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AVHANDLINGENS TITTEL: Beam Loading in a Proton Driven Plasma 

Wakefield Accelerator 

  

Partikkelakseleratotrer blir stadig større. Plasma-wakefield er en teknikk som 

potensielt kan gi oss kompakte akseleratorer selv ved høye energier. I denne 

avhandlingen ser jeg på hvordan man kan designe neste fase av AWAKE-

eksperimentet på CERN for å oppnå både høy kvalitet og høy energi på en 

elektronstråle. 

 
The Advanced Wakefield Experiment (AWAKE) er et nytt eksperiment på CERN som 

startet første runde med eksperimenter i 2016. Det er utfordrende å akselerere en 

bunt med elektroner i en akselerator som AWAKE til høye energier og samtidig 

beholde en god kvalitet på bunten. God kvalitet, i form av spredning, er viktig 

for at den skal kunne brukes i videre eksperimenter etter akselerasjon. Jeg 

viser, ved hjelp av data-simuleringer, at det er, mulig å oppnå begge deler. 

 

AWAKE har allerede i første fase produsert svært lovende resultater, og en del av 

mitt arbeid har bestått av å bidra til integreringen av eksperimentet i CERN sine 

kontrollsystemer. Forskingen i denne avhandlingen fokuserer primært på neste fase 

som er planlagt å starte i 2021. Resultatene fra avhandlingen er en del av 

diskusjonen rund design av neste fase av eksperimentet. 

 

Plasma Wakefield Acceleration (PWFA), teknikken bak AWAKE, er en teknikk som 

utnytter det faktum at plasma kan håndtere svært kraftige elektriske felt uten å 

bryte sammen. Disse feltene kan brukes til å akselerere partikler til høye 

energier på relativt korte avstander sammenlignet med teknikkene som brukes i 

dag. 

 

De store akselerator-eksperimentene på CERN er ringer. Disse kjøres primært med 

protoner. For å akselerere elektroner til høye energier ønsker man som oftest å 

bruke lineære akseleratorer. Design-forslag for neste generasjon av slike er opp 

mot 50 km lange. Plasma Wakefield kan potensielt bidra til å redusere størrelsen 

på slike eksperimenter i fremtiden. Teknikken har også potensialet til å gi oss 



 

 

kortere akseleratorer for annen forsking så vel som for medisinsk 

strålebehandling. 

 

 


