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Samenvatting

In de klassieke elektromagnetisme, een geladen deeltje straalt energie in de
vorm van elektromagnetische straling wanneer het versnelt. Dit effect is het
principe achter veel nuttige bronnen van straling, zoals elektronen synchrotrons
en lineaire versnellers. De belangrijkste cijfers van verdienste van synchrotron
straling bronnen zijn (smalle) spectrale bandbreedte, foton golflengte tunabil-
ity en schittering. De periodieke beweging van deeltjes In een synchrotron
maakt deze machines zeer geschikt voor een stabiele emissie bij hoge herhal-
ingsfrequentie. Echter, in aanvulling op de synchrotron straling en complemen-
tair zijn aan dat, heeft een sterke behoefte ontstaan afgelopen jaren voor een
bron van straling met extreem hoge schittering, dicht bij volledige samenhang,
een bandbreedte het naderen van de Fourier te beperken en met een stabiel en
goed gekarakteriseerde temporele structuur in de femtoseconde tijdsdomein.
Een dergelijke bron is de single-pass Gratis Electron Laser (FEL), dat als gevolg
van een Doppler frequentie omhoog-shifting van de uitgezonden straling door
relativistische elektronen, is bijzonder goed geschikt voor het genereren ko-
rte golflengte X-stralen, lichtpulsen met piek schittering veel ordes van grootte
hoger dan die welke in de moderne synchrotrons en met sub-picoseconde pul-
slengten. Er zijn momenteel geen alternatieve bronnen die zulke hoge puls
hebben energieÃńn en korte looptijden. Het onderzoek domein geopend door
de nieuwe FEL bronnen dekt nagenoeg alle fundamentele wetenschapsgebieden
die toegang geven tot verkenningen van de materie in vrijwel onontgonnen
regimes. De wetenschappelijke mogelijkheden zal in feite impact studies van
een groot aantal disciplines, varierend van materialen en biomaterialen weten-
schappen, nanowetenschappen, plasmafysica, moleculaire en cluster Femto-en
nano-fysica en chemie, alsmede als met verschillende aansluitingen op het leven,
het milieu, astrofysische en aardwetenschappen.

De FEL hoge schittering, hoge intensiteit en shot-to-shot stabiliteit hangt
sterk af van de elektronenbundel bron. Bereiken van een hoog elektronenbun-
del kwaliteit en flexibiliteit machine te dienen een breed scala aan mogelijke
toepassingen stelt strenge eisen aan de elektronenbundel definitieve parameters
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en het ontwerpen van machines. Om te voldoen aan deze eisen, de noodzaak
van een Linac ontwerp, gebaseerd op uitgebreide onderzoeken van mogelijke
verstoringen die de elektronenbundel van invloed kunnen zijn dynamiek, van
de middelen om te corrigeren en optimalisatie van de parameters is ontstaan.
In deze zin, de realisatie van een geldig machine ontwerp is een fundamentele
en kritische stap voor het succes van een FEL project. Vanwege de bijzondere
gevoeligheid van de FEL generatie op de elektronenbundel emittance, relatieve
energie te verspreiden en traject controle [15, 16], is dit proefschrift gericht op
het ontwerp van strategieÃńn om deze parameters te controleren. Sommige
aspecten van de machine studie zijn ontwikkeld voor de specifieke regeling
FEL bekend als harmonische generatie. In feite kunnen identificeren we twee
algemene manieren om X-ray met een FEL te genereren. Het Zelf Amplified
spontane emissie (SASE) [22 tot 25] beroept zich op de interactie van elektronen
en fotonen die worden uitgezonden door de elektronenbundel zelf. Aangezien
het elektron bunching begint te groeien van de natuurlijke geluid van de oor-
spronkelijke elektronen verdeling, de SASE output straling is relatief arm in
de lengterichting samenhang. In de High Gain harmonische generatie (HGHG
regeling) [5 - 9, 26, 27], in plaats daarvan is de eerste energie-modulatie gedreven
door een externe zaad laser. Het wordt dan omgezet in dichtheid opeenhop-
ing in een dispersieve passage ingevoegd in de undulator keten. In dit geval,
de output FEL eigenschappen weerspiegelen de hoge longitudinale samenhang
van het zaad laser. De machine ontwerp van een single-pass Linac gebaseerde
FEL en de daarmee samenhangende elektronenbundel dynamiek is gepresen-
teerd in dit proefschrift. Het specifieke geval van een HGHG FEL is behandeld.
