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Hoofdituk 1 ALGEMEEN GEDEELTE

1. NIKHEF 1981

Als eerste levensjaar van NIKHEF, Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-

Energjefyslca, kan wel het jaartal 1981 worden gebruikt. De nieuwe

samenwerkingsvorm van de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Stichting voor

Fundamenteel Onderzoek der Materie, de Universiteit vvan Amsterdam en de Vrije

Universiteit, Is weliswaar ook nu nog niet formeel door alle partijen

bekrachtigd, maar vanaf 1 januari 1981 bestaat er een NIKHEF bestuur In

oprichting. Sindsdien Is ook begonnen met de feitelijke Integratie van het

voormalige Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (1K0) en de nederlandse

onderzoekgroepen op het gebied van de hoge-energLefysica, in het nieuwe

NIKHEF.

Zoals gebruikelijk Is bij grote wetenschappelijke instituten, zal ook door het

NIKHEF verantwoording worden afgelegd aan de subsidiegevers door middel van

een wetenschappelijk jaarverslag. Dit omvangrijke werkstuk is echter nauwelijks

leesbaar voor iemand die niet in het vak zit .

Daarom leek 1981 ons ook een goed jaar om in het kort de werkzaamheden van

het NIKHEF, en het terrein waarop het NIKHEF onderzoek doet, in meer

algemene termen weer te geven. Hopelijk is het ons gelukt dit voor

belangstellende nlet-vakgenoten, op een enigszins begrijpelijke wijze te doen.

2. Ktpgtfiltn 1981

Personeel
totaal: 336

Waarvan wetenschappelijk pen»

totaal: 116
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SuMdle
totaal: 38,4 miljoen gulden

uitgaven

totaal: 38,4 miljoen gulden

2.6 INVESTERINGEN (YUA)
OA EXPLOITATIE (VUA>
0.4 EXPLOITATIE (UvA)
1.0 INVESTERINOEN (FOM)

3 . HnaneUOe poritte

NIKHEF wordt grotendeels gefinancierd, uit de zogeheten tweede geldstroom,

door de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). FOM wordt

gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelljk

Onderzoek (ZWO), die het geld rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen betrekt»

Het beleid van de rijksoverheid en ZWO Is al gedurende een aantal jaren gericht

op verlaging van de subsidie voor de natuurwetenschappea ten opzichte van dat

voor geestes~ en levenswetenschappen; en Mimen de natuurkunde op een

vermindering van kernfysica en dergelijke ten opzichte van andere fysica. De

FOM heeft dit beleid vorm gegeven door kernfysica te concentreren In twee

centra, namelijk één In Groningen en êên in het NIKHEF.

In het NIKHEF Is door de overheid in de afgelopen jaren voor circa 150

miljoen gulden geïnvesteerd aan nieuwe instrumenten en daarbij behorende

gebouwen en voorzieningen, onder andere de elektronenversneller MEA.

Bovendien draagt de overheid jaarlijks bij aan het europese onderzoekcentrum

voor hoge-energiefyslca CERN In Geneve, in 1981 met circa 50 miljoen gulden.
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Het rendement van de gedane investeringen en de jaarlijkse CERN-bijdrage Is nu

verder echter afhankelijk van de exploitatiemogelijkheden. En deze zien e r ,

mede In het kader van de algemene bezuinigingen bij de overheid, weinig

rooskleurig uit voor de komende jaren. In 1981 konden de sterk gestegen

energiekosten door de overheid slechts voor een deel worden gecompenseerd en

naar verwachting zal compensatie voor latere jaren geheel uitblijven.

Energiekosten zijn echter een belangrijk deel van de kosten van onderzoek met

MEA. Ook heeft de overheid eerdere toezeggingen voor 1981 niet gestand

kunnen doen ten aanzien van de exploitatie subsidie (afgezien van

energiekosten), ten gunste van de hoge-energiefysica. Ook deze exploitatie-

achterstand lijkt niet geheel op korte termijn te zullen worden opgeheven. Mede

om de kortingen op de subsidie op te vangen heeft het NIKHEF in de afgelopen

jaren al 35 niet-wetenschappelijke posities opgeheven. Een verdere daling van

het technisch personeelsbestand stuit echter op ernstige moeilijkheden. Het

leveren van onderzoekresultaten van Internationaal niveau vergt voldoende

technische ondersteuning van aanzienlijke kwaliteit. Het NIKHEF probeert

daarom tenminste de technische 'know-how' in huis te houden.

4 . Wetenschap

4 .1 Inleiding

Natuurkunde probeert de materiele, rrLet-levende wereld zo veelomvattend en

gedetailleerd mogelijk te leren kennen en te beschrijven. In het begin van deze

eeuw werd een nieuw fundament onder de natuurkunde gelegd door de ontdekking

van de atoomstructuur, en de bestudering van atoomkernen groeide uit tot het

deel van de natuurkunde dat kernfysica wordt genoemd. Na de tweede

wereldoorlog vond opnieuw een verschuiving plaats naar een dieper fundament:

de bestudering van de wisselwerking tussen bouwstenen van de atoomkern,

protonen en neutronen, leidde tot de ontdekking van een groot aantal

zogenaamde elementaire deeltjes. Zo ontstond een nieuw deelgebied van de

natuurkunde, de deeltjesfysica (ook wel hoge-energiefysica genoemd vanwege de

betrekkelijk grote hoeveelheid energie die per deeltje nodig is bij dit soort

experimenten). Gedurende de afgelopen jaren is ook dit deelgebied weer

onderbouwd met een nieuw fundament: de protonen en andere deeltjes blijken te
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zljn. opgebouwd uit een klein aantal zogenaamde quarks.

Intussen zijn de eertijds fundamentele deelgebieden ook aanzienlijk uitgegroeid.

Zo Is het inzicht In de atoomfysLca verruimd en verdiept en zonder dit proces

zouden we nu geen rekenmachines en geen 'chips' kennen. Ook het inzicht In

de structuur van atoomkernen en de krachten die er heersen, is aanzienlijk

uitgebreid en verdiept. Onderzoek, aan atoomkernen heeft bijvoorbeeld

bijgedragen aan biomedisch gebruik van radioactieve isotopen. Hoe dieper echter

een fundament ligt, des te verder zal dit ook afliggen van onmiddellijke

gebruiksmogelijkheden In het dagelijks leven. Bij de elementaire deeltjesfysica

zijn dergelijke toepassingen dan ook niet zichtbaar. Een duidelijke 'spin off'

naar de industrie is echter wel ontstaan door technologische ontwikkelingen ten

behoeve van het onderzoek. Kernfysica en elementaire deeltjesfysica hebben

bovendien ook inzicht verschaft In astronomische en kosmologische processen,

met name de vroege vormingsfase van ons heelal.

De meest spectaculaire vondsten in de kernfysica zijn vrij lang geleden gedaan.

De huidige periode wordt gekenmerkt door consolidatie, verruiming, verdieping

en precisering van de kennis. In de jongere elementaire deeltjesfysica hebben

ook In de afgelopen jaren nog spectaculaire ontwikkelingen plaatsgevonden.

Consolidatie is ook bier een kenmerk voor de huidige periode, al zijn er uit de

geconstrueerde theorie een aantal wezenlijke vragen voortgekomen die

experimentele toetsing vergen.

In het NIKHEF wordt onderzoek gedaan op het gebied van de elementaire

deeltjesfysica, de kernfysica en de radlochemle. We beschrijven hUr enkele

belangrijke ontwikkelingen in deze gebieden gedurende de afgelopen jaren en

enkele onderzoekthema's waaraan door NIKHEF-medewerkers omstreeks 1981 een

bijdrage is geleverd.

4.2 Elementaire deeltjesfysica

Bij het onderzoek naar de eigenschappen van elementaire deeltjes - hun

structuur, hun wisselwerking met elkaar - spelen drie soorten krachten een

rol: de sterke, de elektromagnetische en de zwakke kracht. De theorie die

verschijnselen beschrijft waarin de sterke kracht de hoofdrol speelt wordt

aangeduid met quantum chromodynamica (QCD). In de afgelopen jaren is deze

theorie uitgewerkt en theoretisch en experimenteel onderbouwd, en dit proces

gaat door. Men kan nu bijvoorbeeld, uitgaande van fundamentele parameters In
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QCD, de proton-massa berekenen en de uitkomst stemt qua grootte-orde overeen

met de experimenteel bekende waarde. Zo zijn ook andere, experimenteel

bekende grootheden berekend, en de overeenkomst Is eigenlijk steeds redelijk.

Er zijn echter ook open vragen. Het Is bijvoorbeeld onduidelijk hoe deze

theorie, die processen tussen deeltjes op kleine afstand van elkaar goed

beschrijft, functioneert op grote afstand. Ook begrijpt men nog niet goed, op

grond van QCD, waarom de quarks steeds in een groep van tenminste twee

zouden moeten voorkomen, zoals de experimenten tot op heden lijken aan te

tonen. Maar men begint toch enig inzicht te krijgen in het antwoord op

dergelijke vragen en aan dit soort berekeningen Is en wordt ook door theoretici

van het NIKHEF een bijdrage geleverd. Aan de toetsing en invulling van QCD is

ook door NIKHEF-medewerkers bijgedragen door deelneming aan experimenten bij

onder meer de opslagring in Hamburg en de versnellers In CERN, het europese

onderzoekcentrum In Geneve. Bij deze experimenten Is vooral veel aandacht

besteed aan het effect van de zogenaamde gluonen, de deeltjes die de kracht

tussen de quarks overbrengen. Voor nieuw theoretisch inzicht met betrekking tot

QCD Is veel grotere experimenteer-e.ergie nodig, en een extrapolatie van de

huidige theorie naar een gebied van veel grotere energie zou grote onzekerheid

in de uitkomst meebrengen. De grens van wat zinvol berekenbaar Is, in relatie

tot dat wat op dit moment experimenteel meetbaar i s , lijkt voor het ogenblik

dan ook wel zo ongeveer bereikt.

De theorie die verschijnselen beschrijft waarin elektromagnetische en zwakke

krachten de hoofdrol spelen wordt aangeduid met de namen van de

desbetreffende Nobelprijswinnaars Glashow-Weinberg-Salam (GWS), en het

samenspel van deze krachten met de elektrozwakke kracht. Ook hier Is de

ontwikkeling nu vooral gericht op verdere detaillering, verdieping van het begrip

en toetsing van voorspellingen van de theorie. Ook hier worden door NIKHEF-

medewerkers bijdragen geleverd door theoretische berekeningen en deelneming

aan experimenten, bijvoorbeeld aan het neutrino-onderzoek bij CERN. Een

belangrijk element in de GWS theorie Is het bestaan van de zogenaamde

intermediaire W- en Z-bosonen. Om deze deeltjes te kunnen waarnemen heeft

men echter een grotere energie nodig dan tot voor kort beschikbaar was.

Inmiddels is bij CERN een nieuw instrument in gebruik genomen waarmee

versnelde antiprotonen en versnelde protonen met elkaar in botsing kunnen

worden gebracht. Het onderzoek met deze zogenaamde "collider" Is onlangs

begonnen en men verwacht in de naaste toekomst meer te weten te komen over

L
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de eigenschappen van de intermediaire bosonen. Ook het NIKHEF is van plan

aan dit onderzoek deel te nemen.

Een intrigerende vraag is of de nieuwste fundamentele deeltjes, de quarks, bij

onderzoek met veel grotere energie dan nu b»-schikbaar i s , toch weer

samengestelde deeltjes zullen blijken te zijn. De eigenschappen van deeltjes bij

veel grotere energie zijn ook van belang voor een beter inzicht in de

geünificeerde theorie van sterke, elektromagnetische en zwakke krachten. Er is

echter geen zicht op dat een versneller met een bijvoorbeeld miljard keer zo

grote energie als die van de huidige versnellers zou zijn te construeren, al was

het alleen al door de hoge kosten. Uit de geünificeerde theorie kunnen echter

tevens effecten worden afgeleid die ook nu waarneembaar moeten zijn. Zo

wordt bijvoorbeeld verondersteld dat het proton feitelijk een instabiel deeltje

i s , dat een lange levensduur heeft, zodat men van de instabiliteit gewoonlijk

niets merkt. Op verscheidene plaatsen tracht men dit nu te onderzoeken. Een

ander voorbeeld is het zoeken naar een veronderstelde rustmassa van het

neutrino. Met resultaten van dit soort onderzoek kan toch enig inzicht worden

verkregen in het functioneren van de theorie, zodat misschien zelfs eens een

antwoord wordt gevonden op de vraag waarom er juist zoveel families van

deeltjes bestaan, als wij nu kennen - iets dat toch schijnt te dulden op een

dieper liggende structuur. Voor de komende jaren is het onderzoek er vooral op

gericht een aantal van de nog open vragen beantwoord te krijgen. Ook zullen

de waarnemings- en verwerkingsinstrumenten ontwikkeld en geconstrueerd moeten

worden, die nodig zijn voor het onderzoek met de nieuwe CERN-versneller LEP,

aan het eind van de jaren tachtig. Op dit moment liggen bij CERN zeven

voorstellen op tafel voor onderzoek bij LEP. Zoals gebruikelijk zal elk

goedgekeurd voorstel worden voorbereid en uitgevoerd door een groep

onderzoekers uit verscheidene europese landen. Medewerkers van het NIKHEF

zijn bij twee van deze onderzoekvoorstellen betrokken. Gedurende de jaren

negentig mogen resultaten worden verwacht van deze intensieve voorbereidingen.

4.3 Kernfysica

In de kernfysica spelen dezelfde krachten een rol als in de elementaire-

deeltjesfysica: de sterke, elektromagnetische, en zwakke kracht. Hier hebben

zich in de afgelopen jaren verschillende takken ontwikkeld. Eéu is bijvoorbeeld

onderzoek met zogenaamde zware ionen, waarbij twee zware atoomkernen met

I _
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elkaar In botsing worden gebracht. Daarbij worden de verschijnselen bestudeerd

die optreden In deze Ingewikkelde "zee" van kerndeeltjes. Een andere tak is

onderzoek met "eenvoudige" deeltjes, zoals elektronen, muonen, pionen,

waarbij het erom gaat een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te verkrijgen

van de structuur van atoomkernen en van de krachten die er heersen. Het

onderzoek bij het NIKHEF behoort tot deze tak. Omstreeks 1960 werd

kernfysisch onderzoek verricht bij een energie van enkele tientallen miljoenen

elektronvolt (MeV) , terwijl deze In de hoge-energtefysica toen circa 500 MeV

was. Tegenwoordig ligt de energie bij het onderzoek In elementaire-

deeltjesfystca bij vele honderdduizenden MeV's, terwijl kernfysisch onderzoek,

zich tot 1000 MeV uitstrekt. Steeds meer moet met bevindingen uit de elemen-

taire-deeltjesfysica worden rekening gehouden in de kernfysica. De kracht

tussen de kerndeeltjes (nudeonen) In een atoomkern wordt bijvoorbeeld voor

een belangrijk deel overgebracht door zogenaamde pionen. Bij de theoretische

beschrijving van nauwkeurige experimenten moet nu ook rekening met de pionen

worden gehouden en kan niet meer worden volstaan met een kertibeschrijving in

termen van de nucleonen alleen. De theorie is daarmee ingewikkelder geworden,

maar ook nauwkeuriger. Steeds minder wordt een experimenteel waargenomen

verschijnsel beschreven met behulp van een model met vrij kiesbare

parameter waarden, en steeds raeer worden verschijnselen in hun samenhang en

microscopisch beschreven met behulp van de theorie. Ook NIKHEF medewerkers

leveren aan deze ontwikkeling een bijdrage. In sommige theorieën tracht men de

effectieve kracht tussen nucleonen af te lelden uit de onderliggende

quarkstructuur. In hoeverre dit tot waarneembare kernfysische effecten zal

leiden In het huidige energiegebied, Is nog moeilijk te zeggen.

De grotere nauwkeurigheid in de theorie gaat gepaard met grotere

nauwkeurigheid in de experimenten. Vroeger werden vooral versnellers voor

kerndeeltjes gebruikt. In de afgelopen jaren zijn ook steeds meer versnellers

voor elektronen geconstrueerd. Een voordeel van deze Is dat het botsingsproces

van een elektron met een atoomkern theoretisch nauwkeuriger kan worden

beschreven met behulp van de zogenaamde quantum elektrodynamica, al wordt

deze beschrijving bij de huidige energie wel weer wat gecompliceerd door

wisselwerking van het elektron met mesonen. Bij een botsing kunnen uit een

atoomkern nucleonen of grotere brokstukken worden losgeslagen. Wil men een

atoomkern gedetailleerd bestuderen, dan moet niet alleen het weggekaatste

projectiel worden waargenomen, maar tegelijkertijd ook het losgeslagen nudeon

of kernbrokstuk. Voor het doen van zulke experimenten moet de versneller

1
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echter een groot tijdrendement hebben. De afgelopen jaren laten dan ook een

ontwikkeling zien van elektronenversnellers met één tot tien procent

tljdrendement (er zijn plannen dit tot 100% op te voeren, het verst gevorderd

in Japan, maar dit onderzoek vergt speciale technieken om het energieverbruik

van de versneller betaalbaar te houden). Door de sectie Kernfysica van het

NIKHEF is tot voor kort vooral gewerkt aan de opbouw van de

elektronenversneller MEA (maximale energie 500 MeV, maximum tijdrendement

10%) en de daarbij benodigde instrumenten voor nauwkeurige waarnemingen.

Onlangs zijn de beproevingen van dit instrumentarium met succes afgesloten en

is het wetenschappelijk onderzoek ermee begonnen. Nauwkeuriger waarneming en

waarneming van zeldzamer processen in kernfysisch onderzoek zijn meer in het

algemeen mogelijk geworden door verbeteringen van bijvoorbeeld elektronische

waarnemings- en verwerkingstechnieken en door de constructie van efficiënte en

nauwkeurige instrumenten.

4.4 Radiochemie

In de radiochemie worden met behulp van radioactieve isotopen

chemische processen bestudeerd. In de afgelopen jaren heeft in toenemende

mate een verschuiving plaatsgevonden van zuiver fundamenteel onderzoek naar

gebruiksmogelijkheden. Eén van de toepassingsgebieden is de nucleaire

geneeskunde. Behalve kennis van produktLe en waarneming van isotopen, is daar

ook kennis vereist over de mogelijkheden een radioactief isotoop in te bouwen

in een organisch molecuul. Dit hangt onder meer samen met de keuze van de

produktfe van een geschikte uitgangsverbinding tijdens de bestraling. Dergelijke

kennis wordt onder andere verkregen bij experimentele en theoretische studie

van chemische reacties bij grote kinetische energie, de zogenaamde "hot atom"

chemie. NIKHEF medewerkers hebben hieraan onder meer bijgedragen door

onderzoek aan atomen en eenvoudige verbindingen, en door het merken van

organische verbindingen met bijvoorbeeld koolstof-, fluor-, broom- en jodium-

isotopen. Enige jaren geleden dacht men dat astatlum een hulpmiddel zou

kunnen zijn tegen afstotingsprocessen bij orgaantransplantaties. Uit onderzoek

bij het NIKHEF is inmiddels duidelijk geworden waarom astatlum geen goed

merkmlddel i s voor eiwitten.

Een ander onderzoekveld is de Invloed die straling uitoefent op allerlei

chemische verbindingen. De verworven kennis heeft onder andere toepassing
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gevonden in onderzoek naar de afbraak van allerlei produkten, müleu-onderzoek

en polymerisatLeprocessen. Nauw aansluitend bij kernfysisch onderzoek, i s het

gebruik van rauonen bij de studie van de vorming van radicalen in onverzadlgde

verbindingen. Men hoopt hierdoor ook meer inzicht te krijgen in het verloop van

overeenkomstige processen met waterstof. Onder meer bij SIN in Zwitserland,

doet men op dit gebied uitzonderlijk onderzoek. Medewerkers van het NIKHEF

zijn hierbij betrokken, als aanvulling op de experimenten die met MEA zullen

worden verricht.

5 . Techniek

Onderzoek zoals dit bij het NIKHEF wordt gedaan berust voor een groot deel op

het bedenken en vervaardigen van instrumenten van aitlerlei aard. Hierbij komen

mechanische, elektronische en computertechnische aspecten aan de orde en het

NIKHEF beschikt hiervoor over de nodige specialisten. Met de op de volgende

pagina bijgaande korte opsomming willen we enig Idee geven van de aanwezige

apparatuur en technische kennis. In de technische afdelingen van het NIKHEF

worden regelmatig studenten van MTS en HTS ingeschakeld ten behoeve van hun

opleiding. Het NIKHEF heeft hiertoe een aantal stageplaatsen beschikbaar. In

1981 hebben circa 20 studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt,

sommigen voor een afstudeeropdracht.

Veiligheid

De NIKHEF veiligheidsdienst waakt over de veiligheid van medewerkers,

bezoekers, omwonenden en het milieu. De,dienst doet dit door controle op

geldende veiligheidsregels en vastgestelde veiligheidsnormen, zowel op het

gebied van de conventionele veiligheid (bijvoorbeeld transportmiddelen) als op

dat van de stralingsbeveiliging. De veiligheidsdienst van het NIKHEF wordt op

ziijn beurt weer gecontroleerd door onder andere de arbeidsinspectie en de

dienst voor mflieuhygiëne.

Veiligheidsnormen voor radioactieve straling - of om een betere term te

gebruiken Ioniserende straling - worden vastgesteld door de overheid. Hoewel er

geen internationale verdragen over bestaan, houden vrijwel alle landen - ook

Nederland - zich daarbij aan de adviezen van de ICRP (International

Commission for Radiation Protection). De ICRP werd al In 1927 opgericht als

L __ _
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A PP AR ATEN EN TgCBNIEKEN. Een aanzienlijk deel

van de gebruikte apparatuur werd zelf ontworpen

en/of gebouwd, vaak met gebruikmaking van speci-

alistische technieken.

Elektrode*. Hoogfrekwenttechniek: hoogver mogen

tot 25 HW, 3 GHz; ultrabrede frekwentlebron ( 0 , 5

tot >20 GHz); microgolf halfgeleidercomponenten;

bundelmonitoren.

Hoogvermogen solid-state pulsers (10 MW, 120

kV).

Snelle pulsversterkers om de kleine snelle pulsjes

die een dradenkamer afgeeft, te versterken.

Ladingsversterkers: bij proportionele kamers dient

de afgegeven lading lineair versterkt te worden.

Ladings meting tot circa, l pC» toegepast ondermeer

Mj dradenkaners.

Tijdsregistratie (<1 ns) > toegepast ondermeer bij

coïhcldentlenetingen •

Versterkers met optimale signaal-ruis verhouding.

ELektromechanlsche elementen voor predate meting

van verplaatsing en hoekstand.

Magneetveld voedingen.

Analoge en fHgH^V circuits voor het meten van

pulshoogten ea tijdverachfllen;

Logische circuits voor het nemen van beslissingen.

Het karakteristieke frekwenüegebied waarin gewerkt

wordt, Is 100 MHz.

Seui-autuinaübche weetttifdb, uuuteriek gestuura,

voor hst uitmeten van bellenvatfoto's.

Dljjlfcal<~* M COMjfULtttÊtCnSAmL»

Rekenmachines: Cyber 173 , DEC 10 en een aantal

minicomputers.

Hultt-mlcrapcoceeaorsysteem. Bouw van parallelle

gegevensverwerkingssystemen; ontwikkeling van spe-

ciale software daarvoor.

Interfacesystemen (TTL, E CL) met behulp van

nlcro- en minicomputer8.

CAMAC. Ontwerp en bouw van speciale eenheden en

een CAMAC 'master-controller'.

Gegevenstransalaele (elektrisch en optisch);

'data-highways'.

Be werkingen: onder ae er ten behoeve van het

veranellerprojekt zijn vele bewerkingen uitgevoerd

aan roestvast staal (RVS 304, 316) en aan

aluminium (51 St, 57 S t ) .

Toepassingen: monitor systemen, bundelgeleidings-

syste me n, ondersteuningen, precisie ulËUtfncon-

structles enzovoorts.

VerblndlngBtechnleken. Hoge eisen werden gesteld

voor wat betreft stralingsbestendifiheid, corrosie-

bestendigheld, vacuüm, precisie, cryogeenaspect

enzovoorts. Speciallsoen op het gebied van lassen

en lijnen werden binnen het laboratorium

ontwikkeld*

Meettechnieken. Met behulp van microscopen,

lasers, zoneplaten, theodolieten enzovoorts, werd

over de hele lengte van de constructie (200 m) een

nauwkeurigheid van ±0,1 mm gerealiseerd.

Assemblage. Speciale eisen qua straling en vacuüm.

Alle afdichtingen bijvoorbeeld zijn UHV-dicht en

stralingsbestendlg.

Driftkamers (dradenkamers). Vervaardigd van

frames uit glas-epoxy materiaal; wikkelen van

anode- en kathodedraden; grafletspuiten ten behoeve

van kathodeframes.

Sclntfllatlecellers. Machinaal en warm vormen van

lichtgeleiders; glashelder verlijmen van PMMA-

kunststof aan sclntfüattematerlaal; polijsten en

spannlngsvrlj maken van PMM A-kunststof en

scinHI 1 nrip materiaal.

Vacuüm techniek. De versnellerbuls van 200 meter

lengte wordt in zijn geheel ultra-hoogvacuüm

gehouden. Elk van de 24 secties waaruit hjj i s

opgebouwd, i s af zonderlijk af te sluiten.

Koel- en koudetechnlek. Koelsystemen met tenpe-

ratuurstaUUsatle tot op 10~* °K nauwkeurig.

Freonkoellng van elektronische apparatuur; ener-

gteterugwinnlng uit koelsystemen; constructie van

een aapcrtaleUend k n u l ten behoeve van het PIMU

projekt.

Alligneertechnlek. UltLLJnlng van de Z00 «eter lange

versneller met behulp van ifnyriQnpn en *p*&rtilt9n

tot op 0 ,1 mm nauwkeurig.

Opdampen. Fabricage van speciale ' targets' .

Radtocheade* Isotopenproduktle onder andere «et

behulp van de versneller. Direkte activeringen rijn

ondermeer toegepast voor homogene activeringen,

actfarerlngaanalyse, aUjtageneting van trekatenen en

het bereiden van radioactieve bronnen voor andere

experimenten (calibratles en 'tracer' experiaenten

ondermeer voor medische en biologische doel-

einden) .

Verder zijn vele chemische verbindingen gemerkt met

F, Fe, I enkortLevende Isotopen, zoals

At, die niet commercieel verkrijgbaar zijn.

Meettechnieken, onder andere voor het meten van

afvalstromen (water, vliegas) t stromingspatronen

(zeezand); dlkteaetingen.

Muonchemle (muonium • u*e~) wordt beoefend om

een Inzicht te krijgen In de chemie van

waterstof atomen. Deze techniek maakt het nogelijk

de radlkalen, gevormd door Mu-addltLe, te

Identificeren en om reacüesnelheden van

H radlkalen te meten. Vaste-stof-onderroek met

muonium is een gevoelige techniek voor het meten

van kristalfouten*

StralinOTetinf> Snelle neutronen kunnen met behulp

van extreem grote telbudzen gemeten worden ook

wanneer zij slechts 25% boven de natuurlijke

achtergrondstraling (5 mrem/jaar) uitkomen.

Activeringaneüngen worden verricht aan bouw-

materialen, voedlngstaiddelea, enzovoorts.
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een onafhankelijke particuliere organisatie van radiologen en rö'ntgenologen uit

alle industrielanden, ook die van het Oostblok. Bindingen met de commercie

worden zorgvuldig geweerd.

Normen mag men niet verwarren met geschatte of berekende waarden. De

normen geven een maximum aan; de beschermende maatregelen moeten dus

zodanig zijn dat de normen zelfs in het ongunstigste geval nog niet

overschreden worden. In de praktijk zullen de hieronder voor het NIKHEF

genoemde maximumwaarden vrijwel zeker niet gehaald worden. De werkelijke

waarden hangen echter nauw samen met de manier waarop de nieuwe versneller

gebruikt gaat worden en daarover is nog onzekerheid. Niet alleen het aantal

uren dat de versneller in gebruik zal zijn is daarbij van belang, maar ook de

intensiteit van de opgewekte bundel. Voor de meeste toepassingen is de

maximumcapaciteit van de versneller ongewenst. Hij zal dan ook nooit méér dan

een kwart van de tijd op vol vermogen werken.

Als het om veiligheid gaat worden hoeveelheden ioniserende straling meestal

uitgedrukt in rems, of duizendste delen daarvan, mlllirems. De rem maakt het

mogelijk om verschillende soorten straling direct bij elkaar op te tellen omdat

het verschil in schadelijkheid daarvan al in de berekening van de dosis In rems

is opgenomen.

In de volgende tabel is voor een aantal bronnen de hoeveelheid straling in

mlllirems (mrem) aangegeven.

BRON

Natuurlijke achtergrond-

straling van Nederland

Lichtgevende horloges

Kleuren TV's

NBCHEF-versneller voor buurt-

bewoner

Eén longröntgenfoto

6EM. DOSIS P . F . PER JAAR

90-150 mrem p.p. p . j .

5 mrem p.p. p . j .

0,1-1 mrem p.p. p . j .

minder dan 0,5 mrem p.p. p . j .

24 mrem

Rondom de elektronenversneller MEA van het NIKHEF Is een zone-indeling
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gemaakt, naar toegestane stralingsbelasting. Deze is aangegeven in de volgende

tabel.

Zone

Situering

Slralings-
kontróle

Stralen-
belasting

Buitengebied

Alle terreinen buiten
WCW
Groot deel WCW-terrem

Stralingskontróle
steekproefsgewijs

Otot l50mrem/|aar
0tot3mrem'week

Witte zOne

Strook tussen WCW-
partners en MEA

Regelmatige
stralingskontróle

0 tot 500 mrem . |aar
Otot 10 mrem/week

GelezOne

Binnen gebouwen en
hekken van MEA
meest bovengronds

Op sommige plaatsen
voortdurende
stralingskontróle

0lol2.5ntrem/uut

RodezAne

Direkle stralings-
ruimten ondergronds

Stralingskonlröte
buiten de bedri|lsti|d

0 tot meer dan
2.5 mrem uur

Toegankelijkheid toegang voor iedereen
zonder beperkingen

toegang voor iedereen
soms enigszins
bepeikt

toegang voor
bevoegden

loegang alleen voor
geauthonseerden en
alleen wanneer
versneller met in
bedri|f is

zune systeem

De toegang tot de rode zone is geregeld via een Personen Veülgheids Systeem,

dat met behulp van een rekenmachine enkele persoonsgegevens registreert en

controleert. Toegang wordt bovendien slechts verleend indien uit automatische

metingen blijkt dat de zone veflig toegankelijk I s . In 1981 is dit systeem met

succes op zijn betrouwbaarheid getest.

Op verscheidene plaatsen In de rode, de gele en de witte zone, ook aan de

rand met het buitengebied, wordt regelmatig het stralingsniveau gecontroleerd,

veelal met automatisch registrerende Instrumenten. In 1981 i s in dit meetnet

ook neutronenregistratie opgenomen, met behulp van geijkte instrumenten. Vanaf

1 september 1981 Is dan ook voortdurend de neutronenstraling gecontroleerd.

Tot het eind van dat jaar was de totaal waargenomen hoeveelheid straling

minder dan 0,1 mrem, waarbij MEA wel in bedrijf was, zij het op laag

vermogen werkend.

De veiligheidsdienst beheert ook de radioactieve bronnen van het NIKHEF. De

volgende tabel geeft een overzicht van de aanwezige bronnen, die voor allerlei

onderzoek worden gebruikt.

L __ _
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Natuurüjke stralingsbronnen van het NIKHEF

1. Ingekapselde t^dioactieve bronnen:

- één (I) ingekapselde radioactieve bron coball-60 met een activiteit van maximaal 1600 curie;
- één (1) ingekapselde radioactieve bron caesium-137 met een activiteit van maximaal 300 curie; en
• één (1) ingekapselde radioactieve bron cobalt-60 met een activiteit van maximaal 6 curie.

2. Ingekapselde neurronenbroniwn:

- één (I) ingekapselde radioactieve bron americium-24]/beryllium met een activiteit van maximaal 3 curie;
- één (1) ingekapselde radioactieve bron americium-241 /aluminium met een activiteit van maximaal 6 curie;
- één (I) ingekapselde radioactieve bron americium-24I/!ithium met een activiteit van maximaal 1.4 curie;
- één (1) ingekapselde radioactieve bron radium-226/beryllium met een activiteit van maximaal 80 millicurie;
- één (1) ingekapselde radioactieve bron radium-226/beryllium met een activiteit van maximaal 100 millicurie;
- één (I) ingekapselde radioactieve bron radium-226/beryllium met een activiteit van maximaal 600 microcurie; en
- één (1) ingekapselde radioactieve bron californium-252 met een activiteit van maximaal 60 microcurie.

3. Ingekapselde ijk- en referentiebronnen tot een maximale gezamenlijke activiteit van 300 millicurie;

4. Maximaal 200 alfastraling uitzendende radioactieve vaste bronnen (electroplatings) tot een maximale gezamenlijke

activiteit van 2 millicurie.

Van de overige taken van de veiligheidsdienst willen we hier nog slechts noemen

dat de dienst toezicht houdt op lozing van afvalwater uit ruimten waar met

radioactieve materialen wordt gewerkt (dit gebeurt via een opslagtank en met

monsters-controle) en dat controle wordt uitgeoefend op eventuele besmetting

van grondwater. Mede dankzij de uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn In 1981

nergens ongelukken voorgekomen en bleven de stralingsniveau's steeds ver

beneden de toegelaten normen.

Overigens verzorgt de veiligheidsdienst jaarlijks een uitgebreid verslag van zijn

werkzaamheden en meetresultaten. In 1981 heeft de dienst ook een bijdrage

aan de voorlichting geleverd op andere wijze (zie 10) .

7. Personeelsraden

Bij het NIKHEF functioneren nog twee personeelsraden, de ondernemingsraad

(OR) van de sectie Kernfysica en de insütuutsraad (IR) van de sectie Hoge-

energtafyslca. Samenwerking tussen belde raden i s in 1981 begonnen. Er wordt
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onder meer gewerkt aan één ondernemingsraad voor het NIKHEF.

In 1981 vergaderde de IR zeventien, en de OR derden maal. Tot de

belangrijkste onderwerpen behoorden de integratie van de beide NIKHEF secties,

funcüeklasslflcatle en veiligheid. De OR heeft informeel, maar Intensief

contact onderhouden met enkele leden van de aktlegroep ARAG (de and-

radio-actLviteits groep) met betrekking tot de veiligheid van medewerkers en

omwonenden.

Omdat het NIKHEF geen rechtspositie heeft, en als samenwerkingsverband van

vier instellingen functioneert, is een eigen personeelsbeleid vrijwel onmogelijk.

Er wordt echter een formatieplan opgesteld, dat hopelijk enige hulp bij de toch

noodzakelijke beleidsuitvoering zal kunnen bladen. De aanstelling van een

personeelfunctionaris heeft, mede door gebrek aan overeenstemming tussen

directie en personeelsraden over de invulling van de functie, in 1981 nog niet

kunnen plaatsvinden.

8 . Samenwerking In WC W-verband

NIKHEF neemt deel in een samenwerking tussen de Instituten, die in het

Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) gevestigd zijn. De

samenwerking ligt voorlopig op het gebied van een aantal gemeenschappelijke

voorzieningen, zoals de kantine, colloquiumzalen, het terrein met de

bestrating, verlichting en riolering, het ketelhuis, de energievoorziening, de

telefoon- en personenzoeklnstallaties en de bewaking. De werkzaamheden worden

verricht door een beheersstlchting. Deze stichting heeft geen personeel in

dienst; elk van de deelnemers is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van

een deel van de werkzaamheden.

Formeel bestaat de stichting nog niet, maar op 10 december 1981 i s er een

voorlopig bestuur gevormd.

Voor de berekening van de bijdragen zijn verdeelsleutels opgesteld; de totale

financiële lasten van het beheer bedroegen in 1981 ruim 1 miljoen gulden.

9 . Organisatie

Het NIKHEF heeft als doel het doen van wetenschappelijk onderzoek op het

gebied van de kernfysica en de hoge-energlefyslca en aanverwante gebieden.

L _
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Schematische weergave van de organisatie

Het Is een samenwerkingsverband van de stichting voor Fundamenteel Onderzoek

der Materie (FOM), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit
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Amsterdam (VUA) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). De

medewerkers bij het NIKHEF zijn in dienst bij één van deze instellingen.

Universitaire medewerkers zijn dan ook vaak betrokken bij het universitaire

onderwijs.

De gedachte één instituut vooc kernfysica en hoge-energiefysica op te richten

dateert uit 1965. Daarin zouden het voormalige instituut voor kernfysisch

onderzoek (IKO) en de vakgroep hoge-energiefysica van de UvA dan opgaan. In

197 5 werd een overeenkomst voor de eerste fase van samenwerking

ondertekend, ook door de KUN. De definitieve overeenkomst, waaraan ook de

VUA deelneemt, is ook op dit moment nog niet gesloten. Sinds 1 januari 1981

fungeert er wel al een NIKHEF bestuur in oprichting en vanaf april 1.981 Is

ook voorzien in de functie van baherend directeur van het instituut. De

integratie tot één Instituut is dus in 1981 daadwerkelijk begonnen, in eerste

instantie vooral in de beherende sector. Ook in de technische sector is enige

samenwerking op gang gekomen. De wetenschappelijke secties voor kernfysica en

hoge-energiefysica blijven, volgens de overeenkomst, gescheiden. Beide secties

hebben een eigen directeur. In bijgaand schema is de organisatie globaal

aangegeven. Het wetenschappelijk programma wordt opgesteld door de directie.

De wetenschappelijke commissies van beide secties brengen advies uit over het

programma. Het bestuur stelt het programma vast. Goedgekeurde

onderzoekvoorstellen worden als project uitgevoerd door de wetenschappelijke en

technische medewerkers. Met de projectaanpak wordt getracht verstarring in

lang levende groepen te voorkomen. Het programma komt in het algemeen tot

stand op grond van Ideeën van de medewerkers, waarbij de directie coördineert

en het maken van keuzes stimuleert, om tot een evenwichtig programma te

komen. In het kader van het programma kunnen studenten en doctorandi hun

studie en promotie voltooien.

10. Voorlichting

De belangrijkste voorlichtingsactiviteit voor 1981 was de deelneming van het

NIKHEF aan het voorgenomen Open Huis van het hele Wetenschappelijke Centrum

Watergraafsmeer, WCW, ter gelegenheid van de of fidele opening van de

nieuwbouw door minister Pais in mei. Aan de voorbereiding hiervan Is ook in

het NIKHEF veel tijd en moeite besteed, juist omdat het om de ontvangst ging

van rdet-deskundtge belangstellenden en omdat in de buurt van het instituut in
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1980 door enkele bewoners grote bezorgdheid was geuit over de veiligheid van

het voormalige IKO. In het WCW waren bij de vijf Instituten zo'n 150

opstellingen van toelu...t±ng voorzien sn Ingericht voor demonstratie. Er zouden

circa 60 populair wetenschappelijke voordrachten worden gehouden tijdens de

bezoekuren op de open dagen. Het europese onderzoekcentrum CERN in Genève

had een Ingerichte tentoonstellingstent geïnstalleerd en ook uit Hamburg was

een demonstratie aanwezig van de DESY versneller. In de media was uitgebreid

aangekondigd dat het publiek welkom was. Het officiële deel van de opening

van de nieuwbouw met minister Pais verliep ook volgens plan. Het uitgenodigde

publiek mocht echter, op last van de voorzitter van het ZWO-bestuur, vist

worden toegelaten tot het terrein, op grond van slechts hem bekende Informatie

met betrekking tot voorgenomen acties tegen de instituten. Dat deze afgelasting

voor publiek en medewerkers een grote teleurstelling betekende, behoeft geen

betoog. Desondanks hebben nog enkele duizenden, voornamelijk relaties van

personeelsleden, het Open Huis bezocht.

Ter gelegenheid van de open dagen werden In WC W-verband verscheidene

voorlichtingsbrochures over het NIKHEF verzorgd, één over de sectie

Kernfysica, één over de sectie Hoge-energiefysica, en één over

veiligheidsaspecten: NIKHEF-K en radioactieve straling. Ook verscheen het

vierde nummer van de Vergulde Driehoek, waarin onder andere twee NIKHEF-

onderzoeklngen zijn beschreven. In samenwerking met de redactie vaci Philips

Technisch Tijdschrift werd een speciale uitgave van dit tijdschrift verzorgd over

35 jaar samenwerking van PHILIPS met IKO. Zoals gebruikelijk is hiervan ook

een engelse en een duitse versie door Philips uitgegeven. Tenslotte is als

afsluiting van de Open Huls activiteiten de brochure "Wetenschappelijk Centrum

Watergraafsmeer" verzorgd, waarin het onderzoek bij de instellingen in het WCW

kort is beschreven en een opsomming werd gegeven van apparatuur en technieken

die in de instituten beschikbaar zijn; informatie waarmee gehoopt wordt een

eerste indruk te geven van de mogelijkheden voor dienstverlening en techno-

logie-overdracht. Behalve dit gedrukte informatiemateriaal is in samenwerking

met de centrale audiovisuele dienst (CAV) van de universiteit van Amsterdam

een banddia-inleiding geproduceerd, die in circa 25 minuten een overzicht geeft

van de instituten in het WCW en het onderzoek dat daar wordt gedaan. De CAV

heeft bovendien een videodocumentaire gemaakt waarin enige uitleg wordt

gegeven over de stralingsbeveüigingsaspecten bij het NIKHEF.

Naast deze bijzondere activiteiten heeft het NIKHEF in 1981 nog aan vijf

verzoeken tot een groepsrondletding kunnen voldoen, werden enkele officiële

L
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Instanties ontvangen, zoals een wijkraad en een gemeentecom missie en werd

incidentele steun verleend, bijvoorbeeld bij de opzet van een televisteproduktie

waarin radioactiviteit een rol speelt. Met de universitaire wetenschapsvoor-

lichters wordt regelmatig contact onderhouden en In dit verband nam ook het

NIKHEF deel aan een proef met viditel. In 1981 werd een begin gemaakt, op

uitnodiging van het Planetarium, met een bijdrage aan de openingstentoonstelling

daar door het NIKHEF.

Ook werd begonnen met de uitvoering van het voorlichtingsplan voor 1982: het

is onder andere de bedoeling dat individuele belangstellenden geregeld de

mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan een rondleiding in het NIKHEF.

Inmiddels toont een puzzel-bord aan de muur van het Planetarium elementaire

deeltjes, atoomkernen en de ontwikkeling van het heelal, en is het NIKHEF-

stripboek "Bouwstenen van het heelal; over kwarks, atoomkernen en oerknal"

daar te koop.

U _
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Hoofdstuk 2 VERSLAGEN VAN DE AFZONDERLIJKE PROJECTEN VAN DE SECTIE H

2.1 BeUenvatonderzoek *+ /K+ /p-p wisselwerkingen Uj 150 GeV/c In de 30" FNAL

hybride spectrometer

(International Hybrid Spectrometer Consortium)

F.J.G.H. Crijns, F.W. Kittel, P.F. Klok, W.J. Metzger, C.L.A. Pols,

M.M. Schouten en R.T. Van de Walle.

Dit experiment heeft tot onmiddellijk doel het bestuderen van inclusieve en

exclusieve eindtoestanden in hadron-hadron wisselwerkingen. Het einddoel is de

bestudering van de quarkstructuur van hadronen zoals deze zich ook bij lage

transversale impulsen lijkt te manifesteren. Het accent ligt daarbij op de

voorwaartse "jet" gebeurtenissen en het meten van de voorwaartse secundaire

deeltjes met behulp van externe teller apparatuur. Het experiment is gestart in 1977

en wat betreft (her) metingen klaar sinds medio 1980. Het afgelopen jaar hebben

onze activiteiten bestaan uit het afronden van de analyse.

Vier publikattes zijn in de loop van 1981 ingediend; twee zijn verschenen. Eén

daarvan betrof de energie-afhankelijkheid van de ladingsmultipliciteit; de tweede had

betrekking op de inclusieve produktie van p"-mesonen en vormde mede het onderwerp

van een proefschrift.

Over deze en andere onderwerpen (ondermeer cluster analyse, modelvergelijkingen,

vreemde deeltjes en zogenaamde multldeeltjes produktie) werden bijdragen

gepresenteerd op het Multiparticle Symposium in Notre Dame, de EPS-LAssabon

conferentie en op de Baltimore APS-meeÜng. In het algemeen bevestigen deze

resultaten de quark-substructuur van de hadronen maar de schakeringen, nuances,

etcetera vormen de basis voor een meer compleet en gedetailleerd beeld.

Het nijmeegse onderzoek van de exclusieve 4 - en 6-poot eindtoestanden is vertraagd

maar moet in de loop van 1982 worden afgerond.

I
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2.2 Bellenvatonderzoek aan K+p wlsselwerküigen bdj 70 GeV/c In BEBC

(Brussels - CERN - Genova - Mons - Nijnegen - Tel-Avlv -

Serpukhov - collaboratie)

L. Gatlgnon, E.W. Kittel, W.J. Metzger, P.A. v.d Poel, D.J. Schotanus,

A.N. Sterglou, R.T. Van de Walle.

Het doel van dit experiment is nauw verwant met dat van het voorgaande onderzoek.

Hex accent ligt hier - gezien de mogelijkheden van het grote bellenvat (BEBC) -

primair op detectie van de secundaire deeltjes in het vat zelf. Daarnaast wordt

gebruik gemaakt van een zuivere K -bundel en kan dus de "flow" van het

vreemdheids quantumgetal nagegaan worden.

De belichtingen ten behoeve van dit experiment zijn afgesloten In 1980 met een run

van 180.000 opnamen. In totaal werden aldus 270.000 opnamen gemaakt (3

gebeurtenissen/nb) waarvan ongeveer de helft met een zogenaamde Externe Particle

Identifier (EPI). Ook ten behoeve van dit experiment werden de laatste meet- en

scanactiviteiten al In 1980 verricht. Ook hier heeft 1981 derhalve in het teken

gestaan van de analyse van de verkregen meetgegevens.

Het jaar 1981 was voor dit experiment een werkelijk oogstjaar. Twee reeds in 1980

ingediende publikacLes (inclusieve it en inclusieve A produktlfi) verschenen;

daarnaast haalden nog eens drie publikaties (respectievelijk over A(A)-produkt±e,

K°(R°)-produktle en jets) de 1981 edities van Nuclear Physics en Zeitschrift für

Physlk. De vijf aldus in 1981 verschenen pubUkatles hebben samen geresulteerd in

een vrij compleet beeld van inclusieve deeltjesproduktle bij de grootste beschikbare

bundelenergie. De K°(R°) analyse vormt de basis van een proefschrift.

In voorbereiding (maar samen met de publikaties reeds onderwerp van

conferentiebijdragen in Notre Dame en Lissabon) waren analyses met betrekking tot

inclusieve vector en tensor meson produktle, inclusieve % en K produktie (gebruik

makend van de EPI) en Interpretaties van Inclusieve processen aan de hand van het

zogenaamde valon-model. Dit laatste onderwerp zal deel uitmaken van een proef-

schrift.
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Ook de resultaten van dit BEBC-experloent laten zich beschrijven met de vaststelling

dat er overeenstemming is met de quark-hypothese, alleen zijn de nuances en

schakeringen hier nog rijker. De redenen zijn: meer statistiek, rceer

eindtoestanden, en de "tracing" mogelijkheden van het vreemdhelds quantumgetat.

I
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2.3 Bellenvatonderzoek van neutrino en anti-neutrino Interacties In deuterium

(Amsterdam, Bergen, Bologna, Padua, Pisa, Saclay, Torino - collaboratie)

G.U. van Apeldoorn, S.J.M. Barlag, P.H.A. van Dam, B. Jongejans, A.G.

Tenner, C.P. Visser, M.E.J. Wigmans.

In liet jaar 1981 werd voortgang gemaakt met het uitwerken van de in 1979 en

1980 opgenomen foto 's , werden fysische resultaten verkregen en werden nieuwe

foto's bij CERN opgenomen.

In de vorige verslagperiode is het gehele in 1979 opgenomen anti-neutrinomateriaal

gemeten en geanalyseerd, hetgeen ondermeer in een verzameling van meer dan 6.000

geladen stroom reacties van anti-neutrino's met protonen en neutronen resulteerde.

