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Hoofdstuk 1 ALGEMEEN GEDEELTE

1.1 NIKHEF 1982

Het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica, sectie-K en sectie-
H, is binnen de Nederlandse fysische gemeenschap een concentratiepunt voor zowel
kernfysica als hoge-energiefysica. Voor kernfysisch onderzoek heeft het de
beschikking over de 500 MeV elektronenversneller MEA, die sinds eind 1981 in
bedrijf is en een centrale plaats heeft in het experimentele programma van de
sectie-K. Voor het onderzoek in de hoge-energiefysica is het NIKHEF een
thuisbasis. Het stelt werkplaatsen en rekenmachine-faciliteiten beschikbaar voor
experimenten die bij grote internationale versnellercentra als CERN, DESY en SLAC
worden uitgevoerd.

De beide secties hebben een eigen wetenschappelijk programma waarmee het
instituut zich internationaal profileert binnen de twee belangrijke fysische
onderzoeksgebieden. De bundeling in één instituut maakt het mogelijk te komen tot
integratie van beheerstaken en samenwerking op het gebied van ondersteunende
activiteiten, zoals mechanische en elektronische werkplaatsen, en computerafdelin-
gen. Hoewel de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners in het NIKHEF in
het verslagjaar nog niet is bekrachtigd, is de integratie van werkzaamheden
voortgezet; vooral op het gebied van administratie, personeelszaken en technische
en huishoudelijke dienst.
In dit algemene gedeelte wordt getracht op voor niet-vakgenoten begrijpelijke wijze
de werkzaamheden van het NIKHEF in het verslagjaar te beschrijven en een
samenvatting te geven van de bedrijfsvoering van het instituut.

• Kengetallen

In fig. 1 wordt een overzicht gegeven van de personeelsbezetting en het verloop in
1982 (staafdiagrammen); zie verder Appendix A.

Jïnanciën
De vastgestelde begroting 1982, inclusief de investeringsmiddelen wijst een totaal
bedrag aan van 39,1 miljoen gulden. Voor de specificatie van die uitgaven wordt
verwezen naar Appendix C.

• Financiële positie

De verdergaande bezuinigingen bij de overheid hebben hun weerslag op de financiële
positie van het NIKHEF. Dit heeft in de afgelopen jaren reeds geleid tot een grote
reductie van het aantal niet-wetenschappelijke posities. Een verder afnemen van het
personeelsbestand is niet verantwoord. De rol van het NIKHEF als een landelijk
concentratiepunt van zowel kernfysica als hoge-energiefysica kan alleen worden
vervuld als haar primaire functie - het verschaffen van faciliteiten voor de sectie-
K en een thuisbasis zijn voor de sectie-H - niet verder wordt aangetast. Dit
vereist tenminste een stabilisering van het aantal niet-wetenschappelijke posities.
De ontwikkelingen van de laatste jaren waren erop gericht een instituut op te
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bouwen dat Nederland een internationaal gerespecteerde positie op het gebied van
de kernfysica en de hoge-energLefysica zou geven. Het resultaat hiervan vindt zijn
weerslag in de experimentele programma's. Een bestendiging van deze ontwikkeling
waarbij het NIKHEF optimaal profiteert van MEA en haar nieuwe leidinggevende rol
bij onder andere de CERN-LEP experimenten bevestigt, impliceert een sterke
behoefte aan kundige wetenschappelijke medewerkers en vraagt om een herbezetting
van posities die eerder werden geblokkeerd.
De constant blijvende vaste lasten voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van de
gebouwen leiden tot de onwenselijke situatie dat de beschikbare middelen voor
instrumenten en projekten een relatief sterke reductie ondergaan en een sluitpost
op de begroting vormen. Dit leidt tot moeilijkheden bij de financiering van de door
het NIKHEF mede voorgestelde experimenten hij de nieuwe CERN-versneller LEP.
De financieel krappe situatie heeft geleid tot een verdere verscherping van
prioriteitsstellingen, in sommige gevallen tot temporisering bij het opzetten van
nieuwe experimenten.
Een lichtpuntje is de sterk afgenomen inflatie waardoor de elektriciteitskosten, die
in het bijzonder op de sectie kernfysica drukken, een neiging tot stabilisatie
vertonen. Bovendien heeft de FOM zich voor een aantal jaren garant gesteld voor
2500 experimenteeruren met de versneller MEA. Een punt van zorg vormt wel het
relatief hoge bedrag dat nodig is voor het onderhoud van een gedeelte van de
gebouwen van de sectie kernfysica: sommige van die gebouwen dateren van rond de
eeuwwisseling.

• Samenwerking in WC W-verband

Het bestuur van de beheerstichting i . o . heeft een aantal gemeenschappelijke taken
doen uitvoeren. De totale kosten, die volgens een vastgestelde verdeelsleutel ten
laste van de instituten worden gebracht, bedroegen 1,1 miljoen gulden.

1.2 Hoge-energiefyaica

Het doel van de hoge-energiefysica, ook wel elementaire deeltjesfysica genoemd,
is de bestudering van de structuur en het wezen van de materie. Het inzicht hierin
heeft de afgelopen vijftig jaar een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Vijftig
jaar geleden was het beeld simpel en overzichtelijk. Materie werd opgebouwd
gedacht uit een drietal elementaire deeltjes, proton, neutron en elektron. Deze
vormden kernen, atomen, verklaarden het periodiek systeem der elementen en
bepaalden uiteindelijk ons makroscopisch wereldbeeld. In de jaren daarna bleek het
aantal elementaire deeltjes echter groter te zijn en in het bijzonder in de zestiger
jaren nam het aantal deeltjes met het predikaat 'elementair' op onthutsende wijze
toe. In deze schijnbare chaos van honderden deeltjes is inmiddels een ordening en
vereenvoudiging aangebracht. Proton en neutron blijken niet elementair, maar zijn
opgebouwd uit quarks, elementaire bouwstenen die door een sterke kracht
onlosmakelijk aan elkaar geklonken zijn. Met de quarks kan een periodiek systeem
van honderden deeltjes worden opgebouwd, baryonen, waarvan het proton en het
neutron er twee zijn, en mesonen waarvan het bekendste het it-meson i s . Tezamen
worden baryonen en mesonen ook wel hadronen genoemd.

Het elektron wordt nog wel een echt elementair deeltje geacht, maar het is er één
van een veel uitgebreidere groep, die van de lep tonen. De twee groepen van
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6 quarks en leptonen, die - op twee na - op dit ogenblik experimenteel
zijn aangetoond, blijken elk gerangschikt te kunnen worden in drie tweetallen (fig.
2). Het is één van die schijnbaar toevallige overeenkomsten die suggereert dat de
quarks en leptonen niet los van elkaar beschouwd moeten worden maar dat er een
samenhang bestaat. Dit is het onderwerp van uitgebreid theoretisch onderzoek. Er
is een mogelijkheid dat ook quarks en leptonen weer zijn samengesteld en dat er
nog een méér elementair niveau bestaat. Het is één van de thema's van het
experimentele onderzoek met de zeer grote versnellers, die nu ontworpen of
gebouwd worden.

De poging om eenheid te brengen in een verscheidenheid van verschijningsvormen
strekt zich ook uit tot de krachten die tussen de elementaire deeltjes werken. Er
zijn vier basiskrachten bekend, de gravitatie-, de zwakke, de elektromagnetische
en de sterke kracht. Men veronderstelt dat de werking van deze krachten
beschreven kan worden door een theorie van velden. De quanta van deze velden
kunnen beschouwd worden als lijmdeeltjes, die de wisselwerking tot stand brengen
door van het ene naar het andere quark of lepton over te springen. In fig. 3
wordt dit voor de verschillende krachten geïllustreerd. Van deze lijmdeeltjes is het
foton al lang bekend, het gluon als drager van de sterke wisselwerking werd in
1980 aangetoond met de e+e"-opslagringen PETRA van DESY. Hierbij was ook een
onderzoeksteam van het NIKHEF betrokken. De belangrijke theoretische ontwikkeling
van de afgelopen tien jaar is ongetwijfeld de theorie die door Glashow, Weinberg
en Salam - met essentiële bijdragen van Veltman en ' t Hooft - is ontwikkeld en
die de elektromagnetische en zwakke wisselwerking in één theoretisch model
onderbrengt. In deze theorie worden drie dragers van de zwakke wisselwerking
voorspeld, twee geladen (W~) en één neutrale (Z°) met massa's die bijna
honderdmaal de massa van het proton bedragen. De belangrijkste experimentele
opdracht van dit ogenblik is deze Z°- en W •'•-deeltjes aan te tonen en hun
eigenschappen te bestuderen. Wegens de grote massa zijn deeltjesversnellers met
zeer grote energie nodig om ze te kunnen produceren. De CERN "pp collider" die
in 1982 in gebruik is gekomen, is zo'n machine. Inderdaad zijn eind 1982 door
twee experimentele teams zeer sterke aanwijzingen gevonden voor de produktiLe van
W - en W~-deeltjes. Bij één van deze experimenten zijn ook onderzoekers van het
NIKHEF betrokken.

Voor een gedetailleerde bestudering van de W*- en Z-deeltjes zal evenwel gewacht
moeten worden op het gereedkomen van LEP, de grote e e~ botser waar CERN nu
aan bouwt.

De voortgang in het onderzoek is het resultaat van experimenten die met steeds
grotere energie elementaire deeltjes (leptonen, quarks) met elkaar in botsing
brengen. Die grote energie is nodig om in steeds kleinere ruimtelijke dimensies te
kunnen doordringen en om energiedichthaden te bereiken zoals die kort na de
oerknal bestonden.
Een volledig experimenteel programma vraagt informatie over botsingsprocessen
tussen alle mogelijke elementaire deeltjes: lepton-lepton; lepton-quark;
quark-quark; foton-quark; gluon-quark; gluon-gluon; en zo verder.
Omdat quarks en gluonen niet in ongebonden vorm beschikbaar zijn moet men voor
deze deeltjes, met enig verlies van informatie, van gebonden systemen - bijvoor-
beeld proton, neutron of Tt-meson - gebruik maken.
Het experimentele programma van het NIKHEF-H weerspiegelt bovenstaande experi-
mentele opdracht. Het omvat experimenten waarbij lepton-lepton (e e" , v^e")
interacties, lepton-quark (v^p en v^n) interacties, quark-(ant±)quark en gluon-
gluon (pp, Tt~p, pp) interacties, en foton-foton (indirect via e+e~) interacties
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worden bestudeerd. Een overzicht van deze experimenten en een korte karakteris-
tiek worden gegeven in tabel I .

De belangrijkste gebeurtenissen in 1982 voor de hoge-energLefysica waren ten
eerste de succesvolle inbedrijfstelling van de CERN pp botser en de recente
indicaties met de UA1 en UA2 detectoren voor de produktie van de geladen dragers
van de zwakke wisselwerking, het W+ en W~; en ten tweede, de goedkeuring van
het CERN LEP projekt. Inmiddels zijn vier experimenten door de LEP
programmacommissie geselecteerd voor de eerste experimentele fase. Het NIKHEF
kan zich gelukkig prijzen bij twee hiervan betrokken te zijn. De voorbereidingen
voor deze experimenten zijn in volle gang en zullen een snel toenemend deel van
de NIKHEF-H mankracht en middelen gaan opeisen.
Op de wat langere termijn wordt gestreefd naar een verdeelsleutel voor het
experimentele programma: 50% LEP, 25% CERN niet-LEP (LEAR, SPS, pp-collider)
en 25% niet-CERN. Bij het laatste wordt in het bijzonder gedacht aan een
experiment bij HERA, een elektron-proton 'botsende bundel machine', waarvoor
DESY bouwplannen heeft.
Een dergelijk programma houdt NIKHEF-H in de frontlinie van het hoge-
energLefysica onderzoek, is complementair wat zijn wetenschappelijke doelstellingen
betreft, en zorgt tenslotte voor een evenwichte belasting van de beschikbare
mankracht en werkplaatsfaciliteit voor de komende tien jaar.

1.3 Kernfysica

Onderzoek aan de structuur van kernen en aan reactiemechanismen voor kern-kern
en deeltje-kern botsingen vormt het belangrijkste werkterrein van de kernfysica. De
kern is een gecompliceerd systeem van veel deeltjes, beheersd door kernkrachten
die binnen kernmaterie niet erg goed bekend zijn. Eén van de doelstellingen is dan
ook een betere beschrijving te vinden voor die krachten. Slechts in enkele
gevallen, namelijk voor zeer lichte kernen die maar een paar nucleonen bevatten,
is het mogelijk zonder benaderingen berekeningen uit te voeren, waarbij alleen de
fundamentele eigenschappen van de sterke wisselwerking een rol spelen in het
resultaat. Voor zwaardere kernen moeten modellen worden gehanteerd voor de
beschrijving van de kernstructuur, waarin het veeldeeltjeskarakter van de kern
wordt benaderd. In sommige gevallen gebeurt dat door weinig deeltjes te koppelen
aan een inerte romp (het schilLenmodel) of door, voor een bepaalde groep van
kernen, de nucleon-bewegingen collectief te beschrijven (collectieve modellen).

Ondanks deze complicaties blijkt het in een aantal gevallen toch zeer goed
mogelijk, ook voor een aantal zwaardere kernen, fundamentele aspecten van de
wisselwerking, zoals de vorming van de delta-resonantie (een aangeslagen toestand
van het nucleon) in de beschrijving mee te nemen. Dit blijkt een belangrijke
invloed te hebben op bijvoorbeeld magnetische eigenschappen van kernen. Ook de
effecten van de uitwisseling van mesonen (het pion en zwaardere) tussen nucleonen
kunnen in sommige gevallen in rekening worden gebracht. Of quark-effecten in de
kernstructuur een rol spelen is vooralsnog de vraag.

Het experimentele onderzoek in de kernfysica, dat voornamelijk bij deeltjesver-
snellers wordt uitgevoerd, richt zich zowel op de kernstructuur als op
reactiemechanismen. Dergelijke experimenten worden verricht met versnelde lichte
of zware kernen, maar ook met meer elementaire projectielen zoals elektronen,
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pionen en muonen. Bij het NIKHEF wordt met bundels van de laatste categorie
geëxperimenteerd. Vooral het werk met snelle elektronen biedt grote voordelen hij
structuuronderzoek boven dat met andere projectielen. De wisselwerking van
elektronen met kernen is zeer goed bekend, het wordt beschreven met de quantum-
elektrodynamica, in tegenstelling tot die van sterk wisselwerkende deeltjes
(kernen, pionen). Dat betekent dat de onttrokken informatie geen onzekerheden
draagt met betrekking tot het proces waarmee de kern onderzocht wordt.

Niet alleen kan uit elastische of inelastische verstrooiing - in het laatste geval
wordt de kern in een aangeslagen toestand gebracht - nauwkeurig plaatsafhankelijke
structuurinformatie worden verkregen waarmee kernmodellen zeer kritisch kunnen
worden getoetst, maar ook kan met een snel elektron een deeltje (bijvoorbeeld
proton) uit de kern worden gewipt. Indien men zowel het uitgestoten proton als
het verstrooide elektron detecteert, elk in een spectrometer, kan worden bepaald
wat de impuls van het proton in de kern was voordat het werd verwijderd. Deze
experimenten die bij uitstek bij de MEA versneller van het NIKHEF kunnen worden
uitgevoerd (hoog tijdsrendement!) beloven veel nieuw inzicht te gaan verschaffen.

Zoals blijkt uit dit jaarverslag zijn deze experimenten nu begonnen. De
experimentele mogelijkheden hebben ook internationaal grote belangstelling gewekt,
hetgeen resulteerde in vele aanvragen voor bundeltijd, welke niet alle gehonoreerd
konden worden. Bij de procedure ter verdeling van bundelfjjd is een "Program
Advisory Commission", samengesteld uit internationaal erkende experts, ingescha-
keld die dit jaar voor het eerst bijeenkwam.

Elektronen met grote energie kunnen ook worden gebruikt voor de produktLe van
secundaire bundels van pionen (zie boven) en muonen (zware elektronen). Via
magnetische geleidingskanalen kunnen deze deeltjes worden geleid naar experimente-
le opstellingen. Bestudering van de wisselwerking tussen pionen en kernen is van
belang omdat pionen één van de dragers zijn van de sterke kracht tussen de
nudeonen. Met muonen (evenals trouwens met pionen) kunnen exotische atomen
worden gemaakt; een negatief geladen muon kan worden ingevangen in een atomaire
baan rond de kern. De invloed van de kernstructuur en kernprocessen op deze
atomaire muonen (pionen) is zeer sterk omdat deze deeltjes vanwege hun grote
massa 200 (300) maal zo dicht bij de kern bewegen als atomaire elektronen.

In het afgelopen jaar zijn voor het eerst bij het NIKHEF pionen- en muonenbundels
gemaakt. Het onderzoek daarmee zal in 1983 beginnen.

• Radiochemie

Radiochemisch onderzoek is gericht op de bestudering van chemische processen met
behulp van radioactieve isotopen. Het zuiver wetenschappelijk deel van dit
onderzoek heeft betrekking op chemische reacties die verlopen bij grote kinetische
energie van atomen of radikalen (terugstoctchemie) en op de invloed die de
straling uitoefent op chemische verbindingen (stralenchemie). Daarnaast wordt een
belangrijk deel van het werk gewijd aan toepassingen in de geneeskunde (produktLe
van speciaal daarvoor geschikte isotopen of het inbouwen daarvan in organische
moleculen) en op het gebied van polymerisatie reacties.

De afgelopen jaren is zeer veel bekend geworden over de terugstootchemie van
een waardige atomen. Zij vormen een relatief eenvoudig te onderzoeken categorie
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van reacties. Medewerkers van het NIKHEF hebben hieraan een flinke bijdrage
geleverd. Sinds kort wordt het terrein in toenemende mate verlegd naar reacties
met meerwaardige atomen. Ook de belangstelling voor ^SR-onderzoek om een beter
inzicht te verkrijgen in de vorming van muonische radicalen in onverzadigde
verbindingen en de reactdesnelheden van deze radicalen is toegenomen. Ook hieraan
werd door het NIKHEF een bijdrage geleverd.

De chemische bestralingsfaciHteit bij MEA is in 1982 intensief gebruikt. De
gemiddelde stroomsterkte van de elektronenbundel werd gebracht op 100 ^A.

1.4 Techniek

De vervaardiging van apparatuur en de ontwikkeling van nieuwe technieken zijn een
belangrijk onderdeel van de activiteiten van het instituut. De experimentele
mogelijkheden zijn in belangrijke mate afhankelijk van de inventiviteit en de
technische vaardigheid van de instrumentatie- en technische afdelingen en van de
experimentele groepen zelf.

• Sectie-K

Bij de sectie-K is een belangrijk deel van het technische werk gericht op het
bereiken van de ontwerpspecificaties van de varsneTor MEA en op het goed laten
functioneren van MEA en meetopstellingen bij de uitvoering van het wetenschappe-
lijke onderzoeksprogramma. Voor een overzicht van de aard van de technische
werkzaamheden wordt verwezen naar het jaarverslag 1981, pagina 10. Er wordt
volstaan met het noemen van enkele resultaten.

- MEA maakte in 1982 ongeveer 3200 bedrij f suren met een rendement van 50%
voor wetenschappelijk onderzoek.

- De versneller produceerde eind 1982 voor het eerst elektronen met een energie
van 400 MeV. Alle versnellerstations (12) werken nu op 2 MW piekvermogen;
enkele op 4 MW.
Het tijdsrendement ('duty factor') werd gebracht op 2%.

- De goede reproduceerbaarheid van MEA-parameters stelde ons in staat een
programma (SARAS) te implementeren dat via computerbesturing vroegere goede
instellingen (energie, spectrum, raseruimte) kan terughalen.

- De magnetische kanalen voor pionen en muonen kwamen gereed; een groot deel
van de magneten werd in eigen beheer afgebouwd.

- Met behulp van dradenkamers, scintfllati^tellers en een aerogel Cerenkov
detector in de QDD spectrometer bleek het mogelijk negatieve pionen te
detecteren (onderdrukking van elektronendetectLe met een factor 10 ) .

Naast deze ontwikkelingen werd de aanwezige technische kennis ook gebruikt voor
de uitvoering van opdrachten voor derden. Zo werden dradenkamers gebouwd voor
het positronannihilatie-onderzoek bij het ECN te Petten. In 1982 werd ook een
begin gemaakt met de grote opdracht van ZWO voor het ontwerpen en bouwen van
de Nederlandse bundellijn voor synchrotronstraling in Daresbury (Engeland). Deze
opdracht behelst onder andere het toepassen van hoogvacuüm (<10~* Torr)
technieken.
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• Sectie-H

In de afgelopen jaren hebben bij de sectie-H zowel elektronische als mechanische
werkplaats een grote ervaring opgebouwd in een aantal specialistische technieken,
die essentieel zijn voor hoge-energLefyslca experimenten. Voor de ontwerpafdeling
en mechanische werkplaats Is dat onder andere de bouw van dradenkamers, voor de
elektronische werkplaats snelle <Hgtt-«ig technieken en micro-processorsystemen.

Deze ervaring i s van groot belang bij de voorbereidingen voor de LEP-experimenten,
die in het verslagjaar zijn begonnen en waar de instrumentele capaciteiten van het
NIKHEF een significante en in sommige gevallen leidinggevende rol binnen de
collaboraties mogelijk maken.

Enkele belangrijke activiteiten op het gebied van instrumentatie in het verslagjaar
waren:

- De bouw van een aantal cirkelvormige dradenkamers voor een experiment bij
LEAR (SING). De wanden van de kamers zijn van poly-urethaan. Deze wanden
worden in de werkplaats in de gewenste vorm geschuimd. Met deze techniek
wordt een grote rigiditeit bereikt terwijl toch slechts een geringe hoeveelheid
effectief materiaal zich in de weg van de te registeren deeltjes bevindt.

De bouw van een prototype voor de binnenste detector voor DELPHI. Deze
cylindervormige detector zal ook gebruikt worden voor de trigger van DELPHI.
Het logische systeem voor de verwerking van de signalen wordt in de
elektronische afdeling ontworpen.

Prototype-ontwikkeling voor de RICH tellers van DELPHI. Dit is een nieuwe
techniek, die voor het eerst op grote schaal gebruikt zal worden in de
DELPHl-detector. De RICH-tellers maken het mogelijk geladen deeltjes te
identificeren door afzonderlijke Cerenkov-fotonen te registreren en zo de
doorsnijding van de Cerenkov lichtkegel met het detectorvlak te bepalen.

Ontwikkelingswerk voor de muonkamers van de LEP3 detector. Dit betreft in
de eerste plaats de bo-vw van een prototype van de muonkamers zelf, in de
tweede plaats het ontwerp van de draagconstructie van de muonkamers. In
beide gevallen wordt gebruikgemaakt van het programma NASTRAN, dat door
NASA ontworpen werd voor werktuigbouwkundige berekeningen. Het projekt is
uitzonderlijk door de grote mechanische nauwkeurigheid - enkele tientallen
|im - die vereist wordt voor deze grootschalige constructies, 6 meter lang en
3 meter diep.

- De ontwikkeling en bouw van een tweetraps stikstofLaser die gebruikt wordt
voor testmetingen aan driftkamers en waarvan er 32 toegepast zullen worden
voor de calibratLe van het gehele LEP3 muonkamer-systeem.

De installatie en succesvolle toepassing van een in Amsterdam ontwikkeld
micro-processorsysteem (FAMP) in de experimenten NA11 en UA1. Hierbij is
en wordt een aantal zeer gecompliceerde eenheden gebouwd voor de "inter-
facing" met het experiment. Een groot aantal FAMP-systemen is voor
verschillende toepassingen geproduceerd terwijl het systeem zelf verder is
uitgebouwd door de ontwikkeling van nieuwe elementen.
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1.5 Voorlichting

Het NIKHEF heeft een bijdrage geleverd aan de openingstentoonstelling in de hal
van het nieuwe planetarium te Amsterdam, waar een kleurrijk wandbord in de vorm
van puzzelstukken de geschiedenis van het heelal, in relatie met atoomkernen en
elementaire deeltjes, kort weergeeft. Het bord is na de Floriade-periode deel gaan
uitmaken van de permanente expositie van het planetarium.

In mei verscheen een NIK HEF-be werking van het CERN-stripboek 'Hunting
particles1 onder de titel 'Bouwstenen van het heelal; over kwarks, atoomkernen en
oerknal'. Tenminste vijftien bladen en radioprogramma's in Nederland en België'
besteedden aandacht aan de strip. In de loop van het jaar werden circa 1500
exemplaren verkocht, voornamelijk via postbesteUing.

Van juni tot en met december nam het NIKHEF, samen met de andere instituten in
het WCW, deel aan een proef met maandelijkse rondleidingen voor een algemeen
publiek. In verscheidene media werd aandacht besteed aan de mogelijkheden tot
bezoek. Voor het gehele WCW hebben zich totaal 235 personen opgegeven, waarvan
circa 135 voor het NIKHEF. In het instituut werden 30 medewerkers bereid
gevonden een groepje van vijf bezoekers te begeleiden. Daarnaast werden nog
enkele scholieren- en studentengroepen ontvangen, en werd documentatie gestuurd
aan individuele belangstellenden.

Tenslotte werd nog een verkorte versie van het jaarverslag verzorgd onder de titel
'nikhef 1981'. Intern werd het boekje gedistribueerd onder de belangstellenden.
Extern werd het boekje naar leden van verscheidene besturen, overheidsorganen en
redacties gezonden.
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Hoofdstuk 2 VERSLAGEN VAN DE AFZONDERLIJKE PROJECTEN VAN DE SECTIE-H

2.1 BeUenvatonderzoek *+ /K+ /p-p wisselwerkingen bij 150 GeV/c in de 30"
FNAL hybride spectrometer
(international Hybrid Spectxometer Consortium, waarbij aangesloten MIT,
Yale, FNAL, Hons, Cambridge, Pavta, en andere(n))

FJ .G.H. Crijns, F.W. Kittel, P.F. Klok, W.J. Metzger, C.L.A. Pols, en
R.T. Van de Walle.

Dit experiment Is met het verschijnen van een vijftal publikaties in de loop van
1982 in de fase gekomen van zijn laatste oogst. De publikaties hebben betrekking
op de topologische werkzame doorsneden, de %+/%~ verhouding in het proton-
fragmentatLegebied, vreemde deeltjes produktde en de jet-eigenschappen van veel-
deeltjes produktie. Het FNAL-experiment is hiermee beëindigd; er volgen nog
hooguit een paar publikaties. Terugblikkend kan worden gesteld dat dit experiment
zeer waardevolle gegevens heeft opgeleverd, maar in zijn uitwerking ernstig
beperkt is geweest door de afwezigheid van de identificatie van geladen deeltjes;
het in 1982 van start gegane EHS-experiment vormt in dit opzicht een belangrijke
verbetering. Ook voor wat betreft de techniek van het scannen, meten en
reconstrueren van hybride bellenvatopnamen is het FNAL-experijent een belangrijke
voorloper geweest van het huidige EHS-experiment; mede dankzij deze FNAL-
ervaring speelt Nijmegen een belangrijke rol bij het opzetten van de EHS-software.

2.2 BeUenvatonderzoek aan K+p wisselwerkingen bij 70 GeV/c in BEBC
(Brussels - CERN - Genova - Mons - Nijmegen - Tel-Aviv -
Serpukhov - collaboratie)

L. Gatignon, D.J. Schotanus, A.N. Sterglou, R.T. Van de Walle.

Alhoewel de scan- en meetactiviteiten van dit experiment al sinds circa twee jaar
afgesloten zijn, is de analyse van de resultaten ook in 1982 onverminderd
doorgegaan. Drie publikaties zijn verschenen (inclusieve <J>-produktie en een valon-
recombinatie model interpretatie van K° produktie); daarnaast zijn nog eens vier
publikaties ingediend en inmiddels geaccepteerd en zijn vier nieuwe publikaties in
bewerking.

2.3 BeUenvatonderzoek van neutrino en antL-neutrlno Interacties in deuterium
(Amsterdam, Bergen, Bologna, Padua, Pisa, Saclay, Torino - collaboratie)

G.W. van Apeldoorn, S.J.M. Barlag, P.H.A. van Dam, B. Jongejans, A.G.
Tenner, C.P. Visser, M.E.J. Wigmans.

De meting en verwerking van de in 1979 en 1980 opgenomen beUenvatfllm is in
ons instituut beëindigd. De in 1981 opgenomen film is vrijwel volledig verwerkt.
De situatie bij onze collaboratiepartners is overeenkomstig. In de loop van 1982
zijn op verzamelbanden 20.526 v- en 17.988 v-gebeurtenissen ter beschikking
gekomen. Ongeveer de helft hiervan betreft geladen stroom interacties.
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Er is aan een aantal onderdelen van het fysische programma gewerkt. Over
onderdelen is gerapporteerd op conferenties en zijn publikaties geschreven. De
onderwerpen zijn:

• Totale werkzame doorsneden van v- en v-deuterium reacties. De volgende
waarden zijn gevonden:

ov = (0,60 ± 0,04)
or; = (0,30 ± 0,02)

10,-38 GeV.cm
. 10~38 GeV.cm'

• De neutrale stroom interacties tussen v en v en de nucleonen proton en
neutron. Voor chlrale koppeUngsconstanten zijn de volgende waarden gevonden:

UL2 = (0,145 ± 0,027 ± 0,012)
dL

2 = (0,183 ± 0,025 ± 0,017)
uR

2 = (0,031 ± 0,018 ± 0,005)
dR

2 = (0,008 ± 0,017 ± 0,005)

De eerste fout is statistisch, de tweede systematisch,
de volgende waarde gevonden:

Voor de Weinberghoek wordt

sin2© 0,193 ± 0,025.

• De structuurfuncties F2(x) en xF3(x) van proton en neutron afzonderlijk.
Fig. 1 toont deze functies, alsmede de verdeling van de quark-zee als functie van
de Bjb'rken schaalvariabele x.

• Elastische en quasi-elastische verstrooiing van v en v aan nucleonen. Naast
het elastische proces vn •*• p~p is het produktieproces van A(1236) en andere
isobaren bestudeerd. Het onderzoek resulteert in de bepaling van werkzame
doorsneden als functie van de energie en in de bepaling van de vormfactoren. De
vergelijking met theoretische modellen is uitgevoerd.

Fig. 1a

0.5 -

Fig.1b
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• Produktie van vreemde deeltjes in v- en v-interacties. Een overzicht is
gegeven van alle waargenomen produktieprocessen; een schatting is gemaakt van de
frekwentLe waarmee vreemde deeltjes in semileptonische neutrino reacties worden
geproduceerd.

