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Pierwsze światło w krakowskim synchrotronie

Zespołowi NCPS Solaris udało się wprowadzić wiązkę
elektronów do pierścienia synchrotronu i przy wyjściu do linii badawczych zobaczyć
pierwsze światło. Wiązka krążyła w pierścieniu przez ponad 10 minut, a tym samym
okrążyła go prawie 2 miliardy razy. Energia wiązki elektronowej to 490 MeV, natomiast
zakumulowany prąd to 5.2 mA. Kolejnym zadaniem jest uzyskanie pełnej energii wiązki,
która będzie trzy razy wyższa i osiągnie 1,5 GeV.
Aby tego dokonać najpierw przeprowadzono wiązkę przez akcelerator liniowy (przyspieszacz
cząstek), co było stosunkowo proste, gdyż akcelerator liniowy, jak sama nazwa wskazuje, znajduje
się na linii prostej. Bardziej skomplikowanym zadaniem było przeprowadzenie wiązki elektronów
przez 12 magnesów, które rozmieszczone są na okręgu.
Zanim wiązka elektronów zacznie emitować światło o stabilnych parametrach, które będzie można
wykorzystać do badań na liniach eksperymentalnych, przed naukowcami z NCPS Solaris jeszcze
wiele godzin pracy i testów. Wszystko po to, aby światło pierwszego polskiego synchrotronu było jak
najlepszej jakości i miało jak najlepsze parametry.
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