Het voor dit jaar gestelde doel, een statistiek van gelijke omvang met neutrino's,

is bereikt. Het is daardoor mogelijk om nu de vergelijkingen tussen anti-neutrino en

neutrino reacties uit te voeren, waarvoor het experiment In eerste instantie is

opgezet.

Naast metingen aan neutrino interacties zijn in dit jaar opnieuw metingen aan

anti-neutrino's uitgevoerd, waarvan de foto's in de zomer van 1980 waren

opgenomen. Nieuw was bij dit deel van de bestraling de installatie van een

additionele camera met groter scheidend vermogen, waardoor een gedeelte van het

bellenvat wordt bestreken. Het ligt in de bedoeling de met deze camera genomen

foto's te gebruiken Kj het onderzoek naar gecharmeerde deeltjes.

In de zomer van 1981 zijn opnieuw foto's opgenomen, ditmaal zowel van neutrino

als van anti-neutrino interacties. Naast de camera met groot scheidend vermogen

was een zogenaamde picketfence geïnstalleerd, een het bellenvat aan de buitenwand

geheel omgevende laag van argon tellers, die in- en uitgaande geladen deeltjes

individueel registreren. Met behulp van deze tellers zal het met name mogelijk zijn

om te beoordelen of van buiten het bellenvat binnendringende sporen gelijktijdig met

een Interactie in het vat zijn opgetreden. Het moet dan mogelijk zijn om interacties

te herkennen die door een van buiten komend neutraal hadron zijn veroorzaakt. Dit

leidt tot een reductie van de achtergrond bij de neutrale stroom neutrino

interacties, die een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma vormen.
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Fig. I.
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Helaas waren de arbeldscondltles aan het SPS in 1981 minder gunstig dan In

voorafgaande jaren, zodat minder foto's konden worden opgenomen dan was gehoopt.

De fysische analyse beperkte zich In 1981 voornamelijk tot die van anü-neutrlno

interacties. Voor een paar onderdelen van het programma werd gebruik gemaakt van

een klein bestand aan neutrino interacties. De resultaten van deze analyse mondden

uit in de rapportering op twee In de zomer gehouden conferenties en in twee

publlkaties.

Afgerond is het onderzoek naar de verhouding tussen de totale werkzame doorsneden

van v en v met proton en neutron voor de geladen stroom Interactie, waarvan reeds

in het vorige verslag gewag is gemaakt. Bij de uiteindelijke bepaling van de

verhoudingen moest worden gecorrigeerd voor het verschijnsel van dubbele

verstrooiing binnen het deuteron: de activering van een proton of neutron door een

deeltje dat bij een neutrino Interactie met de andere component van het deuteron

was ontstaan. Dit effect, dat naar beste schatting bij 12% van de waargenomen

interacties optreedt, vertroebelt het onderscheid tussen een proton en een neutron

interactie. Het percentage van 12 Is bepaald door vergelijking van neutrino

interacties met die van pionen en protonen op deuterium.

Een tweede onderzoek betreft de eigenschappen van het hadronlsche systeem dat door

inwerking van het (antl-)neutrino uit het nucleon ontstaat. De resultaten

verschaffen inzicht in het produkttemechanisme van de hadrontoestand. Figuur 1

toont simultaan de variantle van de raultipliciteitsverdeling van negatieve hadronen en

het gemiddelde van deze verdeling met de hadronlsche rustenergie W als parameter.

Het diagram toont duidelijk, dat zowel voor proton- als voor neutronreacties de

multipUcitelt geen Poissonverdelingen volgt, aangezien In dat geval de variantle te

allen tijde gelijk zou moeten zijn aan het gemiddelde. De resultaten laten een

vergelijking toe met up, pp en pp interacties, waarin dezelfde grootheden zijn

gemeten. Opvallend Is de grote gelijkenis van de vp gegevens met de n~p, in

mindere mate met de pp gegevens. Door in het zwaartepuntsysteem van de

secundaire hadronen de voor waarts-achter waartse asymmetrie van het transport van

elektrische lading te onderzoeken, kan men Inzicht verkrijgen In de lading van het

quark dat bij de initiële botsing van het (anti-)neutrino is ontstaan. Figuur 2 toont

de gemiddelde hadronlading In voorwaartste richting (richting van het Inkomende

antl-neutrino) als functie van l/W voor proton zowel als neutronreacties. De

resultaten zijn in goede overeenstemming met de opvatting dat het initieel gevormde

(leidende) quark een d-quark met lading - 1 / 3 e i s .

L
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Fig. 2 Fig. 3

Een ander onderzoek betreft de fragmentatiefuncties (figuur 3) van bij de interactie

gevormde negatieve en positieve pionen. Fragmentatiefuncties geven de fractie aan

van de totale door het neutrino overgedragen energie, die het pion bij zijn ontstaan

meekrijgt. Fragmentatiefuncties kunnen een uitsluitsel geven over de wijze waarop

de quark-cascade zich ontwikkelt en uiteindelijk als fysische deeltjes zichtbaar

wordt. Ook kan de fragmentaüefunctte in haar afhankelijkheid van de vierimpuls in

het kwadraat, Q , aanwijzingen geven over het object dat in eerste instantie door

het neutrino binnen het nudeon wordt getroffen. Een recente speculatie betreft

quark-combinaties in plaats van enkelvoudige quarks die binnen het nucleon als

interactiecentra optreden. Het daarbij voorspelde effect van de "higher twist" kan

met dit experiment getoetst worden. De resultaten geven geen aanwijzing voor dit

effect.

Bij lage overdracht van vierimpuls ontstaan uit het nucleon resonanties die reeds uit

hadronexperimenten bekend zijn. In ons experiment is onderzoek gedaan ondermeer

naar het optreden van de A(1236) baryon resonantie. Doordat het experiment over

v en v interacties, alsmede over protonen en neutronen in het deuteron beschikt,

kunnen van de A(1236) verschillende ladingstoestanden worden onderzocht. In de

v - n reactie manifesteert zich de negatieve toestand. Figuur 4 toont de resonantie

I
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ln het massahistogram van de nu~ combinatie. In de v - p reactie treedt de dubbel

geladen positieve toestand op. De waarnemingen kunnen inzicht verschaffen over het

produktiemechanisme van de resonantie en de daarbij optredende vormfactoren. Het

is bovendien interessant na te gaan, in hoeverre de werkzame doorsnede voor

produktle bij neutrino energieën boven 10 GeV onafhankelijk van de energie gaat

worden.

Als conferentlfibijdragen zijn de quark verdelingsfuncties binnen proton en neutron

gepubliceerd, onderschelden naar die van valentiLequarks en zee-quarks. Nu een

aanzienlijke statistiek van neutrino-gebeurtenissen ter beschikking staat kunnen, als

een verschil, de structuurfuncties F2 en XF3 worden gevonden. Daarbij zijn de

volgende problemen aan de orde:

Q2-afhankelijkheid van de structuurfuncties (schaalbreking);

- verschil tussen de structuurfuncties van proton en neutron, veroorzaakt zowel

door de valenüequarks als door die van de zee;

- afwijking van de Callan-Gross relatie, die de gelijkheid voorspelt van de

structuurfuncties F2 en 2xF^.

Voorlopige resultaten voor deze structuurfuncties zijn verkregen.
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2.4 Het EHS programma (European Hybrid Syttea)

F.J .G.H. Crijns, L. Gatlgnon, E.W. Klttel, F .F . Klok, C.L.A. Pols,

M.C.T. Raaymakers, A. Stergiou, D.Z. Toet.

In 1981 waren de EHS-activiteiten van NIKHEF-H en KUN verdeeld over:

1. Verbeteren van de grote driftkamers

2 . Het NA16 project

3 . Het NA23-NA22 project

4 . Ontwerp van holografische meetapparatuur

5. Plannen voor een "streamer" kamer

1. Verbeteren van de grote driftkamers

Twee van de vier grote driftkamers werden In 1980 teruggebracht naar

Amsterdam. Deze werden in 1981 daar schoongemaakt, gebroken draden werden

vernieuwd, en mylar f olies werden vervangen door mylar-adar. Verbetering was

zeer duidelijk te zien tijdens de NA23 bestraling eind augustus. Terwijl de

oudere kamers onder andere door het breken van draden problemen gaven, was

de vernieuwde driftkamer stabiel en had een hoge efficiency. Met onderzoek

naar de oorzaken van corrosie aan de draden werd onmiddellijk na de bestraling

begonnen, door elektronenmicroscopische en massaspectrometrische analyses en

door een duurproef In een kleine kamer. De eerste twee analyses wijzen belde

duidelijk in de richting van chloor uit één van de gebruikte lijmen als oorzaak

van de corrosie. Er werd besloten tot vervanging door een chloorvrlje lijm voor

alle volgende reparaties.

2. Het NA16 project

Voor het NA 16 project werden In Nijmegen ongeveer 44.000 foto 's drie keer op

charm gescand, en werden 1480 kandidaten gemeten. Al lp voorbereidende

programma's voor scannen en reconstructie zijn geïnstalleerd; een. "output scan"

is van start gegaan ter beoordeling van de gemeten charm kandidaten. De eerste

dubbel charm gebeurtenis (D°D°) Is door Physics Letters gepubliceerd. Met 14

eenduidige charm gebeurtenissen (met 21 eenduidige charm deeltjes) Is een
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Fig. 1. Opname met het nieuwe bellenvat RCBC in zomer 1981,
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bijdrage geleverd voor de Lissabon en Bonn conferenties. De levensduren van

D~ en D werden bepaald op

+ 4,6
x± = 9 » 3 - 0,8 x 1 0 ~ 1 3 s e c

to = 3,0 + l>8 x i o " 1 3 sec
- 0,8

3 . Het NA23-NA22 project

In augustus 1981 werden de eerste fysica opnamen gemaakt met het béllenvat

RCBC (rapid cycling bubble chamber). De opnamen zijn van uitstekende kwa-

liteit. In totaal werden er ±100.000 proton-proton gebeurtenissen opgenomen bij

een bundelenergie van 360 GeV. Deze opnamen zijn gemaakt ten behoeve van de

NA23 collaboratie. Een gedeelte van deze opnamen zullen door een deel van de

NA22 collaboratie worden gemeten als "normalisatie" voor NA22. Voor het meten

moet worden gewacht op het gereedkomen van PEPR. IV. De eerste 2000

gebeurtenissen zijn Intussen één keer gescand. Gemeten zal worden tot de

aankomst van films van het NA22 experiment, dat na het gereedkomen van de

voorwaartse Cerenkov teller van EHS, medio 1982, zal plaatsvinden.

Voor het NA22 experiment werd deze zomer met succes gewerkt aan het opzetten

van een door een filter verrijkte K bundel. Het te verwachten aandeel

K+ deeltjes in een bundel van 250 GeV/c ligt bij 15%. Tevens werd er

meegeholpen met de ontwikkeling van de reconstructie software van het NA22

experiment.

4 . Holografie

De kortlevende charm deeltjes hebben een revolutie in de bellenvattechnlek

gestimuleerd. Door gebruik van holografie kan het optische oplossend vermogen

ontkoppeld worden van de scherptediepte. Zodoende kunnen bellen in de vloeibare

waterstof worden gefotografeerd met een doorsnede van minder dan 10 |im en

kan het aantal gebeurtenissen per seconde met een factor 50 vergroot worden.

De eerste testopnamen met het holografische béllenvat HOBC (zware vloeistof) In

oktober 1981 leverden goede resultaten op. Ook werd toen het holografische

béllenvat HOLEBC (waterstof) getest.

I
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Fig. 2a.

Fig. 2. Optische proefopstelling voor ontwerp en bouw van een holografisch

scan- en meetsysteem.
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Fig. 2b.
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Sinds begin 1981 wordt er gewerkt aan ontwerp en bouw van een acan-en

meetsysteem voor holografische bellenvatopnamen. Werk met behulp van een

proefopstelling aan hologrammen van gekruiste draden van 10 en 20 urn

doorsnede en aan een gebeurtenis in een bellenvat (BIBC) was al In de eerste

helft van 1981 zover gevorderd, dat overgegaan kon worden tot het ombouwen

van één van de nijmeegse Ene tra-taf els . Dit Is gereed en de meettafel bezit nu

de mogelijkheid om drie in plaats van twee coördinaten te meten. Er is

begonnen aan de software voor de bestudering van holografische foto's met

behulp van een microprocessor. De optiek werd verbeterd met behulp van enkele

gebeurtenissen van de eerste testbesttaling van het holografische bellenvat HOBC.

5. Plannen voor een "streamer" kamer

De door holografie mogelijk gemaakte grote produktLe van gebeurtenissen vereist

verbetering van de spectrometer voor 1983. Er bestaan plannen om naast het

holografische bellenvat HOLEBC een "streamer" kamer te gebruiken. Deze kamer

zal in plaats van het grotere bellenvat RCBC in de vertexmagneet geplaatst

kunnen worden en voor de impulsmeting moeten dienen. Later zal deze kamer ook

zonder bellenvat als vertex detector kunnen dienen. Een voorstel voor een

nijmeegse bijdrage is in de tweede helft 1981 opgesteld.

L _.. _
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|Omm|

Fig. 3. Drie-deeltjes charm verval (C3) uit Nijmegen.
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2.5 De ACCHOR experimenten

C. Daum, H.B. Dijkstra, C.J. Hard wiek, W. Hoogland, G.A.F, de Rijk, W.

Spierenburg, H.G.J.M. Tiecke, L.W. Wiggers.

i r

i . Introductie

De ACCMOR collaboratie (Amsterdam - CERN - Cracov - München (M.P. I . )

- Rutherford - Bristol) voert experimenten uit bij het CERN-SPS. Het experimentele

programma is gericht op de bestudering van hadron interacties. In het huidige

experiment (NAll) ligt de nadruk op de hadronische produktle van deeltjes die

tenminste één zwaar quark (in het bijzonder het toverquark) bevatten. Daarnaast

wordt gezocht naar deeltjes die beschouwd kunnen worden als gebonden toestanden

("glueballs") van de lijmdeeltjes van de sterke wisselwerking, de gluonen.

Experiment NAll werd in 1978 goedgekeurd. De installatie in de North-Area van het

SPS vond plaats in 1979. Vanaf eind 1979 tot het begin van de grote

verbouwingsperiode van het SPS in juni 1980 en vervolgens van augustus 1981 tot

oktober 1981 werden experimentele gegevens verzameld. Deze omvatten de volgende

onderwerpen:

a. het meten van de produktie van toverdeeltjes in zowel negatieve als

positieve deeltjesbundels zoals bijvoorbeeld n~ + N - < - D + D + X en

p + N + A c + D + X , gebruik makend van de hierna te beschrijven enkele

elektron trigger.

b . de meting van de reactie

il" + N + <|>-ht> + X

teneinde in het <t>4>rLnvariante massa spectrum aanwijzingen te vinden voor de

mogelijke produktle van het T)c-meson en/of "glueballs".

c . de meting van de reactie

h + N •>• <|> + X

met het doel een systematische analyse te doen van het mechanisme van

inclusieve 4>-meson produktle.

i
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In de verslagperiode werden resultaten geanalyseerd van de programmapunten (a) tot

en met (c) en werden nieuwe experimentele gegevens verzameld voor onderwerpen (a)

en (b) . Een belangrijk deel van de beschikbare mankracht werd verder Ingezet bij de

installatie en constructie van nieuwe apparatuur» Hiermee zullen de experimentele

mogelijkheden van de ACCMOR spectrometer worden vergroot» Bij de amsterdamse

groep ligt de nadruk op de implementatie van een tweede fase trigger systeem. Dit

maakt gebruik van een aantal proportionele dradenkamers en een daaraan gekoppeld

microprocessor systeem. Dit systeem zal onder andere gebruikt gaan worden voor de

onder (b) en (c) genoemde onderwerpen.

Een tweede belangrijke apparatuurontwikkeling betreft de fabricage van halfgeleider

detectoren (door de CERN en MPI groepen) , waarmee een ongekend groot ruimtelijk

oplossend vermogen (10 \i) kan worden bereikt. Deze detectoren zullen het mogelijk
—12maken de produktie van kortLevende deeltjes (x < 10 cm) te registreren en zullen

toegepast worden bij het onderzoek naar de produktie van toverdeeltjes.

II. De experimentele opstelling

Een bovenaanzicht van de experimentele opstelling wordt getoond in figuur 1. Het

omvat twee grote spectrometer magneten MNP en BBC en een totaal van 50

driftkamervlakken, waarmee de banen van geladen deeltjes voor en achter de

magneten kunnen worden bepaald. Een drietal Cerenkov tellers Cl , C2 en C3 maakt

de Identificatie van deze deeltjes mogelijk over een groot impulsgebied. Een foton

calorimeter aan het eind van de opstelling registreert fotonen en maakt het mogelijk

it° en T) mesonen te meten door middel van het verval van deze deeltjes in twee

fototien. Voor het onderzoek naar toverdeeltjes wordt getriggered op de aanwezigheid

van een enkel elektron. Hiertoe bevindt zich In de opstelling een Cerenkov teller Q,

een elektron calorimeter aan boven- en onderzijde van de BBC magneet, en een

aantal proportionele dradenvlakken Pi o o a> Deze laatste worden onder andere

gebruikt om on-line met behulp van een speciale microprocessor (ESOP) een

nauwkeurige tweede fase selectie te maken op goede enkele elektronkandidaten. De

positie van de door Amsterdam gebouwde proportionele dradenvlakken PA, PB en PC is

eveneens in de figuur aangegeven.
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Analyse resultaten

a. Produktie van toverdeeltjes.

• Voor het onderzoek naar toverdeeltjes zijn reacties van de volgende vorm bestudeerd

o
it" + N •• B + D +

ts;-
•* e + . . .

p + N + D + A c

Het semfleptonlsche (elektron) verval van één van de twee toverdeeltjes wordt

gebruikt om reacties met "tover" te selecteren. Het hadronische verval van het

geassocieerde deeltje wordt waargenomen In het Invariante massaspectrum van het

desbetreffende vervalskanaal. Hierbij speelt de goede deeltjesidentificatie, de grote

geometrische acceptantie en het goede impuls oplossend vermogen van de spectrometer

een belangrijke rol. Produktle van D-mesonen Is in het NAll experiment waargenomen

in het Yrn* vervalskanaal in it~Be Interacties bij 175 GeV/c inkomende impuls.

Ac produktie Is aangetoond in pBe interacties bij 150 GeV/c impuls. Een belangrijk

deel van de toverproduktLe blijkt plaats te vinden vla aangeslagen toestanden
it A

(D •*• D + n; Ec •* Ac + it) . Dit wordt gedemonstreerd in figuur 2 waar het

invariante massaspectrum voor p K i t u combinaties is uitgezet tegen de pK n in-

••ariante massa. Er i s een duidelijke correlatie van de Ac plek met een plek bij 2440

MeV die kan worden toegeschreven aan de Ec> Op grond van de NAll resultaten

worden werkzame doorsnaden van 10 ± 5 nb en 75 ± 50 \xb bepaald respectievelijk

voor D produktie In 175 GeV/c it~Be Interacties en Ac produktle In 150 GeV/c pBe

interacties. Deze waarden zijn In redelijke overeenstemming met de schaarse

resultaten die in andere experimenten zijn verkregen. Het meten van toverproduktLe in

hadron Interacties blijkt experimenteel bijzonder moeilijk, met als grootste probleem

het vinden van een geschikt selectie criterium voor interacties waarbij toverdeeltjes

worden geproduceerd. De enkele elektron trigger, die door NAll i s gebruikt, bleek

inderdaad uiterst selectief en leidde tot een factor 50 verbetering van de

signaal/achtergrond verhouding in bijvoorbeeld Kit en Kpix invariante massa spectra.

Overigens was een dergelijk resultaat pas mogelijk doordat zowel on-line als off-line

I
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achtergrondprocessen, In het bijzonder e e" paren ten gevolge van y-converaLe, zeer

effectief zijn onderdrukt; een niet triviale aangelegenheid. Anderzijds leidt deze s e -

lectieprocedure tot een grote reductie van het aantal geobserveerde toverdeeltjes met

als gevolg dat de statistiek onvoldoende Is voor een gedetailleerde analyse van het

produkttemechanisme van toverdeeltjes en voor een uitgebreide studie van de

spectroscopie van toverdeeltjes. Niettemin Is het NA11 resultaat één van de weinige

significante metingen van toverproduktLe In hadron Interacties. In het bijzonder voor

Ac-produktde zijn geen vergelijkbare resultaten beschikbaar. In verband hiermee werd

besloten In de periode van augustus tot oktober 1981 de statistiek van Ac-produktle

uit te breiden. Ongeveer de dubbele hoeveelheid Ac deeltjes kan In deze nieuwe

gegevens worden verwacht. Met de verwerking van de magneetbanden met

experimentele gegevens i s een begin gemaakt.

b. <t>i))-produktie

Met de NA11 spectrometer Is de reactie

L K+K~

K+K~

gemeten bij 175 GeV/c en 100 GeV/c Inkomende Impuls. De 175 GeV/c gegevens

waren verzameld met een trigger die vooral selecteerde op de aanwezigheid van

ij)_paren met een grote Invariante massa. De belangrijkste motivering voor dit

experiment was mogelijke evidentie te vinden voor de T)c, het pseudoscalalre cc

(charmonium) meson. De hadronlsche produktie van dit deeltje is nog niet

aangetoond. De analyse van dit experiment i s voltooid. Een r|c-signaal is niet

gevonden. Als bovengrens voor het produkt van werkzame doorsnede en 4n}i-vertak-

kingsverhoudlng Is een waarde van 75 nb bepaald. Dit Is een orde van grootte beter

dan in een eerder experiment i s gevonden. Een totaal aantal van 200 inclusief

geproduceerde 4>-paren Is gemeten. Dit aantal blijkt aanzienlijk groter dan verwacht

kan worden als de twee $-mesonen op een ongecorreleerde wijze geproduceerd zouden

worden. De reden van deze sterke correlatie Is niet duidelijk. Een Interessante

hypothese Is dat de M-toestanden vervalsprodukten zijn van gebonden toestanden van

gluonen. Een bevestiging van de waarneming van grote correlaties werd gevonden in

een geringe hoeveelheid <t>4>-gegevens die In juni 1980 bij 100 GeV/c inkomende impuls

werd verzameld, zonder een speciale selectie op grote Invariante massa's. Het

overschot aan #-paren bleek geconcentreerd te zijn bij één massawaarde, namelijk

i
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2100 MeV. De statistische significantie van deze piek was evenwel marginaal (4

standaard afwijkingen) , als gevolg van het geringe aantal gemeten gebeurtenissen. In

oktober 1981 zijn daarom nieuwe gegevens met een (("((-trigger bij 100 GeV/c

verzameld, die voorlopig een verbetering van de statistiek met een factor 10 zullen

opleveren. De verwerking van deze experimentele gegevens is in Amsterdam begonnen.

c. Inclusieve c(>-produktie

In een eerder experiment (WA3) is een uitgebreide studie verricht naar de inclusieve

produküe van <(>-mesonen in hadron interacties bij 93 GeV/c. Een vergelijking van de

werkzame doorsnede als functie van de longitudinale impuls voor verschillende

Inkomende deeltjes, maakte het mogelijk het produkttemechanisme te interpreteren in

termen van fusie van quarks. Vooral de fusie van vreemde quarks bleek in dit proces

een belangrijke rol te spelen. De statistiek voor die gebeurtenissen waar het

inkomende deeltje een K-meson was of een antdproton, was echter gering. Om die

reden werden bij 100 GeV/c meer gegevens verzameld van inclusieve <t>-react±es met

een K~ of een p als Inkomend deeltje. Figuur 3 laat de werkzame doorsnede als

functie van de Feynman variabele x zien voor de nieuwe NA11 gegevens tezamen met

de oude WA3 gegevens. Tevens wordt de afhankelijkheid van de werkzame doorsnede

getoond, berekend met behulp van het quarkfusie model. De nieuwe resultaten blijken

hiermee in uitmuntende overeenstemming te zijn. Aan een verdere analyse van deze

gegevens wordt nog gewerkt.

m . Nieuwe ontwikkelingen

Een belangrijk deel van de activiteiten in het afgelopen jaar is gericht geweest op de

bouw en installatie van een tweede fase trigger systeem. Het is de bedoeling dat

hiermee on-line de impuls van deeltjes en mogelijk ook de invariante massa van

deeltjescombinatlfis kan worden bepaald. Het systeem heeft als belangrijkste

componenten een vijftal proportionele dradenvlakken met bijbehorende

uitieeselektronica (gefabriceerd door Hessey Controls Ltd.) en het In Amsterdam

ontwikkelde F AMP systeem. Dit Is een systeem van parallel werkende

microprocessoren van het type Motorola 68000, dat de coördinaatinformatie van de

dradenkamers herleidt tot deeltjesbanen, en de impuls van deze deeltjes bepaalt. Dit

wordt geïllustreerd in figuur 4. De proportionele kamers zijn gereed en werden in de

opstelling geïnstalleerd. De uitieeselektronica werd voor een groot gedeelte afge-

leverd. Gedurende de maand oktober werden testgegevens verzameld. De kamers

blijken goed te functioneren. Tijdens deze bestraling werden ook tests gedaan met

i
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het gebruik van de zogenaamde FAST OR uitgang van de ultleeselektronlca van de

dradenkamers. Hiervoor werden in Amsterdam elektronische eenheden gemaakt, waar-

door het mogelijk is de aanwezigheid van een deeltjessignaal In willekeurige

combinaties van draden te signaleren. Deze Informatie kan In de snelle triggerloglca

worden gebruikt om in speciale gevallen een belangrijke reductie van het aantal

triggers te realiseren. De programmatuur voor de toepassing van het FAMP systeem

werd geschreven en geïnstalleerd. De enige ontbrekende schakel in het systeem is de

Interface tussen experiment en FAMP systeem. Deze zal begin 1982 gereed komen.

Een Illustratie van de on-line mogelijkheden van het FAMP systeem wordt getoond in

figuur 5 . Het toont de invariante massa van paren van deeltjes die op grond van hun

impuls en Cerenkov teUerinf or matte als K-meson kandidaat zijn aangewezen. De

resultaten komen van een magneetband met oorspronkelijke experimentele gegevens.

Hiermee Is de gegevensstroom naar het FAMP systeem gesimuleerd. Het massa-

spectrum dat wordt verkregen als de volledige off-line gereconstrueerde

Impulsvectoren worden gebruikt wordt eveneens getoond. De significante <)>-plek blijkt

zonder te groot verlies aan oplossend vermogen door het FAMP programma te worden

gereconstrueerd. De gemiddelde rekentijd voor het bepalen van deze invariante massa

bedraagt iets meer dan 500 | is .

Een interessante ontwikkeling op detectorgebied, waaraan vooral door de groep in

Miinchen is gewerkt, is de constructie van zogenaamde microstripdetectoren. Dit zijn

Si detectoren waarmee een groot ruimtelijk oplossend vermogen (10 u) kan worden

verkregen. In het NA 11 experiment wordt als directe toepassing gedacht aan het

toverprogramma. Met deze detectoren zou het mogelijk worden produktle en vervalpunt

van toverdeeltjes te onderscheiden. Dit is een duidelijke signatuur voor de kortLevende

toverdeeltjes. Tevens zullen met deze gegevens levensduren van toverdeeltjes kunnen

worden bepaald. De eerste prototype tellers zijn in oktober 1981 in de opstelling

geïnstalleerd geweest. De resultaten zijn zeer bemoedigend. De tellers zijn efficiënt,

hebben weinig ruis, en blijken inderdaad het gewenste ruimtelijk oplossend vermogen

te halen.
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2.6 Neutrale stromen neutrino experiment (WA18)

F. Bergsma, J . Dorenbosch, M.J. Jonker, C.H.M. Nieuwenhuis, F . Udo.

Dit experiment wordt uitgevoerd door een samenwerking van vijf laboratoria, te

weten: CERN, Hamburg, Amsterdam, Rome en Moskou (CHARM collaboratie).

A. Instrumentele activiteiten

De eerste helft van 1981 i s een nieuwe ijking van de calorimeter voorbereid o Deze

ijking was nodig door toevoeging van het streamertube systeem en door wijzigingen

in de elektronica van de bestaande systemen (scinttllatoren en proportionele

driftbuizen). De meest ingrijpende wijziging was in de driftbuis elektronica: het

dynamisch bereik werd een factor 3 opgevoerd met behoud van gevoeligheid. Verder

is een nieuwe numeriek gestuurde trigger geïnstalleerd. Na de succesvol verlopen

ijkrun zijn nog enige breedband neutrino runs opgenomen, zodat bewezen is dat de

detector en het gewijzigde analyse programma weer volledig operationeel zijn.

Na het opnieuw installeren van de detector is gewerkt aan de voorbereiding van 2

nieuwe experimenten, namelijk het nieuwe beam dump experiment (WA65) en het

neutrino oscillatie experiment (PS181). Het nieuwe beam dump experiment zal een

factor 10 meer gebeurtenissen opleveren dan onze eerste bestraling zodat de studie

van direct geproduceerde neutrino's in veel groter detail uitgevoerd zal kunnen

worden. Er wordt onder andere gewerkt aan de herkenning van geladen stroom

elektron-neutrino gevallen zodat de verhouding muon-neutrino/elektron-neutrino direct

gemeten kan worden. Daarnaast is er een begin gemaakt met de constructie van een

opstelling voor het detecteren van nieuwe neutrale deeltjes (axions) via hun verval.

De ruimte in de hal naast de detector is Ideaal voor dit doel omdat hier een verval

volume van 40x4x4 m3 gedefinieerd kan worden. Dit gebeurt door middel van een

scintQlatle-veto vlak aan het begin, veto-tellers opzij en een dunne calorimeter aan

het einde van dit volume. Hiervoor wordt een klein gedeelte van de WA18

calorimeter gebruikt.

Het goedgekeurde neutrino oscillatie experiment gebruikt een neutrinobundel

geproduceerd door PS protonen. Het experiment berust op een vergelijking van de

spectra en de aantallen van neutrino gebeurtenissen geproduceerd tezamen met een

L
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muon in twee Identieke detectoren, die op verschillende afstand (800 m

af standsverschil) van de primaire neutrino bron staan opgesteld. Dit experiment

heeft een grootste gevoeligheid voor neutrino transformaties bij energieën tussen de

0,5 en 1 GeV.

Dit experiment vereist een nieuwe opstelling voor neutrino detectie nabij de bron.

Hiervoor zal een gedeelte van de bestaande calorimeter verplaatst moeten worden.

Er is echter een tweede muonvanger nodig. Deze calorimeter, bestaande uit 20

platen ijzer van 4 cm dik en 4x4 m2 oppervlak, wordt nu gebouwd. Het gehele

experiment moet eind 1982 bedrijfrfdaar zijn.

B. Analyse

De gegevens van 1979 en 1980 zijn nu grotendeels verwerkt en in de loop van het

jaar gepubliceerd:

1. Meting van de werkzame doorsnede van antineutrino-elektron verstrooiing.

Na uitgebreide analyse zijn 72 ± 16 gevallen van antineutrino-elektron verstrooiing

gevonden, overeenkomend met een werkzame doorsnede van

(1,7 ± 0,3) x 10"4 2 x E cm2. GeV.

Dit leidt tot een Weinberghoek voor zuiver leptoniache wisselwerking gegeven door:

sln20 - 0,29 + 0 ,05. Hiermee is de universaliteit bevestigd in de koppeling van

leptonen en quarks aan de Zg.

2 . Studie van differentiële werkzame doorsnedes in geladen «troom neutrino en

antdneutrino reacties.

De differentiële werkzame doorsneden da/dy zijn gemeten. Hieruit werden de

bijdragen van quarks en antlquarks tot de totale reactiesnelheid afgeleid. De x en

Q2 afhankelijkheid van de structuurfuncties F2 en XF3 zijn gemeten.

Schaalbreklng blijkt in kwalitatieve overeenstemming te zijn met berekeningen

gebaseerd op de quantumchromodynamica. De massa-schaalparameter (A) van QCD

werd bepaald op 0,29 ± 0,12 (stat.) ± 0,10 ( sys t . ) . Deze resultaten werden

neergelegd in een proefschrift te Amsterdam.

I
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3 . Vergelijkende studie van neutrale stroom en geladen stroom werkzame

doorsneden.

Dit experiment gebruikt de 9200 muonneutrino en de 3800 antünuonneutxino

gebeurtenissen verkregen in de 200 GeV "narrow band" neutrinobundel. De gevallen

zijn één voor één geclassificeerd als neutrale stroom of geladen stroom, processen.

Uit de resulterende neutrino en antineutrino werkzame doorsneden kan worden

afgeleid, dat er een rechtsdraaiende koppeling bestaat in de neutrale stroom hadron

wisselwerking. De gegevens zijn in overeenstemming met een Weinberghoek ter

waarde van: sin20 = 0,220 ± 0,014.

4 . Dimuon productie in neutrino reacties.

De breedband neutrino bestralingen leverden gevallen waarin naast bet muon

geproduceerd door de geladen stroom wisselwerking een tweede muon werd gemeten,

geproduceerd in de oorspronkelijke vertex. Dit effect is aangetoond niet alleen voor

tnuonparen van ongelijk ladingsteken, raaav ook voor paren met gelijk ladingsteken.

Deze resultaten met een interpretatie stoelend op het GIM mechanisme zijn

gepubliceerd.

5. Studie VÓII de hoekafhankelijkbeid van neutrale stroom neutrino en antineutrino

verstrooiing.

De resultaten zoals getoond in het vorige jaarverslag en de conclusies zijn dit

verslagjaar gepubliceerd.

I
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2.7 Het PETRA experiment

D. Buikman, H. Chen, P. Dulnker, D. Hartdng, E.J . Lult, G.G.G.

Massaro.

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in 1981 voor zowel de opsLagrlng PETRA als

de experimenten bij deze machine was de installatie van mini beta quadrupolen in de

vier intersecties. In figuur 1 wordt de geïntegreerde luminositeit per maand getoond

vanaf het begin van 1979 tot midden 1981. De maanden zonder enige luminositeit

zijn de perloden van machineontwlkkelLng. De opmerkelijke toename met een factor

3,5 in 1981 i s te danken aan de verkleining van de verticale beta-«aarde in het

interactiepunt tot 8 cm.

Tijdens de "shutdown" in december 1980 en januari 1981 zijn de R kamers van de

MARK J detector geïnstalleerd die de ruimtehoek voor de detectie van 40% tot 70%

van 4it hebben doen toenemen.

De metingen die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, zijn verricht bij

zwaartepuntsenergieën van 14, 22-25 en 35 GeV. De Bhabha gebeurtenissen

e e~ -»• e e~ die verkregen zijn bij deze energieën, worden onder andere gebruikt

voor het testen van QED, zoals te zien in figuur 2 . Hierin is de grootheid

6 gedefinieerd als

6 = ( Ndata " NQED>/NQED

met N ( j a t a en N Q E D respectievelijk het aantal gemeten en het aantal voorspelde

gebeurtenissen, uitgezet als functie van de cosinus van de verstrooithgshoek 3 . De

gestippelde lijnen in de figuur geven de QED verwachtingen weer ( 6 - 0 ) . De

getrokken lijnen zijn de voorspellingen van het standaard Glashow-Weinberg-Salam

model. Als gevolg van de zwakke wisselwerking zal de verwachte afwijking 6 bij

kleine cosö-waarden voor toenemende energieën meer van nul gaan verschillen. De

gegevens zijn In overeenstemming met deze verwachting. Het is echter duidelijk dat

de statistiek verbeterd dient te worden en de systematische fouten zeer gering

moeten zijn aangezien het effect slechts enkele procenten bedraagt.

Zoals reeds in het vorig verslagjaar werd uiteengezet neemt het meten van de
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asymmetrie in het proces e e~ •* \i \i~ voor het testen van modellen die de

elektro-zwakke wisselwerking beschrijven een centrale plaats in. De asymmetrie

metingen van vier PETRA experimenten JADE, MARK J, PLU TO en TASSO leveren een

gemiddelde waarde op van

Auu = (-7,7 ± 2,4)%

bij een zwaartepuntsenergie van 35 GeV. De voorspelling van het standaardmodel i s

-7,8%. Uit de gemeten waarde A„„ kan de axiale (gA) koppellngsconstante berekend

worden. Men vindt

| gA | - 0,50 + ° . ° 7

- 0,09

in uitstekende overeenstemming met de voorspelling 0,50.

Aangezien de Bhabha gegevens van Figuur 2 uitsluitend gevoelig zijn voor de vector

(gy) koppellngsconstante van de neutrale zwakke wisselwerkingsstroom kan door een

analyse die zowel deze gegevens als de asymmetriemeting omvat een oplossing

gevonden worden voor gy en g^ zonder zich tot het standaardmodel te beperken. In

figuur 3 worden de resultaten van de elastische neutrino-elektron

verstroolihgsexperimenten met behulp van de ±lo~ concentrische ellipsen getoond in

het gy - gA vlak. Combineren we het PETRA resultaat met deze metingen dan wordt

het gebied rond (gv = 0, gA =* ~\) als oplossing voor de koppelingsconstanten

gevonden. Concluderend kan gezegd worden dat de e e gegevens In zeer goede

overeenstemming zijn met het standaardmodel en dezelfde statistische significantie

heeft verkregen als de elastische neutrino-elektron verstroodlngsexperimenten.

Ook in de reactie e e~ •*• hadronen is de Invloed van de zwakke wisselwerking

onderzocht. De bijdrage tot de totale multdhadron werkzame doorsnede kan voor

iedere quarksoort worden uitgedrukt in termen van de koppelingsconstanten gA en

gy voor die quarksoort. Gebruik makend van het standaardmodel voor zwakke en

elektromagnetische wisselwerking, en van de resultaten van de hadron-"jet" analyse

(QCD met ag * 0,18) voor de correcties ten gevolge van de sterke wisselwerking,

kan de grootheid

ö(e e~ •* hadronen)

a(e+e"
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worden uitgedrukt. In de Welnberghoek 0 y De experimentele waarden voor R,

afkomstig van MARK J metingen tussen 12 en 37 GeV zwaartepuntsenergie, zijn

uitgezet in figuur 4. Een aanpassing aan de gegevens met bovengenoemde

uitdrukking, levert de limieten:

0,12 < sin2Öw < 0,65 (95% C L . )

Deze limieten zijn duidelijk minder significant dan die welke worden verkregen uit

neutrino experimenten. Daarbij moet echter worden bedacht dat in vergelijking tot

deze experimenten de impulsoverdracht q2 bij PETRA energieën veel hoger i s (~-1000

GeV2) en dat 40% van de multihadron gebeurtenissen in e e" worden geproduceerd

vla zware (b en c) quarks, welke in neutrino experimenten nauwelijks een rol

spelen. Het universele karakter van de neutrale zwakke wisselwerking i s door de

PETRA gegevens dus In belangrijke mate bevestigd. Een gecombineerde analyse van

zowel leptonische als badronische eindtoestanden levert voor de MARK J gegevens

sin20w = 0,27 ± 0,08, in goede overeenstemming met de geaccepteerde waarde

0 ,23 .

Anderzijds kan men de waarde van sln20w bekend veronderstellen en de multihadron

gegevens gebruiken om afwijkingen van het voorspelde punt-deeltjes gedrag van de

quarks te meten. Dit is gedaan in termen van een vorm-factor en de daarbij

behorende "cut-off" parameters, zoals voor QED tests van leptonische reacties

gebruikelijk i s . In Figuur 4 zijn de 95% C L . limietwaarden van de "cut-off"

parameters A+ en A_ aangegeven, die volgen uit een vorm-f actor "fit" aan de

gegevens met sin20w » 0 ,23 . In ruimtelijke ladingsverdeling vertaald,

corresponderen deze limieten met een waarde < 10 cm voor de straal van de

quarks.

De produktle van zware quarks wordt la de MARK J detector het duidelijkst herkend

aan de aanwezigheid van één of meer muonen in mulühadron gebeurtenissen. In

figuur 5 worden de experimenteel gevonden aantallen gebeurtenissen die een muon

bevatten uitgezet als fractie van het totaal aantal multihadron gebeurtenissen bij

verschillende energieën. Tevens zijn de met Monte Carlo techniek berekende

voorspellingen (M.C.) aangegeven voor produktle van 5 (udscb) of 6 (udscbt)

quarks. De onzekerheid in de voorspeUliigen komt ondermeer van de achtergrond van

muonen uit it- en K-meeon vervallen, en van hadronen die tot in de muon detector

penetreren. Desondanks is de afwezigheid van t-quark produktle ook op deze wijze

L
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duideUjk aan te tonen (in voorgaande Jaarverslagen Is reeds vermeld hoe In dit

experiment op andere wijzen naar het t-quark gezocht i s ) . Van de geproduceerde

udscb-quarks kan een verrijkte verzameling van b-quark gebeurtenissen geselecteerd

worden door te kijken naar de transversale Impuls p^ die het muon heeft ten

opzichte van de "jet"-as van de hadronen In dezelfde gebeurtenis. Voor de zware

b-quark kan deze p^ gemiddeld veel groter zijn dan voor lichtere quarks* In

figuur 6 wordt dit geïllustreerd met de voorspelde p^ verdelingen voor die

verschillende ^-bronnen. Alhoewel b-quarks relatief zeldzaam zijn, kan de

verzameling van kandidaten door een snede p^ < 1,2 GeV worden verrukt tot 45%

b-quarks. Op deze wijze kan de vertakkingsverhouding b +• \i + x worden bepaald

door vergelijking met de experimentele verdeling. Een voorlopig resultaat van deze

analyse i s :

Fractie (b * \i + X) - (8 ,0 ± 2,7 stat. ± 2 syst.)%.

De daarbij behorende p^ verdeling wordt In figuur 7 vergeleken met het experiment.

De "jet"-analyse van multihadron gevallen heeft zich dankzij de grotere statistiek op

een meer gedetailleerde vergelijking met theorie en modellen kunnen richten. Tot nu

toe heeft alleen de Quantum Chromo Dynamica (QCD) een bevredigende verklaring

voor zowel de werkzame doorsnede als de vorm van de "3-jet" gevallen geleverd.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit figuur 8, waar voor planaire gebeurtenissen (0 f i > 0 ,3)

de voorspellingen van QCD en andere modellen met de gegevens worden vergeleken.

In figuur 8a Is de verdeling van een maat voor de energiestroom loodrecht op het

"3-jet" vlak ( F ^ ^ ) uitgezet. In figuur 8b is de geprojecteerde energieverdeling

in het "3-jet" vlak getekend en in Figuur 8c Is deze verdeling uitgevouwen, dat wil

zeggen de energiestroom is getekend als functie van <t>, de azimuthale hoek om de

normaal op het "3-jet" vlak. Een nieuwe variant in alternatieve modellen voor het

verklaren van "3-jet" gebeurtenissen was in 1981 het zogenaamde exponentiele

p. model. Hierbij wordt uitgegaan van produkttfi van quark-antiquark paren, (zonder

ghion), die bij de fragmentatie hadronen afstoten met een transversale

impulsverdeling die exponentieel in plaats van Gausslsch Is . Bij geschikte aanpassing

van de helling van deze verdeling kan het aantal gevonden planaire gevallen met dit

model worden verklaard. Zoals echter blijkt uit figuur 8c wijkt de voorspelde vorm

van deze gebeurtenissen af van de met grote nauwkeurigheid bepaalde gegevens.
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2.8 Het PEP twee-foton experiment

J. Armitage, M.A. v. Drlel, F.C. Erné, W.G.J. Lange veld, H.P. Paar,

J.C. Sens, B.K. v. Uitert.

Gedurende het najaar van 1980 werd de PEP opslagring in gebruik gesteld; deze

periode was geheel gewijd aan machine studies. Na de onderbreking in het bedrijven

van PEP in januari-februari 1981, was in maart de machine beschikbaar voor het

opnemen van meetgegevens. De helderheid varieerde van 3-7 x 1030 cm" sec" bij

een bundelenergie van 14,5 GeV. Gedurende deze periode waren de twee PEP9

spectrometers nagenoeg geheel geïnstalleerd. De centrale detector (de ttjd-

projectlekamer TPC samen met andere detectoren van de PEP4 collaboratie) was nog

niet gereed. Eén van de problemen betrof een kortsluiting in de supergeleidende

magneet. In samenwerking met de PEP4 groep Is op SLAC een normale magneetspoel

geconstrueerd. Een tijdelijke centrale detector bestaande uit geleende proportionele

kamers was door PEP9 in plaats van de TPC geïnstalleerd.

Veel achtergrondstraling was aanvankelijk aanwezig, vooral bij kleine hoeken en bij

hogere helderheden. Dit uitte zich in zeer groot aantal treffers In de

dradenkamers, vooral in DC1 (die het dichtst bij het snijpunt staat). Een monitor-

signaal gebaseerd op de stroom in DC1 en het aantal treffers In een select aantal

scintOlatoren van de vluchtttjd hodoscoop stelde de PEP controlekamer in staat om

de achtergrondstraling te reduceren. Nadat nog een 5 mm fout in de positie van de

vacuümkamer (en dus in de positie van de bundelbegrenzers) was gecorrigeerd,

konden In mei ook wij beginnen met een eerste meetperlode. Tot juli werden in een

periode van 6 weken meetgegevens overeenkomende met ongeveer 1900

nb geïntegreerde helderheid verzameld.

Deze gegevens stellen ons in staat de analyse op gang te brengen. Deze bestaat uit

spoor-reconsixucüe en calibrates van de verschillende calorimeters en de vluchttijd

hodoscoop. Speciaal voor dit doel werden een groot aantal elastische verstrooiingen

(Bhabhas) geregistreerd. Twee resultaten van deze analyse worden gegeven in fi-

guur 1 (een energiespectrum van Bhabhas in de natrium-jodide calorimeter) en in

figuur 2 (een vluchttLjdspectrum van de vluchttijd hodoscopen voor Bhabhas) • De

voorlopige resultaten voor alle detectoren zijn veelbelovend en verdere verbeteringen
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ln vooral oplossend vermogen zijn te verwachten naarmate de analyse verder verfijnd

wordt.

De volgende stap In de analyse Is het Isoleren van twee-foton botsingen uit de

opgenomen gegevens. Dit Is al gelukt voor de reactie

eenvoudig herkenbaar Is dankzij de muon-de tec toren.

opgenomen gegevens. Dit Is al gelukt voor de reactie e e -»• e e~|i \i~, die relatief

In de maanden juli tot en met september sluit SLAC traditiegetrouw voor

energiebesparing en onderhoudswerkzaamheden. Gedurende deze periode Is de

"mini-beta configuratie" geïnstalleerd waarmee men hoopt de helderheid met een

factor drie te verhogen. Dit hield in dat twee bestaande vierpool magneten dichter

bij het snijpunt opgesteld moesten worden. Verder zijn twee ijzervrije gekantelde

vierpool magneten gebouwd en geïnstalleerd in samenwerking met SLAC. Deze dienen

om de PEP9 magnetische velden lokaal te compenseren. De resulterende ingrijpende

wijzigingen In de geometrie van de spectrometers maakten verbouwingen van

ondermeer de natrium-jodide calorimeter en de vluchttljd hodoscopen noodzakelijk. In

deze periode zijn ook de PEP9/NL dradenkamers gereviseerd, in samenwerking met

de SLAC werkplaats. Om achtergrondmetdngen onafhankelijk van onze detectoren te

kunnen doen, zijn een aantal proportionele buizen geconstrueerd en geïnstalleerd. De

uitlezing hiervan zal per kabel naar de PEP controlekamer worden gezonden ten

behoeve van de sturing van de bundels. Dit alles kwam net op tijd klaar voor de

ingebruikstelling van PEP in oktober.

Het resultaat van de wijzigingen aan de PEP opslagringen is tot nu toe

teleurstellend. De helderheid is enigszins lager dan In het voorjaar. Om dit te

verbeteren Is nagenoeg het gehele najaar wederom gebruikt voor machine studies.

Verder blijkt dat de natrium-jodide calorimeter nu stralingsschade oploopt onder

normale condities. Een betreurenswaardig probleem met verlies van bundel op 13

november (een vrijdag) vergrootte de stralingsschade dermate dat besloten werd een

loden muur vlak voor de natrium-jodide calorimeter op te stellen. Als gevolg

daarvan zijn er geen meetgegevens opgenomen in het najaar. De muur zal vervangen

worden door een loden scherm met afstandsbediening.