• Fragmentatie van geëxalteerde hadrontoestanden in vreemde deeltjes. Onder
gebruikmaking van de goede detectie eigenschappen van het bellenvat voor neutrale
vreemde deeltjes, is het optreden van A, K° en K als fragmentatieprodukten
onderzocht. Vergelijking met het Lund fragmentatLemodel leverde interessante
gezichtspunten op ten aanzien van de produktie van baryonen, vectormesonen en
pseudoscalaire mesonen in semileptonische processen.

• Fragmentatie van de geëxciteerde hadrontoestand. Informatie is verkregen in
de vorm van fragmentatLefuncties en hun afhankelijkheid van de vierimpulsoverdracht
Q2 en de totale hadronische rustenergte W. Voorts zijn multiplidteiten onderzocht
als functie van W voor voorwaarts en achterwaarts vliegende deeltjes in het
zwaartepuntssysteem. Voor positieve en negatieve mesonen is de Feynmanvariabele
xp gemeten, voor v/v reacties op proton en neutron. Voor alle grootheden is een
vergelijking gemaakt met de voorspellingen van het Lund model; deze vergelijking is
in de meeste gevallen verrassend bevredigend.

2.4 Het EHS programma (European Hybrid System)

F.J.G.H. Crijns, K. Fialkowski, P. van Hal, E.W. Kittel, F. Meijers,
M.C.T. Raaymakers, A. Stergiou, D.Z. Toet.

Tijdens 1982 bevatte het EHS programma de volgende onderdelen:

• Het charm produktie experiment NA16. Hierbij werd LEBC - het 'rapid
cycling' bellenvat met groot oplossend vermogen - gecombineerd met de Europese
hybride spectrometer, met een %"- en p-bundel van 360 GeV/c bestraald. De
behaalde resultaten hebben betrekking op de levensduur en het produktLemechanisme
van gecharmeerde deeltjes. Met behulp van de 60 gevonden eenduidige charm -
vervallen kon de levensduur van D*, D° en F* bepaald worden op:

8,4 +3,5
-2,2

4,1

2,1

10
-0,9

+3,6 x 1 0 - 1 3

-0,8

De Feynman-x verdeling voor D/D produktie van %~ vertoont twee componenten: een
centrale van de vorm ( l -x ) n met een macht n=6±3 en een voorwaartse met n=l±l
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(fig. 1 ) . De centrale component bestaat uit D ° / + en D ° / ~ , Qde voorwaartse alleen
uit D~ en D° mesonen. Voorwaartse produktie van D~ en D mesonen (bestaande
uit cd, respectievelijk cü quarks) kan verklaard worden door het feit dat het d- ,
respectievelijk ü-quark Identiek zijn met die van het %~ (dü) van de bundel. Deze
mogelijkheid ontbreekt bij het D° / ~ - en het D+ meson. Sterke charm-correlatie
bestaat tussen D en D in gebeurtenissen waar deze in paren worden waargenomen,
zoals fig. 2 laat zien, waar de rapiditeit van zeven paren elk gerangsctdkt naar
toenemende gemiddelde rapiditeit is getekend. Bij charm-produktLe van een
protonbundel geldt n = 1,8 ± 0 , 8 , in vergelijking met een uit het partonmodel
verwachte waarde van n=3. De charm-correlaties zijn minder sterk. De inclusieve
werkzame doorsnede voor D/D produktie is

r - (D/D) = 40 +1l ub (x>0)
Tl P — o

opp(D/D) = 56 ub (alle x-waarden)

Het scannen en meten voor dit experiment werd in de zomer van 1982 afgesloten.
De gegevens van NA16 worden tegenwoordig algemeen als de beste gegevens ter
wereld over hadronproduktie van gecharmeerde deeltjes beschouwd.

• Het NA23 experiment (pp bij 360 GeV/c). Als voorbereiding voor het
experiment NA22 (K+/n+p bij 250 GeV/c) heeft Nijmegen een bijdrage geleverd
aan NA23 (diffractieve dissociatie van pp t i j 360 GeV/c) door meting van alle
muMplidteiten op een beperkt aantal opnamen. Deze metingen zullen worden
gebruikt als minimum 'bias ' gebeurtenissen voor NA23, en als vergelijkingsmate-
riaal voor de K+ /u+p gegevens van NA22. Het scannen van de NA23 film (6300
foto's) werd in de eerste helft van 1982 afgesloten. Van 1652 gebeurtenissen zijn
de metingen eind augustus klaargekomen. De reconstructle-software voor NA23
werd samen met die van NA22 ontwikkeld, en heeft al verrassend veel aandacht ge-
trokken bij de voorbereiding van LEP experimenten.
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• Het NA22 experiment (K+/n+p bij 250 GeV/c). Een eerste run voor het
experiment NA22 had in juni 1982 plaats. Van de voor NA22 toegekende 200.000
K+/it+p gebeurtenissen konden er in juni 40.000 worden opgenomen. Deze werden
onmiddellijk na de run onder de collaboratie verdeeld, tegelijkertijd met een eerste
versie van de reconstructie-software. In Nijmegen werden voor het scannen en
meten de Abel-tafels en de in de eerste helft van 1982 klaargekomen '4-view'
PEPR gebruikt. Tot nu toe zijn in Nijmegen 9.000 foto's gescand (8.000 daarvan
tweemaal). Met het meten is begonnen. Parallel aan het scannen en meten liepen
de voorbereidingen voor de reconstructie-software. Als aanloop van de fysica kan
met behulp van de y-detectoren %Q Informatie verzameld worden. Hiervoor zijn nog
geen bellenvatmetingen nodig. Hetzelfde geldt voor K+/n+ identificatie van snelle
sporen in de Transition Radiation Detector die met behulp van voormeting plus
driftkamer-Informatie gereconstrueerd kunnen worden. Met Monte Carlo generaties
op basis van het Lund parton fragmentatlemodel werden in de tweede helft van
1982 goede vorderingen gemaakt.

• Het holografle project. Naast de levensduur van gecharmeerde deeltjes, zoals
in NA16 bepaald, is een meer nauwkeurige studie van hun produktiemechanisme van
groot belang voor het quark-partonmodel. Holografie met zijn groot oplossend
vermogen biedt hiertoe een mogelijkheid. Voor het scannen en meten van
holografische bellenvatopnamen is één van de Nijmeegse Enetra-tafels omgebouwd.
Mechanische, optische en elektronische onderdelen zijn in 1982 gereedgekomen en
ingebouwd. Afgezien van de meet-software Is het meetapparaat HOLMES
bedrijfsklaar.

• De grote driftkamers. Door middel van elektronenmikroscopisch en
massaspectrografisch onderzoek benevens enkele duurproeven is de oorzaak van de
corrosie van de velddraden in de grote driftkamers eenduidig vastgesteld. Deze
oorzaak bleek te zijn het chloor dat onder invloed van een elektrochemisch proces
werd vrijgemaakt uit één van de gebruikte lijmsoorten, waarbij kennelijk de resten
van de gebruikte soldeervloelstof een belangrijke (katalytische) rol speelden. Eén
van de kamers werd opnieuw bedraad waarbij de voornoemde combinatie werd
vermeden. De daarmee bereikte resultaten waren positief, zodat met het verbeteren
van de tweede kamer kon worden begonnen. Deze kamer kwam in december 1982
gereed en staat klaar om gebruikt te worden in de experimenten van 1983.

2 . 5 De ACCMOR experimenten
(Amsterdam, CERN, Krakau, München, Rutherford, Bristol)

C. Daum, H.B. Dijkstra, C.J. Hard wick, W. Hoogland, G.A.F, de Rijk,
W. Spierenburg, H.G.J.M. Tiecke, L.W. Wiggers.

In 1982 zijn de experimenten verfijnd door toepassing van süiciumdetectoren met
groot oplossend vermogen voor het meten van de hadronische produktLe van
toverdeeltjes en door bij de meting van inclusieve <}>-produkt±e gebruik te maken van
het FAMP-microprocessorsysteem. De analyse van de experimentele gegevens
verkregen in 1980 en 1981 is bijna voltooid. Een voorstel voor een nieuw
toverexperiment met siliciumdetectoren en een actief süiciumtrefplaatsysteem werd
in september goedgekeurd als experiment NA32.
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• Voor het toverexperiment werden een zestal silidum-microstripdetectoren voor
een Be-trefplaat geplaatst en een tweede zestal daarachter. Dit systeem bereikt
een ruimtelijk oplossend vermogen van 4,3 |im voor sporen van minimum
ioniserende deeltjes en een vertexbepaling in de bundelrichting met een precisie van
170 [im. In combinatie met de enkele elektron selectie werden 8 miljoen
gebeurtenissen verzameld voor een meting van de levensduur van het D—meson en
voor de energieafhankelijkheid van toverproduktie tussen 120 en 200 GeV. Fig. 1
toont een kandidaat voor toverproduktie met een tweede vertex, waar het
toverdeeltje vervalt in K+ en n~ met een effectieve massa van (1868 ± 1 5 ) MeV.
Ook het enkele triggerelektron komt niet van de primaire vertex. Het gestippelde
spoor werd niet in de overblijvende spectrometer gereconstrueerd.

• Voor de inclusieve 4>-produktie zijn de in Amsterdam gebouwde proportionele
kamers, de Plessey uLtLeeselektronica en het FAMP-systeem met succes gebruikt.
De toepassing van het FAMP-systeem voor een tweede fase selectie van de
gebeurtenissen heeft geleid tot een toename met een factor 25 van het aantal
K+K"-kandidaten geregistreerd op magneetband, terwijl het aantal gegevens dat per
SPS-cycius naar magneetband geschreven wordt met een factor 2 afneemt. De
gevoeligheid voor het <t>-signaal is met het FAMP-systeem een factor 8 groter. In
totaal werden 8 miljoen gebeurtenissen verzameld voor negatieve en positieve
bundels van 100 tot 200 GeV, welke ongeveer 0,6 miljoen <|>'s zullen opleveren.
Naast gegevens met een Be-trefplaat werden ook metingen gedaan met een Ta-
trefplaat voor het bepalen van de afhankelijkheid van de werkzame doorsnede voor
inclusieve <t>-produktie van het atoomgetal A.

• De analyse van de gegevens, welke in 1980 verzameld werden voor de reactie
n~Be bij 175 en 200 GeV, hebben geresulteerd in een duidelijk D*±-signaal in het
verval naar ' D ' ° I T ~ bij een gemiddelde bundelenergie van 180 GeV. Fig. 2 toont
het bijbehorende (i) '0-signaal in de vervalskanalen K±it*' en K*n in+ i t+ . De
waargenomen xp,pT"verdeling voor D -produktie wordt beschreven door
do7dxpdpT » ( l -xp)^»^e P T . Fig. 3 toont de xp-verdeling. Een modelafhan-
kelijke werkzame doorsnede voor toverproduktie wordt berekend als

* * ^ ) 0±-sö(DD) = (34±8) £b ± 24 ub. Een klein D * * ^ ) 0±-signaal bij 120 GeV leidt tot
een meting van de energieafhankelijkheid van D -produktie: a(120 GeV)/o*(180
GeV) = 0 ,41±0,15.

• De 150 GeV pBe-metingen in 1980 gaven in een voorlopige analyse een
aanduiding voor een ^•c

++ •*• Ac^-signaal. Een gedetailleerde analyse heeft geleid
tot een 90% C L . bovengrens voor inclusieve Ac-produktie van (57±5) ub. In 1981
werd deze bovengrens verbeterd in een voorlopig resultaat met de dubbele statistiek
tot (24±17) ub.

• Het (^-experiment in 1980 heeft geleid tot een modelafhankelijke 90% C L .
bovengrens van 72 nb voor a(u~Be->-ncX)*BR(nc -K|><|>) bij 175 GeV. De $ (((-gegevens
verzameld in 1980 en 1981 bij 100 GeV tonen voor lage massa een verhoging van
<J><j>-produktie met een factor 3 boven de verwachting op basis van ongecorreleerde <J>-
produktie. Een piek met kleine breedte (giuonium?) in de resultaten van 1980
wordt niet bevestigd door die van 1981 (zie fig. 4 ) , terwijl de statistiek een
factor 20 hoger i s . Voor een deeltje X met massa 2,1 GeV en breedte 20 MeV is
de 90% C L . bovengrens voor 0(Tt~Be->X)*BR(X->-<J><t>) = (110±40) nb. De metingen in
1980 van inclusieve <|>-produktie bij 100 GeV hebben geleid tot een verbeterde
statistiek met K~-, p - en p-bundels. Het fusie model van vreemde quarks voor
inclusieve <f>-produktie is in goede overeenstemming met het experiment. Vergelijking
van de WA3-metingen op waterstof en de NAll-metingen met een Be-trefplaat
resulteert in een lineaire A-afhankelijkheid van inclusieve <t>-produktie voor lage A.
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• In het nieuwe toverejcperiment NA32 wordt de enkele elektronselectie
vervangen door een actieve trefplaat. Met het NAll-experiment is het ulUmum
bereikt met de enkele elektronselectie. Het heeft de tot nu toe beste statistiek
voor hadronische toverproduktie behaald. Nu worden voor NA32 dunne (0,28 mm)
Si-microstripdetectoren gefabriceerd door de MPI (München)-groep, welke als
trefplaat en als detector dienen. Op deze wijze kan een verandering van
multipliciteit dicht bij het primaire interactiepunt bepaald worden in de trigger,
wijzend op het verval van een kortLevend (10~^^ - 10"^-^ sec) toverdeeltje, zodat
het toversignaal verrijkt wordt. Het doel is levensduurmeting, bepaling van het
produktLeproces en van vertakkingsverhoudingen voor het verval van toverdeeltjes.

2.6 Het neutrale stromen neutrino experiment (WA18)
(CERN, Hamburg, Amsterdam, Rome en Moskou (CHARM collaboratie))

F. Bergsma, J . Dorenbosch, M. Jonker, C. Nieuw enhuis, F. Udo.

• Resultaten van de analyse. De analyse heeft dit jaar geleid tot een groot
aantal publikati.es over een uitgebreid gebied van onderwerpen. De meest
interessante onderwerpen worden hier genoemd.
De 'breedband metingen' zijn verder geanalyseerd en de werkzame doorsnede tussen
neutrino's en elektronen is gemeten. Door deze meting te combineren met de al
door ons gemeten anti-neutrino elektron doorsnede is een precieze waarde voor de
Weinberghoek verkregen. Veel van de systematische fouten verdwijnen in deze
analyse met als uiteindelijke uitkomsten een waarde van sin20 = 0,215 ± 0,04
(stat.) ± 0,015 (syst.) en een waarde voor p = 1,12 ± 0,12 (stat.) ± 0,11
(syst . ) . Hierbij is p de verhouding van de sterkten van de neutrale en de geladen
stromen koppèlingsconstanten; p=l in het standaardmodel.
De breedband gegevens zijn verder benut voor het berekenen van structuurfuncties.
We hebben de gluon structuurfunctie kunnen afleiden en de XF3 structuurfunctie Is
gebruikt voor het verkrijgen van een waarde voor de QCD parameter A. De limiet
op de bijdragen van scalaire en pseudoscalaire termen in de geladen stromen
interacties is afgeleid van de analyse van de polarisatie van muonen geproduceerd
in deze interacties (a2g p/°2v A < 0>07 95% C.L.), van de analyse van het
inverse p-verval (scalaire term uitgesloten met zes standaard afwijkingen) en van
de analyse van gebeurtenissen met drie muonen.
Van de (oude) 'beam dump' resultaten is afgeleid dat lichte (<2 GeV)
supersymmetrische gluifio's en scalaire quarks (<100 GeV) niet schijnen te
bestaan.

• 'Beam dump' bestraling (WA65). Ondanks problemen met het beam dump
doelwit zelf en de bediening van het SPS, is de verwachte hoeveelheid
gebeurtenissen gemeten.
De speciale opstelling voor het meten van het verval van neutrale deeltjes heeft
goed gewerkt. De resulterende limieten op de produktie van zware neutrino's en
axions zullen spoedig gepubliceerd kunnen worden.
De analyse van de metingen in de calorimeter is veel gecompliceerder. Er wordt
goede vooruitgang geboekt met de herkenning van elektronen in hadronische lawines
zodat een onafhankelijke meting kan worden verricht van elektron neutrino
interacties. Normaal moet de aanwezigheid van deze neutrino's afgeleid worden van
een overschot aan gebeurtenissen zonder muon.



- 2 7 -

• Neutrino oscillaties (PS181). In 1982 is werk verricht voor de voorbereiding
van het neutrino oscillatie-experiment. Een speciale FS neutrinobundel is
geïnstalleerd en een vierde deel van de CHARM detector is nu geplaatst op 130
meter afstand van de neutrinobron. Op deze manier kan de neutrinoflux vlakbij de
bron vergeleken worden met de flux gemeten door de rest van de detector op 1000
meter afstand van het doelwit om het eventuele verdwijnen van muon neutrino's te
signaleren. Monte Carlo studies worden gedaan om te zien of het mogelijk is om
laag-energetische elektronen te herkennen; op deze wijze kan men de hoeveelheid
elektron-gebeurtenissen in de twee detectoren vergelijken en een directe meting
doen van de elektron neutrino's die door de oscillaties geproduceerd worden.

2.7 Het MARK-J experiment
(Aachen, DESY, MIT, Madrid, NIKHEF, Peking Collaboratie)

D. Buikman, H.S. Chen, M.J.W.M. Oemarteau, P. Duinker, J .C. Guo, D.
Hartdng, M.C. Ho, P. Kuijer, E.J. Luit, G.G.G. Massaro, H.
Rijkaczewski.

In de MARK-J detector is tijdens de sluitingsperiode gedurende de winter van
1981/1982 de uitgebreide driftbuis vertex detector geïnstalleerd. Het Is nu
mogelijk ook bij kleine produktlehoeken de geladen deeltjes te detecteren, alvorens
zij de eerste teller-laag bereiken. De vertex-reconstructie en het herkennen van
achtergrond gebeurtenissen is daarmee vergemakkelijkt. Bovendien is het nu
mogelijk om over de gehele lengte van de achter de driftbuizen gelegen teller, een
precieze caübratte uit te voeren.

• Over het grootste gedeelte van 1982 zijn de e+e~ experimenten uitgevoerd bij
een vaste zwaartepuntsenergie /s=34,6 GeV, bij welke energie PETRA een grote
luminoslteit levert. Dit is vooral van belang voor het bestuderen van de kleine
effecten, zoals de ladingsasymmetrie in de produktie-hoekverdeling van de reactie
e+e~ •* |J.+u~. Van deze reactie zijn in 1982 2.415 gebeurtenissen gemeten bij
/s»34,6 GeV. De gemeten hoekverdeling voor deze reactie is uitgezet in fig. 1
voor drie verschillende zwaartepuntsenergieën, gecorrigeerd voor hogere orde QED-
effecten. Men ziet dat de afwijkingen van de symmetrische laagste orde QED-
verdeïïng (dN/dcos0 ~ l+cos2ö, aangegeven door de gebroken lijnen) klein zijn bij
de lagere energieën /s=14 en /s=22 GeV. Daarentegen is de verdeling voor
/s=34,6 GeV duidelijk asymmetrisch; de asymmetrie is voor /s=34,6 GeV gelijk
aan -9,8±2,3%. De voorspelling van het GWS (Glashow-Weinberg-Salam) model voor
deze energie is -9,5±0,5% bij sin2ew=0,23. De systematische fout is klein
gehouden door een gelijk aantal metingen met tegengesteld magneetveld te
verrichten en bedraagt minder dan 1%.

• Gegevens van e+e~ lepton-paar produküe kunnen worden gebruikt om in ruimer
verband dan binnen het GWS model mogelijk is , uitspraken te doen over de
koppelingsconstanten g^ en gy. Dankzij de nu bereikte nauwkeurigheid kan worden
volstaan met de gegevens van slechts één reactie om de ambiguïteit in de g^>
gy combinatie op te lossen, die zich voordoet wanneer alleen gegevens van
neutrino-elektron verstrooiing worden gebruikt. Dit is te zien in fig. 2, waar de
getrokken lijnen de 95% CL. gebieden van de aanpassing aan de MARK-J gegevens
van e+e~ -*• u+u~ omsluiten, en de gearceerde gebieden de neutrino resultaten
weergeven.
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• Voor de analyse van de reactie e+e~ •»• x+x~ is gebruik gemaakt van de
eindtoestand waarbij één x-deeltje vervalt in een muon + neutrino's en het andere
in een elektron + neutrino's, of in één of meer hadronen + neutrino. De gemeten
werkzame doorsnede van de x+x~ reactie is te zien in fig. 3 voor verschillende
waarden van / s . Uit de goede overeenstemming met de eveneens getoonde QED
voorspelling valt onder meer af te lelden, dat ook het zware x-lepton een straal
kleiner dan 10~l° cm heeft. Van een nieuw zwaar lepton en ook van andere in
nieuwe theorieën voorspelde deeltjes, zoals supersymmetrische partners van de
leptonen, geladen Higgs deeltjes en technl-pionen zijn met de MARK-J gegevens
ondergrenzen van de massa berekend die rond de 15 GeV liggen.

• In het MARK-J experiment is in 1982 een uitvoerige analyse van de twee-
foton reactie e+e~ •* e+e~\i+\i~ uitgevoerd. Een gedeelte van de resultaten is te
zien in fig. 4, waar de gemeten werkzame doorsnede als functie van / s is
uitgezet. Bij fig. 4a zijn alleen |i+ en u~ waargenomen, bij fig. 4b één \i en
één e, en Mj fig. 4c \L+\IT en één of twee elektronen. De gegevens zijn in goede
overeenstemming met de voorspellingen van QED; deze volgen uit een berekening in
orde a \ uitgevoerd met het Monte Carlo programma van J . Vermaseren.

• In het najaar van 1982 is men bij DESY begonnen met de uitvoering van het
programma voor het verhogen van de maximale bundelenergie. Hoewel
zwaartepuntsenergieën tot 40 GeV zijn bereikt, was de gemiddelde luminosttett nog
gering. Voorlopige resultaten bij deze nieuwe energie zijn te zien in fig. S waar
de grootheid

a(e+e~ -»• hadronen)

a(e+e" * u+n~)

is uitgezet als functie van / s . Voor de grootheid R wordt verwacht dat het
continuüm een stap vertoont van R=3,9, behorend bij de vijf reeds bekende quarks,
naar R=5,3 indien de drempel van open produktie van het zesde (t) quark met
lading 2/3 e wordt overschreden. De gegevens geven daarvoor geen aanwijzing.

2.8 Het PEP twee-foton experiment
(Universiteit van Caüfornie", San Diego, Santa Barbara, Davis en NIKHEF
collaboratie)

J.C. Armitage, A. Buijs, M.A. van Driel, F.C. Erné, W.G.J. Langeveld,
H.P. Paar, J .C. Sens, B.K. van Uitert, E. Wassenaar.

De ontwikkeling van het PEP9 experiment is gekenmerkt door de volgende
gebeurtenissen.

September 1980 Installatie Mj de PEP-ring, zonder centrale detector.
Oktober-december 1980 PEP-injectie- en opslagmoeilijkheden.
Februari-april 1981 Veel achtergrondstraling; aligneringsproblemen.
Mei-jutd. 1981 1500 nb"1 geïntegreerde luminositeit. Diverse calibraties

van de apparatuur.
Juni-oktober 1981 Installatie van minibêta quadrupool magneten. Herstructu-

rering van de PEP9 detectors.
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Oktober-december 1981 Het afstemmen van PEP op de minibêta configuratie.
6 November 1981 Stralingsbeschadiging van Nal kristallen ten gevolge van

bundelverli.es op de PEP9 detectors.
6 Januari 1982 Installatie van PEP4 als centrale detector.
Februari-april 1982 Moeilijkheden in de voorziening van elektriciteit en water

aan PEP9. Geringe luminoslteit.
7 Mei 1982 PEP9 en PEP4 elektronisch gekoppeld.
Mei-juni 1982 Opname van 3000 nb~* aan gegevens met uitlezing van

PEP9 en PEP4.
Juni-september 1982 Warmtebehandeling van door straling beschadigde Nal kris-

tallen.
September 1982 Installatie van 4 gas-Cerenkov tellers.
Oktober-december 1982 Eerste opname van e+e~ botsingsprodukten met de volle-

dige centrale en voorwaartse apparatuur.

In samenhang met de bovengenoemde gebeurtenissen werden in 1982 de volgende
technische ontwikkelingen verricht.

• Het PEP9 vier-VAX systeem.
Met de Installatie, in januari 1982, van de NIKHEF VAX 11/750 rekenmachine is
de PEP9 rekenapparatuur, bestaande uit vier VAX machines (tweemaal VAX 11/780
plus tweemaal VAX 11/750) compleet geworden. De vier rekeneenheden zijn
verbonden via DECnet. Bovendien is er een DECnet verbinding met circa 40
rekenmachines op het SLAC-terreLn en daarbuiten. De VAX 11/780, beschikbaar
gesteld door SLAC, wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens van PEP9 met
CAMAC 'interfaces1, het verzamelen van gegevens van de PEP4 detector en het
ontwikkelen van programmatuur. De overige rekenmachines worden gebruikt voor de
analyse van gegevens en Monte Carlo berekeningen. In de loop van 1982 zijn de
vier machines gekoppeld aan een gemeenschappelijke schijf, waarop de PEP9 'data
base' , de bibliotheken, etcetera zijn opgeslagen.
Kwesties van synchronisatie, supervisie van de PEP4 en PEP9 uitLeessystemen,
etcetera werden opgelost. Fig. 1 toont het PEP9 netwerk van rekeneenheden.

• Het Nal herstelproject.
Zestig door straling beschadigde Nal kristallen werden in een drietal ovens,
geplaatst in een vochtvrije ruimte en gekoppeld aan een rekenmachine, elk
gedurende 100 uur aan een warmtebehandeling onderworpen. De maximum
temperatuur was 300 °C en de gradiënt 5°/uur. Van een aantal kristallen werd de
uniformiteit en pulshoogte v5ór en na de behandeling gemeten, zie fig. 2. Het
oplossend vermogen voor volgens Bhabha verstrooide elektronen van 14,5 GeV werd
tot de oorspronkelijke waarde teruggebracht, zie fig. 3 .

• Cerenkov spiegels.
Het ontwikkelingswerk in de NIKHEF-werkplaats aan de vervaardiging van kunststof
spiegels werd afgesloten met de fabricage van 24 exemplaren. Tevens werden 34
glazen spiegels gemaakt die de optisch minder vormvaste kunststof spiegels in de
loop van 1983 zullen vervangen.

• PEP9/PEP4 trigger koppeling.
De synchronisatie van de PEP9 en PEP4 uitlezing wordt verzorgd door elektronische
klokken, die door beide opstellingen worden uitgelezen. De benodigde circuits zijn
sinds mei 1982 in gebruik.
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• Fotodiodes.
Er werd enig ontwikkelingswerk gedaan aan fotodiodes als mogelijke vervanging van
fotomuLtiplicatoren in de uitlezing van Nal signalen in de nabijheid van magnetische
velden.

De analyse van de in 1982 opgenomen meetgegevens heeft zich geconcentreerd op
de volgende punten:

• De systematische toepassing van een procedure waarin Bhabha verstrooiing
wordt gebruikt voor de semi-cont±nue ijking van de energieschaal van de Nal- en
lawine detectoren.
• De meting van de hoekverdeling van Bhabha verstrooiing tussen 1 en 10
graden, waar tot dusverre geen kwantitatieve metingen zijn gedaan. Het resultaat
is in overeenstemming met de verwachte hoekverdeling; de absolute waarde is
bepaald tot ongeveer 10%.
• De selectie van het twee-foton proces e++ e~+ e++ e~+ u++ \x~ door
identificatie van een elektron en een muon in de PEP9 detectors en het andere
muon in de PEP4 detector ('single tag ' gebeurtenissen). De verdeling van de \i\i-
invariante massa en van Q* (het kwadraat van de impulsoverdracht aan het virtuele
foton) is aangegeven in fig. 4 .
• De selectie van e++ e""* e++ e~+ \i++ \x~ door volledige reconstructie van de
eindtoestand ('double tag' gebeurtenissen). Big. 5 toont de Q^ verdeling van een
3000 nb~l grote verzameling van dit type gebeurtenis. De gegevens zijn in
kwantitatieve en kwalitatieve overeenstemming met een Monte Carlo berekening
gebaseerd op QED, zie fig. 5 .

Tenslotte zijn nog werkzaamheden verricht voor het publikatierijp maken van
gegevens over de produküe van, en de correlatie tussen, deeltjes en resonanties
met hoge impuls, geproduceerd in pp botsingen bij het CERN/ISR; dit gebeurt in
samenwerking met G.J. Bobbink, P. Kooijman, J . Timmer, en M.A. Botje, R.J .
Goossens, en P . Hoppenbrouwer (RU-Utrecht ) •

Een in 1978 begonnen onderzoek betreffende de fragmentatie van protonen in
botsingen bij zeer hoge energie (equivalent met 1 tot 2 TeV laboratorium-energie)
i s thans afgesloten. De in 1982 bereikte conclusies zijn:

• Afwezigheid van correlaties tussen mesonen geproduceerd met grote impuls en
bij kleine hoeken. Dit is consistent met de uitwisseling van glnonen als het
dominerende mechanisme.
• De correlatie waargenomen i n p + p * p + p + X e n p + p - * p + A + X zijn
in overeenstemming met modellen voor de gecorreleerde excitatie van de botsende
protonen.
• De impulsverdelingen van A'n en van de A(1520) resonantie, geproduceerd
tussen 1 en 2 graden met betreKdng tot de protonbundels, doen concluderen dat
deze deeltjes zich gedragen als protonen met gewijzigde quark-inhoud.
• De impulsverdeling van (f-mesonen geproduceerd tussen 1 en 2 graden is
consistent met een parton-fusiemodel.

De impulsverdelingen van A's , A(1520) en $(1020) zijn getoond in fig. 6 en fig.
7 .
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2.9 Hadron-hadron wisselwerkingen met grote transversale momenta in het gebded
van 200-400 GeV, bestudeerd met een streamer chamber
( Barl-Craco w-Llverpool-München-Nijmegen-collaboratte )

F.J.G.H. Crljns, W.J.
Spuijbroek.

Metzger, C.L.A. Pols, M.C.T. Raaymakers, T.

De NA5 scan- en meetactiviteiten werden in 1982 afgesloten. De Nljmeegse
bijdrage tot bet uitmeten van de streamerkamerfilm met gebeurtenissen van grote
pĵ  Is beperkt tot circa 30.000 opnamen of ongeveer 8.500 (één of meerdere
malen) gemeten gebeurtenissen. Eind 1982 werd een begin gemaakt met de analyse
van deze streamerkamergegevens.

