
Głównymi zaletami promieniowania synchrotronowego są:
 ekstremalna intensywność (miliardy razy większa niż 

intensywność promieniowania słonecznego);
 szeroki zakres widmowy: od podczerwieni  

do promieniowania rentgenowskiego;
 kontrolowana polaryzacja;
 silna kolimacja;
 określona struktura czasowa. 

Wymienione własności promieniowania czynią synchro-
tron wyjątkowo atrakcyjnym narzędziem badawczym, po-
zwalającym na precyzyjne badania materii w stosunkowo 
krótkim czasie. 

Podstawowymi urządzeniami synchrotronu SOLARIS są: 
działo elektronowe, wstępny akcelerator liniowy, linia transfe-
rowa i pierścień akumulacyjny.

Działo elektronowe synchrotronu SOLARIS to rodzaj 
wnęki rezonansowej o częstotliwości drgań własnych 3 GHz. 
Wnęka zasilana jest polem elektromagnetycznym dużej mocy. 
Źródłem elektronów jest podgrzana do temperatury 
około 1000oC katoda z tlenku baru (BaO). Pole 
elektryczne impulsowo wyrzuca elektrony 
w kierunku akceleratora liniowego, for-
mując je w paczki elektronowe  
o określonej strukturze cza-
sowej oraz przyspie-
szając je do energii  
2,8 MeV. 

Akcelerator liniowy (liniak) składa się z sześciu pięciometro-
wych struktur przyspieszających, pracujących w paśmie prze-
noszenia "S" (3 GHz), połączonych w trzy jednostki. Każda jed-
nostka zawiera wnękę SLED (ang. SLAC Energy Doubler) i dwie 
struktury przyspieszające, zasilane przez klistron wraz z impul-
sowym modulatorem mocy. Między sekcjami przyspieszający-
mi zamontowano magnesy skupiające i korygujące tor ruchu 
wiązki oraz elementy jej diagnostyki. Długość liniaka wynosi 
40 m, a maksymalna energia elektronów to 600 MeV. 

Zadaniem linii transferowej jest efektywny transport 
wiązki elektronów z liniaka do pierścienia akumulacyjnego. 
Głównymi elementami linii są magnesy dipolowe uginają-
ce wiązkę pod kątem 27 stopni w płaszczyźnie pionowej 
oraz sześć magnesów kwadrupolowych, ogniskujących 
wiązkę w obu kierunkach. Ostatnim elementem jest mag-
nes septum. Stanowi on ostatni element układu wstrzyki-
wania, a zarazem pierwszy element pierścienia akumula-

cyjnego, do którego pomaga wprowadzić 
elektrony. 

Synchrotron SOLARIS jest unikalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (synchrotronowego), 
emitowanego przez relatywistyczne elektrony podczas zakrzywienia ich toru ruchu.
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Pierścień akumulacyjny w Solarisie pełni dwie funkcje:
 przyspiesza wiązkę elektronów od energii wstrzykiwania 

do energii końcowej 1,5 GeV;
 utrzymuje krążące elektrony na stabilnej orbicie przez 

wiele godzin. 
Pierścień akumulacyjny zbudowany jest z 12 identycznych 

„komórek” achromatycznych (ang. Double-Bend Achromat – 
DBA). Typowa komórka typu DBA składa się z dwóch mag-
nesów zakrzywiających, otoczonych magnesami kwadru-
polowymi i sekstupolowymi, których zadaniem jest silne 
ogniskowanie wiązki elektronów. Wielofunkcyjne elektro-
magnesy wchodzące w skład pojedynczego DBA zostały 
zintegrowane w jednym bloku żelaza. To innowacyjne roz-
wiązanie technologiczne pozwala uzyskać wiązkę o bardzo 
niskiej emitancji przy stosunkowo małych rozmiarach urzą-
dzenia. Komórki DBA są przedzielone 3,5-metrowymi sekcja-
mi prostymi, z czego dziesięć dedykowanych jest instalacji 
urządzeń wstawkowych (UW). W sekcji dwunastej zainsta-

lowane są dwie główne wnęki rezonansowe (100 MHz), któ-
rych zadaniem jest kompensacja strat energetycznych wiązki, 
oraz dwie pasywne wnęki Landaua o częstotliwości 300 MHz, 
których rolą jest wydłużanie pakietów elektronowych, a co za 
tym idzie – ich czasu życia w pierścieniu. 

Linie badawcze są wypozycjonowane tak, aby wypro-
wadzić promieniowanie synchrotronowe generowane 
przez pierścień akumulacyjny. Głównymi elementami linii 
są elementy optyczne, tj. monochromatory, lustra, siatki dy-
frakcyjne, przysłony i inne. Przy ich pomocy selekcjonuje się 
i skupia światło o określonych długościach fali potrzebnych 
dla danego eksperymentu. Docelowo na hali znajdzie się 
kilkanaście linii badawczych wyposażonych łącznie w oko-
ło 20 stanowisk pomiarowych.

Energia 1,5 GeV Naturalna chromatyczność ξx, ξy -22,96;  -17,14

Prąd 500 mA Skorygowana chromatyczność  ξx, ξy +1, +1

Obwód  96 m Rozmiar wiązki (centrum sekcji prostej) σx, σy 184 µm, 13 µm

Główna częstotliwość 99,91 MHz Rozmiar wiązki (centrum dipola) σx, σy 44 µm, 30 µm

Maksymalna liczba paczek elektronowych 32 Liczba sekcji prostych dla UW 10

Emitancja horyzontalna (bez UW) 6 nm rad Kompakcja pędu  3,055 x 10-3

Sprzężenie 1% Całkowity czas życia elektronów 13 h

Dostrojenie Qx, Qy 11,22; 3,15

Parametry pierścienia akumulacyjnego SOLARIS
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Dodatkowe cewki na sekstupolach

Kwadrupole skupiające  
z przyczynkiem sekstupolowym

Sekstupole  
rozpraszające

Gradientowe magnesy  
zakrzywiające z paskami  

na powierzchni nabiegunników
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Dolna połowa komórki DBA 
wykonanej z pojedynczego bloku 
żelaza o długości 4,5 m, waga 3,5 T


