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WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VAN DE SECTIE HOGE-ENERGIEFYSICA

1.1 Introductie

De sectie-H van het NIKHEF voert experimenten uit bij de grote internationale
versnellerlaboratoria CERN (Genêve), DESY (Hamburg) en SLAC (Stanford, V.S. ) .
Het Europese centrum CERN neemt in het experimentele programma de belangrijkste
plaats in. Het NIKHEF neemt hier deel aan experimenten bij het Super Proton
Synchrotron (SPS), de proton-antiprotonbotser (SppS) en de 'Low Energy
Antiproton Ring' (LEAR) terwijl het zich voorbereidt op experimenten met de
nieuwe machine LEP.

Het SPS versnelt protonen tot 4S0 GeV. Deze worden gebruikt om secundaire

deeltjesbundels te produceren. Experimenten in de CERN neutrinobundels hebben

belangrijke bijdragen gegeven tot onze kennis van het "standaard-model". Het

j NIKHEF neemt aan het neutrinoprogramma deel met de experimenten WA18 en

WA25. Secundaire bundels van Tt-mesonen en protonen worden gebruikt voor de
bestudering van interacties tussen sterk wisselwerkende deeltjes (hadronen). Dit
gebeurt wat het NIKHEF betreft in experimenten met de ACCMOR en EHS
spectrometer. In de SppS wordt de SPS-ring gebruikt om zeer intense bundels van
protonen en antiprotonen op te slaan. Op twee plaatsen worden deze in
tegenovergestelde richting draaiende bundels met een energie van 270 GeV frontaal
met elkaar in botsing gebracht. Het NIKHEF neemt aan twee experimenten bij het
SppS deel: UA4 en UA1. De in een speciale accumulatorring verzamelde
antiprotonen kunnen ook vertraagd worden. LEAR is ontworpen om zeer zuivere
intense bundels van antiprotonen te leveren. Met deze bundels vindt onderzoek
plaats dat zich gedeeltelijk op het grensvlak van kernfysica en deeltjesfysica
beweegt. In het SING-experiment wordt niet alleen door medewerkers van de
sectie-H maar ook door enkele fysici van de sectie-K meegewerkt.

De nieuwe CERN-machine LEP zal eind 1988 gereed moeten komen. In een tunnel
met een omtrek van 30 km wordt op vier plaatsen een elektronbundel met een
positronbundel in botsing gebracht. De bundelenergie bedraagt in de eerste fase
maximaal 50 GeV. Op twee van de door snij dingspunten staan detectoren waaraan
het NIKHEF een belangrijke bijdrage levert (DELPHI en LEP3).

Op DESY is het NIKHEF betrokken bij experimenten met de elektron-positron
opslagringen DORIS en PETRA. De bundels van DORIS hebben een energie van
maximaal 6 GeV. Een NIKHEF-groep uit Nijmegen participeert in het zogenaamde
Crystal Ball experiment. PETRA heeft van alle e+e~ machines op dit ogenblik de
grootste energie (22,5 GeV per bundel). Een NIKHEF team neemt deel aan het
MARK-J experiment.

Bij SLAC wordt door NIKHEF-medewerkers geëxperimenteerd met de e+e~ botser

• PEP in het experiment PEP-9. Dit is een machine die vergelijkbaar is met PETRA
(15 GeV per bundel) .

- 7 5 -
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De deelneming van enkele medewerkers aan het UA1 -experiment op persoonlijke

basis is in 1983 omgezet in een officiële NIKHEF-deelneming. Enkele kleinere

experimenten zijn afgesloten. De betrokkenheid met het CHARM-experiment is , af-

gezien van de voltooiing van twee proefschriften, beëindigd.

Een volledig overzicht van de in 1983 lopende experimenten wordt in Tabel I
gegeven. De experimenten moeten worden goedgekeurd door de wetenschappelijke
commissies van de verschillende versnellers. Een regelmatige beoordeling van
voortgang en resultaten vindt bij deze zelfde commissie plaats. Binnen het NIKHEF
beoordeelt de wetenschappelijke adviescommissie WAC voorstellen en resultaten ter
advisering van het NIKHEF-bestuur. Naast de experimentele groepen heeft de
sectie-H een kleine theoriegroep. Deze heeft een eigen wetenschappelijk programma
en zorgt tevens voor de nodige theoretische ondersteuning van de experimentele
activiteiten.

LEAR 0.1 - * 2 GeV

FiS- H 1 - ' : He' ingewikkelde complex vin versneller- en bundellijnen die het mogelijk maken alle bestaande grote
CERN-versnellers te betrekken bij de benutting wan de intense antiproton-bundels die in de "Antiproton Accumulator"
(M) worden verzameld.

- T 7 -
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1.2 Experimenten bij het CERN SPS

1.2.1 WA25, neutrino- en antineu-
trino-verstrooiing aan deuterium

Het meten en verwerken van alle
tot 1983 verkregen bellenvatfilms
is voltooid. Voor analyse zijn
thans 43.000 interacties beschik-
baar. In de laatste runs (-20%
van de foto's) was het bellenvat
uitgerust met het zogenaamde
picket fence, een stelsel propor-
tionele telbuizen waarmee de op
de foto zichtbare sporen in de
tijd worden vastgelegd. Deze in-
formatie verbetert de kwaliteit
van de analyse aanzienlijk, in
het bijzonder die van de neutra-
le-stroom gebeurtenissen. Met
het oog hierop werd een nieuwe
bestraling uitgevoerd. Deze re-
sulteerde in 57.000 v- en
88.000 v-foto's (meer dan een
factor 1,5 vergroting van de sta-
tistiek). Met de verwerking hier-
van is begonnen. De analyse van
de reeds beschikbare gegevens
heeft zich dit jaar in Amsterdam gericht op:

x d v { X I l - \ s ( x ) j

\

Figuur H2.1

• De verdeling van de u- en d-valentiequarks en anti-quarks in het nucleon
ils functie van de Bjo'rken schaalvariabele x (fig. H2.1). Bij een
gemiddelde vierimpulsoverdracht Q van 5-10 GeV blijken
u,d-valentiequarks en de
8.8+1,0 % en 2,8±0,6 9(
Q -afhankelijkheid is in overeenstemming met QCD.

combinatie u + i s respectievelijk 23,1 ±1 %,
van de totale proton-impuls te voeren. De

De bepaling van de totale werkzame doorsnede van (anti-)neutrino-nuc'.eon
interacties. De volgende waarden werden gevonden:

övp = (0,40 ± 0,04) 10-3 8 Ev (GeV)cm2,
ovn = (0,84 ±0,07) 10-3 8 Ev (GeV)cm2,

övp = ( ° ' 4 4 ± ° .°3 ) 1 0~3 8 Ey (GeV)cm2,
o^p = (0,22 ± 0,02) 10-38 £_ (GeV)cm2.

• De fragmentatie van quarks en diquarks in hadronen. QCD-effecten
(3-jetstructuur) werden waargenomen in het fragmentatieproces. Een

-IS-
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significante correlatie werd aangetoond tussen de produktie van "tover" en
A's in v-nucleon interacties.

• Samen met de WA59-collaboratie (l v'-interacties in Neon] werd, met
negatief resultaat, gezocht naar mogelijke aanwijzingen voor het
"EMC-effect".

• De oiurale koppelingsconstanten in de neutrale zwakke stroom zijn door een
nieuwe analysemethode met grotere nauwkeurigheid bepaald.

1.2.2 CHARM-collaboratie (WA18, WA65, PS181)

Een experiment werd uitgevoerd om te zoeken naar neutrino-oscillaties. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een nieuwe neutrinobundel van het Proton
Synchrotron. Deze werd gestuurd op twee detectorstations. Hiertoe werd een
deel van de WA1.8-calorimeter 120 meter stroomopwaarts geplaatst. Het aantal
muon-neutrino- en elektron-neutrino-gebeurtenissen in deze twee detectoren is
vergeleken. Dit geeft geen aanwijzing voor neutrino-oscillaties. Hieruit volgen
grenzen voor de menghoek en het massaverschil van elektron- en muon-
neutrino. Gegevens werden verzameld in de neutrino "Wide Band Beam". Deze
zullen onder andere worden gebruikt voor een verbeterde bepaling van de
Weinberg-hoek. De analyse van eerder verkregen gegevens in een 'beam dump'
experiment zijn vrijwel voltooid. Tijdens de beam dump bestraling is in een
speciale detector naast de WA18-calorimeter gezocht naar mogelijke vervallen
van zware neutrino's. Hiervoor zijn geen kandidaten gevonden. Een bovengrens
is hiermee bepaald voor de massa van dergelijke zware neutrino's.

1 .2 .3 De ACCMOR-experimenten (NA11, NA32)

De analyse van metingen uit 1980 en 1981 is voltooid. De resultaten zijn of

worden gepubliceerd. Deze betreffen onder andere de produktie-eigenschappen

(werkzame doorsnede, transversale en longitudinale impuls afhankelijkheid) van

het D-meson; vervalseigenschappen van het D-meson; en sen bovengrens voor

de werkzame doorsnede van het toverbaryon Ag* Bij de metingen van 1982

werd gebruik gemaakt van silicium-microstrip detectoren. Bij enkele tientallen

gebeurtenissen werd het vervalspunt van een D ° - of D* meson waargenomen.

Hiermee kan de levensduur worden bepaald. Het voorlopig resultaat is

TDO = (4 ,2+1 ,0 ) x 1O~1 3 s en 1JJ+ = ( 8 , 8 ± 2 , 7 ) x 1O~13
 s .

In 100 GeV hadron-Beryl lium interacties is dubbele $-meson produktie

bestudeerd. Voor waarden van Feynman variabale Xp in het gebied

0 ,2 < xF < 0,7 blijkt de verhouding da/dXp[K-+Be->-(|><t)+X] /da/dxp[ iT+Be-»-<|><tH-X]

een analoge toename met xF te hebben als enkele <t>-produktie. Dit maakt het

onaannemelijk dat $<t>-produktie wordt gedomineerd door "glue ball" produktie.

De reconstructie van de 8 miljoen gebeurtenissen die verzameld werden met de

- 1 9 -
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FAMP trigger heeft geleid tot
een verzameling van ~600.000
inclusieve ^-gebeurtenissen, in
de 10% van de gegevens die
verkregen werd met een 200
GeV bundel is gezocht naar het
verval van het vreemde to-
ver meson F in het vervalska-
naal F-̂ -xpu—. Een vervalsvertex
wordt gezocht gebruikmakend
van de informatie van de
microstrip-detectoren. In fig.
H2.2 wordt een dergelijk F-
verval getoond. Het K+K~ paar
heeft een massa 1011+1,4
MeV. De massa van de
K+K~-rc+ - combinatie
m(K+K~it+) = (1970+5) MeV,
in goede overeenstemming met
de waarde die onlangs gevonden
is door de CLEO-, ARGUS- en
TASSO-experimenten. De geme-
ten levensduur voor deze ge-
beurtenis is 4,7x10" ' seconde.

2.5

-97G
WK/p)

F i g u u r H 2 . 2

Het NA32-experiment is in juli van start gegaan met additionele microstrip-
detectoren als actieve trefplaat. Het ruimtelijk oplossend vermogen hiervan is
2,8 pm. De trigger op tover-produktie maakt gebruik van de
multipliciteitsverandering ten gevolge van het verval van het tover-deeltje. De
eerste gebeurtenissen zijn geregistreerd en ten dele geanalyseerd.

1.2.4 Het EHS-experiment (NA22)

In Nijmegen werden de metingen geanalyseerd van de eerste in 1982 verkregen
gegevens van experiment NA22: K+/it+ wisselwerkingen op protonen en kernen
bij 250 GeV/c. In 1983 werd de gegevensverzameling voltooid in een
succesvolle run waarin 200.000 verschijnselen (K+: 50 K, n+: 143 K, p: 7
K) zijn geregistreerd. Ruim 5% van deze gebeurtenissen is in Au- en
A A-tref platen. Met de metingen is een begin gemaakt. De voorlopige
resultaten wijzen erop dat de complexe EHS-opstelling goed heeft gewerkt en
bruikbare gegevens zal opleveren. Verschillende analyse-programma's zijn
verbeterd, versneld en uitgetest. Zie ook foto (rechts), H2.3.

1.3 Experimenten met de proton-antiprotonbotser (SppS)

De SppS heeft in 1983 een zeer succesvol jaar gehad. In elk van beide
intersecties werd een totale geïntegreerde luminositeit van meer dan 100

- Z O -
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nb~1 gehaald. Sinds dit jaar neemt het NIKHEF officieel deel aan
experimenten met één van de twee grote detectors, namelijk UA1. In de
tweede intersectie wordt vanaf het begin deelgenomen aan een klein experiment
UA4, dat zich speciaal richt op de meting van proton-antiproton verstrooiingen
bij een kleine hoek.