Bovendien bracht de nieuwe geometrie de 'photomuLttpUer' buizen van de vluchttljd

hodoscopen dichter bij de septum magneet wiens strooiveld ongeveer de helft van de

photomultinlier buizen buiten werking stelde. Een oplossing hiervoor is gevonden en

wordt gedurende februari 1982 geïnstalleerd.

I
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Een lichtpunt Is de installatie onlangs van de vertraagde centrale detector van de

PEP4 collaboratie in plaats van de tijdelijke centrale detector. De PEP4 detector

heeft al goed gewerkt in een test met kosmische stralen»

De constructie van twee Cerenkov tellers, elk bestaande uit 12 cellen, werd

voortgezet. De technische problemen rond het maken van grote eUipsvormige spiegels

werden ten dele opgelost. De constructie van deze tellers gebeurt in samenwerking

tussen NIKHEF en SLAC.

Een uiüeessysteem voor de binnenste driftkamer in de TPC is klaargemaakt en in

gebruik genomen.

De in februari 1981 bestelde VAX 11/750 rekenmacMne werd in december afgeleverd

en geïnstalleerd. Aan dit project werd door SLAC meegewerkt door hulp by de

installatie.

I ,
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2.9 Hadron-hadron wisselwerkingen met grote transversale momenta in het gebied

van 200-400 GeV, bestudeerd met een streamer chamber

(Barl-Cracow-llverpool-München-Nljmegen-collaboratle)

F.J.G.H. Crijns, P.F. Klok, W.J. Metzger, C.L.A. Pols, M.C.T.

Raaymakers.

De bedoeling van dit onderzoek Is complementair aan de bellenvatexperimenten In

Nijmegen. Met een zogenaamde calorimeter trigger worden die gebeurtenissen

geselecteerd en bestudeerd waarbij een grote hoeveelheid van de energie met grote

transversale impuls p^ uit de wisselwerking tevoorschijn treedt. In

bellenvatexperimenten bezit het grootste gedeelte van de geobserveerde interacties

kleine pj_; gebeurtenissen met grote p^ (c.q. "jets") zijn bij uitstek geschikt om

de quark-parton structuur van de hadronen bloot te leggen.

De gegevens ten behoeve van dit experiment zijn opgenomen deels met een

streamervat als vertex detector (in 1979), deels alleen met de calorimeter (in

1980).

De opzienbarende voorlopige conclusies van de calorimetetgegevens zijn In de loop

van 1981 bevestigd door het analyseren van de volledig beschikbare gegevens: de

interacties met grote p^ blijven geen overeenstemming vertonen met de QCD-

voor spellingen. Ze bezitten een te grote werkzame doorsnede, een te lage

planariteit, en een te grote roultipliciteit om te kunnen worden verklaard als

quark-quark QCD-jets. Ten aanzien van de meeste van hun eigenschappen (maar niet

alle) lijken deze gebeurtenissen meer op de fase-ruimte 'staart' van gewone

processen.

De analyse van de bij deze calorimetergegevens behorende streamerkamerfflm is in

1981 met kracht voortgezet. De eerste meting van een In 1980 In Nijmegen

gescande verzameling ter grootte van 9.000 (meetbare) gebeurtenissen kwam medio

1981 klaar. In de loop van 1981 werd deze oorspronkelijke verzameling uitgebreid

met circa 1.500 gebeurtenissen door scanning van een extra film afkomstig uit

München. Ook deze verzameling werd in 1981 (een eerste maal) gemeten. Bij deze

metingen werden zowel de Enetra's als de PEPR-apparatuur Ingezet. De zeer hoge

muUlaiiclteit van de betrokken interacties maakt het uitvoeren van vele hermeüngen

I
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noodzakelijk; eind 1981 waren voor ongeveer de helft van de verzameling de

noodzakelijke her metingen uitgevoerd. Bij dit hermeten van deze meestal zeer

moeilijke configuraties werden primair Enetra's ingezet. Het reeds in 1980

gesignaleerde probleem ten aanzien van de hybride spoorreconstructle met behulp van

Geohyb Is in 1981 verder bestudeerd maar is ook nu nog niet volledig opgelost.

Tenslotte is in Nijmegen de zogenaamde lnteractie-trlgger verzameling (zie

jaarverslagen 1979 en 1980) uitgebreid van 2.000 naar 6.000 (eerste) metingen

(hoofdzakelijk met behulp van PEPR). Het betreft hier pp en pp interacties bij 200

GeV/c. Gekoppeld aan de gegevens verzameld in andere laboratoria voor pA, p i ,

pXe, pXe, suggereren (c .q. bevestigen) de verkregen resultaten dat een hadron in

het inwendige van een zware kern zijn opeenvolgende interacties uitspreidt aan de

hand van een karakteristiek tijdsinterval; vóór dit tijdsinterval verstreken i s , kan

het betrokken hadron niet opnieuw aan een reactie deelnemen.

L ._
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2.10 Proton-antlprotoa elastische verstrooiing en totale werkzame doorsnede Mj de

CERN pp Collider (UA4)

A.N. Diddens, B.K.S. Koene, R.W. v . Swol, J .J .M. Timmermans.

Doel van het experiment UA4 (Amsterdam-CERN-Genua-Napels-Pisa Collaboratie) is

de meting van de totale werkzame doorsnede voor proton-antLproton interacties bij

Collider energieën - maximale zwaartepuntsenergie van 540 GeV - en van de

differentiële werkzame doorsnede voor elastische verstrooiing onder kleine hoeken

(- t in het gebied van 0,0015 tot 1,5 GeV2/c2 bij 540 GeV). De opstelling is

schematisch weergegeven in figuur 1 . Elastisch verstrooide deeltjes worden

waargenomen in vier detecüearmen (El tot en met E4) die elk bestaan uit

twee - in een later stadium vier - telescopen. Elke telescoop Is opgebouwd uit een

dradenkamer, bestaande uit vier driftvlakken en een veeldraadsvlak met ladingsver-

delingsuitLezing, gevolgd door een sclnttllatLehodoscoop, en kan tot binnen de

bundelpijp naar het hart van de bundel toe bewogen worden. Detectie van

inelastlsche gebeurtenissen geschiedt met de centrale detector van experiment UA2,

door experiment UA4 aangevuld met assemblages van driftkamers en scintfUatle-

vlakken (Dl , D2 en D3) die de hoeken bestrijken waar de UA2 detector blind i s

(0 < 12° ) .
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Hg. 1.
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De door Amsterdam Ingebrachte apparatuur bestaat uit de dradenkamers voor

elastische verstrooiing en hun ultieesketens. Gedurende de eerste helft van 1981

werden deze kamers getest In een 10-16 GeV it~ bundel bij het CERN PS. De tests

brachten een aantal relatief kleine problemen aan het licht, die alle ter plaatse

konden worden opgelost. Met alle kamers werd een scheldend vermogen, uitgedrukt

als r .m.s. spreiding van de individuele driftcoördinaten rond de gereconstrueerde

sporen, van circa 100 \xm behaald» De resolutie langs de ladingsverdelingscob'rdinaat

bedraagt circa 0,4 mm.

De detectoren voor elastische verstrooiing werden In juli langs de SFS bundellijn

geïnstalleerd. Gedurende perloden van machineontwikkeling waarin het SPS fungeerde

als protonenopslagring, werden tests en caübraties uitgevoerd door gebruik te maken

van de interacties van de bundel met het restgas In de vacuiimpijp. De eerste

botsingen In de UA2/UA4 intersectie vonden in de nacht van 21/22 oktober plaats;

een honderdtal elastische verstrooiingen werden waargenomen» In november werden

de UA.2 detector en de aanvullende UA4 telescopen in de intersectie geïnstalleerd.

Om elastische verstrooiing onder kleine hoeken te kunnen waarnemen is een

bundeloptlca met hoge waarde van de betatronfunctLe vereist» Hoewel het merendeel

van de pp periode van november/december 1981 gewijd was aan macMneontwikkellng

en aan runs bij lage p-waarden, werd enige tijd gereserveerd voor runs bij hoge

P O]] = Py = 50 m). In deze runs werden, bij een gemiddelde luminogtteit van

circa l*1026 c m ' V 1 , ongeveer 5000 gebeurtenissen verzameld die aan de

elastische trigger voldeden, en een veelvoud daarvan aan lnelasüsche gebeurtenissen.

Analyse van deze gegevens Is gaande. Figuur 2 toont de verticale en horizontale

componenten van de proton- en antLprotonverstrooilftgs hoeken voor een deelverza-

meling van de gegevens. De hoeken worden verkregen uit de gemeten drift coördi-

naten (verticaal) en ladingsverdelingscoördinaten (horizontaal) door reconstructie

van de deelijessporen door de machlnequadrupolen heen (zie figuur 1) naar het

interactiepunt. Elastische gebeurtenissen vallen op de plek rond G(p) » 0(p).

Opgemerkt zij dat de figuur werd verkregen uit een zeer voorlopige analyse zonder

optimalisatie van de drift- en ladingsverdelingsparameters en zonder de uitgebreid-

heid en divergentie van de primaire bundels in rekening te brengen.

L _
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2.11 Bet SING-experUent «et LEAR

R. ELokzijl, K. Bos, J . C . Kluyver, L.H.A.J. de Rljk-Llnssen.

Het experiment betreft de meting van werkzame doorsneden en spin effecten van de

reacties pp + ic~it , K~K en pp bLj binnenkomende anttproton impulsen van 300 tot

2000 MeV/c. Het experiment wordt uitgevoerd met antiprotonen van de in aanbouw

zijnde lage energie antlprotonring LEAR. In het experiment zullen onder andere

gebruikt worden een gepolariseerd ammonia-doelwit en drie ringen van concentrische

veeldraads proportionele kamers. Het NIKHEF-H zal twee dradenkamers voor de

buitenste ring bouwen. Nadat in de eerste helft van het jaar de groep samengesteld

was, is de groep actief begonnen met het ontwerp van de kamers en bijbehorende

elektronica. Veel werk is gestoken In het vervaardigen van de ringvormige

kamerwanden uit licht polyurethaanschuim. Een prototype voorversterker voor de

uitlezing van de kathodestrippen werd getest op een proefkamertje.

Ook de draaibare tafels, waar de kamers en een ring met aMwmiaH<»w»iiAr« op

komen te staan, zullen In het NIKHEF geconstrueerd worden.

De naam van de groep SING is ontleend aan de landen van herkomst van de

deelnemers: Switzerland, Italy, Netherlands, Great-Britain.

L
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2.12 Het LEN A-experiment: Electron-positron Interacties In het

"Bottonüim "—gebied

(Caltec, Carnegie Mellon, Cracow, DESY-Hamburg, Harvard, Princeton,

SL AC-Stanford, Erlangen,' Firenze, Nijmegen, Wurzburg - collaboratie)

K.W. Chen, A. Könlg, F .F . Klok, W.J. Metzger, C.L.A. Pols, M.C.T.

Raaymakers, D.J. Schotanus, R.T. Van de Walls.

Sinds de tweede helft van 1980 is Nijmegen betrokken bij een nieuwe

onderzoekslijn: het bestuderen van e e~ botsingen en b5-spectroscopie in het gebied

van de zogenaamde upsüon (T) resonanties dat wil zeggen de nieuwe deeltjes

geassocieerd met het vijfde quark, het zogenaamde b (= beauty of bottom) quark.

Uiteindelijk beoogt de nijmeegse groep met dit experiment tevens het opdoen van

specifieke ervaring met technieken die van belang zijn voor het experimenteren met

LEP, de 100 GeV e+e~ CERN-opslagrlng, die in 1986-1988 in bedrijf moet komen.

De experimenten worden uitgevoerd met detectoren opgesteld rond de DORIS

e+e~ opslagring bij DESY (Hamburg).

In de loop van 1981 heeft de nijmeegse groep zich geconcentreerd op het bepalen

van de R-verhouding (een genormaliseerde totale werkzame doorsnede) in het

e+e~ C.M. energiegebied van 7,4 tot 9,4 GeV. De uitgevoerde analyse, gebaseerd

op meetgegevens verzameld eind 1980 met behulp van de zogenaamde LENA-detector,

leidde in eerste Instantie tot een bepaling van de zichtbare verhouding R (zie f i -

guur 1 ) . Deze zichtbare werkzame doorsnede wordt dan gecorrigeerd voor

selectteverliezen, detector-inefficiënties, stralingscorrecties, etcetera, aan de hand

van een uitgebreide set Monte Carlo programma's. Het grootste deel van onze

activiteiten bestond uit het installeren, testen en verbeteren van deze programma's.

De voorlopige resultaten tonen aan dat er in het gebied van 7,4 - 9,4 GeV - in

tegenspraak met eerdere vermoedens - geen significante produktiedrempels en/of

'gemiste' resonanties liggen.

Het plan om ook na de "upgrading" van de DORIS ring te blijven experimenteren

met. de LENA detector werd medio 1981 verlaten ten behoeve van een meer

superieure mogelijkheid, namelijk het runnen met de meer efficiënte en meer

L
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precieze Crystal Bail detector uit SL AC-Stanford, die daartoe in de eerste helft

1982 vanuit de Verenigde Staten naar DESY zal worden overgebracht. De door

Nijmegen voorgenomen bijdragen aan het verbeteren van de LENA detector worden nu

overgeheveld naar de DESY Crystal Ball opstelling. De tweede helft van 1981 is

intensief gebruikt om onze activiteiten aan bovenomschreven nieuwe plannen aan te

passen; werkbezoeken aan SLAC speelden daarbij een belangrijke rol.
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2.13 Apparatuur en program aatuur ontwikkelingen In Nijmegen

E. Antheunts, C. Brouwer, F . Crijns, J . Dijkema, P .F . Klok, C. Pols,

M.C.T. Raaymakers, F . Rohde, J . Thorig, Th. Wijnen.

(1) Rekenmachines

In de loop van 1981 vond een belangrijke wisseling plaats op de afdeling: de

PDP 11/70 werd vervangen door een VAX 11/750. Dit heeft nogal wat software

aanpassingen gevergd. Ook heeft deze omschakeling gevolgen gehad voor de

koppeling met de '4-view' PEPR (de PDP 11/40 pre-processor is nu verbonden

met de VAX-Unlbus).

Er werd een Tektronix 4016 beeldbuis en een Printronix printer-plotter

aangeschaft en aangesloten op de VAX; de Ingezette software Is een aanpassing

van het GPGS-pakket.

De OLS-rekenmachlne onderging in 1981 (qua hardware) geen belangrijke

uitbreidingen en/of veranderingen.

(2) PEPR

PEPR-2A heeft in 1981 uitsluitend zogenaamde streamervat opnamen gemeten

ten behoeve van het experiment beschreven onder 4 . In totaal werden ten

behoeve van dit experiment circa 3.000 grote-p^ en circa 4.000 zogenaamde

interactie trigger metingen verricht. De komst van de VAX maakte het

noodzakelijk de calibratLe- en meetprogramma's aan te passen.

PEPR-2B, de '4-view' PEPR, is - qua apparatuur - medio 1981 klaargekomen.

Veel tijd i s besteed aan de besturing van het viervoudig fümtransport, de

zogenaamde display processor, en de testprogr am matuur. De eerste taak vormt

het uitmeten van de lnstel-gegevensverzameUng van circa 10.000 (pp) EHS-

verachijnselen.

L
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(3) Scan- en meetapparatuur

Rond de aanvang van 1981 werden ook de twee laatste ABELS geschikt gemaakt

voor de 50 mm ongeperforeerde ffl.m van het (LEBC) 'running-in' experiment»

Eind 1981 werden 2 ABELS omgebouwd voor RCBC-fUm.

In de loop van 1981 zijn een paar belangrijke verbeteringen aangebracht In het

OLS-systeem. Meetroutdnes zijn veralgemeend; gegevensstructuren vereenvoudigd;

documentatie aangepast, etcetera»

Na een voorstudie (tijdens de eerste helft van 1981) met behulp van een

laser-testopstelling, werd medio 1981 begonnen met een definitief ontwerp voor

de wijziging van een Enetra voor het uitmeten van bellenvat-hologrammen

(HOLMES). De mechanische en elektronische constructie werd eind 1981

gestart.
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2.14 Instrumentatlegroep te Amsterdam

J.C. Guo, F.G. Hartjes, J. Konijn, R. Pfeiffers, F. Udo. J.C.

Vermeulen.

In de loop van 1981 Is een start gemaakt met de bundeling van de activiteiten van

de sectie H op het gebied van detector ontwikkeling en detector bouw. Daarnaast

zal deze groep een verantwoordelijkheid krijgen voor het verzorgen van de

Infrastructuur van het laboratorium voor experimenteel werk. Het programma van

de groep zal twee zwaartepunten moeten krijgen:

a. het In samenwerking met experimentele groepen bouwen van apparatuur;

b. het in eigen beheer ontwikkelen van nog niet projectgebonden apparatuur

en methoden.

Een dergelijke opzet vereist een flexibele samenstelling van de groep, omdat soms

een lid van de groep met een project meegroeit, het experiment In, en vice versa.

De groep functioneert nog slechts enkele maanden, zodat een groot deel van dit

verslag betrekking heeft op werk, dat In ander verband begonnen i s .

Dit verslag geeft geen volledig beeld van de activiteiten op Instrumenteel gebied in

ons laboratorium, omdat (nog) lang niet "11" projecten vla of met hulp van de

lnstrumentatlegroep worden uitgevoerd. Hieronder volgen nu puntsgewijs de

onderwerpen waaraan gewerkt i s .

1. On line computer

Eén van de eerste onderwerpen die Is aangepakt In het kader van de groep is

het moderniseren van de PDP-11/34 machine van de elektronische afdeling.

Dit werk heeft al tot tastbare resultaten geleld in de vorm van een nieuw

operating systeem, terwijl apparatuur i s gekocht om te komen tot een CAMAC

systeem dat verschalende gebruikers kan bedienen. De systeemgroep Is

Ingeschakeld voor het verbinden van de machine met het NORD-CYBER systeem

en voor systeem onderhoud en -verbetering.

I
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2. Parallelplaat vonkenkamer of Pestov teller

De parallelplaat detector is de laatste jaren herontdekt als een detector, die

de mogelijkheid biedt om een extreem goed tLjdoplosaend vermogen te halen.

Deze tellers zijn echter fragiel, werken met telgas onder druk, en hebben een

korte levensduur. Het is echter mogelijk om door de eis van tijdoplossend

vermogen wat te verzachten, een zeer bruikbare en goedkope teller te

construeren»

In het voorjaar is een bezoek gebracht aan de groep in Rome, die een

dergelijke "armelui's" (of poor man's) versie ontwikkeld heeft, waarna

besloten is om in eerste instantie een dergelijk apparaat te construeren en

eventueel te verbeteren. De Pestov teller detecteert een deeltje vla een

doorslag tussen 2 platen waartussen zich telgas bevindt. Het nieuwe van de

Pestov techniek bestaat hieruit, dat de ontlading gelocaliseerd blijft, ondanks

de hoge veldsterkten, door voor het materiaal van de elektroden een slechte

isolator te kiezen (specifieke weerstand van ongeveer 10 1 0 Qcm). De

doorslagstroom blijft nu beperkt omdat geen lading beschikbaar is om de

doorslagstroom in stand te houden.

Het doel van ons prototype is niet een teller met een extreem goed

tijdoplossend vermogen, maar een teller die in vele gevallen de scintfllatdeteller

kan vervangen, bijvoorbeeld als triggerteller in een magneetveld. Deze teller

werkt met een elektrodeafstand van 1,3 mm, een gasdruk van 1 atmosfeer en

een een hoogspanning van 7 kV. Het elektrodemateriaal was perttnax, maar er

bestaat goede hoop, dat glethars vermengd met koolstof een goed elektrode-

materiaal zal blijken te zijn. Het kruisje in figuur 1 toont de resultaten be-

haald met het tweede prototype: een a van 300 psec. Het gevoelig oppervlak

van deze teller was relatief groot: 30x30 cm, maar slechts een klein deel van

dit oppervlak was bruikbaar omdat het pertinax krom trekt. Er wordt nu

gewerkt aan een mal voor de gietharsversie en aan een gasopstelHng die het

mogelijk zal maken met de teller onder druk te werken.

3 . Driftkamer opstelling

In de loop van het jaar zijn 2 kamers van het R607 experiment naar Amsterdam

gebracht en opgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de aankoppeling van de

L
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elektronica. De bedoeling Is om met deze kamers deeltjes uit de kosmische

straling te definiëren zodat detectoren hiermee getest kunnen worden.

4. Prototype cel voor een vertex detector (1981)

Begin 1981 werden de laatste testruns gedaan In Brookhaven waarbij een

steunframe gebruikt werd, dat nauwkeurige verschuiving en verdraaiing van de

kamer mogelijk maakte. Alle 96 draden waren operationeel, zodat de positie

van een spoor 96 maal gemeten werd. Met de opstelling werden In 60 runs

circa 150.000 sporen geregistreerd. Hierbij is een aantal verschillende

driftvelden en proportionele spanningen getest.

In april werd de kamer weer naar Amsterdam vervoerd en opgesteld voor tests

met de stikstoflaser (zie punt 5 van dit verslag). In de beginfase van de

analyse zijn eerst door consistentie tests de callbratdeconstanten bepaald, omdat

de oorspronkelijke waarden teveel bleken te variëren. Door het bepalen van de

beste rechte lijn door de metingen behorend hij een deeltjesspoor, kon telkens

de afwijking In de tijdmeting voor ledere draad worden vastgesteld. Bij 15 mm

afstand tot de meetdraad werd als standaard afwijking een waarde van 150 |im

gevonden.

Uit het bepalen van de afwijking tussen de gemiddelde meting voor een groep

draden en het door referentiedraden gedefinieerde spoor, bleek dat deze

evenredig met de wortel uit het aantal draden kleiner wordt. Zo werd een

waarde van 25 |im bereikt door over 36 draden te middelen (figuur 1 ) . Ook de

drlftsnelheld kon uit metingen van sporen op verschillende afstanden en onder

een hoek worden bepaald.
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De tijdspectra vertonen een uitloop in de richting van grotere drifttijden. Om

dit te begrijpen werd uit het patroon van driftwegen het verschil in driftafstand

voor elektronen die zich niet midden tegenover een meetdraad bevinden

uitgerekend. Hieruit Is de uitloop verklaarbaar onder aanname dat een deeltje

in het gas gemiddeld 15 elektronenclusters per cm vormt. Bij metingen met een

sükstoflaser later in het jaar kon het verband tussen het ontstaan van de

uitloop en de elektronendlchtheld duidelijk worden aangetoond terwijl ook het

verschil in drifttijd kon worden bevestigd.

5. De laser testopstelling

Begin 1981 i s een gepulste tweetraps sükstoflaser geconstrueerd naar een

ontwerp van Neracher en HHke. Deze opstelling is in het midden van het jaar

in gebruik genomen (figuur 2 ) . De specificaties zijn:

golflengte \ = 337 nm

divergentie ~0,25 mrad (dicht bij de dif-

fr actielimiet)

pulsduur ~0,5 ns

herhallngsfrekwentie 5 tot 15 Hertz

vermogen ~100 pJoule

fluctuatie In vermogen -11%

bundeldoorsnede bij

uittree-opening ~l,5x2 mm2

Met deze laserbundel kon een ionlsatie teweeggebracht worden in een

driftkamer, waarvoor nu het proefmodel vertex detector gebruikt wordt. Als

kamergas werd meestal Ar/C2H5 (60%/40%) gebruikt. Toevoeging van 35 ppm

diëthylanïUne resulteert In een 10 tot 20 maal grotere ionisatLedichtheld; de

niet-gefocusseerde bundel geeft dan ongeveer de ionlsatdedichtheid van een

"minimum-ionlserend" deeltje. Door de bundel te expanderen en vervolgens te

focusseren (focusafmeüng ~10JIX20JI) kan een Ionlsatie van enige duizenden

ionen per cm bereikt worden. Meting van de pulshoogte van de kamersignalen

als functie van de intensiteit van het laserlicht levert - zoals voor een

tweetraps fysisch proces te verwachten - een vrijwel kwadratisch verband op In

I



- 7 5 -

Fig. 2.
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het gebied van ~100 tot ~5000 primaire elektronen per cm (deze laatste

getallen zijn zeer ruwe, voorlopige schattingen).

De lokalisatie van de ionisaCLe In transversale richting (loodrecht op de draad,

op ongeveer 5 cm afstand) wordt gegeven door de drifttijden van de

elektronen. De breedte van de tijdspectra hangt af van het aantal

geproduceerde primaire elektronen (de intensiteit van het laserlicht) • De

kleinst waargenomen breedte was a = 1,0 ns, corresponderend met

50 \im (vergelijk a = 250 |im voor "minimum ioniserende" deeltjes bij een

driftafstand van 5 cm).

Door een verbrede bundel sterk te focusseren (f - 25 cm, doorsnede 25 mm)

kon bereikt worden, dat de ionisatLe niet alleen transversaal, maar ook

longitudinaal beperkt werd. Verschuiving van het focus evenwijdig aan het

dradenvlak en loodrecht op de draad leverde de resultaten als getekend in

figuur 3 op. Uit de figuur leest men af dat 80% van de ionlsatle binnen 2 mm

plaatsvond. Op deze wijze zijn ook tijdspectra opgemeten als functie van de

focusposttie In de driftcel.

8 12
y-positron focus (mml

20

Fig. 3.
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Het blijkt dat elektronen vrijgemaakt aan de rand van de hij één draad

behorende driftcel circa 20 ns langer driften dan elektronen vrijgemaakt in het

midden van de cel. Dit effect kan verklaard worden uit weglengteverschülen ten

gevolge van de elektrische veldconfiguratLe.

Driftsnelheden van elektronen zijn gemeten als functie van de elektrische

veldsterkte in Ar/CO2 mengsels (18%, 30%, 50%, 70% C0 2 ) . üeze metingen

werden gedaan voor onderzoek aan kamergassen, waarvoor de elektron-

driftsnelheid laag i s .

6. Veldberekeidngen voor driftkamer verbetering

De gebruikelijke programma's voor veldberekenlng werken in een rechthoekig

coördinatenstelsel waarin het moeilijk is om cylindrische vormen door te

rekenen.

Het programma EFIELD is nu omgewerkt zodat het met cylindrische coördinaten

werkt. De eerste resultaten zijn aan het eind van het verslagjaar geproduceerd.

Figuur 4 toont elektronbanen in een driftcel met cylindrische geometrie maar

getekend in een (r,4>) coördinatenstelsel. De asymmetrie tussen onder ea boven

is te wijten aan de verborgen schaalvergroting als functie van de straal.

7. De isochrone driftkamer

De metingen en berekeningen aan het prototype van een vertexdetector (punt 4

van dit verslag) gaven aanleiding te veronderstellen, dat het tijdbepalende deel

van een lonisaüespoor in een driftkamer zeer klein i s . De meeste elektronen

komen te laat op de draad aan om nog Iets te kunnen bijdragen aan de

tijdbepaling van de puls. Het is mogelijk een elektrodeconfiguratie te kiezen

waarbij de variatie van de elektron driftlengten een factor vijf minder varieert

dan In de normale driftcel. Figuur 5 toont de berekende elektronbanen.

Er is nu een prototype ontworpen waarin deze configuratie gerealiseerd kan

worden. De kamer bezit de bijzondere eigenschap, dat de afstand tussen het

anodevlak en het velddradenvlak Is te variëren met behulp van stelschroeven.

Het aantal anodedraden is 32. De maximale drif taf stand i s 10 cm. De

constructie is begonnen en het is de bedoeling deze "isochrone" kamer begin

volgend jaar te testen.
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2.13 Mlcro-procenoren

D. Gosman, L.O. Hertzberger, M.C. Ho, D.J. Holthulzen.

a. Hardware

In de eerste helft van 1981 i s voornamelijk gewerkt aan het produceren van het

F AM P-systeem voor het NA 11 experiment. Begin mei werd dit systeem bestaande uit

'1 Centrale Processor-eenheden, 2 dual port geheugeneenheden, extra geheugen en een

ROMULUS output buffer bij het experiment geïnstalleerd.

Ook aan het UA1 experiment is een systeem bestaande uit 2 Centrale Processor-

eenheden, 1 dual port geheugen, een ROMULUS interface en een 128 KByte geheugen

geleverd. Dit laatste systeem wordt momenteel gebruikt voor het off-line uittesten

van de noodzakelijke software. In totaal bestaan op het ogenblik 12 werkende FAMP

Centrale Processor-eenheden en 6 dual port geheugens. Doordat deze modules met een

"wire stitch" techniek worden geproduceerd zijn de kosten hoog en i s de produktLettjd

lang. Daarom is besloten ten behoeve van alle eenheden "printed circuit boards" te

ontwerpen. Aan het einde van het jaar bestonden zowel van de Centrale Processor-

eenheid als van het dual port geheugen het merendeel van deze boards. Met de

assemblage van de plaat voor het 64 KByte geheugen is een aanvang gemaakt. Een

deelproject, het maken van een interface van het FAMP-systeem naar de UNIBUS van

de PDP 11 , is inmiddels succesvol afgerond. Hierdoor is het mogelijk geworden

apparatuur voor opslag op grote schaal zoals schijven en dergelijke op het FAMP-

systeem aan te sluiten. Ook is een prototype CAMAC "master controller" voor het

systeem ontwikkeld. Een volgende versie zal door een bedrijf worden geproduceerd.

Met de ontwikkeling van het maken van een interface naar de driftkamerelektronica

van de muonkamers van het UA1 experiment is een aanvang gemaakt. Deze interface

is erg complex door het feit dat tevens de herordening van de ' Multiple Time

Digitizer' gegevens zal moeten worden uitgevoerd.

b . Software

Het basis bedrijfs-systeem werkt nu. Een voorlopige versie is zowel in RAM als in

EPROM uitgetest. Gewerkt wordt nog aan de interface met het gegevens-verzamelende

en spoorreconstructie-programma voor het UA1 experiment te CERN. Verder wordt nog
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een hardware testpakket geschreven, dat zowel het FAMP-systeem kan testen alsmede

de Interfaces met het experiment, zodat tijdig eventuele hardware fouten kunnen

worden opgespoord.

Het gegevens-verzamelende programma Is nu vrijwel voltooid. Aan het

spoorreconstrucüe-programma wordt nog volop gewerkt. Deze laatste twee activiteiten

vinden op CERN plaats, waarbij ondersteuning gegeven wordt door de OCGA groep van

de Data Divisie, die tevens een histogram pakket ontwikkeld heeft voor het FAMF-

systeem. Deze groep werkt aan een PILS versie (de opvolger van BAMBI) voor de

MC68000.

De kruisvertaler Is nu vrijwel foutloos en levert relokaliseerbare code af. Een

PASCAL vertaler is beschikbaar. De afgeleverde code van. beide vertalers kan nu

overgestuurd worden naar het FAMP-systeem, via één seriële lijn.

Gewerkt wordt aan een MODULA H vertaler. In de nabije toekomst zal het derhalve

mogelijk zijn een bedrijfs-systeem te installeren, dat in een hogere programmeertaal

geschreven I s . Onderzocht wordt de mogelijkheid een ' e d t o r ' en een hogere

programmeertaal te Installeren op het FAMP-systeem, waarbij uitgegaan zal worden

van het huidige basis bedrijfssysteem. Het afgelopen jaar is een nieuwe samenwerking

totstandgekomen met de DD groep In CERN en de groep van Pieterinen In Helsinki.

Contacten zijn gelegd met een firma die In de toekomst het FAMP systeem op

commerciële basis gaat produceren.

I -
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2.16 De theorlegroep

K.J .F . Gaeraers, F.G.M» Lauwers, W.L.G.A.M, van Neerven, J.A.M.

Vermaseren, B.Q.P.J. de Wit. G.F. Wolters.

1. Organisatorisch

De theorlegroep is betrokken geweest bij de organisatie van het algemeen-

colLoquium program ma, het Landelijk Seminarium hoge-energiefysica en een

rapportage-bijeenkomst van de conferenties In Lissabon en Bonn. Het Landelijk

Seminarium Is in Amsterdam bijeengekomen op 13/2, 24/4 en 2 0 / 1 1 . De

r?.pportage-bijeenkomst vond plaats op 25 september. Er is zorg gedragen voor het

dagelijks beheer van de bibliotheek. Informele theoretische voordrachten werden

gegeven door E. Kovacs en F . Englert.

In het kader van het academisch trainingsprogramma gaf 6. de Wit een

voordrachtenserie in Nijmegen van 16 maart tot 14 april. Het onderwerp betrof een

inleiding in de theorie van ijkvelden en hun toepassingen In de elementalre-

deeltjesf ysica.

Als gastmedewerkers waren aan de theorlegroep verbonden Prof. G. Shaw, van 1

januari tot 1 april, Prof. P. van Nieuwenhulzen, van 1 april tot 1 juli , en

Dr. E.H. de Groot, van 1 september tot 1 december.

Op 12, 13 en 14 januari organiseerde de theorlegroep een informele conferentie

over ijktheorieën en fenomenologie van elementaire deeltjes. Deze bijeenkomst

vormde een onderdeel van een reeks soortgelijke bijeenkomsten, in het verleden

gehouden in Utrecht, Parijs, Rome, Kopenhagen, Leuven, en Annécy. De deelnemers

zijn voornamelijk uit deze plaatsen afkomstig. De conferentie in Amsterdam werd

bezocht door ongeveer 45 buitenlanders, aangevuld met nederlandse fysici werkzaam

in Nederland ot: daarbuiten.

2. Wetenschappelijk

Het wetenschappelijk onderzoek van de theorlegroep beweegt zich over een groot

gebied van de elementaire deeltjesfysica. Kr wordt een bijdrage geleverd aan de
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analyse van experimentele resultaten. Onafhankelijk daarvan wordt onderzoek verricht

aan een aantal fenomenologische en veldentheoretische aspecten van de

deeltjesfysica. In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende projecten.

Magnetische momenten van baryonen zijn bestudeerd in het kader van een quark

model. Deze blijken overeen te stemmen met het model mits hierin gemengde

orbitale quark-toestanden worden toegelaten. Een -soortgelijk resultaat Is verkregen

voor nucleon-toestanden In de tritium- en hellumkern. Dynamische aspecten zijn

echter controversieel; smaak-symmetrieën zijn gebroken.

In verband met toekomstige LEP experimenten is een vergelijking gemaakt tussen een

aantal programma's voor ai produktle van "jets" In e e -annihüatLe. In het

bijzonder werd gekeken naar hst Lund-model.

QCD-effecten op de parameters van het Glashow-Salam-Wetnberg model werden

berekend, zoals het verval van het Z boson in twee gluonen, en massaverschuivingen

van de intermediaire vectorbosonen.

De analogie tussen massafactorlsaHe en renormalisatie in de quantum-veldentheorle

werd onderzocht. Met behulp van de BFHZ-methode kan men laten zien hoe

amplitudes diagram voor diagram massaregulier kunnen worden gemaakt.

Het aantonen van het bestaan van intermediaire bosonen en Higgs deeltjes,

bijvoorbeeld in e+e~-annihD.atle hij hoge energie, vormt een belangrijke toets van

het standaard model. Hlggs-produktle mechanismen zoals voorgesteld door Finjord,

Jones en Petcov werden bestudeerd, teneinde te bepalen of gedetailleerde

berekeningen zinvol zijn.

Berekeningen van Feynmandlagrammen in de axLale ijkingen werden vergeleken met

berekeningen in alternatieve ijkingen.

Het gedrag van de Wllson-coëfficiënt in zeer-inelastische verstrooiliigs-eii Drell-Yan

processen werd beschouwd voor x * 1.

Correcties op de massa's der intermediaire vectorbosonen in een model met meer

dan één Hlggs-doublet werden berekend, teneinde Ce bepalen of de extra Higgs

deeltjes Indirect meetbaar zijn. Op dit moment heeft men in het zogenaamde

superlichte arion-model geen meetbare effecten gevonden.

l
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Een verdere studie Is verricht over de problematiek der QCD-correctLes op "3-jet"

werkzame doorsneden in e e -annlhilat

resultaten In de literatuur te verklaren.

werkzame doorsneden in e+e~-annihüatie, teneinde de schijnbaar tegenstrijdige

Om een systematische studie van SU(N)-ijktheorieën In de limiet N-x» mogelijk te

maken werd een veldentheoretisch formalisme ontwikkeld» De hoop i s dat de l /N

benaderingsmethode het Inzicht in het quark-confinement mechanisme in QCD zal

vergroten.

De studie van potentiaalmodellen met zware quarks werd afgerond.

In bepaalde ijkmodellen kunnen de ijkvelden geëlimineerd worden door substitutie van

de bijbehorende algebraïsche bewegingt vergelijkingen. Er werd aangetoond dat dit

niet leidt tot inconsistenties In de gequantlseerde theorie.

Het relativistische quantum mechanische analogon van het klassiek vlriaaltheorema

werd geformuleerd en gebruikt om het Dirac-water stof atoom op een eenvoudige

manier te behandelen. Hierbij worden de toestanden automatisch geclassificeerd als

eigentoestanden van H, J 2 , J3 , en Q3, waarbij Q3 de derde component van een

behouden spin-i operator i s , die we de "Lenz-spin" noemen.

Het gebruik in QCD van dualiteit en Shlfman-Vainshtain-Zacharov-momenten bij het

bepalen van resonantie-parameters is onderzocht In twee-dimensionale QCD. De

toepassing van dualiteit wordt door deze studie gerechtvaardigd, maar de momenten-

methode leidt tot een belangrijke onderschatting van de sterkte van confinement-

krachten. Deze resultaten zijn waarschijnlijk van toepassing op de vier-dimensionale

experimentele sltutatie.

Het 2y-programma voor de reactie e e" + e e~\i u~ werd verbeterd en uitgebreid.

Hierdoor zijn ook 2y-toepassingen in pp botsingen mogelijk geworden.

Een begin werd gemaakt met ile berekening van QED stralingscorrectles voor de

2y-reactie e e~ • e e~n H~. De uiteindelijke versie hiervan zal gecombineerd

worden met een Monte Carlo generator die gebeurtenissen afgeeft die direct

bruikbaar zijn voor analyse in experimentele detector—sim ulatoren.
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Tenelnde Inzicht te verkrijgen In de structuur van supergravltatle in 4 dimensies met

N>2 is het zinvol de hoger-dimensionale N-l theorieën te bestuderen. Daarom werd

8upergravitatle in 11 dimensies gequanttseerd. Aangetoond werd dat de structuur van

de gequanüseerde theorie nauw verwant is aan die van de 4-dimensdonale theorie.

Vervolgens werd de 1 O-dimensionale Maxwell-Einstein supergravitatie theorie

geanalyseerd. Hoewel dit programma nieuwe gegevens heeft opgeleverd, is een

definitieve oplossing van deze problematiek nog niet in zicht.

Aangetoond werd dat N»8 supergravitatle lokale ijkinvariantte toestaat met betrekking

tot zowel SU(8) als S0 (8 ) . De consistentie van de theorie werd aangetoond, en

mogelijke implicaties voor superunificatie werden besproken.

L
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2.17 Scan- en meetapparatuur

Voor medewerkers: zie Appendix A.

Abels

Deze meettafels voor BEBC film van het neutrino experiment hebben In het

verslagjaar ondanks Intensief gebruik weinig problemen opgeleverd. Storingen

ontstonden slechts Incidenteel door onder meer een fümspoelmonitor, een

laagspanningsvoeding en een tachogenerator. Wel zijn de apparaten verscheidene

dagen bulten gebruik geweest door het uitvallen van het centrale persluchtsysteem.

Bessy's

Ook hij deze scantafels zijn wellicht mede door het betrekkelijk geringe gebruik

weinig storingen opgetreden. Van Bessy 2 werd het toetsenbord in bediening gelijk

gemaakt aan dat van de Abels.

Opgeslagen apparatuur

In het verslagjaar werd besloten niet meer gebruikte scan/meettafels en HPD te

slopen en zoveel mogelijk af te voeren. Van de HPD zal het mechanische gedeelte

nog worden bewaard, een deel van de elektronica werd door de vakgroep Informatica

overgenomen. Enetra 2 is geheel naar Nijmegen overgebracht evenals een aantal

onderdelen van Enetra 1. Het mechanische gedeelte van dit laatste apparaat en een

SHIVA zullen als oud metaal uit het lab verdwijnen.
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2.18 De rekenmachine

Voor medewerkers: zie Appendix A.

De aan het eind van het jaarverslag 1980 voor de vervanging van de CDC 6400

geventileerde gedachten zijn in 1981 geëffectueerd. Begin 1981 werd besloten een

CYBER 173 mainframe met 131K geheugen te huren. Op 8 mei werd door de CRIVA

een positief advies uitgebracht aan ZWO. Nadat van 12 tot 15 juni de elektrische

installatie werd aangepast voor de voeding en besturing van 2 rekenmachines werd op

15 juni begonnen met de installatie van de 173. 25 juni was het systeem

beschikbaar voor het installeren van de programma's, die zouden worden gebruikt

voor de acceptatletests. Op 3 juli werd de 173 door het NIKHEF geaccepteerd en

konden de gebruikers beginnen met de migratie van hun programma's. Daar het be-

drijfssysteem NOS /BE was geïnstalleerd, waarmee bij SARA al ervaring was

opgedaan, leverde deze migratie voor de meeste gebruikers weinig problemen op.

Half juli was de aankoppeling van de NORD aan de 173 operationeel en eind oktober

waren de meettafels aan de CYBER gekoppeld, zodat op 13 november, anderhalve

maand eerder dan voorzien, de 6400 kon worden afgebroken. De hardware van de

nieuwe installatie heeft, afgezien van twee moeilijk te lokaliseren fouten in een

band- en een schijf controller, uitstekend gefunctioneerd. De software leverde

evenmin problemen op. De programma's executeren op de 173 twee maal zo snel als

op de 6400. Deze tijdwinst komt deels door de snellere elektronica, deels door de

moderne programmatuur, in het bijzonder de meer efficiënte FORTRAN compiler.

Het grotere geheugen maakt dat de grote verscheidenheid van aangeboden

programma's sneller wordt verwerkt, zoals moge blijken uit de productiecijfers van

6400 en 173.

Het gebruik van de NORD wordt het beste geïllustreerd met behulp van het

onderstaande lijstje van aansluitingen;

16 terminal aansluitingen

3 aansluitingen ten behoeve van de micro-processor ontwikkeling

1 aansluiting ten behoeve van de FDP 11/34 van de Elektronische Werkplaats.

VoorzU. zijn 2 aansluitingen voor 'Caviars' en 3 aansluitingen met de data switch

van SARA. De koppeling van de NORD aan de data switch biedt de volgende

mogelijkheden;
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- de NORD kan opgebeld worden,

- onze SARA terminals en de SARA terminals van de sectie K kunnen ook aan

de NORD gebruikt worden,

- file transport tussen de CYBER's van NIKHEF en SARA,

- file transport tussen de rekenmachines van de secties H en K, indien een

rekenmachine van de sectie K wordt aangesloten aan de SARA data switch.

Naast de koppeling vla SARA zal nog een directe verbinding tussen 'H' en

'K' worden aangelegd voor terminal aansluitingen.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de NORD een centrale rol vervult in de data-

communicatie. Omdat de NORD met de huidige activiteiten al overbelast i s , moet

naar vervanging worden uitgezien.

De gegevens van de CHARM collaboratie (WA 18) werden bij SARA verwerkt, het

productieprogramma NAUGHT gebruikte 1,2 miljoen systeem seconden. De door het

NIKHEF gehuurde en bij SARA geïnstalleerde 6250 'frames per inch'

magneetbandeenheden worden gebruikt voor de verwerking van de banden van WA 18

en voor het kopiëren van de banden van de AC CM OR collaboratie op banden met

lagere dichtheid, welke dan op de NIKHEF installatie worden verwerkt.

Het gebruik van de CDC 6400 en de CYBER 173 in 1981 wordt weergegeven in de

nu volgende tabellen.
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6400 (01-01-1981 tot en met 12-11-1981)

TABEL IA

Beschikbare kloktijd

uur/jaar uur/maand

Totaal beschikbare kloktijd
Normaal onderhoud

Beschikbare kloktijd

Installatie CYBER en 'power-kasten'

Beschikbare kloktijd

Storingen in: koeling

hardware

software

Werkelijke kloktijd beschikbaar

Onbewaakt

Bewaakt

TABEL

Aantallen

7584
170

7414

168

7246

-

34

-

7212

2774

4438

IB

joti

687

423

Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e ku. Totaal

Totaal aantal aangeboden

jobs 18501 14423

Rekentijd Binder dan

64 sec. 14531 11590

Gebruik nakend van

9 track tape 2690 1231

Gebruik makend van

7 track tape 1097 619

4708

3938

513

':84

1679

1231

44

83

39311

31290

4478

2283

TABEL IC

Verdeling van rekentijd in CP uren

Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. uur/jaar uur/maand

Systeem
Boekh. S Bibl.

Neutrino (NC)

DESï exp.

Instrumentatie

125,5
2

-

-

-

Antlproton (LEAR) 3

Micro-proc. exp

ACCM0R

Neutrino*s (D2)

Sigma totaal

Theorie

Bezoekers

. -

448

459

-

6

15,5

25
1,5

-

-

-

-

-

239

347

-

4

1

36
-

-

9,

-

-

-

11

50,

-

0,

0,

5

5

5

5

2
-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

39,5

189
3

-

9

-

3

-

698

866

-

10

56

,5
,5

,5

,5

,5

,5

18
0,

-

0,

-
0,

-

66,

82,

-

1

5,

3

9

3

5

5

4

1059,0 617,5 108,0 51,5 1837,0 174,9
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CVBER (05-08-1981 tot en met 31-12-1981)

TABEL 2A

Beschikbare kloktijd

Totaal beschikbare kloktijd

Normaal onderhoud

Beschikbare kloktijd

Afkoppelen 6400 en extra werkzaamheden,

onder andere aan het ketelhuls

Beschikbare kloktijd

Storingen in: koeling

hardware

software

Werkelijke kloktijd beschikbaar

Onbewaakt

Bewaakt

uur/jaar uur/maand

3312

102

3210

198

77

23_

2912 647

1010

1902 423

TABEL 2B

Aantallen joba

3e kwartaal, lfc maandf plus 4-* ktf. Totaal

Totaal aantal aangeboden

jobs

Rekentijd ttlnder dan

64 sec.

Gebruik aakend van

9 track tape

Gebruik nakend van

7 track tape

52693

4801

52693

48372

4801

2026

TABEL 2C

VerdellnR van rekentijd in CP uren

Systeem

Boekh. & Bibl.

Neutrino (NC)

DESY exp.

Instrumentatie

Anti proton (LEAR)

Micro-proc> exp*

ACCH0R

Neutrino's (D2)

Sigma totaal

Theorie

Bezoekers

Totaal

207

2

8

52

5

1,5

2

527

252

7.5

90

1154,0

uur/ma

46

0

1

H

1

0

0

117

56

1

20

and

,4

.8

.6
,1

,3

.4

,1

,7

256,4

I
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TABEL 3

Percentages van de gebruikte tijd

Systeem

Boekh. & Bibl.

Neutrino (NC)

DESÏ experiment

Instrumentatie

Antiproton (LEAR)

Mlcro-proc. exp.

ACCMOR

Neutrino's (D2)

Sigma totaal

Theorie

EHS

K-min

Atoomfysica

HPD

Bezoekers

1978

5,

0,

-

-

-

16,

-

39,

7,

-

0,

0,

0,

0,

29,

0,

,1%

,1%

,4%

,7%

1%

3%

1%

2%

8%

4%
8%

CDC

1979

2,7%

0,8%

6,4%

-

0,3%

15,8%

-

55,9%

14,2%

-

0,5%

0,6%

0,1%

0,6%

-

2,1%

6400

1980 t

3,1%

0,1%

5,8%

-

0,2%

5,1%

-

60,6%

23,3%

0,2%

0,6%

0,5%

-

0,4%

-

0,2%

1981

10,3%

0,2%

-

0,5%

-

-

-

37,9%

47,1%

-

0,6%

-

-

-

-

3,1%

CYBER 173

1981

17,9%

0,2%

0,7%

4,5%

0,4%

-

0,2%

45,6%

21,8%

-

0,7%

-

-

-

-

7,8%

100% 100% 100% 100% 100%
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2.19 Elektronica Afdeling

Voor medewerkers: zie Appendix A.

