rede apresenta suas vantagens e

desvantagens sendo necessaria a analise cuidadosa do tipo mais adequado para cada caso em

particular.

1.3.3.1 A rede FODO

Esta e uma rede muito simples que consiste em uma seqUencia alternada e

eqUidistante de quadrupolos focalizadores e defocalizadores. Os dipolos sac instalados entre

estes quadrupolos. Desprezando a fraca focaliza~ao dos dipolos temos que a focaliza~ao do
feixe e deterrninada pela seqUencia de urn quadrupolo focalizador (F), urn trecho reto (0),

urn quadrupolo defocalizador (D), outro trecho reto (0), e assim por diante, conforme

mostra a figura 1.8. A FODO e uma rede que apresenta grande flexibilidade. Solu~6es

peri6dicas estaveis podem ser encontradas para urn intervale grande de gradientes
quadrupolares. Em conseqUencia, as fun~6es 6ticas e portanto 0 ponto de opera~ao e a
emitancia podem ser bastante variados. Esta rede, no entanto, nao e 0 melhor arranjo
possIvel para baixa emitancia (os mfnimos da fun~ao f3x nao ficam nos dipolos). A maneira



de se obter baixa emitfmcia, entao, e atraves da rela~ao E- e3. Neste caso a estrutura
magnetica fica composta por urn nurnero grande de dipolos curtos com pequenos angulos de

deflexao e quadrupolos fortes entre eles. 0 numero grande de elementos e em princfpio uma
das desvantagens desta rede. Os aneis de amortecimento em Stanford[7] e 0 XRL[8] sac bons

exemplos de uso desta estrutura.

fun~ao
dispersao

:QF

Figura 1.8: Desenho esquematico de uma celula FODO terminada com supressor
da fun~ao dispersao.

1.3.3.2 A rede Chasman-Green ou DBA

A rede mais simples baseada no principio de redes de baixa emitancia onde a fun~ao
dispersao e pequena e a fun~ao f3x tern urn minimo nos dipolos foi sugerida em 1980 por

Chasman e Green[9l. A rede Chasman-Green basica (ou DBA-Double Bend Achromat)
(figura 1.9) e a rede mais compacta e economic a ja usada em aneis de armazenamento. Cada

arco acromatico possui simetria de reflexao com apenas urn quadrupolo focalizador ao

centro. Se usarmos dubletos de quadrupolos em cada lado do arco para casamento das

fun~5es 6ticas, teremos a rede com 0 menor numero possIvel de quadrupolos. A rede perde,

portanto, em flexibilidade sendo poucas as solu~5es possiveis. Por exemplo, 0 avan~o de

fase horizontal entre os centros dos dipolos do arco acromatico e sempre aproximadamente
180°[10). Esta restri~ao no entanto pode ser aceitavel se 0 objetivo e fazer uma fonte de luz

compacta.

Existem varias redes Chasman-Green derivadas da rede basica, onde SaDinstal ados
mais quadrupolos a fim de aumentar a flexibilidade. Em particular podem ser instal ados ate

quatro ou mais quadrupolos na se~ao dispersiva. 0 usa de tripletos para 0 casamento das
fun~5es tambem aumenta a flexibilidade.

Esta rede e usada em varios aneis como 0 ESRP[ll] em Grenoble, 0 APS[12] em
Argone, Elettra[13] em Trieste e Super-Aco[14) em Orsay.



1.3.3.3 A rede TBA

A rede TBA (Triple Bend Achromat) (figura 1.10) e uma expansao da rede DBA

onde urn dipolo extra na regHiodispersiva aumenta a flexibilidade permitindo variar 0 avam;o

de fase no arco acromatico e 0 valor das fun~6es betatron nas regi6es de inser~ao. A
emitaneia minima que se eonsegue com esta rede, para a mesma deflexao por area
acromatico, e men or que para a DBA. 0 projeto de aneis mais recentes de baixissima
emitancia tern sido baseadas nesta rede como 0 ALS[15] (Berkeley), 0 Bessy 2[16] e 0

SRRC[17] em Taiwan. Nestes casos ainda foi introduzida focaliza~ao vertical nos dipolos,

que alem de manter a fun~ao betatron vertical sob controle ainda reduz a emitancia do anel. A
flexibilidade desta rede limi~a-se a fase de projeto da maquina. Vma vez fixada a geometria
dos imas, a varia~ao possivel dos avan~os de fase e fun~Oesbetatron e pequena.

func;ao
dispersao

1.4 C6digos: resumos de suas caracteristicas
o projeto, a otimiza~ao e a analise de urn anel de armazenamento de eletrons para

produ~ao de luz sfncrotron envolvem a utiliza~ao de varios programas de computador para
calculo e simulac;ao numerica do movimento das partfculas. A necessidade de simulac;ao
decorre do fato de ser muito diffcil estudar analiticamente os efeitos nao-lineares introduzidos
pelos multipolos de mais alta ordem e pelos diversos erros magneticos. Alem disso, muitos
aspectos, como por exemplo a otimizac;ao da rede, 0 casamento das func;6es oticas, a



sintoniza~ao e a corre~ao de 6rbita, sao problemas que envolvem muitas variaveis sendo

dificil 0 tratamento analftico. Basicarnente os prograrnas nurnericos saD 0 conjunto rnais

importante de ferramentas atraves do qual podemos explorar as propriedades de uma

maquina particular e estudar os fenomenos envolvidos nas escolhas de determinados

parametros. A responsabilidade final pela escolha e qualidade dos resultados e sempre do

ffsico de aceleradores.

Existem disponfveis uma grande variedade de prograrnas, ou c6digos, para 0 estudo

dos diversos aspectos de urn acelerador usando variados metodos de cornputa~ao. 0 grande

nurnero de c6digos faz com que haja urna interse~ao dos calculos, sendo recornendavel que

se cheque os resultados usando rnais de urn prograrna. Nao ha, no en tanto, urn prograrna

cornpleto para todos os calculos, sendo necessarios varios para 0 estudo de uma mesrna

maquina. Isto causa uma certa dificuldade pois cada programa tern sua linguagem de entrada

de dados e a transferencia de resultados entre eles nao e, muitas vezes, direta. As

dificuldades nao param por af. FreqUentemente encontram-se programas com documenta~ao

escassa ou pouco claras, programas com varias vers6es adaptados para casos particulares ou

modificados por diferentes grupos, e ha ainda a dificuldade da falta de padroniza~ao da

linguagem de programa~ao, que toma necessaria a conversao dos programas para

computadores especfficos. Diante disso e precise tormar muito cuidado tanto com a

instala~ao de urn prog~ama como com sua utiliza~ao, i.e., com a interpreta~ao dos
parametros de entrada e safda.

Descreveremos a seguir alguns dos programas mais importantes que foram utilizados

no projeto do UVX e sistemas auxiliares.

1.4.1 MAD - Methodical Accelerator Design[l8l

No projeto de urn anel de armazenamento iniciamos geralmente com uma rede

simplificada formada apenas por dipolos e quadrupolos ideais, que chamamos de rede linear.

o MAD e urn programa muito util para otimiza~ao desta rede linear, otimiza~ao esta que
inclui: encontrar solu~6es peri6dicas para as fun~6es relevantes do feixe, ou seja, fun~6es

betatron e suas derivadas e dispersao e sua derivada, conhecidas como fun~6es de Twiss;

ajustar 0 avan~o de fase das fun~6es betatron de modo que 0 ponto de opera~ao da maquina

esteja longe das linhas de ressonancia; e ajustar os valores das fun~6es de Twiss em
determinados pontos da maquina a fim de obtermos uma serie de condi~6es como por

exemplo, se~6es retas sem dispersao, baixa emitancia, condi~6es 6timas para coloca~ao de

sextupolos, tamanho lirnitado do feixe, etc.

Para isso, dad as as propriedades (comprimento e for~a) e a seqUencia dos elementos
magneticos (rede), podemos usar 0 MAD para: calcular as solu~6es peri6dicas ou nao
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peri6dicas (neste caso, dadas as condi~6es iniciais) das funr;ocs de Twiss; variar

determinados parametros dos elementos tal que algumas fun~()cs indicadas satisfa~am

condi~oes impostas em posi~oes ao longo da rede. Os valores permitidos a estes parametros

podem ser limitados. 0 ajuste e feito atraves da minimiza~ao da fun\'ao penalty que e uma

somat6ria da forma

penalty = ~[wi(f[aIC - f[Ond)t
I

onde os pesos Wi e as condi~oes impostas frond san determinados pelo usmirio.

Obviamente podem surgir, e freqiientemente surgem, problemas quando 0 programa nao
encontra uma solu~ao que satisfa~a a todas as condi~6es impostas. Este tipo de falha pode
ocorrer ou devido a dificuldades numericas ou condi~oes ffsicas impossfveis de satisfazer.

Assim, e importante que comecemos 0 problema com bons 'chutes' iniciais, por exemplo,

calculando previamente a rede usando modelo de lentes finas. Devemos evitar tambem, ou

aprender a reconhecer logo, os problemas que nao tern solu~ao. 0 problema de minimiza~ao

envolvendo varias variaveis e sabidamente diffcil sendo aconselhavel limitar 0 numero de

variaveis em cada minimiza~ao e atentar sempre aos mfnimos locais da fun~ao. As vezes e

necessaria usar algum 'truque' para sair de urn minima local. A fun~ao peso Wi e, nestes
casos, de particular utilidade.

As versOes mais recentes deste programa incluem outras caracterfsticas como caIculos

cromaticos e tracking de partfculas.

1.4.2 PATPET [19]

Vma vez otimizada a rede linear, prossegue-se 0 projeto do anel com 0 estudo do

efeito de componentes nao-lineares. 0 primeiro passo e, geralmente, a corre'rao da

cromaticidade (varia'rao da sintonia com 0 momentum) atraves de sextupolos colocados em

regioes dispersivas da rede. A distribui'rao de sextupolos ao longo da maquina arranjados em

duas famflias (urn a focalizadora e uma defocalizadora) e suficiente para anular as

cromaticidades horizontal e vertical e as for'ras necessarias a estas famflias podem, neste
caso, ser calculadas analiticamente. Os sextupolos introduzem no entanto, conforme ja

mencionamos, efeitos nao-lineares indesejaveis tais como ressonancias de terceira ordem e

dependencia das sintonias com a amplitude das oscila'roes betatron limitando a abertura
dinfunica. Existem ate 0 momenta alguns metodos que permitem minirnizar estes efeitos nao-

lineares mas nao elimina-los completamente. 0 calculo destes efeitos e sua otimiza'rao,
principal mente da abertura dinfunica, san diffceis de serem obtidos analiticamente e san feitos

em geral atraves de tracking numerico de partfculas. Outras fontes de nao-linearidades

tambem san relevantes e seu efeito combinado sobre a abertura dinamica deve ser



considerado. Estes efeitos saD:multipolos sistematicos (ou tem1O~de mais aha ordem da

expansao do campo) causados pelo fato do polo dos fmas serem finitos, multipolos
aleat6rios causados por erros de usinagem destes polos, e erros de alinhamento, rota~ao e

excita~ao dos fmas.

Os programas de tracking simulam 0 movimento da partfcula calculando sua posi~ao

no espa~o de fase X = (x, x', y, y', s,8) elemento apes elemento ate que a partfcula se perea (a

amplitude exceda determinado valor) ou complete urn numero determinado de voltas. Apes

cada elemento sua posi~aono espa~o de fase e transformada de acordo com

onde Tea fun~ao de transforma~ao para cada elemento. Dependendo do programa T pode

variar, por exemplo, incluindo termos de segunda ou terceira ordem ou usando aproxima~ao
de lentes finas. Em cada caso ha urn compromisso entre a precisao de calculo e 0 tempo de
computa~ao que, em certos momentos, pode ser urn limitante do problema.

as erros de alinhamento dos imas, inevitaveis em urn anel real, causam diston;oes na
6rbita fechada que aumentam os efeitos nao-lineares e portanto reduzem a abertura dinamica
do anel. Estes erros sac em geral aleat6rios e podem ser compensados por urn conjunto de
campos magneticos dipolares (corretores de 6rbita) regularmente distribuidos ao longo da
maquina. As 6rbitas sac medidas atraves de monitores de posi~ao. a controle precise sobre
a 6rbita tambem e desejavel em varias ocasioes para alinhamento do feixe de radia~ao
sincrotron em rela~ao ao experimento. Ja foram estudados ate 0 momento, alguns metodos
de corre~ao de 6rbita como por exemplo: corre~ao local (metodo dos 'saltos'), corre~ao
harmonica e metodo dos melhores corretores.

a PATPET e urn programa que combina as rotinas de dois outros: 0 PATRICIA e 0

PETROS. a primeiro e urn programa de tracking que calcula a abertura dinamica incluindo
multipolos e 0 segundo e urn programa de corre~ao de 6rbita fechada. a PATPET e assim
urn program a mais completo que permite fazer 0 tracking das particulas com multipolos,
imperfei~oes magneticas e distor~ao de 6rbita. as dados de entrada do programa incluem:
parametros da maquina (energia, tensao de RF, etc), parametros para 0 tracking como
numero de voltas e tipo de apresenta~aodos resultados, condi~6es iniciais das particulas para
o tracking, comandos de controle para as saidas, descri~ao dos elementos da rede incluindo
abertura fisica, defini~ao dos multipolos, seqUencia dos elementos (rede); defini~ao das
distor~5es na posi~ao e for~a dos elementos, e comandos para corre~ao de 6rbita fechada e
tracking. as resultados sac apresentados de acordo com a especifica~aoda entrada de dados
e podem incluir: corre~ao de cromaticidade atraves de duas familias de sextupolos, graficos
da varia~ao da sintonia com 0 momentum, resultados do tracking e resultados da corre~ao de
6rbita. as resultados do tracking podem ser apresentados de duas maneiras: a primeira em



UIn diagrama xy de pontos onde cada ponto representa as coordenadas (x,y) de uma partfcula
que nao se perdeu em detenninado numero de voltas. Neste caso inicia-se 0 tracking com urn
nlJn1erogrande de partfculas espalhadas na regiao de interesse e 0 limite da regiao pontilhada
ao final seria a abertura dinamica. A segunda maneira e a disposi~ao em urn diagrama no
espa~o de fase x' versus x das coordenadas de uma mesma partfcula em revolu~6es
sucessivas. Este tipo de gnlfico pode revelar a influencia de ressonancias sobre 0

movimento. A transformada de Fourier deste gnlfico (o~ao oferecida pelo PATPET) mostra
o espectro de freqiiencias do movimento.

Neste programa os problemas que podem surgir de abertura dinamica nao
suficientemente grande ou redes muito senslveis a erros, SaD mais complicados de se
resolver que no caso de otimiza~ao da rede linear e, em geral, requerem urn estudo mais
aprofundado do problema. Muitas vezes e necessario voltar a rede linear mudando, por
exemplo, 0 ponto de operal:raoda maquina. 0 processo todo e iterativo e algumas vezes
base ado na tentativa e eITo. Existern, conforrne ja rnencionarnos, rnetodos que procurarn

minimizar os efeitos nao-lineares e urn deles e 0 usa de sextupolos nas regioes nao-
dispersivas. Este rnetodo foi usado no projeto do UVX e sera explorado em detalhes no
Capitulo 3.