Voor wat betreft de calorimetergegevens zelf, zijn de definitieve resultaten bekend
en in een tweetal publikaties uitgebracht. De gebeurtenissen met grote p^ bezitten
weliswaar kwalitatief de eigenschappen die karakteristiek zijn voor quark-quark
verstrooiing, maar ze zijn kwantitatief niet in overeenstemming met het QCD-
model. Deze gebeurtenissen laten zich ook niet beschrijven door een 'cluster'
model met geringe pj_. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat deze kwantitatieve
discrepantie met QCD zich niet laat "wegwerken" met behulp van
'jet'-gebeurtenissen selecterende snedes (zie fig. 1) .

Tenslotte zij nog vermeld dat de analyse van de zogenaamde interactie-trigger
verzameling inmiddels is afgerond en samen met de meetgegevens aan zware kernen
(A, Xe) zijn weg naar een publikatie heeft gevonden. In totaal zijn hiervoor
tijdens de eerste helft van 1982 met behulp van de PEPR-apparatuur nog ~3.500
pp metingen verricht.
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2*10 Proton-antiproton elastische verstrooiing en totale werkzame doorsnede bij
de CERN pp CoUlder (UA4)
(Amsterdam, CERN, Genova, Napoll, Pfsa collaboratie)

B.K.S. Koene, R.W. van Swol, J.J.M. Timmermans.

De analyse van de gegevens uit de meetperiode van eind 1981 werd afgesloten. De
resultaten zijn:
- de totale werkzame doorsnede voor proton-antiproton interacties bij 540 GeV

zwaartepuntsenergie is o t o t = 66 ± 7 mb;
parametrisering van de voorwaartse piek voor elastische verstrooiing volgens
dcigj/dt - e1* geeft in het interval 0,05 < - t < 0,19 GeV2 de waarde
b = 17,2 ± 1,0 GeV"2;
de verhouding Oo\lotQt bedraagt 0,20 ± 0,02.

Het resultaat voor ö t o t is in fig. 1 uitgezet tezamen met pp en pp gegevens bij
minder grote energieën. De curven tonen een log s-aanpassing van de punten bij
geringere energieën.
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Voor de Collider-periode van 1982 werd
het aantal detectoren voor elastische
verstrooiing verdubbeld: de 4 telescopen
van driftkamers en scintülatie
hodoscopen op circa 40 meter van het
interactiepunt werden gecomplementeerd
met 4 nieuwe telescopen op circa 24
meter van het interactiepunt. Met de
tussenliggende bundelquadrupool vormt
elk paar van binnen- en buitentelescoop
een magnetische spectrometer met een
impulsresolutie van ~2%. Bij de normale
"lage P" optica van de Collider werden
met deze opstelling circa lxlO6

elastische en diffractieve triggers
geregistreerd. Hieronder zijn ongeveer
4x10^ goede elastische gebeurtenissen.
Het bestreken t-interval is
0,4 £ - t & 1,1 GeV2. Bij een andere
bundeloptlca werd de hoekverdeling van
elastische verstrooiing in het interval
0,21 < - t < 0,50 gemeten; het
voorlopig resultaat is dat de distributie
zeer goed aangepast kan worden met een
exponentieel verloop e*^, met echter

een beduidend lagere waarde van b dan bij <- t> « 0 , 1 : b = 13,6 ± 0,2 bij
0,21 < - t < 0,50.

Tijdens een speciale run met een grote waarde van de bêtatronfunctie konden, zij
het met beperkte statistiek, verstrooiingen tot - tm^n = 0,025 GeV2 bestreken
worden. Hoewel nog niet uitputtend geanalyseerd, bevestigen deze gegevens al
duidelijk het steilere verloop van dOgj/dt bij - t £ 0,1 GeV2. Hoofddoel van de
run bij grote p-waarde was een nauwkeuriger meting van de totale werkzame
doorsnede. Door een opeenhoping van problemen in het antLprotoncomplex was de
geïntegreerde luminositeit echter gering; de foutengrens zal vergelijkbaar zijn met
die van de meting in 1981.
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2.11 Het SING-expetiment met LEAR
(Amsterdam, Bedford, Geneve, Queen Mary College, Surrey, Triest)

K. Bos, J .C. Kluyver, R. Kunne, L.H.A.J. de Rijk-Linssen en R. Blokzijl
(part-tline).

Het experiment heeft ten doel de meting van de totale werkzame doorsnede van
antiprotonen en protonen en van werkzame doorsneden en spineffecten van de
reacties pp •*• n~%+, K~K+ en pp in het impulsgebied van 300 - 2000 MeV/c.
Antiprotonen uit LEAR (Low Energy AntLproton Ring) worden daartoe geschoten op
een waterstof doelwit, zowel op een vloeibaar waterstof doelwit als op een
gepolariseerd doelwit. Dit laatste bevindt zich in een magneetveld. Rond dit
doelwit staan drie ringen dradenkamers en een ring scintülatletellers.

Amsterdam heeft de bouw op zich genomen van drie cirkelvormige dradenkamers met
een straal van 69, 59 en 59 cm en een openingshoek van 92°, 152° en 170°, en
de constructie van de ondersteuning van kamers en scintillatietellers. De eerste
twee kamers en de ondersteuning kwamen dit jaar gereed. Het specifieke van de
dradenkamers is , dat de wanden van polyurethaan-schuim zijn, om hen weinig
materiaal te laten bevatten. Op deze cylindrische wanden is een folie aangebracht
met een kathodevlak aan de ene kant en strippen van vliesdun koper voor de
verticale positiebepaling aan de andere kant. De kamers werden met een 200
MeV/c pionenbundel van het SC getest en voldoen aan de eisen. De opstelling voor
de meting van de totale werkzame doorsneden van de pp reactie werd in Engeland
gebouwd en kwam deze zomer gereed. Als test werden een aantal proton-proton
werkzame doorsneden gemeten met bevredigend resultaat.
De magneet voor het gepolariseerde doelwit en de tellers zijn thans op hun plaats
in de LEAR-hal opgesteld. Het magneetveld is opgemeten.
De CERN-constructiegroep is met de bouw van de LEAR-machine gereedgekomen en
met tests begonnen. Reeds verscheidene malen heeft men een antiprotonbundel in
LEAR geïnjecteerd en opgeslagen. De experimenten met LEAR kunnen zomer 1983
beginnen.

2.12 Electron-positron interacties in het bottonüim-gebied (bb*-spectroscop±e)
(Caltec, Carnegie-Mellon, Cracow, DESY-Hamburg, Harvard, Princeton,
SLAC-Stanford, Erlangen, Firenze, Nijmegen, Wurzburg)

W.J. Metzger, C.L.A. Pols, M.C.T. Raaymakers, D.J. Schotanus, R.T.
Van de Walle, W. Walk, A. König, P.F. Klok.

De in het jaarverslag 1981 aangekondigde overbrenging van de Crystal Ball van
SLAC naar DESY is in 1982 conform het opgestelde scenario uitgevoerd. De
voorbereidingen in DESY (opbouw van de zogenaamde 'superstructuur' en de droge
kamer, inrichting van de controle-ruimte, etcetera) liepen tot eind maart. De
eigenlijke verhuizing van de Crystal Ball (zie fig. 1) vond plaats van 17 tot 21
april, per vliegtuig (Lockheed-C5A) van Californië naar Frankfort en over de weg
verder naar Hamburg. De CB-detector werd geïnstalleerd in de periode van mei tot
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en met juli 1982. Van 26 juli tot 20 augustus vond een eerste testrun plaats; met
behulp van een run van ~190 nb~* werd zeer snel de T (» upsllon bE resonantie)
gevonden. Na een onderbreking voor onderhoud aan DORIS werd begin oktober
opnieuw begonnen, ditmaal met de bedoeling de T' (= upsüon-prime bb resonantie)
te locallseren. Dit duurde tot 6 november en het vergde een verzameling van 380
nb~ . In de periode na 7 november kon toen begonnen worden met het hoofddoel
van het experiment: het doen van runs op de T' met de bedoeling de zogenaamde
X toestanden van het bb systeem te vinden en hun eigenschappen (energieniveaus;
opsplitsing; vertakkingsverhouding, enzovoorts) te bepalen. Concreet gaat het
daarbij om de detectie van de volgende vervalsprocessen:

T'(23Si) * YX(13PO,1,2) • YYT(l3Sl) •

Tijdens de periode van 7 november tot 12 december werden 4925 gebeurtenissen/nb
opgetekend. Een eerste ruwe analyse toonde onmiddellijk de aanwezigheid aan van
de gezochte vervalsprocessen; dit Is zeer bemoedigend omdat het hier nog maar om
ongeveer 10% van de in totaal te verwachten verzameling gebeurtenissen gaat.

In de loop van 1982 is ook doorgewerkt aan de voltooiing van de analyse van de
LEN A-resultaten. De eerste publikatLe verscheen eind 1982; een tweede
(onderwerp: bovengrenzen voor axionverval van de T(1S)) werd onlangs
geaccepteerd; een derde publikatiLe (onderwerp: G-pariteit van de T(1S)) Is in
bewerking.

2.13 DELPHI

P.H.A. van Dam, A.N. Diddens, D.J. Holthuizen, E.W. Kittel, B.K.S
Koene, A.M. Stergiou, J.J.M. Timmermans, D.Z. Toet, F. Udo.

• DELPHI - een 'DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification1 - is
één van de vier detectoren die in november 1982 door CERN is geselecteerd voor
experimenteren bij LEP en die eind 1987, het moment waarop LEP operationeel
wordt, op de experimenteervloer geïnstalleerd moet zijn.

DELPHI is een detector die niet is ontworpen voor de bestudering van een bepaalde
reactie, doch de pretentie heeft elke eindtoestand ontstaan in een e+e~-botsing te
kunnen analyseren. De detector bestaat uit een groot solenoidaal magneetveld
(R = 2,5 m, L = 7 m, B = l , 2 Tesla) dat zich uitstrekt rond het
interactiegebied. Dit magneetveld is opgevuld met en omringd door een aantal
detectoren met verschillende functies, zoals vertex-reconstructLe, baan-
reconstructle, impulsbepaling, deeltjes identificatie. Het bijzondere van DELPHI is
de mogelijkheid van identificatie van geladen leptonen en hadronen (e, (i, n, k,
p) door gebruik te maken van nieuw ontwikkelde technieken voor het waarnemen
van de individuele Cerenkov fotonen over het volledige oppervlak van de detector.
Dit opent de mogelijkheid tot de identificatie van het type van een quark, dat wil
zeggen tot de smaakt spaling van een quark, en daarmee bijvoorbeeld tot de
smaakafhankelijkheid van de quark-wisselwerking met de Z.

De DELPHI collaboratie bestaat uit een 30-tal, meest Europese, laboratoria, die in
de eerstvolgende vijf jaren gezamenlijk deze detector willen bouwen, operationeel
maken en vervolgens de fysica van LEP ermee willen exploiteren. De detector zal
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uiteindelijk ongeveer 100 MF1 gaan kosten, welk bedrag opgebracht wordt uit de
budgetten van de samenwerkende instituten en door deze instituten besteed wordt*

Eig. 1 geeft een schets van de detector.

In de opbouwfase van het experiment draagt het NIKHEF verantwoordelijkheid voor
de binnenste detector en het vloeibare RICH systeem in de voorwaartse richting.
De binnenste detector wordt ontworpen gezamenlijk met Krakau en beide laboratoria
zullen het uiteindelijke onderdeel bouwen, mechanisch zowel als elektronisch. De
verantwoordelijkheid voor de bouw van het RICH systeem wordt gedragen door
fysici, ingenieurs en technici van CERN, Ecole Polytechnique (Parijs), CNRS
Strasbourg, NIKHEF-H, en Uppsala. Het NIKHEF is verantwoordelijk voor de
constructie en bouw van de beide voorwaartse RICH's met vloeibare radiator,
mechanisch zowel als elektronisch.

• Ontwerpen en prototypes.

In het verslagjaar is door onze groep gewerkt aan vier verschillende ontwerpen en
prototypes voor DELPHI.

Binnenste detector.
De grote lijnen van het instrument zijn vastgelegd en goedgekeurd. Het
ontwerp is gebaseerd op het meten van ionisatiesporen in gas volgens het
driftkamerprincipe, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van gassen met
geringe elektron-driftsnelheden. Simulatieberekeningen nodig om nauwkeurighe-
den en efflciënties te voorspellen begonnen tegen het eind van het jaar
resultaten af te werpen. Een model van een gedeelte van de detector is
geconstrueerd en zal binnenkort getest worden met behulp van de opstelling
voor kosmische straling (zie verslag instrumentatiegroep). Fig. 2 toont het
kathodevlak van dit prototype voor de montage.
Een belangrijke functie van de binnenste detector is zijn bijdrage aan de
trigger van DELPHI. Hiervoor is de elektronische werkplaats begonnen aan
ontwerp van een logisch systeem, voor de verwerking van de signalen.
Vloeibare RICH-teller.
Er is deelgenomen aan studies en discussies over de RICH techniek tussen de
laboratoria genoemd in de inleiding. Er is een prototype ontworpen en dit
wordt nu gebouwd in Amsterdam.
RICH detectorkamer.
Een dradenkamer werkend in een lichtgevoelig gas is in principe onstabiel,
omdat het elektron-vermenigvuldigingsproces bij de anodedraden zelf een bron
van licht i s . Het is dus zaak dit licht via afschermingen te onderscheppen.
Een kleine kamer met 72 draden wordt geconstrueerd. Indien succesvol zullen
drie van deze kamers in de loop van 1983 op een groot prototype van de
'barrel' RICH gemonteerd worden.
Trigger.
Vanuit de problematiek rond de binnenste detector is een ontwerp gemaakt voor
de algemene trigger van DELPHI. Dit kan leiden tot een nauwe betrokkenheid
van onze groep bij het centrale trigger- en gegevensverwerkingssysteem, indien
wij hiervoor voldoende mankracht en deskundigheid beschikbaar kunnen stellen.
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2.14 Het LEP3 experiment

M.A. van Driel, F. Duinker, F.C. Erné, D. Hartlng, F.G. Hartjes, J.
Konijn, G.G.G. Massaro, J.<~. Sens.

• Het LEP3 experiment stelt zich ten doel de richtingen en energieën van
fotonen, elektronen en muonen, die hij de e e~ botsingen in de LEP intersecties
geproduceerd zullen worden, met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te bepalen.
Een 12 meter lange cylindrische magneet (zie fig. 1) met een doorsnede van 12
meter, zal de detectie apparatuur omsluiten. Het magnetische veld zal 5,1 kG
bedragen. Een totaal van 6600 ton ijzer, 1000 ton aluminium voor de spoel, en 4
MW aan elektriciteit met een stroom van 30 kA zullen noodzakelijk zijn om dit veld
te verwezenlijken.
Speciaal geconstrueerde muon detectoren, opgesteld in een structuur die wat
mechanische precisie betreft van vergelijkbare orde is als een radio-telescoop
(10-50 um) vullen de ruimte tussen 2 en 6 meter afstand van het centrum van de
cilinder. Het centrum, waar de e+e~ botsingen plaatsvinden, wordt omsloten door
de instrumenten voor de bepalingen van de richtingen en energieën van fotonen,
elektronen en hadronen.

De bundelpijp is omgeven door een vertex detector waarmee de impulsen van
geladen hadronen en leptonen gemeten zullen worden. Een elektromagnetische en
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een hadron calorimeter van in totaal 7 interactie lengtes dik complementeren het
binnenste gedeelte van de detector.

Het belangrijkste element voor de nauwkeurige metingen aan de geproduceerde
fotonen en elektronen zal een opstelling van 12.000 BGO (B t^G e

3° 1 2 ) kristallen
(elk ~ 3><3x24 cm groot) zijn. Dit materiaal is onlangs In het centrum van de
belangstelling gekomen als vervanging van Nal kristallen vanwege de grote voordelen
die het te bieden heeft. De energie resolutie zal in de orde van 1% bedragen voor
elektronen boven 2 GeV. Deze kristallen tezamen met het muonkamer systeem
vormen het hart van de LEP3 detector. Het zijn deze elementen die de predsie-
metingen zullen moeten leveren voor het ontrafelen van de zwakke
wisselwerkingsverschijnselen die bij LEP zullen optreden.

De collaboratie die deze detector gaat bouwen omvat natuurkundigen uit de Sowjet-
Unie, Hongarije, Oost- en West-Duitsland, Zweden, Nederland, Frankrijk, Zwitser-
land, Italië', Spanje, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en de Chinese
Volksrepubliek. De Nederlandse deelnemers zullen hun inspanningen richten op zowel
het muonkamer systeem als de BGO kristallen.

• Het Muonkamer systeem. Een sinds enige jaren bestaande nauwe samenwerking
tussen NIKHEF en MIT op het gebied van muonkamer ontwikkeling heeft geleid tot
een driftkamersysteem bestaande uit 16 octanten; een dwarsdoorsnede van één van
de octanten is weergegeven in fig. 2. De dradenvlakken, die evenwijdig aan de
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bundelxichtlng zijn, zijn op 10 cm afstand van elkaar aangebracht met
respectievelijk 16, 24 en 16 anodedraden per cel voor de binnenste, middelste en
buitenste kamers. Een muon met een impuls van 50 GeV/c zal binnen het vlak van
tekening door het magneetveld worden afgebogen en de gekromde baan zal in het
meetgebied een sagLtta van 5 mm verkrijgen. Wij streven ernaar deze sagitta met
een nauwkeurigheid van 1% te meten, hetgeen betekent dat de systematische fout in
bepaalde richtingen niet groter dan 30 |im mag bedragen. Dit stelt grote eisen aan
de stabiliteit van de draagstructuur van de muonkamers. Een mogelijk ontwerp voor
deze structuur wordt getoond in fig. 3 voor ëên van de 16 octanten.
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De Amsterdamse inspanning heeft zich in het
verslagjaar op de volgende onderwerpen voor
ontwikkeling en studie geconcentreerd:

- Ontwerp van de middelste driftkamers onder
andere met behulp van het mechanische
analyse-programma Nastran. Tevens is een
5,6 meter lang prototype ontworpen (zie
fig. 4) en de bouw van deze testkamer is
aan het eind van het verslagjaar begonnen.
Eind januari 1983 zal deze kamer gereed
zijn voor metingen met behulp van
laserbundels en kosmische straling. In 1983
hopen wij verder twee tot drie kamers voor
het eerste test-octant te kunnen
fabriceren.
Het ontwerpen van een zo'n stabiel
mogelijke draagstructuur met behulp van een

externe adviseur die betrokken is geweest bij het ontwerp van de radio-
telescoop te Westerbork. Voor de analyse van de structuur wordt eveneens het
Nastran-program ma gebruikt. Hierbij hebben wij enige medewerking verkregen
van een hierin ervaren constructeur van het plasma-fysica instituut te
Jutphaas. Het is onze bedoeling in nauwe samenwerking met het Draper
Laboratorium van MIT tot een ontwerp te komen dat aan de gestelde eisen en
toleranties voldoet. Temperatuurfluctuaties die binnen de magneet kunnen
optreden zullen tevens gesimuleerd worden om tot de beste keus van materialen
te komen.
De ontwikkeling van stikstofLasers, waarvan het eerste
prototype in de herfst van 1982 gereed is gekomen.
Het ligt in de bedoeling de 32 stlkstoüasers
die voor het gehele systeem noodzakelijk
zijn in Amsterdam te ontwerpen en
te fabriceren.

Figuur 3

Figuur 4
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• De BGO kristallen. De voorgestelde elektro-
magnetische calorimeter bestaat uit 12.000 BGO
(Bi4Ge3Oi2) kristallen. Dit materiaal is gekozen
omdat het enige grote voordelen ten opzichte van Nal
biedt, namelijk (1) een stralingslengte van 1,12 cm
(versus 2,59 cm voor Nal), (2) betere mechanische
eigenschappen, (3) het is niet hygroscopisch en (4)
BGO blijkt minder gevoelig voor stralingsbeschadiging

f-^dan Nal. Het energieoplossend vermogen is gelijk
zoniet beter dan dat van Nal; een recente meting
van de resolutie wordt getoond in fig. 5. Uitgezet
zijn de pulshoogte spectra verkregen met een opstel-
ling van 9 (3x3) BGO kristallen. Een resolutie van
~1% voor 4 GeV elektronen kon bereikt worden. Deze
resultaten zijn verkregen met behulp van fotodiodes
die in een 5 kG magnetisch veld zonder enige moei-
lijkheden operationeel zijn in tegenstelling tot de

•*• normale fotomultiplicatoren.
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Dit resultaat is in overeenstemming met a#

metingen verkregen op SLAC door enige E *
leden van de PEP-9 groep. In fig. 6 is
de resolutie verkregen met een Nal-blok 10
uitgerust met een fotomultiplicator en
fotodiodes uitgezet als functie van de
achtergelaten energie in het kristal.

1.0

In Nederland is een BGO project van start
gegaan voor het doen van onderzoek naar
en de ontwikkeling van goedkope en 01

alternatieve groeimethoden van de
kristallen. Een interdisciplinaire samenwer-
king van deskundigen op het gebied van
kristalgroei in Utrecht en Nijmegen en
geïnteresseerde BGO gebruikers: hoge-energiefysici en kernfysici in Utrecht,
Nijmegen en Amsterdam, hebben voor de uitvoering van dit project een
bèleidsruimtevoorstél ingediend.

De hoge-energiefysici zullen in de eerste fase van het project zich concentreren op
de bouw van een bestuurbare oven en een platina kroes leveren waarmee men
kristallen van een afmeting van 6x6x24 cm3 kan laten groeien.

0.1 1.0 10 100
Energy in GeV —*•

Boven Urks: Figuur 5;
Beneden, rechts: Figuur 6.

2.15 Apparatuur en programmatuur ontwikkelingen in Nijmegen

E. Antheunis, C. Brouwer, F. Crijns, J . Dijkema, P.F. Klok, C.L.A.
Pols, M.C.T. Raaymakers, F. Rohde, J . ThÖrig, Th. Wijnen.

Rekenmachine-apparatuur
Medio 1982 werd de PDP-9 rekenmachine definitief afgestoten.
In de OLS-PDP 11/40 werd een inmiddels onbetrouwbaar geworden 128 KByte
ringkerngeheugen vervangen door een even groot MOS-geheugen.
De geheugencapaciteit van de VAX 11/750 werd verdubbeld (tot 2 MByte).
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In verband met het groeiende TS-gebrulk werd eind 1982 de IBM
terminalcapacitelt verdubbeld (van twee naar vier).

• PEPR
PEPR-2A Is in de eerste helft van 1982 volledig gebruikt ten behoeve van het
uitmeten van streamerkamerfiLm. In totaal werden in deze periode ~3.500
zogenaamde 'interactie trigger' opnamen uitgemeten. Juli 1982 werd PEPR-2
(samen met de PDP-9) definitief stopgezet. In totaal is dit apparaat 7 jaar
in bedrijf geweest; daarbij zijn 180.000 gebeurtenissen uitgemeten
(hoofdzakelijk hybride beUenvat opnamen en streamerkamer opnamen).
PEPR-2B, de '4-view' PEPR, is als systeem (dat wil zeggen inclusief alle
grafische faciliteiten, besturingen, calibratie met betrekking tot de
bedieningstaf el, documentatie) september 1982 gereedgekomen. Eind 1982
werd begonnen met het uitmeten van EHS-gebeurtenissen. Het ligt in de
bedoeling de ' 4-view' PEPR te gebruiken voor eenvoudige topologieën en de
Abels verder in te zetten (naast het scannen en vóórmeten) voor het uitmeten
van de moeilijke topologieën.

• Manuele scan- en meetapparatuur
Het ombouwen van de Abels ten behoeve van RCBC-fUm werd begin 1982 vol-
tooid; van een aantal Abels werd de automatische sledebesturing vernieuwd.
Een belangrijke hoeveelheid tijd en inspanning ging dit jaar naar het ombouwen
van een Enetra in een HOLMES-meetapparaat voor hologrammen. De eerste
helft van 1982 werd vooral gewerkt aan de mechanische, optische en
elektronische componenten. De tweede helft van het jaar werd besteed aan
assemblage, het uitrichten van de optiek, de bekabeling en de bouw van de
(op microprocessoren gebaseerde) besturings- en uitLeeselektronica. Eind 1982
was de HOLMES-apparatuur in principe bedrijfsklaar; alleen het polaroid
filter, het Wollaston prisma en de zoomlensbesturing ontbraken nog.

• BGO-projecten
Medio 1982 werd met het oog op een eventuele uitbreiding van de Crystal Kan
detector en als voorbereiding op LEP, begonnen met een studie van de
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van BGO (Bismuth-Germanaat-oxLde,
Bi4Ge3O^2) kristallen voor elektromagnetische calorimetrie. Dit heeft geresulteerd
in twee concrete projecten:

Een BGO-testopstelKng, waarbij metingen worden gedaan aan afzonderlijke
(commercieel aangeschafte) kristallen met betrekking tot hun kristalkwaliteit
en optische geometrie. Het is de bedoeling om in 1983 een volledig ver-
plaatsbare testopstelling te bouwen voor een serie bundeltests in het MeV-
en GeV-gebied.

- Een BGO-groeiproject, waarbij in samenwerking met Nijmeegse kristaldeskun-
digen zal worden gezocht naar alternatieve (goedkope) groeimethoden voor BGO-
kris tallen.

Met betrekking tot beide projecten is eind 1982 door de betrokken instanties steun
toegezegd en begin 1983 moeten beide volop in bedrijf beginnen te komen.

• Overige apparatuurontwikkelingen
Tijdens en na de installatie van de Crystal Ball in DESY hebben Nijmeegse
technici medewerking verleend. Daarnaast heeft de Nijmeegse groep 66k een
aantal nieuwe onderdelen ontworpen en gebouwd (onder andere een on-line
calibratiesysteem voor de centrale detector, een alarmsysteem, CAMAC en NIM
voltage-monitoren, een nieuw koelsysteem voor de driftbuizen, etcetera).
Opnieuw is tijdens de (re-)instaUatie en het testen van de grote EHS kamers
in CERN technische ondersteuning verleend. Er werd een hoogspannings-monitor
ontworpen en gebouwd.
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2.16 Instrumenlatlegroep te Amsterdam

J.C. Guo, F.G. Hartjes, J . Konijn, R. Pfeiffers, F. Udo, J .C.
Vermeulen.

Het werk is dit jaar nog voor een groot gedeelte gericht geweest op het verbeteren
van de testmogelijkheden in Amsterdam.

• Isochrone driftkamer
Begin 1982 is een nauwkeurige testka- [
mer gereedgekomen met 45 meetdraden i
in verschillende celconfiguraties en een '
maximale driftafstand van 10 cm (fig.
1) . In combinatie met de laser en een
medio 1982 verworven Caviar micro-com-
puter met lijnverbinding naar de NORD
is hiermee een veelzijdige testopstelUng
gerealiseerd. Met een sterk gefocus-
seerde UV-laserbundel kon aangetoond
worden dat voor een kamergas ((50% Ar- î

- cathode wire

-grid wire

field generating
wire plane

gon, 50% ethaan) en Mj een verzadigde i
driftsnelheid de isochrone cel geen ver-Dim mmm
betering geeft ten opzichte van de "nor- Figuur 1
male" cel. Dit werd later bevestigd
door resolutiemetingen met deeltjes uit de kosmische straling. De resolutie bedroeg
85 \im per cm spoor voor een driftafstand van 11,5 mm (ter vergelijking: het
prototype vertex detector haalde 160 |im per spoor).

• Laserbundels voor alignering van driftkamers
De kamer is voorts gebruikt voor het ontwikkelen van een laserbundelcalibratie-
methode. Met de twee-traps stikstofLaser beschreven in het vorige jaarverslag werd
een parallelle bundel van zes meter lengte en ~1 mm diameter geproduceerd. Het
bleek mogelijk onder normale werkconditi.es en met gebruikmaking van simpele
'voor-flank discriminatoren1 een calibratielijn van drifttijden te verkrijgen die over
4 meter minder dan 10 of 20 (Am (afhankelijk van de driftafstand) afweek van een
rechte.

• Laserontwikkeling
Een simpele enkelvoudig getrapte testlaser en een twee-traps testlaser werden
gebouwd. De laatste kan in principe onder verhoogde stikstofdruk gebruikt worden
en is een sterk verbeterd ontwerp ten opzichte van de tot nu toe gebruikte laser.
Dit is een eerste stap om te komen tot een compact en betrouwbaar model voor
gebruik als calibratLelaser in LEP experimenten.

• Parallelplaat vonkenkamer of Pestov teller
De in 1981 begonnen ontwikkeling van een bij atmosferische druk werkende
parallelplaat vonkenkamer werd voortgezet. Verschillende elektrodematerialen werden
geprobeerd; het oorspronkelijk gebruikte materiaal (pertinax) bleek echter de beste
eigenschappen te bezitten. Door het gevoelig oppervlak van 30x30 cm2 tot 30x10
cm2 te verkleinen konden de problemen met het kromtrekken van het pertinax
vermeden worden. Tevens werd de interne constructie van de teller gewijzigd om
de lekstroom zo klein mogelijk te maken. De mogelijkheden om de eigenschappen
van deze detector experimenteel te bepalen werden aanzienlijk verbeterd. Het beste
resultaat voor het tijd-oplossend vermogen van de parallelplaat vonkenkamer,
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gemeten met kosmische straling, Is (^ ° 1,7 ns, waarbij voor de efficiency een
benedengrens van 92% gevonden werd. De efficiency en het tijd-oplossend vermogen
verslechterden echter als de telsnelheld door bestraling met een gamma-bron werd
verhoogd. Dit effect en de afhankelijkheid ervan ten aanzien van het gebruikte
gasmengsel dient nader onderzocht te worden.
In de mechanische werkplaats werd in het verslagjaar een gasopsteUing voltooid die
het mogelijk zal maken onderzoek te doen aan een teller onder hoge gasdruk (10
atmosfeer).

• Gebruik van de PDP 11/34 als on-Hne rekenmachine
Gedurende het verslagjaar is in Amsterdam een serieel CAMAC systeem In bedrijf
genomen. Via dit systeem kunnen sommige in de laboratoriumruimtes opgestelde
CAMAC kasten met de PDP 11/34 van de elektronische afdeling communiceren.
Naast de voor het bedrijven van deze verbinding benodigde programma's werd een
systeem voor meerdere gebruikers opgezet waardoor verschillende, gelijktijdig in de
rekenmachine aanwezige, programma's van het CAMAC systeem gebruik kunnen
maken. De communicatie met het CAMAC systeem is nu mogelijk vanuit in Fortran,
Basic of Assembier geschreven programma's.