De afdeling elektronica heeft zich het afgelopen jaar met een aantal projecten

beziggehouden, waarvan vooral het werk voor ACCMOR en dat aan de micro-

processoren veel mankracht hebben gevergd, wat resulteerde In veelvoudig gebruik

van uitzendkrachten» De specifieke werkzaamheden zijn als volgt te rubriceren:

1. ACCMOR

Het ontwerp van de 'duster encoder' en het data buffer voor het efficiënt

uitlezen van de proportionele kamers was Ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht

werd. De verlangde functies die vanuit het hieraan gekoppelde FAMP systeem

geselecteerd kunnen worden zijn dermate complex dat het uiteindelijke ontwerp

een 'hardwired processor' Is geworden met een bezetting van ± 190 IC's.

Zowel de cluster encoder als het data buffer zijn belde gerealiseerd op 2

CAM AC borden elk, en bedraad met de wire sttfching techniek. De timing van

het geheel Is vastgelegd In PROMS, zodat zonder b:i. ontwerp te veranderen de

geïmplementeerde functies veranderd kunnen worden door het wijzigen van de

Inhoud van de PROMS. Voor het programmeren van deze PROMS was het

bovendien nodig een zogenaamde 'personality board' te ontwerpen, teneinde de

bestaande FROM programma's aan te passen vopr dit type PROMS.

Van bovengenoemde cluster encoder zijn Inmiddels 2 , en van het data buffer 3

exemplaren 'gesütcht'. Vanwege het geringe aantal uiteindelijk te produceren

eenheden zullen zij allen In deze techniek gerealiseerd worden. De

voorversterkers die bij deze proportionele kamers gebruikt worden bieden de

mogelijkheid van een FAST-OR uitgang. Hierop voortbouwend is een 'FAST-OR'

eenheid ontworpen die 40 differentiële ECL Ingangen heeft vanuit de FAST-OR

van de voorversterkers en die 10 NIM uitgangen kent. De wijze van 'OR-ren'

van deze 40 ingangssignalen wordt bepaald door een aantal matrix bordjes

waarop met dlodepennen een bepaald OR patroon wordt ingesteld. Tevens werd

hiervoor een FAST-OR testapparaat ontworpen om de FAST-OR te kunnen

controleren op de aangelegde diodematrix. Verder werden voor dit experiment

nog de bestaande 19" kasten voor afstandsbesturing verkleind naar dubbele NIM
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eenheden en werden een drietal tripkasten ontworpen en gebouwd alsmede een

aantal hoogspanningsdelers.

2. Micro-processoren

Van het F AMP systeem zijn dit jaar 12 Centrale Processor-eenheden gemaakt

met wire stitch techniek alsmede 3 'dual port memories'. Nadat hiervoor In

Amsterdam een monitor geschreven was, zijn deze eenheden ter beschikking

gesteld voor software ontwikkeling bij de experimenten NA11 en UA1. Hierna

zijn het dual port memory en de geheugen-kaart die bij de centrale

verwerklngseenheid hoort omgewerkt naar een 'printed circuit' versie om

zodoende een redelijke produküe te realiseren. Ook Is een ontwerp gemaakt

voor een aan het FAMF systeem aangepast achterpaneel, waarna met behulp van

uitzendkrachten een tiental 'crates' geassembleerd zijn tot volwaardige FAMP

behuizingen Inclusief de aansluitmogelijkheld van standaard CAMAC voedingen en

ventilator-bakken. Aan het eind van het jaar werd aan de industrie opdracht

gegeven om, via computer aided design, lay-outs te maken van de CPU en het

64K dynamisch geheugen. Tenslotte werd begonnen met het ontwerp voor de

'interface' tussen het experiment van UA1 en het F4.MP systeem dat daar

gebruikt zal worden. Voor het overbrengen van programma's vanuit de NORD

naar de micro-processoren werd een zevental stroom-spannings omzetters

gebouwd om belde systemen met elkaar in overeenstemming te brengen»

3. Sigma totaal (UA4)

De volledige produktle voor dit experiment is dit jaar afgehandeld. Dat wil

zeggen dat de lay-out van alle prints, de assemblage hiervan plus de montage

In de detectoren, en het testwerk gedaan zijn. Voor de driftvlakken zijn dit 60

kanalen voorversterker/discriminator, voor het proportionele vlak ~400 kanalen

cascodeversterkers gevolgd door vormgevende versterkers die een signaal

afleveren dat de ADC's kunnen verwerken (plekgevoelige analoog-digttaal

omvormers) om de ladingsverdeling over de draad te bepalen. Voor het

verwerken van driftkamer signalen zijn 12 actieve opsplltskasten ontworpen en

gebouwd om de signalen uit de discriminatoren na 100 meter kabel te bufferen

en naar de TDC's (tijd naar digitaal getalomvormers) toe te voeren.

I
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4. Neutrale stromen (WA18)

De gemodificeerde printkaarten (13.000 kanalen) zijn op CERN door ons getest

en gerepareerd* Bij dit testwerk bleek namelijk dat er een groot aantal andere

fouten in deze elektronica aanwezig was, die er bij de oorspronkelijke

oplevering niet waren uitgekomen.

5. EHS

De geretourneerde driftkamers zijn In de mechanische afdeling onder handen

genomen, gedurende welke periode de elektronica afdeling regelmatig testwerk

heeft verricht aan de gerestaureerde dradenvlakken. In deze periode zijn ook de

door dit experiment gebruikte voorversterkers gemodificeerd en werd voor het

testen hiervan een nieuw voorversterker-testapparaat ontworpen en gebouwd.

6. Twee foton experiment

Op SLAC maakt men gebruik van voorversterkers die overgenomen zijn van een

ander experiment (PEP4). Deze versterkers vertoonden echter dermate slechte

DC eigenschappen dat een andere oplossing noodzakelijk bleek. Op specificaties

van de betreffende fysici is daarna een nieuw ontwerp gemaakt.

7. SING (LEAR)

Dit is voor deze afdeling een nieuw experiment, waai voor In eerste instantie

een groot aantal vragen opgelost moesten worden. Testwerk is gedaan aan een

aantal prototype kamers waarna de prints rond de definitieve kamer bepaald en

geplakt konden worden. Ook is er een nieuw type voorversterker ontworpen die

aan moet sluiten op elektronica van een andere groep. Verder is het later te

gebruiken ADC systeem uitgetest en werden er tests gedaan aan kabels om

zodoende een geschikte kabel voor dit experiment te selecteren.

8. Algemeen

Daar in 1981 de official e opening van het Instituut plaatsvond, is er door de

afdeling een irlrBtalHng gemaakt van recente ontwikkelingen In de elektronica.

Er werd begonnen met de opstelling van een XY tafel bestuurd door een micro-
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coraputer voor een half automatische wire stitch inrichting. Voor deze opstelling

werd, naar analogie van een model in gebruik bij de firma Hollandse Signaal

Apparaten, een tafel voor het bevestigen van printplaten gekoppeld aan een

pneumatisch bediend sütchmechanisme. Ook werd de software geschreven voor

bet Invoeren van bedradingslijsten en het omzetten van deze lijsten in XY

coördinaten voor het eigenlijke stitchproces.

De PDP11 computer voor het testen van elektronica werd uitgebreid met

wlnchesterschijven en meer geheugen, terwijl het bedrijfssysteem van het

één gebruikers RTU veranderd werd in het meer gebruikers RSX11M. Met name

de wlnchesterschijven hebben dit jaar aanleiding gegeven tot veelvuldige

contacten met de leveranciers vanwege een aantal kinderziekten in dit nieuwe

ontwerp. Tenslotte is er door de af deling hulp verleend bij een aantal nieuwe

micro-processor prakttcumopstellingen en werden reparatlewerkzaamheden

verricht aan de bestaande drifttLjd-meetelsktronica (DTR, DEC) van NA11 en

EHS.

•
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2.20 Mechanlache Afdeling

Voor medewerkers: zie Appendix A.

In het verslagjaar Is gewerkt aan de volgende projecten.

1. EHS

Van de twee driftkamers die In het najaar van 1980 voor onderhoud naar

Amsterdam zijn gebracht, namelijk eenheid A en eenheid C, is eenheid C -

voorzien van een aantal nieuwe draden en een verbeterde gasafdlchting - in juni

teruggestuurd naar CERN. Eenheid C gaf wat meer problemen maar is toch in

oktober op transport gezet. Op de terugreis heeft men eenheid B meegenomen,

eveneens met de bedoeling deze kamer eens goed onderhanden te nemen. Het

euvel van deze kamers is namelijk dat een aantal veldvormende draden in de

lijm waarmee ze worden vastgezet zwart worden (corroderen), en na verloop

van tijd breken. Na onderzoek is gebleken dat de lijm welke is gebruikt

chloor bevatte. Het vermoeden bestaat dat dit één van de oorzaken is waardoor

de draden breken. In het najaar zijn duurproeven begonnen met een aantal

draden welke in positie zijn gebracht met diverse soorten lijm en soldeertdn en

de daarbij behorende flux. Men heeft hiervoor één van de EHS kopiekamers

gebruikt. In november is toch reeds een aanvang gemaakt met de

voorbereidingen om begin 1982 te kunnen starten met de revisie van eenheid B.

De bedoeling i s dan dat alleen de meetdraden kunnen blijven zitten, en dat all"

andere draden zullen worden vervangen. Tevens wordt er dan gewerkt aan de

verbetering van de gasafdichting.

2. PEF-9 twee foton experiment

Voor dit experiment werden in het verslagjaar 2 Cerenkov-tellers gebouwd. Elke

Cerenkov-teller bestaat uit twee aparte dozen met daarin onder andere 6 grote

en 6 kleine spiegels. De moeilijkheden hij de constructie van de grote van

kunststof vervaardigde elüpsoiae spiegels waren:

1. het bereiken en handhaven van de goede vorm,

2 . de vereiste gladheid van het oppervlak,

3 . het aanbrengen van een goede reflecterende laag op dit oppervlak.

L
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In december zijn twee dozen naar Amerika verstuurd- De schalen die hij deze

dozen horen worden ter plaatse van een spiegelend oppervlak voorzien. Na een

periode van experimenteren met het dompelen van de schalen In een aantal

laksoorten, waarop men een aluminiumspljegel kan opdam pen, zijn we nu zover

dat de volgende twee dozen - voorzien van kunststof schalen met een

reflecterend oppervlak - verstuurd kunnen worden. Daar echter te verwachten Is

dat de kwaliteit van de opgëdampte spiegels terug zal lopen, wordt er serieus

over gedacht om In de toekomst spiegels op glas-ondergrond te construeren.

3 . ACCMOR

In totaal zijn voor dit experiment zes proportionele kamers gebouwd, te weten:

- 3 stuks bestaande uit één coördinaatvlak,

3 stuks bestaande uit twee coördinaatvlakken.

Bij elke kamer is een bijbehorende ophanginstallatie gebouwd. Het werkzame

oppervlak van deze kamers Is circa 0,9 x 3,7 m2 . De laatste twee kamers zijn

in de maand oktober naar CERN verstuurd.

4 . Groep Vertex-detector

Voor deze groep is in het verslagjaar een stikstoËUser gemaakt. De toepassing

van deze laser i s het calibreren van dradenkamers.

5. UA4

Begin februari van het verslagjaar zijn acht stuks kleine driftkamers

gereedgekomen en naar CERN verstuurd. Twee stuks waren al eerder

gereedgekomen zodat in totaal tien stuks zijn afgeleverd. In de periode maart-

aprU zijn voor kamers welke in CERN werden gebouwd de daarvoor benodigde

meetvlakjes geboord.

6. SING (LEAR)

In januari van het verslagjaar Is een begin gemaakt met de bouw van een

rechthoekig testkamertje bestaande uit een anodevlak van draden, in positie

gebracht met de zogenaamde busmethode, en twee kathodevlakken opgebouwd uit

Rohacell en gemetalliseerd mylar folie. De problemen hiermee bestonden voor

een gedeelte uit een te hoge gaslekkage. Later i s nog een kleiner kamertje

gemaakt.

I
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In april Is een begin gemaakt met het schuimen van zogenaamde ronde

kathodevlakken. Het schuim dat hierbij wordt gebruikt Is PUR

(polyurethaan-schulm). In eerste Instantie ging het schuimen zeer voorspoedig.

Later zou blijken dat dit een gelukstreffer was geweest zodat er een periode

aanbrak van ups en downs, wat uiteindelijk resulteerde In de overtuiging, dat

wanneer men een volkomen volgeschulmde mal wilde bereiken - met een

acceptabel glad oppervlak - genoegen genomen moet worden met een zwaarder

geschuimd vlak» Dat betekent voor de LEAR kathodevlakken een hoeveelheid

schuim van minimaal 1200 gram. De stesaliet bogen voor het prototype met

daarin de gaatjes voor het in positie brengen van de draden (circa 750) zijn

geboord en gefreesd op de nieuwe CNC-gestuurde freesmachine. De

nauwkeurigheid waarmee deze gaatjes zijn geboord lijkt acceptabel. In totaal

moeten er vier van deze kamers worden vervaardigd met een bijbehorende

instelt af el. Deze lnsteltafel moet worden vastgemaakt aan het frame van de

magneet welke in het experiment wordt gebruikt. Tevens moet er nog een

opstelling komen om een aantal cMm-maHan»TWB welke ook hij het experiment

gebruikt worden In positie te kunnen brengen. In het voorjaar van 1983 moet

alles gereed zijn.

7. PESTOV tellers

In augustus zijn we gestart met werkzaamheden om te komen tot een

zogenaamde poor man's teller. Allereerst Is er een 'bulk'- en opper-

vlakteweerstand meetapparaat gemaakt om de weerstand te meten van

isolatieplaten. Parallel hieraan zijn een aantal frames en platen gemaakt

waarmee een eenvoudige tPVf*r kan worden samengesteld. Het werkzame

oppervlak i s circa 30 * 30 cm2. De resultaten waren van dien aard dat

besloten werd dit. werk te continueren en voorzichtig uit te breiden. Op dit

moment wordt gewerkt aan een installatie om isolatieplaten te gieten bestaande

uit glethars-kwartsmeel en grafietpoeder. Ook zijn er aan het eind van het

verslagjaar een aantal glasplaten besteld, zodat het in de nabije toekomst

mogelijk Is een begin te maken met een originele 20 cm glas PESTOV teller.

Voor dit project is nog een gassysteem ontworpen met welks vervaardiging

inmiddels een begin is gemaakt.
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8. Driftbuis

In de periode september tot en met december is er hulp geboden bij de

vervaardiging van een zogenaamde driftbuis • De werkplaats heeft zich

voornamelijk beziggehouden met het fabriceren van nauwkeurige opspandoorns en.

hulpapparatuur voor het gieten van de buis, maar ook met het maken van de

onderdelen van deze driftbuis. De buis moest vacuümdicht zijn en geschikt voor

een spanning van 60 kV, hetgeen belde bereikbaar bleek. De buis is inmiddels

op CERN.

9. Algemeen

In het verslagjaar zijn de twee CNC-bestuurde machines afgeleverd, te weten

een freesmachine 2^ D met B-as (rondtafel), en een draaibank - 190 mm

boven het bed, lengte tussen de middelpunten 7SO mm. De machines zijn beide

door eigen mensen geplaatst, hetgeen betekent dat er zeker voor het plaatsen

van de freesmachine met een gewicht van 5 ton, arbeidsintensieve hulpmiddelen

moesten worden gemaakt. In de kunststof-werkplaats zijn In het verslagjaar

voor diverse groepen en instituten weer ean aantal scintillatietellfirs gemaakt

van uiteenlopende vorm en grootte. Voor service aan apparatuur, opgesteld bij

de experimenten in CERN zijn een aantal technici voor een aantal weken

beschikbaar geweest.

Al met al was 1981 een jaar waaruit gebleken is dat het aantal projecten en

werkzaamheden, waarbij de Mechanische Afdeling betrokken is geweest,

duidelijk hoger lag dan in voorgaande jaren.
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2.21 Tekenkamer

Voor medewerkers: zie Appendix A.

1. ACCMOR

Voor de NA11 opstelling In CERN zijn er twee verschillende typen van

proportionele dradenkamers gemaakt met een gevoelig oppervlak van 910 x 3700

mm2. Om een lichte constructie zonder uitwendige frames te maken is voor de

anode- en kathodevlakken gekozen voor de voorspantechnlek. De gasfolieframes

zijn door middel van ean sandwlch-constructie verstevigd. Verder zijn er voor

dit experiment tekeningen gemaakt voor de ophangconstrucüe, het

'pointer-systeem' en de behuizing voor de bijbehorende elektronica.

2 . PEP9

Nadat aan een In de werkplaats gemaakte mock-up metingen gedaan waren zijn

de tekeningen van de definitieve Cerenkov-teUer gemaakt. Cm in de

deeltjesbaan zo weinig mogelijk materiaal toe te passen Is de achterwand In

sandwich uitgevoerd van één laag perspexschuim, met aan weerszijden een dunne

laag glasver sterkte epoxy. Om de teller in het experiment te kunnen plaatsen Is

de voorkant idtschulfbaar gemaakt (zie fig. 1 ) . De grote spiegels zijn voor-

lopig in glasvezelversterkte epoxy uitgevoerd. Hiervoor zijn de mallen getekend.

De kleine spiegels liggen buiten de deeltjesbaan en konden daardoor met de

elaktrofor meermethode van 2 mm dik nikkel gemaakt worden.

Fig . 1.
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Fig. 2.
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3 . SING (LEAR)

Voor dit experiment worden rondom een gepolariseerd doelwit twee boogvormige

proportionele dradenkamers ontworpen zoals geschetst In flg. 2. De eerste

kamer heeft een straal van ongeveer 70 cm en een meetberelk van 90"; de

tweede een straal van 60 cm en een meetberelk van 160°. Voor de wanden die

In de deeltjesbaan staan Is gekozen voor polyurethaan-schuim. De draden staan

verticaal en worden aangebracht met de krimptechniek in van te voren

nauwkeurig geboorde gaten. Op de buitenste vlakken zijn koperbanen op

kaptonfolie aangebracht voo*" de kathodeultlezlng. De bijbehorende elektronica Is

opgenomen In de ondersteuningsconstructie. De dradenkamers zijn verrijdbaar op

een raü die met behulp van consoles aan de centrale magneet Is bevestigd. De

positie van de kamers is door middel van een <Hĝ aaTHn«»aai op afstand af te

lezen.

4. PESTOV-teUer

Er is eerst een ontwerp gemaakt van een "armelui1 s" Pestov-teller. Hiervoor

werd een instrument getekend dat van de te gebruiken isolatieplaten de

oppervlakteweerstand en de 'buikweerstand' meet. Vervolgens is er een volledig

tekeningenpakket gemaakt van een Pestov-teller met glasplaten die geschikt Is

voor hogere druk (20 bar). Hiervoor werd een bijbehorend hogedruk

gasregelsysteem ontworpen.

5. Vertex (MARK-J)

Als proefproject voor een vertex-detector in het MARK-J experiment in DESY. is

begonnen met het ontwerp en het tekenen van een testdriftkamer met

verstelbare 'grid'- en veldvormende vlakken. De vereiste hoge

plaatslngsnauwkeurlgheid van de meet-, veld- en griddraden wordt bereikt door

deze in Macor-kammen te geleiden. Om de kamer met een laserbundel te

kunnen testen zijn er kwartsvensters aangebracht.

6. Diverse werkzaamheden

- Voor de elektronica afdeling Is het mechanische ontwerp gemaakt voor een

'stitch'-automaat en voor een boor- en ponsautomaat ten behoeve van de

L
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prlntproduktLe in kleine series.

• In juni is een HTS-student afgestudeerd op een bij ons uitgevoerde

eindexamenopdracht. Hierbij worden de constructieve aspecten bekeken die bij

de bouw van een cylindrische vertex-detector naar voren komen. De

verplaatsingsberekeningen werden gemaakt op de traditionele mechanica manier

en met behulp van rekenmachineprogramma's die met de eindige elementen-

methode werken. Hierdoor waren vergelijkingen mogelijk die hebben

geresulteerd in de wens gebruik te kunnen maken van een programma waarin

ook honingraat materialen en knlkberekeningen mogelijk zijn.

Tevens werden er in het verslagjaar een driftbuis, plus de bijbehorende

gietmallen getekend.

Voor gebruik In het Instituut zijn er diverse Instrumenten ontworpen en

getekend.



-104-

2.22 Tecturiach ea huishoudelijke dienst

Voor medewerkers: zie Appendix A.

De activiteiten van de technisch en huishoudelijke dienst van sectie H richtten zich

in 1981 niet alleen op zaken ten behoeve van ons laboratorium, maar tevens werden

de technische belangen van MC en gedeeltelijk ook van SARA, en vooral de

technische voorzieningen In het ketelhuls - ten behoeve van het ZWO deel -

behartigd. Na oplevering en Ingebruikneming van de installaties Is wel gebleken dat

er, alhoewel dit veelal voor de medewerkers van het Instituut niet opviel, heel wat

storingen en kinderziekten in de technische Installaties moesten worden opgelost.

Hiervan zijn nog enkele problemen overgebleven, die zeker wel oplosbaar zijn, maar

waarbij financiële eisen van adviseur en installateur om de hoek komen kijken,

hetgeen dan weer voor ons als gebruiker reden is om alert te blijven dat deze

problemen niet op de lange baan worden geschoven. Binnen de secde H heeft de

technisch en huishoudelijke dienst het afgelopen jaar enige veranderingen en

verbeteringen in het gebouw ten uitvoer gebracht, waaronder de afscherming van de

grote roldeur van de montagehal in verband met het grote warmteverlies en de tocht

die door de kieren blies, maar in het bijzonder om het stof buiten te houden. In

de mechanische werkplaats is de pui tussen de mechanische werkplaats en de lasserij

zodanig verplaatst, dat er ruimte geschapen werd voor de numeriek gestuurde draai-

en frees-bank, die Inmiddels is geplaatst. Bij dit werk moesten ook de hijskranen

in beide ruimten worden verplaatst en de kraanbanen verlengd. Het probleem van het

door het oneigenlijk gebruik steeds openstaan van de nooddeuren, is met de

brandweer zodanig opgelost, dat de deuren nu te allen tijde weer door een veer

gesloten worden. Een begin Is gemaakt met het aanbrengen van leuningen aan beide

zijden van de trappen. Hierbij is de centrale trap gereedgekomen. De koffiebar

heeft in de werkkast annex opslagruimte een keukenuitrusting gekregen zodat bij

feestelijke gebeurtenissen beter gewerkt kan worden. Vele kleine werkzaamheden ten

behoeve van het goed functioneren van ons Instituut completeren het jaar 1981.

Voor 1982 staan enige grote werken op het programma; nog van 1981 overgebleven

en uit te voeren werkzaamheden zullen worden afgemaakt.
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2.23 Het BtoPEPR-projekt In Nijmegen

P.S. Oud, M.C.T. Raaymakers, R.T. Van de Walle, Th. Wijnen.

Dit project is - voor wat de belasting op onze afdeling betreft - nu de facto

beëindigd.

De belangrijkste activiteit in 1981 was het voltooien van de field test . De voortgang

hiervan heeft In 1981 ernstige hinder ondervonden van het premature vertrek van

Dr. Zahniser (eind 1980). Mede dankzij zijn bezoek van 2 maanden medio 1981

konden echter wel de meeste van de in het verslag van 1980 genoemde complicaties

alsnog worden verholpen. Ons eindrapport zal zich desalniettemin beperken tot een

analyse van de nu reeds ter beschikking staande verzameling van 6.000 uitstrljkjes.

Een uitbreiding tot 10.000 - het oorspronkelijke plan - zou gezien de huidige om-

standigheden een te zware belasting betekenen voor onze afdeling, en de statistische

significantie van onze conclusies niet wezenlijk beïnvloeden. De eindconclusies van

het MoPEPR-projekt zullen derhalve zijn zoals vermeld in een proefschrift van de

betrokkene, namelijk:

Het BloPEPR-systeera biedt de mogelijkheid om bij toepassingen op grote schaal met

hoge snelheden objectieve metingen te verrichten aan biologisch materiaal.

Specifiek met betrekking tot baarmoederhalskankeronderzoek kunnen preparaten in een

vooronderzoek worden uitgezift met een snelheid van ±20 uitstrljkjes/uur en met

percentages fout-negatieve (respectievelijk fout-positieve) bevindingen van ~-3%

(respectievelijk -23%).
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2.24 Verslag van de

In 1981 werd een belangrijke stap gezet op de weg naar de Instelling van een

NIKHEF-OR: een concept voor een voorlopig OR-reglsment kwam aan het eind van

het verslagjaar gereed. Dit concept werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van

FOM en door het NIKHEF bestuur i . o . De IR kan zich met het concept verenigen

met één uitzondering: namelijk de definitie van de onderneming NIKHEF, die wordt

beperkt tot het laboratorium in de Watergraafsmeer. Deze door het College van

Bestuur van de Universiteit van Nijmegen bedachte trouvaille verklaart Nijmegen wat

betreft de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden tot exterritorial gebied

en impliceert, dat noch de KUN- noch de FOM-werknemers (sapristL!) in een

NIKHEF-OR kunnen participeren. Deze constructie is naar de stellige overtuiging van

de IR in flagrante tegenspraak met de geest van de NIKHEF overeenkomst.

Hoewel het besluit bestuurlijke Integratie en fase H van de NIKHEF overeenkomst

nog niet door alle belanghebbenden zijn goedgekeurd, kwam in 1981 een

NIKHEF bestuur i . o . tot stand. Met een afvaardiging van dit bestuur werd éénmaal

vergaderd. Het was moeilijk om Inhoudelijk tot overleg te komen. Door het bestuur

werd sterk aangedrongen op gezamenlijke overlegvergaderingen van het bestuur met

IR en IK0-0R. Gezien de uitspraak van de Raad van Bestuur, dat IR en IK0-0R

tot de instelling van een NIKHEF-OR als ondernemingsraden zullen worden behandeld

en door het ontbreken van een reglement over een gezamenlijke overlegvergadering

meende de IR aan dit verzoek niet te kunnen voldoen. Het gereedkomen van een

concept OR reglement is een reden om dit besluit opnieuw te overwegen. Ook moet

een besluit worden genomen of de overlegvergaderingen met de bestuurder

gezamenlijk met de IKO-OR zullen worden gehouden. Met Ingang van 1 januari 1982

zal de in het verslagjaar benoemde beherend directeur als bestuurder gaan fungeren.

Gedurende 1981 vergaderde de IR 17 maal. Deze toename in de vergaderfrekwentie

vergeleken met vorige jaren Is een gevolg van het feit, dat met ingang van 1

februari 1981 IR-vergadering en -overlegvergadering nu afzonderlijk worden

geagendeerd en genotuleerd. In de samenstelling van de IR kwamen de volgende

wijzigingen: R. Jongerlus werd opgevolgd door C. Visser, In de vacature door het

vertrek van M. Schouten werd, gezien de resterende zittingsduur van de IR, niet

meer voorzien.
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In december werden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe IR, die met ingang

van 1 januari 1982 als volgt is samengesteld:

J. Konijn, B. Jongejans, L. Wlggers (WM Amsterdam)

G. Xieft, N. Macnack, H. Vink, G. de Vries (TAS Amsterdam)

E. Thoolen (studenten Amsterdam)

P. Klok (Nijmegen).

Ken veelvuldig terugkerend agendapunt was de integratie van de sectie H en K. Het

uitgangspunt van de discussie was het directiestuk "Organisatie en integratie in het

NIKHEF". De IR plaatste hij dit stuk de nodige kritische kanttekeningen. Minder

problemen had de IR met de stukken "Eerste uitwerking van de integratie in de

beherende sector" en "Beschrijving technisch huishoudelijke dienst".

De IR ging accoord met de volgende, door FOM ter advisering voorgelegde,

regelingen:

- bezoekersregeling en regeling buitenlandse reizen,

- regeling studiekostenvergoeding,

- regeling beroepsprocedure.

Over functieclassificatie werd een voorlichtingsmiddag gehouden, de conclusie van de

IR i s , dat functieclassificatie veel administratieve rompslomp geeft. Over de

detacheringsregeling is sinds de enthousiaste aankondiging van het FOM bureau, dat

deze geëvalueerd zou worden, niets meer vernomen. Aan het verzoek van de IR om

NS abonnementen voor FOM medewerkers te verzorgen, kon of wilde het FOM bureau

niet voldoen.

De uiterst pijnlijke situatie die ontstond door het te elfder ure afgelasten van de

"Open Dagen" door ZWO leidde tot het zenden van een brief aan ZWO. Hierop

volgde later een gesprek met de voorzitter van ZWO. Hierbij bleek dat de ook door

de IR sterk voorgestane openheid onder zekere voorwaarden mogelijk i s .

De IR besteedde veel aandacht aan zaken als de veiligheid van have en goed op het

WCW terrein, aansprakelijkheid en verzekeringen. Door de gecompliceerde juridische

situatie (ZWO is eigenaar, FOM en anderen zijn erfpachter, de beheerstlchttng WCW

i . o . is beheerder) is de afwikkeling van eisen tot schadevergoeding slecht geregeld.

De hoop is gewettigd, dat één en ander beter wordt georganiseerd als de

beheerstichting WCW rechtspersoonlijkheid bezit.

I
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De directie vroeg de IR advies over een concept voorUchtingsplan en informeerde de

IR over contacten, die door het NIKHEF zijn of worden gelegd met het

bedrijfsleven. Tenslotte zij vermeld, dat de procedures rond het vragen van advies

of Instemming door het bestuur aan de IR, moeten worden herzien. Vaak worden

concept stukken aan de IR voorgelegd, welke na behandeling door de IR door het

bestuur alsnog werden gewijzigd.

I
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Hoofdstuk 3

3.1 ELE.CTRONENVERSTROOIING

3.11 In le id ing

Alhoewel verbeteringen aan de versneller nog zoveel tijd vergden in

1981 dat weinig bundeluren ter beschikking zijn gesteld van de experimen-

tatoren kan toch van opmerkelijke testresultaten worden gesproken zowel in

de LEF- als in de EMIN-hal.

De beide grote spectrometers QDD en QDQ in het 500 MeV eindstation (EMIN)

inclusief de complexe detektie apparatuur en data handling systemen blijken
-4

te functioneren volgens ontwerp specificaties. Resoluties van 1 x 10 en
_3

1 x 10 resp. met de QDD en QDQ zijn aangetoond. De afscherming rond de

focusvlakken is dermate effectief dat werkzame doorsneden in de orde van

10 cm /sr kunnen worden gemeten.

Opmerkelijk vooral was het eerste testresultaat met beide spectrometers

in coïncidentie. Hierbij is aangetoond dat aanpassing van de dispersie van

het afbuigsysteem (in de zogenaamde energy-loss mode) aan de vaste disper-

sies van beide spectrometers een resolutie van de missing-energy oplevert

die zeker 5 x beter is dan elders is verkregen. Het tijdscheiden vermogen,

ook van groot belang voor coincidentiemetingen, bleek te voldoen aan de

verwachting (1 a 2 nsec).

Op basis van deze testresultaten kan het geprojecteerde wetenschappelijke

programma nu starten. Een begin is gemaakt met uitvoering van het programma,

vastgelegd in een achttal officiële voorstellen voor (e,e') metingen aan

1 6 0 , B-isotopen, 3 9K, 5 CTi, 5 8Ni, Pd-isotopen, 88Sr en 48Ca. Gezien de

voortgang geboekt met de versneller kan dit programma worden uitgevoerd

bij inkomende energieën van 100 - 300 MeV bij targetstromen van > 20 )JA.

De duty factor is nu in de orde van 2% (500 pps x 40 lis).

In het lage energie station is het testprogramma tot een afronding gekomen.

Niet alleen blijkt de voor 180 experimenten noodzakelijk lage achtergrond

te realiseren, maar tevens is de theoretische resolutie van 1 x 10 be-

reikt. Ook in dit station kan worden begonnen aan uitvoering van het
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19 49
wetenschappelijk programma op basis van twee voorstellen ( F en Ti).

De samenwerking met Saclay is gecontinueerd. De Saclay-NIKHEF-K resul-

taten van de afgelopen jaren op het gebied van de magnetisatie verdelingen

in kernen hebben hun weerslag gevonden in een overzichtsartikel (zie 3.151).

De coincidentiemetingen He(e.e'p) aldaar zijn nu afgerond. Een artikel is

gereed gekomen.

Naast samenwerkingsverbanden met Mainz, Darmstadt en MIT dient hier vermeld

dat de samenwerking op theoretisch gebied resultaten heeft opgeleverd,

met name wat betreft pit-polarisatie effecten in ' Cu en K. Ter voor-
3

bereiding van het aanstaande coincidentie experiment He(e,e'p) is goede
3

voortgang geboekt bij de constructie van een vloeibaar He target door de

Technische Hogeschool Delft. In samenhang hiermee is een uitgebreide studie

gaande omtrent coincidentiemetingen op het NIKHEF-K met de 2-spectrometer

apparatuur die speciaal voor dit doel is ontworpen. Zo is veel werk verzet

teneinde de uitgebreide software programma's te realiseren. Verheugend is

de sterk toegenomen belangstelling van studenten voor het electronenver-

strooiingsprogratmna èn de verdere uitbouw van de samenwerking tussen

NIKHEF-K en VU-fysici op dit gebied.

Tenslotte dient vermeld dat al een sterke interesse is gebleken van buiten-

landse groepen (Mainz, Saclay. Washington, Troy, enz.) voor collaboratie

met de NIKHEF electronenverstrooiingsgroep.

3.12 De EMIN-hal

3.121 Het 500 MeV bundelbehandelingsysteem (AFBU)

(J.W. den Herder, G. Luijckx, R. Maas)

AFBU is opgeleverd. Op de magneetveldmeting-apparatuur na zijn alle

geplande onderdelen geïnstalleerd. Het geheel functioneert volgens ver-

wachting. Het vacuümsysteem is verder geïntegreerd in het veiligheids-

systeem. De "noodrem" die nu ook op AFBU is aangesloten, reduceert het

beschikbare bundelvermogen zodra een zeker stralingsniveau (als gevolg van
-4

missturing) wordt overschreden. Er is een resolutie beter dan 10 gerea-

liseerd.
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Bij wijze van experiment wordt in één van de buigmagneten het opgewekte

synchrotronlicht via een eenvoudig optisch systeem geobserveerd. Na het

toevoegen van een calibratie voorziening functioneert deze opstelling als

een (nieuwe) niet-interfererende bundelpositie monitor, welke eventueel ook

in de andere buigmagneten geïnstalleerd kan worden.

3.122 De QDD en QDQ spectrometers

(H. Boer Rookhuizen, C.W. de Jager, F.H.M. Keizer, J.J. Kuijt,

J.B. van der Laan, G. Luijckx, C.W.J. Noteboom, H. de Vries)

De nog ontbrekende randapparatuur is aangesloten en de beveili-

gingen zijn geperfectioneerd. De afschermingsblokken bleken enigszins in-

gezakt te zijn waardoor de deuren blokkeerden. Dit euvel is verholpen.

In de bundelperiodes van juni en december zijn uitgebreide testmetingen

aan de QDD spectrometer uitgevoerd. Hierbij kon aangetoond worden dat het

intrinsieke oplossend vertragen beter dan 10 is. Een aantal "listmode"

spectra werd genomen voor de bepaling van de matrixelementen van deze

spectrometer. In deze periodes zijn ook de eerste testmetingen aan de

QDQ spectrometer verricht.

3.123 Detectiesystemen in de QDD en QDQ spectrometers

(P.C. Dunn, E. Kok, P.K.A. de Witt Huberts (NIKHEF-K), H. Blok(VU))

De doelstellingen van de detectie systemen - veeldraads proportie

nele kamers en trigger detectoren - zijn gerealiseerd. Het systeem (sche-

matisch getoond in Fig. 3.123) biedt als mogelijkheden:

a) 0.25 mm plaats- en 8 mr hoek-scheidend vermogen van de electron-baan

bepaling in het brandvlak van de QDD spectrometer. Het QDQ brandvlak

heeft op dit moment een 10% impulsgreep met 0.25 mm scheidend vermogen

en een 4 mr hoekresolutie in het magneet-symmetrie vlak.

b) Achtergrond niveau in het QDD brandvlak is door triggerselectiviteit
—38 2

en deeltjesrichtingscriteria tot het niveau van 10 cm /sr in werk-

zame doorsnede omlaag gebracht.

c) De aerogel (n = 1.05) trigger Cerenkov detector in de QDQ heeft een

gemiddelde respons van 17 foto-electronen voor hoog relativistische

deeltjes. Bij een drempel instelling van 2.5 foto-electronen (bepaald
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Fig. 3.123 Overzicht van de detectiesystemen in de QDD en QDQ spectrometers
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door residuele scintillatie effecten voor pionen) betekent dit een elec-

tron onderdrukkingsfactor van 'v 10 voor pion productie experimenten,

d) De logica voor selectie van tijd-coincidente gebeurtenissen in QDD en

QDQ detectoren werkt. De tijdscheiding is na eerste orde vluchttijd

correcties 1.3 ns FWHM. Een verdere optimalisatie van magneet optica

zal de tijdscheiding dicht bij de theoretische 700 ps brengen.

De coincidentie efficiency voor 70 MeV protonen gemeten in de kinema-

tisch overbepaalde verstrooiing aan vrije protonen, blijkt > 95% te zijn.

Op het niveau van de dradenkamer informatieverwerking is de drifttijd in-

terpolatie logica verbeterd door een randomizer variabele aan de oorspron-

kelijke 2-dimensionale opzoektabel toe te voegen. Kanaalbreedte alineari-

teiten zijn nu minder dan 10%, stabiel, en kunnen software gecorrigeerd

worden. Voorts is een "datacompressor" module in aanbouw dat voor hoog

scheidend vermogen (e,e') metingen kinematische en aberratieve correcties

met een cyclustijd van < 5 ys per gebeurtenis kan uitvoeren. De draden-

kamers (met een totaal van ca 1800 draden) blijken zeer betrouwbaar en

stabiel te functioneren over een bedrijfsperiode van reeds Ij jaar.

3.124 EMIN software

(J.E.P. de Bie, C.W. de Jager, W. Kegel (NIKHEF-K), H. Blok (VU))

De computer configuratie werd uitgebreid met een kleine 10 Mb disc

om het in- en uitswappen van programma's te versnellen. Het besturings-

programma MEJAZ werd grotendeels opgeleverd. Hiermee kunnen nu de stand

van de trefplaat, spectrometerspleten en kleppen en de magneetvelden van

de spectrometerelementen ingesteld worden. Daarop kan een meting gestart

worden voor een bepaalde tijdsduur of totdat een ingestelde hoeveelheid

lading verzameld is. Tijdens de meting kunnen de reeds verzamelde gegevens

op een hoog-scheidend vermogen display bestudeerd worden. Zogenaamde list-

mode spectra worden - gezien de benodigde opslagruimte - tijdens de meting

al naar magneetband weggeschreven. MEJAZ kan tot nu toe alleen de gegevens

van het QDD detectiesysteem uitleeen. Een gestaag groeiend aantal test-

en datareductie routines wordt of in C of in Pascal geschreven. Zo is

voor het testen van de detectorsystemen - ooi', van de QDQ - een serie

routines geschreven waarmee detectorgegevens on-line uitgelezen, gecon-

troleerd en op een beeldscherm weergegeven kunnen worden.
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3.125 Verdere EMIN-apparatuur

(H. Boer Rookhuizen, C.W. de Jager, F.H.M. Keizer, J.B. van der

Laan, G. Luijckx, C.W.J. Noteboom, H. de Vries)

De door de fabrikant uitgevoerde modificaties aan de spleet/klep

constructies voldoen aan de verwachtingen. Ook de nieuwe opzet van het

uitgangsvenster naar de detectoren - opgebouwd uit 12.5p kapton ondersteund
2

door 6 mg/cm kevlar en nogmaals 12.5y kapton na een tussenvacuum - werkt

bevredigend. Eenzelfde venster is ook geïnstalleerd aan de QDD spectro-

meter. De verrijdbare dumpquadrupolen zijn geïnstalleerd.

Ook de "glijdend folie" vacuumkoppeling tussen verstrooiingsdoos en beide

spectrometers voldoet nu. Afgezien van een paar mechanische modificaties

om de stralingsbestendigheid van de vacuumafdichting te verbeteren be-

stonden de voornaamste werkzaamheden uit het ontwerpen, bouwen en testen

van de besturing van de glijdend-folie aandrijving. Speciaal vermeld dient

de ontworpen balgconstructie. Een roestvrij stalen veerbalg zou zeer kost-

baar geweest zijn. In plaats hiervan is een rubberen balg ontworpen die

in de praktijd uitstekend voldoet.

3.126 Testmetingen

(R.J.M. Bonnie, W.T.A. Borghols, J.F.J. van de Brand, A.W. Bronk-

horst, A.C.J. Burghardt, P.C. Dunn, J.W. den Herder, C.W. de Jager,

E. Jans, P.H.M. Keizer, J.B. van der Laan, L. Lapikas, G. Luijckx,

R. Maas, L. Prins, E.M.N. Quint, A.M. Selig, J.M. Verheyen, C. de

Vries, H. de Vries, P.K.A. de Witt Huberts, I.E. Zacharov (NIKHEF-

K) , H. Blok, H.P. Blok, L.T. van der Bijl, A.J.H. Donné, G. van

de Steenhoven, L. de Vries (VU))

Gedurende de maand juni werden testmetingen uitgevoerd in de EMIN

hal met E Q = 140 - 200 MeV, ï = 1 - 8 UA, f = 50 - 150 Hz, puls lengte

4 - 20 ys. Veel tijd werd besteed aan de studie van eigenschappen van het

afbuigsysteem (AFBU) dat vrijwel voortdurend in "energy loss mode" werd

bedreven. In combinatie met fijnregeling van de QDD spectrometer kon een
-4

scheidend vermogen worden bereikt van 1.5 x 10 .

L
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Het detectorsysteem van de QDD (zie 3.123) werd uitvoerig getest: hoog-

spanningsplateaus, efficiënties, timing aspecten e.d. werden bepaald van

alle dradenkamers. Een aantal spectra werd opgeslagen in "list-mode", ten-

einde hieruit nadere gegevens van de spectrometer optica af te leiden.

Tevens werden calibratie metingen uitgevoerd. De eerste tests aan de QDQ

(hadron) spectrometer en detectorsysteem werden verricht met verstrooide

electronen.

Ook gedurende de maand december werden testmetingen uitgevoerd bij een

energie van 100 MeV en bundelintensiteiten tot 25 yA. Speciale aandacht

werd besteed aan de faseruimte van de bundel in de versneller. Aangetoond

kon worden dat het noodzakelijk gebleken ruimen van de collimatoren in de

versneller de faseruimte niet nadelig had beïnvloed.

In de EMIN-hal werden metingen gewijd aan de energie-calibratie, de

detector efficiëntie, de achtergrond en de dode tijd van het detector-

systeem.

3.13 De LEF-hal

3.131 De 180° verstrooiingsopstelling

(L. Jansen, L. Lapikas, J.M. Verheyen (NIKHEF-K), A.J.H. Donnë,

W. Heubers, G. van Middelkoop. L. de Vries (VU))

Teneinde het inregelen van de bundel te vergemakkelijken zijn alle

quadrupolen en dipolen nauwkeurig gecalibreerd, zodat deze magneten bij

bekende versnellerenergie van te voren binnen 1% nauwkeurig kunnen worden

ingesteld. De exacte bundelenergie en/of magneetinstelling is te bepalen

door middel van ESR-probes in alle zes dipoolmagneten. Uit ijkmetingen

bleek dat deze prototype probes nauwkeurig zijn tot op 0.2°/oo.

Alle bundeldiagnostische apparatuur, geïnstalleerd of gewijzigd in voor-

gaande jaren, is voor zover dit nog niet gebeurd was met de electronen-

bundel getest en geijkt. Hieronder vallen o.a. de cavity-monitor, de loss-

monitor, de Faraday-cup en de secundaire emissiemonitor vóór de Faraday-cup.

De computerprogramma MEJAZ, dat de experimenten stuurt, is gereed en
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werkt bevredigend. Als basis voor dit programma heeft het gelijknamige

programma voor EMIN gefungeerd. De functies van het programma zijn: het

instellen van het spectrometerveld, het positioneren en het heen en weer

bewegen van de trefplaat, het uitlezen van het tellersysteem en het op-

slaan van de gegevens op magneetschijf.

Er wordt gewerkt aan vervanging van het huidige tellersysteem door een 16-

kanaals dradenkamer. De te verwachten resolutie van deze kamer is 0,2 mm

(Ap/p = 0.01%).

3.132 Testresultaten

Het tellersysteem is in het voorjaar voor zover mogelijk getest en

afgeregeld met een Ru-bron. Het grootste deel van de bundeltijd in 1981

is gebruikt voor het testen van dit systeem met verstrooide electronen.

De rest van de bundeltijd is benut voor het testen van bundel-diagnostische

apparatuur en het bepalen van bundel-optische eigenschappen.

De bundelparameters waren: energie 40 - 110 MeV, herhalingsfrequentie

50 - 150 Hz, pulsduur 3 - 4 0 ps, gemiddelde stroom 0,5 - 8,0 pA en primair

energiespectrum 0,1 - 0,5%. In het najaar is het mogelijk gebleken om

binnen enkele minuten de bundel op de trefplaat te brengen. Daarna is nog

ongeveer een uur nodig voor fijnafregeling van het bundelbehandelings-

systeem. De transmissie, welke eerder in het jaar vooral bij lage energie

nog slecht was, is in het najaar verbeterd tot 80% bij 40 MeV en 100% bij

75 MeV en hoger. De diameter van de bundelspot op de trefplaat bij disper-

sievrije afbeelding is 2 mm (bij AE/E » 0,15%).

27
Een aantal elastische pieken van Al is gemeten met verschillende tref-

plaatdiktes. De piekbreedten zijn volledig te verklaren uit energieverlies

in de trefplaat, oplossend vermogen van het tellersysteem en de doorgelaten

energieband. De achtergrond in de verstrooiingshal is van dezelfde grootte-

orde als bij EVA. Dit lage niveau is een noodzakelijke vooxvaarde voor het

meten van de kleine werkzame doorsneden bij 180 verstrooiing. Deze toe-

stand is bereikt door het aanbrengen van lokale afscherming en door nauw-

keurig sturen van de bundel door het gehele systeem. Kleine missturingen

creeeren in de verstrooingshal een te hoge achtergrond.

L
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3.14 Electronenverstrooiing met MEA

58
3.141 Onderzoek aan laagliggende toestanden in Ni

(P.K.A. de Witt Huberts (NIKHEF-K), H. Blok, H.P. Blok, J.F.A. van

Hienen, G. van Middelkoop (VU))

Een begin is genaakt met het Ni(e,e') experiment aan laagliggende

0 , 1 en 3 toestanden. Drie spectra werden opgenomen bij een bundelenergie

van 204,7 MeV en verstrooiingshoeken van 63,8°, 79,8° en 128,8° (Fig. 3.141).

Een resolutie van 35 keV werd gehaald. Deze spectra zijn geanalyseerd en ge-

ven voor de belangrijkste niveaus sterktes in overeenstemming met uit de

literatuur bekende waarden. Ook werd een korte meting met matige resolutie

bij 107 MeV en 90° verricht.

. go
3.142 Electronenverstrooiing aan de 1 toestand in Sr

(P.K.A. de Witt Huberts (NIKHEF-K), H.P. Blok, L.T. ..van der Bijl(VU))

In samenwerking met de Technische Hogeschool van Darmstadt is een
+ 88

onderzoek gaade aan de 1 toestand bij 3,48 MeV in Sr (zie 3.152). Deze

metingen worden aangevuld door metingen bij hogere waarden van de impuls-

overdracht (0,7 - 1,5 £m~ ) bij NIKHEF-K. Een eerste spectrum (Fig. 3.142)

is opgenomen bij 107 MeV en 154 .

3.143 Inelastische verstrooiing aan Ti

(A.M. Selig, P.K.A. de Witt Huberts (NIKHEF-K), H.P. Blok, J.F.A.

van Hienen (VU))

Deze studie stelt zich ten doel een systematisch onderzoek van til

en M3 overgangen in de £~ ,^-sciiil. Ter voorbereiding zijn een paar spectra

opgenomen bij 107 MeV aan natuurlijk titanium.

39
3.144 Een 1-verboden overgang in K

(C.W. de Jager, P.H.M. Keizer)

Berekeningen aan de transversale, vormfactor voor excitatie van het
39

2,53 MeV niveau in K zijn uitgevoerd door Suzuki met verschillende vormen

van de residuele potentialen. Deze beschrijven onze eerdere metingen in het

I
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hoek van 63,8°.
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tweede maximum correct. In het eerste maximum waar de gevoeligheid voor de

verschillende potentialen het grootst is, zijn nog geen experimentele gege-

vens beschikbaar. Om deze studie af te ronden wordt de vormfactor van dit

niveau in het q-gebied van 0,7 - 1,5 fm bestudeerd. Een eerste spectrum

bij 107 MeV en 154 is opgenomen.