1 .3 .1 : UA1

Het belangrijkste resultaat van dit experiment is in 1983 ongetwijfeld de
ontdekking geweest van de dragers van de zwakke wisselwerking - de
elektrisch geladen W-, en de neutrale Z-, vector (spin-1) bosonen.
Er zijn inmiddels respectievelijk (57+8) van deze deeltjes gevonden. Alle
gemeten parameters van de deeltjes komen overeen met de op grond van de
standaard-theorie verwachte waarden. De massa's zijn bepaald op

m(W) = 80,9 + 1,5 GeV, en m(Z) = 95,5 ± 1,4 + 3,0 GeV.

Hieruit volgt een waarde voor de Weinberghoek van

o
sin (%) - 0,226 ± 0,008 ± 0,014 en een waarde van de p-parameter

p = 0 ,926 ± 0 , 0 5 .

De hoekverdeling van de leptonen in het W-verval wijst erop dat d'; spin van
het W-deeltje 1 bedraagt. De waarneming van "jets" van deeltjes met een
zeer grote transversale impuls demonstreert dat er botsingen plaats hebben
tussen de harde "pitten" van proton en antiproton, de quarks en gluonen. In
het algemeen zijn er twee van deze jets. Een enkele keer een derde als
gevolg van gluon bremsstrahlung. Metingen aan deze jets bevestigen de
voorspellingen van het standaard-model voor de sterke wisselwerking (QCD) .

De bijdrage van NIKHEF-medewerkers heeft zich vooral geconcentreerd op
onderdelen van het trigger-systeem voor muonen. Hierbij wordt het in
Amsterdam ontwikkelde FAMP-systeem gebruikt. Aan voorstellen voor
verbeteringen van de UAI-detector is meegewerkt (zie fig. H3 .1 ) . Ook hier
zijn de bijdragen vooral gebaseerd op de Amsterdamse deskundigheid op het
gebied van lokale intelligentie en elektronische systemen.

1.3.2: UA4

De analyse van metingen uit 1982 aan proton-antiproton botsingen bij /s=540

GeV geeft de volgende resultaten:

(a) Een bevestiging van de in 1982 gepubliceerde waarde van de p-p totale

werkzame doorsnede. De gecombineerde gegevens geven

-22-
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3tot = 67 ± 5 mb.

(b) Een bepaling van de elastische differentiële werkzame doorsnede in het
gebied C,03 < - t < 1,5 GeV (fig. H 3 . 2 ) . Deze is geparametrizeerd
met de functie da/dt = eb t in het gebied 0 ,03 < - t < 0 ,19 GeV
bedraagt b: 17,6 ± 1,0 GeV"2. Voor 0,21 < - t < 0 ,75 GeV2 wordt
gevonden b = 13,6 ± 0 , 3 GeV"2. Vergelijking met ISR (Intersecting
Storage Ring) resultaten laat zien dat de 'voorwaartse piek' veel steiler
afvalt, terwijl de bij de ISR waargenomen dip naar kleinere waarden van
It I verschoven is en gedeeltelijk is opgevuld.

-o|-a

Figuur H3.2
0 0.4- 0.8 1.2 1.6

10

10,-5 r-

2 2
De bepaling van de invariante werkzame doorsnede s /u d o/dt dM van de
diffractieve reactie pp •»• pX in het gebied 0,5 < - t < 1,5 GeV laat schaal-
behoud zien tot aan zwaartepuntsenergieën van 540 GeV.

In 1983 werden nieuwe gegevens verzameld. Deze omvatten

-14-
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2
(i) elastische verstrooiingen bij zeer kleine t (0 ,015 < - t < 0 ,3 GeV ) , en

(ii) elastische en diffractieve gebeurtenissen in het gebied 0 ,5 < - t < 1,5

GeV

met een respectievelijk honderd-voudige, en een zes-voudige verbetering van

de statistiek.

t .4 Experimenten met LEAR

Het NIKHEF neemt bij LEAR deel aan het SING-experiment. Dit richt zich op
de meting van a t o t (pp) , verstrooiing bij kleine hoek, en twee-deeltjes
kanalen. Door het NIKHEF werd de bouw van een drietal dradenkamers
voltooid. De experimentele opstelling kwam voor een belangrijk deel gereed.
De eerste metingen vonden in vier korte runs plaats, waarbij LEAR voor het
eerst ook antiprotonen leverde. De totale werkzame doorsnede voor pp en pp
interacties werd gemeten met de volgende resultaten:

a t o t = 88,3 ± 2,1 mb,
a t o t = 262,2 + 5,7 mb,
ö t o t = 265,4 ± 12,7 mb.

De bundelkwaliteit was bij de eerste metingen nog niet optimaal. In de latere
runs konden evenwel metingen worden verricht van de gewenste kwaliteit. Bij
24 verschillende impulsen tussen 600 en 380 MeV/c werden gegevens verzameld
waarmee a t o t bepaald kan worden met een onnauwkeurigheid kleiner dan \ffo.
De resultaten worden thans uitgewerkt. Eveneens werden goede metingen
verkregen van verstrooiingen bij een kleine hoek. Hiermee zal een bepaling van
de p-parameter, de verhouding van het reële en imaginaire deel van de
verstrooiingsamplitude, mogelijk zijn.

1.5 Experimenten met de DESY-versnellers

Het NIKHEF neemt op DESY deel aan twee experimenten. Een, MARK-], bij de
PETRA e+e" opslagringen, een tweede vanuit Nijmegen bij de DORIS
e+e~ botser. Het NIKHEF is ook op bescheiden wijze betrokken bij
voorbereidingen voor de nieuwe DESY-machine, de elektron-protonbotser HERA.

1 . 5 . 1 MARK-J

In 1983 is de maximale bundelenergie van PETRA verder vergroot. Metingen
konden daardoor worden gedaan in het zwaartepuntsenergiegebied 40
GeV < / s < 45 GeV met een totale geïntegreerde luminositeit van 12,4 pb"1 .
De grootheid
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R =
a(e+e~ •* hadronen)

c ( e V •»• p V )

blijkt voor het gehele PETRA-energiegebied (12-45 GeV) nagenoeg constant te
zijn. De waarde R=3,9 is zoals verwacht voor de produktie van 5 quarks. De
drempel voor de produktie van het top-quark moet daarom boven de 45 GeV
liggen. Het is anderzijds mogelijk gebleken om zogenaamde toploze modellen
uit te sluiten op grond van de gemeten bovengrens voor de produktie van
e+e" -> hadronen + p+p~.

De gebeurtenissen van het type e+e~ hadronen + muon zijn gebruikt voor de
bestudering van de produktie, de fragmentatie en het verval van de zware
quarks c (charm) en b (bottom). Het muon geldt daarbij als "visitekaartje"
voor het zware quark. De vertakkingsverhouding van zov/el het verval
c + p + X a l s b + p - i - X i s bepaald als 11% ± 1,5% (stat.) ± 1,5% (sys t . ) .
De variabele z, die de fractie aangeeft van de oorspronkelijke impuls van het
c- , b-quark die overgedragen wordt aan het C- of B-meson laat zien dat het
fragmentatiegedrag van de c- en b-quarks aanzienlijk verschilt.

Het effect van de zwakke wisselwerking manifesteert zich in e+e~ reacties als
voorwaarts/ achterwaar tse ladingsasymmetrieen. Deze nemen toe evenredig met
s. In bovenstaande reacties is de ladingsasymmetrie A„ voor c- en b-quarks
bepaald. De resultaten Ac = (16±9)% en Ab = (21 ±19)% zijn in
overeenstemming met de voorspellingen van het standaard-model. De
asymmetrie-parametar voor de reactie e e~ •* p \i~ als functie van s wordt
getoond in fig. H5.1. Andere resultaten van MARK-) zijn (a) een volledige
tweede-orde QCD-bepaling van de koppelingsconstante a5 bij A = 35 GeV:
a s = ,13 ± 0,01 (stat.) ± 0,02 (syst .) . (b) - hogere ondergrenzen voor
de massa's van nieuwe deeltjes: leptonen, supersymmetrische deel-
tjes.

1.5.2 Het Crystal Ball experiment

Met een totale geïntegreerde lu-
minositeit van 42 pb werden
gebeurtenissen verzameld van de
reacties

T(2s) T(1p) +

• T(1s)

•> e + e~

Voor achtergrondberekeningen wer-
den daarnaast met een luminositeit
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Figuur H5.2b

van 10 pb~1 gebeurtenissen verzameld bij een zwaartepuntsenergie correspon-

derend met de massa van de T(1 s ) . Het totaal aantal geregistreerde gebeur-

tenissen van T(2s) en T(1s) bedroeg eind 1983 115 .000 .

De voorlopige resultaten bevestigen de uitkomsten van de CUSB-detector bij de
CESR-machine in Cornell voor twee van drie T(1p) niveaus. De bepaling van
de positie en intensiteit van de derde overgang vereist verdere analyse. De
precieze waarde van de T(2s) massa werd in samenwerking met de ARGUS-
collaboratie bepaald door gebruik te maken van de zogenaamde

(7depolarisatietechniek. Tenslotte zijn met geringe statistiek pb"1)
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gebeurtenissen verzameld op de T(4s) resonantie. Dit is een test op de
mogelijkheden van een niet-magnetische detector als Crystal Ball voor
bestudering van "open" bE-toestanden.

1.S.3 HERA

Het eerste op NIKHEF-H vervaardigde 1 meter lange prototype van een
supergeleidende correctiespoel voor de HERA protonring is in DESY met succes
beproefd. Trainingseffecten zijn niet waargenomen; 'quenching' treedt op bij
de kritische stroom van de draad. De veldkwaliteit is in overeenstemming met
de ontwerpwaarden. Een tweede 1-meter spoel met uitsluitend harmonische
sextupool- en quadrupoolspoelen is door HOLEC (Slikkerveer) vervaardigd. De
vervaardiging is sterk vereenvoudigd in vergelijking met de oorspronkelijke
Brookhaven-procedure. De eerste 6-meter spoel op ware grootte is bij HOLEC
in produktie. Bij het NIKHEF wordt een prototype van een "super ferric"
dipool-correctiemagneet vervaardigd met een nieuwe in de mechanische
werkplaats ontwikkelde wikkeltechniek. In deze 70 cm lange magneet wordt de
veldvorm bepaald door het ijzer. De spoel is supergeleidend.

1.6 Experimenten bij SLAC

Het NIKHEF neemt op SLAC deel aan een van" de experimenten met de
e+e~ machine PEP. Dit experiment (PEP-9) is speciaal ontworpen voor de
bestudering van twee-foton gebeurtenissen. De metingen met de 'voorwaartse
detector' van PEP-9 kunnen worden aangevuld met de gegevens van de centrale
detector Time Projection Chamber (TPC) van de PEP-4 collaboratie. Deze
PEP-4/PEP-9 combinatie is bij uitstek geschikt om gecompliceerde topologieën
volledig te reconstrueren. De nauwkeurige energiemeting van de
voorwaartsvliegende elektronen maakt het mogelijk het virtuele karakter van
een of van beide fotonen als variabele te gebruiken. Dit jaar werden twee-
foton gebeurtenissen verzameld met een geïntegreerde helderheid van 63 pb~' .

50 -

o

LU
>

CM

LU
>

Single Tag

(GeVi "K K (GeV> .

Fig. H6.1: Signalen vin resonanties, gevormd door conversie nn één of beide botsende fotonen, genieten in
gebeurtenissen met 4 geladen deeltjes en met waarneming van een voorwaarts verstrooid elektron of positron.
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De verwerking van deze meetgegevens vond gedurende het gehele jaar plaats.
Voor de analyse zijn uitgebreide calibraties en detectorsimulaties uitgevoerd.
Voor de visuele beoordeling van de gebeurtenissen zijn interactieve
analyseprogramma's ontwikkeld. De eerste resultaten werden gepresenteerd
betreffende Bhabha-verstrooiing, de reactie ee -»• yYi twee-muon produktie en
de QED fotonstructuurfunctie. Bij de produktie van hadronische gebeurtenissen
zijn signalen van pseudoscalaire (TI.TI') en tensor ( f , f ' ) resonanties
waargenomen, zowel zonder als met waarneming ("etikettering") van het
verstrooide elektron en/of positron. In de diffractieve processen is dankzij de
mogelijkheid van deeltjes-identificatie met de TPC voor het eerst het $-meson
in twee-foton reacties waargenomen (zie figuur H 6 . 1 ) .

Bij dubbel-geetiketteerde gebeurtenissen maakt de nauwkeurige energiemeting

van elektron en positron het mogelijk de massa van het twee-foton systeem te

bepalen.

