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gyűrűtől a csapdákig
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● Utóbbi 10 év: Részvétel az egyik antiprotonos kísérletben (Asacusa)
● Utóbbi 3 év: az ELENA antiproton lassítógyűrű elektrosztatikus 

nyalábvezetékeinek szimulációja és tervezése; a gyártás, installáció 
és tesztek koordinálása



  

Erről lesz ma szó:

● Röviden a CERN AD-ról (Antiproton Decelerator)
● Rövid áttekintés az antiprotonos kísérletekről, néhány 

eredmény. Hogyan történik a csapdázás?
● Miért lesz nagyon jó az ELENA, egy további lassító 

fokozat?
● Az ELENA nyalábvezetékei:

– Áttekintés + mi is az elektrosztatikus nyaláboptika?

– A nyalábvezetékek fő elemei (quadrupólok, deflektorok és egy 
egzotikus kapcsoló elem) + kis általánosabb betekintés, hogy 
miért így működnek, miért így terveztük őket.



  

CERN Antiproton Decelerator (AD)
● Deceleration: 3.57 GeV/c → 100 MeV/c 

(Ekin=5.3 MeV)

● Stochastic and electron cooling

● 1 bunch (~107 P) / 100 s

ATRAP (H,  p spin)

ALPHA (H)

ASACUSA (my exp.)
(H, P-He, dE/dx, σ

annihil
)

BASE(p spin)

AEGIS(H gravity)

GBAR(future, H gravity)



  

Más mint az LHC....

A kísérletek az LHC működésekor is 
látogathatók, az AD a CERN egyik fő 

látványossága ilyenkor

emberközeli...

Gyerekkorunk boldog garázsbeli 
barkácsolását idézi sokszor



  



  

Antiproton fizika érdekes!

A kísérletek fontos eredményeket 
produkálnak, magas impakt faktorú 

újságokban......

Egy rövid, önkényes válogatás....



  

Antiproton physics is on the headlines

ATHENA experiment
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Antiproton physics is on the headlines
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CPT szimmetria feltételezésével az antiprotonos 

hélium eredmények is hozzájárulnak a hivatalos 

elektron-proton tömegarányhoz

Antiproton physics is on the headlines
ASACUSA experiment



  

Antiproton physics is on the headlines
ASACUSA experiment

Antihidrogén nyaláb!



  

Jön..... “antigravitáció”?
Értsd: gravitáció mérése 

antihidrogénre :-)
● AEGIS: Antihidrogén nyaláb esése – Moiré 

deflectometer
● GBAR: Antihidrogén esési ideje (ToF) ionizáló 

lézer impulzushoz képest



  

Hogyan működik a csapdázás?
Penning (multi-ring) csapda

A degrader foil nagy veszteségeket okoz!
Alacsonyabb energián sokkal nagyobb hatékonysággal 
lehetne csapdázni!!!

E
kin= 5.3 MeV
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Hogyan működik a csapdázás?
Penning (multi-ring) csapda

... azért a valóság nem ennyire egyszerű, ez az 
elrendezés nagyon erősen (túl) fókuszálja az 
antiprotonokat, az optikát optimalizálni kell.

100 keV

100 keV-es nyaláb már könnyen manipulálható, 
lassítható elektrosztatikus megoldásokkal



  

The Extra Low ENergy Antiproton ring
● Az Antiproton Decelerator kiterjesztése, 30.4 m kerület
● Az antiprotonokat 100 keV-re lassítja le, hogy a csapdázásuk 

hatékonyságát megnövelje
● Több (4) kísérlet egyidejű működését teszi lehetővé, egyes kísérletek 

még így is sokkal több antiprotont csapdáznak majd, hogy csak 1/4 
intenzitás jön be



  

Ion-forrás a beüzemeléshez: 1 évig a kísérletek 
még az AD nyalábjával dolgozhatnak, amíg az 

ELENA gyűrűt beüzemelik

De később is jól jöhet a nyalábvezetékek 
behangolásához:
az AD 100 másodpercenként szolgáltat 
antiprotonokat, ez borzasztó lassú



  

100 keV-en elektrosztatikus 
nyaláboptika egyszerűbb és olcsóbb



  

Gyors nyalábelosztás 4 kísérletnek

ELENA 4 bunchot küld 1 μs 
eltéréssel, 100 
másodpercenként

Gyorsan 
kapcsolható 
deflektorok 4 
kísérlethez küldik 
egyszerre



  

Electrostatic deflectors

Ahol nem kell 
gyorsan kapcsolni: 
statikus szferikus 
deflektorok

ELENA 4 bunchot küld 1 μs 
eltéréssel, 100 
másodpercenként



  

FODO beam transport

Egyenes 
szakaszok: 
elektrosztatikus 
quadrupólok - 
FODO



  

Gyors áttekintés

● ~100 m nyalábvezeték (>3x a gyűrű kerülete)
● ~12 electrostatic deflectors
● 64 elektrosztatikus quadrupole+steerer egység
● 1 elektrosztatikus “kereszteződés” az ionoknak

● Kihívások:
– UHV kompatibilis, 10-10 mbar

– 250oC-on kifűthető kell legyen minden



  

Miért elektrosztatikus optika?