• De opstelling voor kosmische straling
Het testen van prototype-deeltjesdetectoren vereist een ruimte waarin de banen van
de muonen afkomstig van <ie kosmische straling goed bepaald kunnen worden. Een
dergelijke opstelling is in het verslagjaar gerealiseerd met behulp van een stel
driftkamers afkomstig uit ISR experiment R607. De kamers hebben een gevoelig
oppervlak van 306x612 mm2 en zijn horizontaal samen met 2 scintülatietellers op
een verrijdbare constructie geplaatst. De te testen detector kan tussen de kamers
in een ruimte van plusminus l m 3 worden opgesteld.
De driftkamers worden uitgelezen via een 'Drift Time Digitizer' (DTD) systeem
naar de PDP 11/34. De benodigde programmatuur is geschreven en operationeel.
Gebruikers van de faciliteit kunnen de detectorgegevens op eenvoudige wijze
inpassen in het geheel.
In de huidige opstelling wordt een gebied van 306x270 mm2 uitgelezen zodat
slechts 4 sporen per minuut ter beschikking zijn. Deze sporen worden bepaald in
een vlak midden tussen de driftkamers (dus op de plaats van het te testen
prototype) met een fout van 65 tot 90 (im afhankelijk van de coördinaatrichting.

• Instrumenten voor algemeen gebruik
Het aantal elektronische instrumenten verspreid in het gebouw in Amsterdam is nu
meer dan 300 zoals uit een recente inventarisatie is gebleken. Hiervoor is beheer
en onderhoud georganiseerd in een 'pool', waaruit elk experiment instrumenten kan
lenen.

2.17 Micro-processoren

D. Gosman, L.O. Hertzberger, M.C. Ho, D.J. Holthuizen, C. ï ' .o.

• Hardware

Gedurende het verslagjaar zijn verschillende nieuwe eenheden die gebruik maken van
kaarten met gedrukte schakelingen en prototype-eenheden beschikbaar gekomen,
namelijk:
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- een dynamisch geheugen met een maximale grootte van 256 Kbyte,
een bus 'display' waarmee de lijnen van de FAMP-bus op 'hoog' of ' laag' zijn
kunnen worden gecontroleerd, en waarmee de lijnen tevens worden afgesloten,
de zogenaamde NIM I/O eenheid, die in- en uitgangen bezit die onder software
controle uitgelezen of bestuurd kunnen worden, waarbij de spanningsniveau's
aan de NIM specificatie voldoen,
een prototype van een aansluiting tussen de FAMP en een eenheid die de
gegevens van de 'Multiple Time Digitizers', die gebruikt worden om de
muonkamers van het UA1 experiment uit te lezen, reorganiseert,

- een eerste prototype van een eenheid voor geheugen-beheer,
een prototype van een grafische 'controller1 voor een 'bit-mapped display' van
1024x1024 punten,

- een aansluiting tussen een FAMP-processor en het 3000-kanaal van de CYBER
173, dat gedeeltelijk bestaat uit onderdelen afkomstig uit niet meer in gebruik
zijnde scanapparatuur,

- een prototype van een CAM AC aansluiting.

Tevens is de in het UA1 experiment gebruikte ROMULUS 'output buffer' verbeterd
en is het ontwerp van een RE MUS aansluiting voor het grootste deel voltooid. Via de
UNIBUS aansluiting werd een 'floppy disk' aan een FAMP-processor gekoppeld. Deze
aansluiting zal ook gebruikt worden om een 80 Mbyte Winchester schijf met
bijbehorende besturingseenheid aan een FAMP-processor te koppelen ten behoeve van
de implementatie van het UNIX bedrijfssysteem. De op het NIKHEF-H aanwezige
EXORmacs, een software ontwikkelingssysteem voor de MC 68000 micro-processor,
werd voor hetzelfde doel met een Winchester schijf van 80 Mbyte uitgebreid.

• Het UA1 experiment

Met de UA1 detector worden antiproton-proton interacties gemeten in de SPS-
collider in CERN bij een zwaartepuntsenergie van 540 GeV. Eén van de belangrijkste
doelstellingen is het waarnemen van de zware bosonen van de zwakke interactie: de
Z° en de W*. Hiervoor is een detector gebouwd die over 4IÏ steradlalen geladen en
ongeladen deeltjes waarneemt. Elektronen en muonen worden als zodanig herkend. De
impuls van de geladen deeltjes wordt gemeten in de centrale detector waarin een
magneetveld van 0,7 Tesla heerst. De energie van het elektron wordt ook nog
gemeten in de elektromagnetische calorimeter. Gedurende de run van 1982 zijn 6
kandidaten gevonden voor het elektron-verval van de W~. Deze zijn kenbaar door een
elektron met grote transversale impuls en door een missende totale transversale
impuls In een aan het elektron tegenovergestelde richting. Het W-deeltje krijgt zelf
bijna geen impuls. De transversale impuls van elektron en neutrino komt vrijwel
geheel van de rustenergie van 80 GeV van het W-deeltje.

Drie NIKHEF-H vertegenwoordigers nemen deel aan het UA1 experiment. Hun
bijdrage is de installatie van een tweede niveau muon trigger. Voor de run van 1982
zijn drie FAMP-processoren ingebouwd, één 'supervisor' en twee slaaf-processoren;
zij verzorgen de uitlezing van de muonkamers. De tweede niveau trigger werd
uitgetest maar nog niet on-line gebruikt. Wel bleek het belang van FAMP voor de
controle van de elektronica van de ongeveer 6000 draden van de muonkamers.

• Software

Op de EXORMacs werd het UNIX bedrijfssysteem geïnstalleerd door ACE B.V. Deze
firma leverde tevens een C- en een Fortran compiler en zal een PASCAL compiler
leveren.
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Voor de verbinding tussen FAMP en CYBER werd testsoftware geschreven, terwijl een
begin is gemaakt met het ontwerp van een netwerk met behulp van deze koppeling.

Gedurende het verslagjaar werd begonnen aan de ontwikkeling van een nieuw, in een
hogere taal geschreven, bedrijfssysteem voor het FAMP-systeem. Hiermee kunnen in
een hogere programmeertaal geschreven programma's in verschillende FAMP
processor-eenheden, evenals programma's die van dezelfde processor-eenheid gebruik
maken, met elkaar communiceren. Tevens is communicatie mogelijk met een machine
die gebruik maakt van het UNIX bedrijfssysteem, zoals de EXORmacs of een FAMP-
processor waarop UNIX is geïmplementeerd.

Het is de bedoeling dat op deze wijze een flexibel software systeem
gecreëerd dat zowel programma-ontwikkeling als intensief rekenwerk toelaat.

wordt

2.18 De theoriegroep

K.J.F. Gaemers, P.G.M. Lauwers, W.L.G.A.M, van Neerven, J.A.M.
Vermaseren, B.Q.PJ . de Wit, G.F. Wolters.

• Organisatorisch

De theoriegroep is betrokken geweest bij de organisatie van het algemeen
colloquium en het landelijk seminarium theoretische Hoge-EnergLefysica.

Gastmedewerkers waren: voor één of meerdere weken, Prof. B. Andersson, Prof.
F. Englert, Prof. K. FialkowskL, Dr. N. Nicolai, Prof. J . Smith, Dr. M.F.
Sohnius en Dr. Su; Prof. Andersson hield een serie voordrachten over het
fenomenologisch Lund-model voor hadronisatle.

• Wetenschappelijk

Het wetenschappelijk onderzoek van de theoriegroep beweegt zich over een groot
gebied van de elementaire deeltjesfysica. Er worden bijdragen geleverd aan de
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.

- De elektromagnetische structuur van het nudeon is bestudeerd in het kader van
een quarkmodel, als voortzetting van een analyse van magnetische momenten van
baryonen. Straal-parameters en elastische vorm factoren zijn onderzocht, met als
resultaat dat de onderliggende structuur blijkt te bestaan uit zekere ruimtelijke
quarkverdelingen, die ladingssymmetrisch zijn. De meer gebruikelijke benadering
gebaseerd op virtuele mesoneffecten valt hiermee niet te rijmen. Een somregel en
enkele voorspellingen bieden de mogelijkheid het quarkmodel experimenteel te
toetsen. Een verklaring is verkregen voor het opmerkelijk effect in spin-spin
correlatie bij harde elastische proton-proton verstrooiing.

- Een onderzoek werd afgerond aan axion-effecten op de massa's van W- en Z-
bosonen. Voor algemene twee-foton reacties is een nieuwe methode ontworpen voor
de berekening van faseruimte integralen. Stralingscorrecties voor twee-foton
reacties van het type e+ + e" •* e+ + e~ + X zijn bepaald.
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- In het Glashow-Weinberg-Salam model zijn hogere orde correcties op W- en Z-
boson massa's onderzocht» Produktlemechanismen voor Higgs bosonen in
e+e~ annihilatie en in e~p botsingen zijn bestudeerd, evenals de produktie van
W bosonen tezamen met jets in pp-botsingen.

- Storingstheoretische aspecten in de quantumchromodynamica (QCD) zijn
onderzocht» De afhankelijkheid van individuele termen in de storingsreeks is
bestudeerd met betrekking tot de keuze van de ijking en van het
renormalLsatieschema • Hierbij werd in het zogenaamde MOM (momentum
subtraction) renormalLsatieschema de storingsreeks in de covariante ijking
vergeleken met de reeks berekend in de axiale ijking. Gevonden is dat in de axLale
ijking de individuele termen veel groter kunnen worden dan wanneer de standaard
ijking (Landau, Feynman) wordt gekozen.
Onderzocht werden structuurfuncties in zeer inelasttsche verstrooiing en de
werkzame doorsnede voor de produktie van zware muonparen in een kLnematisch
gebied waar de faseruimte naar nul gaat. Met behulp van QCD werd een schatting
gemaakt van verdelingen en de gemiddelde transversale impuls voor produktie van
het W-boson volgens het Drell-Yan mechanisme in proton-antLproton botsingen. De
schatting berust op een model voor niet-perturbatteve QCD effecten in dit proces.

- Een analytische variationele methode werd ontwikkeld voor rooster-ijktheorieën in
drie en vier dimensies. De juiste fasestructuur werd hiermee verkregen voor de
U(l) en Z(2) ijktheorieën zonder fermionen. Een systematische studie werd
gemaakt van ijktheorieën gekoppeld aan N=2 supergravitatie. Het doel is een
theorie te vinden waarin een supersymmetrisch Higgs effect optreedt.

- Het werk aan N=8 supergravitatie met lokale SU(8)xSO(8) ijkinvariantie werd
afgerond. Verschillende aspecten van meer fenomenologische aard werden
bestudeerd. Deze theorieën worden begrepen op basis van een spontane
compactdLficatie van 11-dimensionale supergravitatie van 4 dimensies. De expliciete
relatie tussen de 11-dimensionale en 4-dimensionale theorie is verkregen, alsmede
een spontaan gebroken versie. Deze laatste correspondeert met een compactificatie
van de extra dimensies op een geparalleUiseerde 7-dimensionale bol.
Tien-dimensionale conforme supergravitatie werd geconstrueerd, en een aantal
daarme samenhangende aspecten werden opgehelderd. Deze studie is van belang voor
een beter begrip van algemene "off-shell" formuleringen van supergravitatie. Een
alternatieve versie van N=2 supergravitatie werd gegeven.

2.19 De rekenmachine

Voor medewerkers, zie Appendix A.

Gedurende het verslagjaar werd de CYBER 173 configuratie uitgebreid met de twee
6250 'frames per inch' magneetbandeenheden, welke tot die tijd met de CYBER
170/750 van SARA waren verbonden. Het gebruik van de CYBER 173 is
weergegeven in de tabellen 1 tot en met 4. Er werden in 8784 klokuren 6198
centrale processor uren geproduceerd (vergelijk 1980: 4529 uur op de 6400).

De overbezette NORD-10/S werd in oktober vervangen door een ND-100/CE. Door
het grotere geheugen zijn de responstijden drastisch verbeterd, ondanks het grotere
aantal terminallijnen.
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Met de ND-100 zijn nu verbonden:
19 terminals,
3 FAMP systemen,
2 CAVIAR systemen,
3 lijnen met de SARA data switch,
een MODCOMP II voor de communicatie met de CYBER 173,
de PDP-11/34 van de elektronische werkplaats.

De verbinding van de NORD-10/S respectievelijk ND-100 met de data switch van
SARA werd operationeel. Hierdoor is het mogelijk tussen ND-100 en CYBER 173
enerzijds en all*» aan de data switch aangesloten systemen anderzijds files uit te
wisselen. Deze faciliteit wordt onder andere gebruikt om op de CYBER 173
gegenereerde grafieken op de SARA plotter t e tekenen.

Een voorlopige versie van een koppeling van CYBER 173 en ND-100 door middel van
een FAMP kwam gereed. Deze moet de langzame verbinding via de MODCOMP H
vervangen. Doordat de FAMP in hogere talen programmeerbaar wordt, kan de
nieuwe verbinding op een modernere leest worden geschoeid. Hierdoor kunnen meer
systemen dan alleen ND-100 en CYBER 173 met elkaar worden verbonden, waarbij
rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van een netwerk op het WC W-terrein.

Op de SARA-rekenmachines werd een deel van de magneetbanden van het CHARM
experiment verwerkt. Aan het eind van het jaar werden de produktieprogramma's
van de ACCMOR-collaboratte op de CYBER 170/750 geïnstalleerd.

^TABEL i j

Beschikbare kloktijd

TABEL 2

Aantallen jobs

Totaal beschikbare kloktijd
Normaal onderhoud
Beschikbare kloktijd

Extra onderhoud
Storingen tn: hardware

software
koeling
spanning

Werkelijke kloktijd beschikbaar
Onbewaakt
Bewaakt

uur/jaar

8784
72

8712
22

108
2 , 5
1

13,A
8565
3973
4592

uur/maand

713,75

Totaal

Totaal aantal aangeboden
jobs 150525

Rekentijd minder dan
64 sec. 139876

Gebruik makend van
tape's 10680

TABEL 4

Percentages van de gebruikte tijd

TABEL 3

Verdeling van rekentijd In CP uren

uur/jaar

Systeem
Boekhouding
Neutrino's (NC)
ÜESY exp . MARK-J
Instrumentatie
LEAR
MEA
Micro-proc. exp.
ACCMOR
Neutrino's (D2)
Sigma totaal
Theorie
CDC

Overige

Totaal 6422,4

| Systeem
| Boekh. & Bibl.
, Neutrino (NC)
' DESY experiment
1 Instrumentatie

Antiproton
LEAR
MEA

1 Micro-proc. exp.
ACCMOR

| Neutrino's ( D 2 )
Sigma totaal

' Theorie
| EHS
I K-min
' Atoom fysica
1 HPD

CDC

1

CDC

1978

5.1Z
0,1%
-
-
-

16,4%
-
-
-

39 ,7Z
7,1%
-

0,3%
0,1%
0,2%
0,8%

29,4%
-

6400

1979

2,7%
0,8%
6,4%
-

0,3%
15,8%
-
-
-

55,9%
14,2%
-

0,5%
0,6%
0,1%
0,6%
-

—

1980

3,1%
0,1%
5,8%
-

0,2%

5,1%
-
-
-

60,6%
23,3%

0,2%
0,6%
0,5%

0,4%
-
—

1981

10,3Z
0,2%
-

0,5%
-
-
-
-
-

37,9Z
47,1Z

-

0,6%
-
-
-
-

—

1982

17,9Z
0,2%
0.7Z
4,5%
0,4%
-
-
-
0.2Z

45,6%
21,8%

-

0,7%

-
-
-

-•

CYBER 173

1982

3.6Z
0,08%
2,2%
3,5%
0.3Z

1,7%
0.02X
0,6%

20,9%
26,6%

-

40,3%
-
-
-
-

0.7Z

100% 100% 100% 100Z 100% 100%
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2.20 Elektronica Afdeling

Voor medewerkers: zie Appendix A.

In het jaar 1982 zijn enerzijds voor een aantal lopende projecten de
produktiewerkzaamheden voor een belangrijk deel afgesloten, anderzijds Is een
begin gemaakt met een verkenning van de twee nieuwe LEP projecten DELPHI en
LEP3.

• UA1/NA11
In het kader van de voorbewerking van gegevens afkomstig van dradenkamers wordt
door UA1 en NA11 gebruik gemaakt van het FAMP microprocessorsysteem. Samen
met andere microprocessortoepassingen in het NIKHEF zijn hiervoor 17 complete
FAMP systemen gemaakt bestaande uit een Centrale Processor-eenheld met
geheugens, 2-poorts geheugen, NIM I / O , busafsluiters, bus'display' en ' c r a t e ' .
Ook werd voor dit experiment een tweede ROMULUS buffer gebouwd, terwijl een
prototype werd ontworpen van een zogenaamde interface, waarmee drlfttijdgegevens
in een andere volgorde kunnen worden gerangschikt.

• NA11
Als vervolg op de reeds vorig jaar gerealiseerde COCO en PRIME, die de interface
vormen tussen experiment en de FAMP-eenheden, zijn dit jaar nog 1 COCO en 2
PRIME's gemaakt. Om deze eenheden te kunnen testen was het nodig ook nog een
simulatie-eenheid te ontwikkelen. Tevens moesten de bestaande FAMP-voedingen
uitgebreid worden met een gestabiliseerde voeding van twee volt. Tenslotte werden
nog drie tripkasten van de hoogspanning voor de driftkamers gemodificeerd en
moest onderhoud verricht worden aan de drifttijdmeetelektrotiica.

• SING/LEAR
Voor dit experiment zijn elektrische montage werkzaamheden verricht aan de
dradenkamers; een totaal van 500 ladingsversterkers en 50 drager prints zijn
afgeleverd, tezamen met bijbehorende bekabeling (32 'twisted pair' kabels van 85
meter lengte) en een op afstand bestuurde voeding voor de versterkers van de
kathodestrips. Voor het uitleessysteem van de draden zijn 70 verlengkabels gemaakt
en voor de draadversterkers is een viervoudige voeding gebouwd, Na tests aan de
kathodestripketen is een prototype calibratiesysteem voor de ladingsversterkers
opgezet.

• DELPHI. Er is een zeer ruisarme versterker ontwikkeld met een basisruis van
450 elektronen plus 40 elektronen per picofarad draad-capaciteit. Ook werd een
begin gemaakt met het evalueren van zogenaamde 'flash' analoog/digitaal
omzetters. Voor de eerste niveau spoortrigger werd een ontwerp gemaakt gebaseerd
op FAST BUS dat in staat is binnen 2 ixsec een spoor te reconstrueren inclusief
analyse van de ' c lus te r ' .

• Algemeen. Voor het mlcro-processorprakticum werd een compleet systeem
opgebouwd gebaseerd op de 6800 micro-processor die het mogelijk maakt een
normaal beeldscherm aan te sluiten en op afstand te werken op de SARA-
rekenmachine via een multiplexer.
De meeste NIKHEF-H terminals werden gemodificeerd naar één type connector.
Voor het PESTOV project werd een zeer snelle discriminator ontwikkeld. Voor
simultaan gebruik werd een serieel CAMAC ringleidingsysteem geïnstalleerd. De
'sti tch' machine werd ingebouwd in een Integrale opstelling en op een aantal
punten gemodificeerd. Een uitgebreid marktonderzoek heeft plaatsgehad, naar
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computer-gestuurde ontwerpsystemen voor het ontwerpen van gedrukte schakelingen
en naar een zeer snelle 'logic analyser' voor het traceren van fouten In
elektronische ontwerpen.
Er werd een oven aangeschaft waarmee elektronica thermisch getest kan worden op
verschillende belastingen om inbrand-effecten in de experimenten te voorkomen.

2.21 Mechanische Afdeling

Voor medewerkers: zie Appendix A.

In het verslagjaar heeft men gewerkt aan de volgende projecten.

• EHS
Twee dradenkamers te weten kamer 8 en kamer D zijn voorzien van nieuwe
veldvormende draden. Tegelijkertijd is er aandacht besteed aan verbetering van de
gasdichtheid van deze kamers.

• LEAR-SING
Er zijn twee kamers gereedgekomen, respectievelijk één van 92° en één van 152°.
Voor de opstelling van deze kamers in het experiment is een plateau vervaardigd,
zodat ze ten opzichte van het middelpunt van de magneet ingesteld kunnen worden.
Voor het op plaats brengen van een ring van scintfliatietellers zijn twee aluminium
tafels gemaakt. Momenteel wordt er gewerkt aan een derde kamer waarvan de hoek
170° is met een straal van 620 mm.

• PESTOV
Voor dit experiment is gewerkt aan een kunststofteUer met een werkzame
oppervlakte van 30*30 cm . De problemen om bij een oppervlak van 30x30 cm2 en
een spleetruimte van 1,3 mm een aanvaardbare evenwijdigheid te bereiken waren
echter dermate groot, dat is besloten om de afmetingen te reduceren tot 30x10
cm. Om de kunststofplaten vlak te maken is gekozen voor een oscillerende
slijpbewerking. Het resultaat van deze nieuwe Festov tellers was aanmerkelijk
beter, zodat besloten werd tot aanmaak van een tweede exemplaar. Verder is voor
dit experiment een gassy stee m vervaardigd, dat gebruikt kan worden tezamen met
een zogenaamde g1«« Pestov teller. De werkzaamheden rond deze teller zijn in
verband met prioriteiten bij andere projecten enige tijd vertraagd.

• DELPHI
In augustus is een begin gemaakt met de vier werkzaamheden voor het prototype
van de twee cylinders ten behoeve van een model voor de binnenste detector. De
stesalietfLenzen voor deze detector met daarin de gaatjes van «ƒ1,52 mm voor het
op hun plaats brengen van de draden, zijn gefreesd en geboord op de MAH0 900
CNC freesmachine.
Tegelijkertijd hiermee is een begin gemaakt met de vervaardiging van een
meetopstelling annex bedradingsinrichting. Deze opstelling was noodzakelijk om de
steek van de draden te kunnen meten en om de draden op hun plaats te brengen.

Eind oktober is begonnen met de vervaardiging van een testmodel van een
zogenaamde Liquid-Rich detector. Dit is een werkstuk waarin een aantal
interessante problemen zijn verwerkt zoals een htnnencompartiment bestaande uit
een aantal kwartsplaten welke tot één geheel moeten worden gelijmd, waar
overheen een aantal CuBe draden worden aangebracht. Naast vloeistofafdichtingen,
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gasafdichtingen en verwarming van het geheel tot circa 40 °C komen er in dit
apparaat ook nog drie kleine precisiekamertjes; de toleranties zijn gering» Half
november is begonnen met de aanmaak van een prototype voor dradenkamers van de
Barrel RICH. De meetdraden in dit kamertje worden op hun plaats gebracht met
behulp van een macor-kam, evenals de kathodevlakjes welke bestaan uit kapton-
folie met daarop een patroon van geëtste koperbaantjes. Het gevoelig oppervlak van
deze kamertjes is circa 60x180 mm2.

• HERA
Er is een begin gemaakt met de vervaardiging van een proefexemplaar van een
supergeleidende spoel» De lengte van deze spoel is circa 1000 mm en de diameter
van de RVS-buis bedraagt 65 mm. De spoel is opgebouwd uit twee dipoolspoelen
van 180° en vier quadrupoolspoelen van 90°. De spoelen zijn vlak gewikkeld en
worden later rondom de buis gebogen, en vervolgens met Arenca-vezels omwikkeld.
De werkzaamheden voor dit proefmodel werden door technici van de firma HOLEC
op de voet gevolgd; dit om in een later stadium een opzet te kunnen maken voor
een produktie van deze spoelen met een lengte van circa 6 meter. De spoelen zijn
bestemd voor de HER A-machine van DESY.

• LEP 3
Voor dit experiment is begin december begonnen met het in elkaar zetten van een
testmodel van een dradenkamer, met daarin drie verticaal geplaatste meetvlakken
bestaande uit draden van verschillende materialen en diameters. De steek van de
draden is 5 mm, en per meetvlak worden circa 60 draden gebruikt. De
kathodevlakken zijn opgebouwd uit aluminium raampjes met daartussen dubbelzijdig
veraluminiseerd mylar-folie van 25 |im dikte. De lengte van de draden is ongeveer
6 meter en zij zijn in het midden ondersteund. De wikkelmachine is voor dit
project aangepast om de vereiste 6 meter te kunnen wikkelen.

• Instrumentatie
In de eerste drie maanden van het verslagjaar is voor deze afdeling een
zogenaamde vertex testkamer gemaakt. Voor het op plaats brengen van de
meetdraden is gebruik gemaakt van macor-kammen. Om een aantal configuraties
tussen anode- en kathodevlakken te kunnen creëren, is het bij deze testkamer
mogelijk om een aantal vlakken vanaf de buitenkant door middel van
micrometerschroeven in te stellen. Voor deze afdeling is in het najaar nog een
verbeterde versie van een reeds eerder gemaakte stikstoflaser vervaardigd voor het
beproeven van de principes voor het uitlijnen van de muon kamers welke in het
LEP3 experiment worden toegepast.

2.22 Tekenkamer

Voor medewerkers: zie Appendix A.

• SING (LEAR)
Voor dit experiment zijn ontwerpen gemaakt van 152° en 170° boogvormige
proportionele dradenkamers. Van de opstelplaat die rondom de magneet is geplaatst
zijn verschillende varianten getekend om te komen tot de beste oplossing. Tevens
zijn voor dit experiment twee boogvormige trigger-teller supports en een Cerenkov-
teller support ontworpen, die evenals de dradenkamers op gebogen rails verrijdbaar
zijn. Om het transport en de montage mogelijk te maken zijn meet- en hulpstukken
getekend.
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Figuur 4

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3 Figuur 5
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• Instrumentatiegroep
Als instrumentatieproject is er voor belde LEP experimenten en aanvankelijk voor
MARK-J een deelbare vertex-detector (zie fig. 1) ontworpen en is er voor de
laseropstelling tekenwerk verricht. Voor MARK-J werd een testmodel met driftpijpen
ontwikkeld.

• DELPHI
Binnenste detector
Van het gedeelte met 3 buisvormige meetvlakken is een principe-ontwerp
gemaakt. Gezien de positieve resultaten bij LEAR is voor de wanden schuim
als constructiemateriaal gekozen. Om de draden eenvoudig aan te kunnen
brengen en later elk vlak te kunnen bereiken zijn de schuimbuizen in en uit
elkaar te schuiven. De elektrische aansluitingen van de kathodestrippen worden
in de buiswanden vóór het schuimen aangebracht. De schuim modellen worden
hierdoor en doordat de flenzen met draadgaatjes tegelijkertijd worden
meegeschuimd nogal bewerkelijk. Tevens zijn de diameters vrij groot. Besloten
is een prototype te maken met een kleinere diameter waarmee zowel het
produktieproces als de mechanische, fysische en elektrische eigenschappen
getest kunnen worden. Hiervoor zijn schuim modellen ontworpen. Voor het
bedraden en voor de bepaling van de draadposities is een meetopstelling
gemaakt met digitale hoekverdraaiingsuitlezing (zie fig. 2 ) .
RICH
Er is een testkamer ontwikkeld van een vloeistof Cerenkov teller. Het gas in
deze detector, gekozen voor een foton-elektron conversie met grote opbrengst,
stelt speciale eisen aan de toe te passen materialen en lijmverMndingen. Een
kleine dradenkamer is ontworpen voor tests van de prototype Barrel RICH.

• LEP 3
De werkzaamheden voor de LEP3 collaboratie bestaan uit twee onderdelen:

- Het ontwerpen van muonen kamers met uitlijnsystemen en lasercalibratie.
Tweeëndertdg muonen kamers van 0,4m * 1,6m x 5,6m dienen gebouwd te
worden. De vereiste grote nauwkeurigheid en de door de grote hoeveelheid
noodzakelijke serieproduktie stelt hoge eisen aan het ontwerp van deze
dradenkamers.
Om de vereiste nauwkeurigheid te bereiken worden de draadvlakken bepaald
door glasllnealen die verbonden zijn met koolstof fiber-balkjes; aldus hebben
temperatuurschommelingen nauwelijks een invloed op de nauwkeurigheid* Aan de
balkjes wordt een optisch meetsysteem gekoppeld dat de positie van de
meetvlakken controleert. De draden worden gewikkeld op de vergrote wikkel-
machine en per meetvlak met een hulpframe van 6 meter lengte in de kamers
aangebracht (zie fig. 3 ) . Voor de kathodevlakken is een zelfdragende
constructie gekozen van twee dunne metalen raamwerken die tegen elkaar
gelijmd worden met gealiimintseerd polyester folie er tussenin. Twee vlakken
met een lengte van 2,6 meter worden aan weerszijden de kamer Mnnenge-
schoven en vormen samen een kathodevlak. De draadvlakken worden in het
midden ondersteund met glasllnealen en kammen. Dit geeft de mogelijkheid
gebroken draden eenvoudig te verwijderen. Een testkamer is getekend met drie
meetvlakken en een lengte van 5,60 meter (zie fig. 4 van hoofdstuk LEP3 In
dit jaarverslag).
Het meewerken aan het ontwerp van de draagstructuur van deze kamers.
De afmetingen van deze constructie (van l l ,40m x l l ,40m * 5,7Om), de
temperatuureffecten en de ruimtelijke structuur maakten het noodzakelijk van
een rekenmachineprogramma gebruik te maken. Het ontwerp bestaat uit een
buisconstructie die past binnen de achtkanttge vorm van de magneet. Het
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geheel wordt bevestigd op een lange roestvrlj stalen buis (4 2 meter) en is
bulten de magneet te schuiven met behulp van luchtlagers. Bulten de magneet
is de structuur draaibaar om oktanten met muon kamers compleet met
uitUjnapparatuur en lasercalibratiesysteem te kunnen monteren. Bij dit project
wordt door een raadgevend ingenieur geadviseerd en geholpen bij de analyse
van de berekeningen.

• NASTRAN programma
In het verslagjaar is een modemverbinding totstandgekomen met het rekencentrum
ENR van ECN in Petten. Deze wordt gebruikt om met NASTRAN werktuigbouwkun-
dige berekeningen te kunnen maken. NASTRAN is een door NASA ontwikkeld
rekenmachineprogramma gebaseerd op de eindige elementen methode. Het maakt
gebruik van matrixberekeningen en is geschikt om elastische en thermische
berekeningen uit te voeren aan ruimtelijke constructies uit anisotrope en gelaagde
materialen. Bij ENR zijn voor- en nabehandelings programma's beschikbaar. De
verplaatsingen en spanningen die optreden in de muon kamers en de
draagconstructie van LEP3 zijn met NASTRAN berekend. Een ervaren medewerker
van de afdeling van de afdeling bijzondere ontwerpstudies van het FOM-instituut
voor plasmafysica heeft hierbij assistentie verleend. Fig. 4 (zie pagina 50 rechts-
boven) geeft een beeld van het vervormde model van een halve muon kamer en fig.
5 een tekening van een gedeelte van de draagstructuur.