1.7 De LEP-cxperimentcn

1 . 7 . 1 . DELPHI

Het techisch voorstel voor DELPHI (DEtector with Lepton Photon and Hadron
Identification) werd door de LEP-commissie goedgekeurd. Prototype-werk vond
in Amsterdam plaats voer

A. de binnenste detector, en

B. de RICH-detectoren.

(a) Het huidige ontwerp wordt
schematisch weergegeven in f ie.
H7.1a en H7.1b. Alle sporen,
die een hoek groter dan 30°
maken met de bundelpijp worden
gemeten. Het binnen-gedeelte Figuur H7.1a
meet de azimuth-hoek <f> door
drifttijdmeting op draden paral-
lel met de bundelpijp. De drift-
richting van de elektronen wordt
in tig. H7.1b aangegeven met
pijlen. Het buiten-gedeelte meet
de azimuth-hoek <J) en de dip—
hoek G door middel van anode-
draden
zing.

Het prototype van de buitende-
tector met strip-uitlezing heeft
bevredigend gewerkt. De wanden Figuur H7.1b

en kathodestrip-uitle-

_JilL
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van ->• detector worden gemaakt van Aramide-vezel plus kunsthars. De

eerste contacten met de industrie voor het maken van de eindplaten zijn

gelegd.

(b) De NIKHEF-bijdrage aan het "Ring Imaging CHerenkov" (RICH) systeem
is geconcentreerd op twee kritische componenten van de RICH-detector
in het centrale gedeelte van de DELPHl-detector (Barrel-RICH), te
weten de fotoconversie en elektron-driftruimten benevens de
dradenkamers waarin de foto-elektronen gedetecteerd worden. Een aantal
prototype-exemplaren van deze dradenkamers is gebouwd voor gebruik in
bundeltests van een prototype Barrel-RICH segment.

In dit Barrel-RICH prototype zijn in twee door CERN gebouwde kwarts-
driftbuizen elektronen over 170 cm getransporteerd. CERN en NIKHEF
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een
buisontwerp dat geschikt is voor seriematige industriële produktie. Door
het NIKHEF zijn in samenwerking met het Laboratorium voor
Ruimteonderzoek in Utrecht verschillende mogelijkheden geëvalueerd om
de equipotentiaallussen op de binnen- en buitenzijde van deze kwarts
driftruimten aan te brengen. Een proeffabricage is van start gegaan. Op
CERN geïnitieerd systematisch onderzoek naar driftgasmengsels voor de
RICH-detectoren wordt door het "IKHEF voortgezet.

Behalve de Barrel-RICH zal de DELPHl-detector een RICH-systeem
bevatten voor kleine produktiehoeken. Deze 'voorwaartse RICH' heeft
een afzonderlijke gas- en vloeistofradiator. De vloeistof-radiator RICH
is door het NIKHEF ontworpen. Prototype-studies zijn begonnen. De
prioriteit is wegens gebrek aan mankracht voorlopig lager dan die van de
Barrel-RICH.

1.7.2 LEP3 Resolution as function of X

Muonkamers

Een testmodel van een 6 meter lange
driftkamer is gereedgekomen. In fig. H7.2
is de resolutie uitgezet als functie van de
driftafstand x voor kosmische s tra lings
deeltjes. De driftsnelheid als functie van
de afstand tot de meetdraad werd met een
laserbundel gemeten.

Deze resultaten werden verwerkt in het
technische voorstel van de LEP3 collabora-
t ie . Een voorstel voor de massaproduktie
van de muonkamer dat in samenwerking met
de tekenkamer tot stand kwam is als een
appendix opgenomen. Het NIKHEF is verant-
woordelijk voor de bouw van de 32 midden-

in

c

.52

U » THRESHOLD

• 90%

300

200

1
1 0 0

1 2 3 U
— - x(cm)

Fig. HV.2: Het oplossend vermogen in nsec
en um van het 6-meter lange prototype is
uitgezet als functie van de driftafstand x.
De zwarte punten zijn de OjW indien slechts
9096 van de gegevens gebruikt wordt en de
slechtste 109J wordt verworpen. De open
cirkels geven de resolutie weer indien men
de afsnijding in de verdelingen 3o rond de
gemiddelde waarde maakt.
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kamers, de uitleeselektronica, en lasercalibratiesystemen.

Een mechanische analyse van de draagstructuur werd eveneens uitgevoerd en

verwerkt als een LEP3-rapport.

In mei 1984 zullen prototype-kamers te Harvard worden ingebouwd in een
draagstructuur van het eerste octant. De tekeningen voor alle kamers zijn in
Amsterdam gemaakt. Spanje en het MIT zijn verantwoordelijk voor de bouw van
de binnenste en de buitenste kamers; het NIKHEF voor de middenkamers. Het
lasercalibratiesysteem voor dit octant zal door het NIKHEF geleverd worden.
De calibratie van de kwadranten diodes met lenzen en lichtbronnen gebeurt te
Amsterdam in een speciale meetkamer.

BGO

In samenwerking met vaste-stof (kristal) fysici uit Nijmegen f,n Utrecht is
onderzoek gedaan naar de eigenschappen en de mogelijkheden omtrent
groeimethodes van BGO (Bismuth-Germanaat-Oxide). Meer dan 10 .000 BGO-
kristallen ((24x2x2) cm 3 ] moeten in de LEP3-detector voor de energiemeting
zorgen van elektronen en fotonen. Zowel in Nijmegen als in Utrecht worden
groeiproeven gedaan met microprocessor-bestuurde multizone ovens, gedeeltelijk
volgens de zogenaamde Bridgman-methode. In Nijmegen werd een redelijk groot
((10x2x1) cm3) helder kristal tot uitgroei gebracht. Het werk in Utrecht
leidde tot een beter inzicht in het fasediagram. In Nijmegen werden
meetopstellingen gebouwd voor het testen van de fysische eigenschappen van de
BGO-kristallen.

1.8 De thcoriegrocp

Het wetenschappelijk onderzoek van de theoriegroep bestrijkt een groot gebied
van de elementaire deeltjesfysica. De onderwerpen variëren van de studie van
de veldentheorie tot de fenomenologische interpretatie van geaccepteerde
theorieën om een vergelijking met experimentele resultaten mogelijk te maken.

• Bij de studie van gebonden quark-toestanden wordt getracht inzicht te
krijgen in hun ruimtelijke eigenschappen. De op grond van het constitu-
ente quark model voorspelde ladingsstraal van het proton stemt zeer goed
overeen met recente metingen.

• De relatie tussen 11-dimensionale supergravitatie en de door spontane
compactificatie verkregen effectieve 4-dimensionale theorie werd uitgebreid
onderzocht. In dit kader werden ook twee SO(7)-invariante oplossingen van
N=8 supergravitatie bestudeerd.

Met het oog op eventuele fenomenologische toepassingen werden de
potentialen die kunnen voorkomen in N=2 supergravitatie-theorieSn
onderzocht.
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• Het werk aan de transverse massa methode werd voortgezet en leidde tot

het vinden van een modelonafhankelijke methode om de breedte van het W-

boson te meten.

• De stralingscorrecties op twee-foton processen werden bepaald, uitgaande

van de veronderstelling dat extra uitwisseling van fotonen tussen het

elektron en het positron verwaarloosd kan worden. Er werd een aanvang

gemaakt met de berekening die moet uitwijzen of deze veronderstelling

gerechtvaardigd is.

• De Rayleigh-Riiz variationele benaderingsmethode werd toegepast op

roosterijkberekeningen. Dit leverde resultaten op voor de fasestructuur van

U(1), SU(2), 1(2) en SO(3), die goed overeenkomen met de bestaande

Monte Carlo berekeningen. Bovendien geven deze berekeningen schattingen

voor de massa van het 'glue ball1 deeltje en de 'stringtension' in de

SU(2) theorie in 4 dimensies. Momenteel wordt er gewerkt aan een

verbetering van de nauwkeurigheid om ze te kunnen toepassen op QCD.

• De twee-lus correctie voor de massa's van de vector-b o sonen in het stan-

daardmodel werd uitgerekend in de limiet van een grote Higgs massa.

1.9 Instrumentatie en microprocessoren

Ter ondersteuning van het experimentele programma wordt bij het NIKHEF een

aantal activiteiten uitgevoerd in een afzonderlijke instrumentatie- en een

microprocessorgroep. Deze werkzaamheden behoeven in het algemeen niet aan

een experiment gebonden te zijn en kunnen een op zichzelf staand innovatief

karakter hebben.

1-9.1 In strumentatiegroep

Er is veel werk verricht ter voorbereiding "'i ~

van het LEP3-experiment. Meer algemene ''\

onderwerpen betroffen: I 10i

- '\

• Metingen van drifteigenschappen zeer = \

dicht bij de meetdraad van een drift- '| 'Ï . * » r '•••••.

kamer. Dit gebeurde met een sterk ge f o- g

cusseerde laserbundel. Het bleek mogelijk s ,

zinvolle resultaten over de driftsneiheid 'jD ;a —g—^—-—5—^—1—j—j—^
te verkrijgen tot op circa 20 pm van de DB1FT ° ' ™ ^ « " > ^

draadas.

Fig. H9.1: Drifttijd voor vrije elektronen
• Meting van driftsneiheid en diffusie in dichtb |i «" meetdrud «n een driftk.mer

gevuld met een mengsel van Argon met 38#
versche idene gassen ( f i g . H 9 . 1 ) . Met de etitaan.
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isochrone driftkamer (zie jaarverslag 1982) werden metingen verricht met
laserpulsen, die slechts een enkel elektron vrijmaakten. De driftafstand
werd nauwkeurig geregeld met een slede. Uit het verband tussen spreiding
in drifttijd en driftafstand is de diffusieconstante als functie van de
elektrische veldsterkte bepaald. Het meetproces is met behulp van een
CAVIAR microprocessorsysteem volledig geautomatiseerd.

• Ontwikkelingswerk aan een stikstof laser. Een prototype van de 32

calibratielasers van de muondrifikaniers van LEP3 werd in gebruik genomen

en getest op zijn elektrische en mechanische karakteristieken.

• Ontwerp van een nauwkeurig gasmengsysteem. Voor de LEP3-muonkamertest

op Harvard die in 1984 zal plaats hebben werd een ontwerp gemaakt voor

een nauwkeurig gasmengsysteem. Voor het systeem wordt een nauwkeurigheid

in de mengverhouding beter dan 2%0 verwacht voor gasstromen tot maximaal

2 .400 liter per uur.

1 .9 .2 M icroprocessorgroep

Het FAMP-systeem werd uitgebreid met onder andere de volgende nieuwe

prototype-e enheden:

• een statisch geheugen van 64 Kbyte en een 128 Kbyte EP ROM-geheugen,

• een eenheid voor geheugen-beheer (Memory Management Unit),

• een "real-time" klok (RTC) ,

• een interface voor een HDLC seriële verbinding,

• een interface tussen VME-bus en externe FAMP-bus.

Enkele andere prototype-e enheden werden bedrijfsklaar gemaakt. Tevens werden
een aantal CPU- en geheugeneenheden vervaardigd. Op een FAMP-configuratie
(CPU; 256 Kbyte geheugens, MMU, RTC) werd het UNIX-bedrijf ssysteem
geïnstalleerd. Dit FAMP/UNIX-systeem is met een aan de CYBER gekoppelde
FAMP-configuratie (FLINK) verbonden. Deze FAMP-LINK zal via de
bovengenoemde HDLC-interface aan de NORD-100 rekenmachine worden
gekoppeld. De programmatuur voor FLINK is geschreven.

Een nieuw bedrijfssysteem voor FAMP, FADOS (FAMP Distributed Operating
System) is voltooid. Onder dit systeem kunnen via "dual port" geheugens
verbonden processoren met elkaar en met een UNIX 'host' communicerende
processen uitvoeren. Aan het FAMP/UNIX-systeem werd een FAMP-configuratie
met een 'video controller' aangesloten. Hierop werd een bestaand Fortran-
programma voor interactieve grafische analyse van meetgegevens aangaande het
NA11/NA32-experiment geïnstalleerd. Dit programma werkt onder het FADOS-
bedrij f ssysteem.
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1.10 Technische diensten

(A) Mechanische afdeling

De werkzaamheden omvatten de volgende projecten.

• EHS

De laatste van een serie van vier grote driftkamers werd gereviseerd en

naar CERN gebonden.

• LEAR-S1NG
De laatste boogvormige (170°) dradenkamer is gereedgekomen. De tests van
deze kamer tonen evenwel nog geen bevredigende resultaten. Een aantal
kathodevlakken van de reeds op CERN aanwezige 1S0°-kamer is vervaardigd
(zie foto rechts, fig. H 1 0 . 1 ) .