Vervolgens hebben de algemene beginselen zijn toegepast, voor een kwanti-
tatieve analyse, de Fermi@Elettra FEL case study. Sommige experimentele re-
sultaten van de recente ingebruikname FERMI zijn besproken en vergeleken met
de modelvoorspellingen.

De Fermi@Elettra single-Linac gebaseerde FEL over op het Elettra Labora-
torium voor Sincrotrone Trieste [28, 29] is een van de FEL gebaseerde Europese
projecten, ontworpen te worden van de internationale gebruikersfaciliteit in Ital-
iÃń voor wetenschappelijk onderzoek, met ultra hoge glans X-ray peulvruchten,
van ultra-snelle en ultra-hoge resolutie processen in materiaalkunde en fysieke
biowetenschappen. Met een maximale helderheid van ongeveer 6 ordes van
grootte hoger dan de derde generatie bronnen, vol dwarse samenhang, (nabij)
te transformeren beperkte bandbreedte, pulslengten van de orde van een pi-
coseconde of minder, variabele polarisatie en energie tunability, de Fermi bron
is een krachtig hulpmiddel voor wetenschappelijk onderzoek in een breed spec-
trum van disciplines. De samenhang eigenschappen opent nieuwe perspec-
tieven voor single shot beeldvorming, waardoor de studie van de dynamica van
chemische reacties en andere fenomenen door middel van enkele puls samen-
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hangende diffractie beeldvorming met een ruimtelijke resolutie in de nanometer-
domein of materie onder extreme omstandigheden thermodynamische (warm
en dichte materie fasen). De hoge piekvermogen zal het bestuderen van niet-
lineaire Multi-foton processen in een regime nooit onderzocht alvorens Verdun
monsters van het allergrootste belang zijn in de atmosfeer, astrofysische en mi-
lieu natuurkunde als in de karakterisering van nano-afmetingen materialen.
De korte pulsduur opent de deur naar het visualiseren van ultra-snelle intra-
atomaire en elektronische dynamiek. Dus zal de ultra-bright, ultra-korte pulsen
kunnen enkel foton impuls experimenten om beelden op tijdschalen verzame-
len sneller dan stralingsschade. Dit zal op zijn beurt de mogelijkheid open om
het bestuderen van de morfologie en de structuur van de bio-systemen onsta-
biel onder X-ray blootstelling aan straling. Last but not least, is de keuze van de
harmonische generatie door een externe zaad laser gedicteerd door de weten-
schappelijke toepassingen en de flexibiliteit dat dergelijke keuze met zich mee-
brengt. Als het zaad laser bepaalt de duur, de bandbreedte, en de golflengte
van de output straling, zijn allemaal instelbaar en controleerbaar, die een breed
spectrum. Het zaad laser geeft bovendien een referentie signaal gedurende de
Fermi-faciliteit (met inbegrip van de experimentele bundellijnen) aan de fem-
toseconde niveau precisie timing en synchronisatie van te vergemakkelijken alle
systemen. De geplaatste FEL aangedreven door een externe laser is daarom bij-
zonder geschikt voor pump-probe synchronisatie op tijdschalen en minder dan
een picoseconde. De keuze van het ontwerp parameters kunt FERMI om FEL
straling te genereren met een breed scala van kenmerken afgestemd op een di-
versiteit aan experimentele wensen, variÃńrend van een opname, korte (≤ 50
dollar fs), hoge helderheid, tijd-opgeloste experimenten om ultrasnelle pump-
probe experimenten, om hoge Resolutie van experimenten met bijna beperkte
straling te transformeren op de 10s fs tijdsschaal.