1.4.3 TEAPOTf201. Thin Ele'!lent Accelerator Program for Optics and Tracking
E urn program a de tracking que usa 0 forrnalisrno de lentes finas. Este formalisrno

perrnite urn tracking exato e rnais rapido ernbora a representa\ao dos elementos magnetic os
seja aproximada. Em c6digos que utilizam represental:rao exata dos elementos (com
espessura finita), 0 tracking e aproximado, ou seja, as equa~5es do movimento san
truncadas em determinada ordem. Com lentes finas 0 tracking e intrinsicamente simpletico.
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Capitulo 2

o Anel UVX

2.1 Introdu~o
o anel de armazenamento de eletrons de 1.15 Ge V do Laborat6rio Nacional de Luz

Sincrotron, UVX, e uma fonte dedicada a produs:ao de radias:ao sfncrotron no intervalo de

energia que abrange desde 0 infra-vermelho ate os raios-X duros. 0 ample espectro de

f6tons e otimizado para maximo fluxo (proveniente dos fmas defletores) na faixa do ultra-

violeta de vacuo e raios-X moles: a energia critica do espectro e igual a 1.23 keY. Alem

disso, quatro se~(>es retas sac inteiramente disponfveis para dispositivos de inser~ao

(H'igglers e onduladores) que oferecern a op~ao para radia~ao mais dura e de maior brilho.

Ate 24 linhas de luz poderao ser instaladas nos 12 fmas defletores do anel. Estas

caracterfsticas atendem a demandas em diversas areas, como ffsica, biologia, medicina,

quimica, microlitografia, ciencia dos materiais e superficies, pesquisa industrial e

tecnol6gica. A figura 2.1 mostra 0 espectro de f6tons emitidos pelos imas defletores e alguns

exemplos de wigglers para 100 mA de corrente armazenada no anel. 0 anel de

armazenamento de eletrons e 0 componente principal da fonte de radia~ao sincrotron do

LNLS que conta ainda com sistemas auxiliares como 0 acelerador linear (Linac) de 100 Me V

para inje~ao e a linha de transporte de feixe do Linac ao UVX. A disposi~ao geral do

complexo de aceleradores e mostrada na figura 2.2, 0 esquema mostra a ideia para
implementa~ao futura de urn booster dentro da circunferencia do UVx. Com 0 booster, cuja

funs:ao seria acelerar os eletrons de 100 MeV a 1.15 GeV, a injes:ao seria feita a energia de

operas:ao. Esta ops:ao podera ser implementada sem alteras:ao das posis:5es do Linac ou dos
elementos de inje~ao do anel.

Neste capitulo descreveremos 0 projeto do anel de armazenamento de eletrons UVX.

Os criterios que guiaram 0 projeto da rede magnetica do anel sao descritos na se~ao 2.2. A
ses:ao 2.3 apresenta 0 projeto 6tico da rede magnetica deste ane!, incluindo otimiza~ao da

rede linear e nao-linear. Na se~ao 2.4 dedica-se aten~ao especial a questao da flexibilidade da
rede e apresentam-se os modos 'ex6ticos' de opera~ao obtidos ate 0 momento. Finalmente
na se9ao 2.5 analisa-se 0 processo de inje9ao de eletrons no aneI.
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Figura 2.1: Fluxo de f6tons provenientes dos dipolos defletores e
wigglers de 2T e 11 p610s e 6 T e 3 p610s, para 0 anel UVX a 1.15 GeV e
100 mA. Indicamos nas curvas a energia crftica do espectro.

2.2 Criterios do projeto
Os principais requisitos para 0 projeto da rede de fmas do anel UVX e para as suas

fun~6es 6ticas sao determinados pelas condi~6es desejaveis para os dois feixes envolvidos:

longa estabilidade do feixe de eletrons e alto brilho do feixe de fotons. Alem disso, ha

tambem as nao menos desejaveis condi~6es de baixo custo do projeto. Os requisitos gerais

acima podem ser melhor especificados:

• 0 comprimento de onda crftico da radia~ao emitida pelos dipolos defletores
deve ser de 10 A (1.23 keV);

• a rede deve incluir se~6es retas longas nao-dispersivas para acomodar
dispositivos de inser~ao, inclusive eventuais dispositivos de gap muito
pequeno. Os dispositivos de inser~ao permitem que se aproveite total mente 0

potencial da maquina para gerar radia~ao de alto brilho;
• 0 tempo de vida do feixe deve ser maior que 10 horas;
• 0 numero de fmas deve ser 0 menor possfvel;
• a inje~ao a baixa energia utilizando-se urn Linac de 100 a 200 MeV deve ser

factivel;
• 0 anel deve apresentar urn modo de opera~ao confiavel mas tambem deve ser

flexfvel 0 bastante para que outros modos de opera~ao mais arrojados possam
ser explorados.



Como poderiamos antecipar, alguns dos requisitos acima saD conflitantes nao

podendo ser otimizados ao mesmo tempo. Por exemplo, a condi~ao de baixa emitancia em

geral leva a uma dirninui~ao da regiao de estabilidade do feixe armazenado reduzindo 0

tempo de vida do mesmo; e a condi~ao de poucos elementos magneticos leva a uma

diminui~ao da flexibilidade da rede. 0 projeto do anel deve, portanto, ser otimizado

global mente, a solu~ao representando urn compromisso cuidadosamente estudado entre os

requisitos acima. Isto exige dimensionar e analisar detalhadamente as disposi~5es, for~as c

tolerancias dos diversos componentes do anel que geram os varios campos aos quais 0 feixe

esta sujeito e que, portanto, determinam a dinamica do feixe de eletrons armazenado e as

caracteristicas da radia~ao emitida.

Figura 2.2: Disposi~ao dos aceleradores do LNLS rnostrando 0 anel
UVX, 0 Linac, a linha de transporte e ideia para implernenta~ao futura de
urn booster.



2.3 A rede magnetica do UVX
o comportamento e as propriedades de urn feixe de elc~trons em urn anel de

annazenamento saD detem1inados principal mente pela rede magnetica guiadora e focalizadora

deste feixe no anel. A rede magnetica define assim os varios parametros do feixe, como a

emitancia de equillbrio, 0 envelope, 0 deslocamento com 0 desvio de momentum, a

cromaticidade, a regiao de estabilidade, a sensibilidade a erros de alinhamento e outros. A

descri~ao desta rede e feita convencionalmente atraves das suas fun~5es 6ticas: as fun~5es

betatron e dispersao. Em termos destas fun~5es os requisitos para 0 anel podem ser

formulados como: fun~ao betatron horizontal baixa nos dipolos (baixa emitancia), avan~o de

fase betatron variavel no anel (flexibilidade), fun~ao dispersao nula nos trechos retos para

inser~5es e cavidade de rf, e abertura dinamica grande (tempo de vida longo). 0 projeto

adequado da rede magnetica e assim de fundamental importancia para 0 born desempenho da

maquina. Este fato motivou estudos intensivos da solu~ao mais apropriada para 0 caso do

LNLS. 0 projeto inicialmente proposto para 0 anel sofreu varias altera~5es a medida que se

adquiria maior experiencia na area, tanto te6rica como principal mente pnltica. Em cada etapa,

especialmente nas primeiras, varias redes foram analisadas e comparadas. Descreveremos

aqui 0 projeto final da rede magnetic a para 0 anel UVX do LNLS.

Lembramos que 0 projeto e analise da rede magnetica e feito com 0 auxilio de c6digos

de computador, conforme descrito no capitulo 1. Os c6digos utilizados no projeto da rede

magnetica do UVX foram principalmente 0 Mad e 0 PATPET.
A rede magnetic a do UVX consiste de seis superperfodos ou celulas magneticas

basicas. 0 anel possui assim, simetria hexagonal. As seis se~5es retas nao-dispersivas, cada

qual com :3 metros livres de comprimento, destinadas aos dispositivos de inser~ao e

utilitarios da maquina (elementos para inje~ao do feixe e cavidades aceleradoras de

radiofreqUencia), saD conectadas por seis arcos acromaticos tipo Chasman-Green. 0

casamento das fun~5es 6ticas dos dois tipos de se~ao e feita por meio de dubletos de

quadrupolos. 0 anel possui no total 12 dipolos e 36 quadrupolos. A corre~ao da

cromaticidade natural e feita atraves de duas faffillias de sextupolos nas regi5es dispersivas

da rede. A aberra~ao geometrica causada par estes sextupolos e minimizada atraves de outras

duas famflias nas regi5es nao-dispersivas da rede, combinadas aos quadrupolos. A
otimiza~ao destes sextupolos e descrita no capitulo 3.0 anel apresenta no total 18 sextupolos

puros e 24 combinados aos quadrupolos. A rede possui ainda outros elementos que afetam

diretamente a 6tica de feixe: 30 corretores de 6rbita horizontais e verticais, 24 monitores de
posi~ao e 3 kickers para inje~ao do feixe. Sendo 0 anel a repeti~ao (6 vezes) da celula
basica, descreve-la-emos a seguir em maiores detalhes.



2.3.1 A dlula magnftica basica e 0 modo nonnal de operap1o

Iniciamos com a celula basica simplificada contendo apenas dipolos e quadrupolos

magneticos ideais. A celula basic a (ou superperfodo) eontem dois semi-trechos retos nao-

dispersivos e urn area aeromatico entre eles. 0 areo acromatico e de dupla deflexao (ou

Chasman-Green) com dipolos de face paralela e gradiente quadrupolar nulo. A condi~ao de

aeromaticidade do arco e satisfeita utilizando-se os quadrupolos centrais QFC para focalizar a

fun~ao dispersao anulando a ela e a sua derivada nas extremidades do arco. Os dubletos de

quadrupolos (QF e QD) de cada lado do trecho reto nao-dispersivo san responsaveis pelo

casamento das fun~5es 6ticas do arco com 0 trecho reto. Cad a superperiodo possui simetria

de reflexao em rela~ao ao centro, conforme mostra a figura 2.3. Os dipolos produzem

campos magneticos de 1.4 T. Para 0 comprimento de onda erftico especificado de 10 A
(1.23 keY) a energia do anel deve ser 1.15 GeV e 0 raio de curvatura dos dipolos fica 2.735
m. Cada dipolo deve defletir 0 feixe de 30° (tal que se complete a circunferencia ao Iongo do

ane1) ficando assim com 1.43 m de comprimento ao longo do arco. Por serem de faces

paralelas, as bordas dos dipolos proporcionam uma pequena focaliza~ao vertical ao feixe[2IJ.

As distancias entre os elementos magnetic os lineares foi definida prevendo-se espa~o

para os diversos componentes auxiliares necessarios a opera~ao do anel: os sextupolos

magneticos, as bombas de vacuo, os monitores de posi~ao do feixe, valvulas, flanges, entre

outros. 0 comprimento t<:>taldo anel e ajustado tambem para que seja urn multiplo exato do

comprimento de onda do sinal de radiofreqiiencia da cavidade restituidora de energia.

As fun~oes 6ticas otimizadas para 0 modo normal de opera~ao san mostradas na
figura 2.4.

Figura 2.3: Desenho esquem<itico de urn superperfodo (1/6) do anel UVX
mostrando a disposi~ao dos elementos magneticos e a distribui~ao de
corretores e monitores de posi~ao.
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Figura 2.5: Diagrama de ressonancia ate terceira ordem mostrando 0 ponto
de opera~ao do UVX no modo normal de opera~ao.

2.3.3 Correr;tio da cromaticidade
A rede do UVX, sendo de focaliza~ao forte para atender as condi~oes de alto brilho

do feixe, possui cromaticidades naturais grandes. Para corrigir ambas cromaticidades,

horizontal e vertical, sao necessarias duas farmlias de sextupolos localizadas em regioes onde
a fun~ao dispersao e nao nula, 17x:t4). A for~a necessaria a estes sextupolos pode ser

estimada analiticamente usando-se 0 modelo de lentes finas. Consideremos meio

superperfodo onde temos dois sextupolos localizados nas posi~oes 1e 2. Entao, para anular

a cromaticidade total, as for~as dos sextupolos sao dadas por:

4rr ~xof3Y2 - ~yof3x2
mJIJ = -- ------

17xJ f3xJf3Y2 - f3x2f3yJ

I - 4rr ~xof3yJ - ~yof3xJ
m22 ----

17x2 f3xlf3y2 - f3x2f3yJ

onde mIll e mi2 sao as for~as integradas dos sextupolos nas posi~oes 1 e 2 e ~xo e ~yo sao

as cromaticidades naturais para meio superperiodo. Vemos de (2.1) que as for~as de

sextupolo serao minimizadas se a fun~ao dispersao for grande nas posi~oes destes elementos
e se as fun~oes betatron forem bast ante diferentes nas duas posi~oes sendo f3x>f3y em uma
posi~ao e f3y>f3x em outra. Quanto a fun~ao dispersao, nao ha muito para ser feito no caso

do UVX pois esta e praticamente definida pela condi~ao de acromaticidade da celula. 1a no
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casa das fun\oes betatron houve a preocupa\ua, durante a fase de otimiza\ao da redc linear,

de se criar condi~5es favonlveis a inser~ao de scxtupolos para corre~ao de cromaticidade.

2.3.4 Dependencia com 0 momentum

A dependencia de diversas grandezas com 0 momentum da partfcula e uma das

manifesta~oes das nao-linearidades nas equa~5es de movimento. Plotamos para 0 UVX, na

figura 2.6, a dependencia das sintonias com 0 momentum (apos a corre~ao da cromaticidade)

e das fun~5es betatron e dispersao no centro do trecho reto longo para inser~6es. Vemos que

a varia~ao da sintonia para partfculas com ate ±3% de desvio de momentum e de no maximo

±D.07, nao chegando as linhas de ressonfmcia. Para 0 UVX, onde a dispersao maxima e de

1m e 0 diametro da camara de vacuo e de 60 mm, a aceitancia em energia determinada pelo

limite ffsico e 3%.

2.3.5 Multivolos de mais alla ordem

Ate 0 momento analisamos apenas a rede magnetica composta por imas ideais. Afim

de se obter uma analise mais realfstica do comportamento do ancI incluimos na rede

magnetica os componentes muItipolares de mais aIta ordem da expansao do campo

magnetico, os 'erros' de multipolo. Apresentaremos aqui a filosofia utilizada em nossa

analise. Os resultados obtidos serao apresentados no item 2.4.6 juntamente com a analise do

efeito de erros de alinhamento e excita~ao. Maiores detalhes a respeito podem ser

encontrados nas referencias L.Un, LJahnel e P.Tavares, MeT-09/91 e IEEE PAC, 1991.

Em primeiro lugar separamos os multipolos em duas categorias: os sistematicos e os

aleat6rios. Os multipolos sistemeiticos SaGcausados pelo fato do polo dos {mas possuirem

dimens6es finitas e SaGiguais para todos os imas do mesmo tipo. Jeios multipolos aleatorios

saG devidos as tolerancias de constru~ao dos p610s dos imas e saG diferentes para cada

elemento. Para obtermos 0 valor dos multipolos sistematicos fizemos urn ajuste polinornial

(contendo apenas os termos perrnitidos pela simetria do ima) aos dados do campo magnetico

obtidos atraves de simula~ao numeric a com 0 programa Poisson[23J. Este ajuste foi efetuado

somente dentro dos limites ffsicos do anel acessiveis ao feixe. Consideramos 0 ajuste

satisfat6rio se 0 campo magnetico estiver representado pela fun~ao de ajuste dentro dos

lirnites de precisao de medida do campo. A simula~ao do movimento das particulas foi

tambem confinada aos mesmos limites ffsicos do ajuste polinomial. A estimativa da

distribui~ao dos erros aleat6rios foi feita, para os casos onde 0 erro de usinagem estava

diretamente relacionado ao componente de multipolo, considerando-se a precisao de
usinagem. Este e 0 caso, por exemplo, do erro quadrupolar no dipolo que esta diretamente

ligado ao erro de paralelismo das faces do polo magnetico. Os demais erros foram estimados
atraves de uma compila~ao dos erros encontrados em outros projetos. As simula~6es do



movimento das particulas serao refeitas num futuro proximo, quando dispusermos de dados

medidos para os {mas do UVX. Nao acreditamos, entretanto, que altera~6es significativas

nos resultados possam ocorrer.
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Figura 2.6: Varia~ao das sintonias horizontal e vertical (em cima) com 0
desvio de momentum da partfcula apos corre~ao de cromaticidade;
amplitude betatron (centro) e fun~ao dispersao (em baixo) em fun~ao do
desvio de momentum no meio do trecho reto longo para dispositivos de
inser~ao.