• DELPHI
De werkzaamheden ten behoeve van het RICH-project omvatten

- diverse prototypen van de Liquid-RICH en de dradenkamers van de
Barrel-RICH,
een gasmengsysteem dat in het bijzonder bestand is tegen het gebruik

van TMAE;

tests van kwartsverlijmingen voor de driftbuizen van de Barrel-RICH.

Voor de binnnenste detector wordt gewerkt aan

- een prototype van een 'jet chamber';

een aantal dunwandige cylinders bestaande uit aramide-vezels en epoxy-

glas.

• LEP3

Het werk is voornamelijk gericht op de NIKHEF-bijdrage aan de
muonkamers. Dit omvatte onder andere

een 6 meter lang testmodel van de muonkamers,

een invar-lijm mal voor het op zijn plaats brengen var de draden,

een montage-opstelling voor het monteren en bedraden van de kamers,

een viertal stikstoflasers voor het uitlijnen van de kamers;

- veranderingen aan de wikkelmolen, zodat draad met een steek van 1 tot

en met 9 mm gewikkeld kan worden over de gewenste lengte.

Ten behoeve van de BGO-kristalgroei-activiteiten is een aantal koelhuizen,
tafels en elektronicabehuizingen vervaardigd.

• HERA

Een 1-meter prototype voor een HERA supergeleidende correctiespoel kwam
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gereed. Een begin werd gemaakt met de fabricage van een correctie-

di poolmagneet.

• ACCMOR

De ACCMOR driftkamers werden gedeeltelijk van nieuwe draden voorzien.

Behalve bovenstaande werkzaamheden werden diverse ondersteunende activiteiten

verricht, onder andere ook voor de PIMU-groep van de sectie-K, de RUU en

de TH-Delft.

(B) Tekenkamer

De werkzaamheden waren vrijwel uitsluitend gericht op de beide LEP-

experimenten.

• DELPHI

a. Het ' ) e t Chamber' gedeelte van de binnenste detector. De draden van
deze kamer moeten met een nauwkeurigheid van ±10 pm aangebracht
kunnen worden. Ontwerpen voor twee testkamers werden gemaakt.

b. Barrel-RiCH- en End Cap RICH tellers.
Voorontwerpen werden gemaakt voor de zogeheten End Cap RICH (fig.
H 1 0 . 2 ) . Van de proportionele kamers voor de RICH-teller zijn vijf
varianten ontworpen. De draden worden door MACOR-kammen in positie
gehouden. De veldvormende draden bestaan uit Kapton-foiie met
koperbaantjes. In de laatste ontwerpen zijn deze vervangen door
Aluminiumoxide-substraat.

Figuur H10.2
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LEP3

Voorbereidend werk werd verricht voor de bouw van een test-octant op ware
grootte. De NIKHEF-bijdrage bestaat uit de zogenaamde midden-muonkamers.
Het gevoelig oppervlak hiervan is 1 ,5x5,8 m . Gekozen is voor een
doosstructuur van Aluminium. Grote zorg is vereist om temperatuureffecten
te minimaliseren. Om die reden wordt op essentiële plaatsen pyrex en
koolstofepoxy-materiaal gebruikt. De middenkamers zijn voorzien van
honingraatplaten met een afdeklaag van 200 \im Aluminium (zie fig.
H 1 0 . 3 ) .

F i g u u r H 1 0 . 3

Voor de gehele detector is het noodzakelijk het effect van
temperatuurvariatie te bestuderen. In Amsterdam wordt in samenwerking met
een externe adviseur het effect hiervan met een temperatuurmodel op de
rekenmachine berekend.

Voor beide LEP-experimenten is het gebruik van materialen met een lage
dichtheid, een grote stijfheid en een lage thermische uitzettingscoëfficiënt
wenselijk. Een studie is daarom gedaan naar de bijzondere eigenschappen
van zogeheten vezelversterkte kunststoffen (composieten).

(C) Elektronica afdeling

De werkzaamheden omvatten de volgende projecten.
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• SING/LEAR
Verschillende montagewerkzaamheden zijn verricht. Verder zijn twee

breedbandige routers en een 'calibratie-pulser' geproduceerd.

• DELPHI
Ervaring is opgedaan met F ASTBUS, dat door DELPHI voor een belangrijk
deel van zijn data-acquisitie elektronica is gekozen als bussysteem. Een
ontwerp is gemaakt voor een uitlezing met een 10 MHz Flash ADC ten
behoeve van de RICH-detectoren. Hiervoor is tevoren veel assemblagewerk
en print lay-out gedaan.

• LEP 3
Voor de muonkamers is een optisch/elektronisch uitlijnsysteem ontwikkeld,
dat de doorbuiging van de kamers meet met een nauwkeurigheid van 1 pm.
Voor de (±14.000) voorversterkers van de muonkamers is een hybride-versie
ontwikkeld en uitgetest.

• NA11
Verbeteringen zijn aangebracht in de COCO- en PRIME-eenheden die de
intelligente interface vormen tussen de elektronica van de RMH proportionele
kamer en het FAMP-systeem.

• FLINK
Voor een snelle verbinding tussen NORD- en CYBER-rekenmachines is een

interface ontwikkeld, gebaseerd op het HDLC-protocol.

• UA1 /microprocessoren
Een groot aantal eenheden werd geproduceerd ter uitbreiding van het FAMP-
systeem. Een nieuw ontwerp voor een statisch geheugen (64K) met
zogenaamde battery back-up werd gemaakt. Een eerste werkend prototype is
gereed. Ontwerpwerk is gedaan voor een REMUS-inter face aan de F AMP ten
behoeve van de medio 1984 beginnende nieuwe run-periode.

Naast bovenstaande activiteiten werd reparatiewerk verricht onder andere voor
apparatuur in lopende experimenten en werden diverse kleinerer projecten
uitgevoerd ter ondersteuning van de werkzaamheden in het instituut. Een
belangrijke toevoeging aan de faciliteiten van de EA betrof het CAD-systeem.
Inmiddels zijn hiermee een 20-tal lay-out's gemaakt.

(D) jaarverslag rekenmachines

De CYBER 173 configuratie onderging enige wijzigingen: de twee 7-spoors

magneetbandeenheden werden afgevoerd, vier 844-21 schijfeenheden aangesloten.

Blijkens tabel 2 heeft de 173 gedurende het verslagjaar goed gedraaid. Tabel 3

geeft een overzicht van de gebruikte centrale processor tijd en de gebruikte
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TABEL 2 Beschikbare k l o k t i j d

uur / jaar

Totaal beschikbare klokt i jd 8760
Normaal onderhoud 60

Beschikbare k lokt i jd 8700
Extra onderhoud 6,2
Storingen in:hardvare . . . . 71

spanning 10,5
M e l i n g 2 ,8
sof tware 1,5

B l o k t i j d e n en
s o f t w a r e s t o r i n g e n 41
i n onbewaakte t i j d

Werke l i jke k l o k t i j d besch ikbaar . . . . 8567

TABEL 3

Verde)'. tg van rekentijd van Batch joba In CP uren en ayateeaieconden

Ie kw. 2e kv. 3e kW. 4e kw.

Systeem U3,5 U2.2
Boekhouding 3 0,7
Neutrino'a<NC) -
DESY exp.HARIU 14,5 14,8

LEAR 70,5
HEA 0,3
Hlcro proc.
ACCHOR

52.7
0.5

12,7

L,6

*.B

IB,3
0,9
O.B

295
1.2

892,2 852,6 882,3 761,
Neutrino'm(D2) 248,8 191,6
Slgna t o t u l - - 0,6
Theorie 101,7 241,7 155
UW Z,9
Beïoekera 253,2 242 260,6
COC 1 ,3 0,5 0,6

lur/Jaar SS/jaar

633,8
6,5

53,7
1

157
2,7

34.5
33 B9

725. B
114,1
613,6

2,9
756.6

3,2

Totaal

421736
8931

B7573
771

212823
215:

1873
7309521

B76O56
24205
83532:

2804
792916

4454

1716,3 1722,4 1503,6 1551,1 6693,4 10815655

systeemseconden (volgens het algoritme dat door SARA wordt gebruikt),

is het mogelijk de werklast van de 173 te vergelijken met die van SARA.

Hierdoor

In 1983 zijn in totaal 19 M SS verbruikt, hiervan zijn 8 M jysteemseconden

gebruikt door de communicatie programma's JANUS, KAÏN, SNOL en FLITS, 11 M

SS komen voor rekening van de produktie van batch programma's.

De opslag van permanente files, berekend volgens het SARA-algoritme, kost in de

orde van 1 M SS.

Op de CYBER 170/750 van SARA werden 6 M SS verrekend voor het ACCMOR

experiment.

De ND 100/CE heeft uitstekend gefunctioneerd.

De Modcomp, die de verbinding tussen NORD en CYBER onderhoudt, zal worden
vervangen door een FAMP systeem, genaamd FLINK. De verbinding van FLINK met
de 173 is operationeel, aan de verbinding van de NORD met FLINK wordt nog
gewerkt.

De PDP-11 /34 van de elektronische werkplaats kwam onder het beheer van de
computergroep. Besloten is de PDP zoveel mogelijk te gebruiken voor het CADET-
systeem voor het ontwerp van kaarten met bedrukte schakelingen, de overige
werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden gedaan op CAVIAR's, de NORD en de
173.

Om ervaringen op te doen met het werken op 'personal workstations' werden
gedurende drie weken 2 Apollo's ter demonstratie op het NIKHEF geïnstalleerd. De
ervaringen waren zeer goed. De aanschaf van 2 Apollo's wordt overwogen.

Bij SARA is een PAD geïnstalleerd, waarmee terminal-verkeer tussen het NIKHEF
en andere instituten voor hoge-energiefysica via de netwerken van de PTT's
mogelijk wordt.

Verder is besloten, dat bij het NIKHEF een 'slave' van de SARA data switch zal
worden geïnstalleerd. Hierdoor zijn meer verbindingen met SARA mogelijk, terwijl
ook de interne verbindingen tussen terminals en NORD, EXORmacs en UNIX-FAMP
op een modernere wijze kunnen worden gelegd.
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WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VAN DE SECTIE KERNFYSICA

De sectie-K van het NIKHEF verricht het merendeel van de experimenten met de
eigen elektronenversneller MEA. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende.
Proton-uitstootreacties door inelastische verstrooiing van elektronen met hoge
energie - waarbij zowel het verstrooide elektron als het uitgestoten proton werden
gedetecteerd, elk in een magnetische spectrometer - werden bestudeerd voor een
drietal kernen. Voor de kern 50Ti bijvoorbeeld werden sterk gebonden 2s en 1d
proton-gattoestanden waargenomen met een scheidend vermogen corresponderend met
150 keV piekbreedte.

Uit de meting van röntgenovergangen in pionische atomen van Au en Pt - een
pionisch atoom wordt gevormd door de vangst van een langzaam negatief geladen
pion in een atomaire baan - werd gevonden dat absorptie van pionen door kernen,
een gevolg van de sterke wisselwerking, tweemaal zo zwak is als theoretisch
voorspeld. Een publikatie hierover is inmiddels verschenen in Physics Letters.

Voortgang werd geboekt met het zogenoemde sigma-omega model, waarin de
verandering van eigenschappen van nucleonen in een kern-omgeving ten opzichte van
die voor vrije nucleonen in rekening wordt gebracht. Grote effecten werden
gevonden voor elektromagnetische stromen in kernen. Naar verwacht wordt zal dit
model toegepast kunnen worden bij de analyse van proton-uitstootreacties.

Het werk voor een nieuwe massatabel werd afgerond. In totaal werden 5.006
gegevens over 2.371 atoommassa's verwerkt.

Het is gebleken dat grote hoeveelheden van het isotoop °^Cu, met een halverings-
tijd van 62 uur, kunnen worden geproduceerd door parasitaire bestraling bij een
bundelstop. Via de 68Zn(y,n) reactie kan na een uur bestralingstijd een
hoeveelheid van 0,25 millicurie worden afgescheiden. Bij de Landbouw Hogeschool
te Wageningen bestaat hiervoor grote belangstelling in verband met biomedische
toepassingen.

In het verslagjaar werd een groot gedeelte van het bundelgeleidingssysteem voor
fotonen, ten behoeve van onderzoek met synchrotronstraling te Daresbury in
Engeland, afgeleverd. Dit systeem wordt vervaardigd door NIKHEF-K in opdracht
van ZWO. Het omvat opstellingen voor EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine
Structure) en SAD (Small Angle Diffraction) experimenten voor Nederlandse
onderzoeksgroepen.