Dit proefschrift is gebaseerd op de realistische veronderstelling dat een hoge
helderheid elektronenbundel wordt gegenereerd in een foto-injector bij energieen
van minder dan 100 MeV. Het primaire doel van de machine ontwerp is dat van
de 6-D elektronenbundel emittance als bij de injector niveau behouden. De emit-
tance is een maat voor de faseruimte domein bezet door de balk. De dwarse
emittance moet klein genoeg zijn om de productie van een ruimtelijk samen-
hangende fotonenstralen mogelijk op de gewenste golflengte. De longitudinale
emittance of meer precies de energie te verspreiden, voor een bepaalde elektron
stelletje duur, moet klein genoeg zijn om de verzadiging van de FEL-intensiteit
binnen een redelijke undulator lengte. Een kleine energie spreiding zorgt er ook
voor een kleine bandbreedte van de output foton impuls en een hoge harmonis-
che inhoud. Typische elektronenbundel parameters van de vierde generatie -
zeer hoge helderheid - Linac-based FELs (van infrarood tot en met X-stralen
spectrale bereik) zijn opgenomen in het volgende en de Fermi@Elettra nominale
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parameters worden gebracht tussen haakjes: 0.2 tot 1 nC heffing (0.8 nC), 1–3
mm mrad genormaliseerd emittance (1.5 mm mrad), 0,5–3 kA piek stroom (0.8
kA), 0,05 tot 0.1% relatieve energie verspreid (0.1%) en 1 tot 50 GeV definitieve
elektronpiekenergie (1.5 GeV). In tegenstelling tot lineaire colliders, waar deelt-
jesbotsingen effectief te integreren over de gehele lengte van bos, de X–ray FEL
heeft alleen betrekking op zeer korte fracties van het elektron stelletje lengte. De
integratie lengte is gegeven door de FEL ontsporing lengte die het elektron-to-
foton longitudinale slippen over de lengte van undulator, voorafgaand aan de
macht FEL verzadiging. De ontsporing lengte is typisch in het bereik 1–30 µ m,
een kleine fractie van het totale bos lengte.

De originele bijdragen van deze thesis zijn als volgt opgebouwd. Hoofd-
stuk 2 is een inleiding tot de Fermi@Elettra indeling op basis van de Fermi
Technisch Ontwerp studie. Afgezien van kleine manipulaties van sommige for-
mules, hoofdstuk 3 introduceert voor het gemak van de Reader’s gevestigde
theoretische gereedschappen die worden gebruikt in de de volgende hoofd-
stukken aan de elektronenbundel dynamiek en de 6-D emittance degradatie te
beschrijven. De geldigheid van de theoretische modellen voor de Fermi casus
wordt besproken. Hoofdstuk 4 gaat met de ontwerpen van machines uit het
oogpunt van de interne dynamiek deeltje, met inbegrip van de specificatie van
het magnetisch veld toleranties en afstemming, de optiek ontwerp van diagnos-
tische en productie rooster en geometrische collimatie. Hoofdstuk 5 beschri-
jft het effect van collectieve effecten op de elektronenbundel dynamiek zoals
wakker velden, ruimte heffing krachten en de emissie van coherente synchrotron-
straling. Hoofdstuk 6 is gericht op de bepaling van de machine te werken punt,
in termen van de tros lengte compressie factor en de uiteindelijke elektronen-
bundel parameters. Tot slot, hoofdstuk 7 rapporten over de Fermi @ Elettra
inbedrijfstelling resultaten die meer relevant zijn voor een vergelijking met de
theoretische en simulatie studies die zijn uitgevoerd in de voorgaande hoofd-
stukken.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste parameters en lay-out van de Fermi@Elettra
single-pass FEL zijn ingevoerd. Vanwege de relatief lage energie van de elektro-
nenbundel, variÃńrend van 0.9 tot 1.5 GeV, de harmonische up-verschuiving
van een eerste zaad-signaal is een verplicht keuze voor FERMI om de funda-
mentele FEL-emissie te bereiken bij een golflengte zo kort 4 nm . Maar, het see-
den en interactie legt een strakke beperking van de maximale slice-energie ver-
spreiding van de elektronenbundel op het undulator entree is ongeveer 150 keV
(RMS waarde), een factor 5 alleen groter dan de minimale theoretische ongecor-
releerde energie verspreid verwacht na stelletje lengte compressie. Piekver-
mogen verzadiging op de fundamentele golflengte wordt verzekerd door het
enkele honderden’s Ampere elektronenbundel met een genormaliseerde slice
emittance gelijk aan of kleiner dan 1 mm mrad. De S-band, heeft een normale
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uitvoering van Elettra Linac is opgewaardeerd met 7 andere versnelling struc-
turen van het CERN. Alleen de Elettra structuren moeten in staat zijn om de
opmerkelijke versnelling gradiÃńnt van 25 MV/m bieden, in plaats van 15 MV
/ m in de anderen, op grond van de SLED systeem voor de RF-puls lengte com-
pressie. Helaas is de BTW structuren irissen met inwendige straal van slechts
5 mm, in plaats van de 9 mm in de TW structuren. Zoals een kleine straal
Excite sterke lengte-en dwarsrichting wakker velden die moeten zorgvuldig
worden overwogen in de machine ontwerp en de studie van de elektronen-
bundel dynamiek. Een beweegbare, achromatische, vier dipolen magnetische
chicane is ontworpen om het bos te beheren lengte magnetische compressie.