• Algemeen
Teken- en fotowerk voor publikaties werd verricht voor zowel sectie-K als sectie-
H. Voor de hinderwet-aanvraag van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer
zijn de tekeningen gemaakt. Om het personeelstekort op te vangen is dit jaar van
externe krachten gebruik gemaakt.

2.23 Technisch en huishoudelijke dienst

Voor medewerkers: zie Appendix A.

In het afgelopen jaar is de integratie van de technische diensten van de secties-H
en -K een feit geworden. Duidelijk komt nu naar voren dat de budgetten voor het
onderhoud van gebouwen en installaties behoorlijke verschillen vertonen, waarbij de
oorzaak gezocht moet worden in het vele onderhoud van de vrij oude gebouwen bij
de sectie-K.

Een aantal technische problemen zijn in het nieuwe WC W-gebouw opgelost of nog in
behandeling. De koelinstallatie kampt nog steeds met de condensor-regeling. De
natte bekleding van de beide schoorstenen is door de bouwer vernieuwd; over de
kosten vindt overleg plaats.
De problemen ten aanzien van lekkend thermopeenglas zijn in zoverre geregeld dat
de glasfabrikant het lekkende glas wil vergoeden, maar dat de leverancier de
kosten van het vervangen betaald wü zien.

Door het opzeggen van het contract met de stadsreiniging, en een veel goedkoper
contract met IC OVA aan te gaan is een behoorlijke besparing bereikt. Door de
brandweer is het doormeldsysteem-met-de-hand getest en gecontroleerd. Verwacht
mag worden dat dit jaar het automatische branddoormeldingssysteem naar de
seinpost van de brandweer in gebruik genomen gaat worden.
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De storingsmelding van sectle-K naar sectie-H, met doormelding naar de receptie
van SARA, is in gebruik genomen zodat de portier Mj SARA melden kan, waar
- Mj eventuele storing - op het oude WC W-gedeelte opgetreden dient te worden,
zonder dat hierbij zijn persoonlijke aanwezigheid nog verder nodig i s .

In het afgelopen jaar hebben twee kleine brandjes plaatsgevonden. Het eerste
brandje tussen dak en plafond van gebouw B, werd veroorzaakt door een dakdekker
bij vernieuwing van de dakbedekking. De brandweer was zeer snel en met groot
materieel aanwezig. Het tweede brandje betrof een schakelkast in het magazijn van
sectie-H. Een kortsluiting was er de oorzaak van dat het gehele luchtbehande-
lingssysteem van de mechanische werkplaats uitviel. De gehele kast moest worden
vernieuwd; de verzekering dekt de schade.

Bij de sectie-H is ten behoeve van de pershichtvoor2iening naar de scan-afdeling
een tweede luchtcompressor in het ketelhuis bijgeplaatst.

Het geringe warm-waterverbruik bij sectie-H, veroorzaakte een sterke teervorming
in de gas-gestookte boiler doordat deze onder de dauwpunttemperatuur van zijn
uitlaatgassen bleef. Deze boiler is vervangen door een elektrische.

Bij MEA zijn drie problemen opgelost. De actieve riolering langs de versneller is
geheel vernieuwd en zodanig van beugels voorzien dat verzakken onmogelijk is; de
regenwaterafvoeren op het dak van MEA zijn allen vervangen door loden afvoeren,
waardoor hopelijk • de veelvoorkomende daklekkages tot het verleden behoren;
tenslotte is de deurslede van één van de beton-deuren in de EMIN-hal zover
vernieuwd dat deze zonder haperen kan worden geopend.

Het ketelhuis heeft weinig storingen veroorzaakt. De beide vuurmonden van de
gasbranders zijn opnieuw voorzien van een vuurvaste bekleding.

De bestrijding van muizen Mj de sectie-K en Mj MEA is door Rentokü ter hand
genomen. De telefooncentrale van het WCW is op verzoek van de PTT voorzien van
gifbakjes tegen de muizen. De duivenplaag Mj de sectie-K is bestreden door het
aanbrengen van een net over de Mnnenplaats van gebouw G en door kleefstrippen
op vensterbanken en dakgoten.
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Hoofdstuk 3 VERSLAGEN VAN DE ^ZONDERLIJKE PROJECTEN VAN DE SECTIE-K

3 . 1 Experimenten met de elektronenbundels

Voor medewerkers: zie Appendix A.

• Inleiding

Het onderzoek met de apparatuur in het LEF station (180° verstrooiing, tot 140
MeV) en in het EMIN eindstation (QDD + QDQ spectrometers) voor e , e ' , y% en
e,e 'p metingen tot 500 MeV is over een brede Unie op gang gekomen. Alle
meetopstellingen inclusief de bijbehorende bundeltransportsystemen werken volgens
ontwerpspeciflcaties. In LEF werden experimenten uitgevoerd bij een scheidend
vermogen van 1*10 en bij de voor 180° verstrooiing noodzakelijke grote
bundelstromen ("-50 uA) en lage achtergrond. Met de QDD en QDQ spectrometers
en bijbehorende detectieapparatuur in de EMIN-hal werden metingen uitgevoerd met
groot scheidend vermogen (respectievelijk 1x10"^ en 3x10"^). CoincidencLemetingen
met beide spectrometers leverden een scheldend vermogen in "missing energy" van
200 keV en een tLjdscheidend vermogen van 1 ns. Deze resultaten openen nieuwe
mogelijkheden voor kernstructuuronderzoek. Voornamelijk door inbouw van een
Aerogel Cerenkov teller in de detectietelescoop (dradenkamers en scintülatoren)
van de QDQ spectrometer is het mogelijk gebleken de elektronenachtergrond met
een factor 105 te reduceren, waardoor de hoekverdeling van negatieve pionen tot
voorwaartse hoeken (45°) kan worden gemeten. Verdere belangrijke verbeteringen
in het eindstation zijn de glijdende folies - een constructie aan de verstrooiings-
kamer - , de mogelijkheid om de spectrometers vla een computerprogramma op
afstand (dat wil zeggen zonder de hal te hoeven betreden) op andere hoeken te
kunnen instellen en uitrichten, en de installatie van het door de TH-Delft groep
geconstrueerde vloeibare * He <target>. Deze opstelling werkt voortreffelijk.

• Metingen aan magnetische momentverdelingen

Deze metingen werden verricht met de 180° verstrooiingsopstelling. In de eerste
plaats werd gemeten aan F, een sd-schfl. kern met een J11 = %+ grondtoestand
waarvan dus de Ml vorm factor kan worden bepaald zonder de in andere kernen vaak
dominerende bijdrage van hogere mukipolen. De experimentele informatie vormt een
gevoelige test voor de recente sd-schil berekeningen door Brown et al. (Phys.
Rev. C22 (1980) 774) en de Utrechtse groep. De tot nu toe gemeten
vorm factorgegevens tot een impulsoverdracht q = 1,2 fm~l lijken redelijk aan te
sluiten bij de elders (MIT) gemeten waarden bij veel grotere impulsoverdracht.

49
Voorts werd aan Ti gemeten als test op de pitpolarisatieberekeningen door
Donnelly en Gökalp (NUCI. Phys. A355 (1981) 403). De eerste resultaten wijzen
reeds duidelijk op een bepaalde configuratiemenging, die tevens impliceert dat bij
grote impulsoverdracht (q > 2 fm~*) de M7 component van de vormfactor over de
lagere multipolen domineert.

Metingen aan V zijn verricht in Saclay. De resultaten bij grote q (3-4 fm~^)
vormen een toets op meson-uitwisselingsprocessen berekend met Hartree-Fock
golf functies door Desplangues en Mathiot. Ondanks de redelijke overeenstemming in
het tweede maximum van de M7 vormfactor blijven er belangrijke theoretische
vragen open, onder andere over het effect van correlaties in de grondtoestand.
Mede ter bestudering hiervan is eenzelfde experiment aan **9Ti (lf7/2 neutron)
voorbereid.
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• Inelastlsche verstrooiingsexperimenten aan discrete energieniveaus

In deze metingen wordt gebruik gemaakt van het grote scheidend vermogen
(1*10"^) van de QDD spectrometer en de mogelijkheid een impulsband van 10%
gelijktijdig te kunnen detecteren.

Ter bestudering van onder meer 0+ excitaties en Ml en M3 overgangen in Ni
zijn spectra met een resolutie van 20-25 keV opgenomen bij voorwaartse hoeken
(30° - 78°) bij energieën van 105, 260 en 340 MeV alsmede bij een hoek van
154° voor E = 105, 103 en 150 MeV. Veel bekende, alsook een aantal onbekende
niveaus zijn waargenomen. De beide laaggelegen 0+ niveaus ?ijn in de meeste
spectra duidelijk zichtbaar. Zij vertonen een geheel verschillende vorsfactor, wat
van belang is voor de interpretatie van deze niveaus. Bij achterwaartse hoek zijn
wel de 3 toestanden, echter niet de 1 toestanden waargenomen hetgeen duidt op
sterke paar-correlaties in de grondtoestand van 58Ni. Verschillende multipletten
bijvoorbeeld rond de bekende 3~ en 6+ toestanden konden gescheiden worden
waargenomen. De uit deze metingen resulterende vorm factoren werden vergeleken j
met Utrechtse schulenmodelberekeningen. I

i
3 9 i

Pit-polarisatieberekeningen van Suzuki aan K met verschillende wisselwerkingen j
geven een redelijke beschrijving van het elders bepaalde tweede maximum van de |
transversale vorm factor van het 2,53 MeV niveau. Een gevoelige test voor de vorm j
van de twee-deeltjes potentiaal wordt echter pas verkregen in het gebied van het
eerste maximum. De analyse van de eerste metingen is begonnen.

J. 88

Het 1 niveau bij 3,48 MeV in Sr is een goede keus voor onderzoek naar een
mogelijke bijdrage van A(1232)-gat toestanden tot de onderdrukking van Ml
overgangen. Metingen zijn uitgevoerd te Darmstadt, MIT en nu ook in Amsterdam.
Nucleon pit-polarisatie alleen kan de waargenomen reductie van de sterkte en het
gedrag van de vorm factor bij lage q niet verklaren. Verdere metingen en
berekeningen omtrent de invloed van A-gat polarisatie zijn gaande.

In samenwerking met Groningen werden metingen met groot scheidend vermogen aan
196Pt uitgevoerd, ter bepaling van de vormfactor van verschillende collectieve
toestanden ter toetsing van voorspellingen op basis van de 0(6) limiet van het
•«interacting boson> model. De overgangsdichtheden bepaald uit de gemeten
vorm factoren worden thans geanalyseerd.

De laaggelegen collectieve toestanden van Pd Isotopen van even massa zijn door
Arima en Iachello beschreven in de SU (5) limiet van het interacting boson model.
Inelastlsche verstrooiingsmetingen ter bestudering van de dynamische aspecten van
de collectieve toestanden zijn begonnen bij een impulsoverdracht q tussen 0,3 en
2,5 fm~*. Verkregen overgangsladingsdichtheden worden geanalyseerd in termen van
boson structuurfuncties.

50
Het doel van de inelastlsche verstrooiingsexperimenten aan Ti (0,5 < q < 2,0
fm~l) is correlaties te vinden tussen (E2,M3) en (E4,M5) operator paren. De
analyse van 0 , 2 + , 4+(6 ) toestanden in termen van vorm factoren van deze
elastische overgangen zijn gaande.

26
Eén der spectra van aan Mg verstrooide elektronen (160 MeV over een hoek van
70°) wordt getoond in fig. 1. Dit experiment dat in samenwerking met North-
Western University (Evanston, USA) werd uitgevoerd, beoogt voornamelijk de studie
van longitudinale excitaties.
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Figuur 1: Spectrum van inelastisch

aan 26Mg verstrooide elektronen.

Een onderzoek aan deeltje-gat toestanden in
116Sn met hoge spin werd uitgevoerd in
samenwerking met het KVI (Groningen). Bij
de analyse zullen daar verkregen gegevens
over dezelfde toestanden uit inelas*lsche
verstrooiing van protonen mede worden
betrokken.

• Coïncidentie reacties (e ,e 'p )

Een belangrijk deel van het experimentele
programma is gewijd aan coïhcidentLemetingen
waarvoor de NIKHEF-K opstelling bij uitstek
geschikt is (zie inleiding). Optimalisering van
de opstelling is uitgevoerd met behulp van de
overco mpleet ge meten reactie ^H(e ,e 'p) .
Hierbij is de op het NIKHEF-K uitgewerkte
methode om de bundeldispersie op de trefplaat
aan te passen aan de dispersies van de beide
spectrometers essentieel gebleken. Een tweetal
experimenten is gaande.

In de eerste plaats werd gemeten aan splijting
van He in een proton en een deuteron. Door
een speciale keuze van de kinematLsche
condities en door de detectie van het
uitgaande elektron in coïncidentie met het
uitgestoten deuteron kan de spectraalfunctie
S(E m , p r ) , die de informatie over de
kernstructuur weergeeft, worden bepaald voor
grotere impulsoverdracht dan bij eerdere
metingen te Saday. De vloeibare-helium
cryostaat, door de TH-Delft groep (Prof.Dr.
H. Postma) gebouwd, voldoet aan aiip
specificaties. De target-cel is zo ontworpen
dat de gewenste kinematische condities kunnen
worden gerealiseerd. De eerste meetseries
zijn inmiddels succesvol verlopen.

Ten tweede werd onderzoek verricht naar diepliggende proton-gattoestanden. Deze
experimenten zijn van aanzienlijk betere kwaliteit dan van eerder werk op dit
gebied in Saday. Een goed inzicht in wat met het huidige instrumentarium mogelijk
i s , werd verkregen uit de eerste metingen aan *2C, ^7Pilt 51y e n 196pt# i ^ s

voorbeeld wordt in fig. 2 het "missing energy" spectrum van Al als functie van
de terugstootimpuls getoond. Op basis van deze resultaten is een voorstel
ingediend, onder andere ter bepaling van de fragmentatie van de sterkte van
gattoestanden in (middel)zware kernen.
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Figuur 2: Energieverllesspectra van protonen uit Al geworpen door in-
elastische verstrooiing van elektronen. De pieken corresponderen met aan-
geslagen toestanden in de eindkem Mg. De spectra zijn gemeten voor
drie verschuif i.de waarden van de impulsoverdracht aan de laatste kern.

• Fotoproduktie van pionen

Ten behoeve van dit type onderzoek is
de detectietelescoop van de QDQ spec-
trometer ontworpen voor een sterke
onderdrukking van de elektronachter-
grond noodzakelijk voor de detectie
van negatieve pionen bij voorwaartse
hoeken. Ter toetsing en calibratie van
de apparatuur zijn werkzame doorsne-
den voor pion produktie gemeten aan
^ B (zie flg. 3) en aan vrije proto-
nen ( C H 2 -target) .

Figuur 3+ : Werkzame doorsnede voor
de produktie van pionen met ver-
schillende energieën bij bestraling van ^ B met fotonen, in de trefplaat zelf
opgewekt door beschieting met elektronen van 267 MeV.
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Voor C zijn de n~ produktie werkzame doorsneden tot nu toe bepaald bij
Tu » 120 MeV en produktiehoeken 60° en 90° met het doel de pion eindtoestand-
wisselwerking in kernmaterie te bestuderen bij kinetische energieën van pionen in
de A-resonantie. De resultaten tonen dat de werkzame doorsneden veel groter zijn
dan bij 50 MeV en 90° gemeten te MIT en NIKHEF-K. Een begin is gemaakt met
de studie van A-propagatie in *

3.2 Pionen- en Muonenfysica

Voor medewerkers: zie Appendix A.

• Inleiding

Na een lange bouwperiode werd de pion-muonhal operationeel. De twee kanalen,
één geoptimaliseerd voor pionen en gebouwd door de Vrije Universiteit, de ander
geoptimaliseerd voor muonen, functioneerden grotendeels volgens verwachting. De
vluchttljdspectra in flg. 4 tonen de samenstelling (pionen, muonen, elektronen) bij
verschillende instellingen. Het instrumentarium voor de eerste testmetingen
(pionische en muonische atomen en pionverstrooiing) kwam in eerste aanleg gereed
en kon met succes worden beproefd. De bijdragen van de vakgroep kernfysica van
de TH-Delft aan instrumentarium en computerprogramma's vormden hierbij een
belangrijk element.

dMttJt» Impul» p
100 M,v/c |

MEA vtrinalltr tfltrgil
300 M.V

-i5 -10 - 9

E. . XH.Q MM

P« • UO MK't „

fc,.«»

I H T..70MW

J D »

30 2S 20 15e»

— vluchtlld

Figuur 4: Vluchttljdspectra voor analyse van de samenstelling van de
bundels.
(a) Pionenkanaal bij 100 MeV/c,
(b) Muonenkanaal bij 140 MeV/c.
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Deelname aan experimenten elders bleef beperkt tot enkele metingen bij CERN, SIN
en Saclay. Op bescheiden schaal wordt nog meegewerkt aan voorbereidingen voor
antlprotonen-experlmenten bij middelgrote en kleine energie bij LEAR (CERN). Een
theoretische analyse van driedeeltjes-metingen, indertijd verricht met het BOL-
systeem, werd afgerond.

o Bundellijnen

De elfiktronenbundelUjn van de MEA-versneller naar de pion-produktietrefplaat werd
getest en afgeregeld. De bundeleigenschappen bleken ruimschoots te vallen binnen
de specificaties waarop het ontwerp van het bundelsysteem was gebaseerd. Eerste
tests werden uitgevoerd met een vermogen van 1 kW. Bij afsluiting van het jaar
was alles gereed voor hogere intensiteit van de bundel. Wel gaf het uittreefolie
enige problemen; met nader onderzoek werd - mede vanuit metallurgisch oogpunt -
een begin gemaakt. Verhoging tot het uiteindelijk geplande vermogen vereist echter
nog verdere verbeteringen in het systeem. Voor een grote dump werd het ontwerp
voltooid; de produktie van onderdelen werd uitbesteed.

Het pionenkanaal is in het najaar van 1982 gereedgekomen en uitvoerig getest met
behulp van alfa-deeltjes van een 2LflAtn bron. Daarna is een aantal metingen
uitgevoerd met positief en negatief geladen pionen bij een impuls van 100 en 140
MeV/c. Pionen, muonen en elektronen werden onderscheiden door de vluchttijd voor
deze deeltjes te meten tussen twee plastic scintülatoren, de eerste in een
intermediair focus en de tweede aan het einde van het kanaal. De pionen werden
hierbij geproduceerd bij een elektronenenergie van 330 MeV. De gemeten pionfkix
komt goed overeen met de verwachtingen op grond van transportberekeningen voor
het kanaal. De afmetingen van de bundel ter plaatse van de experimentele
opstelling, gemeten met behulp van een dradenkamer, was ongeveer twee keer zo
groot als de berekende waarde. Verschillende mogelijke oorzaken hiervan zijn in
studie.

Daarnaast werden enkele testmetingen uitgevoerd met de apparatuur waarmee
binnenkort de eerste pionenverstroolingsexperimenten zullen worden uitgevoerd, te
weten een drachttelescoop afkomstig uit Saclay, bestaande uit 15 plastic
sclntiHatoren waarmee negatieve pionen werden gedetecteerd en een opstelling
bestaande uit een verstrooiingskamer met daarin een dradenkamer, een driftkamer
en twee telescopen elk met één Si-detector en een drietal Ge-detectoren waarmee
positieve piontn kunnen worden gedetecteerd. Voorts werd een opstelling opgebouwd
voor het uitvoeren van metingen aan pionische atomen met behulp van een drietal
Ge-detectoren, waarvan twee in een antL-Compton opstelling.

Het muonenkanaal, bestaande uit drie delen: een pionen-injectie-bundellijn, een
vijf meter lange supergeleidende solenoïde (vervalspad voor pionen naar muonen) en
een muonen-extractie-bundelLLjn, werd in zijn geheel operationeel. Met behulp van
vluchttijd- en drachtmetingen werd de bundelsamenstelling bepaald en het optische
systeem geoptimaliseerd. Voor de jaarwisseling kon worden begonnen aan eerste
testmetingen.

De apparatuur voor metingen aan muonische atomen met een Germanium "Low
Energy Photon Spectrometer" (LEPS) kwam gereed. Een vluchttLjdmeetopsteUing
opgebouwd door de TH-Delft en de scintülatoren voor een bundeltelescoop
gefabriceerd bij de H-sectie van dit instituut bleken goed te voldoen. Verder werd
een testopstelling voor neutronendetectie met behulp van een vijftal
sclntdllatiestaven van circa 1x0,2x0,2 m^ voltooid. Aan de opbouw van een



-63-

opsteUing voor muon-spin-rotatiemet±igen met behulp van een reeds aanwezige
dipoolmagneet werd begonnen. Een tweede meetcabine in de hal kwam beschikbaar
om de overvolle bedieningskamer te ontlasten. Voor gegevensverwerking werd hier
een PDP 11/23 processor in CAMAC omgeving opgesteld met verbinding naar het
computernetwerk.

• Experimenten elders

In samenwerking met de Vrije Universiteit en met de TH-Delft wordt een
meetprogramma op het gebied van exotische atomen uitgevoerd. Dit be-
helst metingen in Amsterdam en CERN. Zo werden in CERN bij het synchro-
cyclotron enkele geslaagde metingen verricht waarbij een nieuwe meettechniek werd
getest: het ging hierbij om het onderdrukken van neutron-geïnduceerde
gammastraling. Rond de jaarwisseling werden proef metingen verricht aan pionisch
atomaire rö'ntgenstraling van Mg, Al, Ta (zie fig. 5 ) . Voorbereidingen werden
getroffen voor een experiment waarin beoogd wordt de dubbele ladingsuitwisse-
lingsreactie (rt~,rc+) te meten. Dezelfde opstelling zal het waarschijnlijk mogelijk
maken kernexcitatie als gevolg van verval van een muon in een muonisch atomaire
ls-baan te meten.

10000"
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4000.
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Figuur 5: Pionisch rb'ntgenspectrum van Ta gemeten
(a) op circa 12 cm afstand van de tref plaat met een kleine Ge-detector,
(b) met een grote Ge-detector op circa 60 cm van de trefplaat, omgeven
met een Nal anti-Comptonschild.
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w ' *tr "De serie pionverstrooüngsmetlngen hij lage energie (it ,n~ aan He) bij de lineaire
elektronenversneller (ALS) in Saclay, waaraan een medewerker van de PIMU-groep
deelnam, werd afgerond met een meting bij 25 MeV. De eerste resultaten werden
gerapporteerd (ICONS, Amsterdam, september 1982).

Voor experimenten bij de Low Energy Antiproton Ring (LEAR, CERN) werd eind
juli, begin augustus in CERN een testmeting uitgevoerd aan bundellijn K23,
voornamelijk om een nieuwe cryostaat en de elektronische opstelling te beproeven.
Het experiment dat een precisiemeting van atomaire straling in pp en pd atomen
betreft, is één van de eerste bij LEAR en zal worden uitgevoerd tezamen met de
Universiteit van Birmingham en Rutherford Appleton Laboratory. Een minihodoscoop,
bestemd als plaatsgevoelige bundeltrigger in een ander experiment, wordt ontworpen
en gebouwd (bij sectie-H), nadat testmetingen aan een vereenvoudigde versie
gunstige resultaten hadden opgeleverd.

Een experiment voor het opsporen v.-.n mogelijk hadronische stabiele clusters
bestaande uit neutronen en negatieve pionen werd uitgevoerd bij de ïtE3-bundellijn
van SIN. Een bovengrens voor produktie werkzame doorsnede kan wor-
den gesteld voor deeltjes met lading -1 en massa 2 a 4 GeV, afhankelijk van de
veronderstelde levensduur.

In samenwerking met CERN, Bonn, Uppsala en Swierk werden de metingen aan
kinetische energie- en -massaverdelingen van de muonisch geïnduceerde kernsplijting
aan 2 3 2Th, 2 3 5 U, 238U en 237Np voortgezet.

Een uitgebreide vervolgstudie werd verricht van de proton geïnduceer-
de deuteron 'break-up' reactie bij een protonenergie van 50 MeV. Het werk dat
tot doel heeft de analyse van vroegere BOL-metingen af te ronden is
geconcentreerd op theoretische berekeningen van de werkzame doorsnede met
betrekking tot de break-up over een rooster in de vier-dimensionale faseruimte met
behulp van rekenmodellen ontwikkeld bij de Rijks Universiteit in Utrecht.

3.3 Theorie

Voor medewerkers: zie Appendix A.

In de theoretische afdeling werkten dit jaar als gasten de Japanse fysici H.
Sagawa en N. Ohtsuka.

Met het doel de analyse van quasi-elastlsche ( e , e ' ) en (e ,e 'N) experimenten te
verbeteren werd een onderzoek gedaan naar meerduidigheden in de impulsbenadering
veroorzaakt door de "off-shell" extrapolatie van de Rosenbluth werkzame
doorsnede. Verschillende varianten hiervan werden onderling vergeleken. In het
bijzonder bleek de meerduidigheid groot voor geringe inkomende elektronenergie en
kleine overgedragen impuls. Deze kon worden gereduceerd door het opleggen van
diverse fysische restricties, zoals Lorentz invariantie en stroombehoud. De meeste
tot nu toe gebruikte "off-shell" werkzame doorsneden houden niet voldoende
rekening met deze beperking, wat leidt tot oneindige waarden in de limiet van het
fotonpunt.
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Als onderdeel van de interpretatie van onlangs uitgevoerde elektron-
verstrooiingsexperimenten werd de niet energiegewogen Coulomb-somregel bestudeerd
in het onafhankelijke deeltjesmodel. In het bijzonder werden onzekerheden
tengevolge van de keuze van het kernmodel en van de elektron-nudeon interactie
onderzocht» Het gebied van impulsoverdracht rond 500-600 MeV/c lijkt het meest
geschikt voor zulke experimenten; wanneer redelijke fysische voorwaarden opgelegd
worden is de onzekerheid slechts een paar procent.

Voor het computerprogramma FORKS (H. Chow, D.J. Rowe, University of Toronto,
1976) voor berekening van vorm factoren voor elektronenverstrooiing werd een
aantal versies gemaakt voor behandeling van eendeeltjes-golf functies in isospin-
proton-neutron formalisme.
Een conversieprogramma werd gemaakt dat gegevens over schillenmodelgolffuncties,
zoals gegeven door de groep van Glaudemans, voorbewerkt als input voor de
gewenste FORKS-versie.

• Foto-produktie van pionen

% 0 12 0
De werkzame doorsnede voor coherente He(y,rc ) en C(Y»T ) processen werd
berekend in het gebied van de A-resonantie. Het effect van de absorptie in de
kern van het geproduceerde pion werd in rekening gebracht door middel van een
fenomenologische "spreading potential". Eerder onderzoek werd uitgebreid door ook
de niet-resonante produktte mee te nemen.

• Foto-absorptie aan kernen en Compton-verstrooiing

Het isobar-gat formalisme werd toegepast op de absorptie van reële fotonen in het
A-resonantiegebied aan lichte kernen en op Compton-verstrooiing. Effecten van A-
propagatLe, binding, Pauli-blokkering en koppeling aan veel-gatstoestanden werden
meegenomen in de A-gat propagator. De totale absorptie werkzame door-
snede, opgesplitst naar de verschillende reactiekanalen werd vergeleken met de
beschikbare gegevens. Dit werk werd uitgevoerd in samenwerking met E.J. Moniz
(MIT).
Door uitbreiding van de foto-absorptie berekening naar virtuele fotonen werd de
inclusieve (e , e ' ) werkzame doorsnede voor quasi-elastische verstrooiing van
elektronen bij middelgrote energieën verkregen. Dit vereiste veranderingen, zoals in
de (Y»11) operator voor één nucleon, alsook in de A-propagator.

• Pion-nucleon verstrooiing: het P u kanaal

Een eenvoudig model voor nN verstrooiing in het ?n kanaal vanaf de drempel tot
aan de Roper resonantie R(1470) werd ontwikkeld. De eerste stap is een nBB'
koppeling met een Yukawa vorm, waarbij B (en B') een N, R of A kan zijn. Een
geürdtarizeerde (check) verstrooüngsamplitude werd geconstrueerd uit de K-matrix,
welke laatste werd verkregen uit storingsrekening. Met geschikte
koppelingsconstanten en vorm factoren voor de TÏBB' interacties, welke ontleend zijn
aan het quarkmodel, kan de P ^ verstrooiing goed gereproduceerd worden. Het
proces 7tN •*• nitA •»• itN, dat tot nu toe nooit in de beschouwingen werd betrokken,
speelt een belangrijke rol in het beschouwde energiegebied.

• Kernexcitaties

Overgangsdichtheden en stroomverdelingen van laaggelegen collectieve toestanden en
reuzenresonanties met J = 2+ , 3" werden onderzocht met behulp van de intern
consistente RPA theorie. De gevonden overgangsdichtheden blijken in voortreffelijke
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overeenstemmlng te zijn met empirische gegevens verkregen uit elektronver-
stroollngsexperimenten.

Het intern consistente RPA model werd ook toegepast met interacties van het
Skyrme type met een uitbreiding waardoor A-gat excitaties meegenomen kunnen
worden. Een systematische studie werd gemaakt van energieën en overgangssterkten
van Gamov-TeUer en Ml toestanden. Het gecombineerde effect van RPA correlaties
en de A-gat excitatie blijkt een vermindering van de overgangssterkte van circa
35% te geven.

De effecten van de A(1232) en baryon resonanties met L = 1 op de "quenching"
van spin-dipool (rY,o) excitatie werden bestudeerd in het quarkmodel. Aangetoond
werd dat de koppelingen tussen deze baryonresonanties en nudeonen van
ondergeschikt belang zijn. De A-gat koppeling geeft een vermindering van de
overgangssterkte van spin-dipool toestanden, echter in mindere mate dan in het
geval van Gamov-TeUer (L = 0) sterkten.

1*6
Yrast spectra in kernen in de buurt van Gd werden bestudeerd in het
gedeformeerde onafhankelijke deeltjesmodel. Hierbij bleek hoe belangrijk
paarcorrelatie en verandering in deformatie zijn bij de constructie van de Yrast
configuraties. De gemeten quadrupoolmomenten en gyromagnetische verhoudingen van
verscheidene isomeren in Gd isotopen blijken goed overeen te komen met de
berekende uitkomsten. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met T.
Dossing (Nordita) en K. Neergard (Universiteit Giessen).