2 . Ï . Elektro-exciUtie van kernen (groepsleider C. de Vries)

Jnje_idjnj[

Het onderzoek verliep langs de volgende hoofdlijnen:
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- Experimenten aan elastische verstrooiing van elektronen, waarbij voor tal
van kernen (overgangs-) ladings-, stroom-, en magnetisatieverdelingen
werden verkregen. Deze leverden een nauwkeurige toets van kernmodelbere-
keningen op.

- Deeltje-uitstootreacties, waarmee uit coihcidentiemetingen onder andere
eigenschappen van (sterk) gebonden individuele kerndeeltjes konden worden
bepaald.

- Effecten van de delta-resonantie (de eerste aangeslagen toestand van het
nucleon) in kernmaterie-, deze werden waargenomen in foto-pionproduktie-
experimenten.

- Magnetisatieverdelingen van kerngrondtoestanden uit de verstrooiing van
elektronen over een hoek van 180°.

De laatstgenoemde experimenten werden uitgevoerd in het lage-energiestation
(Emax = 1 4 0 M e V ) : d e overige in de eindhal (Em a x = 500 MeV) met de grote
QDD- en QDQ-spectrometers. Beide opstellingen zijn uitvoerig besproken in eerdere
jaarverslagen en annual reports; ze zijn in het afgelopen jaar tevens beschreven in
een vijftal artikelen (zie pubiikatielijst) .

Inmiddels is het experimentele werk van een vijftal promovendi grotendeels afgerond
en is uitvoering van vijftien experimenten, goedgekeurd door een internationaal
samengestelde programma-commissie, gaande. Veel van het hieronder summier
gepresenteerde materiaal is, vaak als 'invited paper', gepresenteerd op
internationale conferenties. De eerste resultaten zijn inmiddels vastgelegd in twee
ter publikatie aangeboden "letters". Een groot deel van het lopende programma
wordt in samenwerking met buitenlandse fysici uitgevoerd. Ook de inbreng van
Nederlandse universiteiten (Groningen, Utrecht, Delft) neemt gestaag toe.

In het najaar van 1983 werd een internationale tweedaagse miniconferentie
gehouden over "Coincidence experiments with electromagnetic probes". Dit was de
derde in een serie conferenties welke om de twee jaar wordt georganiseerd.

2 . 1 . 1 . I n e l a s t i s c h e - e l e k t r o n v e r s t r o o i i n g s e x p e r i m e n t e n ( e , e ' )

Studies met betrekking tot kernstructuren waarbij de nadruk valt op de test van
modellen zijn uitgevoerd aan ^ B , 26Mg, 5t}Ti en 58Ni (schil lenmodel en
collectieve aspecten), en aan lO^HOpd e n 196pt (Interacting Boson Benadering).
Magnetisatieverdelingen zijn verkregen van de grondtoestand van 19F en die van
49Ti uit 180° verstrooiingsexperimenten. Magnetische dipooltoestanden zijn
onderzocht in 39K (Jl-verboden Ml), 88Sr (invloed van de A?) en 208Pb (invloed
van de tensorkracht?). Hogï-spintoestanden met gestrekte configuraties zijn
bestudeerd in 52Cr en 1 I 6Sn; de resultaten hiervan zullen worden vergeleken met
die, verkregen uit ( 3He,d)- en andere hadronreacties. Een eerste proef heef'
plaatsgevonden met een watertrefplaat teneinde tweestapsprocessen waar te nemen
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in een O - o overgang in

l l B (R. Bonnie, ).W. den Herder, C.W. de Jager, L. Lapikas)

De analyse van longitudinale vormfactoren voor een aantal toestanden van
natuurlijke pariteit laat zien dat de laagstgelegen 1 \1~ en 3/2" niveaus goed
beschreven worden door een recente schillenmodelberekeningl >. Voor de 5/2" en
7/2" toestanden echter lijkt het nodig 2Ru excitatie in de modelruimte mee te
nemen. De hoogaangeslagen (8,56 MeV) 3/2" toestand blijkt uitstekend te kunnen
worden beschreven door een IP3/2 P r o t o nsat gekoppeld aan het O2+ niveau van
12C; zie figuur K1.1 .

26Mg (G. van der Steenhoven, ) . van
Hienen, H. Blok, H. de Vries, in
samenwerking met North Western
University)

De analyse van de tot dusver opgenomen
spectra is tot een excitatie-energie van 6
MeV voltooid. De vormfactoren zijn
vergeleken met schillenmodelbsrekeningen.
Voor de 2+ en 4+ toestanden blijkt de
overeenstemming redelijk. Dit is niet het
geval voor de 0+ niveaus. Een
microscopische 2h"w-excitatie gaf hiervoor
wel een vrij goede beschrijving; zie figuur
KI . 2 .
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Een vergelijking met de resultaten verkregen
uit protonverstrooiing leverde waarden op
voor de overgangsmatrixelementen van zowel
protonen als neutronen.

Fig. KI .1 : Vormfactorresultaten van het niveau bij
8 , 5 5 9 MeV in ^ B . De open meetpunten geven
vormfactorgegevens uit Darmstadt en Stanford weer
voor de O 2 * toestand bij 7 , 5 6 MeV in l l C . De
zwarte cirkels geven de op het NIKHEF bepaalde
meetpunten voor ^ lB aan, de curve geeft een
zwakke-koppelings voorspelling voor een IP3/2 Sa*
aan het O2 + niveau in l 2 C weer.

S0Ti (A.M. Selig, P.K.A.
Witt Huberts, I.E. Zacharov)

de

Experimentele vormfactoren voor de 0-j + ,
2-|+, 4-j+ en 6-|+ aangeslagen toestanden in
50Ti zijn bepaald in het gebied van de
impuls-overdracht q = 0,5 - 2,2 fm~^. De
waargenomen afname als functie van de q
van de experimentele vormfactoren ten
opzichte van de eendeeltjesvoorspelling kan
niet verklaard worden met behulp van het
schil lenmodel.

F i 8 - K 1 ' 2 : Oc «ormfactor '"or hel O 2
+ niveau in " M g . De experimenteel bepaalde punten kunnen niet beschreven

worden door een volledige schillenmodclberekening binnen de s-d schil (punt-streep curve). Een betere beschrijving
wordt met behulp van 2üui excitatie» gegeven; de getrokken lijn geeft l d 5 / 2 * 2 d 5 / 2 excitaties weer, de gestreepte
curve beschrijft 1 p 3 / 2 + 2 P 3 / 2 exci tat ies .



- 30-

58Ni (H. Blok, H.P. Blok, R. Ent, J. van Hienen)

De uit de metingen bepaalde werkzame doorsneden werden vergeleken met de
uitkomsten van 'gebroken-paar' berekeningen (VU, Amsterdam) en schillenmodel-
berekeningen (Utrecht). Een voorlopige analyse van de resultaten voor de aanslag
van O+ toestanden, leert dat voor deze toestanden de bijdrage van componenten
welke buiten de gebruikte schillenmodelconfiguratie liggen, opvallend groot is .

l<m-nopd e n 196Pt

Laan, H. de Vries)
. H . Borghols, A. Burghardt, C.W. de Jager, ) . van der

De metingen van (e,e1) werkzame doorsneden voor Pd-isotopen zijn voltooid. Op
grond van een voorlopige analyse voor I10Pd kon uit de vormf actor en van de eerste
twee 2+ niveaus die van de derde 2+ toestand worden voorspeld via matrixelemen-
ten in het model van wisselwerkende bosonen (IBA); zie figuur K1.3.

10 •
'Pd

Fifi- KI .3 :Vormfactorcn voor de eerste
drie collectieve 2* toestanden in
U 0 Pd. De getrokken curves 2 , + en
^2* zÜn aangepast aan de
meetgegevens; uit deze aanpassingen
volgt in het IBA een voorspelling voor
het derde niveau, die is aangegeven
door de curve 23***.

De uitstekende overeenstemming met de meetpunten
voor het laatste niveau rechtvaardigt de verwachting
dat het model voor dit massagebied niet alleen
statische maar ook dynamische kerneigenschappen
goed beschrijft.

Voor 196Pt werden overgangsladingverdelingen
bepaald uit een Fourier-Bessel analyse van
longitudinale vormfactormetingen voor een negental
niveaus. Deze verdelingen zijn voor de drie
waargenomen 4+ toestanden niet identiek, in
tegenstelling tot IBA-voorspellingen. Op grond
hiervan werd een schatting gemaakt van proton- en
neutroncomponenten van bosonstructuur functies.

19F (A.J.H. Donné, L. Lapikas, ) . de la Mar,
Th. Prins, L. de Vries)

De elastische elektronverstrooiingsexperimenten bij 180° aan 19F in het LEF-
station, in het energiegebied 40-120 MeV, zijn afgerond. De magnetische
vormfactor blijkt een vrij diep minimum te hebben bij q = 0,95 fm~^, hetgeen
niet wordt gereproduceerd door de huidige schillenmodelberekeningen. De gegevens
zijn aangevuld met metingen bij 154° in het EMIN-station in het energiegebied van
140-275 MeV. De (voorlopige) vormfactor is weergegeven in figuur KI .4 tezamen
met een voorspelling door een schillenmodelberekening.

49Ti (L. Lapikas, A.M. Selig, P.K.A. de Witt Huberts, in samenwerking met
Saclay)

De experimenteel
verstrooiing aan ^
fm-1

bepaalde totale vormfactor voor magnetische elastische
i blijkt over het gebied van impulsoverdracht q = 0,8 - 1,2

veel kleiner dan de eendeeltjes . _ neutron voorspelling. Deze
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onderdrukking kan worden beschreven door
berekeningen waarbij voor de bepaling van
de polarisatie van de fit wordt uitgegaan
van een Michigan-3-range-Yukawa rest-
wisselwerking (zie figuur KI. 5).

39K (C.W. de Jager, P.H.M. Keizer,
E.A.J.M. Offerman)

Voor de Jl-verboden M1 overgang naar het
V" niveau op 2,527 MeV werden
nauwkeurige longitudinale en transversale
vormfactoren verkregen. Dit leverde via
een Fourier-Besseltransformatie een
modelonafhankelijke gereduceerde over-
gangswaarschijnlijkheid op van
B(C2) = 2 1 , 2 + 1,1 , e fm1*. Pit-
polarisatieberekeningen van
Horikawa"- J wijken af
experimentele gegevens in
vormf actor maximum. De
vorm factor bleek goed in overeenstemming
te zijn met berekeningen van Suzuki ' ,
waarin bijdragen van pit-polarisatie en
meson-uitwisselingsstromen verwerkt zijn.
Uit de gevonden B(C2) waarde en de
literatuur waar del 41 voor de totale
levensduur van dit niveau werd
B(M1) waarde van 0,014 ± 0 , 0 0 6 N

bepaald, een zeer hoge waarde voor een
A-verboden overgang.

88Sr (H. Blok, H.P. Blok, L. van der
Bijl, P.K.A. de Witt Huberts, in
samenwerking met de Technische
Hochschule Darmstadt en de Universiteit
van New Hampshire)

10'

van de
het tweede
transversale

een
2

Shell model calculations
(Brawn et al I.
- full sd-shell
— single partl2sl/2l
Datapoints'
' CF Williamson (MIT)

This work

_L
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

q(fnr')
2.5

Fig. K1.4: De magnetische vormf actor voor de
grondtoestand van l 9F, vergeleken met de
ééndeettjesvaorspelling (stippellijn) en met het
resultaat van een volledige s-d-schit berekening
(getrokken curve). Naast de gegevens, die op het
NIKHEF zijn bepaald, staan ook enkele
ongepubliceerde meetpunten van Williamson (MIT)
aangegeven.

10"

„-6

10
,-8

' t NIKHEF-K
U . N . SACLAY(1982)

1.0
. . . i . . . . i ".

2.0 3.0
qe f f(fnrf1)

De werkzame doorsnede voor excitatie van
het 1 + niveau bij 3,48 MeV in 88Sr in
inelastische verstrooiing van elektronen
werd bepaald bij energieën tussen 70 en
106 MeV en een strooihoek van 154°.
Deze metingen complementeren de
gegevens uit Darmstadt bij geringere
energie en bij MIT voor grotere energie.
De gemeten vormfactor is vergeleken met theoretische voorspellingen, waarin
behalve de gewone (nucleon-gat) pit polarizatie ook de invloed van A(1232)-gat

Fijt. KI . 5 : Experimentele vormfactor gegevens voor
^Ti , vergeleken met de
l f 7 / 2 ééndeeltjesvoorspelling (gestippelde curve) en
met pitpolarisatieberekeningen met de M3Y
interactie (dikke getrokken curve). Oe afzonderlijke
multipoolbijdragen voor dit laatste geval worden met
de dunne getrokken curven aangegeven.
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toestanden beschouwd is. Het lijkt erop dat de waargenomen reductie van de
vormfactor voor q < 0,7 fm moeilijk verklaard kan worden zonder A-gat
polarizatie aan te nemen.