2.3.6 Erros de alinhamento e excitariin

Com 0 intuito de simular 0 movimento dos eletrons no anel mais proximo as

condi~5es reais de opera~ao, consideramos alem dos efeitos dos componentes multipolares

de mais alta ordem, 0 efeito combinado dos erros de alinhamento e excita~ao dos {mas.

Dentre os diversos efeitos causados por estes erros de alinhamento e excita~ao, 0 mais grave

e a distor~ao da 6rbita fechada do anel. Fizemos para 0 UVX, urn estudo do efeito produzido

pOTtais erros e sua corre~ao atraves de urn conjunto distribufdo de corretores de 6rbita ao

longo da circunferencia do anel.

As distor~5es da 6rbita fechada foram estimadas tomando-se as seguintes tolerancias

de alinhamento e erros de campo: deslocamentos horizontais e verticais dos elementos de

0.2 mm (urn desvio padrao), erros relativos de fOT~a(Llli/B, L\K/K) de 0.1% e erros de

rota~ao em tomo do eixo longitudinal de 0.02°. Os erros aleat6rios foram representados pOT

distribui~5es gaussianas truncadas em ± dois desvios-padrao. As simula~5es foram feitas

com auxflio do c6digo PATPET, atraves do qual gerou-se urn conjunto de 10 modelos do

anel, cada qual com uma distribui~ao de erros aleat6rios. A 6rbita fechada foi calculada para

cada distribui~ao e 0 seu valor nas posi~5es dos monitores foi tornado como unico dado para

corre~ao de 6rbita visto que s6 podemos dispor de informa~5es a que temos acesso na

pnitica. Os 24 monitores de posi~ao no UVX devem portanto ser distribuidos em pontos

estrategicos da rede para qu~, com 0 conhecimento da posi~ao da 6rbita apenas nas posi~5es

destes monitores, seja possivel corrigir a 6rbita obtendo-se a menor distor~ao residual ao

longo de todo 0 anel.

Conhecida a 6rbita nos monitores de posi~ao, 0 anel conta com uma distribui~ao de

18 corretores horizontais e 12 verticais para a corre~ao global destas distor~5es de 6rbita. As

posi~5es dos monitores e corretores no superperiodo foram mostradas na figura 2.3. Alem

destes corretores haveni tambem enrolamentos de corre~ao de orbita nos quadrupolos para

ajuste fino local da orbita nos dispositivos de inser~ao. Para a corre~ao de orbita global

usamos 0 chamado metodo dos 'saltos', onde procura-se minirnizar a distor~ao da orbita nas

posi~5es dos monitores dentro de urn 'salto' ou seja, entre 3 corretores consecutivos. Este e
o numero minimo de corretores (independente do avan~o de fase das fun~5es betatron entre
eles) para se criar uma deforma~ao local da orbit a sem afetar 0 resto do anel. Vao-se dando

assim os 'saltos' na orbita fechada ao longo da circunferencia ate que haja uma convergencia

na distor~ao de orbita residual. A figura 2.7 mostra 0 desvio quadnitico medio da orbita

fechada para 0 UVX antes da corre~ao e a orbita fechada residual apos 0 processo de
corre~ao descrito.
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Figura 2.7: Desvio quadnitico medio da orbita fechada para 0 UVX antes
da corre~ao (acima) e a orbita fechada residual apos 0 processo de
corre~ao pelo me to do dos 'saltos' (abaixo). As curvas cheias
correspondem As medias da orbita fechada, tomadas sobre 10 casos
aleatorios, e as pontilhadas as medias mais ou menos urn desvio padrao.
Aten~ao a escala dos gnificos.

2.3.7 Dinamica de feixe

A abertura dinfunica do anel incluindo corr~ao de cromaticidade, erros de multi polo,

alinhamento e excita~ao foi simulada por meio de tracking numerico de partfculas durante

500 revolu~oes. As simula~oes foram feitas apos a minimiza~ao da aberra~ao geometrica
causada pelos sextupolos cromaticos (ver proximo capitulo) e apos a corre~ao da orbita

fechada. Gerou-se urn conjunto de 5 modelos do anel com diferentes distribui~oes de erros

aleatorios de multipolo e alinhamento. Os resultados sao mostrados na figura 2.8 onde a

regiao hachurada representa a dispersao dos resultados obtidos para os cinco casos. Estudos

do tempo de vida do feixe[24] em ambas energias, de inje~ao e de opera~ao, indicam que a

abertura dinfunica obtida e suficiente para garantir a inj~ao do feixe e a opera~ao do anel em

alta energia com tempo de vida superior a 10 horas, conforme as especifica~Oes.
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Figura 2.8: Abertura dinamica no meio do trecho reto para inser~oes
simulada com 0 anel incluindo multipolos sistematicos e aleat6rios, erros
aleat6rios de alinhamento e de excita~ao, para particulas sem desvio
(acima) e com 1% (abaixo) de desvio de momentum.

2.4 Flexibilidade da rede: Modos 'exoticos' de opera~ao
A flexibilidade da rede do UVX e analisada em rela~aoa dois aspectos: 0 intervalo de

varia~ao da sintonia e a possibilidade de ajustar as fun~oesbetatron a valores altos ou baixos
nas se~oes de inser~ao. De uma maneira geral, 0 intervalo de varia~ao da sintonia reflete a
flexibilidade da rede para corre~ao de efeitos de dispositivos de inser~ao e para obten~ao de
modos de opera~ao com emitancias variaveis. Ja a liberdade de ajuste do valor da fun~ao
betatron reflete a flexibilidade da rede para otimizar as condi~oes necesslirias a inser~ao de
dispositivos especfficos. Por exemplo, os dispositivos de gap pequeno exigem fun~ao
betatron vertical baixa para diminuir a limita~ao da aceitancia vertical, enquanto onduladores
longos requerem fun~oes betatron altas para diminuir a divergencia do feixe ao longo do
dispositivo.

A nossa avalia9ao da flexibilidade do UVX sera feita atraves da apresenta~ao dos
divers os modos 'ex6ticos' de opera9ao do anel, ate 0 momento quatro alem do modo



normal: os modos de aha e baixa emitancia, 0 modo de baixo beta e 0 modo CjuJse-isocrono.

Alem disso apresentaremos a correc;ao do efeito de deslocamento da sintonia causado pela

instala~ao de wigglers na rede.

Os modos de opera~ao normal, de alta e de baixa emitancia pre~ervam a simetria

hexagonal do anel. A emitancia natural e variada de 34 a 119 nm.rad. No modo de baixo

beta, a fun~ao betatron vertical e feita muito pequena num dos trechos retos e 0 anel fica com

simetria 2. Finalmente 0 quinto modo de opera~ao possui simetria 3 e pennite a opera~ao do

anel em urn modo com fator de compacta~ao de momentum proximo a zero, 0 modo quase-

is6crono. A tabela 2.1 mostra os principais parametros destes modos de opera~ao do UVX.
Os diferentes modos de opera~ao obtidos ate 0 momento demonstram que a rede do

UVX e bast ante flexivel apesar do pequeno numero de magnetos. Obviamente, devido ao

numero Iimitado de variaveis, esta flexibilidade restringe-se a poucas condi~5es de cada vez.

Tabela 2.1:Parametros principais para os modos de opera9ao do UVX.

QUASE-ISOC. BAlXO~ ALTAEMlT. BAlXAEMIT. NORMAL

Energia 1.15 GeV

Energia de inje~ao 0.1 GeV

Corrente nominal 100 mA

Circunferencia 88.804 m
Emiillncia 286.0 66.0 119.0 34.1 66.2 nm.rad
Sintonia horizontal 5.26 5.27 4.75 5.72 5.27
Sintonia vertical 2.15 2.17 1.85 1.85 2.17
Sintonia sfncrotron 0.165 9.420 9.420 9.420 9.420 111000
Fator de compact. 8.72xlO-5 8.72xlO-3 8.72xlO-3 8.72xlO-3 8.72xlO-3

Disper. energia 0.06 %

Cromatic. hor. -10.43 -8.21 -5.54 -18.79 -8.07
Cromatic. vert. -11.96 -10.04 -8.62 -9.23 -9.66

2.4.1 Efeito de wigglers

A inclusao de inser~oes na rede afetam 0 feixe em varios aspectos. No caso de
}vigglers e onduladores com polos pianos, a focaliza~ao de borda destes polos provoca uma

altera~ao das fun~oes betatron e urn conseqiiente deslocamento da sintonia vertical,
deslocamento este que precisa ser compensado para assegurar opera~ao longe das linhas de

ressonancia. Urn dispositivo de inser~ao de polos pianos de comprirnento L e raio de
curvatura p produz urn deslocamento da sintonia vertical igual a



onde f3ye a fun~ao betatron na posi~ao do wiggler, que assumirnos ser con stante sobre 0

cornprirnento do frna. A compensa~ao deste efeito e feita local mente no trecho onde localiza-

se 0 dispositivo. Consideramos em prirneiro lugar a inser~ao de urn wiggler supercondutor

de 6 T, 0 wiggler de Frascati, descrito na referenda [25]. A figura 2.9 mostra a altera~ao das

fun~5es 6ticas com a inser~ao deste wiggler e as mesmas ap6s a corre~ao local. Analise
sernelhante e feita para urn wiggler de 2T e 11 p6los.
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Figura 2.9: Fun~ao betatron vertical para 0 UVX com 0 wiggler de
Frascati sem corre~ao (acirna) e com corre~ao local (abaixo) do
deslocamento da sintonia.
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Figura 2.10: Fun~ao betatron vertical para 0 UVX apos corre~ao local do
deslocamento da sintonia causado por urn wiggler de 2T e 11 polos. Sem
corre~ao deste efeito 0 anel e instavel.

2.4.2 0 modo de baixo beta

Este e urn modo de opera~ao em que a fun~ao betatron vertical em uma das se~6es

retas nao-dispersivas e feita muito pequena. 0 objetivo principal e criar condi~6es para a

instala~ao de micro-dispositivos, com gap pequeno. A redu~ao do tamanho do gap dos

dispositivos de inser~ao perrnite que 0 comprimento de onda magnetico destes elementos

seja proporcionalmente reduzido trazendo vantagens de custo e facilidade de manuseio destes

equipamentos. A tecnologia de fabrica~ao destes micro-dispositivos tern sido objeto de
varios estudos recentes[26J.

Do ponto de vista da otica do anel, e necessario baixar a fun~ao betatron vertical ao se

instalar urn dispositivo de gap vertical pequeno para que a aceitancia fisica vertical da
maquina nao seja muito diminuida. Esta aceitancia e dada pela menor rela~ao d2 / f3y ao

longo do anel, onde d e a dimensao ffsica no azimute sonde a fun~ao betatron vertical e f3yo
Assim, se quisermos diminuir d e desejavel dirninuir f3y de modo a nao se alterar a aceitancia

vertical do anel.

Ajustamos 0 ponto de opera~ao deste modo tal que fosse igual ao ponto de opera~ao
do modo normal. Esta tecnica sera usada mais vezes e tern por objetivo possibilitar a

transferencia ao modo 'exotico' a partir do modo normal sem que se cruze nenhuma

ressonancia durante 0 processo. Este esquema evita que se tenha de estabelecer novas

condi~6es de inje~ao no modo exotica pois esta se daria no modo normal e 0 feixe ja
armazenado seria transferido ao novo modo. Assim, as exigencias em termos de abertura

dinamica no novo modo podem ser relaxadas.
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As fun~oes 6ticas para rnetade do anel SaD rnostradas na figura 2.11. A fun~ao

betatron vertical e ajustada para 69 cm na se9ao reta para inser9ao de gap pequeno, ou seja
20 vezes menor que 0 valor no modo normal de operac;ao. 0 gap minimo que nao limita a
aceitancia vertical neste ponto e 6.8 mm. A reduc;ao da func;ao betatron vertical nesta reta de

inser~ao provoca urn aurnento no avan~o de fase vertical atraves desta regiao. Para manter a

me sma sintonia do anel, 0 avan~o de fase atraves dos arcos acromaticos deve ser reduzido.

Este nao e 0 caso do plano horizontal onde a mudan9a da fun~ao betatron e muito pequena e

nao afeta 0 avan90 de fase sobre 0 areo aeromatieo. Por esta razao, a emitincia natural neste

modo e a mesma que no modo normal.
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Figura 2.11: Func;5es 6ticas para 3 periodos do anel mostrando ao centro
o trecho reto de baixo beta vertical.

2.4.3 Os modos de alta e baixa emitancia
Nestes modos variamos 0 avanc;o de fase por superperiodo usando os quadrupolos

do dubleto de casamento 6tico. 0 quadrupolo central do arco fica fixo pela condic;ao de
acromaticidade. A simetria hexagonal do anel e assim preservada. Examinando a tabela 2.1
vemos que as sintonias do anel foram variadas de ±D.5 enquanto a emitancia natural variou
de 34 a 119 nm.rad. Podemos dizer que a rede e ajustavel sobre urn intervalo razoavelmente
grande de sintonias. As figuras 2.12 e 2.13 mostram as func;6es 6ticas da rede para estes
dois modos.
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Figura 2.13: Fun~6es 6ticas para urn superperfodo do modo de alta
emitancia do UVX.

2.4.4 0 modo guase-is6crono

Este e urn modo de opera~ao em que 0 fator de compacta~ao de momentum e
reduzido de duas ordens de grandeza em relac;aoao fator de compactac;ao do modo normal.
o objetivo e conseguir pacotes de eletrons e pulsos de luz sfncrotron extremamente curtos.
Neste modo, como no modo de baixo beta, mantivemos 0 ponto de operac;ao igual ao do
modo normal. Para reduzirmos 0 fator de compactac;aode momentum, a func;aodispersao



foi focalizada a valores negativos em alguns dipolos, conforme pode ser visto na figura
2.14. 0 capitulo 4 e total mente dedicado a analise deste modo de opera~ao.
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Figura 2.14: Func;5es 6ticas para 0 UYX no mexio quase-is6crono.

2.5 A inje~ao no UYX
A injec;ao no UVX sera feita a baixa energia atraves de urn acelerador linear de 100

Mey[27l. Os el6trons serao injetados ate que se acumule a corrente desejada e, entao, serao
rampeados ate a energia nominal. A injec;ao a baixa energia traz alguns problemas que a

tornam mais delicada que a inje~ao a alta energia: 0 tempo de vida do feixe e mais curto e 0

de amortecimento das oscila~5es transversais e mais longo. Ha tambem 0 aumento das

dimens5es do feixe devido a espalhamento intra-feixe. Dois modos de injec;ao tern side

usados neste caso: injec;ao convencional e injec;ao com taxa de repetic;ao an6mala[281.

Na injec;ao convencional os pulsos do Linac sac injetados a urn intervalo de tempo

igual ou maior que 0 tempo de amortecimento das oscilac;5es transversais, enquanto que na

inj~ao com taxa de repeti~ao an6mala 0 intervalo entre os pulsos e muito menor que 0 tempo

de amortecimento e, portanto, 0 feixe acumulado nao chega a amortecer.

Fazemos, neste item, urn estudo da injec;ao convencional no anel UVX.