Twee van deze chicane, BC1 en BC2, zijn geÃŕntegreerd in de Linac magnetis-
che rooster. Een 30 m lange transfer lijn brengt de hoge energie elektronen straal
voor de parallelle lijnen van undulator FEL1 en FEL2. De elektronenbundel is
eindelijk gedumpt in het horizontale vlak, terwijl de uitgezonden fotonen wor-
den doorgegeven aan de downstream-fotonenstralen lijnen voor experimenten.

Hoofdstuk 3 bevat de theoretische hulpmiddelen voor het beschrijven van
de afzonderlijke deeltjes en de elektronenbundel collectieve beweging in een
single-pass Linac; hun toepasbaarheid op de Fermi case studie werd besproken.
De stelling van Liouville illustreert het primaire doel van de 6-D elektronen-
bundel emittance bewaring als bij de injector niveau. De hoge kwaliteit van
de straal die wordt vereist van de FEL-proces wordt uitgedrukt in termen van
dwars emittance de Liouville en energie te verspreiden. In werkelijkheid, de
toepasbaarheid van de stelling van de Liouville om de balk vervoer en stel de
lengte compressie in een Linac gebaseerde FEL is ontkracht door meerdere af-
zonderlijke deeltjes en collectieve wrijvingskrachten. Deze degraderen tijd ge-
projecteerd of lokaal (in de z-coÃűrdinaat) bundel parameters. Om te onder-
zoeken zulke verschillende effecten, is het concept van de geraamde en snijd
emittance ingevoerd voor de transversale beweging. De definitie van gecor-
releerde, ongecorreleerd en slice-energie verdeeld is gegeven voor de longitu-
dinale beweging. De rms emittance is ook ingevoerd als een statistische maat
van het deeltje zich in de fase ruimte. In feite zijn de meeste van de metingen
van de elektronenbundel parameters mee omgaan, niet met de Liouville een.
Helaas, in tegenstelling tot de laatste, is de voormalige verdund door chromatis-
che filamentatie. Vanwege de relatief hoge energie verspreid vereist van de tros
lengte magnetische compressie, kan de chromatische filamentatie te ontwikke-
len in de aanwezigheid van de balk optica mismatch of magnetisch veld fouten.
Niettemin is de bundel matrix formalisme maakt het mogelijk om de ontwerp-
toleranties in termen van mismatch parameter, de magneet van de aanpassing
en in het veld bepalen van de kwaliteit van een emittance verwatering van het
bestek te vermijden. Als voor de longitudinale dynamiek, heeft de theorie van
de tros lengte magnetische compressie is uitgebreid tot in de tweede orde in het
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deeltje coÃűrdinaten. Het is aangetoond hoe de tweede orde energie tjilpen en
weglengte-to-energy correlatie termijn beperken de compressie-efficiÃńntie, en
dus de minimale lengte stelletje haalbaar met een magnetische chicane. Het ef-
fect van een hogere harmonische RF holte in de lengterichting deeltje is daarom
ingevoerd om te annuleren van de tweede orde termen.