208Pb (H.P. Blok, C.W. de Jager, H. de Vries, in samenwerking met de
Technische Hochschule DarmsUdt)

Onlangs is in 2 0 8Pb een 1 + niveau ontdekt bij 5,846 MeV. Deze energie is 1,5
MeV lager dan alle theorieën tot 1981 voorspelden, hetgeen te danken lijkt aan de
invloed van de tensorkracht. In Darmstadt is dit niveau bestudeerd bij energieën
tot 60 MeV. Bij het NIKHEF zijn inmiddels twee spectra opgenomen bij 77 en 91
MeV. Deze metingen bevestigen het isoscalaire karakter van de overgang. De
berekeningen waarbij een tensorkracht is meegenomen geven een goede beschrijving
van de gemeten vormfactor, maar onderschatten de absolute grootte (zie figuur
K1.6) .

52Cr en l l 6Sn (U. van Hienen, C.W. de
Jager, E. Offerman, H. de Vries, in
samenwerking met Argonne National
Laboratory (Cr) en het KVI (Sn) )

In aansluiting op %- verstrooiings-
experimenten bij LAMPF en (3He,d) en
(d3He) metingen., onder andere bij de VU,
is een begin gemaakt met het onderzoek aan
8~ toestanden (gestrekte configuraties) in
^^Cr teneinde tot definitieve spintoeken-
ningen ta komen. Kandidaten daarvoorFig. K1.6: Vergelijking van de experimenteel

bepaalde vormfactor voor de 1 + toestand op 5,846
M e V i n 2 0 8 P b m e t e e n u n t i l t h e o r e t i s c h e b l i j k e n t e z i j n n i v e a u s O p 9 , 8 , 1 4 , 2 , 1 4 , 7
voorspellingen. Alleen de isoscalaire voorspellingen
komen goed met de meetpunten overeen. en 15,7 MeV.

Toestanden met hoge spin in 116Sn werden onderzocht in samenhang met (<x,t) en
(3He,d) experimenten bij het KVI en (p,p) metingen in Indiana. Uit een vijftal
spectra blijkt dat zowel neutron-excitaties als proton-excitaties worden
waargenomen.

16O (C.W. de Jager, H. de Vries, in samenwerking met het Institut f Dr
Kernphysik, Mainz)

Het onderzoek naar tweestapsprocessen in elektronverstrooiing werd voortgezet.
Drie 16O spectra werden opgenomen bij 250 MeV en 90°, 112° en 140°. Hieruit
kon niet overtuigend een O+ •* O~ excitatie aangetoond worden. Het nog matige
oplossend vermogen (90 keV) wordt wellicht veroorzaakt door inhomogeniteit in de
waterval trefplaat en een slecht hoekoplossend vermogen.

Referenties

[1] A.G.M, van Hees, Akademisch proefschrift (Utrecht, 1982),
[2] I. Horikawa et a l . , Nucl. Phys. A278 (1977) 297,
[3] T. Suzuki, private communication;
[4] P.M. Endt en C van der Leun, Nucl. Phys. A310 (1978) 1.
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2.1.2. Deeltje-uitstootreacties (e.e'X)

Het onderzoek aan componenten van grote impuls (tot p = 500 MeV/c) in systemen
van weinig deeltjes is ter hand genomen met de vloeibare 3He trefplaat, gecon-
strueerd door de cryogene groep van de TH te Delft (zie §3.5) . De eerste
resultaten uit (e.e 'p) en (e .e 'd) experimenten tonen volledige overeenstemming
met vroegere Saclay-gegevens (tot 300 MoV/c). Het werk aan valentietoestanden
en diepgebonden gattoestanden met (e.e 'p) reacties kreeg veel aandacht. Dit
onderzoek is van belang voor het bepalen van absolute spectroscopische factoren
(nucleon-bezettingsgetallen) en vormt wat betreft de sterk gebonden toestanasn een
fundamentele toets op de gemiddelde-veld benadering in de beschrijving van kernen.

Het gedrag van de A-resonantie in kernen kan van groot belang zijn onder andere
om de tot nu toe onverklaarde reductie van M1 -sterkten te begrijpen. Het
onderzoek hieraan werd voortgezet met behulp van de (y,n~) reactie.

Componenten van grote impuls in 3We (E. Jans, P.H.M. Keizer, L. Prins, E.
Quint, P.K.A. de Witt Huberts, in samenwerking met de TH-Delft)

Bijdragen in de golffunctie van 3He van componenten met grote impuls werden
bestudeerd via • de reactie 3He (e ,e 'p) 2 H. Deze experimenten vormen een
uitbreiding van metingen die onlangs in Saclay werden uitgevoerd, naar grotere
impuls. Dit gebied blijkt interessant omdat juist daar de verschillende theoretische
beschrijvingen van 3He sterk van elkaar afwijken.

Dankzij deeltjesidentificatie met de QDQ spectrometer kunnen zowel protonen als
deutonen worden gedetecteerd. Dit betekent dat éen meting simultaan twee
kinematische condities bestrijkt, hetgeen een aanzienlijke rendementsvergroting
oplevert. In een aantal gevallen wordt, ter verbetering van de signaal-ruisver-
houding, alleen het deuton-signaal gebruikt.

Een publikatie over de vloeibare 3He trefplaat en proefmetingen is geaccepteerd
voor publikatie in Nuclear Instruments.

Coïncidentie-experimenten
aan 1 2C, 51V en 90Zr (H.P.
Blok, J.W.A. den Herder, E.
Jans, P.H.M. Keizer, L. Lapikas,
L. Prins, E.M.N. Quint, P.K.A.
de Witt Huberts)

Metingen met de (e,e 'p)
cotncidentiereactie zijn uitgevoerd
aan de kernen I 2C, 5 V en 90Zr.
De gegevens van 12C konden
worden vergeleken met eerder in
Saclay onder vergelijkbare kinema-
tische condities gemeten waarden.

c. „, , , . . . . , , , i , . _, Binnen de 10% absolute nauwkeu-
F n . KI . 7 : Spectrum van eindtoestanden In B S V, waargenomen in de
reactie 9 0 z r ( e , e ' P ) 8 9 Y . Het oplossend vermogen bedrugt i so Kev. r i g h e i d i s e r o v e r e e n s t e m m i n g . De
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tot dusver uitgevoerde metingen aan 5 LV en 90Zr beslaan het 'missing momentum1

(pm) gebied 0-200 MeV/c. Dankzij het goede energie-scheidend vermogen (150
keV) (zie figuur KI .7) konden voor een groot aantal geïsoleerde overgangen de
impulsverdelingen worden bepaald (zie figuurK1.8).
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_18_: Impulsverdelingen voor (=3 proton proton
, gemeten in de reactie 5 Vje.e'p) 5(ïTi.

Voor 5 ty zijn de relatieve spectroscopische
factoren voor 1f7/2 proton-uitstoot (1=3)
naar 0 + , 2 + , 4 + , 6+ eindtoestanden
( 1 f 7/2 u ) i n 5(>ri ' n overeenstemming met
waarden bepaald uit de (d, 3He) reactie.
Voorts wordt een aantal pieken gezien die
corresponderen met proton-uitstoot uit de
dieper gelegen schillen. De impulsverdelingen
van deze overgangen vertonen een menging van
2s en ld sterkte, waarvan de relative
intensiteit met nauwkeurige DWIA berekeningen
bepaald dient te worden. In de
9 0Ze(e,e 'p)8 9Y reactie zijn naast de vier
overgangen ( 2 p 3 / 2 . iEg/2< 1 f 5/2- 2Pl/2>
beneden 2 MeV excitatie-energie ook
overgangen naar dieper gelegen schillen
waargenomen. Het l-karakter van deze
overgangen moet blijken uit aanvullende
metingen met grote statistische nauwkeurigheid

en bij grotere impuls.

Fotopionproduktie met I 3 C( Y i t~ ) 1 9 N (A. Kaarsgaarn, J .H. Koch, P.K.A. de
Witt Huberts, in samenwerking met de Universiteit van Mainz en het Rensselaer
Polytechnic Institute)

Het onderzoek is gericht op de bestudering van de delta-resonantie, de eerste
aangeslagen toestand van het nucleon, in kernmaterie. Door een geschikte keuze
van de kinematica kan de A-kern wisselwerking voor een gebied van A-energieBn
selectief bestudeerd worden.

De eerste resultaten, een hoekverdeling van de werkzame doorsnede bij relatief
geringe pionische kinetische energie T _ =50 MeV, zijn aanmerkelijk kleiner dan de
theorie voorspelt. Het lijkt erop dat de A-resonantie, zelfs bij deze geringe
energie, een onverwacht belangrijke rol speelt. Een publikatie hierover is in
voorbereiding.

Diep-inelastische verstrooiing aan l 2C (SacUy, in samenwerking met E. Jans)

Ter verkrijging van een beter inzicht in het reeds eerder in andere kernen
waargenomen overschot aan werkzame doorsnede tussen de quasi-elastische piek en
de delta-resonantie is een diep-inelastisch elektronenverstrooiingsexperiment aan
I2C in Saclay uitgevoerd. Teneinde de longitudinale maar vooral de transversale
structuurfunctie redelijk te kunnen beschrijven, blijkt het noodzakelijk om zowel
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meson-uitwisselingsstromen als resonante en niet-resonante meson-produktie in
rekening te brengen. Verder blijkt bij voorwaartse verstrooiingshoeken de
experimentele positie van de delta bij een 30 MeV lagere waarde voor de energie-
overdracht te liggen, dan die van de vrij delta. De resultaten van dit onderzoek
zijn gepubliceerd in Nucl. Phys. A402 (1983) 515.

2 . 2 . Pionen- en muonenfysica (groepsleider R. van Dantzig)

Het onderzoek met pionen en muonen middels MEA is in het verslagjaar goed op
gang gekomen. De eerste experimenten over pion-kernwisselwerking met pionische
atomen leidden tot een publikatie. Verder zijn bij het pionenkanaal proefmetingen
uitgevoerd aan elastische pion-kernverstrooiing bij lage energie (15-50 MeV). Bij
het muonenkanaal zijn oriënterende experimenten uitgevoerd aan neutronemissie, bij
pion-en muon-kernvangst en aan muon-spinrotatie in metalen. Beide kanalen hebben
uitstekend gefunctioneerd.

Tussen de meetperioden vonden enige omvangrijke bouwactiviteiten plaats. De meest
ingrijpende was de vervanging van de kleine elektron-bundelstop door een van
aanmerkelijk zwaardere uitvoering. Deze laat een bundelvermogen toe van 250 kW.
Tot nu toe werden bundels van 20 kW vermogen gebruikt (40 ps pulslengte, 400
Hz herhalingsfrequentie, piekstroom 4 mA bij energieën van 300-350 MeV). Op
grond van versnellerspecificaties zijn (noodzakelijk geachte) verhogingen van
frekwentie en piekstroom te verwachten. Een begin werd gemaakt met de
constructie van een twee-staps produktietrefplaat bestaande uit gescheiden
'radiator' en 'productor' ; de laatste van pyrolytisch grafiet. Hiermee zal een
verhoging in pionen/muonen-intensiteit met een factor 2 bereikt kunnen worden
tegelijk met een verbeteringsfactor van 3 a 4 voor de ondergrond van elektronen.

Verheugend is het te constateren dat er sprake is van een groeiende samenwerking
met andere instituten, niet alleen wat betreft het gemeenschappelijk gebruik van
apparatuur (bijvoorbeeld een muit i-detector Ge-anti-Comptonopstelling) maar ook
wat betreft het wetenschappelijk werk. Naast het onderzoek in eigen huis werd ook
deelgenomen aan enkele experimenten in SIN en bij LEAR (CERN).

2 . 2 . 1 . Pionische en muonische atomen ( j .B.R. Berkhout, W. Duinker, W.H.A.

Hesselink, T.J. Ketel, ) . H . Koen, ) . Konijn, C.T.A.M, de Laat, G. van

Middelkoop, W. Poeser, T. Prins, in samenwerking met TH-Delft en Uppsala)

RDntgenstraling van pionische atomen werd gemeten voor Mg, Ai, Pt en Au met
behulp van een drietal meetopstellingen met Germanium detectoren. Hierbij werd
gebruik gemaakt van een combinatie van een tweetal technieken ter onderdrukking
van de achtergrond, namelijk die voor Comptonverstrooiing in de Ge-detectoren
(met anti-Compton schilden) en die voor neutronenreacties in de detectoren (met
vluchttijd-metingen). Hoofddoel van de experimenten was de bepaling van de
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hadronische absorptiebreedte en de energieverschuiving van het diepstgebonden
'zichtbare' niveau in het pionische atoom. Voor Pt en Au - evenals eerder
aangetoond voor Ta en Re - bleek een belangrijke discrepantie (factor twee) op te
treden met de voorspellingen van standaard optische pion-kern potentialen. De
resultaten zijn geaccepteerd voor publikatie in Phys. Lett. Figuur K2.1 toont een
energie-vluchttijdspectrum voor pionisch Mg. Duidelijk zichtbaar is de gamma-
intensiteit die ontstaat door neutron-geItiduceerde reacties welke vertraagd zijn ten
opzichte van de prompte pionische (muonische) overgangen.