2.5.1 Esquema de in;e,ao
A injec;ao no anel UYX sera feita em urn de seus trechos retos longos, no plano

horizontal, e pelo lade de dentro da circunferencia do ane1. 0 feixe de elerrons do Linac e

transportado subterraneamente ate 0 anel e levado para dentro deste atraves de uma deflexao



horizontal provocadJ por urn septum grosse e urn septum fino*. 0 feixe e injetado na

aceitfincia do anel, a qual e deslocada localmente no plano horizontal por tres kickers*
nipidos.

o feixe proveniente do Linac possui as seguintes caracteristicas relevantes para 0

estudo do processo de inje\ao:

• Energia = 100 MeV
• Corrente no macro-pulso = 200 mA
• Dura~ao do pulso = 200 ns
• Emitancia = 6.7 X 10-7 rad.m.

enquanto que 0 anel UVX possui as seguintes caracteristicas a 100 Me V:

• Circunferencia = 88.8 m
• Periodo de revolUl;ao = 296 ns
• Numero harmonico = 148
• Freqiiencia de RF = 500 MHz
• Tempo de amortecimento das oscila~Oes betatron horizontais = 19 s
• Tempo de amortecimento das oscila~Oes betatron verticais = 18 s
• Tempo de amortecimento das osci1a~Oessfncrotron = 9 s
• EmiHincia de equilibrio = 9x 10-7 rad.m

A emitancia de equilibrio do feixe armazenado a 100 MeV e calculada levando-se em

considera~ao 0 efeito de espalhamento intra-feixe que, a esta energia, e 0 efeito de excita~ao
dominante. 0 tamanho horizontal Lm.S. do feixe estocado no ponto de inje~ao (safda do
septum) e, neste caso, axe=3.8 mm.

A 6rbita fechada e deslocada, no ponto de inje~ao, a 4 axe da parede da camara de

vacuo, ou seja, a 15 mm da 6rbita central; 0 angulo em rela~ao a 6rbita central e -1.95 mrad.

Consideramos para os calculos de inje~ao que a abertura dinamica horizontal neste ponto e

29 mm, e reservamos 5 mm para a espessura da parede do septum e camara de vacuo. Ap6s

o ponto de inje~ao, a 6rbita passa por urn quadrupolo focalizador, urn quadrupolo
defocalizador e urn dipolo, cruzando a 6rbita central no ponto onde localiza-se 0 kicker que a

coloca novamente na 6rbita central. A posi~ao dos elementos e mostrada na figura 2.15

* Septum e kickers sao magnetos usados para inje~ao do feixe. 0 septum deflete 0 feixe
vindo da linha de transporte, injetando-o para dentro da aceitancia do anel, sem afetar 0 feixe
estocado. Devido a proximidade entre estes dois feixes no ponto de inje~ao, 0 septum e urn
magneto defletor de paredes finas especialmente projetado para que nao haja fugas do campo
magnetico para a regiao do feixe estocado. Os kickers sac magnetos pulsados responsaveis
pelo deslocamento localizado da 6rbita fechada (e da aceitancia do ane1) em dire~ao ao
septum durante a inje~ao. Para evitar perdas, este deslocamento deve ser eliminado antes que
o feixe injetado retome a posi~ao inicial de inje~ao.



juntamente com 0 feixe estacado deslacado e 0 feixe injetado.
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Figura 2.15: Esquema do processo de inje~ao mostrando a posi~ao dos
kickers e as trajetorias dos feixes estocado e injetado. 0 envelope (urn
sigma) dos feixes estocado e injetado sao representados por linhas
pontilhadas.

Dois modos de oper~~ao da linha SaDinvestigados: inje~ao com os parametros das
elipses de fase do feixe casados aos da aceitancia do anel e inje~ao com os parametros
descasados para otimizar a ocupa~aoda aceitancia pelo feixe injetado. As figuras 2.16 e 2.17
mostram a justaposi~ao da orbita fechada deslocada e do feixe injetado, no espa~o de fase
horizontal, para, respectivamente, a inj~ao casada e a inje~ao nao-casada.

Os kickers devem ser completamente desligados em 4 voltas para que 0 feixe injetado
nao colida com a parede da camara de vacuo. As figuras 2.18 e 2.19 mostram a evolu~ao do
feixe injetado, da aceitancia deslocada e do feixe estocado, no ponto de inje~ao,no espa~o de
fase horizontal, respectivamente para os casos de inje~ao casada e nao-casada, supondo que
a for~a dos kickers caia linearmente a zero em 3 voltas.

o processo todo e repetido ap6s 0 amortecimento do feixe e urn novo pulse do Linac
e injetado.
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Figura 2.16: Aceitancia deslocada, feixes injetado e estocado no espa~o de
fase horizontal, no ponto de inje~ao (final do septum), para 0 caso da
inje~ao casada. A area do feixe injetado representa 2.4 vezes a emitancia
r.m.s. do Linac.
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Figura 2.17: Aceitancia deslocada, feixes injetado e estocado no espa~o de
fase horizontal, no ponto de inje~ao (final do septum), para 0 caso da
inje~ao nao-casada otimizada. A area do feixe injetado representa 7.2
vezes a emitancia Lm.S. do Linac.
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Figura 2,18: Evoluc;ao do feixe injetado e aceitancia deslocada no modo de
injec;ao casada,
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Figura 2.19: Evolur;ao do feixe injetado e aceitancia deslocada no modo de
injer;ao nao-casada.

2.5.2 Tempo de injerlio
Estimamos 0 tempo necessario para acumular 100 mA no anel com 0 preenchimento

de muitos pacotes. 0 Linac, con forme descrito acima, fomece urn pulso de 200 ns e 200
mA. A estrutura temporal dos pacotes do anel e determinada pelo sistema de RF, cuja
freqtiencia e 500 MHz, ou seja, 0 perfodo e 2 ns. 0 pulso injetado preenche, assim, 100

pacotes (de urn total de 148). Os baldes de RF para 0 UVX operando a 100 MeV sao
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mostrados na figura 2.20. Os calculos foram feitos para tensao de pico de RF de 160 kV.
Obtemos 0 tamanho do balde '[mar 1 ns e 0 limite em energia devido a RF £mar 3.0 %. A

figura 2.20 mostra tambCm 0 limite em energia de 3% devido a limitat;ao ffsica.

A eficiencia 17 do processo de injet;ao depende da eficiencia nas varias etapas do

processo: 0 transporte do feixe do Linac ao anel, a entrada do feixe na aceitancia do anel e 0

processo de rampeamento. As duas primeiras quantidades foram calculadas!29] para 0 UVX

e a eficiencia de rampeamento foi estimada em 25% com uma larga margem de seguran~a.

Assim, a eficiencia total de inje~ao no modo casado seria de 17% e no modo nao-casado de

21%.

><~
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-3 -2 -1 0 1 2 3
't/'tmax

Figura 2.20: Baldes de rf para 0 modo normal do UVX a 100 MeV e 160
kV de tensao de pica de rf. Neste easo temos '[max=l ns e £max=3.0%. As
linhas horizontais indicam a aeeitancia ffsica de E=±3%. A separatriz e
mostrada em linha eheia.

A corrente aeumulada no anel em urn pulso do Linac e:
TL/0 = l1--h

Tanel

onde TL e a dura~ao do macro pulso do Linac, Tanel e 0 perfodo de revolu~ao do anel e h e a
corrente do macro-pulso. Para a inje~ao casada /0=21.7 mA e sao neeessarios 5 pulsos do
Linae (para aeumular 100 mA a aha energia) que, injetados a intervalos iguais ao tempo de

amortecimento das oscila~6es betatron (19 s), nos dao 1.6 minutos de inje~ao. Na inje~ao

nao-easada /0=32.5 mA 0 tempo de inje~ao eai para 1.3 minutos. Estes tempos sao menores



que 0 tempo de vida do feixe a 100 MeV, que e aproximadamente 12 minutos, indicando que
e posslvel a inje~ao a baixa energia no UVX.
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Capitulo 3

Otimiza~ao da abertura dinamica do
UVX

3.1 Introdu~o
o anel de armazenamento de eletrons UVX e, conforme ja mencionamos, uma

maquina dedicada a produ~ao de radia~ao sincrotron de alto brilho. Como tal, a 6tica do anel

deve ser otimizada para baixa emitancia de feixe. Para satisfazermos esta condi~ao

precisamos usar uma rede de focaliza~ao forte, ou seja, de altos gradientes quadrupolares.
Como resultado, cria-se uma forte cromaticidade natural, ~o=.1v/(.1p/p), que deve ser

compensada para evitar que a sintonia se aproxime de linhas perigosas ressonancias ou que 0

feixe se perea devido a instabilidades. Nesta compensa~ao somos levados inevitavelmente a

usar sextupolos fortes nas regioes dispersivas da rede - os sextupolos cromaticos. Dentre os

diferentes problemas causados pela presen~a destes sextupolos, 0 mais grave e a redu~ao da

abertura dinamica devido a dependencia da sintonia da particula com a amplitude do

movimento betatron. Vma das maneiras de se minimizar este efeito nocivo e atraves da

introdu~ao de sextupolos adicionais nas regioes nao-dispersivas da rede, os sextupolos

geometricos, para compensar os efeitos nao-lineares dos primeiros sextupolos, sem que se

altere a corre~ao da cromaticidade.

No caso do UVX, cujo superperiodo e mostrado na figura 3.1, utilizamos, para
compensar a cromaticidade natural, duas farru1iasde sextupolos cromciticos SF e SD situados

na regiao da rede com dispersao finita. Para reduzir os efeitos nao-lineares induzidos por SF

e SD, usamos outras duas familias de sextupolos geometricos, SFI eSDI, combinados

respectivamente as duas faml1ias de quadrupolos QF e QD nos trechos com dispersao nula.

Neste capitulo faremos uma breve abordagem das nao-linearidades introduzidas pel os

sextupolos nas equa~oes do movimento atraves da teoria de perturba~ao can6nica aplicada a

aneis de armazenamento on de enfatizamos os resultados diretamente aplicaveis a

minimiza~ao do deslocamento da sintonia com a amplitude da particula. 0 desenvolvimento

mais detalhado e dado no apendice A. Os resultados sao aplicados ao modo normal de



opera\ao do UVX e as conseqilencias sobre a abertura dinamica deste anel Sa(l analisadas c
discutida,> ao final do capftulo.

3.2 Deslocamento' da sintonia com a amplitude devido a
sextupolos: breve revisao teorica

o Harniltoneano que descreve 0 rnovirnento transversal de partlculas carregadas em

urn anel de arrnazenarnento contendo nao-linearidades introduzidas por rnultipolos

rnagneticos de rnais aHa ordern e dado, em variaveis angulo-a~ao, por:

- Jox JOy (J J )H - -+-+ V Ox' 0)" ljIo."I:'ljIox's
f3x f3y

H= Ho+ V

(3.1)

(3.2)

onde Ho e 0 Harniltoneano do problema linear e V representa as nao-linearidades. sea
variavel independente e (ljIax,]ox) e ('I'o)',]Oy) saD as variaveis angulo-a~ao - coordenada 'I'
canonicamente conjugada ao momentum J - relacionadas as variaveis 'normais' z e p por:

z = ~2Jozf3z( s) CDS ljIoz

P = - 2Joz [Sin ljIo" - f3~(s) CDS ljIo ]f3z(S) •. 2 z



Se V=O, as a~5es Jox e JOy san invariantes do movimento. Para v:;tO estes invariantes

lineares san alterados e esta altera~ao revela a influencia dos termos nao-lineares sobre 0

movimento. 0 procedimento que seguiremos e 0 seguinte: trataremos V como uma

perturba~ao e, aplicando a teoria de perturba~ao canonica, procuraremos encontrar uma

transforma~ao canonica em que 0 novo momentum J] seja uma constante do movimento em

primeira ordem da perturba~ao, ou seja, 0 novo Hamiltoneano seja independente da nova

coordenada tj/] em primeira ordem.

Introduzimos, assim, uma fun~ao geratriz F que e uma pequena perturba~ao da

fun~ao que gera a transforma~ao identidade:

onde G e uma func;ao pequena e, ate 0 momento, arbitniria. Adotamos temporariamente a

notac;ao em negrito indicando urn vetor com as componentes x e y com a finalidade de tomar

as equac;6es mais claras. As novas e vel has variaveis esHio relacionadas pela primeira

derivada desta func;ao:

o objetivo agora e encontrar uma func;ao G que elirnine de H] 0 termo da perturbac;ao em
primeira ordem. Esta func;ao e tal que:

Conhecendo 0 termo da perturbac;ao V podemos resolver (3.7) para G. A parte do novo
Harniltoneano independente de V!l e dada por:

onde a media e tomada sobre as fases das partfculas. 0 novo momentum h e uma con stante

do movimento em primeira ordem da perturbac;ao.

o deslocamento da sintonia com a amplitude da partfcula e obtido derivando-se 0

Harniltoneano da perturbac;ao em relac;ao a ac;ao e integrando-se sobre uma revoluc;ao no
anel:



Particularizamos agora os resultados obtidos para 0 caso de uma nao-linearidade
sextupolar. 0 Hamiltoneano da perturba~ao devido aos sextupolos expresso nas
coordenadas angulo-a~ao fica:

V = S[l-(2Jxf3x )312(COS 3tj1x + 3cos tjlx)
24

- ~ (2Jxf3x )JI2( 2Jy/3y )(2cos tjlx + cos tjI+ + cos tjI_)]

a2Bonde Sea for~a de sextupolo S = .!L_-2e
Po ax

e abandonamos 0 fndice 0 para as variaveis nao-perturbadas.

Usando 0 termo de perturba~ao (3.10) na equa~ao para a fun~ao geratriz (3.7) obtem-

se a fun~ao G, que, usada em (3.9), nos da 0 deslocamento da sintonia com a amplitude da
partfcula devido aos sextupolos:

L1vx = axxJJx + axyJJy

L1vy = axyJJx + ayyJJY
(3.12)
(3.13)

1axx =--(F3+3Fx)
64n

axy = __ l_(-4F x)' + 2F+ - 2F_)
64n

ayy = __ 1_(4Fy + F+ + F_)
64n

silo os coeficientes de deslocamento da sintonia com a amplitude e as express5es para as
integrais Fi sao[30):



2rrR 2rrR

F3 = . J JdS.S(s)/3As)312 Jds'.S(s')/3x(S)3I2COs3[Iq>As)-q>As')1-1n'x]
Sin 31rvx 0 0

2rrR 2rrR

Fx = -. _J - Jds· S(s)/3x(S )312 Jds'· S(S')/3x(S )312 COS[Iq>x(S)- q>x(S')I- 1rVX]

Sln1rVx 0 0

2rrR 2rrR

F;n'= . J JdS'S(S)/3X(S)312 JdS',S(s')/3As,)JI2/3,,(S')cos[Iq>As)-q>As')I-1rVx]
. Sin 1rVx 0 0 .

2rrR 2rrR

F" = . J J ds· S(s)/3As)JI2 /3)'(S) J ds' . S(s')/3As,)JI2 /3,,(S')cos[Iq>As) - q>AS')I-1rVx]
. Sin 1rVx 0 0 .

2rrR 2rrR

F+ = . J JdS'S(s)f3As)ll2f3V(S) JdS',S(s')f3As,)ll2f3,,(S')cos[ICI'+(s)-CI'+(s')I-1rv+]SlnllV . .
+ 0 0

2rrR 2rrR
F_ = . J Jds. S(s)f3As)JI2 f3v(S) Jds" S(s')f3As,)JI2 f3,,(S')cos[Iq>_(s) - q>_(s')I-1rV_]

Sln1rV . .
- 0 0

S ds
q>x,y =J-f3o x,y

J 2rrR ds
Vx,y = 21r J a-o JJx,y

Considerando-se os sextupolos como lentes finas, as integrais (3.17) tomam-se
somat6rias e podem ser facilmente calculadas para urn dado modo de opera~ao do anel.