De goede overeenkomst van de reeds bepaalde gegevens voor het quadruplet

bij 3,02, 3,60, 3,88 en 4,12 MeV met berekeningen van Hamamoto (Phys. Lett.

52B (1974) 129) heeft geleid tot een experiment in Utrecht, waarin onze

spintoekenning van 5/2 aan het 3,88 MeV niveau werd bevestigd.

3.145 Electronenverstrooiing aan Pd-isotopen

(A.C.J. Burghardt, C.W. de Jager, J.B. van der Laan, H. de Vries)

Gezien de te verwachten moeilijkheden bij de vervaardiging van

osmium trefplaatjes is besloten de test van het Interacting Boson Model

voorlopig uit te voeren aan Pd-isotopen. Ter voorbereiding van dit experi-

ment is in de bundelperiode van juni een spectrum opgenomen aan een natuur-

lijk palladium trefplaat.

Verrijkt (tot meer dan 90%) trefplaat materiaal is inmiddels verkregen.

Hiervan zijn trefp]

metingen en dikte.

Hiervan zijn trefplaatjes van Pd en Pd vervaardigd van de juiste af-

3.146 Coïncidentie experimenten

(A.W. Bronkhorst, P.C. Dunn, E. Jans, P.H.M. Keizer, E. Kok,

L. Lapikas, E.M.N. Quint, K. Scholten, H. de Vries, P.K.A. de Witt

Huberts)

Ter voorbereiding van (e,e'p) coincidentie experimenten aan complexe

kernen werden bij 250 MeV bundelenergie metingen verricht van de reactie

H(e,e'p) met behulp van een CH~ trefplaat. Aangezien deze reactie een grote

opbrengst heeft en kinematisch overbepaald is, konden een aantal belangrijke

eigenschappen van de gehele coincidentie opstelling zo gemakkelijk worden

bepaald. Het scheidend vermogen in het "missing energy" (E ) spectrum was

150 keV, een waarde die verkregen kon worden door toepassing van de zoge-

naamde dispersie-aanpassing techniek. Hierbij wordt de energie dispersie

I
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van de electronenbundel op de trefplaat zodanig aangepast aan de dispersies

van de beide spectrometers (QDD en QDQ) dat het scheidend vermogen in E

onafhankelijk is van de doorgelaten primaire energiespreiding. Met deze

nieuwe techniek en dankzij de goede optiek van beide spectrometers kan

thans een scheidend vermogen in E worden bereikt dat vijf maal beter is

dan in andere soortgelijke coincidentie opstellingen (Fig. 3.146).

o i
Missing Energy [MeVI

25 30
Coincidence Resolving Time (ns)

Fig. 1.146.a

"Missing energy" spectrum gemeten

in de zgn. "double dispersion matching

mode". De dispersie in de primaire

electronenbundel was 600 keV.

Fig. 1.146.b

Tijdspectrum van protonen gemeten

in coincidentie met verstrooide

electronen.

I
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Het bereikte tijdscheidend vermogen was 1,3 ns, waarvan 0,7 ns afkomstig is

van de intrinsieke tijdspreiding van de triggersignalen. Voor meer details

van de detectiesystemen in de brandvlakken van de QDD en QDQ spectrometers

wordt verwezen naar 3.123.

De bovengenoemde resultaten in tijd en energie scheidend vermogen werden

verkregen door uit de gemeten focusvlak variabelen (3(4) dradenkamer uit-

lezingen voor de QDD(QDQ) + interspectrometer coincidentietijd uitlezing)

de deeltjes viervector (impulsvector + vertrektijdstip) ter plaatse van de

trefplaat te reconstrueren. Hiertoe werd een programma ontwikkeld dat deze

reconstructie uitvoert met behulp van berekende spectrometer matrixelemen-

ten tot en met derde orde. De - nog niet geoptimaliseerde verwerkingssnel-

heid - is 40 gebeurtenissen per seconde.

Voor de verdere verwerking van coincidentiemetingen zijn verschillende

programma's in ontwikkeling, onder andere voor de berekening van de zes

dimensionale faseruimte met behulp van een Monte-Carlo simulatie voor

stralingscorrecties, voor de herleiding van de spectrale functie uit de

meetgegevens, en voor de verrekening van proton absorptie in de eindkern.

3.15 Experimenten uitgevoerd bij andere instituten

3.151 Magnetische electronenverstrooiing en radiële golffuncties van

valentie nucleonen

(L. Lapikas, P.K.A. de Witt Huberts, in samenwerking met Universiteit

van Basel en Saclay)

De analyse van dit werk is afgerond. De rms stralen van 'f-,/, e n

lgn/2 valentie nucleon golffuncties zijn bepaald met een nauwkeurigheid

van 1%. Correcties ten gevolge van meson uitwisselingsstromen en pit pola-

risatie zijn in rekening gebracht. De gemeten stralen worden binnen 2% ge-

reproduceerd door dichtheidsafhankelijlce Hartree-Fock berekeningen. De

gevonden waarden van bezettingswaarschijnlijkheid stemmen niet overeen met

de waarden bepaald met andere methoden. Deze discrepantie is onderwerp

van verdere studie.
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+ 88
3.152 Electronenverstrooiing aan de I toestand in Sr

(P.K.A. de Witt Huberts (NIKHEF-K), L.T. van der Bijl, H.P. Blok

(VU), in samenwerking met Heidelberg/CERN en Technische Hochschule

Darmstadt)

Twee aanvullende metingen aan de overgang naar de 1 toestand bij

3,48 MeV in Sr zijn uitgevoerd met de 70 MeV versneller van de Technische

Hochschule Darmstadt bij energieën van 24 en 30 MeV onder een verstrooiings-

hoek van 165 . Berekeningen hebben aangetoond dat de invloed van delta-gat

excitaties belangrijk is en meegenomen dient te worden voor goede beschrij-

ving van de experimenten. De invloed van delta-gat excitaties is door ons

berekend met behulp van een schematisch model op advies van W. Weise.

87 88 89 90

3.153 Inelastische electronenverstrooiing aan Sr, Sr, Y en Zr

(C.W. de Jager (NIKHEF-K), H. Blok, H.P. Blok, L.T. van der Bijl (VU),

in samenwerking met de University of New Hampshire, Durham)

Deze metingen worden uitgevoerd bij de Bates versneller te Boston
87 ftft 8Q Q0 ftft

aan de N £ 50 kernen Sr, Sr, Y en Zr. Aan Sr (proefschrift L.T.

van der Bijl) is nu gemeten bij 0,55 < q < 2,8 fm voor voorwaarste hoeken

en voor achterwaartse hoeken bij 0,70 < q < 2,1 fm .De analyse van de

niveaus tot 6,I MeV is afgerond en voorlopige resultaten geven onder andere

een 5~ toestand bij 3,59 MeV, een 3 toestand bij 4,23 MeV, consistent met
88

toegekende 1-waarden in een Sr(pp1) experiment (zie E.J. Kaptein, Proef-

schrift Vrije Universiteit). De veronderstelde 7 toestand bij 4,37 MeV

wordt bevestigd. Het 3,95 MeV niveau is waarschijnlijk ook een 7 toestand.

3.154 De magnetische vormfactor van He

(P.K.A. de Witt Huberts, in samenwerking met Universiteit van Basel

en Saclay)

3
De magnetische vormfactor van He is gemeten tot waarden van

2 -2
q 'x» 34 fm . De werkzame doorsneden die aan de grens van het meetbare

2 —2
liggen tonen een diffractie minimum bij q = 16 fm .De gegevens tonen de

overheersende invloed van meson uitwisselingsstromen (MEC) en relativis-

tische effecten in dit drie deeltjes systeem. Gebruikmakend van Faddeev

golffuncties en de totale complexiteit van MEC diagrammen in rekening
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brengend wordt een opmerkelijke globale overeenstemming met de metingen

gevonden. De verklaring van afwijkingen in het tweede maximum vereisen een

meer gedetailleerd theoretisch onderzoek van dit elementaire systeem.

3.155 Magnetische vormfactoren van Cu en ' Cu

(L. Lapikas, A.M. Selig, P.K.A. d£ Witt Huberts, in samenwerking

met Nihon University, Tokyo;

De eerder gemeten magnetische vormfactoren van Cu zijn geïnter-

preteerd in termen van het schillenmodel met pit polarisatie en meson uit-

wisselingsstromen. In de schillenmodelberekening (zie J.E. Koops, P.H.M.

Glaudemans, Z. Fhysik A280 (1977) 181) is uitgegaan van een gesloten Ni-

pit. In de pit polarisatie berekeningen werd rekening gehouden met Pauli-

blocking effecten door gebruik te maken van de bezettingsgetallen, verkre-

gen uit de eerst genoemde schillenmodel berekening. De pit polarisatie werd

berekend voor drie types residuele wisselwerkingen die alle de sterke onder-

drukking reproduceren ten opzichte van de één deeltjes voorspelling, nodig

voor een goede beschrijving van de experimentele gegevens.

De pit polarisatie berekeningen kunnen evenwel niet de grote versterking

van het quadrupool moment (% 2,8) ten opzichte van de één deeltjes waarde

verklaren. De verkregen waarden hiervoor zijn 1,17, 1,42 en 1,43 voor de

drie wisselwerkingen. We moeten daarom aannemen dat hogere orde en/of ro-

tatie componenten, die geen invloed hebben op de magnetische vormfactoren,

noodzakelijk zijn voor een goede beschrijving van quadrupool deformeertaar-

heid in de Cu-isotopen.

12
3.156 Diep-inelastische electronenverstrooiing aan. C

(E. Jans, in samenwerking met Saclay, Rome, Illinois, Louisiana en

Clermont-Ferrand)

Het waargenomen overschot aan transversale werkzame doorsnede in

het gebied tussen de quasi-elastische piek en de (3,3) resonantie is nader

bestudeerd. Nieuwe experimentele gegevens over positie en breedte van de

delta resonantie zijn verkregen uit verstrooiing van 680 MeV electronen

over 36°, 90° en 130°. De speciaal voor dit experiment ontwikkelde Cerenkov

teller heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. Berekeningen van Laget,



r -127-

uitgaande van quasi-vrije delta productie, intermediare pion productie en

een fenomenologisch quasi-deuteron model voor de bijdrage van meson uit-

wisselingsstromen, geven een redelijk goede beschrijving van He gegevens.

3.157 Nucleon impulsverdeling in deuterium met de d(e,e'p)n reactie

(E. Jans, in samenwerking met Saclay en Rome)

De nucleon impulsverdeling in deuterium is gemeten tot 340 MeV/c

met behulp van de d(e,e'p)n reactie voor een inkomende electron energie van

500 MeV. De gegevens worden zelfs boven 200 MeV/c goed beschreven door de

meest recente deuteron golffuncties, berekend met de RSC, Paris en HM2

potentiaal, in tegenstelling tot eerdere (e,e'p) en (p,2p) resultaten

(zie Nucl. Phys. A365 (1981) 349).

3.158 De (e,e'p) reactie op He

(E. Jans, L. Lapikas, P.K.A. de Witt Huberts, in samenwerking met

Saclay, Rome, Basel, Illinois)

3
De spectrale functie van He is gemeten in het gebied -25 < E <

90 MeV en 0 < p < 300 MeV/c. Voor het meten van de lage- en hoge-impuls-

componenten zijn verschillende kinematische condities gebruikt. In het over-

lap gebied van de twee kinematieken (150 < p r < 200 MeV/c) treedt voor de

2-body breakup een afwijking van 17% op met betrekking tot factorisatie

van de werkzame doorsnede. Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt door ver-

schillen in de eindtoestandwisselwerking (FSI) in de twee kinematieken.

De impulsverdeling voor de 2-body breakup (Fig. 3.158) en 3-body breakup

worden redelijk (150 < P r < 300 MeV/c) tot goed (0 < p r < 150 MeV/c)

beschreven door Faddeev berekening uitgevoerd met de RSC en de Paris poten-

tiaal, en in iets mindere mate door variatie-berekeningen met de RSC poten-

tiaal.

De verzadiging van de ladings som-regel als functie van de missing energy

is experimenteel langzamer dan de theoretische voorspelling.

1
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Fig. 3.158 De proton impulsverdeling in He voor de 2-body breakup na in-

tegratie van de spectrale functie over het aangegeven missing

energy interval. De getrokken lijn geeft de berekening van

Dieperink weer, de streeplijn die van Ciofi degli Atti et al.

3.159 Deuteron electro-desintegratie bij de drempelwaarde

(E. Jans in samenwerking met Saclay, Basel, Rome)

De isovectori'èle vormfactor van de Ml-overgang naar de ongebonden

singlet S toestand ( S) in deuterium is uitermate geschikt om meson
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uitwisselingsstromen (MEC) te bestuderen. De impuls approximatie voorspelt
2 —2

een minimum rond q = 12 fm terwijl berekeningen inclusief MEC effecten

een toename met een factor 10 van de werkzame doorsnede voorspellen.

2 —2

De vormfactor is in het impulsoverdrachtsgebied q = 6 - 19 fm bepaald

door over 155 verstrooide electronen te meten bij inkomende energieën

variërend van 280 tot 535 MeV. De meetpunten worden redelijk goed beschre-

ven, rekening houdend met MEC-processen van het type pionische stroom,

p-meson uitwisseling en A-isobar componenten in de deuteron grondtoestands

golffunctie (Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 402).

3.2 PIONEN EN MÜONENFYSICA

3.21 Inleiding

Voor onderzoek met pionen en muonen is bij NIKHEF een bundel faci-

liteit in opbouw, welke bemand wordt vanuit NIKHEF zowel als vanuit de

Vrije Universiteit. Beide groepen werken nauw samen met de vakgroep Kern-

fysica van de Technische Hogeschool in Delft. Experimenten met pionen en

muonen bij de MEA versneller worden voorbereid. Daarnaast lopen onderzoeken

op dit gebied elders, voornamelijk bij het Schweizerisches Institut für

Nuklearforschung (SIN), CERN en bij de electronenversneller in Saclay.

Op kleine schaal wordt meegewerkt aan de voorbereidingen voor experimenten

met antiprotonen, wetenschappelijk zowel als instrumenteel verwant aan het

pion-muon onderzoek bij MEA. Tenslotte wordt nog gewerkt aan de theoretische

interpretatie van metingen indertijd verricht met het BOL-systeem.

3.22 Pion-muon faciliteit in opbouw

(H. Arnold, Y. Lefevere, E.W.A. Lingeman (NIKHEF), F.A. Mul,

C D . van Rooden (VU))

De pion-muon faciliteit zoals die thans in constructie is omvat

a) een 5 m diep gelegen zone waar pionen worden geproduceerd (door een

trefplaat te beschieten met een intense electronenbundel van de MEA-ver-

sneller) en b) twee experimenteervleugels waar de geproduceerde pionen via

magnetische bundelkanalen heen worden geleid. De noordhal is optimaal
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ingericht voor experimenten met pionen, terwijl in de zuidhal de pionen-

bundel wordt omgezet in een muonenbundel met behulp van een 5 m lange

5 tesla sterke supergeleidende solenoide. Deze laatste kwam gereed in

januari 1981.

Nadat in het afgelopen jaar gebleken was dat de Amerikaanse leverancier

van de magneten voor de bundellijnen niet aan zijn verplichtingen kon

voldoen, werd - na een moeizaam tot stand gebrachte schikking - de vol-

tooiing van de order door NIKHEF zelf ter hand genomen. Vertraging van de

installatie van de magnetische componenten was hiervan een onvermijdelijk

gevolg. Inmiddels is de opbouw en het testen van de quadrupool magneten

in een vergevorderd stadium gekomen. Diverse Nederlandse bedrijven zijn

bij de werkzaamheden betrokken. De huidige planning is er op gericht om

in de tweede helft van 1982 eerste pionen (test)metingen te kunnen uit-

voeren, spoedig gevolgd door muonenmetingen.

3.23 Fionenkanaal en voorbereidende experimenten

(J.B.K. Berkhout, H. van Groen, W.H.A. Hesselink, W.P.J. Heubers,

E. Kappert, G. van Middelkoop, F.A. Mul, C D . van Rooden (VU))

In het voorjaar werden (slechts) drie quadrupoolmagneten door de

fabrikant afgeleverd, terwijl rond de zomer half-producten en materiaal

voor de overige magneten binnenkwamen. Inmiddels zijn door NIKHEF-technici

3 quadrupoolmagneten voltooid, waardoor vijf van de zeven benodigde mag-

neten thans beschikbaar zijn; van de twee stralingsharde magneten is een

gedeelte van de spoelen gereed voor montage. Voor de twee buigmagneten

zijn de jukken en polen gereed; de spoelen worden in maart 1982 verwacht.

Alle overige componenten (vacuümsysteem, spleten, bundelstop, hodoscoop-

kamers) zijn gereed en voor zover mogelijk geïnstalleerd. Het micro-

processor-gestuurde vacuümsysteem werd na installatie getest. Voor het

inmiddels gecompleteerde PDP-11/34 systeem met magneetband eenheid en

discgeheugen is programmatuur voor uitlezging van ADC's gereed gekomen.

Met.het huidige systeem, gebaseerd op he: Unix-Fenix systeem van NIKHEF,

kunnen telsnelheden tot 1 kHz worden verwerkt.

De verstrooingskamer met 1 m diameter, welke afkomstig is van het VU-

cyclotron, is gemodificeerd voor pionenverstrooiing en absorptie experi-



-131-
~l

inenten; enige bestelde halfgeleiderdetectoren voor de detectietelescopen

zijn binnengekomen. Tests met 0,5 mm brede scintillatorstrips voor hodos-

copen in de pionenbundel werden bevredigend afgesloten en met de construc-

tie van de hodoscopen werd begonnen.

In samenwerking met de vakgroep Kernfysica van de Technische Hogeschool

in Delft werden dradenkamers ontworpen. Deze kamers worden in Delft ge-

maakt. Een prototype kwam gereed. Het grootste deel van de electronica

nodig voor de 2erste experimenten is aanwezig en getest.

In samenwerking tussen NIKHEF, Vrije Universiteit en Technische Hogeschool

in Delft worden metingen voorbereid aan pionische atomen. Dit werk loopt

grotendeels parallel aan de voorbereidingen voor metingen aan muonische

atomen uit te voeren bij het muonenkanaal.

3.24 Muonenkanaal en voorbereidingen experimenten

(H. Arnold, J.M. Bailey, R. van Dantzig, W. Duinker, Y. Lefevere,

J. Konijn, E.W.A. Lingeman, C. Schiebaan, T.G.B.W. Sluyk, D. Spruit)

Begin 1981 werd de supergeleidende solenoide gestest tot op 1000 A

stroomsterkte (specificatie is 800 A nominaal). De totale apparatuur

inclusief quenchverwerking bleek uitstekend te functioneren. Na de succes-

volle afsluiting van de constructie van de solenoide, verliet Dr. R.D.

Fortune, projectleider bij dit project, het Instituut.

De opbouw van het injectiegedeelte voor de solenoide kwam gereed op de

magnetische componenten na, welke uiteindelijk als halffabrikaten werden

afgeleverd. Deze worden tezamen met de magneten voor het pionenkanaal nu

opgebouwd.

Een belangrijk deel van de basisapparatuur voor data acquisitie werd aan-

geschaft en een ander deel op leenbasis verkregen. Hoewel qua hardware

nog niet geheel compleet, kan toch door hulp van de vakgroep Kernfysica

van de TH-Delft aan de software ontwikkeling worden begonnen. Het pro-

grammapakket dat voor de eerste experimenten zal worden gebruikt, is geënt

op de standaardprogrammatuur met RSX11 als operating systeem.
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3.241 Bundel-berekeningen muonenkanaal

(J. van Goudoever)

Mede naar aanleiding van enkele wijzigingen in de mechanische op-

stelling van de magneten in het pion-injectie deel van het muonenkanaal

werd een nadere bundelstudie verricht. Hierdoor werd een beter inzicht

verkregen in verschillende soorten oplossingen voortgekomen uit eerdere

studies. De resultaten (vastgelegd in rapport PIMU 82-3) zullen als uit-

gangspunt dienen bij de bundeltests in 1982.

3.242 Muonische atomen

(J. Konijn, E.W.A. Lingeman (NIKHEF), W.H.A. Hesselink, G. van

Middelkoop (VU), C.H.E. van Eijk, W. Lourens, B. van Nooyen (TH-

Delft))

Voorbereidingen voor onderzoek aan muonische atomen en daarmee

samenhangendekernprocessen kwam in een concreet stadium. Detectie appa-

ratuur en electronica voor zover niet reeds aanwezig, werd aangeschaft en

gedeeltelijk in bruikleen verkregen. De metingen zullen in eerste instan-

tie gericht worden op een in principe model onafhankelijke bepaling van

spectroscopische kern-quadrupoolmomenten, kernladingsverdelingen, iso-

merie- en isotopie-verschuivingen en quadrupoolmomenten van aangeslagen

kernniveaus. De data-acquisitie apparatuur voor de experimenten wordt

grotendeels bij de vakgroep Kernfysica van de TH-Delft geassembleerd en

getest.

3.243 Muon-kernvangst

(J.M. Bailey, R. van Dantzig, W. Duinker, E.W.A. Lingeman (NIKHEF),

C.W.E. van Eijk, C.T.A.M, de Laat, W. Lourens (TH-Delft))

Bij de TH-Delft groep werd een testversie ontworpen en gebouwd

voor een neutronen vluchttijd (scintillatie) detector. Deze is gebaseerd

op de methode van Madey et al. (Nucl. Instr. Meth. 133 (1976) 61). Eerste

tests van de detectoren met radioactive bronnen werden gedaan, vooraf-

gaande aan nog uit te voeren tests met neutronen.

Op leenbasis werd van CERN en van de Universiteit van Bologna een grote

L
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plaatsgevoelige neutronendetector verworven, bestaande uit 20 scintillator-
3

staven van 18 x 18 x 100 cm elk. De staven worden aan de twee uiteinden

met fotobuizen uitgelezen. De positie van een invallend neutron kan uit

het tijdsverschil tussen de scintillatiesignalen worden afgeleid. Naast

neutronen detectie bij muon-kernvangst wordt gelijktijdige detectie van

geladen reactieproducten voorbereid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

aanwezige silicium detectoren.

3.25 Experimenten elders, in internationaal verband

3

3.251 Fionverstrooiing van He

(E.W.A. Lingeman, in samenwerking met B. Balestri, F.Y. Bertin,

B. Coupat, G. Fournier, A. Gerard, J. Miller, J. Picard, B. Saghai,

P. Vernin (ALS-Saclay), K.K. Seth (North Western University))

Voor de meting van differentiële werkzame doorsneden bij lage
+ - 3

energie voor elastische verstrooiing van ir en ïï aan He werden in Saclay

625 bundeluren toegewezen. Meetpunten werden verkregen voor ïï-energieën

van 65, 45 en 25 MeV bij verstrooiingshoeken tussen 30° en 143°. Ten-

gevolge van problemen met de ALS-versneller kon het geplande programma

niet geheel worden afgewerkt. De metingen bij 25 MeV zullen in 1982 worden

afgerond. Voorlopige meetresultaten werden gerapporteerd op het Interna-

tional Symposium on Mesons and Light Nuclei in Praag, juni 1981.

3.252 Prompte kern excitatie bij de muonische Röntgencascade van U

(J. Konijn, in samenwerking met T. Johansson, T. Krogulski, S. Po-

likanov, H.W. Reist, G. Tibell)

In vervolg op onze eerder uitgevoerde coincidentiemetingen in het

kader van dit onderzoek (Phys. Lett. 97B (1980) 29), die uitwezen dat

door muonen geinduceerde prompte kernsplijting in hoofdzaak afkomstig

lijkt van stralingsloze 3d-Is overgangen in het muonische uraanatoom

werd een nieuw experiment opgezet en uitgevoerd. Doel hierbij was vooral

de intensiteit van de stralingsloze overgang beter te bepalen. Met behulp

van twee grote gennaniumdetectoren en een groot CsF seintillatiekristal

(12,7 cm 0 - 12,7 cm) werden de muonische Röntgenspectra gemeten coincident

met de (6 MeV) 2p-ls overgang (gedetecteerd in het CsF-kristal). Een voor-
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lopige uitwerking van de metingen geeft aan dat slechts 81+ 5% van de 3d-

populatie via de 3d-2p (stralings)-overgang vervalt. Het resterende deel

(19 ± 5%) wordt toegeschreven aan de 3d-ls (en de veel zwakkere 3d-2s)

overgang, waarvan 14 ± 5% stralingsloos, d.w.z. direct geabsorbeerd door

de kern. Dit resultaat komt overeen met de theoretisch voorspelde waarden

van Teller en Weiss (Trans. N.Y. Acad. Sci. 40 (1980) 222).

3.253 Kernsplijting geïnduceerd door muonen

(J. Konijn, in samenwerking met P. David, H. Janszen, T. Johansson,

T. Krogulski, S. Polikanov, H.W. Reist, G. Tibell)

Aan het lopende onderzoek aan muongeinduceerde kernsplijting wordt

thans ook deelgenomen door een groep uit Bonn. Samen met deze groep werd

de massaverdeling van de splijtingsproducten afkomstig van muongeinduceerde

kernsplijting in Th, U en Np gemeten. Aan de pE4 bundel van het SIN te

Villigen werd met silicium tellers van 8,5 cm diameter in coïncidentie

gekeken naar de splijtingsproducten uitgezonden uit dunne trefplaten.

Voorlopige meetresultaten laten zien dat voor uranium de massaverdelingen

van prompte en vertraagde splijting in belangrijke mate van elkaar ver-

schillen. Het ziet er naar uit dat de massaverdeling van prompte splijting

een grotere asymmetrie heeft dan die voor splijting na muonvangst in de

kern.

3.254 Muonisch-atomaire Röntgencascade

(J.H. Koch, J. Konijn)

Er is begonnen aan een studie van de invloed van kernafmetingen op

de berekening van vooral de lagere niveaus en de bijbehorende overgangs-

mat rixelement en voor muonische atomen.

3.255 Muon spin rotatie

(A.A.M. Kuyk, J.M. Bailey, R. van Dantzig, E.W.A. Lingeman)

Door één van ons (A.A.M.K.) werd deelgenomen aan het ySR programma

bij CERN. Het betreft hier vooral metingen bij temperaturen tussen 200 mK

en 5 K aan zeer zuivere koper éénkristallen, met opzettelijk daarin aan-

gebrachte verontreinigingen op 100 ppm niveau. In dit temperatuurgebied
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treden (nog weinig begrepen) veranderingen op in de muon-spin relaxatie-

tijden, afhankelijk van de aard van de verontreiniging. Daarnaast werden

metingen verricht aan zeldzame aard-elementen, mede in verband met super-

geleidingsgedrag tot aan de relatief hoge kritische temperaturen bij ca

10 K. In samenwerking met Dr. Grynszpan van het Centre d'Etdues de chimie

métallurgique in Vitry-sur-Seine (bij Parijs) werden ySR metingen begon-

nen bij de electronenversneller ALS (in Saclay) welke mogelijkerwijs

later bij MEA kunnen worden voortgezet.

3.256 Experimenten met antiprotonen (voorbereidingen)

(J.M. Bailey, W. Duinker, R. van Dantzig, E.W.A. Lingeman, H. Veer-

man, in samenwerking met medewerkers van NIKHEF-H en buitenlandse

groepen ')

In het kader van internationale samenwerkingsverbanden wordt op

bescheiden schaal meegewerkt aan een drietal experimenten bij de Low

Energy Antiproton Ring (LEAK), in opbouw bij CERN.

1) Ten behoeve van een experiment waarbij antiprotonen bij relatief lage

energieën in interactie treden met een gepolariseerd waterstof target

(EXp. FS 172) is begonnen met de ontwikkeling van een mini-hodoscoop,

te plaatsen in het magneetveld van het gepolariseerde target vlak

voor de target-cryostaat.

2) Een nauwkeurige studie van röntgenstraling van pp- en pd atomen met

een initieel beschikbare LEAR-bundel wordt voorbereid (Exp. PS 174).

In augustus 1981 werd een testrun uitgevoerd met het oog op het ver-

krijgen van betere achtergrond gegevens, nodig voor het ontwerp van

het vloeibare waterstoftarget. Op NIKHEF werd in samenwerking met

M. Dost (Keulen) voorbereidend werk gedaan voor een anti-Comptonschild.

3) Een strooiingskamer is in opbouw voor een onderzoek gericht op zware

hyperkernen die kunnen ontstaan bij antiproton annihilatie aan kernen

(Exp. PS 177).

Zie CERN-rapport "Experiments at CERN in 1981", Aug. 1981, PS 172,

PS 174, PS 177.

L .
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3.26 Weinig deeltjes systemen

(R. van Dantzig, R. Moddemeier, J.M. van der Velden)

3.261 De reactie p+d •>• ppn bij E = 50 MeV (BOL-studies)

De metingen van Bloranestijn et al. (Nücl. Fhys. A365 (1981) 202)

zijn onderwerp van een nadere analyse. Hierbij wordt naast de Faddeev

berekening met vereenvoudigde lokale s-golf interactie van Kloet en Tjon

(Nucl. Phys. A210 (1973) 380) nu ook een later uitgevoerde en meer uit-

gebreide Faddeev berekening van Stolk en Tjon (Nucl. Phys. A295 (1978)

384; A319 (1979) 1) gebruikt. Deze laatste berekening is gebaseerd op de

volledige Reid soft-core potentiaal, zij het dat bijdragen van hogere

partiële golven zijn berekend in storingsrekening. De honderden uren

computertijd vergende berekening werd inmiddels uitgevoerd op de DEC-10

computer. Hiervoor werd een qua geheugenruimte en snelheid geoptimaliseerd

rekenprogramma ontwikkeld, waarin bij ieder kinematisch punt, de differen-

tiële werkzame doorsnede van zowel de Kloet- als van de Stolk-berekening

kon worden verkregen. De resultaten worden verwerkt in een tweetal publi-

katies van Blomnestijn et al., welke in verband met deze aanvullende

analyse waren uitgesteld.

3.262 ir neutron clustering

(R. van Dantzig, J.M. van der Velden)

Een studie is verricht ten aanzien van de mogelijkheid dat negatieve

pionen en meerdere neutronen final-state resonantie effecten kunnen ver-

tonen of eventueel zelfs gebonden toestanden kunnen vormen. De theoretische

en experimentele achtergronden zijn onderzocht alsmede het complex van ver-

schijnselen mogelijkerwijs van belang bij productie en detectie van derge-

lijke uitzonderlijke negatief-geladen nucleaire systemen. Voorwaarden zijn

omschreven die kunnen leiden tot experimenten betreffende dit onderwerp.

De studie is beschreven in PIMU 82-5 en 82-2.

3.27 Instrumentele ontwikkelingen

3.271 Snelle sub-nanoseconde digitale klok

(J.M. van der Velden, R. van Dantzig, E. Kok, P.U. ten Kate)

I
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Door middel van twee in CERN ontwikkelde en gebouwde vier-kanaals

(Drift) Time Digitizers (DTD) met een tijdsresolutie van 2 ns werd een

snelle digitale klok-opstelling opgebouwd en getest. Het toegepaste principe

(een simpelweg extern aangebracht 0,5 ns "nonius") kon worden gerealiseerd

dankzij het uitnemend benaderde blokpxofiel van de DTD-kanalen. Met de

gebouwde opstelling werd een tijdsresolutie van 665 ps FWHM verkregen,

welke in principe door uitbreiding van het aantal DTD's nog verder verbe-

terd kan worden. Door middel van een eenvoudig gebuffferd uitleessysteem

kan de totale dode tijd per meting beneden 2 ]xs blijven, hetgeen van be-

lang is voor experimenten met hoge instantane telsnelheid.

3.272 Dambord-detector

(R. Moddemeier, A.A.M. Kuyk, R. van Dantzig)

De voorversterkers van nieuwe (CAMAC-interface) electronica voor

de (15 jaar geleden) door IKO en Philips gezamenlijk ontwikkelde en nog

steeds goed toepasbare dambord detector wwrden nader getest en de detector

werd geintegreerd in de schakeling. De afregeling verdient nog nadere

studie in het bijzonder om tot een meer uniforme en volledige detectie-

efficientie te komen over de hele detector. De opstelling is na enkele

tests met een alpha-bron gereed gekomen voor bundeltests.

3.273 Nauwkeurige pulshoogte metingen bij hoge telsnelheid

(K. Scholten, R. van Dantzig, H. Veerman)

Er werd een NIM-CAMAC opstelling opgebouwd en bijbehorende on-line

programmatuur ontwikkeld om een methode te testen waarmee - naar verwacht
A

wordt - instantane telsnelheden tot 5 x 10 kunnen worden toegelaten met
-4

miniem effect (̂  10 ) op de resolutie van nauwkeurige pulshoogte metingen.

De methode berust op het meemeten van tijdsverschillen en pulshoogte van

voorafgaande meetpulsen zodat voor opstapeling en nullijn verschuiving

gecorrigeerd kan worden. De eerste resultaten waren hoopgevend. Dit kan

wellicht tot efficiënter gebruik van bundeltijd bij spectroscopische me-

tingen leiden.
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3.3 THEORIE

3.31 Inleiding

In het afgelopen jaar werd de bezetting van de theorie-groep uit-

gebreid met twee personen. Voorts werd met verschillende buitenlandse

groepen samengewerkt.

3.32 Diep-inelastische verstrooiing van electronen aan kernen

(T. de Forest, Jr., W.C. Hermans)

Het onderzoek naar effecten van exchange stromen in diep-inelastische

electronen verstrooiing werd voortgezet. Er is een stel computerprogramma's

gereed, die een consistente berekening opleveren voor de inclusieve (e,e1)

cross section over het gehele spectrum: de quasi-elastische piek, het

vallei-gebied en de pion productie piek.

3.33 Off-shell electron-nucleon cross sections

(T. de Forest, Jr.)

Voor de analyse van (e,e'p) knock-out experimenten dient men de off-

shell electron-nucleon interactie te kennen. Gewoonlijk wordt deze verkre-

gen door extrapolatie van de on-shell resultaten. Dit is echter geen een-

duidige procedure. Om hierin verbetering te brengen moet men het effect

in aanmerking nemen van het off-shell zijn van het nucleon in de nucleon-

kern interactie. Ruwe schattingen van dit effect werden verkregen.

3.34 Photo-absorptie aan kernen en Compton-verstrooiing in het

A-resonantiegebied

(J.H. Koch, in samenwerking met E.J. Moniz (MIT))

Het isobaar-gat formalisme wordt toegepast op de absorptie van

reeële fotonen aan lichte kernen en op Compton verstrooiing. Effecten van

A-propagation, binding, Pauli-blokkering en koppeling aan veel-gaten toe-

standen, worden meegenomen in de A-gat propagator. We splitsen de totale

absorptie cross section op naar du verschillende reactie-kanalen en ver-

gelijken met de beschikbare gegevens.

L
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3.35 Quasi-elastische verstrooiing van electronen bij middelhoge energieën

(J.H. Koch, N. Ohtsuka)

Door uitbreiding van de foto-absorptie berekening naar virtuele

fotonen verkrijgen wij de inclusieve (e,e') cross section. Dit vereist

veranderingen, zowel in de enkel-nucleon (Y»1*) operator, als in de A-

propagator.

3.36 Coherente ir foto-productie aan lichte kernen

(J.H. Koch, in samenwerking met E.J. Moniz (MIT))

Wij berekenen de coherente (Y,TT ) cross sections voor He en C in

het gebied van de A-resonantie. Het effect van de pion absorptie wordt in

rekening gebracht door middel van een fenomenologische "spreading potential".

Eerder onderzoek wordt uitgebreid door ook de niet-resonante productie mee

te nemen.

3.37 Respons-functie theorie voor spin-afhankelijke excitaties

(H. Sagawa)

De verdeling van overgangssterkte van spin-afhankelijke excitaties

door de operator r [a x ïJ werd onderzocht in de dubble-magische kernen
fO QQ 208

Ca, Zr en Pb. Excitatie-energieën zijn in redelijke overeenstemming

met de recente experimentele gegevens verkregen uit (p,n) en (e,e') reac-

ties; echter tonen de experimentele gegevens slechts de helft van de bere-

kende overgangs s terkte.

3.38 A-gat effect en ontbrekende overgangssterkte van spin-isospin

excitaties

(H. Sagawa, in samenwerking met Nguyen Van Giai (Orsay))

Wij onderzochten het A-gat effect op spin-isospin excitaties (in

het bijzonder Gamov-Teller overgangen en Ml overgangen) op basis van de

zelf-consistente Hartree-Fock en Random Phase Approximation theorie. Het

quark model wordt gebruikt om het A-gat koppelings matrixelement te ver-

krijgen. Wij vonden een "quenching" van 30 I 40% van de totale overgangs-

sterkte, zowel bij de Gamov-Teller als bij de Ml overgangen.

L
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3.39 Invoeren van pion-effecten in het naieve quark model

(N. Ohtsuka, in samenwerking met Y. Nogami (McMaster University)

Een kruising van het naieve, niet-relativistische quark model en

het Chew-Low model wordt voorgesteld. Het pion wordt behandeld als een

elementair deeltje dat in wisselwerking treedt met de "baryonen-pit" via

de Chew-Low interactie. De waarde van de straal van de baryonen-pit blijkt

op 0,8 fm te komen; als gevolg hiervan is de "cut-off" impuls voor de pion-

baryon interactie 2 5 4 m . De baryon massa's, de magnetische momenten

van de baryonen (behalve voor E en de ladingstralen van de nucleonen

komen fraai uit. Een manuscript is aangeboden ter publicatie aan Fhys.

Rev. D.

3.3.10 Kernmassa's

(G. Audi, K. Bos, A.H. Wapstra)

Met de Parijs Isolde groep, die metingen verricht had aan alkali-

isotopen met een massaspectrometer, werd overeenstemming bereikt over een

verbeterede wijze van presentatie van hun gegevens; hierover is een gemeen-

schappelijk artikel geschreven. In verschillende gevallen betreffen deze

metingen mengingen van isomeren. Het bestaande computerprogramma voor bere-

kening van atoommassa's laat goede verwerking van isomeren niet toe. In

het kader van een samenwerking tot aanpassing van dit programma bracht

Dr. Audi enige tijd door aan het Instituut. In eerste instantie werd alvast

een verbetering bereikt van de wijze waarop de lijsten met gegevens worden

bijgehouden en gecontroleerd. De volledige aanpassing zal nog verscheidene

manmaanden vergen.

Een tweetal volledige berekeningen met het oude programma (met een voor-

lopige aanpassing voor de isomerenmengsels) werd gemaakt op CERN-computers.

De resultaten werden onder meer ter beschikking gesteld van het Nuclear

Data Center in Brookhaven, dat in de loop van dit jaar de coördinerende

taak heeft overgenomen van de Nuclear Data Group in Oak Ridge. Terwille van

de goede samenwerking met dit Center werd er een bezoek gebracht. In aan-

sluiting daaraan werd ook contact opgenomen met E.R. Cohen (bekend door

zijn tabellen van fundamentele constanten) dat leidde tot een gezamenlijke

studie van de wijze waarop primaire meetgegevens het best verwerkt kunnen

I _
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worden tot in massa- of energie-eenheden opgegeven eindwaarden en van de

conversiefactor tussen deze eenheden.

Gelijktijdig met de vermelde twee berekeningen werden aan aantal test-

berekeningen gemaakt. In één ervan werd ons vermoeden, dat de oorspronkelij-

ke gegevens uitkomsten van de massaspectroscopische metingen van de lichte

Cs-isotopen systematische fouten vertoonden groter dan de opgegeven fouten,
121 123bevestigd door latere metingen aan de beta spectra van Cs en Cs. In

andere werd de invloed van verschillende onderstellingen over experimentele

gegevens onderzocht op de merkwaardige eerder gevonden discrepantie tussen

absolute massaspectroscopische metingen uit 1979 aan Hg-isotopen en ver-

scheidene andere gegevens. Het lukte echter niet een redelijke verklaring

voor dit grote (25 keV) verschil te vinden.

3.4 RADIOCHEMIE

3.41 Inleiding

Bestralingen werden uitgevoerd in SIN (Zwitserland), UCL (Louvain-

la-Neuve), Laboratorium voor Kernfysica (Gent), KVI (Groningen), VU (Amster-

dam) , IRI (Delft), ECN (Petten), Robert van de Graafflaboratorium (Utrecht).

Vele wetenschappelijke artikelen werden geschreven. In februari werd een

drie-weekse Isotopencursus gegeven (voornamelijk ziekenhuisapothekers),

die opleidt voor het zogenaamde C-examen. Voor het Interuniversitair Oog-

heelkundig Instituut (101) te Leiden werden een aantal verbindingen gemerkt

met Jodium-123 en -125 voor patiënten onderzoek (oogmelanoma), dierproeven

en celstudies. In juli is een aanvraag ingediend bij de Gemeente Amsterdam

voor de bouw van het nieuwe chemische laboratorium bij MEA; tijdens de ter

visie leggingsprocedure werden geen bezwaarschriften ontvangen. Verwacht

wordt dat in begin 1982 met de bouw begonnen kan worden. De vergunningen

voor het lage energie laboratorium (LELAB) en voor het verbouwde oude la-

boratorium zijn ontvangen.

L
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3.42 Hoge energie chemie

3.421 Reacties van T atomen met chloormethanen

(G.A. Brinkman, J.Th. Veenboer)

Het T wordt via de reactie Li(n,a)T geproduceerd door het prepa-

raat gemengd met zeer fijn lithiumhoudend glaspoeder te bestralen in de

kernreactor van het ECN te Petten of van het IRI te Delft.

Voor CH2C12 en CHC13 bedraagt de totale opbrengst aan laag-kokende

producten (HT, CH^TCl, CHTC12, CTC1,) slechts enkele procenten. De meest

opmerkelijke resultaten van dit - reeds afgesloten - onderzoek zijn samen-

gevat in i'abel 3.421. De verklaring van deze resultaten is de volgende:

1) Energetische T atomen reageren nauwelijks (- 10%) met CH2C12 en CHC1_

en niet (< 1%) met CCl^.

2) De reden dat in CC1, vrijwel alle T gevonden wordt als anorganisch T

komt door de reactie met Cl2, dat door radiolyse in het hoge stralings-

veld in de reactor gevormd wordt

Y
CC1. ~w«» CC13 + Cl

Cl + Cl •*• Cl2

T + Cl2 -+ TC1

3) Toevoeging van onverzadigde verbindingen in lage concentraties bevestigt

het idee dat het hier gaat om thermische T atomen (in CC1,).

4) In CHC1, en CH2C12 wordt geen Cl2 gevormd, want de Cl atomen reageren

met het substraat:

YY
CHC13 «~»~» CHC12 + Cl

Cl + CHC13 -»• HC1 + -CC13

Er wordt wel (in kleine hoeveelheden) C2C14 gevormd:

Y
CHC13 CC12 + HC1

CC12 + CHC13 -»-[c2HCl5l*

[C2HC153 + HC1 + C2C14

•C2C14T+ C2C14+ -C4C18T, enz.

I _. _
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(In CCl, wordt ook

weggenomen:

Cl + C2C1

5) Toevoegen van tl I2

Cl + I

gevormd, maar dat wordt door de Cl atomen weer

'C4C19» enz.)

aan CHC13 en CH2C12:

-• IC1

•* TI

gevormd, maar in lage concentraties, T reageertEr wordt nog steeds C^

met I 2 en IC1.

6) In CCl^ + I 2 wordt C2CI4 gevormd, wat nu in de oplossing blijft, want de

Cl atomen reageren met I2. Daarom is er (net als bij CHC1, en CH2C12)

I2, IC1 en C2C1^. Waarom de OY in CCl, 58% is en vrijwel nul in CHC1, en

CH2C12 is nog onduidelijk.

Tabel 3.421 Opbrengsten bij reacties tussen T en chloonnethanen

OY is het percentage T gebonder, in organische moleculen;

POL is het percentage T in hoog kokende verbindingen (> 435 K)

en PROD het percentage T in laag kokende verbindingen.

CH?C

id +

CHC1

id +

cci4

id +

id +

id +

id +

1

* 2*
}

3

h

2% I 2

10% C6H6

2% CHT

£•10 Onllnuln

OY

80

10

84

8

7

58

85

90

86

POL

70

2

70

2

2

56

74

88

80

PROD

10

8

13

6

1

1

11

2

6

(CHT

*) T

= cycloheptatrieen, C2H2C12 = cis 1,2-C2H2C12)

vangt de reactieve tussenproducten (radicalen) weg.
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3.422 Reacties van T atomen met chloorethylenen

(G.A. Brinkman, J.Th. Veenboer)

De belangrijkste gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 3.422 Opbrengsten bij reacties tussen T en chloorethylenen

1 y 1 *"*linrlnCZn

cis I,2-C2H2C12

trans 1,2-C2H2C12

C2HC13

c2ci4

OY

88

91

92

88

97

HT

4

5

5

1

-

POL

60

68

65

65

57

PROD

24

18

22

22

40

De PROD (producten) fractie is samengesteld uit 10 - 15 verbindingen,

variërend van CjHT en C2H,T tot CjTCl-. De belangrijkste verbindingen zijn

ontstaan door:

T-voor-H substitutie : -v 7%

T-voor-Cl substitutie : 2 - 1 5 %

T-additie, gevolgd door Cl-abstractie: 2 - 8 %

De polymeren ontstaan via een additie reactie. Zeer opmerkelijk is de in-

vloed van een beetje (2%) I2: de OY en de fractie POL verminderen met 40%,

de hoeveelheid T neemt met 40% toe. De verklaring is waarschijnlijk dat

ook in deze onverzadigde verbindingen veel thermische additie reacties

plaatsvinden.

3.423 Reacties van Cl atomen met enige arenen

(G.A. Brinkman, J.Th. Veenboer)

Reacties van Cl torugstoot atomen met aromatische verbindingen

leiden onder andere tot:

1) vervanging van H atomen

2) vervanging van andere substituenten

3) vorming van polymeren na een additie reactie
38 —

4) vorming van anorganische Cl ionen.
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De opbrengsten zijn in sterke mate afhankelijk van de substituenten. Onder-

staande tabel geeft enige voorbeelden van extreme opbrengsten.

Tabel 3.423 Reacties van Cl met arenen (opbrengsten in % van totale

aktiviteit

Substraat

C,H, (+ 25%
0 0

C6F6 (+ 25%

C6H5C1

C6F5C1

C6H5NO2 (+

C6H5CHO (+

cci4)
CC]

10%

10%

L4>

cci4)
cciA)

H-subst.(l)

6

-

8

-

n.m.

n.m.

andere

subst.(2)

-

14

55

66

8

1

Polymere

fractie(3)

46

53

26

27

41

32

anorg.
38C1"(4)

36

21

11

6

44
60

3.424 Reacties van Cl atomen met gesubstitueerde chloorbenzenen

(R.N. Bhave, G.A. Brinkman, B.W. van Halteren, J.Th. Veenboer)

1

Dat Cl-voor-Cl substitutie in chloorbenzenen (ipso substitutie) een

goed lopende reactie is, is bewezen door experimenten met recoil Cl en
38 38

Cl atomen. In chloorbenzeen . + recoil- Cl atomen verloopt deze reactie

voor 5% met hoog energetische Cl atomen en voor 28% met thermische atomen,

terwijl er bij hoge stralingsdoses een extra thermische bijdrage van 19%

bijkomt. Deze ipso substitutie is verder bestudeerd in 1 : 1 : 1 mengsels

van de ortho : meta : para isomeren van een drietal gesubstitueerde chloor-

benzenen: CgH^Clj, CgH^ClCHj, CgH^ClF. Voor de reactie met energetische

Cl atomen is de uitwisselingskans vrijwel gelijk voor de drie isomeren,
38

maar thermische Cl atomen wisselen bij voorkeur uit met de ortho- en para-
isomeren. (Zie Tabel 3.424.)
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O Q

Tabel 3.424 Cl-voor-Cl substitutie in 1 : 1 : 1 mengsels van

ortho ; meta : para chloorbenzenen

ortho

meta

para

Totale absolute

opbrengsten (%)

Hot

35

25

40

18

W l 2

Thermisch

42

2

56

25

Hot

46

20

34

5

C,H.C1CH,6 4 3

Thermisch

55

6

39

19

C

Hot

38

26

36

9

6H4C1F

Thermisch

55

1

44

13

3.425 Reacties van Br atomen met halomethanen

(B.W. van Halteren, D. de Jong (NIKHEF), D.J. Apers (Louvain-la-

Neuve)

Een onderzoek naar de opbrengsten van CH3 ' Br en CF3 ' Br door

bestraling van H2Se, (CH3)2Se en (CF3)2Se met protonen (KVI, Groningen) in

aanwezigheid van halomethanen is afgesloten.