● Ekin ~ 100 keV alatt már néhány 10 kV-os 
tápegység elegendő

● Nincs áram, nincs melegedés, nem kell hűteni
● Egyszerű gyártás
● Alacsony mágneses teret nehezebb pontosan 

előállítani

Hátrány: ellentétben a mágnesekkel, az elektródáknak a 
vákuumkamrán belül kell elhelyezkedniük, azaz nagy 
átmérőjű vákuumkamrák kellenek. Na bumm...



  

Elektrosztatikus optika

F=q E r=mar=m
v 2

R

E R=
mv2

q
=

2Ekin

q
=2V acc    elektromos rigiditás

(emlékeztető: B R=
p
q

    mágneses rigiditás)

● Ha minden potenciált együtt skálázunk (beleértve a forrás 
gyorsítófeszültségét is) az optika nem változik

● Független a tömegtől és töltéstől – azaz ugyanaz a beamline 
változatlan feszültségek mellett a protontól a legnehezebb és 
tetszőleges töltésű ionokig vagy molekulákig ugyanúgy működik  



  

Compact electrostatic quadrupole doublet unit 
with integrated steerer

high-voltage 
connections:
spring-loaded
contacts

H/V steerers

Quadrupoles

sliding mount to
allow differential
thermal 
expansion during 
bakeout



  

Compact electrostatic quadrupole doublet unit 
with integrated steerer

390 mm

● Beam transport: FODO (1.5 méterenként egy ilyen egység, csak 1 quadrupól
van használva, a másik 'biztonsági tartalék')

● Az erősen fókuszáló deflektorok után: rematch to FODO (mindkét quadrupól)

● A kísérletek előtt: néhány mm-re fókuszálni a nyalábot (mindkét quadrupól)



  

Az apertura alakja megegyezik az elektródákéval 
(nem pedig kör) ez minimalizálja a magasabb 

multipólusok integrálját

Longitudinal position



  

A korrektorok alakja is úgy lett megválasztva, hogy 
a dipólnál magasabb komponenseket minimalizálja

Longitudinal position



  

Elektrosztatikus deflektorok:
cylindrical deflector – két koncentrikus 

hengerfelület
E r=E0

R0

r

körpálya feltétele:  
mv2

r
=F=q E0

R0

r



  

Elektrosztatikus deflektorok:
cylindrical deflector – két koncentrikus 

hengerfelület
E r=E0

R0

r

körpálya feltétele:  
mv2

r
=F=q E0

R0

r

Azaz egy megfelelő monoenergiás 
párhuzamos nyaláb párhuzamos 
maradna

Ez (lenne) a fókuszálás határesete....
Ha E

r
 gyorsabban csökken, mint 1/r, a tér már defókuszálna, 

párhuzamos bemenő nyaláb divergálna a kimenetnél



  

Elektrosztatikus eszközökben változik a 
részecskék energiája!!!
Kijjebb levő részecskék lelassulnak, őket ugyanaz 
a tér erősebben eltéríti. Ez az eszköz fókuszál az 
eltérítés síkjában, nem fókuszál a másik síkban.

Miért nem igaz ez mindez mégsem?
E r=E0

R0

r

Elektrosztatikus deflektorok:
cylindrical deflector – két koncentrikus 

hengerfelület



  

Elektrosztatikus deflektorok:
spherical deflector – két koncentrikus 

gömbfelület

Tengely a gömbfelületek 

közepén át

R

E r=E0

R0
2

r 2
A tér gyorsabban csökken, mint 1/r, tehát nem 
fókuszálna, ha nem lenne ΔE

kin

így viszont csak 
gyengíti a fókuszálást
az eltérítés síkjában



  

Mindkét síkban fókuszál
kb. azonos fókuszpontokkal,
~ fele akkora fókuszáló erő, mint a 
cylindrical deflector esetében

Elektrosztatikus deflektorok:
spherical deflector – két koncentrikus 

gömbfelület

E r=E0

R0
2

r2
A tér gyorsabban csökken, mint 1/r, tehát nem 
fókuszálna, ha nem lenne ΔE

kin

így viszont csak 
gyengíti a fókuszálást
az eltérítés síkjában



  

Elektrosztatikus deflektorok jellemző 
aberrációja

x

x'

x

x'

Bemeneti fázistér profil
az eltérítés síkjában

Kimeneti fázistér profil
az eltérítés síkjában



  