3.3 Minimiza~ao do deslocamento da sintonia com a amplitude
para 0 UVX

Aplicaremos agora os resultados obtidos no item anterior ao modo normal de

opera~ao do anel UVX. Tomamos como ponto de partida a configura~ao 6tica em que
somente os sextupolos cromaticos SF e SD esHio ligados e ajustados para zerar as

cromaticidades horizontal e vertical. Nosso objetivo e otimizar os sextupolos nao-cromaticos
SF1 e SDI de maneira a reduzir 0 deslocamento da sintonia com a amplitude da partfcula

devido aos primeiros sextupolos.

Para uma analise quantitativa do efeito nao-linear global causado pelos sextupolos
sobre 0 movimento das partfculas, introduzimos uma fun~ao que e a somat6ria quadratic a

ponderada dos coeficientes de deslocamento da sintonia com a amplitude:



p = wxya~ + WXya~, + w)'Ya.~y

onde os l1'ij saG pesos correspondentes a cada coeficiente aj.
o procedimento geral utilizado para otimizar os sextupolos nao-cromaticos e atravrs

da minimiza~ao da fun~ao P dada detenninada distribui~ao de pesos, atraves da varia~ao das

for~as destes sextupolos. Varia~6es da fun~ao peso permitem atenuar seletivamente a
influencia dos coeficientes aj.

o procedimento descrito acima foi implementado em urn programa de computador

onde a minimiza~ao de Fe feita utilizando-se 0 pacote de rotinas Minuit(31) da biblioteca do
CERN[32J.

A 6tica linear do modo normal do UVX e caracterizada pelos seguintes parametros:

• sintonia horizontal: vx=5.27
• sintonia vertical: vy=2.17
• emitancia natural: qp66.2 nm.rad

Os resultados da otimiza~ao para este modo para alguns conjuntos de pesos Wij saG

mostrados na tabela 3.1. Para efeito de compara~ao com 0 caso nao-otimizado apresentamos

tambem 0 valor dos coeficientes de deslocamento da sintonia quando os sextupolos nao-

cromaticos estao desligados. Vemos que e possivel diminuir efetivamente os coeficientes de

deslocamento da sintonia com a amplitude atraves de SFI e SDI.

Tabela 3.1: Coeficientes de deslocamento da sintonia com a amplitude da
'1 al fi -d Iparticu a para 19umas con 19uracoes e sextupo os.

Wxx,Wx",W"" axx ax" a"" SFI (m-2) SDI (m-2)

- 682 809 572 0 0

1, I, 1 255 240 150 0.80 -0.83

I, 2, I 289 167 214 0.85 -0.85

2, I, 1 227 273 156 0.73 -0.77

I, 1, 2 257 275 91.5 0.80 -0.85

2, 1,2 229 307 93.5 0.74 -0.79

2,2, 1 250 199 229 0.78 -0.79



A fim de verificar da eficiencia do metodo e comparar os resultados para difcrcntes

configura~Oes de sextupolos realizamos simula~Oes numericas da abertura dinamica. atraves

de tracking das partfculas. Os procedimentos e resultados sao descritos nos pr6ximos ltens.

3.4 Simula~o numerica da abertura dinamica
Do ponto de vista te6rico, a adequa~ao ou nao de uma configura~ao particular de rede

de fmas e dada pela simula~ao da abertura dinamica do anel. Assim, a eficiencia da

introdu~ao dos sextupolos nao-cromaticos e a compara~ao entre as diversas configura~6es

destes sextupolos sao medidas atraves deste parametro.

Apresentamos, neste item, os resultados da simula~ao numerica da abertura dinamica

para as configura~oes de sextupolos sintetizadas na tabela 3.1. Nestas simulac;oes

consideramos nao s6 0 efeito dos sextupolos, mas tambem 0 de multipolos sistematicos de

mais alta ordem dos dipolos e quadrupolos. Notamos que a otimizac;ao dos sextupolos feita

anteriormente nao leva em considerac;ao estes multipolos de mais alta ordem. Estes, no

entanto, afetam 0 movimento das partfculas e 0 que nos interessa, no final, e 0 resultado

combinado de todos os efeitos sobre a abertura dinamica. Ainda assim nossa otimizac;ao

sextupolar nao teni sido em vao pois estes elementos magneticos sao os principais
responsaveis pela reduc;ao da abertura dinamica.

Faremos aqui uma digressao para apresentar algumas considerac;oes sobre 0 metoda

de obtenc;ao dos componentes de multipolo de mais alta ordem dos fmas. Estes componentes

foram obtidos atraves do ajuste de uma func;ao polinomial (con tendo apenas os termos

permitidos pela simetria do fma) aos dados do campo magnetico calculados pelo programa

Poisson[33l. 0 ajuste, par mfnimos quadrados, e feito somente dentro dos limites da regiao

ffsica acessfvel ao feixe e sera considerado born se 0 campo puder ser reproduzido pelos

componentes multipolares, nesta regiao, dentro das precisoes de medida do campo

magnetico (0.5 Gauss no nosso caso). Como e freqiiente nos ajustes deste tipo, nao temos
garantia de representac;ao correta do campo fora dos limites do ajuste. Assim, nas nossas

simulac;5es de abertura dinamica, limitamo-nos a regiao interior aos limites ffsicos da

maquina. A tabela 3.n mostra os valores dos multipolos sistematicos obtidos para os dipolos

e quadrupolos do UVX.

o tracking das partfculas foi feito por 500 voltas usando-se 0 program a PATPET. Os
resultados de abertura dinamica para algumas configurac;oes de sextupolos sao mostrados na
figura 3.2.
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Tabela 3.II: Componentes de multipolo magnetico sistematico para 0 dipolo e
quadrupolo do UVX. 0 campo e expandido como B(x) = Lbnxn = LBn.

n n
n Dipolo BiBo (x=1 em) Quadrupolo BiB] (x=l em)

2 2.6 x 10-5 -
4 -7.4 x 10-6 -
5 - -4.9 x 10-5

9 - -7.7 x 10-7

-E.s 10

o
x (mm)

o
x (mm)
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o
x (mm)

o
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Figura 3.2: Abertura dinamica para 0 modo normal do UVX com
diferentes configura~oesde sextupolos para minimiz~ao do deslocamento
da sintonia com a amplitude. Mostramos para efeito de compara~ao, no
alto a esquerda, a abertura dinamica sem estes sextupolos.



3.5 Resultados e conclusOes
Analisando os resultados apresentados no {tern anterior vemos que a regiao de

estabilidade do UVX pode ser aumentada atraves da introdu~ao dos sextupolos nao-
cromaticos. Neste caso, 0 do modo normal de opera~ao do UVX, no entanto, devido a
abertura dinamica nao-otimizada ser apenas ligeiramente menor que os limites ffsicos, 0

aumen to nao foi muito grande. 0 acrescimo mais pronunciado se deu na dire~ao de x
positivos e ficamos com a abertura dinamica praticamente igual a abertura ffsica. Isto prova
que 0 criterio de otimiza~ao e satisfat6rio.

Notamos que as varias configura~oes de sextupolos, para diversos pesos dos
coeficientes de deslocamento da sintonia com a amplitude, forneceram resultados
semelhantes.

Podem ser imaginados ainda outros procedimentos para abordar 0 problema,

base ados nos resultados do item 3.2. Por exemplo, poderiamos analisar 0 efeito de cada

integral F; sobre a abertura dinanuca atraves de uma defini~ao altemativa para a fun~ao P a

ser minimizada. Isto nos daria uma ideia de quais as ressonancias mais perigosas deste modo

de opera~ao do UVX. Nao 0 fazemos aqui pois consideramos satisfat6rios os resultados ja

obtidos neste caso.

. ."-".~~ . asc]
lSE'VICO DE .IBUOTECA E INfC., .. 'c;.AO - '~

FISICA



Capitulo 4

Aneis de armazenamento. ~·quase-lsocronos



Capitulo 4

Aneis de armazenamento. '"quase-lsocronos

Nosso interesse volta-se neste capitulo a condi~ao de quase-isocronicidade em aneis
de armazenamento de eletrons. Esta condi~ao tern sido estudada recentemente como
altemativa para se conseguir pacotes ultra-curtos de eletrons. 0 esfor~o em se reduzir 0

comprimento do pacote armazenado de eletrons segue a tendencia de evolu~ao verificada nas
ultimas duas decadas em dire~ao a fontes de luz cada vez mais brilhantes e para aplica~oes
cada vez mais especfficas. 0 grande interesse despertado pela possibilidade de se obter
pacotes de eletrons, e portanto pulsos de radia~ao sincrotron, extremamente curtos (sub-pico
segundos) pode ser comprovado pelo grande numero de trabalhos relacionados ao assunto
apresentados nas Ultimas.conferenciasde aceleradores de particulas[34].

A condi~ao de quase-isocronicidade implica em urn fator de compacta~ao de
momentum muito pequeno, i.e., muitas ordens de grandeza menores que os valores
normalmente encontrados em aneis de armazenamento usados para fontes de luz sincrotron
atuais. Este parametro, que depende somente das caracteristicas da rede magnetic a,
juntamente com os campos de radiofreqiiencia, determinam a dinamica no espa~o de fase
longitudinal. Urn fator de compacta~ao de momentum muito pequeno leva a urn
comprimento da 6rbita que e praticamente independente do desvio de energia da particula.
Esta e uma condi~ao necessaria para produzir pacotes curtos de eletrons, ja que 0

comprimento do pacote escala com -J(i. Muitas aplica~oes interessantes bem como
dificuldades a serem resolvidas surgem neste caso. As aplica~5es sao variadas e incluem
desde a proposta inicial de D. A. G. Deacon[35]de usar os aneis is6cronos para sistemas de
laser de eIetrons livres ate a possibilidade de observa~ao de radia~ao sincrotron
longitudinalmente coerente, passando pela espectroscopia resolvida no tempo. Recentemente
varias outras aplica~5es foram propostas no 'Workshop on Fourth Generation Light
Sources' [36], onde se discutiram os objetivos da pr6xima gera~ao de fontes de luz
sincrotron. As dificuldades referem-se principalmente a dois fatores: quando 0 fator de
compacta~ao linear (independente da energia) toma-se pr6ximo a zero, os termos de ordem



mais alta ficam companiveis ao tenno linear e nao podem mais ser desprezados, introduzindo

novas caracterfsticas na dinamica longitudinal das partfculas. AMm disso, varias
instabilidades induzidas por movimentos coletivos coerentes do feixe estabelecem limiares de
corrente que dependem de a. Os problemas esperados com aneis is6cronos, no entanto,

parecem ser contomaveis conforme indicam trabalhos te6ricos recentes de C. Pellegrini e D.
Robinl37l, H. Wiedemannl38l, e L. Lin e C. E. T. Gon~alves da Silval39l; e as
demostra~Oesexperimentais de Hama et aV40] para 0 anel UVSOR.

Neste capitulo apresentaremos uma analise da dinamica longitudinal da particula

incluindo tennos nao-lineares que representam 0 efeito de sextupolos e das oscila~oes

transversais betatron, extendendo a analise feita por Pellegrini e Robin. 0 estudo sera

aplicado ao anel de armazenamento de eletrons UVX do LNLS demonstrando que e possfvel

operar este anel em urn modo quase-is6crono estavel do ponto de vista da dinamica de
particulas.

4.1 0 principio de focaliza~ao em fase longitudinal e a condi~ao
de quase-isocronicidade

o princfpio de focaliza~ao em fase longitudinal e fundamental para a estabilidade do
feixe em aceleradores circulares de partfculas. Este princfpio baseia-se no fato de que 0

tempo de cbegada das partfculas as cavidades aceleradoras depende da energia da particula de
tal modo que ba urn auto-ajuste energetico, ou seja, particulas com energia rnaior chegam
atrasadas a cavidade recebendo menos energia e vice-versa. Os rnecanismos reguladores
deste tempo de chegada desempenham portanto urn papel fundamental na estabilidade do
movimento. Estes mecanismos sao 0 comprimento da 6rbita da partfcula e a sua velocidade.
No caso dos aneis para produ~ao de luz sincrotron, os eIetrons sao ultra-relativisticos e a
velocidade e praticamente constante e igual a da luz. 0 parametro relevante neste caso e,
assim, 0 comprimento da 6rbita em fun~ao do desvio de energia da particula. Conforme
vimos no capitulo I, esta dependencia e dada pelo fator de compacta~ao de momentum.

A condi~ao de quase-isocronicidade implica no fato de que todas as partfculas,
independentemente de seu momentum inicial, levam praticamente 0 mesmo tempo para
completar uma volta ao redor do anel, ou seja, 0 fator de compacta~ao de momentum e muito
pr6ximo a zero. Neste caso, a focaliza~ao em fase e afetada pelas contribui~6es de mais alta
ordem das fun~oes dispersao e betatron ao comprimento da 6rbita, introduzindo
dependencias nao-lineares no movimento longitudinal. Veremos nos pr6ximos ftens como
isto acontece e quais sao os efeitos dos termos nao-lineares sobre a estabilidade da particula.



4.2 0 falor de compacta~o de momentum nao-linear
o fator de compacta~ao de momentum e 0 principal parametro que representa a rede

magnetica nas equa~Oesde movimento longitudinais e. se desprezarmos 0 amortecimento. e
tambem 0 unico. lei vimos que este fator descreve a dependencia do comprimento da 6rbita
corn 0 desvio de momentum da partfcula e desempenha urn papel crucial na estabilidade do
movimento longitudinal das partfculas. Normalmente considera-se apenas a dependencia

linear do comprimento da 6rbita com 0 desvio de momentum. Vemos. no entanto. que
existem contribui~Oesimportantes de mais alta ordem nos casos em que 0 tenno de primeira
ordem e muito pequeno. Estas contribui~Oesde mais alta ordem determinam a estabilidade
do movimento longitudinal nestes casos e sao a principal diferen~aentre os aneis 'normais' e

os aneis quase-is6cronos.

p+xdc=--ds
P

dl=~
cos(J

(J2= X,2+ y,2

dr

6rbita ideal/

Figura 4.1: Rela~ao entre 0 comprimento da 6rbita de uma particula
arbitraria e a particula ideal.

Para descrevermos 0 movimento longitudinal dos eletrons considerando efeitos de
mais aHa ordem e efeitos do movimento transversal precisamos inclui-Ios na expressao do
fator de compacta~ao de momentum. A diferen~a entre 0 comprimento da 6rbita de uma
particula arbitniria e 0 comprimento da 6rbita ideal pode ser derivada de considera~oes
geometricas conforme ilustra a figura 4.1. A particula ideal percorre 0 comprimento
Lo = ~ds enquanto que a particula arbitnma varre L = ~dl. Nas se~oes curvas temos a

rela~ao

dl=(l+X)~P cos(J

onde (J2= X,2 + y,2. A rela~ao (4.1) tarnbem e valida nas se~Oesretas se tomarmos 0 limite
P ~ 00 nestas se~Oes.Assim, 0 desvio relativo longitudinal de uma particula qualquer em
rela~ao a de referencia e dado por:

.1L = L-La =l-~ds(l+X/P -1)
La La La cos (J
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dipolos. ExpressOes analfticas exatas para as solu~oes peri6dicas das fun~Oesdispersao de
mais alta ordem podem ser encontradas na referenda [41]. Observa-se que a dispersao linear
110 e determinada somente pelos elementos magneticos lineares (dipolos e quadrupolos)
enquanto que 0 termo de segunda ordem 11J e afetado nao s6 por estes elementos mas

tambem pelos sextupolos magneticos. Isto faz do sextupolo 0 'botao' natural para variarmos
controladamente 0 fator de compac~ao de momentum de segunda ordem sem alterar 0 valor
de primeira ordem.

4.2.1. Estimativa do efeito do movimento transversal
o efeito do movimento transversal sobre 0 longitudinal e representado pelo termo ko.