De analytische behandeling van de meest belangrijke collectieve gevolgen
heeft ook gekregen. De interactie van de elektronenbundel met het beeld heff-
ing veld in de versnelling van structuren is beschreven in termen van lengte-
en dwarsrichting wakker potentieel. De balk dynamiek in de aanwezigheid
van elektromagnetische self-gebied is onderzocht door de laminarity parame-
ter. Dit kan gebruikt worden om de Linac regio’s te identificeren waar korte
afstand ruimtelading krachten corrupte de quasi-laminaire deeltje beweging op
grond van zeer hoge ladingsdichtheid. Verwacht wordt dat dit te gebeuren,
bijvoorbeeld tijdens het peloton lengte compressie, zelfs bij hoge energie. De
ruimte heffing krachten worden vervolgens gemodelleerd met een longitudi-
nale wakker functie die een energie-modulatie induceert bij golflengte veel ko-
rter dan de tros lengte. Het wordt omgezet in de dichtheid modulatie in de
chicanes ’dispersieve regio, zodat de verbetering van de emissie van coherente
synchrotronstraling die op hun beurt, versterkt het aanvankelijke energieniveau
modulatie. Deze zelf-versterkende proces heet microbunching instabiliteit en
degradeert zowel de energie en de dichtheid deeltjesverdeling. Formules voor
de berekening van de lineaire versterking, in de een-en twee-traps compressie
regeling hebben gekregen. Een zeer gelijkaardig proces aan de basis ligt van
de FEL instabiliteit. De 1-D modellering van de FEL generatie is geschetst en
de eisen aan de elektronenbundel kwaliteit zijn afgeleid uit de basisformules,
voornamelijk over de piekstroom, dwars emittance en relatieve energie te ver-
spreiden.

De analytische evaluaties van het effect van het magnetisch veld fouten,
magneet onjuiste en chromatische aberraties in de aanwezigheid van lineaire
en niet-lineaire velden op de dwarsbalk dynamiek in de Fermi@Elettra Linac is
gepresenteerd. Op grond van de balk matrix formalisme en de theorie van het
veld expansie geÃŕntroduceerd in sectie ??, de specificaties voor de magneten
gebied kwaliteit en afstemming hebben gekregen om de emittance verwatering
te beperken tot 1% voor elke individuele fout bron. Dan, in de veronderstelling
van lineaire optica vervoer, heeft het ontwerp van een dispersie-vrij, rechte lijn
en diagnostische van een dispersieve diagnostische lijn gepresenteerd. Met bi-
jzondere aandacht voor de Fermi @ Elettra rooster, de BC1 regio voor elektro-
nenbundel diagnostische en de productie werd besproken. De optiek eisen uit
de bundel diagnostische prestaties zijn geÃŕntegreerd in de optiek ontwerp. Ja,
heeft de intrinsieke resolutie van de gemiddelde energie en energie-spread meet
geÃńvalueerd. De mogelijkheid van het meten van de correlatie, ongecorreleerd
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en slice energie verspreid op alle lijnen van de dispersieve de Fermi @ Elet-
tra rooster is onderzocht. De meting van de verschillende parameters bundel
is gesimuleerd met particle tracking. Ten slotte, heeft een twee-traps station
voor bundel geometrische collimatie, geÃŕntegreerd in de rechte lijn diagnostis-
che, zijn besproken. De collimatie-efficiÃńntie is analytisch gedefinieerd en de
theoretische voorspelling voor de BC1 case study komt goed overeen met het
resultaat van particle tracking.

Analytische evaluaties en simulaties met particle tracking van de elektro-
nenstraal collectieve effecten in een single-pass, S-band Linac zijn uitgevoerd.