Tabel 3.425 Reacties van Br atomen met halomethanen, opbrengsten in %

CH376'

Systeem

H2Se + CH4

CH3F

CH3C1

CH3Br

(CH3)2Se

+ CH3F

CH3C1

77Br

Opbrengst

6 ± 1

73 ± 4

63 + 2

37 + 2

21 + 1

20 ± 2

18 ± 2

CF 76CF3

Systeem

H2Se + CF^

CF3Br

(CF3)2Se

'77Br

Opbrengst

0.2 ± 0.1

24 ± 4

33 ± 1

32 32 32
3.426 Reacties van P uit een Si/ P generator

(L. Lindner, J.C. Kapteyn, P. Polak)

Gedurende het laatste operationele jaar van het IKO-synchrocyclotron
32

is door langdurige bestraling van 10 preparaten een Si bron (250 Bq)
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gemaakt in de reactie S(p,3p) Si. Het isotoop Si heeft een halverings-

tijd van 100 jaar voor beta desintegratie naar het eveneens 6 -actieve P

(t, = 14 d). Deze bron vormt een bijzondere mogelijkheid om de reacties van
2 32 32 34 32

terugstoot P te bestuderen. Si werd genaakt via de reactie S(p,3p) Si
met 51 MeV protonen op . Radioactief silicium werd afgescheiden door

destillatie als H2SiFg zonder toevoeging van drager. Opbrengst 60 - 80%.

Voor de gemiddelde werkzame doorsnede in het energie interval van 44 tot

51 MeV werd een ondergrens van 0,3 mbarn uitgerekend.

3.43 Stralenchemie en pulsradiolyse

3.431 Stralenchemie van chloorbenzenen

(C.N.M. Bakker, P.W.F. Louwrier)

De opbrengsten van C^H,, 2C1C.2H_, 3+4 ClC^Hg nemen snel af bij

toenemende dosis, de opbrengsten van o, m en p-C-H^C^ en C.JH.Q veel min-

der. Enkele reacties van scavengers zijn te reconstrueren: CCl^ vermindert

de opbrengst van C,H,-* en daarmee de vorming van C]2Hio» CjgHgCl. I 2 rea-

geert met C,H,-# en met Cl, en onderdrukt daarmee alle producten. C,H„OH

reageert met Cl atomen, en verhindert de vorming van C^H.Clj. Een ver-

kennende GC-MS analyse bij het Laboratorium voor Milieuchemie heeft ge-

demonstreerd dat er nog veit met onze apparatuur niet te identificeren

gedeeltelijk onverzadigde verbindingen worden gevormd, tot C,H-C1, toe.

Het is dus niet te verwachten dat het gehele reactiepatroon kan worden ver-

klaard met behulp van GC-FID metingen.

Tabel 3.431 G-waarden voor de stralenchemie van C,HCC1

C6H5C1

5 mol% CC1,

5 mol% C.HgOH

C,H,C1 + I„ *^
0 J Z

verzadigd

C,H,.C1 + Mo(CO),
O J 0

verzadigd

C6H6

3.0

1.5

0.9

0.15

1.2

o-C6H4Cl2

0.12

0.15

< 0.01

0.07

0.07

m-C6H4Cl2

0.03

0.06

< 0.01

< 0.01

< 0.01

p-C6H4Cl2

0.13

0.13

< 0.01

0.13

0.05

C12H10

0.12

< 0.01

0.11

< 0.01

0.06

2ClC12Hg

0.5

0.17

0.7

0.05

0.6

3+4ClC,2H9

0.55

0.14

0.6

0.08

0.4

*) In aanwezigheid van ï, wordt nog gevonden: C,H,I (G = 3.0), o-C,H,ICl

(G = 0.05), m+p.CgH^ICl (G = 0.13)

I
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3.432 Stralenchemie van waterige EDTA oplossingen

(J.C. Kapteyn, J. Korsse, G. Leurs, P.W.F. Louwrier)

In verband met het pulsradiolyse onderzoek van waterige metaal-EDTA

complexen was het gewenst inzicht te krijgen in de ontleding van EDTA door

straling. Het was reeds bekend dat H2> HJOJ, formaldehyde(HCHO) en glyoxyl-

zuur (HCO-COOH) tot de ontledingsproducten behoren. De G(-EDTA) waarde voor

een neutrale, zuurstof-vrije oplossing is in de literatuur gegeven als

(1.7 ± 0.3). Dit getal is bepaald door middel van absorptie metingen

(260 nm) aan het ijzercomplex. Het is nu echter gebleken dat ijzer ook met

sonmige ontledingsproducten complexen kan vormen, die ook absorberen bij

260 nm. De vermelde G-waarde is dan ook veel te laag en is door ons nu be-

paald op (4.0 + 0.5). Voor de huidige experimenten is gebruik gemaakt van

gel-filtratie technieken om EDTA en de ontledingsproducten van elkaar te

scheiden. Ter bepaling van de G(-EDTA) en G(product) waarden is gekeken

naar de ontleding van C-EDTA. Een radiochromatogram is gegeven in

Fig. 3.432; de vorming van tenminste twee dimeren is een nieuw gegeven.

De hoeveelheid glyoxylzuur (CHO-COOH) komt overeen met de literatuurwaarde.

10000
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• •* • • • •
m m

m • •

• •" * * "*
*

•

i . i .
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•
•
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1
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Fig. 3.432 CEDTA (pH 7, 20 mM, 0„-vrij) gedurende 6 uur bestraald in de1

60Co bron; dosis = 16,7 kGy. 95,8% van de totale aktiviteit

(2020 Bq) teruggevonden in de fracties
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3.433 Pulsradiolyse van CDTA en EDTA complexen

(J. Korsse, G. Leurs, P.W.F. Louwrier)

De experimenten zijn afgerond. Enkele opvallende resultaten zijn:

1) een versnelling van de reactie tussen het gehydrateerde electron en de

de CDTA en EDTA complexen van Ni en Co treedt op als cyanide een

extra ligand is

2) alle Cu complexen reageren zeer snel en zijn in ieder geval diffusie-

begrensd, hetgeen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ni en Co

complexen is. De ionsterkte-effecten voor de Cu complexen zijn veel

kleiner dan volgens de Brjtasted-Bjerrum vergelijking te verwachten zou

zijn.

3.434 CNDO berekeningen voor cyanide en aquo complexen

(J. Korsse (NIKHEF), J. Louwen, A. Oskam (UvA))

De MO berekeningen zijn gedaan door J. Louwen van de UvA vakgroep

anorganische chemie. De oorspronkelijke bedoeling was EDTA en CDTA gemeng-

de complexen uit te rekenen maar het is de vraag of dit eigenlijk wel kan

met het aanwezige programma. Interessant genoeg zijn echter de cyanide

complexen en de aquo-complexen (die kan het programma wel aan). De totale

energieën van de gereduceerde en van de geoxideerde complexen worden bere-

kend zodat na correctie voor de hydratie-energieën een E° voor het redox-

koppel kan worden uitgerekend. Deze E kan dan gecorreleerd worden met de

reactiviteit van het metaalcomplex ten opzichte van e . Uit de verkregen

resultaten blijkt echter een dergelijke eenvoudige correlatie (te verwach-

ten op grond van de Marcus theorie) niet te bestaan, tenzij onbekende ef-

fecten een rol spelen.

3.44 Merken van verbindingen

3.44) Fluor-18

(R. van der Ley)

Tevergeefs is via diverse methoden geprobeerd om CIUFI te maken als

mogelijk uitgangspunt voor introductie van CHj'^p groepen in organische

moleculen:
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a) FCH2C00Ag

b) HgF2 + CH2I

c) (C2H5)^NF +

d) KF + CH2I2

e) AgOSO2CF3 +

f) (C6H5)3P +

•* CH2FI

•+• CH 2FI

•+ CH2FI

g)

Er verlopen nevenreacties, C

producten zijn niet stabiel.

wordt snel omgezet in ^ tussen-

1 ft
F wordt in een reactor gemaakt uit Li^CO,:

6Li(n,a)T, gevolgd door 160(t,n)18F.

18 —
FUiteindelijk wordt een waterige oplossing van F verkregen. Hieruit is

18
watervrij (C2Ht),N F te maken. Enige experimenten werden hiermee gedaan:

1 ft 1 ft

C6H5CH2Br + (C2H5)4N F ->• CgHjCHj F (opbrengst 10%)

CH2BrCOOC2H5 + (C2H5)4N
18F •* CH2'

8FCOOC2H5 (opbrengst 37%)

I ft
Als voorbereiding voor de productie van F-fluorodesnxy-1-proline

.COOH

werden de triflaat (-OSCKCF,) en tosylaat (-OSO2C,H4CH,) derivaten van

1-proline gesynthetiseerd; het triflaat was niet bekend in de literatuur.
18

Als voorbereiding voor de productie van F-alanine:

18
FCH2 - CH

'
COOH

werd gesynthetiseerd:

>.COOC2Hr

BrCH2 - C - C00C2Hc

(de NH2 groep wordt beschermd door

de ftaalimidogroep)

1
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3.442 Broom-76,77,80

(B.W. van Halteren, D. de Jong)

Wanneer vast tyrosine, joodtyrosine, chloroquinefosfaat en bovine-

serum albumine in contact worden gebracht met Kr en Kr, wordt minder

dan \% van hun vervalsproducten Br en Br in deze verbindingen ingebouwd.

Via de "KBrO, methode" worden opbrengsten tussen de 22 en 95% bereikt voor

tyrosine, joodtyrosine, chloroquinefosfaat, uracil en jooduracil. Deze

KBrO, methode is gebaseerd op de waarneming dat wanneer gasvormige pre-

cursors - Kr, Kr, \x - in aanwezigheid van KBrO, kristallen vervallen

naar Br, Br, Br, de geactiveerde kristallen in waterige oplossingen

hoge opbrengsten van gemerkte verbindingen geven. Het is nu door ons aan-

getoond dat het verval op KBrO, kristallen geen vereiste is: dezelfde op-
80 -

brengsten worden verkregen met een mengsel van Br en KBrO,. Het reactie-

mechanisme verloopt vermoedelijkvia gemerkt Br„. Directe exposie van vloei-
"7 €\ *7*7

baar azijnzuur en gesmolten chloor-, brootn- en joodazijnzuur aan ' Kr

geeft opbrengsten aan ' Br-azijnzuur > 30%.

3.443 Jodium-123, 125

(C.N.M. Bakker)

Voor het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (101) te Leiden

werden een aantal verbindingen gemerkt met I en I, zowel voor patien-

tenonderzoek (oog-melanoma) als voor cel en dierproeven. Voor het melanoma-
123

onderzoek werd gebruik gemaakt van NM1I3 ( I-aminochinoline). Voor de cel-
125

studies werden de volgende verbindingen gemerkt met I: 51-2 thiouracil,

51-2 methyl-2 thiouracil en 51-6 methylthiouracil. Bovendien werden gesyn-

thetiseerd: 6 Rj-2 methoxymethyl - 2 thiouracul en 5I-6R.-2 thiouracil

(R, CH3,

CH3OCH2C1

I
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3.444 Astatium-211

(E.L. Diemer, G.W.M. Visser)

In verband met het merken van eiwitten met astatium is verder onder-

zoek gedaan naar de S-At binding. Met thiofeen wordt een vrij stabiel com-

plex gevormd, dat met dunne laag chromatografie een specifieke loopsnelheid

heeft. Het is geen echte verbinding zoals joodthiofeen.

Ter afronding van het At onderzoek is ook nog enige aandacht besteed aan

het mechanisme van de eerder door ons bestudeerde demercurering door asta-

tium, een proces waardoor At zeer makkelijk in aromatische verbindingen is

in te voeren:

C,H5 - HgCl + At/I„ ->• C,H5 - At + Hg-zouten.

Als een mogelijke uitbreiding van syntheseroutes is voorts onderzocht of

thalliumverbindingen kunnen dienen als uitgangsstoffen voor de synthese van

organische At-verbindingen.

C6H5-T1(OOCCF3)2 + At ->• C6H5At.

Dit bleek het geval te zijn. De methode is evenwel vrij beperkt, daar

thallium ingevoerd wordt onder tamelijk oxidatieve omstandigheden. Met

behulp van de modelverbindingen p-aminobenzoëzuur en p-toluidine is het me-

chanisme van de dediazotering door At ntder onderzocht:

C6H5NH2 + NaNO2 •+ C6H5N=N
+ + At" + CgHgAt

Het is gebleken dat At bij voorkeur reageert met het diazoniumzout, dat via

een radicaalmechanisme ontleedt. De vorming van astatiumcomplexen is aan-

getoond door bestudering van het chromatografische, terugextractie- en

interactiegedrag van de diverse At-deeltjes, gevormd onder verschillende

omstandigheden. At blijkt te complexeren met hexon, pentadion, tributyl-

fosfaat, hexeen, thiopheen en n-dibutylether. Op grond van dit metallische

gedrag konden hypothesen opgesteld worden, die vroegere, veelal onbegrepen,

anorganische At resultaten verklaren.

3.45 Isotopenproductie

(C.N.M. Bakker, G.A. Brinkman, J. Visser (NIKHEF), E. Jacobs,

B. Proot (Gent))

Relatieve cross sections per equivalent quantum (o ) werden bepaald
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voor (Y,n) reacties:

12C(Y,n)"c (t, = 20 min)
1AN(Y,n)'3N (t, - 10 min)
16O(Y,n)'5O (tj - 2 min)
l9F(Y,n)18F (tj •= 110 min)
35Cl(Y,n)34mCl (t, - 32 min)

De metingen werden verricht met electronenbundels van 25 - 70 MeV van de

versneller van het Laboratorium voor Kernfysica in Gent. Samengestelde

targets werden gebruikt: (NH.^CO^ en C+LiF+LiCl. De relatieve O waarden

voor bovengenoemde reacties bij 50 MeV zijn: 1 : 0,30 : 1,38 : 1,23 : 4,8.

3.46 iry-chemie

(G.A. Brinkman, P.W.F. Louwrier (NIKHEF), E. Roduner (Universitat

Zurich))

Als voorbereiding op toekomstige Muon Spin Rotatie experimenten met

MEA werden proeven gedaan in SIN in samenwerking met Dr. E. Roduner van het

Fysisch-Chemische Instituut van de Universiteit van Zurich. Met de MuSR

techniek zijn drie frequenties te onderscheiden:

a) vrij Mu, 1,4 MHz G~'

b) \i , of Mu gesubstitueerd in een diamagnetische verbinding, 13,55 kHz G

c) Mu in een radicaal (paramagnetische verbinding) ten gevolge van additie

aan een oververzadigde verbinding. Dit resulteert in een veld van enige

kG in 2 precessie frequenties, waarvan de som (onafhankelijk van de

sterkte van het magnetisch veld) direct de hyperfijn koppelingsconstan-

ten (hfc) geeft.

Voor muonische cyclohexadienylradicalen is deze hfc in de orde van 500 MHz.

In onderstaande figuur is het - Fourier getransformeerde - MuSR spectrum

gegeven van 'C,H_MuCF„ in een veld van 3 kG.

Roduner heeft een fraaie methode ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om

de plaats van de additie van Mu vast te stellen. De methode is gebaseerd

op een vergelijking tussen het MuSR spectrum van C,H_X bij 3 kG en van de

spectra van p-CgH,DX bij 1 en 3 kG.

1) Bij lagere velden (̂  1 kG) treedt er een splitsing op tengevolge van

het magnetisch moment van het nabije proton. Tengevolge van het kleinere
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Fig. 3.46 Muonische cyclohexadienylradicalen

472 MHz : ipso

500.3 MHz : ortho

508.7 MHz : para

510.5 MHz : meta

kernmagnetisehe moment van het deuteron treedt een dergelijke split-

sing bij 1 kG niet op wanneer het Mu addeert aan een C atoom gebonden

aan een D atoom.

Een spectrum van p-C,H^DX opgenomen bij 1 kG vertoont dan alleen op-

splitsing van de lijnen die behoren bij additie van Mu aan de ortho-

en meta-posities, maar niet van lijnen behorend bij additie aan de para-

positie (Fig. 3.46).

2) De frequentie van de twee signalen van één radicaal zijn afhankelijk

van de sterkte van het magnetisch veld, maar de som is daarvan onafhan-

kelijk. Echter, deuterering heeft een kleine verschuiving tot gevolg.

Voor p-C,H,DX is de grootte van de verschuiving afhankelijk van de

plaats van additie van het Mu :

p > m > o

I
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Een combinatie van de gegevens verkregen uit opsplitsing en de relatieve

veranderingen in de hyperfijnkoppelingsconstanten, leidt dan tot identi-

ficatie van de drie isomeren.

Een aantal resultaten zijn in de tabel gegeven. (De gedeutereerde verbin-

dingen werden hier gesynthetiseerd.)

Tabel 3.46 Hyperfijnkoppelingsconstanten en identificatie van gesubsti-

tueerde cyclohexadienylradicalen

verbinding

C6H5F

C6H5C1

C6H5Br

W
C6H5CF3

C6H6

hfc

MHz

486.1

512.3

487.3

485.3

509.4

490.3

508.6

508.5

500.3

508.7

510.5

514.4

verbinding

p-C6H4DF

p-C6HADCl

p-C6H4DBr

-

p-C6HADCF3

-

hfc

MHz

486.4

512.9

516.8

487.0

488.6

509.9

491.0

509.6

-

500.2

510.9

-

verschuiving

MHz

0.3

0.6

4.5

- 0.3

3.3

0.5

0.7

1.0

-

- 0.1

2.2

0.4

-

positie

Mu additie

ortho

met a

para

ortho

para

met a

ortho

meta

met* (?)

ortho

para

meta

-

In alle gevallen is de o : m : p verdeling verre van statistisch en niet

in overeenstemming met een verdeling zoals men zou verwachten voor reacties

van energetische muonen. Een interessante waarneming is het optreden bij

C,H_CF, van twee kleine pieken bij 190 en 283 MHz (koppelingsconstante

473 MHz). Het betreft hier - vermoedelijk - ipso additie:

Mu +

Mu
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In experimenten met fluorbenzenen hebben wij naast additie aan C atomen ge-

bonden aan H atomen, ook additie waargenomen aan C-F posities, bijvoorbeeld

in C,F, en in 1,2,4,5-C,H2F,. De koppelingsconstanten hiervoor waren respec-

tievelijk 201 en 235 MHz. Tot nu toe hebben wij ongeveer 40 muonische cyclo-

hexadienylradicalen waargenomen. Door experimenten met mengsels van benzeen

met anilines, p-difluorbenzeen en broombenzeen konden de relatieve snelheids-

constanten voor de additie van muonium bepaald worden: (1.3 ± 0.2) :

(0.7 ± 0.1) : ( 1.0 ± 0.1). Deze verhoudingen liggen in dezelfde orde als

bekend voor waterstofatomen : 3,3 voor aniline en 1,1 voor broombenzeen.

Eerste experimenten aan éénkristallen van aluin (KA1(SO,^^ 12H„0, toonden

aan dat de fractie vrij Mu gelijk is aan die in zuiver water. De levens-

duur van dit Mu kan verkort worden door invoering van ijzerionen als ver-

ontreiniging in het rooster.

3.47 Intrumentatie

(A. Schimmel, F.R. Stock, B. Feelen, J. Wisse)

a) Algemeen

Aangekocht is een Canberra MC40 voor FHA metingen in LELAB; ook is
3 14

aangekocht een TriCarb voor H en C metingen. Een Camac crate in de tel-

kelder (oudbouw) is via een serial communicatielijn verbonden met de cen-

trale FDF11 en door middel van deze ook met de PDP10. Superface modules

zijn aangekocht en een Camac koppeling is tot stand gebracht tussen de di-

verse pulshoogteanalysatoren en de centrale computers, zowel in de oudbouw

als in LECH.

Diverse programma's werden geschreven voor uitlezen en overschrijven van de

output van de Canberra's en voor correcties (afval) en verdere verwerking

van opgenomen spectra.

b) LECH (Lage Energie Chemie Hal)

Onderhoud aan vacuum en koelsystemen van LECH vroegen veel tijd.

Werkzaamheden werden verricht om LELAB aan te passen aan de eisen van de

arbeidsinspectie. Op de ventilatiesystemen werd een energiebesparings-

regeling aangebracht, waarvoor subsidie is aangevraagd.
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Het LECH-bestralingsstation is uitgebreid met verwisselbare collimatoren

in de bundellijn en een ionisatiekamer ter definiëring van de gecollimeerde

bundel. Het bedrijf van LECH is in 1981 sterk verminderd ten opzichte van

vorige jaren tengevolge van een versnelling in het bouwprogramma van MEA.

Totaal toegewezen bundeltijd : 13 shifts of 104 uur :

- 16 uur assistentie MEA

- 8 uur assistentie Veiligheidsdienst

- 6 uur experimenten Chemie

- 74 uur technische experimenten (bundel ongeschikt voor chemische experi-

menten)

3.5 TECHNISCH GEDEELTE SECTIE K

3.51 MEA

(Coördinator namens de direktie: Prof. Dr. C. de Vries)

3.511 Algemeer

In het afgelopen jaar is MEA in gebruik genomen voor wetenschappelij-

ke experimenten hetgeen duidelijk een verschuiving in de aard van de werk-

zaamheden betekende van bouw naar onderhoud en bedrijf. In het begin van

het jaar waren alle inspanningen gericht op de ingebruikname van zoveel

mogelijk versnellerstations, met het accent op het vergroten, van de be-

drijfszekerheid. Hierdoor kon ook voldoende tijd beschikbaar komen voor

bundelonderzoek. De vervanging van diverse collimatoren langs de centrale

bundellijn bleek noodzakelijk waarna betere betrouwbaarheid en stabiliteit

van de bundel werd verkregen in de laatste periode van het verslagjaar.

In de tabel worden de gerealiseerde bundelparameters vermeld in vergelijking

met de ontwerpspecificatie.

L ._
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Energie (MeV)

Bundelstroom (mA)

Pulsbreedte

Herh. frequentit (Hz)

Energiespectrum (%)

Bundelverlies (%)

Ontwerp

500

20

50

2000

0,5

0,1

Gerealiseerd

325

20

35

500

0,35

0,1

De volgende tabel geeft een verdeling weer van de bedrij fsuren.

Versnellerbedrij f (excl. onderhoud) in 1981

Storingen

Processen

Versnellermetingen
2)

Experimenten

EMIN

LEF

LECH

Veiligheidsdienst

Computersys teengroep

Totaal 2678 2532

Aangezien de meeste stations voor het eerst in gebruik wedden ge-

nomen moesten veel bedrijfsuren worden besteed aan het processen

van klystrons, golfpijp en versnellersecties.
2)

Het aan het begin van 1981 nodig geachte aantal uren voor weten-

schap was veel groter, maar moest door noodzakelijke verbeteringen

aan de versneller sterk worden ingekrompen.

De specificatie van de storingsuren is als volgt:

gepland

0

738

971

731

155

66

15

2

gebruikt

497

657

620

556

141

50

9

2

Centrale besturing

Locale besturing

Versneller stations

Hoogfrequent

Integrerende systemen

Koeling

Afbuigsystemen

Diversen

Totaal

196 uur

56

75

36

23

11

70

30

497 uur
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Hieruit is duidelijk dat de oplevering van de besturingsoftware (begin

1981) nogal wat storing veroorzaakte. In de tweede helft van 1981 is hierin

sterke verbetering geconstateerd. De hoogvermogen klystrons blijken goed

te functioneren. De 10 aan de versneller aangesloten klystrons zijn gemid-

deld 1900 uur aan geweest. Totaal zijn reeds 28000 klystron hoogspannings-

uren geaccumuleerd waarvan 19000 in 1982.

HootSip. v/Z£VJ

4oeo

Ceoo

(ooo

t-i-ffz

's iv

Figuur 3.511 MEA-bedrijfsuren per klystron

3.512 Versneller onderzoek

Naast het verhogen van de betrouwbaarheid is veel aandacht besteed

aan het verbeteren van de bundeleigenschappen. Verliesvrij bundeltransport

bleek aanvankelijk moeilijk te realiseren. Slechts met uiterst kritische

en deels ongebruikelijke instellingen van de versneller kon dit na lang-

durig afregelen worden bereikt. Deze kritische instelling had weer een

verhoogde gevoeligheid voor parameter variaties tot gevolg, zodat de bundel

voor fysische experimenten onvoldoende betrouwbaar en in stroom te veel
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beperkt was (o.a. energie fluctuaties ten gevolge van veranderingen in de

bundelbelasting).

Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat rekening moet worden gehouden met

versneller-bundeldiameters tussen 3 en 7 mm, terwijl de verwachting was

dat deze nergens groter dan 3 mm zouden zijn. Dit betekende dat de ver-

sneller met te kleine collimatoren was uitgerust. Na vervanging door 12 mm

collimatoren kon met correcte en minder kritische instellingen een verlies-

vrije, stabiele bundel (jitter ^ 0,1%) worden gerealiseerd, waarbij de

stroom niet meer door het transport beperkt werd (versnellerstroom > 50 pA).

Deemittantie bleek 1,6 x 10 moc cm te

metingen in de EMIN hal acceptabel is.

Deemittantie bleek 1,6 x 10 moc cm te zijn, hetgeen ook voor de precisie

De resolutie van de injector hoogspanningsstabilisatie is onvoldoende.

Hierdoor wordt de hoogspanning gevoelig voor netstoringen en belasting-

variaties (bundelstroom). De bundel uit de injector heeft last van

brommodulatie. Gelijkrichten van de gloeidraadstroom van het electronen-

kanon gaf aanmerkelijke verbetering. De nog resterende brom is afkomstig

van het "hot deck" (voedingen extractie electrode en gloeidraad op 400 KV

niveau). Beide problemen (hoogspanning en brom) zijn in studie.

3.513 Ontwikkeling ten behoeve van studie voor toekomstige verbeteringen

Ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen bij MEA is reeds in 1980

een begin gemaakt met de reconstructie van de oorspronkelijke EVA lage

duty-factor modulator (1 o/oo d.f., ca 20 MW R.F. peak power, 4 ys puls-

breedte, herh. freq. 250 Hz). Video testen met maximum piekspanning bij

10 Hz herhalingsfrequentie leverden resultaten overeenkomstig de ontwerp-

specificaties. Uit componenten voor EVA is een golfpijp metwerk gecon-

strueerd. Een hoogfrequent vermogensschakelaar is door SLAC geleverd.

3.514 MEA in zijn samenstellende delen

(Groep Versneller Techniek, groepsleider P.J.T. Bruinsma,
voor andere medewerkers zie appendix A)

Modulator stations

In 1981 is het aantal operationele stations werkend op een HF-
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piekvennogen van 2 MW uitgebreid van vier tot tien. De overige twee func-

tioneerden nog slechts voor wat de besturing van de bijbehorende drift-

sectie betreft. De pulsvlakheid van de klystronswerd verbeterd door afrege-

ling van de Pulse-Forming-Networks (PFN) en, voorlopig alleen voor de

eerste twee stations, door "timing" van de pulstransformatoren door middel

van een filter aangesloten op een secundaire aftakking. Het Xrafo-Shorting-

Circuit, een slave getriggerd systeem (TSC), bleek in samenhang met de

spreiding van ontsteeksnelheden van thyristoren op de PFN's te vaak uitval

te veroorzaken, hetgeen de herhalingsfrequentie tot 500 Hz begrenst. Ver-

vanging van de thyristoren door een ander type samen met afregeling van

de TSC sturing biedt een voorlopige oplossing. Een definitieve oplossing

is in studie. Het verkrijgen van puls tot puls gelijkheid is nog vaak een

probleem, zowel bij 50 Hz (foute lijn bijdrage) als bij een veelvoud daar-

van (brom) . Hier is nog verder onderzoek voor nodig.

Magneetvoedingen

De voedingen voor de klystron focussering en de solenoiden om de

secties van de eerste twee stations zijn gemodificeerd omdat ze door ver-

oudering van componenten niet meer voldeden aan de fabrieksspecificaties.

Voor een aantal solenoiden is uit de bundelrespons gebleken dat ook de

oorspronkelijke specificatie onvoldoende is. Een tweede modificatie of

vervanging is op het moment in overweging. De meest kritische (buncher

solenoiden) zijn reeds vervangen door een beter type.

Vacuumbevei1iging

Het systeem van meetkoppen en kleppen dat de versneller moet be-

schermen tegen vacuumlekken bleek niet betrouwbaar genoeg te functioneren.

Voorstellen ter verbetering worden uitgewerkt.

Bundelbeveiliging

Het zogenaamde noodrem systeem (bij teveel bundelverlies wordt de

bundel gestopt binnen de tijd van een bundelpuls)blijkt goed te functio-

neren. De gemiddelde waarde beveiliging moet nog worden verbeterd.
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Bes turings sys teem

Het locale besturingssysteem (a-computer, CAMAC, enz.) is door sys-

tematisch foutzoeken en consequent onderhoud op een acceptabel niveau ge-

komen. Het communicatienetwerk is nog steeds gevoelig voor overbelasting.

Door echter in het locale systeem voorzieningen te treffen waardoor de

informatiestroom naar de centrale wordt beperkt is de hinder bij bedrijf

gereduceerd.

Console

Het bedieningscomfort is binnen de eerste fase van het plan ver-

beterd door onder andere uitbreiding van macro commando's en touch panel.

De tweede fase (snellere respons, grafisch display, logging, enz.) is nog

niet in uitvoering.

Timing systeem

Het nog ontbreken van enkele essentiële schakelingen in het locale

timing systeem veroorzaakte een te grote foutrate. Hulpschakelingen bieden

nu een tijdelijke oplossing. Besloten is alsnog foutencorrectie in alle

stations te bouwen. Door het ontbreken van het puls tot puls systeem was

het nodig het timing systeem met e°.n tel-systeem uit te breiden, teneinde

de bundeltriggers te kunnen onderscheiden.

Klystrons

Momenteel zijn alle klystrons volgens contract afgeleverd. Van het

totale aantal van 15 stuks zijn er 2 in reparatie waarvan één onder garan-

tie. In het afgelopen jaar zijn er weinig problemen met de klystrons ge-

weest, Vroegere aanloopproblemen lijken te zijn overwonnen. Eind 1981 zijn

drie reserve klystrons besteld.

Driveline

In plaats van een coax driveline gevolgd door secundaire driver

stations is gekozen voor een rechthoekige golfpijp als driveline. Aan het
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begin wordt deze gevoed uit het eerste station en bij elk volgend station

wordt het benodigde vermogen direct uitgekoppeld (geen secundaire driver

stations). Het grote voordeel is de geringe investerings- en bedrijfskosten.

Hiertegenover staan echter de hoge eisen die aan de stabiliteit van diverse

parameters worden gesteld om over de hele driveline 1 fase stabiliteit te

handhaven, namelijk:

a) thermosteren op ± 0,03 C

b) isobarisatie op ± 1,5 Torr zowel binnen als buiten de golfpijp

c) pulsvlakheid van station 1 moet 0,1% zijn.

Om aan a) en b) te voldoen is de met water gethermosteerde golfpijp gevat

in een kunststof koker. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit driveline

ontwerp met de vereiste fasestabiliteit functioneert.

Traveling wave monitor

Als positiemonitor is gekozen voor het traveling wave type omdat

dit ongevoelig is voor bundelintensiteit, waardoor een groot dynamisch

bereik mogelijk wordt (2 yA tot 20 mA) met een resolutie beter dan 0,1 mm.

In de versneller bundellijn zijn er 10 geplaatst en in de afbuigsystemen

en experimenteerruimten 15. Ze zijn zeer functioneel gebleken bij het

bundeltransport van de machine naar het target. Door een eenvoudige modi-

ficatie is het nu ook mogelijk de stroomintensiteit af te lezen. Bij de

versneller zijn er nog enkele problemen, samenhangend met afscherming

tegen HF-velden.

Windows

De rechthoekige windows, waarmee alle klystrons aanvankelijk waren

uitgerust, bleken evenals bij MIT aanleiding te geven tot multipactoring.

Dit introduceerde mode conversie, gevolgd door doorslag, wat uiteindelijk

leidde tot verlies van het window doordat de vacuum afdichting werd ver-

nield. Onderhandelingen met fabrikanten hebben geleid tot de fabricage

van ronde BeO windows, een in hoogvermogen installaties veel gebruikt

type. De vijf geïnstalleerde ronde windows hebben reeds bewezen beter

bestand te zijn tegen grotere RF-pulsbreedten.
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HF puls- signaalbron

Het instrumentarium is uitgebreid met een puls-signaalbron die het

stuurvermogen voor een klystron kan leveren. Hiermee is het mogelijk ge-

worden, niet interfererend met bundelexperimenten, hoog vermogen HF-tests

uit te voeren (fasevlakheid puls, faseverschil, puls tot puls, parallel

processen, temperatuur respons).

Versnellersecties

Een vacuumlek in het koelcircuit van de eerste versneller sectie

kon met eigen middelen worden gerepareerd. De sectie-ondersteuningen in

de vacuumtnantel zijn door een lasverbinding aan de vacuumnantel gehecht.

Deze lasverbinding heeft al op diverse plaatsen een vacuumlek vertoond,

waarschijnlijk tengevolge van krimpen en uitzetten van de sectie door

grote temperatuursveranderingen (koelsysteem uit vooi revisie, AT = 25 °C).

Ook deze lekken konden zonder een beroep op de fabrikant worden gedicht.

Koelinstallatie

De Pulse-Fonning-Networks (PFN) dissiperen meer dan werd verwacht.

Uitbreiding van het koelsysteem volgens het huidige principe (vloeistof-

koppeling) impliceert practisch de bouw van een nieuw en veel groter

koelsysteem. Bij koeling door verdamping, zou de huidige koeler als con-

densor voldoende groot zijn en het leidingssysteem zou slechts geringe

modificatie? behoeven. Twee belangrijke problemen die zich dan voordoen

zijn: het verkrijgen van niet door lucht verontreinigde damp in een systeem

dat slechts een drukvariatie toelaat van ± 0,05 ato en het voorkomen van

cavitatie door de pomp. Voor beide problemen is een oplossing gevonden.

Afscheiding van de lucht vindt plaats door compressie gevolgd door na-

koeling. Testen aan een schaalmodel hebben een positief resultaat opge-

leverd. In het komende jaar zullen praktijktesten aan een versneller-

Station worden uitgevoerd.

L



-165-

3.515 MEA en de technische service-afdelingen

3.5151 Computers: het IKOnet versneller en experiment besturings computer

netwerk

Inleiding

De doelstelling van IKOnet is voldoende faciliteiten te bieden voor

het besturen van de lineaire electronen versneller parallel aan maximaal

zes in uitvoering zijnde fysische experimenten, terwijl daarnaast nog rede-

lijke "time-sharing" mogelijkheden voor programmatuur ontwikkeling en sys-

teem beheer over moeten blijven. De in dit verband gebruikte woorden

"voldoende" en "redelijke" kunnen nader gespecificeerd worden door de vol-

gende gestelde eisen aan het netwerk:

- het moet in staat zijn snelle real-time taken te behandelen, met "snelle"

wordt bedoeld: beslissende actie binnen 400 ysec en 1 sec

- het moet in staat zijn pseudo real-time taken te behandelen, met "pseudo"

wordt bedoeld: beslissende actie binnen 0,5 sec en I uur

- het moet een behoorlijke hoeveelheid faciliteiten bieden voor een eerste

data reductie ter plekke van het experiment (time-sharing)

- het moet flexibel zijn in termen van toevoegen, vervangen en verwijderen

van (delen van) het systeem; dit gold voor zowel software als hardware

componenten met inbegrip van volledige computerinstallaties.

Deze eisen werden geformuleerd door fysici (experiment besturing en data

verwerking), technici en operatoren (versneller besturing en onderhoud),

systeemontwerpers (software gereedschap, ontwerp- en programmeertalen,

beschikbaarheid) en administratief personeel (onderhoudsschema's, leve-

ranciers- en onderdelen-lijsten).

De IKOnet hardware

Het centrale gedeelte van het netwerk bestaat uit twee PDF 11/45 en

twee PDP11/34 mini computers met twee AMPEX DM980 schijf eenheden als

achtergrond geheugen. Als locale machines worden de volgende types door

het netwerk ondersteund: PDF 11 serie, MIK-11/2 en ALPHA LSI/2. De keuze

van deze machines is natuurlijk niet essentieel voor de netwerk functie,
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maar is bepaald door andere factoren zoals tijdstip waarop de keuze is

gemaakt, opgedane ervaring op het Instituut, enz. De lay-out van het net-

werk dat op dit moment op sectie K in gebruik is, wordt weergegeven in

Fig. 3.5151 waarin de volgende afkortingen worden gebruikt:

ACM: Accelerator Control Machine

BCM: Beam Control Machine

CCM: Console Control Machine

CSG: Computer Systeem Groep (sectie K)

DECIO: Digital Equipment Corporation PDP-10

ECM: Experiment Control Machine

GSM: General Service Machine

MSM: Message Switching Machine

SARA: Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam

SCM: SARA Communications Machine.

De IKOnet software

De belangrijkste stap op weg naar een geintegreerd netwerk van de

beschikbare machines (twee PDPU/45, acht PDP11/34 en een twintigtal

ALPHA LSI/2's) was de constructie van een familie van (programmeer) talen

en geassocieerde operating systemen voor elke machine die, naarmate meer

geabstraheerd werd van de oorspronkelijke kale hardware, steeds meer op

elkaar gingen lijken.

Boven een bepaald niveau in de familie hiërarchie waren de bijzondere en

afwijkende eigenschappen van bepaalde machines niet langer zichtbaar. De

systeem programmeur had dan een aantal eensluidende (netwerk) primitieven

tot zijn beschikking, onafhankelijk van de machine waarvoor hij aan het

programmeren was. Hier bovenop konden verdere lagen van abstractie toe-

gevoegd worden teneinde de hanteerbaarheid van het uiteindelijke product

te doen toenemen.

Deze "transparantie" van een netwerk is, in onze opvatting, essentieel

in een omgeving waarvan verwacht mag worden dat die gedurende de levens-

duur van het netwerk behoorlijk, zo niet revolutionair, verandert.
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Fig. 3.5151 IKOnet, een besturingscomputer-netwerk voor MEA en de experimenten
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Werkzaamheden aan IKOnet

Aan het begin van het verslagjaar waren grote delen van de basis

software voor de eerste fase van het netwerk lvaf". Er moesten echter nog

wel een groot aantal consoliderende werkzaamheden met betrekking tot de

basissystemen verricht worden. Dit gold met name voor de ACM, CCM en Fenix

real-time systemen. Verder is de snelheid van de ECM Fenix/Unix systemen

aanzienlijk vergroot. Zowel de respons snelheid van de systemen tijdens

programma ontwikkeling en testwerk, als de verwerkingscapaciteit voor zeer

grote aantallen interrupts per seconde zijn hierdoor verbeterd. De centrale

bediening van de versneller is van de grond gekomen. Hiertoe is een

operatorinterface geconstrueerd met behulp van de i3 interpretator, dat

de operator in staat stelt om vanaf een centrale bedieningsconsole op

eenvoudige wijze alle versnellervariabelen te bekijken en eventueel bij

te sturen of aan te passen. Het systeem is nu geheel operationeel voor

alle ACM's terwijl voor de integratie van de BCM's de eerste stap is gezet.

In samenhang hiermee is het centrale versneller data-base systeem in ge-

bruik genomen. Voor de EMIN en LECH experimenteeropstellingen zijn ge-

bruikersgeorienteerde programmapakketten tot stand gekomen.

De gebruikersfaciliteiten van het netwerk zijn uitgebreid met mogelijkheden

om files te transporteren door het netwerk,interactief te werken op een

remote machine in het netwerk en applicatieprogramma's te schrijven die

gebruik maken van de netwerk-message en data-base faciliteiten.

Er is een begin gemaakt met een prestatie analyse/karakterisering van het

IKOnet, onder andere om knelpunten te kunnen opsporen. Bovendien is een

ontwerp gemaakt voor een beveiligingsmechanisme dat het netwerk zal moeten

gaan beschermen tegen "deadlocks" veroorzaakt door piekbelastingen.

Tenslotte zijn de in vorige jaren opgelopen documentatie achterstanden

voor een deel ingelopen. Samenvattend kunnen we spreken van een duidelijke

overgang van "nieuwbouw" naar consolidatie, een trend die in het komend

jaar zal worden voortgezet.
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Het IKOnet beheer

Veel aandacht is besteed aan het behoorlijk onder controle krijgen

van reconfiguratieprocedures die nodig zijn als min of meer vitale delen

van het netwerk uitvallen teneinde het bedrijf van de versneller zoveel

mogelijk te beschermen. De helaas nogal veelvuldig optredende hardware-

storingen (speciaal aan de schrijfeenheden) bewezen dat snelle en vooral

soepel reconfiguratiemogelijkheden geen overbodige luxe zijn.

Hat het beheer van de hardware zelf betreft, is het ons gelukt alle appa-

ratuur (exclusief CAMAC) bij een betrouwbare firma in onderhoud te laten

nemen, hetgeen de gemiddelde tijd tussen twee storingen ongetwijfeld zal

doen toenemen.

Aan de beheer software kant zijn een schijf-reparatie programma, een ac-

counting programma voor het papier gebruik op de printer en een programma

om een UNIX systeem in noodgevallen op een nette manier buiten bedrijf te

stellen, in gebruik genomen.

3.5152 Electronica

De installatie van de diverse MEA componenten is nagenoeg voltooid.

In het afgelopen jaar werden de laatste besturingskolommen in gebruik ge-

nomen. Na de installatie van 3 modulator-besturlngsunits (Dig, DMC) in de

stations 6, 7 en 12, rest nog slechts 1 station.

Na modulator I (injector) werd in het afgelopen jaar ook modulator 2 voor-

zien van een zogenaamd compensatienetwerk ter verbetering van de afgegeven

puls; de fijn aanpassing van dit tweede exemplaar op de eigenschappen van

de pulstransformator moet nog plaatsvinden.

Het bestaande noodremsysteem werd voorzien van een uitbreiding om het ver-

mogen in de collimatoren drastisch te verminderen (tot ca 50 W). Een proto-

type van deze voorziening werd eind 1981 afgeleverd en zal begin 1982 in de

praktijk worden beproefd.

Met het oog op de toekomstige wensen werd de ontwikkeling van puls-puls

voedingen op bescheiden schaal voortgezet. Als schakelelementen is gekozen

voor "power fets" en "gate-turn-off" thyristoren. De voorlopige resultaten

rechtvaardigen de verwachting dat bij een gewenste instelnauwkeurigheid van
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1% een insteltijd van ca I msec te verwezenlijken zal zijn.

Veel aandacht is geschonken aan het verhogenvan de betrouwbaarheid van de

modulatoren. Ten dele zullen de diverse onderzoekingen eerst in 1982 effect

kunnen sorteren. Op een aantal terreinen zijn echter nu reeds duidelijke

resultaten merkbaar. Zo werden alle geïnstalleerde modulator-besturings-

units (Dig) van enkele modificaties voorzien, ten dele om reacties op te

gevoelige foutsignaleringen vanuit de modulator (TSC) te vermijden. Een

onderzoek naar storingen in dit modulator deel werd eind 1981 gestart met

hoopgevende resultaten.

Ook de besturingselectronica werd nauwgezet bekeken. Het bleek noodzakelijk

in de oudere stationcomputers enkele modificaties aan te brengen. Tevens

werd aandacht beschonken aan mogelijkheden om in huis (sneller) onderhoud

aan deze machines te kunnen verrichten.

Om bij het laden van de standaardprogramma's of testprogramma's niet af-

hankelijk te zijn van de PDP10, werd een digitale cassetterecorder aan-

geschaft, zodat indien nodig, ook tijdens bijvoorbeeld PDP10 onderhoud op

korte termijn doorgedraaid kan worden.

Om storingen tijdens avond- en nachtdiensten op tijdelijke basis te kunnen

verhelpen werd een begin gemaakt met de bouw van een mobiel modulator-

besturingssysteem. Met behulp hiervan kan door ompluggen van een aantal

kabels het merendeel van de standaard apparatuur worden vervangen die dan

op een geschikter moment kan worden gerepareerd.

In het timingsysteem werden enkele modificaties aangebracht. De koppelunit

tussen het HF systeem en de locale electronica werd ingrijpend gewijzigd

en voorzien van een foutendetectie en -correctie mechanisme om de invloed

van storingen te verminderen. In de tot het timingssysteem behorende CAMAC

modules (DPG's) werden overspraakfouten geëlimineerd door wijzigingen in

de (interne) bedrading. Ook diverse voedingen zijn critisch bekeken. Zo

werd bijvoorbeeld in EMCC voedingen, waarvan een kleine honderd in gebruik

zijn, ter verhoging van de bedrijfszekerheid een aantal onderdelen vervan-

gen.

3.5153 Mechanica

Bij het afbouwen van de 12 versnelIerstations is assistentie ver-

leend in de vorm van het installeren van kleppen, het vervolmaken van modu-

latorbehuizingen en ander mechanisch werk. Teneinde het freonverlies zoveel

mogelijk te beperken is een arbeidsintensieve operatie uitgevoerd:

U
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1) de modulatorkasten zijn lekvrij gemaakt door de afdichtplaatsen te

vlakken en te richten (24 x)

2) de zogenaamde neuzen (electrische doorvoeren) zijn Van een nieuwe door-

voerconstructie voorzien (.300 x)

3) alle sproeierplaten zijn opnieuw gepuntlast en gelast aangezien scheur-

vorming was opgetreden op de verbindingsnaden (600 x ) •

Het 3-wegpunt, waar de bundel naar LEF, LECH en rechtdoor kan worden ge-

stuurd, is opnieuw ontworpen aangezien er, door de complicaties in de

mechanische constructie, uitlijnproblemen waren ontstaan. In het kader van

het elimineren van mogelijke oorzaken van bundeltransmissie-problemen is

de MEA-uitlijning nog eens herhaald (0,1 m m ) . Ten behoeve van een hoog-

frequent test bij de bestaande secties is een zogenaamd "power-switch

netwerk" ontworpen en vervaardigd. In de galvanische afdeling zijn vele

printen vervaardigd (ca 100 stuks) ten behoeve van MEA-electronica.

Revisie van evacueereenheden en vacuum lekdetectoren en hulp bij het modi-

ficeren van alle versnellercollimatoren zijn uitgevoerd. De loodafscherming

van de energie selectiespleet in AFBU is afgebouwd en de 300-lijn naar

PIMU grotendeels gerealiseerd. Een ontwerp van de "uittree monitor" naar

de pionen convertor is gemaakt. De lay-out tekeningen van het gehele af-

buigsysteem zijn klaar. De protectie collimator op het 3-wegpunt naar

de bundel of naar PIMU (300-lijn) of rechtdoor (00-lijn) of richting EMIN

(400-lijn) kan worden gestuurd, is gemodificeerd ter ondervanging van koel-

problemen die ontstonden bij de hogere bundelstromen. Testers, meetsystemen

en vooral kleppen hebben 2e-lijns revisietijd opgeëist.

3.52 Overig technisch werk in de technische afdelingen

Het in bedrijf komen van MEA heeft de technische activiteiten gedo-

mineerd, zoals in de vorige paragraaf beschreven. De resterende activitei-

ten zijn hieronder per afdeling gerangschikt.

3.521 Computer Systeem Groep

(voor medewerkers zie appendix A)

De belangrijkste twee taken van de Computer Systeem Groep van

sectie K gedurende het verslagjaar waren:

L
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- de afbouw, integratie en stabilisering van grote delen van het "IKOnet"

versneller en experiment computer netwerk, en

- het zorgdragen voor een behoorlijk dagelijks beheer van bovengenoemd

netwerk en van de centrale rekenfaciliteit.

Het beheer van de centrale rekenfaciliteit

De DEC-System-10, nu bijna zeven jaar oud, heeft het gedurende het

afgelopen jaar niet buitengewoon druk gehad. In de accounting periode, die

liep van 2 januari 1981 tot 1 januari 1982, zijn 8736 klok uren verstreken.