Podemos estimar a contribui~ao deste termo para a varia~ao do comprimento da 6rbita
usando a aproxima~ao macia para a amplitude do movimento betatron. Nesta aproxima¥ao
representamos 0 movimento betatron por uma oscil~ao harmonica simples:

x~ =~expxcO{;x +'x J

y~ =~ejj,co{;, +',)
onde f3x e f3y sao const~ntes e possuem valor tal que a sintonia do anel e preservada.
Inserindo (4.10) em (4.8) obtemos uma estimativa para /co:

ko == 2~ (Ex Vx + Ey Vy)

onde Vx e Vy sao as sintonias e Ex e Ey sao as emitancias das particulas respectivamente nos
pIanos horizontal e vertical.

4.3 Oscila~Oessincrotron nao-lineares
Estudaremos neste item as oscila~oes sincrotron nao-lineares desprezando 0 efeito

das oscila~Oestransversais, ou seja, consideraremos primeiramente 0 caso desacoplado em
que ko=O.

4.3.1. Egua£oes Hamiltoneanas do movimento e 0 diagrama de fase.
Usando a equa~ao (4.9) com ko=0 para a mudan~a relativa no comprimento da 6rbita

em (1.22) temos as equa~oes longitudinais desacopladas do movimento:



(4.11 )

onde lJJ,fe a freqiiencia angular da cavidade de nidiofreqiiencia que e urn rnultiplo inteiro (h,

o nurnero harmonico) da freqiiencia de revolu~ao angular, V e a voltagern de pica na

cavidade aceleradora, 8=(E-Eo)/£o eo desvio relativo em energia da partfcula, To eo periodo

de revolu~ao, Vo e a energia radiada em urna revolu~ao pela partfcula ideal e Je eo nurnero

de parti~ao de arnortecirnento. Ao derivar a equa~ao (4.12) expressarnos a voltagern

aceleradora por urna onda senoidal da forma V(lI')= V sin lI'. lI's e a fase sfncrona e cpe a

diferen~a de fase em rela~ao a fase sfncrona, cp= lI'-lI's'

o ultimo termo do lado direito da equa~ao (4.12) representa 0 amortecimento das

oscila~oes longitudinais que ocorrem porque a perda de radia~ao e dependente da energia da

partfcula. Em nossa analise irernos desprezar este termo de amortecirnento. Nesse caso as

equa~Oes do movirnento (4.11) e (4.12) podern ser derivadas diretamente do Hamiltoneano:

H=Wrf(a002+a/03)+ eV [cos(lI's+cp)+(lI's+cp)sinll's]
2 3 EO To

que e 0 Hamiltoneano para 0 movimento no espa~o de fase longitudinal. 0e lI'sao variaveis

canonicamente conjugadas.

Os diagramas no espa~o de fase contem dois tipos de trajet6rias, as esmveis (fechadas

e limitadas) e as instaveis. As duas regioes SaDdelimitadas pela separatriz. Nas regioes

estaveis as partfculas executam oscila~Oes ao redor do ponto fixo estavel que define assim 0

centro do balde de rf. Existe tambem urn ponto fixo instavellocalizado no cruzamento dos

dois ramos da separatriz que delimita 0 balde. Os pontos fixos SaDderivados das condi~Oes
tit=Oe 0=0.

No caso linear usual (a/=O) ternos apenas urn ponto fixo estavel e urn instavel

localizados no diagrama de fase (Vf,0) em (lI's,O) e (1C-lI's,O),respectivarnente. 0 termo de

segunda ordern em (4.13) cria pontos fixos estaveis e instaveis adicionais respectivamente
em (1C-lI's,-a<!al) e (lI's,-a(/al). Chamarnos aten~ao para a existencia desta segunda linha
de pontos fixos em O=-a(/al e para a nova regiao de estabilidade no outro flanco da onda de

rf. Esta e uma regiao de estabilidade que nao aparece na teoria linear. Chamaremos a regiao

estavel no espa~o de fase ao redor do ponto fixo estavel usual urn balde normal e a regiao
esrnvel ao redor do novo ponto fixo urn balde anomalo.

De acordo com os valores de ao e al 0 diagrama de fase assume diferentes aspectos.
Qualitativamente esperamos que quando al for muito menor que ao 0 diagrama de fase se

assemelhe ao caso normal. Este e 0 caso mostrado na figura 4.2(a) onde os baldes anomalos



estao bastante separados dos nonnais. Vemos que 0 tenno de segunda ordem introduz neste
caso uma leve assimetria entre os dois ramos da separatriz. A. medida que aJ aumenta, os
baldes anomalos se aproximam dos nonnais e a assimetria entre os ramos da separatriz se
acentua ate que, acirna de urn valor crftico, os baldes rnudam de forma e os ramos da

separatriz em tomo do ponto fixo estavel normal se cruzam agora no ponto fixo instavel
anomalOe vice-versa. Nesta situa~ao 0 tamanho do balde diminui reduzindo a aceitAnciaem
energia e fase. Se al se tomar rnuito maior que ao a regiao estavel desaparece.

o valor critico de al ocorre quando as separatrizes dos baldes normais e anomalos

coincidern. De (4.13) vemos que a separatriz passa sirnultaneamente pelos dois pontos fixos
instiveis, 0 normal e 0 anomalo, quando al tern 0 valor:

EoTolOrflal

12ev( -CDS 1I's +(; - 1I's) sin 1I's)

Assim, se lall<alc, os baldes, apesar de assimetricos, san semelhantes aos da teoria
linear e as aceitancias em energia e fase SaDgrandes. Para lajl>ajc os baldes mudam de
forma e diminuem de tamanho. Para lajl=ajc temos justamente a transi~ao entre os dois
casos conforme pode ser visto na figura 4.2.

4.3.2. Caracteristicas fJudlitativas do diagrama de fase
Vimos que quando 0 fator de compacta~ao de momentum de segunda ordem se toma

dominante, os pacotes anomalos se aproximam dos pacotes normais. Eventualmente, os
pacotes anomalos se movem para dentro da aceitfulciaem energia da maquina. Nesta situ~ao
deve ser possivel observar os pacotes anomalos extras intercalados em fase com os pacotes
normais. Em outras palavras, 0 numero de pacotes dobra. E interessante vermos
qualitativamente 0 que acontece neste novo ponto de estabilidade, na parte instavel da onda
de radiofreqiiencia (de acordo com a teoria linear), e a uma energia diferente da energia
nominal. Da equa~ao para a fase longitudinal, ifJ oc a~, vemos que uma condi~ao necessaria
para solu~ao estavel (fase oscilat6ria) e que a~ mude de sinal periodicamente. No caso
usual, temos a constante e ~ oscila ao redor de zero mudando de sinal periodicamente. No
caso anomalo, 0 termo que muda de sinal periodicamente e a enquanto ~ tern sempre 0

mesmo sinal. Isto e possfvel somente porque a nao-linearidade introduz a dependencia com a
energia no fator de compacta~ao de momentum. Expressando a=ao+aj~, vemos que 0 fator
de compacta~ao ira oscilar ao redor de zero para valores de ~nas vizinhan~as de ~-fX(/aj,

que e exatamente a energia do ponto de estabilidade anomalo. Nesta situa~ao, 0 balde
anomalo e inteiramente confinado ao semi-plano negativo de ~ (se ao e aj tiverem mesmo
sinal) ou ao semi-plano positivo de ~ (se ao e aj tiverem sinais opostos).
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Figura 4.2: Efeito de a] nas separatrizes do espa~o de fase. Quando a] e
pequeno (acima), i.e., la]1<a]c, os baldes SaD grandes e bastante
separados. A medida que a] aumenta, os baldes vao se aproximando e,
para lajl>ajC (abaixo), diminuem bastante de tamanho. 0 diagrama do
meio mostra a situa~ao de transi~ao, quando la]l=a]c. Notamos que as
escalas SaDas mesmas nos tres diagramas.



4.3.3. Aceitancia em momentum e fase
Os parametros da regiao estavel do espa~o de fase podem ser deduzidos analizando-

se a separatriz atraves do ponto fixo instavel. No caso lajl»ajc 0 balde e assimetrico em
energia. 0 maximo deslocamento em energia para os baldes normal e anomalo e mostrado na
figura 4.3.0 deslocamento maximo em fase (fJmaxetal que

1 (j}rfEfTo a/
CDS If'max = 1- 6 1-2~--1

eV a} CDS 'lis

e tambem e mostrado na figura 4.3.
Para lajl<ajc 0 balde e assimetrico em energia e fase. A figura 4.4 mostra os

deslocamentos mwmos. Temos

0.= ::[coS(~)-1]
o.= :: [-cos(~ + ~)-1]

A 3[24eV a tr .
CDSa = ml- } cos'l/ls + ('I/Is - -)sm 'I/Is]

roT/a} ao 2

onde 0 sinal superior e para aqaj>O e 0 inferior e para aqaj<O. 0 maximo deslocamento
em fase e dado pela equ~ao transcendental:

cos( 'lis + l/'a)+ ('I/Is + l/'a)sin 'I/Is= -CDS 'I/Is+ (tr- 'I/Is)sin 'I/Is (4.19)

I
I
I_____ L _

I
I
I

Figura 4.3: Deslocamentos maximos das oscila~6es em energia e fase
quando lajl»ajc.
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Figura 4.4: Deslocamentos maximos das oscila~oes em energia e fase
quando lajkajc.

4.4 Movimento sincro-betatron em segunda ordem
Vamos reescrever as equa~oes nao-lineares do movimento sfncrotron incluindo 0

tenno ko proveniente das os~ila~Oestransversais na expressao para M./Lo. Temos:

if> = co,Ako + aoS + a}S2)

$= ~(Sin( lfI, + <p) - sin lfI,)
EoTo

Temos agora uma equ~ao de terceirograu completa em o.
Os pontos fixos sao dados por:

o =_ ao +
pI 2a-

1

{
IjIs

IjI pI = 1C - IjIs

E interessante expandir 0 para ko pequenos e analisar a varia~ao dos pontos fixos
com a introdu~ao do movimento transversal:



-~
2ao

ao ko--+--
aj 2ao

Os quatro pontos fixos S80 ('I'pfi~f) S80:

estavel normal: (V"'-2~J estavel anomalo: ( ao ~ Jn- '1'5'--+--
aJ 2ao

(K- V',.-2~J ( ao ko J (4.26)
instavel normal: insulvel anomalo: '1'5'--+--aJ 2ao

Como ko e sempre positivo [vide (4.8)], examinando (4.26) concluimos que se ao
tiver sinal oposto a acIal os pontos fixos se movem de tal maneira que a regHio estavel no

espa~o de fase aumenta com ko. 0 movimento transversal introduz, assim, urn

comportamento distinto dependendo do sinal dos fatores de compacta~ao de momentum de

primeira e segunda ordem. Para termos a aceitancia aumentada para amplitudes finitas das
particulas devemos ter lX{) e acIal com sinais opostos.

As separatrizes no espa~o de fase para van os valores de ko e para ao com mesmo
sinal e sinal oposto a O{jal S80 mostradas nas figuras 4.5 e 4.6 respectivamente para os

baldes normais e anomalos.
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Figura 4.5: Baldes normais e anomalos para vanos valores de ko e lX{) com
sinal oposto a ao/al . Parametros usados neste calculo: ao=-8.72xlO-5,

al=-O.OO5, 'l's=6.5°, £0=1.15 GeV, VJ;.F500kV,!J;.F500 MHz, h=148.
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Figura 4.6: Baldes normais e anomalos para varios valores de ko e ao com
mesmo sinal de aoJa] . Parametros usados neste c3.lculo: ao=8.72xlO-5,

a]=O.OO5, 1I's=173.5°, £0=1.15 GeV, Vr:F5OO kV,!r:F500 MHz, h=148.

4.5 0 modo de opera~o quase-is6crono para 0 anel UVX
Apresentaremos neste item urn modo quase-is6crono particular para 0 anel de

armazenamento de eletrons Uvx do LNLS ao qual no referiremos como modo MQI-1.

A rede magnetica do anel UVX consiste basicamente de seis se~Oes retas long as

conectadas por seis arcos que por sua vez sao constitufdos por dois dipolos e dois

quadrupolos entre estes dipolos. As s~Oes retas possuem dubletos de quadrupolos em cada

extremidade para casamento das fun~Oes 6ticas. No modo normal de opera~ao cada arco e
acromatico e a fun~ao dispersao 1Jx e sempre positiva. Para diminuirmos 0 fator de

compacta~ao de momentum a neste anel e necesslirio que a fun~ao dispersao assuma valores

negativos em alguns dipolos de maneira que a contribui~ao negativa de 1Jx cancele a

contribui~ao positiva de 1Jx para a. A condi~ao e que a = 10 f~s seja pr6ximo a zero

para 0 anel como urn todo. 0 arranjo mais conveniente para 0 UVX e combinar dois
perfodos normais da rede em urn perfodo maior contendo quatro dipolos e ajustar a dispersao

a valores negativos nos dois dipolos centrais, conforme mostra a figura 4.7. Assim, ficamos

com urn anel de simetria 3 preservando ainda tres se~oes retas longas com dispersao linear
nula. No modo MQI-l 0 fator de compacta~ao linear ao foi reduzido por urn fator de 100 em

rela~ao ao modo normal de opera~ao. 0 comprimento do pacote seria reduzido, neste caso,
por urn fator 10, passando de aproximadamente 8 mm (27 ps) para 0.8 mm (2.7 ps).



Figura 4.7: Desenho esquematico de urn periodo quase-is6crono para a
rede do anel UVX, formado por dois periodos normais. A fun~ao
dispersao linear e for~ada a valores negativos nos dipolos centrais,
indicados no desenho por dip2. As seis famflias de sextupolos tambem
sao mostradas. SFI, SDI, SFA e SDA sao combinados aos quadrupolos.
o ajuste das cromaticidades a zero e do fator de compacta~ao de segunda
ordem e feito com as fanu1ias SF, SD, SFA e SDA. As fanu1ias SFI e
SDI, na regiao nao-dispersiva, sao usadas para otimiza~ao da abertura
dinfunica.

o avan~o de fase das fun~Oesbetatron foi ajustado neste modo quase-is6crono de
maneira que as sintonias horizontal e vertical fossem iguais as sintonias do modo normal.
Isto toma possivel a transferencia do modo normal de oper~ao para 0 modo quase-is6crono
de maneira continua, sem que se cruzem linhas de ressonancia durante 0 processo. Este
esquema de opera~aoe desejavel pois evita a necessidade de se estabelecer novas condi~Oes
de inje~ao neste modo. A figura 4.8 mostra a evolu~ao das fun~oes 6ticas durante a
transferencia dos modos de opera~ao do normal, UVX-N, ao quase-is6crono MQI-l,
atraves dos modos intermediarios MA e MB, sem cruzamento de ressonancias.

4.5.1 Ajuste do fator de compactari1o de momentum
o fator de compacta~aode momentum linear ao pode ser variado atraves do ajuste da

parte negativa da dispersao linear 110 nos dois dipolos centrais do periodo quase-is6crono,
conforme mostramos na figura 4.7.

A dispersao linear atraves de urn dipolo e dada por:

11o(S)= 1100+ 11~psin~ +p( 1- cos~) (4.27)

onde 1100 e 11~sao as condi~oes iniciais. Devido a simetria, 0 fator de compacta~ao linear

do anel e:

6 J 110ao=- -dsLa dipl.dip2 P
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Figura 4.8: Fun~Oes 6ticas na transferencia dos modos de opera~ao do
UVX desde 0 normal, UVX-N, ate 0 quase-isocrono MQI-l, atraves dos
modos intermediarios MA e MB, sem cruzamento de ressonancias.