Een kwantitatieve studie voor de Fermi@Elettra elektronenbundel levering sys-
teem van de injector einde aan de undulator, met inbegrip van de tros lengte
magnetische compressie is gedaan. De kracht van de korte-range spatie lad-
ing (SC) krachten is geÃńvalueerd door middel van de laminarity parameter,
berekend als functie van de elektronenbundel parameters langs de lijn. Het
is aangetoond dat SC krachten zou corrupt de quasi-laminaire deeltje beweg-
ing en moet daarom rekening worden gehouden tijdens de one-stage magnetis-
che compressie van het stel lengte, zelfs bij energieÃńn waar de elektronen
zijn ultra-relativistische. Het effect van de structurele lengte-en dwarsrichting
wakker veld op de elektronenbundel distributie van energie en de verwachte
emittance, respectievelijk, is onderzocht. Vormgeving van de oorspronkelijke
huidige profiel is voorgesteld om de lengteas wakker potentiÃńle veranderen
en het bijna lineaire maken. Op deze manier kan de longitudinale wakker veld
worden gebruikt om te annuleren van de lineaire energieoverdracht chirp die
nodig zijn voor magnetische compressie, en bovendien, niet-lineaire bijdragen
aan het energie-chirp een minimum worden beperkt. Er is voorgesteld om de
kop-staart instabiliteit veroorzaakt door de dwarse wakker worden met manip-
ulatie traject langs de Linac (emittance bulten) te onderdrukken. Dan is er een
traject jitter onderzoek is gedaan om de magneten ’uitlijning en trillingen toler-
anties die geen invloed hebben deze correctie regeling te geven. Ten slotte heeft
de MVO-effect op de dwarse emittance en de microbunching instabiliteit lin-
eaire versterking zijn berekend en vergeleken met particle tracking resultaten.
De optiek ontwerp maakt de compensatie van het MVO-effect door middel van
een geschikte optica regeling in de magnetische chicanes en in de strooier. Als
voor de microbunching instabiliteit, gaat het in de niet-lineaire regime toen de
twee-traps compressie wordt aangenomen. Deze studie rechtvaardigt daarom
de uitvoering van een laser kachel Landau de instabiliteit vochtig en het plakje
energie-verspreiding te houden binnen de FEL specificaties.

Enkele richtlijnen voor het ontwerp van de magnetische compressor regeling
hebben gekregen, volgens de eisen uitgedrukt van de FEL doel prestaties. De
principes weergegeven in dit hoofdstuk wordt verwezen naar het specifieke
geval van een uitgezaaid X-ray FEL en alleen magnetische compressie van het
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stel lengte is overwogen. Het ontwerp parameters voor de Fermi magnetische
compressoren zijn gemaakt expliciet als een case study van de vorige theorie.
Na dat het effect van de tros lengte magnetische compressie op de microbunch-
ing instabiliteit ontwikkeling in een Linac-based FEL is onderzocht. Met name
de vermindering van de de instabiliteit krijgen door deeltjes longitudinale fase
mengen is analytisch aangetoond. Het is aangetoond dat de efficiÃńntie in het
verwijderen van de balk is microbunching veel gevoeliger voor de eerste mod-
ulatie golflengte dan aan de amplitude. Het natuurlijke gevolg van deze dy-
namiek is de goedkeuring van een enkele compressie schema. De haalbaarheid
van deze regeling is aangetoond door middel van een 3-D deeltje Het bijhouden
van de Fermi@Elettra FEL, met veelbelovende resultaten voor het behoud van
de balk kwaliteit. Naast deze, een andere veelbelovende configuratie verschijnt.
Als de lineaire energieoverdracht piepen bij de uitgang van BC1 kunnen verwi-
jderd worden door speciale structuren te versnellen, dan deeltje longitudinale
crossover is verbeterd in BC2. Het effect is geoptimaliseerd door twee chicanes,
BC1 en BC2, met dezelfde teken van R56. Als gevolg daarvan is de energie mod-
ulatie gedempt, samen met de bijbehorende stroompieken. De Fermi @ Elettra
case studie is onderzocht in enkele details. De 1-D Beam vervoer is getoetst de
3-D particle tracking uitgevoerd met elegant, met inbegrip van collectieve ef-
fecten, voor een compressie factor van 10 in BC1. De studie toont aan dat dit
alternatief systeem van compressie is succesvol en nog efficiÃńnter dan de in-
terne compressie voor de eerste modulaties waarvan de golflengte van de orde
van tientallen µm. Het kan zelfs van toepassing zijn op langere golflengten en
/ of hogere compressie factoren, hoewel deze meer extreme situaties nodig te
worden bevestigd door nader onderzoek.