• Berekening van atoom massa's

Een berekening van de beste waarden voor atoom massa's voor afzonderlijke Isotopen
werd in het begin van het jaar gemaakt. De resultaten werden ter beschikking
gesteld van geïnteresseerden. Het programma werd door Dr. G. Audi zodanig
gewijzigd dat gegevens over isomeren op een natuurlijke manier verwerkt kunnen
worden; hiermee werd een berekening met succes uitgevoerd. Een begin werd
gemaakt met de vrij omvangrijke taak van het aanpassen van de lijst van gegevens
aan deze nieuwe mogelijkheid.

3.4 Radiochemie

Voor medewerkers: zie Appendix A.

Het instituut heeft een chemische afdeling, reeds vanaf de oprichting in 1949.
Deze afdeling maakt gebruik van de aanwezige versnellers voor radiochemische en
cfxalenchemische onderzoeken. In de laatste wordt nagegaan welke chemische
effecten het gevolg zijn van hoogenergetische straling. Radiochemische onderzoeken
betreffen de produktie van radioactieve isotopen en de toepassingen daarvan. Deze
toepassingen blijven geenszins beperkt tot werk in het Instituut; geregeld zijn
preparaten vervaardigd ten behoeve van medisch en biologisch onderzoek elders.

Het is prettig te constateren dat in 1982 in sterk toenemende mate weer gebruik
kon worden gemaakt van een lokale versneller. Ook is in dit jaar een begin
gemaakt met de bouw van het nieuwe chemische laboratorium, speciaal voor gebruik
van deze versneller. Toch zijn nog verschillende bestralingen elders uitgevoerd; wij
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noemen slechts de Van de Graaf £ versneller in Utrecht, de hoge flux reactor te
Petten en de 600 MeV protonenversneller bij ZUrich.

• Hoge-energte chemie

38
Het onderzoek naar het effect van grote stralingsdoses op de reacties van Cl
met gesubstitueerde aromaten werd afgesloten. De organische opbrengsten in ai1<»
systemen lagen ongeveer 20% hoger dan hij lage doses, door verhoogde ipso
substitutie (CgH5Cl, C5F5CI), polymerisatie (CgHg, C5F5) of door vorming van
laag-kokende onbekende produkten (C6H5NO2, C5H5CHO).
Additie-reacties van sterk energetische en van thermische T( H) en Cl atomen
werden bestudeerd met een serie onverzadigde verbindingen (benzeen,
2,3-dimethylbuteen-2, cycloheptatdeen, ds-dichloorethyleen, tetrachloorethyleen).
"Hot" reacties werden bekeken met de pure verbindingen, thermische reacties in
mengsels met 95% CCI4, een verbinding waarmee T niet en 38C1 slechts In
beperkte mate reageren. De nogal grote verschillen tussen "hot" en thermische
reacties, schijnen voornamelijk veroorzaakt te worden door produktie van
CCI3 radikalen en C2CI4 uit CCI4, als een gevolg van de grote stralingsdosis.

Anilines zijn goede "scavengers" voor thermische Cl atomen en daardoor zijn de
opbrengsten van gemerkte organische verbindingen gevormd door de reactie van
'recoil' 31tmCl en 38C1 atomen met ortho-, meta- en parachlooranüines
(C5H4CINH2) erg laag (15%) in vergelijking met andere gesubstitueerde aromaten.
Voor T vinden wij 80% polymere verbindingen; de opbrengst aan HT is slechts 6%.
In vervolg op metingen met Cl in 1 : 1 : 1 mengsels van ortho- : meta- :
paraHLsomeren van C6H4CI2, C6H4CICH3 en Cg^ClF werden met 3**mCl een
uitgebreide serie competitie experimenten gedaan met diverse equimolaire mengsels
van C6H5C1, C6F5C1, C6H4C12, C6H4C1F, C6H4ClCHo, C6H4C1CF3 en
C6H4CINH2. Zoals uit tabel 1 blijkt, wordt substitutie van ^ m c l i n g^j^C6H4CINH2. Zoals uit tabel 1 blijkt, wordt substitutie van ^ m c l i n g^j^ m a t e

beïnvloed door een tweede substituent: CH3 > Cl > F > CF3.

Tabel 1: 3 ** mCl-voor-Cl substitutie (%) in equimolaire mengsels van
chloorbenzenen.

Mengsel

A

C6H5C1
O-C6H4C12

O-C6H4C12

O-CgH4ClF
O-C6H4C1F
O-CgH4ClCH3

B

CgF5Cl
O-C6H4C1F
O-CgH4ClCH3

CS^C* IJ . ^1 r* ij1

Opbrengst

A

25±1
26±3

8±1
33±1

9±1
40+1
32±1

B

6±1

20±l
5±1

18±1
6+1
5±1

Een onderzoek naar de reacties van C met gesubstitueerde aromaten is begonnen.
Gekeken is naar hoog-kokende (polymere) produkten uit CgHg: 11% laag-kokend
(< Cg), 13% monomeren (onder andere CgHg, CgH5CH3, C-CyHg, CgH5=CH),
25% dimeren (C12» ^13^» 1 ^ trimeren (C^g, C^g) en 33% tetrameren en hogere
polymeren.
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• Stralenchemie en pulsradiolyse

In verder stralenchemisch onderzoek met chloorbenzeen (C5H5CI) werden scavengers
voor radikalen, ionen en elektronen (I2, CCI4, CHCI3, C4H9OH) toegevoegd.
Enige resultaten zijn weergegeven in Fig. 6. Het mechanisme is zeer complex.
Analyse van bestraald Cg^Cl met een gaschromatograaf/massaspectrometer
opstelling leverde liefst 120 produkten, onder andere 10 isomere Cj^HgC^, 8
isomere Ci2H10^4 e n *> isomere C^H^Cl^ verbindingen.

O C6H5C1/CCI4 , 0 .05 mol dm

• C6H5C1/CC14 , 0 . 5 mol dm"3

i C 6 l l 5 C l / l j , 0 . 0 5 mol dm"3

> CgH_Cl / I 2 , s a t u r a t e d

C6H5Cl/n-Bu0H, 0 . 0 5 mol dm" J

C-H.Cl/n-BuOH, 0 . 5 mol <lm"3

' CgHjCl/CHClj, 0 .46 mol dm

D.05 mol dm

C6H5C1/CC14, 0.5 mol dm"
3

DOSE ( 1 0 Gy) DOSE ( 1 0 Gy)

Figuur 6: G(CgHg) en
functie van de dosis voor

gemiddeld over de dosis als een
met en zonder scavengers.

Pulsradiolyse experimenten van waterige metaal-CDTA en -EDTA complexen werden
afgesloten met CNDO berekeningen, omdat er een mogelijke correlatie zou kunnen
bestaan tussen de redox-potentialen en de gemeten reactieconstanten voor
bijvoorbeeld Cr3+ + e"aq •• Cr2 + , k = 6 x l 0 1 0 M"1s"1. De slechte resultaten die
eerst werden gevonden bleken veroorzaakt te zijn door de verwaarlozing van de d-
baan 'overlap'. Het bestaande rekenprogramma (Univeisiteit van Amsterdam) werd
uitgebreid waardoor de resultaten sterk verbeterden.

• Merken van verbindingen

Voor het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut werd enige malen
5-jood-2-thiouracïL gemerkt met 1 2 5 I . Proline werd met succes gemerkt met *8F,
dat in de ECN reactor gemaakt werd via bestraling van U2CO3:

^ ( n . a J T en l 6 O(T,n) 1 8 F. Het verkregen l 8F~ werd tot
ingebouwd. Om proline te merken moeten de

en de CO OH groepen afgeschermd worden. De

H2C CH2

1 /HCOOH

2y
H

invoering van *8F geschiedt door vervanging van een
triflaatgroep (-OSO2CF3).
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• IsotopenproduktLe

In LECH werden werkzame doorsneden per "equivalent quantum" voor de produktie
van l 8 F uit verschillende <targets> gemeten. Bij een 125 MeV elektronenbundel
vonden we met vaste targets in mbarn: 3,6+0,1 voor l 9 F(y ,n ) 1 8 F in LiF, 0,32
voor 2 3Na(y,an) 1 8F in Na. Met gas: 3,0+0,1 voor l 9 F(y ,n ) 1 8 F in CF4 en SF^,
O,47±O,O2 voor Ne, zowel direkt als via 18Ne. Het verschil tussen LIF en CF4,
SFg i s nog niet verklaard. Het Na-target is van belang omdat het natrium in
absolute alcohol oplosbaar i s , zodat een watervrije l 8 F oplossing verkregen kan
worden.

• Dosimetrie

De dosis in de rechtdoorgaande fotonenbundel in LECH werd met de Fricke
dosimeter bepaald op (62±6) Gy min"1 voor een karakteristiek experiment (E: 125
MeV, pulslengte: 34 us, frequentie: 250 Hz, piekstroom: 5,5 nA, gemiddelde
stroom: 46,8 uA, converter: 0,035 stralingslengte, colKmator: 4 40 mm
wolfraam, afstand tot converter: 57 cm). Een aanvang is gemaakt met het meten
van de neutronenüux via de reacties l 9 7 Au(n,y) 1 9 8 Au voor thermische, en
27Al(n,p)27Mg en 5 1 V(n,p) 5 1 H voor snelle neutronen.

• it~n chemie

In SIN werd deelgenomen aan pSR experimenten met Dr. E. Roduner. Het
belangrijkste experiment betrof de reactie van muonium met aitLsol, waarbij de
ortho-, meta- en para-muonische cydohexadienyl radlkalen ontstaan:

OCH- OCH

Mu

Toevoegen van kleine concentraties benzochinon,

o-/

H

H
C,

C
H

, geeft aanleiding tot reactie met de radikalen, wat tot
uitdrukking komt in lijnverbreding van de signalen (fig.

OO 7 ) . Door de concentratie van benzochinon te variëren zijn
de reactlesnelheden gemeten, onder andere bij kamertem-
peratuur.

Figuur 7:+ Selectiviteit voor de
reactie van Mu-gesubstitueerde
cydohexadienyl radlkalen.
Boven: puur anisol,
Onder: 0,0025 M p-benzochi-
non in anisol.

Li
p m o p m

j X
I 6 0 . 180. 2 0 0 . 2 2 0 . 240 . 2 6 0 . 2 8 0 . 3 0 0 . 3 2 0 .

FREQUENCY IMHZ)

x 10 8 M" 1 s" 1 ,
meta (4 ,1+0,7) x 10 M'V"1 .
ortho

Het interessante is dat op deze wijze duidelijk het verschil in reactiesnelheid van
belde lsomeren te zien Is .
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• Instrumentatie

Ten behoeve van het stralenchemlsch onderzoek is een massaseparator gekoppeld aan
een gaschromatograaf (GCMS) aangeschaft. Het aantal korte <shifts> in LECH
bedroeg 72 (159) uur, voornamelijk Mj 120 MeV. De effectieve bestralingstljd
bedroeg 60 uur voor 210 bestralingen.

3*5 Technisch gedeelte

In 1982 is hoge prioriteit verleend aan de uitvoering van het wetenschappelijke
programma. Hierdoor kwam het zwaartepunt te liggen Mj het bedrijven van het in
1973-1981 opgebouwde instrumentarium dat, buiten de versneller MEA,
bundeltransportsystemen en de meetapparatuur in de experimenteerhallen LEF,
LECH, EMIN en PIMU omvat. Veel technisch werk werd verricht om de apparatuur
betrouwbaarder te maken en om de nog verder af te bouwen versneller tot zijn
ontwerpspecifLcatdLes te brengen. Ook de onderhoudswerkzaamheden aan de kostbare
en zeer complexe technische installaties deden, zoals werd verwacht, een groot
beroep op de beschikbare mankracht.

• Versneller Groep (GVT)

De verkregen bundeleigenschappen zijn reeds behoorlijk in de buurt gekomen van de
ontwerpspeciflcaties, zeker als men in aanmerking neemt dat het wetenschappelijk
programma in volle gang is en daardoor de tijd voor verdere afbouw beperkt i s .
Dit blijkt uit de volgende tabel:

(Tabel l )

Energie (MeV)
Piekstroom (mA)
Pulsbreedte (us)
HerhaUngsfrekwentie (Hz)
Energiespectrum (%)

ontwerp

500
20
50

2000
0,5

gerea-
liseerd

400
20
40

500
0,3

Alle 12 versnellerstations werken
nu op 2 MW r.f. pdekvermogen,
enkele ervan hebben al gedraaid
op 4 MW. Het laatste vermogen
voor alle stations betekent een
maximale energie van 500 MeV
wat wij in 1983 hopen te
bereiken.

Belangrijk in verband met de
toekomstplannen van het instituut
i s , dat een station gevoed door

een 25 MW piekvermogen klystron goed heeft gefunctioneerd. Gebruikmakend van
bovengenoemde proef kon eind 1982 een energie van 500 MeV worden gerealiseerd,
uiteraard bij een lage 'duty factor' van <0,l%. Wat betreft de vele andere
technische ontwikkelingen vermelden we slechts de volgende. De zeer goede
reproduceerbaarheid en de computer-besturing van alle belangrijke machineparame-
ters maakten het mogelijk een programma (SARAS) te implementeren. Dit zal de
bediening van de versneller op den duur zeer vergemakkelijken, doordat «Po
vroegere voor experimenten bruikbare instellingen van de bundel via dit programma
snel "teruggevonden" kunnen worden.

In tabel 2 wordt het aantal bedrijf suren, onderverdeeld naar verschillende
categorieën, vermeld. Het totaal aantal uren (4000) correspondeert met minder
dan 2000 uur op vol vermogen, daar de energie en de duty factor in het
verslagjaar niet boven de 300 MeV respectievelijk 1% hebben gelegen. Het
rendement in de beschikbare uren, vanuit het experiment gezien, is gemiddeld iets
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kleiner geweest dan 50%, met een
Tabel 2 ; Bedrijfsuren per activiteit duidelijke tendens naar verbetering (-65%)

in het laatste kwartaal. Een begin i s
gemaakt met snel omschakelen van de
bundel naar de verschillende
experimenteerstations •

Experimenten MEA

EMIN

LEF

LECH

PIMU

VD

Onderhoud MEA

270

2300

625

200

100

5

500

De bundeltransportsystemen naar alle
stations functioneren nu goed. Ook Mer i s
de computer-besturing van groot belang
gebleken voor het snel verkrijgen van
reproduceerbare instellingen. Ook hier zal

Totaal 4000 h e t eeTder genoemde SARAS programma
ingeschakeld worden, ter verdere verhoging
van het rendement voor de eigenlijke
experimenten.

• Computersysteemgroep (CSG)

Verbetering van het "IKO-net" computernetwerk i s gerealiseerd door vervanging van
twee PDP 11/45 computers door twee nieuwe van het type PDP 11 /44 met elk
1024 KByte geheugen. Centrale besturing van versneller en afbuigstations i s
gerealiseerd, evenals invoering van "SARAS" voor terugvinden en opnieuw instellen
van versnellerparameters. Installatie van een snelle 80 MByte Ampex disk heeft
onder andere het on-line opslaan van experimentele gegevens drastisch verbeterd.
De vervanging en uitbreiding van <operator> console faciliteiten met behulp
van op de MIK-11/2 processen gebaseerde systemen i s ter hand genomen, waarbij
op grote schaal gebruik gemaakt wordt van automatische softwareconversie met
behulp van micro-processoren. Een aantal "buiten"-gebruikers heeft nu toegang tot
het netwerk (NIKHEF sectie-H en de Universiteit van Amsterdam).

• Elektronische afdeling DIGEL

Het onderhoud van alle elektronische installaties rondom versneller, afbuigstations
en experimentele opstellingen neemt een groot deel van de tijd van de afdeling in
beslag. Opbouw van speciale testfaciliteiten voor betere dienstverlening i s gaande.
Hierbij wordt uiteraard het accent gelegd op het opsporen van de oorzaken van
storingen bij de versneller en meetopstellingen. Resultaten hiervan zijn duidelijk
merkbaar als een verhoging van de betrouwbaarheid.

De mogelijkheid van off-line testen van apparatuur door technici en fysici werd
verbeterd door uitbreiding van het instrumentarium met een CAMAC micro-
processorsysteem V. Ten behoeve van het 4 MW bedrijf van de versnellerstations i s
een gloelstroomtransformator ontworpen. De decectie-elektronica voor de
spectrometers in het 500 MeV EMIN station (QDD en QDQ) i s nu voltooid
(impulsberelk van 10%). Een gewijzigde versie van de "tijd naar plaats" omzetter
i s opgeleverd voor deze detectiesystemen. Voor de PIMU experimenten werd een
data-acquisitiesysteem gebouwd dat in grots "Ijnen het voor de EMIN ontwikkelde
DAPS systeem volgt: een bussysteem mee een programmeerbare 'hardware
controller' .

Ongeveer 10% van de tijd i s besteed aan opleiding (stages en afstudeeropdrachten)
en 10% aan algemene technische ontwikkelingen.
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• Mechanische afdeling (MTG)

Ongeveer de helft van de inspanning was dlrekt gekoppeld aan het in bedrijf hebben
en houden van versneller en experimenteerhallen. In het bijzonder werd een
bijdrage geleverd voor afbouw van de magneten voor de PIMU en VU bundelkanalen.
De ulttreefoHes en dradenkamers van de EMIN spectrometers werden verbeterd en
een grote bundelstop achter het elektron-pion conversie-target werd ontworpen.

Mechanische verbeteringen aan de versneller betreffen hoofdzakelijk de Freon
spoelplaten van de modulatoren en collimatoren in de bundelbehandelingssystemen.

Tenslotte werden werkzaamheden verricht voor het Daresbury projekt, dat de bouw
door NIKHEF-K van een Nederlands bundelkanaal betreft bij de Engelse synchro-
tronstralingsfacüiteit en voor het PANDA projekt van ECN waarvoor de eerste
dradenkamer eind 1982 i s afgeleverd.

• Projekt "UPDATE"

Ter verhoging van de 'duty factor1 van de elektronenbundel tot boven 80% wordt
gewerkt aan het ontwerp van een pulsverlengend magnetisch systeem. Injectie in dit
systeem zal gebeuren bij een lage duty factor MEA bundel ( l-2*10~3) terwijl
extractie zodanig wordt geprojecteerd dat het huidige AFBU systeem zal kunnen
worden gehandhaafd. Door de maximale energie te beperken tot 600 MeV kan het
nieuwe systeem nagenoeg binnen de bestaande gebouwen worden geprojecteerd,
terwijl tevens het meetinstrumentarium (spectrometers) niet hoeft te worden
vervangen. De huidige ontwerpactiviteiten zullen resulteren in een officieel voorstel
ter financiering van dit UPDATE projekt. Het NIKHEF-K zal hiermede zijn
vooraanstaande plaats vooral op het gebied van cafncidentLemetingen gedurende
langere tijd kunnen innemen.
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Technicus
Scanner
Scanner
Technicus

4 .
Dikmans-de Koning, A.C.M. KUN Sekretaresse

part-tune
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De volgende personeëlaledea hebben gedurende het verslagjaar hun dienstverband
beëindigd. Kun nieuwe betrekking staat In de tweede kolom.

Armltage, Dr. J.
Borgonjen, T.C.C.
Buikman, Dr. D.
Chen, Dr. H.
Donkers, E.
Exmann, H.
Guo, Dr. J .C.
Kes, K.
Koek-Tlppman, E.G.
Kok, E.
Leeuwaarde, W. E. D .van
Panne man, W.
Poel, Dr. P.A.M.M. v .d.
Smits, J.C.A.
Spuybroek, Drs.T.
VHet-Hempel, H.E.van

Carlton Univ., Ottawa (Can.)
Psychologie studie
Philips
MIT
Vrije beroepen
Studie Erasmus Universiteit
University of Peking
Amanuensis MTS
VUT
Ziektewet
Onbekend
Programmeur 'de Kruühoorn'
Centraal Bureau Statistiek
Administratief medewerker
PTT, Leldschendam
VUT
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C . NIKHEF-K (Amsterdam)

1 . Experimentele fysici
Arnold, Dr. H. FOM
Bailey, Dr. J . M . FOM
Dantzig, Dr . R. van FOM
Duinker, Dr. W. FOM
Dunn, Dr. P . C . FOM
Herder, Drs . J . W . A . FOM
Jage r , Dr . C.W. de FOM
J a n s , Drs . E . FOM
Keizer, Drs . P . H . M . FOM
Konijn, Dr . I r . J . FOM
Laan, Drs . J . B . v . d . FOM
Laplkas, Dr. L . FOM
Lingenan, Dr . E .W.A. FOM
LuLckx, I r . G. FOM
Maas, Dr . R. FOM
Schutten, Dr . J . FOM
Selig, Drs . A.M. FOM
Vries, Dr. H. de FOM
Vries, P ro f .Dr . C de FOM
Wapstra, P ro f .Dr . A . H . FOM
Witt Huberts, Dr . P . K . A . de FOM

2 . Experimentele chemici
Bakker, C . N . M . FOM
Brinkman» Dr . G.A. FOM
Diemer, E . L . FOM
Gelder, J . J . van FOM
Halteren, G.W. van FOM
Kapteijn, Mw. J . C . FOM
Lei j , Dr. M. v . d . FOM
Leurs, G . A J . FOM
Lindner, Dr. L. FOM
Louwrier, Dr. P.W.F. FOM
Peelen, B. FOM
Polak, Dr. P . FOM
Rao, Dr. B.S.M. FOM
Schimmel, A. FOM
Stock, F.R. FOM
Veen, W. v .d . FOM
Veenboer, J . T . FOM
Visser, Drs. G.W.M. FOM
Visser, J . FOM
Wisse, J . FOM

3 . Theoretici
Forest, Dr. T. de FOM
Hermans, Drs. W.C. FOM
Koch, Dr. J . H . FOM
Ohta, Drs. K. FOM
Ohtsuka, Dr. N. FOM

Projectleider Pimu
Onderzoek m . b . v . plonen en muonen
Onderzoek m . b . v . plonen en muonen
Onderzoek m . b . v . plonen en muonen
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Onderzoek m . b . v . plonen en muonen
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Onderzoek m . b . v . plonen en muonen
Projectleider Emin
Elektronenverstrooiing
Beherend directeur
Elektronenverstrooiing
Elektronenverstrooiing
Wetensch. Werkgr.leid. E lek t r .ve r s t r .
Wetenschappelijk directeur
Elektronenverstrooiing

Analist
Radiochemicus
Analist
Magazijnbeheerder
Analist
Analist
Radiochemicus
Analist
Radiochemicus
Radiochemicus
Bedrijfsgroep Chemische Techniek
Radiochemicus
Radiochemicus
Bedrijfsgroep Chemische Techniek
Bedrijfsgroep Chemische Techniek
Glasinstrumentmaker
Bedrijfsgroep Chemische Techniek
Radiochemicus
Analist, Stralingsdeskundige
Bedrijfsgroep Chemische Techniek

Theorie
Theorie
Theorie
Gastmedewerker Theorie
Theorie
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Sagawa, Dr. H.

4 . Groep Versneller Techniek
Bakker, K.
Bar, H.
Boer Rookhulzen, H.
Bruinsma, Ir. P.J.T.
Buitenhuis, W.E.J.
Conijn, W.A.M.
Groen, P.J.M, de
Heine, E.
Hoekstra, Ir. R.
Hoetmer, N.
Heutenik, B.
Jansen, L.W.A.
Koenderink, G«J.
Kroes, Ir. F.B.
Kuijer, L.H.
Kuijt, Ing. J.J.
Moerman, C.
Molendijk, Ing. J .C.
Noomen, Ir. J.G.
Noteboom, C.W.J.
Schiebaan, Ing. C.
Schwebke, H.
Sluijk, 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.P.A.M.

Wieten, P.

5 . Computer Systeem Groep
Bie, Dr. J.E.P. de
Blom, Drs. C L .
Caarls, N.
Bokman, Ing. H.
Gelderen, Drs. M. van
Hart, Ing. R.G.K.
Huis, C.M.
Kolde wijn, Dr. P.
Maaskant, Ing. A.
Oudolf, J.D.
Raaij, Drs. T.W. v.d.
Ruiter, Ing. J.D. de
Tierie, Mw. J.J.E. '
Wijk, R.F. van
Zuijdendorp, Ing. A.

FOM Theorie

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
FOM
FOM
Asd
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

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

Sr. systeem-program meur
Sr. systeem-programmeur
Systeem -program meur
Systeem -program meur
Hoofd Beheer - groepsleider
Systeem-beheerder
Systeem-beheerder
Sr. systeem-programmeur
Systeem -beheerder
Gedetacheerd door de gem. Amsterdam
Systeem-programmeur & techn. groepsl.
Sy stee m -program meur
Systeem-verzorgster
Systeem -program meur
Systeem -program meur

part-time
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Boer, J . de
Boerkamp, A .L J .
Born, E.A. v .d .
Dekker, J .P .
Dijkstra, N.
Es, J .T . van
Feijen, C.

Harmsen, C«I.
HogenUrk, J~J.
Kate, Ing. P.U. ten
Koh, E.
Kruijer, A.H.
Kwakkel, Ir . E.
Oostveen, Ing. K.
Pebesma, J . S .
Peek, H.Z.
Reen, A.T.H, van
Ros, E.
Schendeier, W.J.
Schipper, J .D .
Stolte, J .
Trigt, J .H. van
Verkooijen, J .C .
Visschers, Dr. J .L.
Zwart, Ing. A.N.M.

' t Mechanisch Technologisch*?
Arink, R.P.J.
Beumer, H.
Bijleveld, Ing. J.H.M.
Boomgaard-Hilferink, M w. J
Bosman, G.J.
Boucher, A.
Brand, Ing. J .F.J . v .d .
Bron, M.
Bruijne, H.G.
Daalmeijer, P.
Dirkzwager, W.H.
Doets, M.
Doornik, ri.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.
Lefevere, Y.
Lunteren, J . van
Muller, A.
Schreuder, P.
Spruit, D.
Thobe, P.H.
Touw, J.

•Iinp
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
Asd

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
M.S.
FOM
FOM

Afdeling
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

Magazijnbeheerder
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Medewerker magazijn;
gedetacheerd door de gem. Amsterdam
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Hoofd
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Mechanicus
Elektronicus
El ekiTAn1cuft
Elektronicus
Elektronicus
Technische software
Elektronicus

Tekenaar-constructeur
Galvanotechidcus
Hoofd tekenkamer
Administratie
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Hoofd Groep speciale technieken
Fijnmechanicus
Groep speciale technieken
Galvanotechnicus
Bemetel leerling
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Fijnmechanicus
Groep speciale technieken
Hoofd afdeling
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Tekenaar-constructeur
Groep speciale technieken
Magazijn
Bemetel leerling
Sous-chef
Fijnmechanicus
Fijnmechanicus
Hoofd lnstrumentmakerij



Veen, J . van
Veen, J . van der
Verlegh, W . F . H . P .
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FOM Fijnmechanicus
FOM Fijnmechanicus
FOM Groep speciale technieken

8.
Audenaerde, C . L . J . A . FOM
Peperkamp, Ing. J . A . M . FOM
Post, Dr. J . C . FOM

Veüigheids technicus
VeÜigheids technicus
Hoofd Veiligheidsdienst

9 . Studenten / Wetenschappelijke afvtiBterrten

Bonnie, R .J .M.
Borghols, W.T.A.
Burghardt, A . C .
Quint, E . N . M .
Zacharov, I .

Kaarsgaren, A.
Prins, L .

Goudoever, J . van
Moddemeijer, R.
Veerman, H.

Bekkers, F . F .
Beugeling, W.A.
Poeser, W.A.

Student
17^08-1981
17-08-1981
26-01-1981
17-08-1981
15-05-1981

01-03-1982
17-08-1981

01-09-1981
18-08-1980
03-08-1981

18-10-1982
01-09-1982
09-08-1982

Wetensch. ass.
Emin

01-05-1982 Emin
01-08-1981 Emin
01-05-1982 Emin
01-06-1982 Emin

Emin
Emin (op eigen verzoek en onbezoldigd)

01-07-1982
03-07-1981
01-05-1982

Pimu
Pimu
Pimu

Pimu
Pimu
Pimu

1 0 . Volontairs
Benthem, G.H.C.
Brouwer, J . A .
Bruyn, J .M. de
Damen, O.P.
Frederiks, C.F.M.
Gopie, R.Ch.
Haan, P .A.L. den
Hoekstra, E.J.
Koek, B.H.
Krop, P .C .
Kunst, F.J.
Linnemeijer, B.F.
Mulder, B .N .
Os, H.T.G. van
Ruytenschüdt, R.
Schooneveld, D.J.
Smit, A.H.
Smit, T.T.
Termaat, E.
Tomassen, M.G.H.
Velthuis, C.P.
Verkooijen, J . C .
Verstegen, P.
Vet, G.P.A.

lmnd Groep Versneller Techniek
1 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
4 mnd Elektronische tHgita\i> afdeling
1 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
1 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
1 mnd Groep Versneller Techniek
1 mnd Groep speciale technieken (vacuümtechn.)
lmnd Groep Versneller Techniek
k\ mnd Groep speciale technieken (vacuümtechn.)
1 mnd Groep Versneller Techniek
4 mnd Elektronische «Hgtt-aia afdeling
4 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
3% mnd Mechanisch Technologische Afdeling
1 mnd Groep speciale technieken (vacuümtechn.)
5 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
4% mnd Elektronische digitale afdeling
5 mnd Elektronische digitale afdeling
4% mnd Groep Versneller Techniek
k\ mnd Elektronische digitale afdeling
4 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
1 mnd Elektronische <*fg«-aia afdeling
5 mnd Elektronische digitale afdeling
5 mnd Mechanisch Technologische Afdeling
3% mnd Mechanisch Technologische Afdeling
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Witt, G.D. de
Woudboer, M.K.
Zoen, A.F.

3\ mnd Mechanisch Technologische Afdeling
5 mnd Elektronische digitale afdeling
4% mnd Groep Versneller Techniek..

De volgende personeelsleden hebben gedurende het verslagjaar hun dienstverband
beëindigd. Hun nieuwe betrekking i s in de derde kolom vermeld.

Audi, Dr. G.
Bokman, Ing. H.
Bronkhorst, A.W.
Geuzebroek, Ing. N.R.
Hultzer, H.J.
Jong, Dr. D. de
Kltz-Hendrlksen, Mw. A.
Korsse, Drs. J*
Kuyk, A.A.M.
Pol, Ing. J .P .
Steeden, Drs. J.W.C, van
Thoeng, Drs. Y.H.
Zeko-Simlc, Mw. V.