A condi~ao de dispersao nu]a no trecho reto U (figura 4.7) define a contribui~ao do primeiro
dipolo, dip}, para ao. Assim, (4.27) e (4.28) estabelecem uma rela~ao linear entre ao e os
valores iniciais da dispersao, 7]0.2 e 7]~.2'na entrada do segundo dipolo, dip2:

1..0;0 = 2p( 6 - sin 6) + 7]0.26+ 7]~.2P{1- CDS 6)

Os dipolos do UVX possuem raio de curvatura p=2.7349 me cada urn deflete 8=30°. Para 0

modo MQI-l escolhemos ao=8.7xl0-5, i.e., 100 vezes menor que no modo normal e a

rela~ao (4.29) e mostrada na figura 4.9. Observamos que os dipolos do UVX sao
retangulares, portanto os valores iniciais a que nos referimos acima devem ser tornados ap6s

a borda do dipolo. Para urn fator de compacta~ao de momentum dado, a equa~ao (4.29)

estabelece mais urn vinculo a ser satisfeito na otimiza~ao da rede linear. Para 0 modo
particular MQI-1 encontramos solu~oes razmiveis para 110.2=0.23m, 11~.2=-0.68em dip2.
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Figura 4.9: Rela~ao entre os valores iniciais da fun~ao dispersao na
entrada de dip2 para obten~ao do modo MQI-1 do UVX onde
ao=8.7xlO-5.

o fator de compacta~ao de segunda ordem a] pode ser control ado atraves dos
sextupolos sem alterar 0 fator de compacta~ao linear, conforme vimos na se~ao 4.2. Esta
ideia foi aplicada a uma posslvel configura~ao de sextupolos para 0 modo quase-is6crono do
UVX. A figura 4.10 mostra a curva de correla~ao entre a] e a configura~ao de sextupolos.
Usamos tres famI1ias de sextupolos na regiao dispersiva do perfodo quase-is6crono para
ajustar 0 fator de compacta~aode segunda ordem a] e as cromaticidades horizontal e vertical
a zero. A outra famI1iade sextupolo existente na regiao dispersiva foi fixada em detenninado
valor e nao foi usada no ajuste. Nao houve a preocupa~ao em se minimizar 0 conjunto das
for~as de sextupo]o, porem tomou-se cuidado na limita~ao das mesmas a valores posslveis

83 __ ,.' -,:-~ IFost l
rs-S-E-R"-IC-O"'"'"'='D':"E-:::B~IB:7'L7ilO~T~E~C:;A~EEINfC",,1,.,',.""'0 - .J
L flSICA ------



de se atingir para 0 UVX. Vemos que 0 fator de compacta~ao de segunda ordem pode ser
ajustado em urn intervalo grande de valores.

Usando a rela~ao (4.14) encontramos 0 valor crftico de a] para 0 modo MQI-l,
aJ(~3xlQ-4. Para la]kajc temos os baldes semelhantes aos do modo normal e, neste caso,

a aceitancia em energia e grande assim como a separa~ao entre os baldes normais e
anomalos. Estes ultimos ficam, assim, exclufdos da aceitancia em energia determinada pelo
limite ffsico da maquina. Na eventualidade de querermos observar os pacotes anomalos
devemos traze-Ios para dentro dos limites desta aceitancia, caso em que lajkajc. 19ualando

o desvio maximo em energia mostrado na figura 4.3 a aceitancia ffsica em energia da
maquina temos:

3 ao _ 0 (4.30)
2 a1 - aceit·fis.

Para 0 UVX, Oaceit./is.=3% e lajl=4.4xlO-3. Quanto ao sinal de ao e a] notamos que
escolhemos 0 sinal positivo para ao. Isto e conveniente pois faz com que os pacotes normais

do modo quase-is6crono perman~am na mesma fase que no modo normal de opera~ao. As
considera~oes do Item 4.4 fazem-nos preferir 0 sinal negativo para aj pois assim ao teni
sinal oposto a ao/aj e estaremos no caso em que 0 movimento transversal tende a aumentar

os baldes de RF. Assim, para termos os baldes anomalos na aceitancia ffsica do UVX no
modo MQI-l, e conveniente escolhermos aj =-4.4xlO-3.
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Figura 4.10: Curvas de correla~ao entre 0 fator de compacta~ao de momentum de segunda
ordem a] e a configura~ao de sextupolos. A for~a integrada de SFA foi fixada em 1.7 m-2.

As farmlias SDA, SF e SD foram variadas para ajustar a] e corrigir as cromaticidades
horizontal e vertical a zero. Note que os dois graficos acima estao correlacionados: 0 valor
de a] correspondente a determinado SDA s6 sera verdadeiro se SF e SD forem dados pelos
valores correspondentes no grafico ao lado. 0 ajuste dos valores a uma reta nos fomece:
a]=O.0657+O.0932eSDA, SF=-8.467+O.0672eSDA, e SD=8.162+ 1.686eSDA



Prosseguimos as simula~Oes do modo MQI-l para dois valores de aj. No primeiro
caso, MQI-la, temos ap=O, ou seja, 0 caso semelhante ao nonnal onde os baldes anomalos

esHio fora da aceitancia do anel. No segundo caso, MQI-lb, aJ=-4.4xlO-3 e os baldes

anomalos podem ser observados.

A figura 4.11 mostra as fun~Oes dispersao de primeira e segunda ordem para 0 modo

quase-isocrono MQI-lb do aneI UVX.
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Figura 4.11: Fun~Oes dispersao de primeira e segunda ordem para 0 modo
quase-is6crono MQI-lb do anel UVX.

4.5.2 A contribuifiio do movimento transversal e 0 diagrama de fase
Estimamos a contribui~ao do movimento transversal para 0 modo MQI-l. De (4.11)

temos, considerando 10% de acoplamento entre as emitfu1cias, ko=2.5xlO-8. As figuras 4.12

e 4.13 mostram 0 diagrama de fase para MQI-lb e MQI-la neste caso. Vemos que nao ha
perturba~Oes notaveis no tamanho das regiOes estaveis do espa~o de fase longitudinal devido
ao movimento transversal.
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Figura 4.12: Efeito do movimento transversal sobre os baldes normal (a
esquerda) e anomalo (a direita), no modo MQI-lb, para particulas com
emitancia igual a emitfulciade equilfbriodo feixe considerando-se 10%de
acoplamento. As linhas horizontais indicam 0 limite fisico da maquina.
Parametros usados: £0=1.15 GeV, '1'8=173.5°, V=500 kV, h=148 e
fRF500MHz.
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Figura 4.13: 0 efeito do movimento transversal sobre 0 balde normal, no
modo MQI-Ia, para particulas com emitancia igual a emitancia de
equilibrio do feixe com 10% de acoplamento, e desprezivel. As linhas
horizontais indicam 0 limite fisico da maquina e 0 balde normal esta
parcialmente fora dos limites. Neste caso seria interessante baixar a tensao
de pico de RF para diminuir a altura do balde. Foram usados os mesmos
parametros da figura anterior. 0 balde anomalo esta fora dos Iimites do
anel.



4.5.3 Abertura dinamica
Estudos de tracking das partfculas para determina~ao da abertura dinarnica sao de

grande import3.nciapara podermos assegurar a operacionalidade de urn modo particular do
anel. Vimos no capitulo 1 que a abertura dinamica deve ser suficientemente grande para
garantir tempo de vida longo ao feixe e condi~oes favoniveis de inje~ao. No caso do modo
MQI-I, que se pode atingir a partir do modo normal de opera~ao, nao e necessario que nos
preocupemos com 0 processo de inje~ao. A exce~ao e no caso de querermos observar os
pacotes anomalos, ja que estes nao existem no modo normal.

Calculamos a abertura dinamica para os modos MQI-Ia e MQI-Ib do UVX usando
os programas PATPET e TEAPOT,ja citados no {tern1.3. Recapitulando, 0 PATPET e urn
program a que usa representa~ao exata (espessa) dos {mase Hamiltoneano aproximado das
particulas enquanto que 0 TEAPOT usa representa~ao aproximada (lentes finas) e 0

Hamiltoneano exato. Ambos programas fomeceram resultados similares.
As famflias de sextupolos SF1 e SOl foram utilizadas para diminuir 0 deslocamento

da sintonia com a amplitude da particula, usando 0 metoda descrito no capitulo 3. Os
resultados mostram que ha urn aumento da abertura dinamica. Lembramos que estes
sextupolos nas regioes nao-dispersivas da rede nao alteram nem as cromaticidades nem 0

fator de compacta~ao de segunda ordem do anel. Como no capitulo anterior, os calculos
foram efetuados somente dentro dos limites ffsicos do anel.

Fizemos inicialmente 0 tracking das partfculas sem oscila~oes sfncrotron e sem os
sextupolos SFI e SOL Com a farmlia de sextupolos SFA fixa, as tres faIn11iasSO, SF e
SOA foram usadas para ajuste das duas cromaticidades a zero e do fator de compacta~ao de
segunda ordem. A figura 4.14 mostra os resultados para os casos MQI-1a e MQI-1b.
Ugando aqueles sextupolos temos a abertura dinamica aumentada conforme mostra a figura
4.15. A seguir consideramos as oscila~oes em energia para &=1% e incluimos os multipolos
sistematicos mostrados na tabela III.I obtendo as aberturas dinamicas da figura 4.16.
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Figura 4.14: Abertura dinfunica para 0 UVX no modo quase-is6cr~no com
sextupolos dispersivos ajustados para zerar as cromaticidades. A direita
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Figura 4.15: Abertura dinfunica para 0 UVX no modo quase-is6crono com
sextupolos dispersivos ajustados para zerar as cromaticidades e sextupolos
nao-dispersivos para minimizar 0 deslocamento da sintonia com a
amplitude. Direita: MQI-1a. Esquerda: MQI-1b.
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Figura 4.16: Abertura dinarruca para 0 UVX no modo quase-is6crono com
sextupolos dispersivos ajustados para zerar as cromaticidades e sextupolos
nao-dispersivos para minimizar 0 deslocamento da sintonia com a
amplitude. Componentes de multipolo sistematicos e oscila~Oessincrotron
para 8=1% estao incluidas. A 6rbita fechada dispersiva foi subtraida.
Direita: MQI-la. Esquerda: MQI-lb.

Analisamos 0 movimento no espa~o de fase longitudinal de aneis quase-is6cronos
inc1uindo termos de segunda ordem e efeitos das oscila~oes betatron sobre 0 fator de
compacta~ao de momentum. A presen~a do termo de segunda ordem introduz urn novo
conjunto de baldes estaveis deslocados em energia e intercalados em fase em rela~ao ao
conjunto original de baldes estaveis. Quando 0 movimento transversal e considerado, 0

tamanho da regiao estavel depended da amplitude da particula. Mostramos que esta
dependencia tendera a aumentar a regiao estavel se os sinais de aqa] e lX{) forem opostos.

Propusemos tambem urn modo de opera~ao quase-is6crono para 0 anel de
annazenamento de eletrons de 1.15 GeV do LNLS onde lX{) e 100 vezes menor que no modo
normal. As cromaticidades e 0 fator de compacta~ao de momentum podem ser variados
atraves dos sextupolos. 0 modo pode ser ajustado atraves de uma transferencia continua a
partir do modo normal, evitando-se 0 estabelecimento de novas condi~Oesde inj~ao neste
modo. Este esquema nao poderia ser utilizado para observannos os novos pacotes anomalos
pois estes nao existem no modo normal. Os caIculos de abertura dinamica mostram que
podemos ter tempos de vida razoaveis neste modo apesar da inje~ao ser ainda dificil.

Notamos que a emitancia natural do feixe neste modo quase-is6crono aumentou por
urn fator de aproximadamente 4 em rela~ao ao modo normal. Este fato, apesar de ser
benefice do ponto de vista de tempo de vida por espalhamento Touscheck, diminui 0 brilho
do feixe. Planejamos prosseguir os estudos deste modo explorando a condi~ao de baixa



emitancia e pacotes curtos simultaneamente, assim como as questoes relacionadas as
instabilidades de feixe, que nao foram abordadas neste trabalho.
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Capitulo 5

Conclus6es

5.1 Resultados principais
Apresentamos a rede magnetica do anel de armazenamento de eletrons de 1.15 GeV

UVX do LNLS e analisamos suas condi~5esde estabilidade. Tanto a dinfunica linear como a
nao-linear nos espa~os de fase transversal e longitudinal foram abordadas. Estudos
detalhados da rede magnetica mostram que 0 anel proposto representa uma solu~ao capaz de
satisfazer os requisitos inicialmente estabelecidos. A aplica~ao da teoria de perturba~ao
canonic a as equa~oes do movimento de urn eletron em urn acelerador, seguindo 0 material
apresentado na referencia [42], fomeceu-nos express5es para 0 deslocamento da sintonia
em fun~ao da amplitude deste eletron, causado pelos sextupolos da rede. Com base nestas
expressoes minimizamos os efeitos de aberra~ao geometrica introduzidos pelos sextupolos
de corre~ao de cromaticidade atraves do uso de sextupolos nas regioes nao-dispersivas da
rede. Como resultado, a abertura dinfunicado anel ficou praticamente igUala abertura fisica,
ou seja, grande 0 bastante para garantir tempo de vida de aproximadamente 10 horas
(conforme requerido) e boas condi~5espara inj~ao. Estudos de corr~ao de 6rbita distorcida
devido ao efeito de erros de multipolo, alinhamento e excita~ao mostram que 0 esquema de
corre~ao e eficiente. As tentativas para ajustar 0 anel em diferentes configura~oes 6ticas
foram bem sucedidas, demonstrando que a rede e bastante fIexivel. Ate 0 momento
obtivemos 5 modos diferentes de opera~ao: tres modos com diferentes emitfmcias (normal,
alta e baixa), urn modo com fun~ao betatron vertical pequena para dispositivos de inser~ao
com gap pequenos, e urn modo quase-is6crono com fator de compacta~ao de momentum
pequeno, para opera~aocom pacotes curtos de eletrons.

o movimento no espa~o de fase longitudinal quando 0 fator de compacta~ao de
momentum e pr6ximo a zero foi analisado inc1uindo efeitos de segunda ordem e de
acoplamento das oscila~oes transversais. A presen~a do termo de segunda ordem introduz
regioes estaveis adicionais no espa~o de fase deslocados em energia e intercalados em fase
em rela~ao aos baldes convencionais. A aparente anomalia destes novos baldes, situados nas
regi5es usualmente instaveis, pode ser facilmente compreendida em termos quantitativos: os
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termos de mais alta ordem fomecem pontos fixos estaveis adicionais para as separatrizes no

espa~o de fase, conforme descrito na ref. [35]. Qualitativamente a explica~ao para a

existencia destes baldes e mais sutH e usamos 0 fato de que no caso anomalo 0 fator de

compacta<;ao nao-linear oscila mudando de sinal periodicamente enquanto 0 desvio de

energia tern sempre 0 mesmo sinal. Vimos como os baldes mudam de forma -a medida que 0

fator de compacta~ao de momentum de segunda ordem U] aumenta. Abaixo de urn valor

crftico, os baldes san similares aos baldes no caso convencional, enquanto acima deste valor

os baldes mudam bastante e diminuem rapidamente com 0 aumento de u]. A influencia do

movimento transversal foi analisada. Mostramos que 0 acoplamento transverso-Iongitudinal

tendeni a aumentar a regiao de estabilidade quando os sinais de ada] e (1() forern opostos.

Propusemos urn modo de opera~ao quase-is6crono para 0 UVX capaz de fomecer,

em prindpio, pacotes de eletrons 10 vezes mais curtos que os pacotes do modo normal.