Feitelijk waren er 8406 uren beschikbaar (het verschil van 330 uren ging

op in preventief en correctief onderhoud). Hiervan werden 311 uren ver-

bruikt door het systeem zelf en 2488 door de gebruikers, hetgeen een

bezettingsgraad van 3,7% oplevert voor het systeem en van 29,6% voor de

gebruikers ten opzichte van de feitelijk beschikbare tijd.

De "systeemoverhead" van 3,7% mag op het eerste gezicht veel lijken, maar

bedacht moet worden dat wegens het nijpende mankrachttekort een groot aan-

tal beheerderstaken geautomatiseerd zijn. Bovendien is in wat minder op

zichzelf staande timesharing systemen 5% overhead al een zeer normale

waarde. Die (zogenaamd verloren gegane) tijd wordt ruimschoots goedgemaakt

door de veel betere dienstverlening vergeleken met een louter batchsysteem.

Verwacht mag worden dat in de loop van het komende jaar, met de verwerking

van de beschikbaar komende gegevens uit de experimentele opstellingen, de

gebruikers-bezettingsgraad van de machine aanzienlijk zal toenemen. Voor-

bereidingen zijn getroffen tot uitbreiding van de schijf- en geheugenruimte

en het aantal aan te sluiten terminals. Er is een begin gemaakt met een

ingrijpende herindeling van de terminal gebruikers ruimte, tezamen met de

inrichting van een aparte ruimte (grenzend aan de eigenlijke computer zelf)

waar de voor de gebruikers toegankelijke randapparatuur staat opgesteld.

Tevens is de gelegenheid aangegrepen om alle 4500 magnetische banden uit

de computerzaal naar een aparte ruimte te verplaatsen, waar ze veel over-

zichtelijker opgesteld kunnen wordin.

Na gedurende drie maanden experimenteel ervaring opgedaan te hebben met het

doen van onderhoud aan grote delen van de machine op zogeheten time en

material basis, is besloten met ingang van 1 januari 1982 de volledige

installatie (inclusief extra geheugen van een andere fabricant) weer onder

contract te laten onderhouden.

I
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3.522 Electronica

(voor medewerkers zie appendix A)

Inleiding

Het feit dat de versneller grotendeels is afgebouwd in combinatie

met het toegenomen aantal draaiuren heeft in 1981 duidelijk geve/lgen ge-

had voor de mankrachtverdeling. Van de productieve uren werd ca 50% be-

steed aan bedrijfsaspecten als onderhoud en modificeren. Ongeveer 2/3 deel

hiervan werd direct besteed aan versneller, afbuighallen en experiment op-

stellingen en 1/3 deel aan meer algemene electronische apparatuur. De

overige 50% werd als volgt besteed: MEA (ontwikkeling en bouw) 16%

EMIN 19%

PIMU/SMK 1%

Diverse afdelingen 6%

Magazijn en inventaris 8%

Teneinde het aantal onderhoudsuren te minimaliseren werd materiaal aange-

schaft voor de inrichting van vaste testtafels voor in veelvoud voorkomen-

de apparatuur. Eind 1981 werd tevens het reserve bestand van apparaten en

componenten aanzienlijk uitgebreid.

Magazijn en instrumentatie

1

De aan het magazijn bestede tijd bestond slechts voor een deel uit

de normale magazijn activiteiten. Om het magazijn beter "toegankelijk" te

maken werd op de PDP10 een data bestand opgebouwd, waarin diverse componen-

ten werden opgenomen via een magazijncode. Als eerste resultaat werd in

1981 een catalogus (Digel 23, 24) uitgegeven waarin thans ca 70% van de

componenten staan vermeld. Ook bij de administratieve afhandeling van de

"aankopen" in het magazijn is de PDP10 ingeschakeld. In het afgelopen jaar

werden via het magazijn 388 orders geplaatst, voor een totaal bedrag van

ca ƒ 1.144.000.—, waarvan ca 65% voor apparatuur.

Enkele nieuwe in 1981 aangeschafte apparaten:

Delay pulse generator BNC type 7030

Precision pulse generator BNC type BP-4

Meetsysteem Tektronix 5000 serie o.a. controller type 4041

Digital Analyser Systen Tektronix DAS o.a. Analyser type 91A32
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EMIN experiment opstelling

Gedurende het eerste kwartaal van 1981 kreeg de medio 1980 opgele-

verde prototype dradenkameropstelling in de (QDD) spectrometer zijn defini-

tieve vorm. Tegelijkertijd werd een aantal mechanische constructies waar-

onder de kabelophanging verbeterd. In het eerste halfjaar werd ook een deel

van de opstelling voor de tweede (QDQ) spectrometer met bijbehorende elec-

tronica gerealiseerd (2 dradenvlakken). Gedurende het tweede halfjaar werd

dit meetsysteem uitgebreid met de voor coincidentiemetingen noodzakelijke

voorzieningen (o.a. een 80 MHz experimentklok). Eind 1981 werd het voor-

laatste vlak ingebouwd. Het data acquisitiesysteem in de bedieningskamer

werd, naast de voor de diverse vlakken noodzakelijke uitbreiding, tevens

voorzien van een voor de coincidentiemetingen noodzakelijke module: de

time comparator. Deze unit vergelijkt de door de eerder genoemde experi-

mentklok van een "tijdmerk" voorziene data met de door de coincidentie-

electronica vastgestelde tijden waarop een coïncidentie is opgetreden.

Zodra bij de coincidentie behorende data zijn gevonden, wordt dit aan de

centrale besturing (Read-out Controller) gemeld, die voor verdere verwer-

king zorg draagt. On-line testen van de eerste versie van de drifttijd naar

positie converter vertoonden een differentiële alineariteit (zie Fig. 3.522a)

zoals reeds was voorspeld door binnen de afdeling gedane Monte Carlo simu-

latie berekeningen. Een andere opzet voor dit module, o.a. door uitbreiding

van de "lookup-table" van IK naar 6K EPROM, en introductie van een "Ran-

domizer"-mechanisme, verbetert de differentiële lineariteit bij vrijwel

gelijkblijvend scheidend vermogen (zie Fig. 3.522b). Fig. 3.522 a en b

tonen de kanaalprofielen bij een "homogene belichting". In Fig. 3.522b

zijn deze symmetrischer en onderling gelijkvormiger dan in Fig. 3.522a.

De verbeterde converter zal in januari 1982 opgeleverd worden. Om de met het

data acquisitiesysteem verbonden computer (PDP11/34) niet te belasten met

tijdrovende on-line berekeningen is een "pre-processor" ontworpen: de zo-

genaamde data compressor. Deze dient correcties uit te voeren op de van de

dradenkamer komende data, voor deze naar de computer worden gezonden. De

compressor bevat onder andere 4 bit-slice processors van het type 390IB

en een 64K 16 bits geheugen (dynamisch RAM). In dit geheugen worden de

voor de correcties benodigde gegevens (via CAMAC) opgeslagen. Een "com-

pressslag" van ongeveer 60 instructies duurt ca 6 psec en geeft een tijd-

winst van meer dan 100 x ten opzichte van de bewerking door de computer.

L __
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a _ b
Fig. 3.522 Verbetering in de differentiële lineariteit in de drifttijd-

positieconverter met behulp van een "randomizer"

In het laatste kwartaal werd begonnen met het testen van deze unit. Het

opnemen in het data acquisitiesysteem van nieuwe modules als time-compara-

tor en data compressor en het voldoen aan wensen van de gebruikers van het

systeem heeft consequenties voor de reeds genoemde Read—out Controller

(ROC). Deze processor verzorgt alle data transporten en logische beslis-

singen in het systeem via een in het interne geheugen (IK, 32 bits PROM)

opgeslagen programma. Om nieuwe geheugenvullingen op relatief eenvoudige

wijze te kunnen genereren, werd een assembier geschreven. Met behulp van

een cross assembier (ROCASS) kan nu op de FDP 10 een PROM vulling worden

gegenereerd.

3.523 De Mechanisch Technologische Groep

(voor medewerkers zie appendix A)

Algemeen

De organisatie van de afdeling heeft in 1981 enkele wijzigingen

ondergaan; het materialenmagazijn maakt nu deel uit van de MTG. Een cursus

vacuumtechniek, gegeven door fysici, bleek noodzakelijk in verband met de

vacuumapparatuur die tijdens het bedrijf wordt beheerd door de experimen-

tatoren (intern rapport MTG-13).

L _ __
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EMIN

Een belangrijk project is geweest het ontwikkelen, het ontwerpen,

het vervaardigen en het installeren en testen van de grote uittreefolies

(1100 x 400 mm) van beide spectrometers QDD en QDQ (MTG-12). De montage

van de dradenkamers in de detectiezone is uitgevoerd in samenwerking met

DIGEL. De bouw van twee evacueereenheden en het ontwerp plus de bouw van

een extra vacuumstation in de targetzone is gerealiseerd. Twee zogenaamde

volgmechanismen voor de flexibele koppeling tussen targetkamer en spectro-

meters zijn ontwikkeld en gebouwd.

PIMU

De coördinatie van het mechanische deelproject is in 1981 uitge-

voerd door de MTG. Wegens het ingebreke blijven van de magnetenfabricant

MARJAN is het noodzakelijk geworden de fabricage van de quadrupool- en

buigmagneten, magneto-optische elementen noodzakelijk voor het transport

van de pionen, zelf ter hand te nemen. Gebleken is dat de hiervoor beno-

digde technieken succesvol in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd; 5 qua-

drupool spoelen zijn gefabriceerd en getest op warmtebelasting. De vacuüm-

kamers voor de 700- en 800-lijn zijn nagenoeg gereed gekomen. Diverse uit-

lijnactiviteiten zijn uitgevoerd gedeeltelijk in samenwerking met de VU-

téchnici en de GVT. De prioriteit voor de werkzaamheden bij dit project

ligt bij het VU-deel, te weten de 700-lijn.

Diversen

Een dradenkamer ontwerp met vernieuwde specificaties is voor de

LEF-experimenten tot stand gekomen. Een voorstudie voor het üaresbury

project is afgerond. Indien ZWO opdracht geeft, zal NIKHEF-K een Neder-

landse experimenteerlijn kunnen realiseren aan de synchrotronring in

Daresbury (Engeland). Voorbereidingen zijn getroffen voor de aanschaf van

een numeriek gestuurde freesbank. Onderzoek is gedaan naar het lassen van

dunne materialen (MTG-14), massaspectrometrie (interpretatie van spectra),

microcomputer toepassingen en het opdampen van targets. Ten dienste van

hinderwet vergunningen is installatie-tekenwerk verricht. Service op het

gebied van mechanica en galvanotechniek is verleend aan de Philipj groep
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en aan sectie H (Lear-project). In het kader van de onderwijstaak van de

afdeling zijn volontairs en HTS-afgestudeerden begeleid. Ten dienste van

het Panda-project (positonen annihilatie) van het ECN is gestart met de

fabricage van dradenkamers.

Bij de figuur: een recente fotografische impressie van de nieuwste en meest

geavanceerde deeltjesversneller van het NIKHEF sectie K

(M.E.A.): het centrale bedienings- en controlepaneel wordt

hier afgebeeld.

L
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APPENDIX A Personeel per 31 december 1981

A. NIKHEF-H (Amsterdam)

1.
van

Experimentele fyticl
Apeldoorn, Dr. G.W.
Armltage, Dr. J .
Barlag, Drs . S J . M .
Bergsma, Drs . F ,
Bos, Dr. K.
Buikman, Drs. D,
Chen, Dr. H.
Dam, Dr. P . H . A . van
Daum, Dr. C.
Dlddens, Prof.Dr. A .N.
Dorenbosch, Dr. J .
Drlel, Dr. M.A. van
Didnker, Dr. P .
Dijkstra, Drs. H . B .
Eroê, Dr. F . C .
Guo, Dr. J . C .
Hard wick, Dr. C.J .
Hartlng, Prof .Dr . D.
Hartjes, Drs . F . G .
Hertzberger, Dr. L . O .
Ho, Dr. M.C.
Holthvdzen, Dr. D J .
Hoogland, Dr. W.
Jongejans, Dr. B.
Jonker, Drs . H J ,
Kluyver, Prof .Dr . J . C .
Koene, Dr. B .K.S .
Konijn, Dr. J .
Langeveld, Drs . W.G.J.
l inssen , Drs . L . H . A . J .
Lult, Drs . E J .
Hassaro, Dr. 6 . O . G .
Nieuwenhuls, Drs . C.H.M.
Paar, Dr. H . P .
PfeJjffers, Drs. R
Rijk, Drs . G .A.F , de
Sens, Prof .Dr . I r . J . C .
Spierenburg, Drs . W.
Swol, Drs . R.W. van
Tenner, Prof .Dr . A.G.
Tiecke, Dr. U . G . J . M .
Timmermans, Dr. J . J . M .
Toet, Dr. D .Z .
üdo, Dr. F .
Uitert , Drs . B.K. van
Vermeulen, Dr. J . C .
Visser, Drs . C .P .
Voorthuts, Dr. H.
Wlgger8, Dr. L .K.
Wigmans, Dr. M.E.J .

UvA neutrino (D2)
F"M twee-foton fysica

UvA neutrino (D 2 )
FOM neutrino (NC)
FOM LEAR
FOM PETRA
FOM PETRA

UvA neutrino (D 2 )
FOM ACCMOR
FOM direkteur
FOM neutrino (NC)
FOM twee-foton fysica
FOM PETRA
FOM ACCMOR
FOM twee-foton fysica
FOM Instrumentatie
FOM ACCMOR

UvA PETRA
FOM Instrumentatie

UvA micro-processoren
FOM micro-processoren
FOM mlcro-processoren
FOM ACCMOR
FOM neutrino (D 2 )
FOM neutrino (NC)

UvA LEAR
FOM sigma to t aa l (pp)
FOM Instrumentatie
FOM twee-foton fysica
FOM LEAR
FOM PETRA
FOM PETRA
FOM neutrino (NC)
FOM twee-foton fysica
FOM instrumentatie
FOM ACCMOR
FOM twee-foton fysica
FOM ACCMOR
FOM Sigma to taa l (pp)

UvA neutrino (D 2 )
FOM ACCMOR
FOM sigma to taa l (pp)
FOM EHS
FOM neutrino (NC)
FOM twee-foton fysica
FOM instrumentatie

UvA neutrino (D 2 )
UvA onderwijs

FOM ACCMOR
FOM neutrino (D 2 )
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vakatures (2x)
vakature (lx)

Theoretici
Gaemers, Prof.Dr. K.J .F .
Lauwere, Dr. P.G.M.
Neerven, Dr. W.L.G.A.M, van
Vermaseren, Dr. J.A.M.
Wit, Dr. B.Q.P.J. de
Walters, Dr. G.F.
vakatures ( lx)

3 . Rekenautoaaat
Blokztjl, Dr. R.
Gosman, Drs. D.
Hesaing, R.C.
Heymens-Visaer, P.
Leeuwen, Drs. W.M. van
Linde, T.J. van Jer
Macnack, N.G.
Petten, R. van
Sa8tradiwlrla, D.A.
Schaf er, J.S.E.
Schoorel, M.
Wassenaar, Drs. E.
Zwart, F. de

4. Antoaatlache meetapparatuur en •cantafel»
Brogt, W.
Dierendonck, R.F. van
Donker8, E.
Euwe, E.
Exmann, H.
Hof, G. van ' t
Koek-Tlppman, E.G.
Molenaar, C.M.
Smits, J .C.A.
Tresoor, H.J.
Visser-Jansen, J .H .
Vliet-Hempel, H.E. van
Vuur mans, H.G.
Westbroek-Phmips, S.
Wlachhoff-Bos, J .H .

5 .
Brouwer, G.R.
Buis, R.
Buskens, J .P.M.
Ceelie, L.
Groot, J . I . de
Homma, J .
Hunck, P .J .
Jaspers, M.G.F.
Kes, K.

FOM
UvA

* UvA
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

FOM
UvA

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

UvA
FOM
FOM
FOM

* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM
* FOM

* FOM
* FOM
* FOM
* FOM

ler
FOM
FOM

UvA
UvA

FOM
FOM
FOM

UvA
FOM

geblokkeerd

theorie
theorie
theorie
theorie
theorie
theorie
theorie

applicatieprogram meur
systeemprogrammeur
operateur
operateur
appUcatieprogrammeur
administratie
operateur
operateur
programmeur
coördinator
systeemprogrammeur
systeemprogram meur
operateur

scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner

instrumentmaker
Instrumentmaker
instrumentmaker
instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
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Kok, J .W. FOM
Koning, N. de UvA
Kroezen, M J . M . FOM
Kullman, W.C. FOM
Rietveld, P . E . FOM
Vink, H . G . A . FOM
Vuuren, F . H . van UvA

Schuijlenburg, I ng . H.W.A. FOM
Ypma, T . J . FOM
vakature ( l x ) FOM

Instrumentmaker
leiding afdeling
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
instrumentmaker

constructeur-tekenaar
tekenaar-constructeur
tekenaar-constructeur

6.
Akker, T h . G . M . v . d . FOM lab. assistent
Berkien, A.W.M. FOM elektronlcus
Bodenstaf f, P . J . UvA elektronlcus
Evers , G . J . FOM elektronicus
Gotlnk, G.W. FOM elektronlcus
Groenstege, I n g . H . L . FOM elektronicus
Horneman, G .D. FOM elektronlcus
Hulman, F .W.M. FOM elektronicus
Kief t , I n g . G.M.M. FOM elektronlcus
Panne man, W. FOM elektronlcus
Pauw, I n g . A . H . L . UvA elektronlcus
Rewlersma, I n g . P . A . M . FOM elektronicus
Schifller, I n g . W.H. * FOM elektronlcus
Vree , W.E. FOM tekenaar
Vries , I n g . G.A. de UvA leiding afdeling
Weber, I n g . J . FOM elektronlcus
vakature (lx) FOM elektronlcus

7. tii«<nt#T — tcchxri&che en
Bakker, M.A. de
Berg, A. van den
Drieman, E.
Ek, Ing . J .
Gerritsen-Visser, J .
Hofstee, R . J .
Kandelaar, G . F . J .
Knip, J .
Kok, E .

Leeuwaarde, W.E.D. van
Oosterhuls, W.L.
Stam, J . C . M .
Ultendaal, A . S .
Velde, K.M. van der
Vonk, M.C.

^fj^ dienst
FOM medewerker sekre ta r laa t
FOM techn . en hulsh. dienst
FOM Inkoop

UvA hfd . Inkoop/boekh.
FOM t e c h n . en hulsh . dienst
FOM sekretaresse
FOM boekhouder
FOM chef t e chn . / hu l sh .d i ens t
FOM boekhouder

* FOM admlnls t r . medewerker
FOM foto + reproduktle

* FOM techn . en hulsh . dienst
* FOM admlnls t r . medewerker

UvA sekretaresse
FOM blbllothekaresse

8 . Stadenten
Carels, M.
Hoekstra, J .
Inge, T. van
Janssen, G.
Ketelaar, K.

kand. ass .

stage (MO-B)
stage

microprocessor groep
vertex detector
LEAR
ACCMOR
neutrino experiment

L .
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Konljnenberg, M.
Kunne, R.
Oediet Doebe, T.
Sanden, R. van der
SchüUer, W.H.
Thoolen, E.
Tuynman, F.
Velt, H.

stage
kand. ass.
stage
kand> ass.
stage
stage
stage
kand. a s s .

ACCMOR
neutrino experiment
neutrino experiment
ACCMOR
microprocessor groep
neutrino experiment
microprocessor groep
microprocessor groep
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B. HKHEF-H (Mjaegen)

A5

3.

Gaügnon, Drs. L.M.K.
Hal, Drs. P.A. van
Kjttel, Prof.Dr. E.U.
KSnlg, Drs. A.C.
Metzger, Dr. W.J.
Pols, Dr . I r . C.L.A.
Raaymakers, Drs. M.C.T.
Schotanus, Dr . I r . D.J.
Spuijbroek, Drs. T.
Sterglou, Dr. A.M.
Van de Walle, Prof .Dr. R.T.
Vakature ( lx)
Vakature ( lx)

Programmeurs
Crijns, Dlpl.Phys. F .
Klok, Drs. P .F .

Automatische meetapparatuur en
Albrecht-Nikkels, W.J.
Antheunls, E.C.
Baal-Stoffelen, P. van
Borgonjen, T.C.C.
Borgstein-v.Dinther, J .M.E.
Brouwer, Ing. C.
Brouwer-Kuster, C.A.M.
Derks-van den Reek, H.J.M.
Derksen-Glesbers, T.M.C.
Dljkema, Ing. J .A.
Geurts-Lange, M. A.
Jager-Jenneskens, M.W.L.H, de
Kerremans-de Kat, T.C.H.H.
Leyssen-Paans, A.M.M.H.
Mulder-de Grood, G.E.
Oosterhof-Melj, J .E .G.
Otten-de Graaf f, P.M.
Rohde, F.H.A.
Schfls, K.D.J.M.
Tho'rlg, Ing. J .
Veerdonk-ELbers, C.G.H.van de
Voorwinde-van Os, B.H.
Wijnen, Ing. T.A.M.

KUN
FOM

KUN
FOM

KUN
KUN
KUN
KUN

FOM
KUN
KUN
KUN
KUN

FOM
FOM

•CMlMfffiB
* KUN

KUN
* KUN
*FOM
* KUN

KUN
* KUN
*FOM
* KUN

KUN
* KUN
* KUN
* KUN
* KUN
*FOH

FOM
* KUN

KUN
* KUN

KUN
*FOM
* KUN

KUN

K p (70 GeV)
EHS
EHS, K p
Crystal Ball
NA5,Crystal Ball.K p
EHS, Crystal Ball
Instrumentatie .
Crystal Ball.K p
NA5
EIJS, K p
K p (70 GeV),Cr.Ball

geblokkeerd

applicatieprogram meur
systeemprogram meur

scanner
Instrumentmaker
scanner
scanner
scanner
elektronicus
scanner
scanner
scanner
elektronicus
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
scanner
coördinator
scanner
optdcus
scanner
scanner
scanner

Dlkmans-de Koning, A.C.M. KUN sekretaresse

L
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5. Studenten
Walk, W.
Meyers, F.
Linssen, J .
Geerlings, H.
v. Eyndhoven, N.

*) part-time.

De volgende personeelsleden hebben gedurende het verslagjaar hun dienstverband
beëindigd. Hun nieuwe betrekking staat In de tweede kolom.

BobMnk, Dr. G.J. Cern Fellow
Bron, Dr. J . Rijkswaterstaat
Groot, Dr. E.H. de Bielefeld
Jongerlus, Drs. R.T. UvA (Haagdenhuls)
Kiel, S. Gemeente Amsterdam
Kiaielewski, Dr. B. Cracow
Meyer, Th. Onderwijs (leraar)
Nieuwenhulzen, Prof.Dr. F . van Stony Brook
Oldham, Dr. S.J. Engeland
Oppedijk, K.A.D. Het Parool
Panman, Dr. J.K. Cern Fellow
Pijlgroms, Drs. B.J. Cern Fellow
Poel, Dr. F.A.M.M. v.d. Bureau van o
Raay, M.A.C.M, van Bedrijfsleven
Rudge, Ing. A. Cern
Schouten, Dr. M.M. Cern Fellow
Shaw, Dr. G. Manchester
Taal, Ing. B.M. Bedrijfsleven
Timmer, Dr. J . Cern Fellow
Vermeulen, M.A.M. Universiteit Maastricht
Wester, P . Student
Wolf, Drs. E. de ~ "

Cern Fellow
Bureau van de Statistiek

Shell

I
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C. NIKHEF-K (Amsterdam)

Arnold, Dr. H.
Bailey, Dr. J.M.
Dantzig, Dr. R. van
Duinker, Dr. W.
Dunn, Dr. P.C.
Jager, Dr. C.W. de
Jans, Drs. E.
Keizer, Drs. P.H.M.
Konijn, Dr . I r . J .
Laan, Drs. J .B . v .d .
Lapikas, Dr. L.
Ltngeman, Dr. E.W.A.
Lulckx, I r . G.
Maas, Dr. R.
Schutten, Dr. J .
Selig, Drs. A.M.
Vries, Dr. H. de
Vries, Prof .Dr. C. de
Wapstta, Prof .Dr. A.H.
Witt Huberts, Dr. P.K.A. de

2. Experimentele chemici
Bakker, C.N.M.
Brinkman, Dr. G.A.
Diemer, E.L.
Gelder, J . J . van
Halteren, G.W. van
Jong, Drs. D. de
Kapteijn, Mw. J .C .
Korsse, Drs. J .
Lei), Dr. M. v .d .
Leurs, G.A.J.
Lindner, Dr. L.
Louwrier, Dr. P.W.F.
Peélen, B.
Polak, Dr. P.
Schimmel, A.
Stock, F.R.
Thoeng, Drs. Y.H.
Veen, W. v .d .
Veenboer, J .T .
Visser, Drs. G.W.M.
Visser, J .
Wisse, J .

3 . Theoretici
Audi, Dr. G.
Hermans, Dr. T. de
Hermans, Drs. W.C.
Koch, Dr. J .H .

FOM Projectleider Pimu
FOM Onderzoek m . b . v . pionen en muonen
FOM Onderzoek m . b . v . pionen en muonen
FOM Onderzoek m . b . v . pionen e n muonen
FOM ELektronenverstzooling
FOM Elektronenverstrooiing
FOM ELektronenverstrooifng
FOM ELektronenverstroaUhg
FOM Onderzoek m . b . v . pionen en muonen
FOM Elektronenver stroolihg
FOM Elektronenverstrooiing
FOM Onderzoek m . b . v . pionen en muonen
FOM Projectleider Emin
FOM ELektxonenverstrooilhg
FOM Beherend directeur
FOM Elektronenverstroolfhg
FOM Elektronenverstroaühg
FOM Wet . sch . Werkgr. leid. ELektr.verstr.
FOM Wetenschappelijk directeur
FOM ElektronenverstrooUhg

FOM Analist
FOM Radiochemicus
FOM Analist
FOM Magazijnbeheerder
FOM Analist
FOM Radiochemicus
FOM Analist
FOM Radiochemicus
FOM Radiochemicus
FOM Analist
FOM Radiochemicus
FOM Radiochemicus
FOM Bedrijfsgroep Chemische Techniek
FOM Radiochemicus
FOM Bedrijfsgroep Chemische Techniek
FOM Bedrijfsgroep Chemische Techniek
FOM Radiochemicus
FOM Glasinstrumentmaker
FOM Bedrijfsgroep Chemische Techniek
FOM Radiochemicus
FOM Analist , Stralingsdeskundige
FOM Bedrijfsgroep Chemische Techniek

FOM Gastmedewerker Theorie
FOM Theorie
FOM Theorie
FOM Theorie

L
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Ohtsuka, Dr. N.
Sagawa, Dr» H.

4 . Groep Versneller Techniek
Bakker, K.
Bar, H.
Boer Rookhuizen, H.
Brulnsma, I r . P .J .T.
Buitenhuis, W.E.J.
Geuzebroek, Ing. N.R.
Groen, P.J.M, de
Heine, E.
Hoekstra, I r . R.
Hoetmer, N.
Heutenlk, B.
Jansen, L.W.A.
Koenderink, G.J.
Kroes, I r . F.B.
Kuljer, L.H.
Kuijt, Ing. J . J .
Moerman, C.
Molendijk, Ing. J .C .
Noomen, I r . J .G .
Noteboom, C.W.J.
Schlebaan, Ing. C.
Schwebke, H.
Sluljk, Ing. T.G.B.W.
Spelt, Ing. J .B .
Steman, W.A.
Stoffelen, A.C. v .
Stroo, R.

Vogel, Ing. A.G.C.
Voort, A.M.A. v .d .
Vriese, H.C.
Wieman, J .F.A.M.

Wieten, P.

5 . Computer SyaCeem Groep
Bie, Dr . J . E . P . de
Bokman, I ng . H .
Gelderen, Drs . M. van
H a r t , I n g . R . G . K .
Huls, C.M.
Kolde wijn. Dr . P .
Maaskant, I ng . A.
Oudolf, J . D .
Raai j , Drs . T.W. v . d .
Rui ter , I ng . J . D . de
Tier ie , Mw. J . J . E . *
Zuidendorp, I n g . A.

A8

FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
Asd

FOM

FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

Asd
FOM
FOM
FOM
FOM

6 . Elektronische- digitale afdeling
Boer, J . de FOM
Boerkamp, A . L . J . FOM
Born, ' E .A . v . d . FOM
Dekker, J . P . FOM

Theorie
Theorie

Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Ingenieur
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Ingenieur
Hoofd bedrijf MEA
Technicus
Technicus
Technicus
Ingenieur
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd elektronische groep
Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd mechanische groep
Technicus
Technicus
Technicus. Gedetacheerd door de
gemeente Amsterdam
Technicus

Systeem-programmeur
Systeem-programmeur
Systeem-program meur
Systeem-beheerder
Systeem-beheerder
Systeem-programmeur
Systeem-programmeur
Gedetacheerd door de gem. Amsterdam
Systeem-program meur
Systeem-program meur
Systeem-verzorgster
Systeem -program meur

Magazijnbeheerder
ELektronicus
ELektronlcus
ELektronicus

I
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Dijkstra, N.
Es, J .T. van
Feijen, C.

Harmsen, C.J.
Hogenbirk, J.J.
Kate, Ing. P.U. ten
Kok, E.
Kruijer, A.H.
Kwakkel, Ir. E.
Oostveen, Ing. K.
Pebesma, J . S .
Peek, H.Z.
Pol, Ing. J .P .
Reen, A.T.H, van
Ros, E.
Schendeier, W.J.
Stolte, J.
Trigt, J .H. van
Visschers, Dr. J.L.
Zwart, Ing. A.N.M.

Arlnk, R.P.J.
Beumer, H.
Bijleveld, Ing. J.H.M.
Boomgaard-Hüf erink, M w. J
Bosman, G.J.
Boucher, A.
Brand, Ing. J .F.J . v .d .
Bron, M.
BruLjne, H.G.
Daalmeijer, P.
Dirkzwager, W.H.
Doets, M.
Doornik, H.F.R. van
Gelderblom, T.
Gerritsen, G.C.
Heemskerk, Ing. J .A.
Kaan, Ing. A.P.
Koehof, G.H.
Koopman, G.
Langedijk, J . S .
Lassing, P.
Lef ever e , Y.
Lunteren, J. van
Muller, A.
Spruit, D.
Thobe, P.H.
Touw, J.
Veen, J. van
Veen, J. van der
Verlegh, W.F.H.P.

FOM
FOM
Asd

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

A iellng
FOM
FOM
FOM

• G. FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM.
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

ELektxonicu8
ELektronicus
Medewerker magazijn;
gedetacheerd door de g e m . Amsterdam
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
Hoofd
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
ELektronicus
Mechanicus
ELektronicus
ELektronicus
Technische software
ELektronicus

Tekenaar-constructeur
Galvanotechnicus
Hoofd tekenkamer
Administratie
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Hoofd Groep speciale technieken
Fijnmechanicus
Groep speciale technieken
Galvanotechnicus
Bemetel leer l ing
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Fijnmechanicus
Groep speciale technieken
Hoofd afdeling
Fijnmechanicus f
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Groep speciale technieken
Magazijn
Bemetel leer l ing
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Hoofd lnstrumentmakerij
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Groep speciale technieken
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8. Algemene dienst

9 .

10.

1 1 .

1 2 .

1 3 .

Balkenende, A.
Botter-Scheen, Mw. W.J.
Brlalre, G.W.
Bueren-Kooij, Mw. J . van
Hammer, G.L.
H ar msen-v.denH euvel, Mw. G .A
Hultzer, H.J.
Kuijl, Mw. N.
Langenhorst, A.
Oskam-Tamboezer, Mw. M.
Quasten, E.
Reuvers-Verkerk, Mw. E.M.
Tierle, Mw. J . J . E . *
Vries, W. de
Zeist, W. van

Technische en Huishoudelijke 1
Ardonne, C.T.
Breukers, R.J.H.
Geene, W. van
Heiner-Tasma, Mw. E.
LJpma, C.
Jansen, J.L.
Jelles, W. van
Kltz-Hendriksen, Mw. A.
Kolkman, J.
Masseling, H.P.
Mol Thuk Sung-Sparendam,
Mw. S.E.H.
Peperkamp, Ing. J.A.M.
Ploeg, F.
Prins, A.
Snelling Berg, G.
Wettum, J . van
Zeko Simic, Mw. V.

Audenaerde, C.L.J.A.
Peperkamp, Ing. J.A.M.
Post, Dr. J .C.

Stafaedewerkers
Akkerman, H.J.M.
Oberski, Dr. J .E.J .
Ovezall, K.E.
Steeden, Drs. J.W.C, van

Vfirnffhspirrifilr >fslH"f"t°T'
Burghardt, A.J.C.
Herder, J.W.A. den
Kuijk, A.A.M.
Moddemeijer, R.

Studenten
Bonnie, RJ.M.
Borghols, W.T.A.

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

.. FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

Dienst
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM

Hoofd Algemene dienst
Bibliotheek
Boekhouder
Sekretaresse
Hoofd algemeen magazijn en transport
Telefoniste-typiste
Offsetdrukker
Bibliotheek
Medewerker alg. magazijn en transport
Sekretaresse
Administratie personeelszaken
Sekretaresse
Assistent boekhouder
Medewerker alg. magazijn en transport
Medewerker alg. magazijn en transport

Bewaker (gedetacheerd WLj SARA)
Technisch medewerker
Bewaker (gedetacheerd bij SARA)
Huishoudelijk medewerkster
Technisch medewerker
Hoofd bewaking (gedetach. bij SARA)
Bewaker (gedetacheerd bij SARA)
Huishoudelijk medewerkster
Kan'difêbeheerder
Technisch medewerker

Huishoudelijk medewerkster
Technisch assistent
Waarn. Hoofd Techn. en Huish. dienst
Technisch medewerker
Bewaker (gedetacheerd bij SARA)
Bewaker (gedetacheerd bij SARA)
Huishoudelijk medewerkster

Veiligheids technicus
Velligheids technicus
Hoofd Veiligheidsdienst

Contacten toegepast onderzoek
Beleid en organisatie
Coördinator WCW zaken
Arts voor stralingshygiëne

Wetenschappelijk assistent Emin
Wetenschappelijk assistent Emin
Wetenschappelijk assistent Pimu
Wetenschappelijk assistent Pimu

Student Emin
Student Emin



Al l

Bronkhorst, A.W.
Goudoever, J. v .
Prins, L.
Quint, E.N.M.
Veerman, H.
Zacharov, I .

14 . Volontairs
Damen, O.P.
Frederiks, C.F.M.
Gopie, R.C.
Haan, P.A.L. de
Hoekstra, E.J.
Velthuis, C.P.

Student Emln
Student Pimu
Student Emln
Student Emin
Student Plmu
Student Emln

Volontair Mech.
Volontair Mech.
Volontair Groep
Volontair élektr
Volontair Groep
Volontair elektr.

Technol. Afdeling
Technol. Afdeling
Versneller Techniek
—dig. afdeling
Versneller Techniek
-dig. afdeling

r
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De volgende personeelsleden hebben gedurende het verslagjaar hun dienstverband
beëindigd. Stagiairs en volontairs verbleven in het instituut als onderdeel van hun
opleiding. Voor de overigen Is hun nieuwe betrekking In de derde kolom vermeld.

Akkerman, L.J.
Berghuis, J.
Bhave, Master of Science Drs. R.N.
Boelsma, I .H.
Bosman, P.J.M.
Boven, A.J. van
Broerssen, C.C.
Crannel, Prof.Dr. H.
Dolstra, A.
Evers, G.J.
Faber, P.
Glbas, C.M.
Izeboud, W.
Kok, F.A.
linden, E. v . d .
Nieuwenhof f, R.J.
Orfanldes, Drs. C.
Park, L.G.
Rocco, R.
Ronde, J .C.M.N. de
Schijf, C.G.M.
Scholten, Drs. K.R.
Smit, E.
Stam mes, Ing. R.
Stoepker, E.V.
Terinaat, R.W.
Velden, J.M. v . d .
Vergragt, E.
Verheljen, J.M.
Verkooljen, J .C .
Vermeerschen, E.
Vet, G.P.A.
Vries, I r . W. de
Vullink, H.
Woudboer, M.K.

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

Stager
Stagiair
Gastmedewerker
Bedrijfsleven
Volontair
Volontair
Volontair
Gastdocent
Volontair
Sectie H
Sociale Academie
Volontair
Volontair
Volontair
Volontair
Stagiair
Tijdelijk contxact
Stagiair
Volontair
Wetensch. assistent
Volontair
T.A.P. -positie
Volontair
Bedrijfsleven
Volontair
Volontair
Wetensch. assistent
Stagiair
Volontair
Stagiair
Volontair
Volontair
Bedrijfsleven
Volontair
Volontair
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APPENDIX B Lidmaatschap van besturen en commlsales

1. NIKHEF-Bestuur (In oprichting)

Leden

Dr. C.J.M. Aarts (KUN)
Prof.Dr. J . Blok (FOM)
Prof .Dr. D.W. Bresters (UvA)
Prof .Dr. J .C. Klnyver (FOM)
Prof. Dr . Ir . J . J . J . Kokkedee, voorz. (FOM)
Dr. K.O. Prins (UvA)
Dr. J . J . Vasmel (VU)
Prof.Dr. R.T. Van de Walle (KUN)

De vergaderingen worden ook bijgewoond door

Dr. A.A. Boumans
Prof.Dr. A.N. Diddens
Prof .Dr. A.H. Wapstra
Dr. J . Schutten

dlrekteur FOM, sekretarl3 NIKHEF-bestuur
dlrekteur NIKHEF sectie H
dlrekteur NIKHEF sectie K
beherend dlrekteur NIKHEF

2. Wetenschappelijke Programma Commissie (WPC) sectie H

Prof .Dr. A.N. Diddens, voorzitter
Dr. F.A. Berends
Dr. P. Dulnker
Dr. W. Hoogland
Dr .Ir . D.J. Schotanus
Prof.Dr. A.G. Tenner
Dr. F. üdo

3. Dagelijks Bestuur Wetenschappelijke Raad (DBWR) sectie K

Prof.Dr. A.H. Wapstra, voorzitter
Dr. J .H. Baüey
Dr. R. van Dantelg
Dr. J .H. Koch
Dr. L. Lindner
Dr. P.W.F. Louwrler
Prof.Dr. G. v. Middelkoop
Prof.Dr. C. de Vries
Dt, P.K.A. de Witt Huberts

ir
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4. Lidmaatschap van NIKHEF-H stafleden In Internationale commissies

1) CERN council
Prof.Dr. J .C . Kluyver

11) Extended Scientific Council (DESY)
Prof .Dr. A.N. Diddens

111) European Committee on Future Accelerators, CERN
Prof .Dr. A.N. Diddens
Dr. D.J. Holthulzen
Prof.Dr. R.T. Van de Walle

iv) Advisory Committee CERN users, CERN
Dr .Ir . D.J. Schotanus

v) High Energy Physics Board of the European Physical Society'
Prof.Dr.Ir. J.U• Sens

5. Instituutsraad (IR) sectie H

J.P.M. Buskens
M. Car els
B. Jongejans (voorzitter)
R.T. Jongertus (tot 1 oktober)
P.F. Klok
W.M. van Leeuwen (sekretaris)
N.G. Macnack
M.M. Schouten (tot 1 november)
C. Visser (vanaf 1 oktober)
G.A. de Vries (plv. voorzitter)
L.W. VHggers (plv. sekretaris)

Ondernemingsraad (OR) sectie K

F.B. Kroes (voorzitter)
H. Boer Rookhtdzen
A. Boucher (sekretaris)
D. de Jong
R.V. ten Kate
E.W.A. Llngeman
H.P. Massellng
J . S . Pebesma
A. Prins

Re^ementencom ndssde

J. Ek (H)
B. Jongejans (H)
M.M. Schouten (H)
H.W.A. Schuijlenburg (H)
J . S . Pebesma (K)
W.C. Hermans (K)
H. de Vries (K)
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APPENDIX C

Raming van de uitgaven van het NIKHEF in het kalenderjaar 1981.

De hier genoemde bedragen zijn bedoeld om een globaal inzicht te geven in de
verschillende subsidies en hun besteding. De financiële verantwoording vindt plaats
via de formele, door de accountants-diensten goedgekeurde, verslagen van FOM,
UvA, KUN en VU (zie onder andere FOM-54278).

1. Overzicht (in duizenden guldens)

Sectie H Sectie K

FOM UvA KUN t o c a a l FOM VU totaal

11795 1060l> 12855
1972 - 1972
5355 - 5355
2187 400 ) 2587
994 2600 3594

bestuurskosten 547 - - 547 909 - 909

2. Specificatie van enkele posten (in duizenden guldens)

personeelskosten
algemene kosten
bedrijfskosten
mat. kredieten
investeringen

7881
1081
1905
3465

-

1800 >

202
-

19001)
79

1363>
-

11581
1091
1905
3667

-

gebouwen
belastingen, verzekeringen
kantoorkosten, uitzendkrachten, e.d.
reiskosten, conferenties, repres.
CERN-reizen, 0&W
gemeensch. voorzieningen WCW
elektriciteit, gas, water
computers e.d.
hulpmiddelen MEA
bibliotheek
hulpmiddelen & instr. techn. afd.
( " ") instr. wet. proj.
inrichting experimenteerhallen MEA 3594

) schatting.
) NIKHEF-H levert een bijdrage in de mankracht van kf 48, NIKHEF-K van

3 kf 311. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de personeelskosten.
) exclusief de infrastructurele kosten in Nijmegen en bij de VUA (onder andere

rekenkosten).
) inclusief operator-kosten PEPR en reiskosten.

Sectie

ï sterdam

279
52

325
215
258„
2352)
440

1079

57
1060
2260

H

Nijmegen

10
69

565 )

Sectie K

968
237
170
203

27-
2762)

1810
506

1920
79

1646
1526

i"
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APPENDIX D PubUkattes
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Phys. Lett. 102B (1981) 285.
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"Measurement of the ratios of n n to n p charged current cross sections at
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Phys. Lett. 107B (1981) 148.
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"Some observations on the first events seen at the CERN proton-antlproton
collider".
Phys. Lett. 107B (1981) 321.
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Phys. Lett. 104B (1981) 335.
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"Muonium substituted free radicals".
SIN Physics Report No.3 (April 1981) 94 ( 9 7 0 ) .

G.A. Brinkman, G.A.V. Gerritsen, J. Visser.
"Formation of CHCl234mCl in liquid mixtures of CCI41'.
Radiochem. Radloanal. Lett. 48_ (1981) 121 ( 9 7 6 ) .

P.J.T. Brulnsma, E. Heine, J .B. Spelt*
"Performance of the ME A solid-state high duty factor modulator".
IEEE Trans. Nucl. Scl. NS-28 (1981) 2764 ( 9 6 1 ) .
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G.A. Brinkman, R. Heysman, J.Th. Veenboer, J. Visser.
"The 5 8 N i ( e , e ' n ) 5 7 N i / 5 8 N i ( Y , n ) 5 7 N i reaction".
Int. J. Radiat. Isotop. 32 (1981) 13 ( 9 4 2 ) .

G.A. Brinkman, W.B. Huising, J. Visser.
"Radio-Isotopen".
Philips Techn. T. ^9_ (1980) 278 (941b).

G.A. Brinkman, F.H. Kaspersen, J.Th. Veenboer.
"Reaction of recoil 38C1 atoms with liqids chlorobenzenes".
Radiochim. Acta 28 (1981) 187 ( 9 5 3 ) .

P.J.T. Bruinsma, J .B. Spelt, K. Bouwknegt.
"A low cost high resolution DAC system for magnet control".
IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28 (1981) 2365 ( 9 5 9 ) .

P.J.T. Bruinsma, T. Subrata, A.T. Visser.
"A novel power supply for high duty factor kicker magnets".
IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28 (1981) 3071 ( 9 6 2 ) .

G.A. Brinkman, J.Th. Veenboer.
"Reactions of recoil tritium atoms with fluorobenzenes".
Radiochim. Acta ^9_ (1981) 21 ( 9 9 4 ) .

G.A. Brinkman, P. Vernooys.
"Reactions of recoil 1 8 F atoms with liquid and solid mixtures of CfcHg and C6F6".
Radiochem. Radioanal. Lett. 49_ (1981) 799 ( 9 7 7 ) .

G.A. Brinkman, J. Visser.
"Reactions of recoil F and Cl atoms with CgH5F, C6H5C1 and p - C ^ F C l " .
Radiochem. Radioanal. Lett. 49_ (1981) 231 ( 9 8 6 ) .

G.A. Brinkman, J. Visser.
"No selectivity effects In aromatic substitution with recoil F atoms".
Radiochem. Radioanal. Lett. 49_ (1981) 271 ( 9 8 8 ) .

A.W. Bronkhorst, J.H.J. Distelbrink, P.C. Dunn, J.W.A. den Herder, C.W. de
Jager, E. Jans, P.H.M. Keizer, J. van de? Laan, L. Laplkas, G. Luljckx, R.
Maas, J.G. Noomen, A.M. Selig, J.M. Verheljen, C. de Vries, H. de Vries,
P.K.A. de Witt Huberts, H. Blok, H.P. Blok, L.T. van der Bijl, A.J.H. Donne,
G. van Middelkoop, L. de Vries.
"Electron scattering facilities at Amsterdam".
Verhandlungen der deutschen physücalischen Gesellschaft 4 /1981 , 784 ( 9 4 3 ) .

P.J.T. Bruinsma.
"De 500 MeV lineaire elektronenversneller MEA van de Sectie K van het NIKHEF".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde A47 (1981) 60 ( 9 5 4 ) .

R. van Dantzig.
"BOL".
Philips Techn. T. 39_ (1980) 286 (941c ) .

R. van Dantzig.
"Onderzoek met plonen en muonen bij intermediaire en lage energie".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde A47 (1981) 62 ( 9 5 5 ) .
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W. Duinker, J. van Eek.
"Impact parameter dependent K-shell ionisatdon of argon by protons scattered over
large angles".
J. Phys. B: At. Mol. Phys. U_ (1981) 4825 (995a) .

D. Ganzorlg, P.G. Hansen, T. Johansson, B. Jonson, J. Konijn, T. KrogulskL,
S.M. Polikanov. G. TLbell, L. Kestgaard.
"Fission of 2 3 2Th and 2 3 8 U In the Interaction with negative muons".
Nucl. Phys. A350 (1980) 278 ( 9 4 0 ) .

E. Jans, P. Barreau, M. Bernheim, M. Finn, J. Morgenstern, J. Mougey, D.
Tarnovski, S. Turck-Chieze, M. Brussel, G.P. Capltanl, E. de. Sanctis, S. Frul-
lanl, I . Sick.
"The quasi-free ( e , e 'p ) reaction on 3He".
Verhandlungen der deutschen physdkaHschen Gesellschaft 4 /1981 , 631 ( 9 4 6 ) .

T. Johansson, J. Konijn, T. KrogulskL, S. Polikanov, H.W. Reist, G. Tibell.
"Muon induced fission".
SIN Physics Report No.3 (April 1981) 62 ( 9 6 9 ) .

D. de Jong, B.W. van Halteren, J.Th. Veenboer.
"Preparation of CF38OmBr of high specific activity".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. 3£ (1981) 101 ( 9 4 8 ) .

A.P. Kaan.
"Special coupling and sealing devices for vacuum component".
Vacuum 31^ (1981) 85 ( 9 4 9 ) .

J. Konijn, W. van Doesburg, G.T. E wan, T. Johansson, G. Tibell.
"Quadrupole Interactions in pLonic and muonic tantalum and rhenium".
Nud. Phys. A360 (1981) 187 ( 9 5 3 ) .

J . Korsse, P.W.F. Louwrier.
"Short lived transient in KAI(SO4)212H2O".
Radiochem. Radioanal. Lett. 45_ (1980) 355 ( 9 4 1 ) .

F.B. Kroes, A. Maaskant, T. Sluyk, J .B . Spelt.
"Non intercepting high resolution beam monitors".
IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28 (1981) 2362 ( 9 5 8 ) .

K.D. van der linde, S. Spoelstra-van Balen, A.H.W. Aten J r . , F.M. Kaspersen.
"Chemistry of nuclear recoil 1 8-atoms in gaseous Quoroethanes using the
1 9 F ( p , pn) 1 8 F reactions.
Radiochim. Acta 28_ (1981) 129 ( 9 7 4 ) .