FOM
FOM
* • •
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

(gast)
Bedrijfsleven
Onbekend
Bedrijfsleven
V.Ü.T.
Phüips-Duphar
A.O.
Onbekend
Onbekend
bedrijfsleven
A.O.
Onbekend
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D . NIKHEF, Geïntegreerde sectie (Amsterdam)

1 . Beheerszaken
Akkerman, H.J.M.
Ardonne, C.T.
Bakker, M.A. de
Balkenende, A.
Berg, A. van den
Botter-Scheen, Mw. W.J.
Breukers, R .J .H.
BriaLre, G.W.
Bueren-Kooij, Mw. J . van
Drieman, E.
Ek, Ing. J .
Geene, W. van
Gerritsen-Visser, J .
Hammer, G.L.
Helner-Tasma, Mw. E.
Heuvel, Mw. G.A. van den
Hofstee, R.J.
LJpma, C.
Jansen, J . L .
Jel les , W. van
Kandelaar, G.F.J .
Knip, J .
Kolkman, J .
KuLjl, Mw. N.
Langenhorst, A.
MasseHng, H.P.
Moi Thuk Sung-Sparendam, Mw.SEH.
Oberski, Dr. J . E . J .
Oskam-Tamboezer, Mw. M.
Ovezall, K.E.
Ploeg, F.
Prins, A.
Quasten, E.
Reuvers-Verkerk, Mw. E.M.
Sch3fer-v.d. Weyden, W.
Schutten, Dr. J .
Snelling Berg, G.
Stam, J .C .M.
Tierie, Mw. J . J . E .
Uitendaal, A . S .
Velde, K.M. van der
Vonk, M.C.
Vries, W. de
Wettum, J . van
Zeist, W. van

*

*
*
*

FOM
FOM
FOM
T?OM
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

FOM
FOM
FOM
FOM

Contacten toegepast onderzoek
Bewaking
Medewerker sekretariaat
Hoofd beheerszaken
Techn. en Huish. Dienst
Bibliotheek
Techn. en Huish. Dienst
Hoofd boekhouding
Sekretaresse
Algem. mag. transport & inkoop

UvA Hoofd inkoop
Bewaking
Techn. en Huish. Dienst
Hoofd alg . mag. & transp. .inkoop
Techn. en Huish. Dienst
Receptioniste-telefoniste
Sekretaresse
Techn. en Huish. Dienst
Hoofd bewaking
Bewaking
Boekhouder
Chef Techn. en Huish. Dienst
Techn. en Huish. Dienst
Bibliotheek
Algem. mag. transport & inkoop
Techn. en Huish. Dienst
Techn. en Huish. Dienst
Beleid en organisatie
Sekretaresse
Coördinator WCW zaken
Loco-hoofd Techn. & Huish. Dienst
Techn. en Huish. Dienst
Personeels-administratie
Sekretaresse
Receptioniste-telefoniste
Beherend directeur
Bewaking
Techn. en Huish. Dienst
Assistent boekhouder
Receptioniste-telefoniste

UvA Sekretaresse
BibHothekaresse
Techn. en Huish. Dienst
Bewaking
Algem. mag. transport & inkoop

part-time
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APPENDIX B Lidmaatschap van besturen en commissies

1 . NIKHEF-Bestuur

Leden

Dr. C.J.M. Aarts (KUN)
Prof.Dr. J . Blok (FOM)
Prof.Dr. D.W. Bresters (UvA)
Prof.Dr. J . C . Khiyver (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 directeur FOM, sekretaris NIKHEF-bestuur
Prof.Dr. A.N. Dlddens directeur NIKHEF sectie-H
Prof .Dr. A.H. Wapstra directeur NIKHEF sectie-K
Dr. J . Schutten beherend directeur NIKHEF

2 . Wetenschappelijke Programma Commissie (WPC) sectte-H

Prof .Dr. A.N. Dlddens, voorzitter
Dr. F.A. Berends
Dr. P . Duinker
Dr. W. Hoogland
Dr . I r . D.J. Schotanus
Prof.Dr. A.G. Tenner
Dr. F . Udo

3 . Dagelijks Bestuur Wetenschappelijke Raad (DBWR) sectie-K

Prof .Dr. A.H. Wapstra, voorzitter
Dr. J . H . Bailey
Dr. R. van Dantzig
Dr. J . H . Koen
Dr. L. Lindner
Dr. P.W.F. Louwrier
Prof .Dr. G. van Middelkoop
Prof .Dr. C. de Vries
Dr. P.K.A. de Witt Huberts

4 . Lidmaatschap van NIKHEF-H stafleden In internationale commissies e .d.

i) Advisory Committee CERN users, CERN
Dr. J . J .M. Timmermans

il) Akademische Raad, Sectie Natuurkunde
Prof.Dr. E.W. Kittel

iii) Bestuur Sectie Natuur- en Sterrekunde Nijmegen
Prof.Dr. E.W. Kittel
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iv) CERN council
Prof.Dr. J.C. Kluyver

v) Curatorium Inst. fiir Hochenerglephys., österr. Akademie der Wis-
senschaften
Prof.Dr. E.W. KitteL

v i ) European Committee on Future Accelerators, CERN
Prof.Dr. A.N. Diddens
Dr. D.J. Holthuizen
Prof.Dr. R.T. Van de Walle

v i i ) Extended Scientific Council (DESY)
Prof.Dr. A.N. Diddens

viii) High Energy Physics Board of the European Physical Society
Prof.Dr.Ir. J .C. Sens

lx ) Onderwijscommissie NNV
Prof.Dr. E.W. Kittel

5. Instltuutsraad (IR) sectte-H

B. Jongejans (voorzitter)
G.N.M. Kieft (sekretaris)
P.F. Klok
J. Konijn
N.G. Macnack
H.J.A. Vink
G.A. de Vries (plv. voorzitter)
L.W. Wiggers (plv. sekretaris)

Ondernemingsraad (OR) sectie-K Reglementencommissie 1̂KHEFH5R_

H. Boer Rookhuizen J. Ek (sectie-H)
A. Boucher (sekretaris) B. Jongejans (sectie-H)
P.U. ten Kate H.W.A. SchuLjlenburg (sectie-H)
F.B. Kroes (voorzitter) J .S. Pebesma (sectie-K)
E.W.A. LLngeman H. de Vries (sectie-K)
J.S . Pebesma
A. Prins
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APPENDIX C

Raming van de inkomsten en uitgaven van het NIKHEF in het kalenderjaar 1982.

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 VUA.

1. Inkomsten (Mfl.)

Personeelskosten
Exploitatiekosten
Investeringen

FOM
Sectie-H

UvA

1,81)
2)

KUN

1,9
0,3 ' 0,3

14,6 2,1 2,2

2)3)

Sectie-K
FOM VUA

12,5
10,5
0,9

1,1
0,3
0,4

2)3)

23,9 1,8

Totaal

44,6

Bovendien stelt het Ministerie van 0&W nog een bijdrage beschikbaar voor
reiskosten van reizen naar CERN, ten bijdrage van ongeveer Mfl. 0 , 3 ; dit bedrag
i s niet opgenomen in de tabel.

2a. Uitgaven (Mfl.)

Personeelskosten
Algemene kosten
Bedrijfskosten
incl. rekenmachines
Materiele kredieten
FOM-bureau
Investeringen

Sectie-H
Amsterdam NJjn

9,6
1,0

1,9
2,1
0,6
0,6

2,5

0,6

15,8 3,1

Sectie-K
Amsterdam

25,7

Totaal

44,6

1 ) 2 ) 3 ) .
zie C2.
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2b. Spectacatte van enkele posten van de exploitatiebegroting (kfl.)

Gebouwen
Belasting, verzekeringen
Kantoorkosten, vdtzendkr., e. d.
Reiskosten, conferenties, repres.
CERN-reizen, O&W , .
Gemeensch. voorzieningen WCW
Elektriciteit, gas en water
Rekenmachines e.d.
Hulpmiddelen MEA
Bibliotheek
Hulpmiddelen & instr. techn. afd.
Hulpmiddelen & instr. wet. afd.
Inrichting experimenteerhallen MEA

-.et t i e K

Sectie-H
Amsterdam

253
161
250
249
255
100
370

1130
-
50

750
1693

Nijmegen

20
70

540

sectie H

Sectie-K
Amsterdam

820
320
190
190

27
85

2680
674

1555
75

1059
1353

756

Budget-verdeling (grafische weergave): (1) personeelskosten, (2) algemene kosten
(inbegrepen het onderhoud aan gebouwen, verwarming, belastingen, verzekeringen,
en schoonhouden), (3) bedrijfskosten (waaronder elektrische energie, gas en water
plus laboratoriumbenodigdheden), (4) instrumentatie, (5) CERN-reizen, (6)
bestuurskosten en (7) investeringen, links: sectie-K, en rechts: sectie-H.

3 )

Schatting
Exclusief de infrastructurele kosten in Nijmegen en bij de VUA (onder andere
rekenkosten)
Deze bedragen zijn niet toegankelijk voor de beleidvoerende organen in het
NIKHEF, doch worden uitgegeven voor het deelprogramma van de KUN,
respectievelijk VUA
Dit bedrag betreft slechts uitgaven in de exploitatie-sfeer. Er is ook een bijdrage
in mankracht ten bedrage van ongeveer 50 kfl. voor NIKHEF-H, 300 kfl. voor
NIKHEF-K; in mindering te brengen op de personeelskosten
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APPENDIX D Publlkatic

D • 1 Onderzoekartikelen

Sectie-H

Adeva, B. et a l . (Buikman, D . , Chen, H . S . , Duinker, P . , Guo, J . C . , Harting,
D . , Ho, M . C . , Luit, E . J . , Massaro, G . G . G . ) .
"Experimental limits on the productioa of excited leptons and stable heavy
leptons".
Phys. Rev. Lett. 48_ (1982) 9 6 7 .

Adeva, B. et a l . (Buikman, D . , Chen, H . S . , Duinker, P . , Guo, J . C . , Harting,
D . , Ho, M . C . , Lult, E . J . , Massaro, G . G . G . ) .
"Experimental tests of higher-order Quantum Electrodynamics at small distances".
Phys. Rev. Lett. ^8_ (1982) 7 2 1 .

Adeva, B. et a l . (Chen, H . S . , Duinker, P . , Harting, D . , Ho, M . C . , Luit,
E . J . , Massaro, G . G . G . , RykaczewskL, H . ) .
"Measurement of charge asymmetry in e+e~ -»• u+ii"'".
Phys. Rev. Lett. ^8_ (1982) 1701 .

Adeva, B. et a l . (Chen, H . S . , Duinker, P . , Harting, D . , Ho, M . C . , Luit,
F . J . , Massaro, G . G . G . , RykaczewskL, H . ) .
"Search for charged Hlggs, scalar taus and a test of technicolor models".
*hys. Lett. 115B (1982) 345 .

Allasda, D. et a l . (Barlag, S . , Dam, P. van, Wolf, E. de , Jongejans, B . ,
Tenner, A . , Visser, C , Wigmans, R . ) .
"Proton and Neutron Structure Functions from Antlneutrino Interactions In
Deuterium".
Phys. Lett. 117B (1982) 2 6 2 .

Apeldoorn, G.W. van, Harting, D . , Holthulzen, D . J . , Pogroms, B J . en
Rijssenbeek, M.M.H.M. et a l .
"Rapidity density distributions in antiproton-proton collisions".
Phys. Lett. 115B (1982) 5 5 .

Apeldoorn, G.W. van, Harting, D . , Holthulzen, D J . , Leeuw, J .M. de-,
Pijlgroms, B.J. en Rijssenbeek, M.M.H.M. et a l .
"The Reaction pp + A(1236) A(1236) at beam momenta of 7 . 2 3 GeV/c and 1 2 . 0
GeV/c".
Zeitschrift fUr Physlk C (Particles and Fields) _12_ (1982) 9 5 .

Armitage, J .C.M, et a l . (Armitage, J . C . M . , Bobbdnk, G .J . , Erné, F . C . ,
Kooijman, P . , Sens, J . C . , Timmer, J . ) .
"Diffraction Dissociation in Proton-Proton Collisions at ISR Energies".
N u d . Phys. B194 (1982) 3 6 5 .

ArnLson, G. et a l . (Hertzberger, L . O . , Holthulzen, D . J . ) .
"First observation of Correlations between high transverse momentum charged
particles in events from the CERN Ftoton-antLproton collider".
Phys. Lett. 118B (1982) 173 .



1
D2

Arnlaon, G. et al . (Hertzberger, L .O. , HolËhvdzen).
"Transverse momentum spectra for charged particles at the CERN proton-antlproton
Collider".
Phys. Lett. 118B (1982) 167.

Barber, D.P. et al . (Bufkman, D . , Chen, H . S . , DuLnker, P . , Guo J . C . ,
Hartdng, D . , Ho, M.C. , Luit, E .J . , Massaro, G.G.G. ) .
"Measurement of hadron production and three-jet event properties".
Phys. Lett. 108B (1982) 63 .

Barlag, S . , Dam, P. van, Wolf, E. de, Jongejans, B . , Tenner, A . , Visser, C.
en Wlgmans, R. et al.
"Charged Hadron Multiplicities in High Energy anti-neutrino neutron and proton
interactions".
Zeitschrift fUr Physdk C (Particles and Fields) U_ (1982) 283.

Barth, M. et al. (Poel, P.A. van der, Gatlgnon, L . , Schotanus, D J . , Stergiou,
A . , Walle, R.T. Van de ) .
"A Study of K+p Elastic Scattering and Reaction K+p + K+pn+w" at 70 GeV/c".
Zeitschrift für Physdk C (Particles and Fields) ^6_ (1982) 111.

Barth, M. et al. (Gatlgnon, L . , Poel, P.A. v . d . , Schotanus, D.J . , Stergiou,
A . , Walle, R.T. Van de ) .
"Inclusive <)» production in K+p Interactions at 70 GeV/c".
Phys. Lett. 117B (1982) 267.

Battiston, R. et al. (Koene, B . , Iinssen, L . , Swol, R. van, Timmermans, J . ) .
"First results on low momentum transfer elastic scattering at the CERN proton-
antiproton collider".
Phys. Lett. 115B (1982) 333.

Battiston et al . (Koene, B . , Swol, R. van, Timmermans, J . ) .
"Measurement of the proton-antiproton elastic and total cross section at a centre-
of-mass energy of 540 GeV".
Phys. Lett. 117B (1982) 126.

Bergshoeff, E. et al . (Wit, B. de, Nieuwenhutzen, P. van).
"Ten-dimensional Maxwell-Einstein supergravity, its currents, and the issue of i ts
auxiliary fields".
Nucl. Phys. B195 (1982) 97 .

Bergsma, F . , Dorenbosch, J . , Jonker, M., Nieuwenhuis, C. en Udo, F . , et a l .
"Measurement of the ratio of the cross-sections of muon neutrino and antineutrino
scattering on electrons".
Phys. Lett. 117B (1982) 272.

Bobblnk, G J . et al. (Bobbink, G.J., Driel, M.A. van, Ernê, F . C . , Langeveld,
W.G.J., Sens, J . C . ) .
"Correlations Between High Momentum Secondaries in pp Collisions at / 8-44.7
and 62.3 GeV".
Nucl. Phys. B204 (1982) 173.

Brick, D. et al. (Bock, H. de, Crijns, F . , Kittel, W., Metzger, W., Pols, C ,
Schouten, M., Walls, R. Van de ) .
"Approach to Scaling in Inclusive n+/%~ Ratios at 1.47 GeV/c".
Zeitschrift fUr Physik C (Particles and Fields) tf_ (1982) 11 .



D3

Brick, D. et a l . (Bock, H. de , Crijns, F . , Kittel, W., Metzger, W., Pols, C ,
Schouten, M. , Walle, R. Van d e ) .
"Hadron production in u + p , K+p and pp Collisions a t 147 GeV/c and Properties of

Jet-Like Multlparticle Systems".
Zeitschrift ftir Physlk C (Particles and Fields) J £ (1982) 1 .

Brick, D. et a l . (Bock, H. de , Crijns, F . , Kittel, W., Metzger, W., Pols, C ,
Schouten, M. , Walle, R. Van d e ) .
"Inclusive Strange-Resonance Production in pp, n + p and K+p Interactions at 147
GeV/c".
Phys. Rev. D25_ (1982) 2248.

Brick, D. et a l . (Bock, H. de , Crijns, F . , Schouten, M. , Walle, R. Van d e ) .
"Measurement of the Multiplicities in the Collision of Hadrons with Heavy Nuclei
at 200 GeV/c".
Nud . Phys. B201 (1982) 189.

Brick, D. et a l . (Bock, H. de , Crijns, F . , Kittel, W., Metzger, W., Pols, C ,
Schouten, M. , Walle, R. Van d e ) .
"Topological, Total and Elastic Cross Sections for K+p, it+p and pp Interactions at
147 GeV/c".
Phys. Rev. £25_ (1982) 2794.

Chang, T . H . , Gaemers, K J . F . en Neerven, W.L. van.
"Order a 8 corrections to intermediate boson masses".
Phys. Lett . 108B (1982) 222.

Chang, T . H . , Gaemers, K . J . F . en Neerven, W.L. van.
"QCD corrections to the mass and width of the intermediate vector bosons".
Nud. Phys. B202 (1982) 407.

CvLtanovid, P. et al. (Lauwers, P.G.M.) .
"The planar sector of field theories".
Nud. Phys. B203 (1982) 385.

Dam, P.H.A. van.
"Measurement of the neutral to charged current cross section ratios for nwftHro
interactions on proton and neutron".
Proceedings of the Int. Conf. "Neutrino '82", BalatontUred, Hongarije c
((Boedapest) 1982) Volume 2, p . 51 .

Daum, C. et al . (Daum, C , Hertzberger, L .O. , Hoogland, W., Jongedus,
R.T. , Polok, G., Spierenburg, W., Tiecke, H.G., Wiggers, L.W.).
"Inclusive A( 1,520) Production in 100 GeV pBe Interactions".
Zeitschrift für Physik C (Particles and Fields) _13_ (1982) 273.

Duinker, P.
"Jet Formation in e+e" Interactions".
Physics In Collision, High Energy ee/ep/pp Interactions, (Trower, W., en Bellini,
G., editors), (Plenum Press, New York, 1982) Volume I , 123.

Duinker, P.
"Review of e+e~ Physics".
Rev. Mod. Phys. 54 (1982) 325.



D4

Duinker, P.
"Search for New Particles and Electro-Weak Interference Effects In e+e~
Interactions".
Proceedings of International Conference on High Energy Physics, Lisbon Portugal
(Dias de Deus, J . , en Soffer, J . , editors), (1982) 98.

Duinker, P . , Guo, J . C . , Hartlng, D. , Hartjes, F . , Hertzberger, L.O. ,
Hoekstra, J . , Konijn, J . , Massaro, G.G.G. en Walenta, A.H.
"Space resolution of a drift chamber with multiwire sampling".
Nucl. Instr. and Meth. 201 (1982) 351.

Dziembowskl, Z . , Metzger, W.J. en Zralek, M.
"Can the Isgur-Karl Model be Succesfully Applied to Meson-Baryon Two-Body
Reactions? " .
Zeitschrift ftlr Physlk C (Particles and Fields) U_ (1982) 201.

Erné, F.C.
"Fragmentation in High Energy pp Interactions".
Proceedings of an international conference on physics in collision: high energy
ee/ep/pp interactions, Blacksburg Virginia (Trower, W.P., en Bellini, G.,
editors), (Plenum Press, New York) Volume 1 (1982) p . 297.

Gaemers, K.J.F.
"Higgs bosons and heavy flavours at LEP".
Phys. Lett. 119B (1982) 212.

Gatdgnon, L. , Hwa, R.C. , Poel, P.A. v .d . , Stergiou, A. en Walle, R.T. Van
de.
"Quark Distribution in the Kaon: A Study of Hadron Structure by Low-p^
Reactions".
Phys. Lett. 115B (1982) 329.

Guo, J . C . , Hartjes, F.G. en Konijn, J .
"The use of laser Induced electron clusters for driftchamber tests".
Nucl. Instr. and Meth. JZ04_ (1982) 77.

Hari Dass, N.D. en Lauwers, P.G.M.
"Some approximate calculations in SU(2) lattice mean field theory".
Nucl. Phys. B210 [FS6] (1982) 388.

Hertzberger, L.O.
"The Fast Amsterdam Multiprocessor (FAMP) System".
Comp. Phys. Comm. 26_ (1982) 79.

Hoogland, W.
"Detectoren voor elementaire deeltjes".
Natuur en Techniek _50_ (1982) 142.

Humpert, B. en Neerven, W.L.
"Diagrammatic mass factorisation".
Phys. Rev. D25_ (1982) 2593.

Jonker, M., Panman, J . en Udo, F . , et al .
"Experimental study of differential cross-sections in charged-current neutrino and
antlneutrino interactions".
Phys. Lett. 109B (1982) 133.



DS

Jonker, M., Panman, J. en Udo, F . , et al .
"The response and resolution of a fine-grain marble calorimeter for hadronic and
electromagnetic showers".
Nud. Instr. and Meth. ^00_ (1982) 183.

Klttel, W.
"Review of Developments on Soft Hadronic Multiparticle Physics''.
Proc. XII Int. Symp. on Multiparticle Dynamics, Notre Dame 1981 (V.P. Kenney
en W.D. Shephard, editors), World Scientific Singapore (1982) p. 3 .

Klttel, W.
"The influence of Partons on Soft Hadronic Reactions - A Review".
Proc. XVI-th Recontre de Moriond, Les Arcs 1981 (J. Iran Thanh Van, editor),
Editions Frontiëres, Volume H (1982) p. 469.

Konijn, J. et al.
"Rotational Bands in I 5 2 S m , observed following the (a,2ny) reaction".
Nud. Phys. A373 (1982) 397.

Marzo, C. de et al. (Crijns, F . , Metzger, W.J., Pols, C. en Spuybroelc T.
"A Study of Deep Inelastic Hadron-Hadron Collisions with a Large Acceptance
Calorimeter Trigger".
Phys. Lett. 112B (1982) 173.

Marzo, C. de et al. (Crijns, F . , Metzger, W.J., Pols, C. en Spuybroek, T . ) .
"Multiparticle Production on Hydrogen, Argon and Xenon Targets in a Streamer
Chamber by 200 GeV/c proton and antLproton beams".
Phys. Rev. I)26_ (1982) 1019.

Metzger, W.J.
"High-pT Hadron-Hadron Interactions and QCD".
Acta Physica Polonica B13 (1982) 691.

Miller, E.S. et al. (Sens, J . C . ) .
"Backgrounds at the SLC".
Proceedings of the SLC Workshop on experimental use of the SLAC linear collider,
Stanford linear accelerator center, Stanford, California (V.S. ) (SLAC-report 247
( 1 9 8 2 ) ) .

Neerven, W.L.
"Momentum subtraction scheme in the axial gauge".
Zeitschrift fur Physik C (Particles and Fields) _U_ (1982) 241 .

Niczyporuk, B. et al. (Ktfnig, A . C . , Schotanus, D J . ) .
"Measurement of R in e+e~ Annihilation for / s between 7.4 and 9.4 GeV/c".
Zeitschrift für Physik C (Particles and Fields) _15_ (1982) 299.

Oers, W.T.H, et al. (Koene, B . ) .
lfl*He(p,2p)3H reaction at Intermediate energies".
Phys. Rev. C25 (1982) 390.

Patel, G.D. et al. (Apeldoorn, G.W. van, Harting, D . , Holthulzen, D J > ,
Pijlgroms, B.J. , Rijssenbeek, M.M.H.M.).
"General features of pp interactions at 7.3 GeV/c".
Zeitschrift für Physik (Particles and Fields) 12 (1982) 189.



D6

Piuz, F. et al . (Timmermans, J . ) .
"Evaluation of systematic errors In the avalanche localization along the wire with
cathode strips read-out MWPC".
Nud. Instr. and Meth. 196 (1982) 451.

VayakL, A. et al. (Holthuizen, D J . , Pijlgroms, B . J . ) .
"A comparison of pp Annihilations Into Charged particles, e+e~ -»- Hadrons and
e+e" •*• 4-, T -»• Hadrons".
Zeltschrift für Physlk C (Particles and Fields) _15_ (1982) 193.

Walle, R.T. Van de.
"Partons in Soft Hadronlc Processes".
Progress in Scientific Culture, Ettore Majorana, Vol. 6 .4 (1982) p . 368.

Why man, B.M. et al . (Apeldoorn, G.W. van, Harttng, D . , Holthulzen, D J . ,
Pijlgroms, B.J . , Rljssenbeek. M.H.H.M.) .
"Inclusive resonance production in 7 .3 GeV/c pp Interactions" •
Zeitschrift fur Phydk (Particles and Fields) U_ (1982) 203.

R. Wlgmans.
"Kernspectroscople met pionen".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 2 1 .

R. Wigmans.
"Muonspinrotatle".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 73 .

Wit, B. de.
"Conformal invarlance in extended supergravlty".
In: "Supergravity 1981", Proceedings of the first school on supergravlty (1981)
(Ferrara, S . , en Taylor, J . G . , editors), (Cambridge Univ. Press, 1982) 267.

Wit, B. de.
"Functional methods in quantum field theory".
In "Fundamental Interactions" (Proceedings of the 1981 Cargise School on
Fundamental Interactions (Levy, M. et a l . , editors), (Plenum Press, New York,
1982) p. 1.

Wit, B. de en Rocek, M.
"Improved tensor muliiplets".
Phys. Lett. 109B (1982) 439.

Wit, B. de en Nicolai, H.
"N»8 Supergravity".
Nucl. Phys. B208 (1982) 323.

Wit, B. de en Nicolai, H.
"N-8 Supergravity with local S0(8) x SU(8) invaxiance".
Phys. Lett. 108B (1982) 285.

Wokers, G.F. 3 3
"Magnetic moments and structure of the nuclei H, He and of baryons".
Zeltschrift fur Physik A306 (1982) 33 .



i

D7

Nagekomen artikelen en publlkat&es

Arrdson, G. et a l . (Hertzberger, L . O . , Holthuizen, D . J . ) .
"Some observations on the first events seen at the CERN Proton-Antiproton
Collider".
Phys. Lett. 107B (1981) 320 .

Humpert, B. en Neerven, W.L. van.
"Mass and infrared regularlzation in a non-lightlike axial gauge".
Phys. Rev. D24 (1981) 2245.



D8

Sectie-K

Audi, G., Epherre, M., Thlbault, C , Wapstra, A .H. , en Bos, K.
"Masses of Rb, Cs and Fr Isotopes".
Nucl. Phys. A378 (1982) 443.

Bakker, C.N.M., Brinkman, G.A., Halteren, B.W. van, Jong, D. de en Visser,
J .
"Cross sections for photon induced nuclear reactions".
J . Lab. Comp. Radiopharm. Vi_ (1982) 1329. jj

Bason, E . , Bressani, T . , Chlavassa, E . , Costa, S . , Dellacasa, 6 . , Gallio, M.,
Musso, A . , Rapettl, M., Doesburg, W. van, Zephat, A . 6 . , Dantzig, R. van,
Davles, J . D . , Playfer, S.M., Bos, K., Frame, D . , Michaeles, E .G. , EJjk,
C.W.E. van, Lourens, W., Kernel, G. , Stanovnlk, A . , Tanner, N.W. en
Mirfakhrai, N.
"it"16o backward elastic scattering in the ( 3 , 3 ) resonance region".
Phys. Lett. 118B (1982) 319.

Bhave, R . N . , Brinkman, G.A., Rao, B.S.M, en Halteren, B.W. van.
"Reactions of recoil 38C1 atoms with liquid chlorotoluenes".
Radiochim. Acta 3 ^ (1982) 185.

Bijl, L.T. van der, Blok, H .P . , Frey, R. , Richter, A. en Witt Huberts, P.K.A.
de.
"Quenching of the electron scattering form factor of the 1 + state 3 .48 MeV in
8 8Sr and the influence of the A(1232)-dsobar".
Z. Phys. A305 (1982) 231 .

Brinkman, G.A.
"Doserates during isotope production".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. _33_ (1982) 109.

Brinkman, G.A.
"In-beam production of labeled compounds".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. 33_ (1982) 525.

Brinkman, G.A.
"Reactions of radioactive recoil atoms with (Halo)ethylenes".
Chem. Rev. JJ2_ (1982) 245.

Brinkman, G.A. en Lou wrier, P.W.F.
"Muonische radlkalen In gesubstitueerde aromaten".
Chem. Weekblad 21ei (1982) 315.

Brinkman, G.A., Lou wrier, P.W.F.
"Muon spin rotatie aan muonische radlkalen in aromaten en alkenen".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 44 .

Brinkman, G.A. en Visser, J .
"Reactions of recoil l 8 F , 3 l t mCl and 38C1 atoms with CCL4, CHCL3 and CFCI311.
Radiochem. Radioanal. Lett, jt^ (1982) 331.



D9

Bronkhorst, A . , Dunn, F . C . , Keizer, P.H.M., LapfltSs, L . , Witt Huberts,
P.K.A. de.
"Experiments with the 2-spectrometer coincidence facility ( e , e ' p ) coincidence
experiments at NIKHEF-K".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 44 .

Dunn, P . C . , Witt Huberts, P.K.A. de.
"A facility for charged pion detection at NIKHEF-K".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48_ (1982) 45 .

Halteren, B.W. van, Veenboer, J.Th. en Brinkman, G.A.
"Exchange reactions of 'hot' and 'thermal' 3 8 d atoms with dichlorobenzenes" *
Radiochem. Radioanal. Lett. ^ (1982) 373.

Jans, E . , Barreau, P . , Bernheim, M., Finn, J .M. , Morgenstern, J . , Mougey,
J . , Tarnowski, D . , Turck-Chieze, S . , FruUanL, S . , Garibaldi, F . , Capitani,
G .P . , Sanctls, E. de, Brussel, M.K. en Sick, I .
"Quasifree ( e . e ' p ) reaction on 3He".
Phys. Rev. Lett. 49_ (1982) 974.

Johansson, T . , Konijn, J . , KrogulskL, T . , Polkanov, S . , Reist, H.W. en Obeli,
G.
"Radlatdonless 3d •*• Is transition in muonLc atoms of 2 3 8 U " .
Phys. Lett. 116B (1982) 402.

Jong, D. de, Brinkman, G.A. en Halteren, B.W. van.
"Chemical effects of the 7 6 > 7 7 Kr + 7 6 » 7 7 B r decay in trifluoiromethanes".
Radiochem. Radioanal. Lett. 55_ (1982) 113.