We hebben gerapporteerd over de ingebruikname van de Fermi@Elettra elek-
tronenbundel leveringssysteem. Methoden en experimentele resultaten met be-
trekking tot de controle van de longitudinale (versnelling, de distributie van
energie, stelletje lengte compressie en microbunching instabiliteit) en transver-
sale (optica matching, het vervoer en de traject controle) elektronenbundel dy-
namiek in FERMI is aangetoond. De longitudinale fase ruimte van de elek-
tronenbundel werd gekenmerkt aan het begin van de Fermi inbedrijfstelling
met een eenvoudige spectrometer lijn. Optiek heeft geopenbaard een belan-
grijk ingrediÃńnt voor de karakterisering van de elektronenbundel de distribu-
tie van energie te worden, aangezien het optimaliseert de resolutie van de met-
ing van het energieverbruik. Vanaf experimentele Twiss parameters van de
elektronenbundel, de optiek matching en het transport door de gehele lijn is
uitgevoerd met de elegant code, die de beschrijving van de echte versnelling
van gradiÃńnten en de RF rand scherpstellen van de structuren. De mismatch
parameter beschrijft meestal een verwachte groei van emittance kleiner dan 1%
in beide vlakken. Ttfamily elegante is ook gebruikt om de theoretische tra-
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ject reactie matrices om de echte bundel baan te corrigeren in de Linac en in
de hoge energie-overdracht lijn te genereren. De matrices worden ingevoerd
in het traject feedback tool. Dit is ook in staat om experimentele reactie ma-
trices te meten. De theoretische en de experimentele degenen kunnen worden
samengevoegd voor een wereldwijde correctie traject langs de gehele lijn. De
BPMS geÃŕntegreerd in de feedback tool lees de balk positie op de frequentie
van 10 Hz en hun lezing wordt gedwongen door de corrector magneten om
de waarde bepaald door de gebruiker. Op deze manier, de feedback werkt als
een traject correctie instrument. Het is geverifieerd dat de magnetische chicane
BC1 niet noch de baan, noch de spreiding in de volgende rooster beÃŕnvloe-
den. De dispersie hobbel in de chicane is gemeten en komt goed overeen met
de theoretische verwachting. Een belangrijke horizontale emittance groei ver-
schijnt tijdens de tros lengte magnetische compressie, vooral voor compressie
factoren groter dan 3. Off-line simulatie studies geven aan dat MVO misschien
wel de belangrijkste verantwoordelijke van deze emittance degradatie, vooral in
de aanwezigheid van niet-lineaire compressie (de X-band holte naar de longitu-
dinale fase ruimte lineariseren tijdens de compressie is nog niet geÃŕnstalleerd)
en de potentiÃńle slice optica mismatch . Sommige bewijzen van microbunch-
ing instabiliteit zijn geconstateerd voor compressie factoren groter dan 3. Ze
zijn COTR uitstoot stroomafwaarts van BC1 en een energie-modulatie van de
gecomprimeerde elektronenbundel. Aan het eind, is een vergelijking van de
theoretische verwachting en de gemeten waarden voor veel elektronenbundel
parameters zijn geproduceerd en samengevat in een tabel met parameters. De
ongecomprimeerde bundel is goed experimenteel gekarakteriseerd. Een goede
overeenkomst met het model is bereikt. De ongecomprimeerde bundel wijkt
nog steeds uit het model als voor de verwachte emittance gemeten na BC1.
Verder onderzoek is nodig om een âĂŃâĂŃvolledig begrip van de fysica te on-
twikkelen in de BC1 volbrengen. Niettemin heeft de elektronenbundel kwaliteit
bleek te zijn meer dan voldoende om de eerste coherente harmonische generatie
in gezaaid configuratie op 43 nm (FEL fundamentele output) te genereren in de-
cember 2010, na een jaar, kalender tijd, van de machine inbedrijfstelling. Tabel
?? toont de vergelijking van de belangrijkste elektronenbundel parameters zoals
ze zijn gemeten tijdens de inbedrijfstelling en het model voorspelling.
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