Ter voorbereiding van andere experimen-
ten aan pionische en muonische atomen
werd detectie-apparatuur, waaronder een
cylinder detector met 4it openingshoek,
ontwikkeld en getest. Aan het muonenka-
naal werden rdntgenme tingen verricht
waaruit bleek dat dit kanaal ook voor
pionische atoomexperimenten geschikt is.
De speciaal voor dit onderzoek ontwik-
kelde programmatuur onder het
RSX 11-systeem bleek uitstekend te vol-
doen. Inleessnelheden van 5 x 10 ADC-
woorden per seconde konden worden be-
reikt.

Fig. K2.I : RBntgenspectrum voor pionisch (en
muonisch) magnesium als functie van de tija na een
pion- of muonstap, in het doelwit. Achtergrond van
neutron-geïnduceerde (door vluchttijd vertraagde)
processen kan worden onderkend en in de analyse
worden weggesneden.

2 . 2 . 2 , Elastische pionverstrooiing bij lage energie (J.B.R. Berkhout, ) . El f r ink,
R. Hamers, W.H.A. Hesselink, W.P.J. Heubers, T.N. Jansen, E. Kappert, T.J.
Ketel, G. van Middelkoop, T .P .E. Prins, R. Sandor, P. Schoonejans, P.
Verzijden, M. de Vries)

Met een drachttelescoop, geleend uit Saclay, is een verstrooiingsexperiment
verricht aan verrijkt 2 0 8Pb. De kinetische energie van de binnenkomende negatief
geladen pionen bedroeg T = 50 MeV. Verstrooide pionen werden gsdetecteerd op
een vijftai hoeken kleiner dan 90°. Verschillende normeringsnu thoden werden
vergeleken.

Positief geladen pionen werden met succes gedetecteerd in een telescoop van twee
intrinsieke germaniumdetectoren met zeer dunne, geïmplanteerde contacten. Voor
experimenten aan pionverstrooiing bij geringe energie staan vier telescopen
van twee of drie Ge-detectoren, voorafgegaan door 1 mm dikke Si-tellers en dra-
den - (drift-)kamers, ter beschikking. Een spectrum opgenomen met de
eerstgenoemde Ge-telescoop wordt getoond in figuur K2.2.
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Veel aandacht werd besteed aan het
verkrijgen van een schone bundel pionen
van zeer geringe energie. Uit figuur
K2.3 blijkt dat het zeer wel mogelijk is
om experimenten te verrichten bij
Jn = 15 MeV.

Fin. K2.2: Spectrum van 38±1 MeV positief geladen pionen
gemeten met een Ge-telescoop. In de inzet is de energie-
dissipatie in beide detectoren afzonderlijk ingegeven.
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2 . 2 - 3 . Muonspin rotatie (u+SR) (H. Arnold, W.
Beugeling, R. van Dantzig, ) . van Goudoever,
E.W.A. Lingeman, H. Veerman)

Een 'zero-field' opstelling voor muon-spinrotatie
onderzoek aan ferro-magnetische nikkelpreparaten
werd met succes beproefd. Hierbij werden
zogenoemde achterwaartse muonen gebruikt
waarvan een schone bundel kon worden verkregen.
De polarizat>e van de muonen bleek globaal aan
de verwachtingen te voldoen; zie figuur K2.4.

Fig» K2.3: Vluchttijdspectrum gemeten
over een afstand vin 3,2 m bij zeer Een meetopstelling waarbij een cryostaat kan
kleine pionenergie (15 MeV). De . . . . . . . .

achtergrond v>„ muonen en elektronen w ° r d e " geplaatst in een extern magneetveld is
valt goed te onderscheiden van de g ereed . Het lopende onderzoek dat als uSR
pionen.

'pilot-study' dient. wordt uitgevoerd in
! nauwe samenwerking met het Franse instituut

C e n t r e d i E t u d e s d e C n i m i e Métallurgique
(CECM) in Vitry.

2 . 2 . 4 . Neutronenmetingen bij pion- en
muonkernvangst (H. Arnold, W. Beugelieg,
R. van Dantzig, ) . van Goudoever, E.W.A.
Lingeman, H. Veerman)

Een grote neutrondetector bestaande uit 16
seint il latiesta ven van 18x18x90 cm kwam
gereed en werd gebruikt voor eerste
testmetingen. Deze betroffen zowel
kosmische straling als door pionkernvangst
geïnduceerde reacties in AH en C.

Nifcktl preparait

•— Muon verblijftijd Cru)

19.8 MHz

»* Rotatia fraquintit CMHz)

Fig. K2.4: Muonstop-elektron tijdspectrum (a) en
Fourier~getransformeerde (b) voor v* aan Ni in
'zero-field' nulgraden detectie-opstelting. Het
Fourier-spectrum geeft de precessiefrequentie aan
van de muon-spin in ?-t=t lokale
magneetveld.

2 . 2 . 5 . Experimenten elders (R. van
Dantzig, ] . Konijn, C. T.A.M, de Laat,
E.W.A. Lingeman, in samenwerk!v. met de
TH-Delft)

In samenwerking met de Universiteit van
inwendige Birmingham, met het Rutherford and Appleton

Laboratory en met het Amerikaanse College
of William and Mary werd een eerste experiment met antiprotonen uitgevoerd bij
LEAR (CERN). Voor het eerst was het mogelijk om de Rdntgenovergangen van
antiprotonisch v/aterstof en helium (p^H, p4He) te meten met goede resolutie en
goede statistiek. Voor p4He werden de niet eerder waargenomen N a - en No
-overgangen waargenomen.

Tezamen met medewerkers van de Universiteiten van Bonn, Darmstadt, Uppsala,
Swierk, de TH-Delft en SIN werden de metingen in SIN aan prompte en vertraagde
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muon-gïihduceerde kernsplijting voortgezet voor 2 3 5U, 2 3 7Np, 242Pu en 241*Pu;
zie figuur K2.S. De totale kinetische energie van de splijtingsfragmenten blijkt 1
a 2 MeV lager te zijn dan bij alfa-gelhduceerde splijting. Dit wordt toegeschreven
aan ladingsafscherming door het \i~ tijdens het splijtingsproces.

Een experiment in SIN gericht op het opsporen
van mogelijk gebonden systemen van neutronen en
negatieve pionen (pineut-en), uitgevoerd in
1982 in samenwerking met medewerkers van de
Universiteit van Fribourg, de ETH en de
Universiteit van Zurich, laboratoria in Swierk,
Leningrad en Saclay, werd geanalyseerd.
Bovengrenzen werden vastgesteld voor produktie
werkzame doorsneden voor ic~n2 tot en met
it~n6 en voor (ic~")2n3 systemen aannemende dat
de levensduur bepaald wordt door die van een
vrij pion. De resultaten zijn verwerkt in een
publikatie aangeboden aan Physical Review
Letters.
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Fig. K 2 . 5 : Totale kinetische energie
van de splijtingsfragmenten in ^ 3 7 ^
als functie van de massaverhouding van
het lichte ( A ^ ) ten opzichte van het
zware fragment (A^)* Er is een
duidelijk verschil tussen de prompte en
vertraagde muonisch geïnduceerde
kernsplijting voor A[_/A^ > 0 , 8 .

De metingen van de verstrooiings werkzame doorsnede voor pionen van geringe
energie aan 3He en "*He uitgevoerd in Saclay werden verwerkt tot een publikatie,
opgestuurd aan Nuclear Physics. In figuur K2.6 worden de resultaten samengevat.

2 . 3 . Theorie (groepsleider ) .H. Koen)

jnjejdjng

Een belangrijk deel van het werk sluit nauw

aan bij het experimentele programma. De

Coulomb-somregel en het sigma-omega model

kunnen een belangrijke rol spelen bij de

interpretatie van inclusieve ( e , e ' ) en exclu-

sieve ( e . e ' p ) experimenten. Ook het delta-

gat formalisme kreeg ruime aandacht in sa-

menhang met inclusieve elektronverstrooiing,

foto-pionproduktie en pionverstrooiing.

2 . 3 . 1 . Coulomb-somregel (T . de Forest,

Fiji. K 2 . 6 : Ladingsasymmetrie parameter voor

«"- He verstrooiing bij 51,1 MeV. De gemeten
waarden worden vergeleken met twee berekeningen. De n i e t — e n e r g i e g e w o g e n Coulomb— SOmregel
De getrokken lijn is van Landau, de gestippelde , , . ,
lijn, berekend door Bakker en Van Geffen van de V O O r k e r n e " W e r d o p n i e u w g e f o r m u l e e r d ,
Vrije Universiteit van Amsterdam, blijkt beter in Zodat d e z e OOk VOor e l e k t r o n v e r S t r o o i -
overeenstemming met de huidige metingen (zwarte .

punten). ingsexperimenten bij hoge impulsoverdracht,

waar relativistische effecten belangrijk zijn,

bruikbaar i s . Deze nieuwe formulering leverde een zinvoller voorschrift voor de

analyse van experimentele gegevens, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de
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niet-relativistische somregel intact blijft.

2 . 3 . 2 . Elektromagnetische wisselwerkingen in het sigma-omega model (T. de
Forest, Jr . )

In het sigma-omega model is de structuur van de Dirac-spinoren van de nucleonen
in de kern sterk verschillend van die voor vrije nucleonen. Tengevolge daarvan is
de algemeen gebruikelijke impulsbenadering, waarin men veronderstelt dat de
nucleonen hun vrije eigenschappen behouden, niet geldig. De invloed van dit model
op de elektromagnetische stroom werd onderzocht en zeer grote effecten werden
gevonden. Het model biedt een mogelijke verklaring van de ongebruikelijke verdeling
over longitudinale en transversale sterkte die men in inclusieve elektronverstrooiing
experimenteel gevonden heeft. De resultaten van dit model voor inclusieve
elektronverstrooiing zijn geïllustreerd in figuur K3.1 .
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impulsbenadering,
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300

voor inclusieve elcktronver-
. . . en de resultaten van het

2 . 3 . 3 . Delta-kerndynamica (J-H.

Koch, K. Ohta, N. Ohtsu^, T.

Suzuki, T. Takaki, in samenwer-

king met de Universiteit van

Mainz en de VU)

De rol van dit model werd onder-
zocht voor elektronverstrooi ing
bij middelhoge energie, voor
pion-kern verstrooiing en pionab-
sorptie.

Het isobar-gat formalisme werd uitgebreid met een beschrijving van de absorptie
van virtuele fotonen aan lichte kernen. De werkzame doorsnede voor inclusieve
elektron verstrooi ing werd berekend voor middelhoge energie en vergeleken met de
experimentele gegevens voor **He, 12C en 1 6O.

In tegenstelling tot elastische verstrooiing biedt de inelastische verstrooiing van
pionen aan kernen de mogelijkheid de wisselwerking van de intermediaire delta met
de restkern te bestuderen. Uitgaande van een model voor de elementaire A-N
wisselwerking werd de energie-afhankelijkheid van T=0 en T=1 excitaties in 12C
bestudeerd. De resultaten werden vergeleken met de standaard DWIA berekeningen.

Ree nte berekeningen van Lee en Ohta hebben aangetoond dat men details van de
pion absorptie aan 3He met behulp van de Betz-Lee t-matrix voor AN t NN kan
verklaren. Deze methode werd uitgebreid naar **He en 12C om te onderzoeken in
hoeverre men absorptie aan zware kernen kan verklaren door een twee-deeltjes
absorptiemechanisme.

2 . 3 . 4 . Berekening van atoommassa's (K. BOS (sectie-H), A.H. Wapstra en G.
Audi (Orsay))

In 1977 werd een verzameling geëvalueerde atoommassa1 s gepubliceerd voor zuivere
nucliden, berekend uit experimentele gegevens en daarmee samenhangende
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grootheden. In het verslagjaar is een nieuw stel van dergelijke gegevens berekend;

het zal spoedig ter publikatie worden aangeboden. Waar de evaluatie van 1977

5026 experimentele gegevens over 1988 atoommassa's betrof, zijn thans 5006

gegevens over 2371 atoommassa's geëvalueerd. Vele honderden gegevens uit 1977

zijn thans niet meer meegenomen maar door betere vervangen. Zo'n 180 van de

berekende atoommassa's betroffen i some ren of massa-doubletten en optredende

isomerenmengsels; het is voor het eerst dat gegevens daaromtrent in een

massatabel worden opgenomen.