Jong, D. de, Bakker, C.N.M., Halteren, B.W. van, Kaspersen, F.M. en
Kooiman, H.
"Excitation labeling of simple organic molecules with 7 6Br and 7 7 Br".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. _33_ (1982) 69 .

Jong, D. de en Halteren, B.W. van.
"On the preparation of carrier free CF380mBr".
Int. J. Appl. Radiat. Isotop. ^3_ (1982) 387.

Leij, M. van der.
"Labeling with reactor produced Quorine-18".
J . Lab. Comp. Radiopharm. ^ 1 (1982) 1509.

Lindner, L. en Polak, P.
"On the production of no-carrier-added 3 2 S i , a potential research tool".
Radiochim. Acta ^ 1 (1982) 23 .

Moddemeijer, R . , Blommestein, G., Dantzig, R. van, Stolk, C , Tjon, J .A.
"Faddeev calculations compared with each other and with experimental data for
p(d,pp)n at Ep - 50 MeV".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 43 .

Roduner, E . , Brinkman, G.A. en Louwrier, P.W.F.
"Muonlum-substltuted organic free radicals In liquids. Muon-electron hyperflne
coupling constants and the selectivity of formation of methyl-and fluorine-
substituted cyclohexadienyl-type radicals".
Chem. Phys. 73 (1982) 117.



D10

Sagawa, H. , Drfssing, T. en Neergard, K.
"Deformed Independent particle model and yrast spectra in the l l t 6Gd region".
Proc. 1982 INS Int. Symp. on Dynamics of nuclear collective motion. High spin
states and transitional nuclei, at the foot of Mt. Fuji, 6-10 juli, 1982 (Ogawa,
K. en Tanebe, K., editors), (institute for Nuclear Study, University of Tokyo)
(1982) 289.

Sagawa, H. en Giai, Nguyen Van.
"RPA calculation of Gamov-TeUer and Mt states fnnimHng A-hole excitation".
Phys. Lett. 113B (1982) 119.

SeUg, A.M., Lapilfis, L . , Witt Huberts, P.K.A. de en Suzuki, T.
"Quenching of M3 strength in the ground state of 6 5Cu".
Z. Phys. A3O7 (1982) 247.

TeeHng, M.T.A., Aten, A.H.W. J r . , Louwrier, P.W.F., Boersma, J. en Apers,
D.J.
"Annealing of radiomanganese in KMnO^ and in mixed crystals of KMnO^ with
KCIO4, KReO4 and KBF4".
J . Inorg. Nud. Chem. 43_ (1981) 3047.

Teeling, M.T.A., Aten, A.H.W. J r . , Boersma, J. Louwrier, P.W.F. en Apers,
D J .
"The chemical state of 8 2 Br, 8 1 m S e and 7 6 As recoil atoms In KBrC>3 crystals".
J . Inorg. Nud. Chem. 43_ (1981) 3043.

Veenboer, J . Th. en Brinkman, 6 .A.
"Reactions of recoil T atoms with liquid chloroethylenes".
Radiochlm. Acta 30_ (1982) 193.

Veenboer, J.Th. en Brinkman, G.A.
"Reactions of recoil Tritium with liquid chloromethanes".
Radiochim. Acta 3J_ (1982) 7.

Visser, G.W.M, en Diemer, E.L.
"The reaction of astatine with aromatic diazonium compounds".
Radiochem. Radioanal. Lett. _51_ (1982) 135.

Visser, G.W.M, en Diemer, E.L.
"The synthesis of organic At-compounds through thallium compounds".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. ^3_ (1982) 389.

Visser, J . , Bakker, C.N.M., Brinkman, G.A., Proot, B. en Jacobs, E.
"Cross sections per equivalent quantum for (y ,n) reactions on C, N, 0 , F and
Cl".
Int. J . Appl. Radiat. Isotop. 33. (1982) 1381.

Vries, C. de, Forest, T. de, J r . , Jager, C.W. de, Jans, E . , Koch, J . H . ,
LapikSs, L . , Maas, R. , Vries, H. de, Witt Huberts, P.K.A. de.
"Future ( e . e 'p ) experiments at IKO".
Proceedings of the Workshop on Nuclear physics with real and virtual photons,
'From collective states to quarks in nuclei1, held in Bologna (Italy) November
25-28 , 1980 (Arenhövel, H. en Sarius, A.M., editors);
Lecture notes in physics, vol. 137 (Ehlers, J. et a l . , editors), (Springer
Verlag, Berlin, etc . 1981) 258.



1
on

Vries, H. de.
"The electron scattering facilities at NIKHEF-K".
Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde B48 (1982) 44.

Wapscra, A.H.
"Determination and use of nuclear masses".
Institute of Physics conference no. 62, Chapter 4 . Paper presented at the
4 t h ( U , Y ) Internat, symp., Grenoble, 7-11 september 1981 (the Institute of
Physics, Bristol, etc.) (1982) 535.

Wielinga, B.J. , 3 Mulder, K., Dantzlg, R. van en Slaus, I .
"The reaction He + p + p + p + d studied with BOL at 69 MeV 3He incoming
energy".
Nucl. Phys. A383 (1982) 11.

Witt Huberts, P.K.A. de.
"Electromagnetic interactions with nuclei at high momentum transfer".
Proc. Ninth Int. Conf. on high energy physics and nuclear structure, Versailles,
Frankrijk, 6-10 juli 1981 (CatÜlon, R. , Radvanyi, R. en Perneuf, M., editors).
Nucl. Phys. A374 (1982) 165c.

Nagekomen artikelen en publlkaties

Brinkman, G.A. en Lou wrier, P.W.F.
"Muonische radikalen in aromaten".
Chem. Weekblad juni (1980) m363.

Brinkman, G.A. en Veenboer, J.Th.
"Reactions of recoil tritium atoms with fUiorobenzenes".
Radiochim. Acta 2$_ (1981) 21 .

Visser, G.W.M., Diemer, E.L. en Kaspersen, F.H.
"The nature of the Astatine-protein bond".
Int. J . App. Radiat. Isotop. 32_ (1981) 905.

Vtles, H. de.
"The beam system at NIKHEF-K (formerly IKO)".
Argonne National Laboratory report ANL/PHY-81-2 (iV-G-l) .

Wapstra, A.H.
"(Outline for) Compilation, evaluation and extrapolation of nuclear mass data"*
Proceedings of the first conference on Nuclear Structure Data Evaluation,
APS/Division of nuclear physics Autumn fall, AsfLomar conference grounds, Pacific
Grove (California, V.S. , April 1982), LBL-14070. UC-34. CONF-811078.
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D.2 Bijdragen, ingestuurd bij conferenties

Sectie-H

VI European Symposium on nn and qq interactions, Santiago de ComposteUa
(Spanje) 30 augustus - 3 september 1982

N. Amos et al . ( G J . Bobbink en M. Botrje, F. linde (RU-Utrecht)).
- "Comparison of pp and pp elastic scattering at / s » 3 0 . 4 and / s=52 .8 GeV".

5-th International Symposium on High Energy Spin Physics, Brookhaven (M.Y.,
V . S . ) , 16 - 22 september 1982

G.F. Wouters.
- "Electromagnetic form factors and quark structure of the nucleon".

XXL International Conference on High Energy Physics, Parijs (Frankrijk), 26 - 31
juli 1982

C. Daum et al. (C. Dautn, H. Dijkstra, L.O. Hertzberger, W. Hoogland, R.T.
Jongerius, W. Spierenburg, H.G. Tiecke, L.W. Wiggers).
- 'Inclusive charm production in high energy it~/pBe Interactions".

C. Daum et al. (C. Daum, H. Dijkstra, C. Hard wick, W. Hoogland, R.T.
Jongerius, W. Spierenburg, H.G. Tiecke, L.W. Wiggers).

"Double <)> meson production In I 00 GeV/c it~Be interactions".

BARI-CRACOW-LIVERPOOL-MPI-NUMEGEN-Collaboratie.
- "A Study of Large Transverse Energy Hadron-Hadron Interactions at 150 and

300 GeV/c using a Large Acceptance Calorimeter".

LEBC-EHS-CoUaboratie.
- "Charmed Particle Production in 360 GeV it~p and 360 GeV pp Interactions".

LEN A-Collaboratie.
- "R-scan results in e+e" annihilation between 7 .4 and 9 .4 GeV".

W.J. Metzger.
- "Particle production at 200 GeV p and p in Xenon".

AMSTERDAM-BERGEN-BOLOGNA-PADOVA-PISA-SACLAY-TORINO-Collaboratie.
- "Preliminary measurement of the v„ and v„ - Nucleon Charged Current Total

Cross-Section".
- "Fragmentation of the Hadronic System in a v Deuterium Experiment,

Comparison with the Lund Model".
- "Production of Neutral Strange Particles in D2 and D2 Charged Current

Interactions".
- "Single Pion Production in Charged Current Antineutrino Deuterium Interactions

at High Energies".

' voorzover verschillend van pubUkaties
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Xinth International Symposium on Multiparticle Dynamics, Volendam, 6-11 juni
1982

BRUSSELS-CERN-GENOVA-MONS-NDMEGEN-SERPUKHOV-Collaboration.
- "Inclusive 4> production in K+p-interaction8 at 70 GeV/c".

"Inclusive A polarization in K+p Interactions".
- "Energy and Quantum number Flow in K+p and u+p Interactions at 32 and 70

GeV/c".
- "Quark Distributions In the Kaon".

G.J. BobhLnk et al . (G.J. Bobbdnk, H.A. van Driel, F.C. Ernê, U . G J .
Langeveld, J .C. Sens en M.A. Botje, R.J. Goosens, B.K. van Uitert, D.A. van
Wezep (Rü-ütrecht)).
- "Diffractive production of high momentum n and K mesons in pp collisions at

• s - 4 4 . 7 GeV at the CERN ISR".
- "The production of high momentum lambda, anti-lambda, A(1520) , $(1020) and

antdproton particles in pp collisions at / s»63 GeV".

P.H.A. van Dam.
"Hadron production in a v-D£ experiment: a comparison with the Lund
fragmentation model".

B. Koene, R. van Swol, J . Timmermans.
- "Measurement of the elastic scattering and of the total cross section at the

CERN pp Collider".

International Workshop on Bismuth Germanate (Princeton University), Princeton
( V . S . ) , 10 - 13 november 1982

M.A. van Driel, J .C. Sens.
- "Comparison of photodiode and photomultiplier response in applications at high

energy".
"The effect of heat on radiation damage in large Nal crystals".

Morlond Workshop on Heavy Flavours, Les Arcs (Frankrijk), 24 - 30 januari 1982

P. Weilhammer et al . (C. Daum, H. Dijkstra, L.O. Hertzberger, W. Hoogland,
R.T. Jongerius, G. Polok, W. Spierenburg, H.G. Tiecke, L.W. Wiggers).

"Observation of Inclusive charm production in high energy 7t+Be interactions".

XVII-th Rencontre de Moriond, Les Arcs (Frankrijk), 20 - 26 maart 1982

B. Koene, R. van Swol, J . Timmermans et al .
- "First results from the UA4 experiment at the CERN Collider".

2-nd International Conference on Physics in Collision, Stockholm (Zweden), 2 - 4
juni 1982

B. Koene, R. van Swol, J . Timmermans et al .
- "Measurement of elastic scattering and of the total cross section at the CERN

pp Collider".
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September School on Supergravlty and Supersymmetry, ICTP, Triest (Italië) ,
6 - 1 5 september 1957

B. de Wit.
- "Multiplet calculus".

Workshop on physics at LEAR with low energy cooled anttprotons, Erice (Italië),
9 - 16 mei 1982

J. Bailey et al . (J. Bailey, R. Blokzijl, K. Bos, J .C. Kluyver, J . Konijn, L.
Linssen).
- "A polarized antiproton beam at LEAR".

J . Bailey et al . (J. Bailey, R. Blokzijl, K. Bos, J .C. Kluyver, J . Konijn, L.
Linssen).
- "Status report on experiment PS172".
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Sectie-K

5th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, Siovok (Hongarije), 19-24
september 1982

P.W.F. Louwrler.
"Radlolysls of chlorobenzene".

Gordon Photonudear Conference, Boston (Massachusetss, V . S . ) , 9-13 augustus
1982

P.K.A. de Witt Huberts.
- "Coincidence experiments at NIKHEF-K".

J .H. Koch.
- "Photonudear reactions and isobar propagation".

Hot Atom Chemistry Symposium, Davis (California, V . S . ) , 27 juni - 3 juli 1982

G.A. Brinkman.
- "Reactions of recoil T and Mu with liquid chloroethylenes".

G.A. Brinkman.
- "Chemistry of energetic chlorine atoms".

G.A. Brinkman.
- "Reactions of Bromine-76 and Bromine-77 formed by decay of Krypton-76 and

Krypton-77 with gaseous halomethanes".

G.A. Brinkman.
- "Reactions of Huonium with arenes".

L. Lindner.
- "A source of Sülcon-32/Phosphorus-32 decay system".

P. Polak.
"Recoil chemistry of Phosphorus-32 in salts HPFg" •

INS Symposium on Dynamics of Nuclear Collective Motion, Lake Yamanku (Japan),
6-10 juli 1982

H. Sagawa.
- "Deformed independent particle model and yrast spectra In the l l | 6Gd region".

Int. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam, 30 augustus - 3 september 1982

P.K.A. de Witt Huberts.
"Magnetic electron scattering - comparison with other reactions", Invited talk»
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R. van Dantzlg, G J . F . Blommestein, P. Moddemeljer.
- "On the deep minimum in proton-Induced deuteron breakup".

L.R. Kouw, L.T. van der Bijl, H.F. Blok.
- "The contribution of the (p ,d)(d ,p) process to proton Inelastic scattering".

P. Kolde wijn, F.W.M, de Boer, P.H. Walker.
- "Collectivity and coupling of positive parity states in even deformed nuclei".

R. van Dantzlg.
- "Anomalons: Isospin-stretched configurations of nucleons and 'A'?"*

H. Sagawa, Nguyen van Giai.
- "RPA calculations of spin-dependent excitations with A-hole excitations".

H. Sagawa, T. Suzuki, C. Gaarde.
- "On the quenching of spin-dipole transition strength due to isobar-hole

mixings".

S.K. Platchkov, J.M. Cavedon, J .C. Clemens, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, P.
Leconte, X-H. Phan, S. Williamson, P.K.A. de Witt Huberts, L. Lapikas, I .
Sick.
- "Meson exchange effects In the magnetic form factor of 5 1 V".

P.Y. Bertin, B. Coupat, G. Fourtrder, A. Gerard, E.W.A. Ilngeman, J . Miller,
J . Picard, B. Saghai, K.K. Seth, P. Vendn.
- "if-helium isotopes differential elastic scattering cross sections below 65

MeV".

Kyoto Summer Institute on Microscopic Theories of Nuclear Collective Motions,
Kyoto (Japan), 12-16 juli 1982

H. Sagawa.
- "Self-consistent RPA theory and spin-dependent excitations".

NNV Najaarsvergadering, Petten, 15 oktober 1982

W. Dutnker.
- "Pionic shifts and widths of deeply bound states in Mg, Al, Au and Bg

isotopes".

A J . H . Donné, G. van Middelkoop, T. Prins, L. de Vries, J . van der Laan, L.
Lapikfis, A. Selig, J. Verheyen.
- "The NIKHEF 180° electron scattering facility and some preliminary results".

M. Berkhout, W.H.A. Hesselink, Tj. Ketel, G. van Middelkoop.
- "A channel for low-energy pion experiments".

NNV-Voorjaarsvergadering, Nijmegen, 13-14 april 1982

R. Moddemeijer, G. Blommestein, R. van Dantzig, C. Stolk, J .A. Tjon.
- "Faddeev calculations compared with each other and with experimental data for

p(d,pp)n at Ep - 50 MeV".
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G.A. Brinkman, P.W.F. Louwrier.
"Muon spin rotatie aan muonische radikalen in aromaten en alkenen".

H. de Vries.
- "The electron scattering facilities at NIKHEF-K".

A. Bronkhorst, P.C. Dunn, P.H.M. Keizer, L. Lapikfis, P.K.A. de Witt Huberts.
"Experiments with the 2-spectrometer coincidence facility ( e , e ' p ) coincidence
experiments at NIKHEF-K".

P.C. Dunn, P.K.A. de Witt Huberts.
- "A facility for charged pion detection at NIKHEF-K".

Workshop in Photo- and electroproduction of pions, Mainz (West-Duttaland). 1-3
november 1982

J.H. Koch.
- "Photo- and electroexcitation of A-Isobars in nuclei".

Workshop on "The use of electron rings for nuclear physics research in
intermediate energy region", Lund (Zweden), 5-7 oktober 1982

J.H. Koch.
- "Photonuclear reactions at Intermediate energies".

P.K.A. de Witt Huberts.
- "(e .e 'X) experiments at NIKHEF-K".

Nagekomen conferentiebijdragen

First Conference on Nuclear Structure Data Evaluation, APS/Division of nuclear
physics fall meeting, Asflomar conference grounds, Pacific Grove (California,
V . S . ) , 27-30 oktober 1981

A.H. Wapstra.
- "(Outline for) Compilation, evaluation and extrapolation of nuclear mass data".

45-er Physikertagung Hamburg 1981 gemeinsam mit der Frühjahrstagung Hamburg
1981 Kern- und Tellchenphysik, Kurzzeit- und Plasmaphysflt In der Univeraitat
Hamburg, Hamburg (West-Duitaland), 23-27 maart 1981

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 der Laan, L. LapikSs, G. LuJjckx, R.
Maas, J.G. Noomen, A.M. Selig, J.M. Verheijen, 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 . Donnë,
G. van Middelkoop, L. de Vries.
- "Electron scattering facilities at Amsterdam".
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B. Balestrl, F.Y. Bertin, B. Coupat, G. Founder, A. Gerard, E.W.A. Lingeman,
J . Müler, J. Heard, B. Saghal, K.K. Seth, P. Vernin.
- "Pion scattering on Helium at low energies"*

P.W.F. Alons, H.P. Blok., L.T. van der Bijl, J .F.A. van Hienen, J .J .Z.
Zalmstra, P.K.A. de Witt Huberts, R. Frey.
- "Elastic and inelastic scattering and potential models n " .

E. Jans, P. Barreau, M. Bernheim, M. Finn, J . Morgenstern, J . Mougey, D.
Tarnovski, S. Turck-Chieze, M. Brussel, G.P. Capitani, E. de SanctLs, S.
Frullani, I . Sick.

"The quasi-free ( e , e ' p ) reaction on 3He".

11-th IHAC symposium, Davis (California, V . S . ) , 16-21 Augustus 1981

G.A. Brinkman, J.Th. Veenboer.
- "Reactions of recoil T and Mu CCl̂  and 02^01^ -n" .

G.A. Brinkman, E. Roduner, P.W.F. LouwrLer.
- "Reactions of muonium with arenes", (IIL-6).

i

D. de Jong, G.A. Brinkman, B.W. van Halteren, H. Kooiman, J.Th. Veenboer.
- "Reactions of 7 6 » 7 7 B r formed by the decay of 7 6 » 7 7 Kr with gaseous

halomethanes", (XV-3).

I
L. Lindner, P. Polak. i
- "A source of the 3 2 Si + 3 2 P decay system", (XVII-1).

G.A. Brinkman.
- "Chemistry of energetic chlorine atoms", (VII-4).

Workshop on High-resolution, large-acceptance spectrometers, Argonne National
Laboratory, kcrj>^z° (Illinois, V . S . ) , 8-11 september 1981

H. de Vries.
- "The beam system at NIKHEF-K (formerly IKO)", ( iV-G-l) .
- "The QDD and QDQ spectrometers at NIKHEF-K", ( V - E - l ) .
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D. 3 Proefschriften

Sectie-H

Dr. D. Bvdkmin.
"Aspects of electromagnetic and weak interactions in electron positron annihilation
at PETRA".
(15 september 1982, Universiteit van Amsterdam).

Dr. P.A.J. van Deurzen.
"Inclusive 4>-meson productdon in 93 and 63 GeV/c hadron interactions"*
(17 februari 1982, Universiteit van Amsterdam).

Dr. R.T. Jongerius.
"Single and double $ -meson production in hadronic interactions at 100 and 175
GeV/c".
(11 mei 1982, Universiteit van Amsterdam).

Dr. B.J. Pijlgroms.
"Multiparticle production in pp annihilation reactions at 7 .23 GeV/c and 12
GeV/c".
(3 februari 1982, Universiteit van Amsterdam).

Dr. P. v .d . Poel.
"Inclusive Strange Particle Production on K+p Interactions at 70 GeV/c".
(4 februari 1982, Universiteit van Nijmegen).

Dr. P.D.V. van der Stok.
"Miilrifnm injection into the CERN proton synchrotron booster".
(6 oktober 1982, Universiteit van Amsterdam).

Dr. E. de Wolf.
"Charged current neutrino and antineutrlno interactions in hydrogen and
deuterium".
(26 mei 1982, Universiteit van Amsterdam).
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Sectie-K

L.T. van der Bijl.
"Nuclear structure of 88Sr and 90Zr investigated by (e ,e ' ) and Cp,p')
reactions" •
(11 november 1982, Vrije Universiteit Amsterdam).

E. Jans.
"Determination of the proton spectral function of 3He with the (e.e'p) reaction".
( l september 1982, Universiteit van Amsterdam (1022)).

D. de Jong.
"Chemical effects of the radioactive decay 7 6 ,77Kr -»• 7 6 ,77Br reactions of recoil
bromine in the gas phase".
(29 september 1982, Universiteit van Amsterdam (ISBN 90 6488 006 9 [1026])).

K.D. van der Linde.
"Recoil 18F-chemistry in fluoroalkanes".
(27 januari 1982, Universiteit van Amsterdam (ISBN 90 6488 004 2 [997]) ) .

G.W.M. V-iiser.
"Some aspects of the organic, biological and inorganic chemistry of astatine".
(29 september 1982, Universiteit van Amsterdam (ISBN 90 6488 005 0 [1026])).
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D.4 Interne rapporten, sectie-H

D.A.I Amsterdam

CERN/SPSC/82-57 R. Bailey et al. (C. Daum, G. de Rijk, C. Hard wick, W.
Hoogland, H. Tiecke, L. loggers).
"Investigation of charm production In hadrocdc Interactions
using high-resolution silicon detectors".

CHARM rapporten

CERN-EP/82-154

CERN-EP/82-193

CERN-EP/82-194

CERN-EP/82-206

CERN-EP/82-207

CERN-EP/82-148

F. Bergsma, J. Dorenbosch, H J . Jonker, C.H.M.
Nieuwenhuis at al .
"Search for coherent muon pair production by neutrinos and
antineutrinos".
F. Bergsma, J . Dorenbosch, M.J. Jonker, C.H.M.
Nieuwenhuis et al .
"Bounds on supersymmetric particles from a proton beam-
dump experiment".
F. Bergsma, J. Dorenbosch, M.J. Jonker, C.H.M.
Nieuwenhuis, F. Udo et al .
"Experimental study of the nucleon structure functions and
of the gluon distribution from charged-current neutrino and
antlneutrino interactions".
F. Bergsma, J. Dorenbosch, M.J. Jonker, C.H.M.
Nieuwenhuis, F. Udo et al. _
"Experimental study of the reaction v^e ' * u~ve"«
M.J. Jonker, F. Udo et al .
"Measurement of the polarization of positive muons produced
in high-energy antlneutrino interactions".
M.J. Jonker, F. Udo et al .
"The limited streamer tube system of the charm
collaboration".

NIKHEF-H rapporten (wetenschappelijk)

nr. 1,

nr.

nr.

nr.

nr.

2 ,

3 ,

A,

5,

P. Duinker, J .C. Guo, D. Halting, F. Hartjes, J . Hoekstra,
L.O. Hertzberger, J . Konijn, G.G.G. Massaro, A.H. Walenta:
Space Resolution of a Drift Chamber with Multi-wire Sampling.
P. Cvitanovié, P.G. Lauwers, P.N. Scharbach:
The planar sector of field theories.
A.G. Tenner, M.E.J. Wigmans:
Measurement of 1-prongs in the anti-neutrino deuterium
experiment.
W.L. van Neerven:
Momentum subtraction scheme In me axial gauge.
J .C . Guo, F.G. Hartjes, J . Konijn:
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The use of laser induced electron clusters for drift
chamber tests,

nr. 6 , P.G. Kuijer (supervisors B.J. Pijlgroms, D. Harting):
pp reactions at 7.23 GeV/c and 12 GeV/c, master thesis,

nr. 7 , P. Rewiersma:
Twisted-pair cables.

nr. 8 , G.F. Wolters:
Electromagnetic radii and quark structure of the nucleon.

nr. 9 , J . -M. Frère, J.A.M. Vermaseren:
Radiative corrections to masses in the standard model with two
scalar doublets,

nr. 10, B. de Wit:
N*8 Supergravity.
Invited talk given at the Sixth Workshop on Current Problems in
High Energy Particle Theory, Florence, 2-4 June 1982.

nr. 1 1 , R.A. Kunne (supervisors S.J.M. Barlag, A.G. Tenner):
One pion production by neutrino charged current interactions on
neutrons,

nr. 12 , G.F. Wolters:
Electromagnetic form factors and quark structure of the nucleon.
Contribution to the 5 t h International Symposium on High Energy
Spin Physics, Brookhaven, N.Y. , 16-22 September 1982.

nr. 13, J . Buskens, B. Koene, L. Linssen, P. Rewiersma, H.
Schuijlenburg, R. van Swol, J. Timmermans en M. Haguenauer,
G. Rolron, J. Velasco:
Small high-precision wire chambers for the measurement of pp
elastic scattering at the CERN collider,

nr. 14, B. de Wit, H. Nicolai:
Unification and extended supergravity.
Based on talks presented at the XXI International Conference on
High Energy Physics, Paris, 26-31 July, 1982.

nr. 15, J.A.M. Vermaseren:
Two Photon Processes at Very High Energies,

nr. 16 , B. de Wit, R. Philippe, A. Van Proeyen:
The improved tensor multiplet in N=2 supergravity.

nr. 17, B. de Wit:
N=8 Supergravity.
Invited talk given at the Third Marcel Grossmann Meeting on the
Recent Developments of General Relativity, Shanghai, 30 August -
2 September 1982.

nr .18 , (Geen wetenschappelijk rapport uitgekomen),
nr. 19, G.F. Wolters:

Electromagnetic form factors and quark structure of the nucleon.
nr. 20, W.L. van Neerven, J.A.M. Vermaseren, K.J.F. Gaemers:

Lepton-jet events as a signature for W-productton in pp
collisions.
E. Bergshoeff, M. de Roo, B. de Wit:
Conformal supergravity in ten dimensions.
N.D. Hari Dass, P.G. Lauwers, A. Patkos:
An analytic variatLonal study of the phase structure of compact
QED on the lattice.
N.D. Hari Dass, P.G. Lauwers:
Variational study of Z(2) lattice gauge theories.
W. Hoogland et al . (the ACCMOR-CoUaboration, C. Daum, L.O.
Hertzberger, W. Hoogland, R.T. Jongerius, G. Polok, W.
Spierenburg, H.G. Tiecke, L.W. Wlggers):
Inclusive $ -meson production in K", p and pBe Interactions at 100

nr.

nr.

nr.

nr.

21 ,

22 ,

23 .

24.
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GeV/c
nr. 25, B. de Wit:

Multiplet calculus,
nr. 26 , H.L. Groenstege, G.J. Evers:

COCO & PRIME, an intelligent interface for multi-wire
proportionaL chambers, interfacing the RMH - system to the FAMP-
system.

PEP9 rapporten

TG257 J .C. Sens: Recovery of Nal crystals.
TG259 H.P. Paar, J .C . Sens: Spot checks of the septum field map.
TG26O J .C. Sens: Comment on the momentum distribution of Bhabha events.
TG261 J .C. Sens: Test of septa/SQl compensation.
TG263 W.G.J. Langeveld: Note on the accuracy of Jan Timmer's veld routine.
TG273 J.C.M. Armitage: The R.F. Shielding of DC1.
TG274 J. Weber: Crossing counter clock.
TG275 F.C. Ernê, K.H. Kees: Progress in IDC of f l ine software.
TG276 H.P. Paar: Check of septa magnetic field.
TG279 A.M. Eisner, H.P. Paar: Towards an extra-particle pass 1 filter.
TG281 H.P. Paar: Observation of hadrons in PEP-9 proper.
TG283 B.K. van Uitert: Bhabha angular and energy distributions ( cont . ) .
TG284 B.K. van Uitert: The X, Y and Z of driftchamber multiplicities in

PEP-9.

D .4 .2 Nijmegen

CERN/ISR rapporten

CERN/EP/82-35

CERN/EP/82-181

CERN/EP/82-163

G.J. Bobbink, M.A. van Driel, F.C. Erné, W.GJ.
Langeveld, J .C . Sens en M.A. Botje, R.J. Goossens, P.
Hoppenbrouwer, B.K. van Uitert (RU-Utrecht).
"Correlations between high momentum secondaries in pp
collisions at / s - 4 4 . 7 and 62.3 GeV".
G.J. Bobbink, M.A. van Driel, F.C. Ernê, W.G.J.
Langeveld, J .C. Sens en M.A. Botje, R«J. Goossens, P.
Hoppenbrouwer, B.K. van Uitert (RU-Utrecht).
"The production of high-momentum particles and resonances
in pp collisions at the CERN intersecting storage rings".
N. Amos et al. (G.J. Bobbink en M. Botje, F. linde
(RU-Utrecht)).
"Comparison of pp and pp elastic scattering at / s « 5 2 . 8
GeV".
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EHS rapporten

M. Aguüar-Benltez et al. (F. Hartjes, P. van Hal, W. Klttel, A. Stergiou, D.
Toet).
"The European Hybrid Spectrometer - A Facility to Study MuLtttiadron Events
Produced in High Energy Interactions".
CERN/EP 82-75 .

M. AgufLar-BeirLtez et al. (F . Hartjes, A. Stergiou, D. Toet).
"lifetime Measurement of Charm Mesons Produced in n"p and pp Interactions at
360 GeV/c".
CERN/EP 82-188.

M. Aguüar-Benltez et al . (P . van Hal en D. Toet).
"Charm D-Meson Production in 360 GeV n"p Interactions; Evidence for Leading
Quarks".
CERN/EP 82-203.

M. Aguüar-Benltez et al . (W. Klttel en D. Toet).
"Charm D-Meson Production in 360 GeV/c pp Interactions; Comparison with rc~p at
the Same Energy".
CERN/EP 82-204.

HEN rapporten
* )

HEN-223 F. Rohde: Interne Formaten, aprü 1982.
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