Uma peculiaridade deste modo e 0 seu ponto de opera~ao, igual ao ponto de opera~ao do

modo normal, que permite ajustarmos 0 modo evitando-se injetar no mesmo. Este esquema,

no entanto, nao e apropriado para observa~ao dos pacotes anomalos ja que estes nao existem

no modo convencional. 0 fator de compacta~ao de segunda ordem pode ser ajustado

variando-se a for~a dos sextupolos. Determinamos para 0 UVX, uma correla~ao entre a

configura~ao de sextupolos e os valores das cromaticidades horizontal e vertical e 0 fator de

compacta~ao de momentum de segunda ordem. Propusemos dois modos de opera~ao quase-

is6cronos com diferentes fatores de compacta~ao de momentum de segunda ordem a]: em

urn caso a] esta abaixo do valor crftico, ou seja, os baldes normais san similares aos baldes
convencionais e os baldes anomalos esHio fora da aceitancia do anel. No outro caso, u] esta

acima do valor critico e foi ajustado de maneira que os pacotes anomalos ficassem dentro da

aceitancia do anel estando, portanto, em condi~oes de serem observados. Realizamos

estudos preliminares de tracking para determinar a regiao de estabilidade transversal dos

modos quase-is6cronos propostos assim como tentativas preliminares de aumentar a abertura
din arnica usando 0 metodo de minimiza~ao do deslocamento da sintonia com a amplitude. Os

resultados indicam que a abertura dinarnica ainda nao e suficientemente grande para inje~ao e

acumula~ao nestes modos. A emitancia natural do feixe no modo quase-is6crono aumentou

por urn fator de aproximadamente 4 em rela~ao ao modo normal de opera~ao. Este fato,

embora benefico do ponto de vista do tempo de vida do feixe, reduz 0 brilho espectral do
feixe. Outros aspectos a serem estudados san as questoes de instabilidade de feixe neste

modo e de condi~ao de simultanea baixa emitancia e pacotes curtos.



5.2 Problemas Dao abordados
Alguns problemas relevantes para 0 born funcionamento de urn anel de

armazenamento de eletrons nao foram abordados neste trabalho. 0 mais importante esta
relacionado as instabilidades resultantes de efeitos coletivos das partfculas no feixe. Estes
efeitos coletivos podem ser incoerentes (quando nao ha rela~ao definida de fase entre 0

movimento das divers as partfculas) ou coerentes (quando ha rela~ao de fase). Entre os
efeitos incoerentes incluem-se os espalhamentos entre os eletrons e destes com 0 gas
residual. Os efeitos coerentes dao origem aos modos de urn pacote unico e aos modos
acoplados entre os pacotes. De uma maneira geral os efeitos do primeiro tipo limitam 0

tempo de vida do feixe e os do segundo tipo limitam a corrente maxima armazenavel.
Estudos preliminares dos efeitos coletivos para 0 UVX foram realizados e podem ser
encontrados na referencia [24].

Os problemas referentes as instabilidades de feixe no modo quase-is6crono tambem
nao foram abordadas.

5.3 Perspectivas
Muitas atividades podem ser popostas como sequencia aos apresentados. Em linhas

gerais estas podem segui~por dois ramos:
• Estudo dos fenomenos basicos relacionados a ffsica de aceleradores. Existem,neste

caso, muitos campos abertos a serem explorados. Mencionamos 0 estudo das
instabilidades de feixe no modo quase-is6crono e 0 estudo de nao-linearidades
objetivando extender os limites impostos por estas para atingirmos ainda mais baixas
emitancias de feixe e pacotes com estrutura temporal ultra-curta.

• Estudo do caso especffico do UVX como simula~ao do efeito dos dispositivos de
inser~ao na dinamica de feixe e estudos detalhados das instabilidades coletivas,
especialmente a energia de inje~ao. 0 infcio da opera~ao do anel, esperado para breve,
permitira que se realizem experiencias e medidas de dinamica de feixe. Em especial,
compara~oes poderao ser feitas entre as previsOeste6ricas e os resultados praticos. Por
exemplo, nao conhecemos nenhum anel em que se tenha observado os pacotes
anomalos previstos para 0 modo quase-is6crono.
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Apendice A

Deslocamento da sintonia com a
amplitude devido a sextupolos

A.l Introdu~o
No capitulo 1 introduzimos a dinamica de eletrons em urn acelerador em termos de

equa~6es diferenciais de segunda ordem. Neste a¢ndice apresenta-Ia-emos em termos do
formalismo Hamiltoneano. A introdu~ao do formalismo Hamiltoneano, a primeira vista,
pode parecer redundante, ja que a ffsica fundamental esta descrita nas equa~6es do
movimento do capitulo 1.No entanto a generalidade obtida com este formalismo equipa-nos
com urn instrumento poderoso para prosseguirmos com 0 estudo do movimento das
partfculas, em particular~ do efeito dos multipolos de mais alta ordem na estabilidade do
movimento. 0 metodo Hamiltoneano facilita a transforma~ao entre dois sistemas de
coordenadas e temos garantia de equa~6es corretas em novos sistemas, onde as novas
equa~6es podem nao nos ser familiares no inicio. Alem disso, as transforma~6es canonicas
da teoria Hamiltoneana freqiientemente nos fomecem invariantes do movimento e muitos
problemas nao-lineares podem ser estudados perturbativamente atraves de transforma~6es
onde a dependencia linear do Hamiltoneano com a perturba~ao e eliminada. Neste apendice
aplicaremos este ferramental da teoria Hamiltoneana a aceleradores de partfculas com 0

objetivo de abordar as nao-linearidades e demonstrar as rela~6es usadas no capitulo 3. Em
primeiro lugar formularemos de uma maneira geral a dinamica de uma partfcula em urn
acelerador usando 0 formalismo Hamiltoneano. Em seguida resolveremos 0 problema linear
com uma transforma~ao para variaveis angulo-a~ao. Esta transforma~ao nos fomecera urn
invariante do movimento linear. Os termos nao-lineares, que introduzem altera~6es nestes
invariantes lineares, sao tratados como perturba~6es atraves da teoria de perturba~ao
canonica onde, atraves de novas transforma~6es, procura-se jogar a dependencia do
Hamiltoneano com a coordenada angulo para ordens mais altas da perturba~ao. Isto resulta
em novos invariantes do movimento ate ordens mais altas da perturba~ao e fomece-nos a



expressao (analftica) da dependencia da sintonia com a amplitude da partfcula. Seguiremos
de perto a teona desenvolvida na referencia [42].

A.2 Fundanlentos teoricos: 0 Hamiltoneano de uma
particula em urn acelerador e as equa~oes do
movimento

o movimento de uma partfcula em urn campo eletromagnetico extemo e govemado

pela equa~ao de for\a de Lorentz,

dP
-=q(E+vxB)
dt

onde P e 0 momentum, E e B san os campos eletrico e magnetico, q e a carga eve a
velocidade.

E conveniente expressarmos os campos eletrico e magnetico em termos dos
potenciais vetor A e escalar ep :

B=V'xA

dAE=---VC/>
dt

(A.2)

(A.3)

o Hamiltoneano H d~ve fomecer as equa~5es do movimento atraves das equa~5es de

Hamilton,

dx· dH-'=-
dt Jpi

dPi = _ dB
dt JXi

o Hamiltoneano que leva as equa~6esdo movimento (A.1) e

H = q¢+e~(p _qA)2 +mle2

No caso de aceleradores de partfculas e conveniente expressarmos 0 Hamiltoneano nas
coordenadas curvilfneas (x, y, s) ja descritas no capitulo 1. Neste sistema de coordenadas a
partfcula com deslocamento x ao longo da dir~ao i tera raio de curvatura igual a x+p(s) e 0

comprimento de percorrido por esta partfcula ao longo da 6rbita e:

Ps = (p ·i)(1 + Gx), As = (A·i)(1+Gx)
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G = .!LBlx=o
Po

K =!L dB
Po dX x=o

q a2Bs=--
Po ax2

x=O

q a3B
0=---

Po ax3
x=o

de dipolo,

de sextupolo,

onde PO e 0 momentum da partfcula de referencia. 0 potencial vetor que satisfaz as condi~6es

acimae:

p [ (x2-lJ (r~-3xlJ (X
4
_6X2l+lJAs =_-.Q. Gx+K -- +S --- +0 -----

q 2 6 U

lG2.2 G(K
X3

Kxl S(X
4
-4X2l+l/3J lGK4J ]+- x + -- -+ ------ -- y +..

2 3 2 8 24

onde os coeficientes G, K, S, 0, etc, san constantes. 0 Hamiltoneano fica:
2 2 2 2

fI =-p-(p'- Po)Gx+ Px + Py - Po(G2 -K)~- PoKL
2p 2p 2 2

(x3 _ 3xy2)
+PoS 6 +..

Escalando 0 Hamiltoneano com Po temos:

" fJ
H=-,

Po
" PxPx=-'

Po
" PyP=-y Po

Suprimimos, por conveniencia, 0 " das novas variaveis canonicas:

2 2 2 2
H=-(1+0)-OGX+ Px + Py _(G2-K)~-KL

2(1+ 0) 2(1+ 0) 2 2

+S(x
3
-3xy2)+.. (A.21)

6
on de 0 = (p - Po)/ Po'



A.3 Equa~oes
angulo-a~ao

do movimento linear em ., .varlavels

A parte do Hamiltoneano (A.2]) que descreve 0 movimento linear, determinado

apenas pelos dipolos e quadrupolos, e:
2 2 2 2

Ho=-(1+8)-8Gx+ Px + Py -(G2-K)!--KL (A.22)
2(1+ 8) 2(1+ 8) 2 2

x" - (G2 - K)x = 8G

y" - Ky = 0

(A.23a)

(A.23b)

que saD as equa95es do movimento (1.1). Conforme ja vimos estas equa90es descrevem os

movimentos oscilat6rios transversais, as oscila95es betatron, em tomo da 6rbita de

referencia. Vimos que as solU90es destas equa90es saD da forma:

x = ~2J{3(s)coslI'(s)

SliiJ[ . {3'(s) ]P = - -- Sin lI'(s)---cos lI'(s)
{3(s) 2

Usamos aqui x de forma generic a, podendo indicar x ou y. Nenhuma destas, coordenada ou

momentum, e uma con stante do movimento. Lembramos que 0 nosso objetivo e 'congelar' 0

movimento linear, caracterizando cada trajet6ria com urn valor, uma constante do

movimento. Conseguido isso, os termos nao-lineares serao tratados como perturba90es de

primeira ordem e seus efeitos serao estudados atraves das varia~oes que provocam nos

invariantes do movimento linear. A teoria Hamiltoneana nos ensina que 0 momentum

conjugado a qualquer coordenada que nao aparece no Hamiltoneano He invariante. Isto se

aplica ao pr6prio H, que e conjugado a s.
A solU9ao para a dificuldade exposta acima e uma transforma~ao para variaveis

angulo-a9ao (J e ljI) onde 0 novo Hamiltoneano e independente da coordenada angulo lI'e 0

momentum (a9ao) J e uma constante do movimento. Esta transforma~ao e canonica e 0

procedimento mate matico para ela e usar uma fun~ao geratriz que depende das coordenadas
novas e velhas:

x
2

[ {3'(S)]Flx, ljI;s)=- 2{3(s) tanll'--2-
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de tal modo que 0 novo Hamiltoneano Ho fica:

Ho(lo) = ;0
,As)

o novo Hamiltoneano independe de "'0, con forme desejado. As rela~6es entre as varhiveis

novas e velhas san dadas por (A.24) e (A.25), e as equa~6es de Hamilton san:

dlo_ aHo_o------
ds aljlo

dljlo = aHo = _I_
ds alo (J( s)

Jo=constante
S d

"'0(5)= IPo+ !P(:J
(A.29)

(A.3D)

"'0 e 0 nosso ja conhecido avan~o de fase das fun~6es betatron e a sintonia linear e dada pela

sua integral sobre uma revolu~ao no anel:

c c
v =l-JaHOds=l-J~
o 27C ° dlo 27C ° (J(s)

Chegamos assim ao ponto ,desejado: 0 movimento para 0 anel com elementos lineares

somente pode ser descrito em termos de urn momento invariante Jo conjugado a "'0,

A.4 Teoria da Perturbat;ao Canonica
Com 0 problema linear servindo de base podemos abordar agora as nao-linearidades.

Vimos que a parte linear do Hamiltoneano, sob uma transforma~ao canonica para variaveis

angulo-a~ao, fica da forma

Ho(Jo,s)

A mesma transforma~ao de (x, p) para ("" J) quando aplicada sobre 0 Hamiltoneano

contendo termos nao-lineares, transforma-o para

Usamos agora as variaveis em negrito para indicar vetores: Jo=(Jox,JOy), ",0=(1jI0x,1jI0y) e

assim por diante.
Para revelar como 0 invariante Jo e alterado vamos procurar uma nova transforma~ao

canonica que elimine a dependencia linear do Hamiltoneano em "'0 de maneira que 0 novo

Harniltoneano tenha a forma



e as novas a~oes incluindo termos de perturba~ao de primeira ordem tornem-se invariantcs

do movimento.

dJl_ aH]_O------
ds a"'I
d"'l = aH] = m(ll)
ds all

Vo( tjfO+21C,} O,s)= VO( tjfo,} o,s)

Vo( "'o,l O,S+21CR)= Vo( ",oJ o,s)

e podemos expandi-Ia em serie de Fourier

Vo = Voo+ Vo
Vo = Lvm(lo,s)eim'lf!O

m

(A.36)

(A.37)

onde a soma e sobre todos inteiros m positivos e negativos, excluindo m=O, que ja foi
separado. 0 termo Voo=Voo(Jo,s) representa a media de Vo. A seguir incorporaremos Voo
na defini~ao de Ho, Ho -7 Ho + V00'

Tratando Vo como uma perturba~ao introduzimos 0 ponto principal da teoria da

perturba~ao canonica, a fun~ao geratriz F, que e uma pequena perturba~ao da fun~ao que
gera a transforma~ao identidade:

onde G e pequeno. A diferen~a entre as velhas e novas coordenadas e a primeira derivada
desta pequena quantidade:

A seguir reescrevemos (A.4l) introduzindo explicitamente 0 Hamiltoneano linear Ho eo
termo de perturba~ao Va. Usamos urn artificio para facilitar a identifica~ao dos termos de
primeira e segunda ordem: expressamos 0 Hamiltoneano nas mesmas variaveis das quais G



e fun~ao, introduzimos dois pares de termos que se cancelam e os agrupamos juntamente
com os demais de maneira conveniente:

H =H (J)+ dHo(J/) dG +V'(JII J s)+ dG(lfIo, J/, s)
I 0 / d1] dlflo 0 .,,0' /, ds

+[H (J +~)-H (J )_ dHo(J/) dG]o / dyt 0 0 / dJ/ dlfl 0

+[Vo( lfIo,J/ + :~o,s)- Vo( lfIo,J/,s)]

m(J) == aHo(J)
dJ

HI = Ho(J/, s) + x( lfIo,1], s)+ VI( lfIo,J/, s) + 0(3)

e de segunda ordem em Vo e G.

Podemos anular 0 termo de primeira ordem tal que 0 Hamiltoneano HI seja
independente de lfIl em primeira ordem da perturba~ao se escolhermos a fun~ao G da
seguinte maneira:

G = Lgm(J/>s)eim. yto
m

. s+c
- I J im-(<p(s')-<p(s)-nv) (J ')d'

gm - 2sin(mn. v) e vm /,s S
s

s

fPm(s)= Jds'm(J/,s').m=m·fP(J/>s).
o



Observamos que lfJm ( C) = 21lv( J1) .m esta relacionado com a sintonia do ane].

o Hamiltoneano depende agora de "'1 somente em segunda ordem da perturbac;ao:

Podemos novamente separar 0 valor medio de Vj da mesma forma que foi feito em (A.36).

Este tenno e dado, desprezando 0 termo de ordem 0(\12), por:

(V]) = (dVO . dG ) = --!.-./fdlfl~ Jdsavo. dG
all all'o (2n) 0 C 0 all dV!o

e 0 deslocamento da sintonia com a amplitude da particula devido a perturba~ao fica:

1 c a (av1 aG).1Vl(ll)=-Jds- _0._
2n 0 all all alflo



Apendice B

Potencia Espectral
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