Elektrosztatikus deflektor 
optimalizálása #1

V
1

V
2

● Nem csak egyetlen feszültség-munkapont (V
1
,V

2
) létezik

● Ha pl. q(V
1
+V

2
)/2-t növelem (átlag-potenciál), a részecske lelassul 

belépéskor

● Ennek megfelelően (V
2
-V

1
)-et (azaz E

r
-t) 

csökkentem, hogy ugyanakkora eltérítést 
kapjak

● A deflektor belsejében nem
változik a dinamika, a fringe-field
(belépés-kilépés) tartományban 
viszont különböző nemlineáris
effektusokat kapunk

● Előny: már megépített eszközre is
alkalmazható

● Hátrány: nem-szimmetrikus feszültségek (V
2
 != -V

1
) , a maximális 

földhöz képesti feszültség nő



  

Elektrosztatikus deflektor 
optimalizálása #1



  

Elektrosztatikus deflektor 
optimalizálása #2

● A két elektróda görbületi sugarának (az eltérítés síkjára merőleges 
irányban) optimalizálása

● Az eszközön belüli elektromos tér eloszlását változtatja meg: E
r
(r)

● Lehetővé teszi a szimmetrikus (azaz minimális)
feszültségek használatát

● Még a tervezési fázisban kell elvégezni

● Ezt tesszük az ELENA esetében 



  

Elektrosztatikus deflektor 
optimalizálása #2

Kimenő fázistér-profilok különböző 
elektróda-sugarak esetén



  

Elektrosztatikus deflektor 
optimalizálása #2

R
1
 [mm]

R
2
 [

m
m

]

Másodrendű aberráció
(x' ~ x2 együtthatója)

R
bend

= 600 mm (ez 
megszabja az 
elektródák sugarát az 
eltérítés síkjában)

Optimum ezen görbe 
mentén

430

620 670 720 770 820 870570

480

530

580

630



  

Gyors eltérítés: 2 eszköz kombinációja
Fast deflector (<1 μs) 
220 mrad kick (J. Borburgh et.al.)

Electrostatic deflector giving 
33o deflection



  

Elektródák alakja 
optimalizálva, hogy 
minimális aberrációt 
kapjunk

Statikus deflektorok

Felfüggesztés két 
irányú hőtágulást 
tesz lehetővé

Kerámia rudak

Kerámia csövek



  

Az ELENA beüzemelése ionokkal

● H-/proton ion forrás
● Beüzemelés közben

kísérletek használhatják
az AD nyalábját

● Gyors újra-beüzemelés
nagyobb leállások után 
(az AD 100 másod-
percenként ad csak
nyalábot)

● Esetleg az AD ciklusai
között is lehetne használni a nyalábvezetékek
beállítására, ellenőrzésére



  

Az ELENA beüzemelése ionokkal

● Keresztesődés-kapcsoló
funkciói
– Injektált (AD-ból) és ejektált

(kísérletek felé) antiprotonok
zavartalan átengedése

– H- injekció a normális irányban
(normal ring polarity)

– Protonok normális irányban
(inverted ring polarity)

– Protonok ellentétes irányban
(normal ring polarity)
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Ion kereszteződés-kapcsoló



  

Ion kereszteződés-kapcsoló
● 6 elektróda
● csak két nagyfesz táp
● külső elektromos kapcsoló 

tud polaritást (üzemmódot) 
váltani

U
attractive

U
repulsive



  

Ion kereszteződés-kapcsoló

450 mm

kompakt eszköz



  

Ion switchyard: electrode support

● Hőtágulást lehetővé tesz, precízió 
elvesztése nélkül

● A deflektorok elektródái is hasonló 
módon lesznek felfüggesztve



  

Ion switchyard: simulated trajectories

Ez az eszköz is (mint a deflektorok általában) erősen 
fókuszál



  

Ion switchyard: operating curve
Nem csak egyetlen 
feszültség-munkapont 
(U

repulsive
-U

attractive
) van, 

folytonos görbe mentén 
kapunk megfelelő eltérítést 

A különböző munkapontok 
különböző optikai 
tulajdonságokat 
eredményeznek – pl 
fókuszálás 

F
o

cu
si

n
g 

po
w

e
r 

[1
/m

]

U
attractive

 [kV]

U
re

p
ul
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]

U
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 [kV]



  

Ion switchyard: voltages affect linearity!

Párhuzamos bemenő nyaláb kimenő fázistér-profilja



  

Ion switch



  

Összefoglaló
● ELENA 100 keV-re lassítja az AD antiprotonjait (5.3 MeV)

● Elektrosztatikus nyalábvezetékek juttatják az antiprotonokat a 
kísérletekhez

● 4 egymást követő részecskecsomag a nyalábvezetékekben lesz 
elosztva 4 párhuzamosan futó kísérlet között

● Ez drasztikusan megnöveli a csapdázható részecskék számát.

● Nagyon sok elektrosztatikus eszköz szükséges

● Részletes szimulációk, egyszerű és olcsó de ugyanakkor precíz 
konstrukció

● A gyártás és tesztelés már folyamatban van.
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