K.D. van der Linde, S. Spoelstra-van Balen, A.H.W. Aten J r . , F.M. Kaspersen.
"Reactions of 1 8 F recoil atoms In gaseous CF3-CF3 and CF3-CF2H".
Radiochim. Acta 28_ (1981) 137 ( 9 7 5 ) .

K.D. van der Linde, S. Spoelstra-van Balen, F.M. Kaspersen.
"The chemistry of *8F-recoll atoms in gaseous CF2H-CF2H scavenged with H2S".
Radiochem. Radioanal. Lett. 49 (1981) 239 ( 9 8 7 ) .
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E.W.A. Lingeman.
"Career outlook for physicists in the Netherlands".
Proc. of the seminar on 'The career outlook for physicists in Europe', "Ettore
Majorana" Centre for scientific culture, Erice, Italy, June 25-27 , 1981
( Lingeman, E.W.A. ( e d . ) ) ; EPS - European Physical Society (1981) , 81 ( 9 8 1 ) .

L. Lindner.
"Radioactive decay versus chemical bonding in biological material".
t i t . J . Radiat. Mol. 40 (1981) 206 ( 9 8 4 ) .

L. Lindner, E.L. Dlemer, K. Rössler.
"On the recoil chemistry of " 0 in oxoanlon salts".
Radlochem. Acta 29_ (1981) 9 ( 9 9 3 ) .

P.W.F. Lou wrier.
"Inleiding tot ICRP-30, deel 2".
NVS - Nieuws £ (1981) (2) 16 ( 9 7 3 ) .

G. Luijckx.
"Het cyclotron".
Philips Techn. T. 39 (1980) 274 (941a) .

A. Maaskant, P.J.T. Bruinsma.
"A fast beam protection system".
IEEE Trans. Nucl. Scl. NS-28 (1981) 2367 ( 9 6 0 ) .

C.J. Martoff, J .A. Bistlrlich, K.M. Crowe, M. Koike, J .P . Miller, S .S.
Rosenblum, W.A. Zajc.
"Orbital recoupiing dominance in the A=20 isovector Ml transition".
Phys. Rev. Lett. 4£ (1981) 891 ( 9 6 7 ) .

C.J. Martoff, J.A. Bistlrlich, K.M. Crowe, J .P . Miller, S .S. Rosenblum, W.A.
Zajc, H.W. Baer, A.H. Wapstra, G. Strassner, P. Truol.
"M2-resonance In fragmentation In the series 1 6 0 , 1 8 O , 1 9 F " .
Bericht der Herbsttagung der Schweizerischen Physlkallschen Gesellschaft 53 (1981)
647 (941f ) .

J .G. Noomen, N. Geuzebroek, C. Schlebaan.
"A modulator cooling system for the MEA high duty factor electron linac".
IEEE Trans. Nucl. Scl. NS-28 (1981) 3082 ( 9 6 5 ) .

J .G. Noomen, J . Herling, B. Heutenlk.
"A high resolution absolute magnetic field measurement system".
IEEE Trans. Nucl. Scl. NS-28 (1981) 3076 ( 9 6 3 ) .

J . C . Post, J.A.M. Peperkamp.
"MEA computer controlled personal access system".
IEEE Trans. Nucl. Sci NS-28 (1981) 3080 ( 9 6 4 ) .

L.G. Smith, E. Koets. A.H. Wapstra.
"The mass-difference ^T-%e and the neutrino mass".
Phys. Lett. 102B (1981) 114 ( 9 7 2 ) .

G.W.M. Visser, E.L. Werner, F.M. Kaspersen.
"The preparation of aromatic astatine compounds through aromatic mercury
compounds. Part II: Astatlnatlon of pyrlmldines and steroids".
J. Lab. Comp. Radlopfcarm. J £ (1981) 799 (977) .
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J. Visser, G.A. Brinkman.
"Threshold detectors as monitors for Bremsstrahlung beams".
Int. J. Appl. Radiat. Isotop. ^ 1 (1981) 113 ( 9 4 7 ) .

G.W.M. Visser, E.L. Diemer, F.M. Kaspersen.
"The synthesis and in vitro stability of oragnic astatine compounds".
J. Lab. Comp. Radiopharm. J £ (1981) 127 ( 9 5 1 ) .

G.W.M. Visser, E.L. Diemer, C.M. Vos, F.M. Kaspersen.
"The biological behaviour of some organic Astatine compounds in rats" •
Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 3£ (1981) 905 ( 9 9 1 ) .

C. de Vries.
"NIKHEF-K, centrum voor studie van de elektromagnetische structuur van kernen".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde A4£ (1981) 66 ( 9 5 6 ) .

W. de Vries, L.J. Oostrijk, M. de Lange.
"The MEA computer control network".
IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28 (1981) 2228 ( 9 6 6 ) .

A.W. van Weers, P.W.F. Louwrler.
"Uptake and retention of 12*Sb in the common mussel, shrimp and shore crab".
Impacts of radiological releases into the marine environment, proc. of an
International symposium, jointly org. by the IAEA and the OECD Nuclear Energy
Agency and held in Vienna, 6-10 October 1981; proceedings series 565, IAEA,
Vienna ( 1 9 8 1 ) , 381 ( 9 8 9 ) .
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D.2 Bijdragen, Ingestuurd bdj conferenties*

Sectie H

Baltimore Meeting of the American Physical Society, Baltimore (Maryland, V .S . ) ,
20 - 23 april 1981

International Hybrid Spectrometer Consortium (Nijmegen) ^
- "Inclusive Strange Resonance Production in it p , K p and pp Interactions at

147 GeV/c".
- "Clusters in 147 GeV/c it p , K p and pp Interactions".
- "Comparison of Low p Hadron Reactions with a Charge Model and a Cascading

Model".

Vmth Conference on Analytical Cytology and Cytometry, Portsmouth (New
Hampshire, V .S . ) , 19 - 25 mel 1981

BioPEPR Afdeling Nijmegen.
- "The Development of a Fully Automated Preparation Device for Automated

Cervical Cytology".
- "Visual Screening of Cervical Smears Prepared for Automated Cytology".

Friihjahrstagung Deutsche Physikallsche Gesellschaft, Hamburg (West-Dultsland),
maart 1981

LENA-Collaboration (Nijmegen) . + _
- "Scan of the energy region 7.4 - 9.4 GeV In e e -Annihilation".

International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics, Maul (Hawat',
V.S . ) , 1-8 juli 1981

AMBEBOPAPISATO Collaboration (S. Barlag, P. van Dam, E. de Wolf, B. Jon-
gejans, A. Tenner, C. Visser, R. Wigmans).
- "Proton and Neutron structure functions from v interactions in deuterium".
- "Observation of dlmuon events In v and v deuterium Interactions".
- "Charged hadron multiplicities in high energy v n and v p interactions".

International EPS Conference on High Energy Physics, Lissabon (Portugal),
9 - 15 jiili 1981

International Hybrid Spectrometer Consortium (Nijmegen^. _ +

- "Inclusive and Semi-inclusive p° Production in u /n /K /p-p Interactions at
147 GeV/c". +

- "Approach to Scaling in inclusive n 1% Ratios in 147 GeV/c".
- "The Gribov-Morrison Rule and A, Production at 147 GeV/c"._
- "Double , Pomeron Exchange _ in. the Reactions pp •*• ppn n ,K p + K pu u ,

•re p * ii pit % and n p •*• n pn n at 147 GeV/c".

BRUSSELS-CERN-GENEVA-MONS-NIMEGEN-SERPUKHOV-Collaboration.
- "Determination of the Internal Structure of Valons".
- "Forward Distribution of Identified Charged Particles and Net Charge and

Voor zover verschillend van publikattes.
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Strangeness Distributions in K p Interactions ^t 70 GeV/c".
- Production of Vector and Tensor Mesons in K p Interactions at 70 GeV/c".

Bari - Cracow - Liverpool - München (MPI) - Nijmegen - Collaboration.
- "Multipartlcle Production on Hydrogen, Argon and Xenon Targets in a Streamer

Chamber".

LENA-Collaboradon (Nijmegen).
- "Recent Results from DORIS/LENA".

M. Aquüar-Benitez et a l . , (F . Crijns, L. Gatlgnon, F. Hartjes, W. Kittel, A.
Stergiou, D. Toet).
- "Charmed particle production in 360 GeV % p and pp Interactions".

AMBEBOPAPISATO Collaboration (S. Barlag, P. van Dam, E. de Wolf, B. Jon-
gejans, A. Tenner, C. Visser, R. Wigmans).

- "Proton and Neutron structure functions from v interactions in deuterium".
"Observation of dimuon events in v and v deuterium interactions".
"Charged hadron multiplicities in high energy v n and v p interactions".

C. Daum et al. (C. Daum, L.O. Hertzberger, W. Hoogland, R.T. Jongerius,
G. Polok, W. Spierenburg, H.G. Tiecke, L.W. Wiggers, J. Vermeulen, C. Hard-
wick).
- "Observation of charmed baryon production in 150 GeV pBe interactions".
- "Observation of inclusive D and D° production in 175 and 200 GeV n Be

interactions" •

G.F. Wolters.
- "Magnetic Moments and Structure of the Nuclei 3H, 3He and of Baryons".

ISABELLE Summer Workshop, Brookhaven National Laboratory ( N . Y . , V . S . ) ,
20 - 31 juli 1981

P. Duinker, J .C . Guo, D. Halting, F. Hartjes, L.O. Hertzberger, J. Konijn,
G.G.G. Massaro.
- "Vertex Detector".

S.D. Holmes et al. (H.D. Paar).
- "Report on e-p experiments at ISABELLE".

K.J. Foley et al. (H.D. Paar).
- "The impact of the e-p option on ISABELLE experimental areas".

LEP Detector Workshop, M.I .T . , Cambridge (Mass., V . S . ) , 19 - 21 oktober 1981

W.G.J. Langeveld, J.C^. Sens. + ,
- "Muon pairs from e e •• e e [i \i at the ZQ peak".

Xüfch International Symposium on Multiparticle Dynamics, Notre Dame (Indiana,
V . S . ) , 21 - 26 junl 1981

International Hybrid Spectrometer Consortium (Nijmegen).
- "Planar Multiparticle Production in Hadron-Hadron Collisions at 147 GeV/c".
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- "Inclusive Strange Resonance Production in n p, K p and pp Interactions at
147 GeV/c". + - +

- "Inclusive and Semi-inclusive p° Production In n /it /K /p-p Interactions at
147 GeV/c". +

"Approach to Scaling In Inclusive it /% Ratios In 147 GeV/c".

BRUSSELS-CERN-GENEVA-MONS-NUMEGEN-SERPUKHOV-Collaboratlon.
- "Determination of the Internal Structure of Valons".
- "Forward Distribution of Identified Charged Particles and Net Charge and

Strangeness Distributions in K p Interactions at 70 GeV/c".
- "Production of Vector and Tensor Mesons in K p Interactions at 70 GeV/c".

Bari - Cracow - Liverpool - München (MPI) - Nijmegen - Collaboration.
- "Multipartlcle Production on Hydrogen, Argon and Xenon Targets in a Streamer

Chamber".
- "Deep Inelastic, Hadron Scattering with a 2% Calorimeter Trigger".

SLC Workshop 1981

W.G.J. Lange veld. _ _ _
- "Muon pairs from e e •> e e (i p. at the ZQ peak"

10th International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energy,
Bonn (West-Duitsland) , 2 4 - 2 8 augustus 1981

LENA-Collaboratlon (Nijmegen) .
- "Recent Results from DORIS/LENA".

M. Aquüar-Benitez et a l . , (F. Crijns, L. Gatignon, F. Hartjes, W. Kittel, A.
Stergjou, D. Toet).
- "Charmed particle production in 360 GeV it p and pp Interactions".

AMBEBOPAPISATO Collaboration (S. Barlag, P. van Dam, E. de Wolf, B. Jon-
gejans, A. Tenner, C. Visser, R. Wigmans).
- "Proton and Neutron structure functions from v interactions in deuterium".
- "Observation of dimuon events In v and v deuterium interactions".
- "Charged hadron multiplicities in high energy v n and v p interactions".
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Sectie K

Bijeenkomst Sektte Radio- en Stralenchemle KNCV, Rüthoven, 16 oktober 1981

G.A. Brinkman.
- "Stralingsdoses gedurende isotopen produktie met remstralenbundels".

G.W.M. Visser, E.L. Diemer, F.M. Kaspersen.
- "De astatlum-eiwit binding".

L. Lindner, P. Polak.
- "A source of the **$i- 2 decay system".

P. Polak, L. Lindner.
- "Recollchemie van 3 1 P ( n , y ) 3 2 P In zouten van PFg"".

D. de Jong, B.W. van Halteren.
- "Reakties van energetische 7 f >, /7 ,80 B r met gasvormige halomethanen".

G.A. Brinkman, P.W.F. Lou wrier, J.Th. Veenboer.
"Reakties van T en Mu met chloorethyleen".

J. Korsse, G.J. Leurs.
- "Analyse van bestraalde EDTA-oplossingen met gelf&tratde in waterig milieu".

First Conference on Nuclear Structure Data Evaluation, AstLomar (Ca l . , V . S . ) ,
27-30 oktober 1981

A.H. Wapstra.
- "Determination and Use of Nuclear Masses".

Fourth Nordic Meeting on Intermediate and High Energy Nuclear Physics, Geilo
(Noorwegen) , 4-10 januari 1981

J. Konijn.
- "Strong Interaction shifts and widths of deep-lying levels In plonic atoms".

International Conference on Neutron Capture Gamma Ray Spectroscopy, Grenoble
(Frankrijk), 7-11 september 1981

A.H. Wapstra.
"Nuclear Capture Reaction Energies and Nuclear Masses".

International Symposium on Mesons and Light Nuclei, Praag (Tgjecho-Slowakije),
1-4 juni 1981

B. Balestri, P.Y. Bertin, G. Founder, A. Gerard, E.W.A. lingeman, J. Miller,
J . Picard, B. Saghai, K.K. Setli, P. Vermin.
- "Diffusion elastdque n—d, it- en dessous 70 MeV".
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Mlnlconferende "The study of Few Body Systems with Electromagnetic Probes",
Amsterdam, 19-20 november 1981

J.H. Koch.
- "Photoabsorptlon on S i e at Intermediate Energy".

9 ICOPEHAN, Versailles (Frankrijk), 6-10 juli 1981

T. Johansson, J . Konijn, T. KroguLskL, S. Pollkanov, H.W. Reist, G. Ibell.
- "The 3d+l s radiatlonless transition in muonic atoms of 2 3 8 U " 356 ( 9 8 0 ) .

IX International Conference on High Energy Physics and Nuclear Structure,
Versailles (Frankrijk), 6 juli 1981

8 . Balestri, P.Y. Bertin, C. Four nier, A. Gerard, E.W.A. Ldngeman, J. Miller,
J. Plcard, B. Saghal, K.K. Seth, P. Vermin.
- "ic~ deuteron elastic scattering at 65 MeV"3

J.H. Koch, E.J. Moniz.
- "Nuclear Photoabsorptlon and Compton Scattering at Intermediate Energies".

P.K.A. de Witt Huberts.
- "Electromagnetic Interactions with nuclei at high momentum transfer".

Symposium on coincidence spectrometers, Mainz (West-Dultsland) , 1 3 - 1 4 februari
1981

H. de Vries.
- "QDD and QDQ spectrometer arrangements at IKO".

Symposium on Nuclear and Radlochemistry, Varanasl (India), 3-7 november 1981

G.A. Brinkman, P.W.F. Lou wrier.
- "Reactions of Muonium with Aromatic Compounds".

G.A. Brinkman.
- "Reactions of muonium with aromatic compounds".

Tagung der PPG, Bad Honnef (West-Duitsland), 9 oktober 1981

P.K.A. de Witt Huberts.
- "Consequence of magnetic electron scattering results on spectroscopie factor

determinations".

Workshop on High-Resolution, Large Acceptance Spectrometers, Argonne National
Laboratory (Jll., V . S . ) , 8-11 september 19"8T

H. de Vries.
- "The beam handling system at NIKHEF-K" ( 9 / 9 ) .
- "High-Resolution QDD and Large Solid Angle QDQ at NIKHEF" ( 1 0 / 9 ) .
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Workshop on n-production/absorption, Indiana University, BLoomlngton (Ind« t V . S . ) ,
22-2A oktober 1931

R. van Dantzig, J .M. van der Velden.
- "On it~-mültineutron phenomenology".
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D.3 Proefschriften

Sectie H

Dr. M. Schouten.
"Inclusive p and n production in hadron-proton interactions at 147 GeV/c Incident
beam momentum."
(15 oktober 1981, Universiteit van Nijmegen).

J . Fanman.
"A study of inclusive neutrino interactions in a marble target."
(16 september 1981, Universiteit van Amsterdam).

G.J. Bobbink.
"Correlations between high-momentum particles in proton-proton collisions at high
energies."
(11 juni 1981, Universiteit van Utrecht).

Sectie K

R. Beetz.
"Applications of a Compton suppression spectrometer in nuclear spectroscopy" =
(17 juni 1981, Universiteit van Amsterdam).
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D.4 Interne rapporten, sectie H

D. 4 .1 Amsterdam

CERN/SPSC/81-27.

CERN-EF/81-11.

CERN/EP/NBU 81-2

CERN/EP/NBU 81-5

The NA11 collaboration.
"Continuation of the NA11 experiment in 1981".
F. Putz et al. (J. Timmermans).
"Evaluation of systematic errors in the avalanche localization
along the wire with cathode strips read-out MWPC".
B. Jongejans et al. (B. Jongejans, C. Visser).
"The calibration of a wideband (anti.)neutrino beam at CERN
with emulsion plates".
B. Jongejans et al. (B. Jongejans).
"Re-analysis of an absolute calibration of muon fluxdetectors
in the wideband neutrino beam".

# 4 6 W. Hoogland: Some remarks concerning the observability of a gLuonium state
decaying into K°sK°s.

# 4 7 W. Hoogland: Some results in acceptance for G •+ ón production.
# 48 Decay angular distributions for <M resonances.

PEP9 rapporten

TG217
TG220

TG228
TG229

TG231
TG232
TG233
TG235
TG238

TG239
TG243
TG244
TG245
TG248
TG250
TG251
TG252

Sens): Radiation Survey in IR2.

J. Timmer: Compensating magnets for PEP9.
J . Timmer: Timing of CAMAC operations on the PEP9 VAX.
W.G.J. Langeveld, J .C. Sens, J . Timmer: Bhabha Angular- and Energy
Distributions.
S. Carlson et al. (J.C. Sens): Radiation survey in IR2.
F.C. Erne, J . Timmer: Pion-Electron Discrimination in the Mini-Beta
mode.
S. Carlson et al . (J.C.
J . Timmer: PEP-9 Septa.
H.P. Paar: Nal Calibration.
J . Armitage: Report on the Two-Gamma Conference in Paris, April 1981.
J . Timmer, B. van Uitert: Time-Offset Calibration of the Driftchamber
Digitdsers.
H.P. Paar: Progress Report on the TOF.
J .C. Sens: TPC Normal Coil.
H.P. Paar: Inelastic Electron-Gamma Scattering Equations.
J . Timmer: PEP9 Septum Magnets and Related Software.
H.P. Paar: Current Resolution of the TOF.
J. Armitage: A Low-cost Background Monitor for PEP9.
J .C. Sens, J . Weber: TPC Normal Cofl. Field.
J .C. Sens: Air-Core Skew Quads.
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NIKHEF-H rapporten (wetenschappelijk)

W. Hoogland et al. (ACCMOR-collaborat±e>:
Inclusive <)> -meson production In 93 and 63 hadron Interaction.
W. Vallenduuk:
<t>-spectroscopy, (ACCMOR-rapport 42, doctorale scriptie).
L.O. Hertzberger:
The Fast Amsterdam Multi. Processor (FAMP) system.
P, Duinker:
e e physics at PETRA, Lectures given at the XVIII International
School of Subnuclear Physics Ettore Majorana, Erice, Italy,

nr. 5, P, Duinker:
e e physics at PETRA, Lectures given at the XVIH International
School of Subnuclear Physics Ettore Majorana, Erice, Italy.
B. Koene and L. Linssen:
A method for tension control of MWPC wires.
S.J. Oldhaiu:
Comment on the Cornell model of hadron couplings.
W. Hoogland et al. (ACCMOR-collaboratle):
A search for the S(1936) in 100 GeV pBe interactions.
H.J. Snater se:
CCR68K, a CAMAC controller for the MC 68,000 micro-processor,
Part I : user 's guide,
Part II : hardware description,
Part IH: CCR68K & CAVIAR software.
B. Jongejans, A. Marzari, C. Visser et al . (Ambopapisato-coUa-
boratle):
The calibration of a wide band (anü-)neutrino beam at CERN with
emulsion plates.
H.B. Dijkstra, W. Hoogland:
Is there an E(1420)_ signal in the semi-inclusive reaction
it" + p •> K° + K + K + + X ?
P.G. Kuijer:
Study of inclusive and exclusive Feynman x distributions from pp
reactions at 7.23 GeV/c and 12 GeV/c, Pantlp-report no. 29.
P ^ . Kuijer: + + - -
A production in the reaction pp •*• ppit u n u , Pantlp-report no.
28.
F. Udo:
A Central Detector.
C.S. Langensiepen and G. Shaw:
Magic moments in QCD„.
W. Hoogland et al. (ACCMOR-collaboratle):
Observation of double 4>-meson production in 100 and 175 GeV n Be
interactions.
B. de Wit, P. van Nieuwenhuizen and A. Van Proeyen:
Quantization of 11-dimensional supergravity.
G.F. Wolters:
Magnetic moments and structure of the nuclei H3 , He3 and of
baryons.
L. Linssen:
Measurement of pp total and differential cross sections at the CERN
pp collider. An Essay.
B. de Wit:
Conformal invariance in gravity and supergravity, lectures given at

nr .

n r .

n r .

n r .

n r .

n r .

n r .

n r .

n r .

12,

13,

IA,

15,

16,

IV.

18,

19,

20,
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the 18th Winter School of Theoretical Physics, Karpacz, February
19 - March 4, 1981.

nr. 21 , P. van Nieuvenhuizen:
Classical gauge fixing in quantum field theory,

nr. 22,1 L.O. Hertzberger, G. Kieft, B. Kisielewski, L.W. Wiggers:
The Kast Amsterdam Multiprocessor (FAMP) System Hardware;

II D. Gosman, L.O. Hertzberger, D.J. Holthulzen, G.J.A. Por,
M. Schoorel:
The Fast Amsterdam Multiprocessor (FAMP) operating system;

in L.O. Hertzberger, W. Hoogland, L.W. Wiggers:
Application of the FAMP multiprocessor system in experiment NA11
at the SPS;
(proceedings "Topological conference on the application of
micro-processors to high energy physics experiments" van 4-6 mei
1981 te CERN),

nr. 23, W. Hoogland en W. Spierenburg:
Acceptance calculations with the NA11 spectrometer for K. " and
A** .,- inclusive production at 150 GeV it p .

nr. 25, E. TJergshoeff, M. de Roo, B. de Wit and P . van Nieuwenhulzen:
Ten-dimensional Maxwell-Einstein Supergravity, its currents and the
issue of its auxiliary fields,

nr. 27, B. de Wit:
Functional Methods in Quantum Field Theory, lectures given at the
1981 Cargise Summer Institute on Fundamental Interactions, July
14-31, 1981.

nr. 28, B. de Wit and M. Rocek:
Improved Tensor Multlplets.

nr. 29, P. Duinker: _
Jet Formation in e e interactions,

nr. 30, P. Duinker:
Search for New Particles and Electroweak Interference Effects in
e e Interactions; invited talk at the Inter national Conference on
HEP, Lisbon (Portugal) 9-15 July 1981 and at the International
School of Subnucl. Physics 19th course: the Unity of the
Fundamental Interactions, Erice-Trapani-Sicily: 31 July - 11 August
1981.

nr. 31 , B. de Wit:
Conformal invariance in extended supergravity, lectures given at the
Spring School on supergravity, Trieste, 22 AprÜ-6 May 1981.

nr. 32, W. Hoogland:
Decay angular distributions for (Jxf resonances,

nr. 33, B. de Wit:
New results in conformal supergravity, talk presented at the Erice
Study Conference on Unification of the Fundamen tal Interactions,
Erice, October 6-14, 1981.

nr . 34, T.H. Chang, K.J.F. Gaemers, W.L. van Neerven:
QCD corrections to the width and mass of the intermediate vector
bosons.
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D.4.2 Nijmegen

HEN rapporten*

11EN-204 A. Stergiou: Note on the decay angular distributions and posltLvlty
constraints In polarization measurements, februari 1981.

HEN-205 W. Metzger: Some NA-5 scanning results on high p-fUm, februari
1981. t

HEN-207 L, Gatignon: Deter initiation of the internal structure of valons, using
K p Interactions at 70 GeV/c, april 1981.

HEN-208 R.T. Van de Walle, L. Gatignon: Determination of the internal
structure of valons, juni 1981.

HEN-210 P. v.d. Poel: Particle separation with two- or three cavity RF
separators for the 70 GeV/c K p experiment, juli 1981.

HEN-211 P. v.d. Poel: Progress of scanning and measurement of 70 GeV/c
K p Interactions at Nijmegen, juli 1981.

HEN-212 W. Kittel: Review of developments in soft hadronlc multiparticle
physics, juli 1981.

HEN-213 L. Gatignon: The reactions K •> Kn + X In the valon model,
augustus 1981.

HEN-214 L. Gatignon, R. Hwa, R.T. Van de Walle: Determination of kaon and
valon structures from soft hadronlc processes, augustus 1981.

HEN-216 A. Stergiou: The EHS spectrometer with a small holographic bubble
chamber, oktober 1981.

HEN-217 D. Weenlnk: Verslag praktisch werk op de afd. hoge energie fysica,
mei 1981.

HEN-217 W.J. Metzger: High p hadron-hadron Interactions and QCD, oktober
1981.

HEN-218 F. Rohde: Scan handleiding voor NA-23, november 1981.
HEN-219 S. Pokorski: An alternative to grand unification, november 1981.
HEN-220 Fr. Meyers: Basic concepts of holography and its applications to a

small bubble chamber, juni 1981.

Voor zover verschillend van pubukati.es.
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D.S Artikelen over het NIKHEF, enzovoorts

S. Rozendaal.
"Alles wat straalt moet worden gedoofd".
NRC Handelsblad, 28 april 1981.

"Open Huls Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer".
De Koppeling, april 1981.

"Plas Pais komt openen wat dicht moet".
Buurtkrant Tong Tong, april 1981.

"Actievoerders tegen kernenergie verwijderd".
Trouw, 13 mei 1981.

Ger Kraalj.
"Instituut sluit voor publiek".
Nieuws van de Dag, 14 mei 1981.

"Omwonenden bang voor kernproeven in A'dam-oost".
Haarlems Dagblad, 16 mei 1981.

"Omwonenden bang voor kernproeven in A'dam-oost".
LJmuider Courant, 16 mei 1981.

"Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer grootste stralingsbron van ons land"
Westfries Dagblad, 16 mei 1981.

"Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer grootste stralingsbron van ons land"
Schager Courant, 16 mei 1981.

"Open dagen van nieuw lab onder druk acties afgelast".
NRC Handelsblad, 16 mei 1981.

Kees Wiese.
"Geheimzinnige deeltjes mogelijk bruikbaar voor opslaan energie".
Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1981.

Kees Wiese.
"De 'grote knal' van de schepping In miniatuur".
Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1981.

Frank van den Berg.
"De duistere gevaren van het kernkanon aan de Oosterringdijk".
De Waarheid, 20 mei 1981.

"Uitgelekt (1) en ( 2 ) " .
Trouw, 22 mei 1981.

Rob Biersma.
"Pais opent Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer".
Folia Civitatis, 23 mei 1981.

Paul Berendsen.
"Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer".
NABLA, mei 1981.
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"Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica".
Mededelingen Wijkcentrum Watergraafsmeer, mei-juni 1981.

"De Vergulde Driehoek".
Adformatle, 4 juni 1981.

"Opening nieuwbouw Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer in Amsterdam'
Uitleg Krant, 5 juni 1981.

J . Oberski.
"Watergraafsmeer".
Folia Civitatts, 6 juni 1981.

"CERN krijgt gigantische atoom-tunnel onder Jura".
Elndhovens Dagblad, 27 juni 1981.

Casper Schuuring.
"Een enorm atoomspeeltulg".
Elndhovens Dagblad, 27 juni 1981.

Casper Schuuring.
"CERN in problemen".
Eindhovens Dagblad, 18 juli 1981.

"De Vergulde Driehoek-team voor verdieping".
De Journalist, 19 juli 1981.

"Nieuw centrum voor fundamenteel onderzoek in Watergraafsmeer".
TNO Kontakt, Juli 1981.
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APPENDIX E Colloquia

E . l Sectie H

Aneterdam

23/01 C. Damerell (Rutherford): The possible application of Charge-Coupled
Divisors (CCD's) as charged particle detectors having high spatial
resolution.

30/01 L.H. Karsten (Amsterdam): Lattice gauge theories.

06/02 H. Montgomery (CERN): Hadron production in deep inelastic muon
scattering and evidence for jet structure.

13/02 Landelijk seminarium:
A. De Rujula (CERN): A new way to measure the neutrino mass.
E. Bergshoeff (Instituut-Lorentz): Weyl and Poincaré supergravity.
R. Kleiss: Monte Carlo methods for Q.E.D. reactions.

20/02 G. Shaw (NIKHEF-H, Manchester): The determination of A from deep
inelastic scattering data.

27/02 R. Wigmans: Recente resultaten van experiment WA25 (neutrino
interaktLes in deuterium).

06/03 F. Krienen (CERN): Electron koeling in deeltjesversnellers.

13/03 W.L.G.A.M, van Neerven: Higher-order QCD corrections in Drell-Yan
processes.

20/03 Landelijk seminarium (Nijmegen)

27/03 Sau Lan Wu (University of Wisconsin): Recent results from Tasso.

03/04 W. Hoogland: The L=l nonets in light quark meson spectroscopy.

06/04 E. Kovacs (SLAC): Lattice predictions for low Q2 phenomenology.

10/04 J.H. van den Hende (Delft): A system with tightly coupled processors,
sharing a common data system.

24/04 Landelijk seminarium:
S. Rudaz (CERN): Experimental consequences of Grand Unification.
K. Gaemers: Can we measure the gluon mass.
J . Hoek (Amsterdam): SU(N) and U(N) one link integrals.
L.H. Karsten (Amsterdam): Lattice fermions species-doubling and the
theorem of Poincaré-Hopf.
J . Smit (Amsterdam): Towards computing the effective action for
dynamical symmetry in lattice Q.C.D.

15/05 B. de Wit: Super symmetrie en supergr avitatle.
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25/05

05/06

12/06

31/08

18/09

25/09

02/10

09/10

16/10

23/10

30/10

06/11

13/11

20/11

23/11

A. Walenta (Brookhaven): High resolution vertex chambers.
D. Luckey (MIT): Magnet possibilities.
U. Becker (MIT): Large precise driftchambers.

G.J. Bobbink: Correlations between high momentum panicles in proton-
proton collisions at ISR energies.

W. Kittel: Partons in soft hadronic collisions.

F.W. Biisser (Univ. Hamburg): Space time structure of weak current.

J. Panman (CERN): Experimentele resultaten van semileptontsche
neutrino interacties met de CHARM detector.

Landelijk seminarium:
P. van Dam: Results on deep inelastic lepton hadron scattering.
K. Gaemers: Report on the Bonn conference.
T. Rijken ( t .h .e . f .Nijm): Q.C.D. in 2 + 1 dimensions (Feynman).
P. Duinker^ _Searches for new particles and electro weak interference
effect in e e interactions.
G. Wolters: Recent developments in quark physics.
J . Smit (Amsterdam): Topics of the Lisbon conference.

J.M. Frëre (CERN): Who needs axtons.

G. Blanar (MPI): Recent results from CESR.

B. Berg (CERN): Topological charge on the lattice.

P. Mulders (Los Alamos National Laboratory): Quarks and the Nucleon-
Nucleon interaction at Medium energies.

W. van Neerven: Some topics from the Hamburg QCD workshop.

A. Clegg (Lancaster): Photoproduction of higher vector mesons and
other high mass states.

E.H. de Groot (Bielefeld): How does a boomerang work (with de-
monstrations

Landelijk seminarium:
G. Gustafson (Lund): Fragmentation of quark and gluon jets, and com-
parison with low-p„ collisions.
G. ' t Hooft (Utrecht): Topology of the gauge condition and new con-
finement modes*
F.A. Bais (Utrecht): Algebraic construction of muLti-monopole
solutions.
P. van Baal: Yang-Mills on the torus, a possible test of confinement?

NIKHEF Jamboree 1981:
K. Bos: Progress report LEAR.
B.K.S. Koene: Progress report Total cross.
J .C. Guo: First results Vertex detector.
C. Nieuwenhuis & F. Bergsma: Future developments of WAI8 (neutrinos
on marble).
L. Gatignon: Results K p.
W.J. Metzger: Results of NA5.
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J. Konijn: Results from test with LASER beam.
H. Tiecke: Recent results of AC CM OR.
S.J.M. Barlag: Recent results of WA25 (neutrinos In BEBC (D ) )
L.O. Hertzberger: The FAMP system.
A.M. Stergiou: Results from EHS.
A. König: Results from LENA.
E.J. Luit: Recent results from PETRA.
M.A. van Driel: Progress report PESTOV counters.

24/11 K.J.F. Gaemers: Physics with LEP.
E.H. de Groot (Bielefeld): Non-standard models.
R. Kleiss: Radiation corrections.
A.N. Diddens: Time schedule of LEP.
P. Duinker: Ideas about a LEP experiment.
F. Udo: More ideas about a LEP experiment.

27/11 M.J. Jonker: Measurement of the cross sections of anti. neutrino
scattering on electrons.

04/12 S.U. Chung (Brookhaven National Laboratory): Glueball candidates.

11/12 R.T. Van de Walle & D.J. Schotanus: Crystal Ball at DORIS.
F. Englert (Brussel): From quantum cosmology to quantum gravity.

Amsterdam meeting (12-14 januari, 1981)

12/01 J. Ellis (CERN): Cosmological bound on the neutron electric dipole
moment.
F.A. Bais (Utrecht): Problems with primordial monopoles.
G. Rossi (Rome): Vacuum condensation effects from lattice to con-
tinuum gauge theories.
F. Iachello (Groningen): Super symmetry in nuclei.
M. de Roo (Groningen) : Extended supergravLty.
D. Haidt (DESY) : Status of PETRA experiments.
J.A.M. Vermaseren (CERN): Electron-positron annihilation in order a 2 .
R. Peccei (München): Lepton nonconservation.

13/01 D. Perkins (Oxford): Proton decay.
R. Casalbuoni (Florence): Baryon number nonconservation in composite
models for quarks andjeptons.
A. Din (Annécy): CPn instanton structure.
P. Olesen (Kopenhagen) : On the eigenvalues of the Wilson operator.
P. Cvitanovic (Kopenhagen): Planar Q.C.D.
J. Smit (Amsterdam): Chiral symmetry breaking in lattice Q.C.D.
B. Lautrup (Kopenhagen): Weak coupling expansion in compact Q.C.D.
C.P. Korthals Altes (Marseille): Roughening transitions in Monte Carlo
simulations of lattice Q.C.D.

14/01 M. Velt man (Utrecht): Infrared-ultraviolet connection.
G. Curd (Rome): Two loop Q.C.D. corrections to the weak effective
Hamütonian.
G. Kounnas (Parijs): Higher-order corrections in Q.C.D.
P. de Causmaecker (Leuven): Bremsstrahlung cross sections in gauge
theories.
E. de Rafael (Marseille): Q.C.D. sum rule and quark masses.
J . Hiopoulos (Parijs): Infrared stability.
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Nijmegen* )

20/02 H. Lubatti. (U. of Seattle): Hadron Production in vrinteractLons.

16-19/03 B. de Wit: Inleiding IJktheorieën.

12/05 T. Rijken (Nijmegen-t.h.e.f.): A Coupled channel treatment of the p ,
<\> and T states.

07/05 J. Ballam (SLAC-Stanford) : The Single Pass e+e~ Collider at SLAC.

08/05 J . Ballam (SLAC-Stanford): Results from the hybrid y-facHity at SLAC.

15/05 A. Wroblewski (U. of Warschau): Hadronic vs. e e and vp Interactions.

19/05 A. Wroblewski (U. of Warschau): Learning the history of physics from
textbooks.

01/07 R. Hwa (U. of Oregon): Valon approach to hadron reactions.

19/11 G. Gustafson (U. of Lund) : Fragmentation of Quarks and Gluon jets - a
comparison with low p -collisions.

16/12 W. Hoogland: HERA, Physics wiüi electron-proton colliders.

(externe sprekers).
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APPENDIX E Colloquia

E.2 Sectie K

(Amsterdam)

22/01 P.K.A. de Witt Huberts: Implications of measured valence nudeon
distributions for other nuclear reactions*

29/01 M. Harakeh (KVI): Studies of the decays of giant resonances at KVI.

05/02 P. llesen (AMOLF): What does atomic physics know about superheavy
elements.

19/02 P. Liesen (AMOLF): Report on the Bates Users Theory Group Workshop.

02/03 B.A. Brown (Oxford): Neutron and proton density distribution for ground
states of light nuclei.

05/03 Z. Sujkowski (VU): Break-up reactions followed by fusion as a tool for
nuclear structure studies.
E.W.A. Lingeman: Pion verstrooiing bij lage energie.

12/03 B. Mecking (Bonn): Photonuclear experiments at the Bonn synchrotron.

19/03 J. ZaboHtsky (Bochum) : Momentum distribution of nucleons in nuclei.

30/03 D. Sprung (McMarster Un.): One-pion exchange constraints on the
deuteron wave function.

02/04 H. Sagawa (Orsay): RPA response function theory for nuclear vibrations.

09/04 R.H. Siemssen (KVI): Physica met zware ionen.

10/04 A. Thiessen (Los Alamos): Recent results in pion- and proton-nucleus
scattering at LAMPF.

28/04 W. Weise (Regensburg): Pion-like excitations in nuclei.

07/05 L. Card man (Saclay/Illinois) : The measurement and interpretation of the
coincident eLectrofission process in ^ 8 U .

11/05 C. de Vries: Plannen voor een 3 e generatie e~ versnellers; konsekwenties
voor NIKHEF-K.

18/6 B. Keister (Carnegie Mellon Un.): What reactions can tell us about it
dynamics in nuclei.

30/06 M.M. Sternheim (Massachusetts Un.): Quasi-elastic pion-nucleus
scattering.

02/07 J. Friar (Los Alamos) : The Trinucleon bound state for non-experts.



E6

01/10 R.F. van Dierendonck (NIKHEF-H): Fundamentele konstanten in 1981 met
nadruk op spectroscopie en QED.

08/10 R. van de Vyver (Gent): Photo-proton experimenten in het gebied der
dipool reuzenresonantie.

15/10 H.J. Pirner (Heidelberg): Deep inelastic electron scattering and the
quark structure of 3He.

12/11 N. Ohtsuka (NIKHEF-K) : Muon and radiative pion capture in ïïght nuclei.

it
19/11 J.H. Koch: Photoabsorption on He at Intermediate Energy (Miiti.-
-20/11 conferentie Amsterdam sectde K).

26/11 K. Heyde (Gent): Study of low-lying collective states near closed shells.
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E.3 Wetenschappelijke voordrachten, gegeven buiten het NIKHEF, sectie H

S.J.M. Barlag.
"Resonance production in charged current v(v) D interactions".
Bijeenkomst italiaanse fysische vereniging,
Pisa (Italië), 9 oktober 1981.

K.W. Chen.
"Physics Program in the BB-Reglon".
DORIS Workshop, DESY.
Hamburg (West-DuitsLand) , 10 februari 1981.

P. H . A. van Dam.
" v and v charged current interactions in deuterium" .
Intürnatlortel EPS Conference on High Energy Physics,
Ussabon (Portugal), 9-15 juli 1981.

A.N. Diddens.
"Verwachtingen en plannen van de elementaire deeltjes-fysici voor de tachtiger
jaren".
Colloquium,
Leiden, 10 juni 1981.

R.F. van Dierendonck.
"Fundamentele konstanten in 1981 met nadruk op spectroscopie en Q.E.D.".
Colloquium sectie K,
Amsterdam, 1 oktober 1981.

P • Duinker.
"Instrumentation Meeting on LEP".
ETH Zurich,
Zurich (Zwitserland), 19 mei 1981.

P. Duinker. _
"Jet Formation in e e Interactions".
International Conference on Physics in Collision: High Energy ee/ep/pp
Interactions.
Blacksburg (Virg., V.S.) , 28-31 mei 1981.

P. Duinker.
"Results from a test driftchamber built at NIKHEF".
LEP Instrumentation Meeting, MIT.
Cambridge (Mass., V.S.) , 20 oktober 1981.

P. Duinker. .
"Review of e e~ Physics at PETRA".
High Energy Physics Seminar, University of Bielefeld,
Bielefeld (West-Duitsland), 15 januari 1981.

P. Duinker.
"Search for New Particles and ELectroweak Interference Effects in
e e Interactions".
DESY, Hamburg (West-Duitsland), 7 juli 1981.
International Conference on High Energy Physics, invited talk, Lissabon
(Portugal), 9-15 juli 1981.
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The ISABELLE 1981 Summer Workshop, Brookhaven National Laboratory, invited
talk, Upton, Long Island (N.Y., V.S.), 22 juli 1981.
International School of Subnuclear Physics, 19 tn course: The Unity of the
Fundamental Interactions, invited talk, Erice-Trapani-Sicllië (Italië), 31 juli - 11
augustus 19bi.

F.C. Erné.
"Correlations between fragmentation Baryons and Mesons produced in High Energy
pp Interactions".
Rencontre de Moriond.
Les Arcs (Frankrijk), 21-27 maart 1981.

F.C. Erné.
"Fragmentation in High Energy pp Interactions".
Physics in Collision.
Blacksburg (Virg., V.S.) , 28-31 mei 1981.

K.J.F. Gaemers. ,
"Hadron production in e e annihilation to order a ^".
Leipzig (DDR), 26 maart 1981. s

K.J.F. Gaemers.
"QCD corrections to the masses of W and Z bosons".
Aken (West-Duitsland), 26 november 1981.
Utrecht, 9 december 1981.

E.H. de Groot.
"How does a boomerang work" .
Leiden, Instituut-Lorentz, 1981.

L.O. Hertzberger.
"Fast Amsterdam Multi Processor (FAMP) system".
Lecture in the Fourth Summer School on Computing Techniques in Physics.
Stara Lesna (Tsjechoslowakije), 16 mei 1981.

L.O. Hertberger.
"The FAMP system".
MIT.
Cambridge (Mass., V.S.) , 8 oktober 1981.

L.O. Hertberger.
"The FAMP system and Applications".
Brookhaven National Laboratory,
Long ïsland (N.Y., V.S.), 4 februari 1981.
IEEE Nuclear Science Symposion,
San Fransisco (Cal., V.S.) , 17 oktober 1981.

L.O. Hertberger.
"The FAMP system hardware and operating system".
Topical Conference on the Application of Microprocessors in High Energy Physics
Experiments, CERN,
Genêve (Zwitserland), 3 mei 1981.

L.O. Hertberger.
"Multiprocessor systems and their application".
Computer Colloquium, DESY,
Hamburg (West-Duitsland), 4 december 1981.



E9

L. O. H ertzberger.
"Toepassing van een multi microprocessor systeem in experimenten in de HEF".
Microprocessordag KVVI,
Antwerpen (België), 18 januari 1981.

W. Hoogland.
"Elektron-proton botsingen bij zeer hoge energie".
Algemeen Natuurkunde Colloquium,
Amsterdam, 19 november 1981.

W. Hoogland.
"Photon Physics".
Discussion meeting on Physics with ep colliders,
Wuppertal (West-Duitsland) , 2 oktober 1981.

W. Hoogland.
"The 1 nonets in light quark meson spectroscopy".
XVIth Rencontre de Moriond,
Les Arcs (Frankrijk), 23 maart 1981.

W. Kittel.
"Partonen en Hadronen".
Algemeen Natuurkunde Colloquium,
Nijmegen, 13 oktober 1981."

W. Kittel.
"Review of Developments in Soft Hadronic Multiparttcle Physics".
XEIth Int. Symp. on MultLparticle Dynamics,
Notre Dame (Ind., V.S.) , 22 juni 1981.

W. Kittel.
"The Influence of Partons on Soft Hadronic Reactions".
XVIth Rencontre de Moriond.
Les Arcs (Frankrijk), 23 maart 1981.
MPI München.
München (West-Duitsland), 19 mei 1981.

J .C. Kluyver.
"Elementaire deeltjes in geuren en kleuren".
Symposium recente ontwikkelingen in de technische natuurkunde,
Eindhoven, 5 februari 1981.

W.J. Metzger.
"Hadron-Hadron Interactions: a. The Drell-Yan process

b . Production of High-p Photons
c. Production of High-p Hadrons"

VIth International School of Theoretical Physics,
Szcyzyrk (Polen), 21-23 september 1981.

W. van Neerven.
"Order a corrections to vector boson masses".
QCD Workshop DESY,
Hamburg (West-Duitsland), 29 september - 1 oktober 1981.

W. van Neerven.
"The origin and cancellation of mass and infrared singularities in quantum ft*it\
theory".
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 12 maart 1981.
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H.P. Paar.
"Calculation of De polarisation in Electron Storage Rings" .
Columbia University,
New York (N.Y., V.S.) , 10 januari 1981.

H.P. Paar.
"Compatibility of interaction regions for e-p and p-p at ISABcLLE".
ISABELLE Summer Studies, BNL,
Long Island (N.Y., V.S.) , 20-31 juli 1981.

J .C. Sens.
"De Fragmentatie van Protonen in Botsingen bij Hoge Energie".
Algemeen Colloquium, R.U. Utrecht.
Utrecht, 10 juni 1981.

J .C. Sens. _
"Panel Discussion on Critical Comparison of Current e e Experiments".
CERN at Villars,
Vfllars sur Ollon (Zwitserland), 4 juni 1981.

J .C. Sens.
"Running Experience at PEP".
CERN at Villars,
Villars sur OUon (Zwitserland), 3 juni 1981.

J .C . Sens.
"Synchrotron Radiation Stay-dear limits at LEP".
LEP Detector Workshop, MIT.
Cambridge (Mass., V.S.) , 18-21 oktober 1981.

A. Stergiou.
"Physics with EHS".
Griekenland, 2 december 1981.

A. Stergiou.
"Recent Results on Charm Physics".
Algemeen Natuurkunde Colloquium,
Nijmegen, 9 juni 1981.

A. G. Tenner.
"v and v interactions in deuterium".
International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics,
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Cambridge ( U . K . ) , 14, 15 en 17 september 1981.

G.F . Wolters.
"Magnetic moments and structure of the nuclei 3 H, 3He and of Baryons".
International EPS Conference on High Energy Physics,
Ussabon (Portugal), 9-15 juli 1981 .



E13

Wetenschappelijke voordrachten, gegeven bulten het NIKHEF, sectie K

J.M. Bailey.
"The ontiproton-proton interaction at low energy" .
Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam, 18 juni 1981.

J.M. Bailey.
"Application of muons and mesons to energy generation and storage and related
problems".
University of British Columbia.
Vancouver (Canada), 23 november 1981.

G.A. Brinkman.
"Experiments with the 500 MeV e~ accelerator MEA in Amsterdam".
Variable Energy Cyclotron (VEC).
Calcutta (India), 9 november 1981.

G.A. Brinkman.
"Muonium chemistry in aromatic compounds".
Bhabha Atomic Research Centre (BARC).
Bombay (India), 12 november 1981.

G.A. Brinkman.
"Chemical Research at NIKHEF",
"Reactions of Cl atoms with arenes",
"Muonium chemistry",
"Reactions of T atoms with chloroethylenes",
.•76,77Br r e a c t i o n s „ith halomethanes",
"Wolfgang's theory of hot reactions".
University of Poona.
Poona (India), 18-21 november 1981.

G.A. Brinkman.
"Reactions of halogen and T atoms with aromatic compounds".
National Chemical Laboratories (NCL).
Poona (India), 20 november 1981.

R. van Dantzdg.
"Proton induced deuteron breakup at 50 MeV in 4n-4D view".
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