2 . 4 . Radiochemie (C.N.M. Bakker- G.A. Brinkman, ) . ) • van Gelder, B.W. van

Halteren, G.A.) . Leurs, L. Lindner, P.W.F. Lou wrier, P. Polak, J.Th.

Veenboer, ) . Visser)

Op 5 oktober werd het nieuwe Aten-laboratorium, genoemd naar de eerste

directeur van de chemische afdeling, professor dr. A.H.W. Aten, J r . , geopend

door mevrouw M.R. Aten-Noeggerath.

Het onderzoek van de afdeling was in belangrijke mate gericht op chemie met

snelle atomen, stralingschemie en isotopenproduktie. De meeste bestralingen

daarvoor werden uitgevoerd in de Lage Energie Hal (LECH) bij MEA. Voor reacties

met muonium werd gebruik gemaakt van muonenbundels bij de 600 MeV

protonenversneller van SIN te Villigen bij Zurich. In samenwerking met het

Radionuclidencentrum van de Vrije Universiteit werden verschillende bestralingen

gedaan met het speciaal ontworpen gasvormig Neon .target in verband met het

merken van medisch interessante verbindingen.

De Radiochemische Afdeling was betrokken bij de organisatie van een congres en

een workshop. Van 3-8 juli werd in Amsterdam het zevende "International Congress

of Radiation Research" gehouden (1400 deelnemers). Van 12-15 september werd

een ZWO-workshop met als onderwerp "Meteorite Research in the Netherlands?"

georganiseerd. Conclusies en aanbevelingen van

Nederlandse en buitenlandse deelnemers zijn in

een intern rapport verwerkt.

2 . 4 . 1 . Chemie met snelle atomen

Het onderzoek naar hoogkokende, polymere

verbindingen gevormd door reacties van snelle
1 *C atomen met een tiental organische

verbindingen werd afgesloten. De grote

reactiviteit van *• *C blijkt onder andere hieruit

dat de opbrengst van monomeren (45%),

dimeren (30%), trimeren (10%) en polymeren

(1<>%) n i e t v e e l verschillen van die voor

de reactie* «n terugjtoot l'c-»tomen met verzadigde en onverzadigde verbindingen. Voor
cyclohexeen ( » ) , 1,3-cyclohexjdïeen ( b ) , en

i ,4-cyciohexadieen (c). Te onderscheiden zijn benzeen e c h t e r werd een s te rk verhoogde
monomeren (M), dimeren (D) en trimeren opbrengs t van t r i m e r e n en hogere polymeren
(T). Hogere polymeren bevinden zich links wn
de trimeren. gevonden. Dit is een gevolg van het feit dat

100 200
ELUTION VOLUME (mil
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het primair gevormde C g H g - 1 ^ complex geen mogelijkheden biedt voor omzetting

naar stabiele produkten. Figuur K4.1 geeft radiochromatogrammen (gelfiltratie met

een Sephadex LH20 kolom) voor een drietal verbindingen-

De mechanismen voor de vorming van monomere produkten in reacties van 1 *C met

benzeen zijn nog onduidelijk; naast directe reacties met *k: kunnen ook l l CH- en

llCH2-radikalen een rol spelen. Een produktanalyse van 11C-reacties leert dat

insertie van UCH<> in een C-CA-binding en de vorming van tussenprodukten ( CC A

en CHCJl) een rol spelen.

De selectiviteit bij thermische substitutie van CH door 34mCJt werd bestudeerd met
equimolaire mengsels van C6H5CA, ortho-, meta- en para-CgH4C^. Thermische
opbrengsten werden bepaald uit verschilmetingen voor mengsels met en zonder
l 2 scavenger. De thermische opbrengsten voor het meta-isomeer blijken beduidend
lager te zijn dan die voor een statistische verdeling. Dit wijst erop dat de
energie-inhoud van het intermediaire meta-ipsocomplex hoger is dan die voor andere
complexen.

Bij het SIN te Villigen werd deelgenomen aan MuSR experimenten met Dr. E.
Roduner. De reactiesnelheden van de ortho-, meta- en paramuonische cyclohexa-
dienyl radikalen van anisol (gevormd door additie van Mu aan C5H5OCH3) met
benzochinon en durochinon werden gemeten als functie van de chinonconcentratie en
als functie van de temperatuur (238, 293, 361 Keivin).

2 . 4 . 2 . Stralenchemie

Chemische experimenten met snelle atomen gaan vaak gepaard met een sterke
stralingsbelading van het monster. Daarom wordt afzonderlijk met behulp van een
sterke gammabron (60Co) onderzoek aan stralenchemische effecten verricht. De
opbrengst van produkten uitgedrukt in G-waarde, dat is het aantal gevormde
moleculen per 100 eV geabsorbeerde energie, werd onderzocht voor GjCJ^ voor
doses tussen 102 0 en 6*102 1 eV. De gemeten G-waarden voor de gevormde
produkten zijn vermeld in tabel 1 .

Tabel 1 : G-waarden voor C2CA4

C2CA6

C4CA6

c 4 c^ 0
C2HCA5

H+

c r

0

1

0

c2c*

,77+0
,74±0
,43+0

-

-0,6
-

4

,03

,14

,03

C2CA4 + l2

(verzadigd)

0,10+0,05
0,11±0,01
0,08±0,01

-

n.m.
-

C2CA4 + 0,5 mol C4H9OH

0,36 + 0,05
0,45 ± 0,01
0,14 ± 0,02
2,14 ± 0,16

10,2 + 0,2
10,8 ± 0,2
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2 . 4 . 3 . Isotopenproduktie en gemerkte verbindingen

In samenwerking met Los Alamos National Laboratory werd daar 32Si afgescheiden
uit een Vanadium "stop target" dat langdurig met 800 MeV protonen bestraald was
geweest. Uit een plaat van 80 gram vanadium werd 0,35 mCi 32Si (rendement
96%) verkregen in de vorm van silicaat met circa 600 mg als dragermateriaal. Dit
preparaat is een van 's werelds sterkste 32Si-bronnen. De ervaring opgedaan met
het opwerken van veel, hoog-actief materiaal is van groot belang voor de produktie
van radionucliden met MEA. Twee kleine porties van het 3%i-preparaat werden
gebruikt voor de bepaling van het eindpunt van het beta-spectrum en de
halveringstijd. De maximale beta-energie werd gevonden uit een meting met
vloeibare scintillatoren. Het resultaat, Emax = 221,4 ± 1,2 keV, is significant
lager dan de eerder uit reactiegegevens bepaalde waarde. Tevens werd het eindpunt
voor het beta-verval van 33P bepaald (248,3 ± 1 , 3 keV). De halveringstijdmeting
is nog niet afgerond.

Het isotoop 67Cu is gezien de grote halveringstijd (62 uur) een zeer aantrekkelijk
nuclide voor bio-medische toepassingen. Het werd bij MEA gepr duceerd via de
68Zn(y,p) reactie. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het me -lijk is 67Cu op
efficiënte wijze uit ZnO te verwijderen. In een uur bestraling kan nu 0,25 mCi
*" Cu worden geproduceerd. Bij de Landbouw Hogeschool te Wageningen bestaat
hiervoor grote belangstelling.

In samenwerking met het Radionucii dencentrum van de VU (dr. G.W.M. Visser)
wordt geregeld 18F geproduceerd voor het merken van organische moleculen.
Produktie vindt plaats via de 20Ne(d,cc)18F reactie op een gastarget onder 20
atmosfeer. Door bijmenging van 0,1% ?2 ' n n e t N e w o r d t vrijwel kwantitatief F18F
gevormd, hetgeen kan worden geïsoleerd. In een bestraling van 3 minuten wordt 3
mCi geproduceerd. Het isotoop vindt toepassing bij tomografie en wordt tevens
gebruikt voor het merken van aromaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat door F18F
te leiden door azijnzuur met een weinig ammoniumacetaat CHjCOO1-^ ontstaat. Dit
produkt werd vervolgens gebruikt om via directe reacties 18F in te voeren in
aromaten.

Voor het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut te Leiden werd opnieuw enige
malen 5-jood-2-thiouracil gemerkt met 1 2 3 I , 125I en 1 3 1 I .

2.4.4. Dosimetrie

Voor de experimenten bij MEA is absolute calibratie van de doses die preparaten
ontvangen tijdens bestralingen bij MEA van belang. Aanvankelijk werden hiervoor
dunne folies van cellulosediacetaat gebruikt. De lichtabsorptie bij 320 nm voor
deze folies neemt lineair toe met de ontvangen dosis. De metingen bleken echter
slecht reproduceerbaar. Betere resultaten werden behaald met een chloor-benzeen
dosimeter, waarbij de hoeveelheid gevormd HC£ een maat is voor de dosis.
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2 . 5 . Technisch gedeelte (H. Arnold, P . ) .T . Bruinsma, M. van Ge Weren, A ,P .

Kaan, E. Kwakkel, G. Luijckx, W. van der Raay)

De versneller en de experimentele apparatuur in de LEF-, LECH-, EMIN- en PIMU-
hallen hebben redelijk beantwoord aan de hoge eisen die het wetenschappelijke
programma stelde. De kwaliteit en stabiliteit van de bundel maakten (e ,e 1 ) en
(e,e 'p) experimenten bij groot scheidend vermogen mogelijk. Enigszins
achter bij de verwachtingen bleef echter de betrouwbaarheid en het meetrendement
doordat het storingsniveau en de inregeltijden vooral bij precisieme tingen
tegenvielen. De versneller zelf bleek een gemiddeld rendement te hebben van 70%
terwijl (door experimentstoringen) het totale rendement slechts iets meer dan 50%
bedroeg (zie figuur K5.1).

De maximaal bereikbare energie is ook enigszins
achtergebleven ten opzichte van de verwachtingen: 400
MeV tegen 450 MeV. De voornaamste oorzaak hiervan
was dat het bedrijven van de zeer kostbare zendbuizen
(klystrons) op 4 MW piekvermogen een zorgvuldiger aan-
pak bleek te vereisen. Tegen het eind van het verslag-
jaar is een methode uitgewerkt waarbij dit wel be-
trouwbaar is te realizeren, zodat hierdoor in 1984
geen verdere belemmeringen worden verwacht (einddoel
500 MeV). De zogeheten duty factor is voorlopig
beperkt tot 1 a 2% om zowel de betrouwbaarheid te
kunnen garanderen alsook te besparen op energiekosten.
De verdeling van de experimenteeruren over de ver-
schillende hallen (in totaal 2372) was als volgt: EMIN
1592, LEF 122, LECH 142, PIMU 325, GVT 191.

T1JOSVER0ELING nEA

1983

storingen
lnregelen

exnerinEntEn

Fig. K5.1 . Aantal bundeluren

bsnut voor experimenten ten

opzichte van storingsuren benodigd

voor inregelen.

2 . 5 . 1 . Versneller

STATUS
31 rjEC 19B3

De aanwezige 17 klystrons hebben nu in totaal 127.000 hoogspanningsuren verwerkt
in 13 modulatoren (z\s figuur K5.2).

Er is nog geen teruggang in HF
uitgangsvermogen merkbaar. De gemiddelde
levensduur per klystron is daarmee nu meer dan
7.000 uur, waarbij een buis reeds meer dan
12.000 bedrijfsuren heeft gehad. Reparatie in
eigen werkplaats van een vacuüm lek in een
klystron is succesvol verlopen. De invoering
van de "4 MW mode" ging aanvankelijk
vergezeld van veel storingen, waaronder
doorslagen in de gloeistroomtransformatoren van
de klystrons. Door juiste beveiligings- en
procesmethoden te ontwikkelen, zijn deze

10000 HOOGSPANNINGS
UHEN

Verzamelde hoogspanningsuren/
storingen inmiddels bedwongen.
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Diverse magneetvoedingen in de centrale bundellijn vertoonden onvoldoende
stabiliteit; dit leidde tot lange inregeltijden. De FREON koelsystemen van de
modulatoren zijn omgebouwd van vloeistof- tot dampkoeling. Hiermee is het
mogelijk gebleken ook in warmere maanden op hoge herhali ngs frekwenti e te werken.
Gelijktijdig zijn diverse afdichtingen verbeterd, waarmee het verlies aan vloeistof
aanmerkelijk is gereduceerd.

Het besturingsnetwerk voor versneller en experimenten (IKOnet) werd uitgebreid.
De General Service Machine B (GSM-B) is vervangen door een PDP 11/44 met 1,5
Mb geheugen, terwijl het geheugen van de GSM-A uitgebreid is tot 1 ,5 Mb.
Bovendien is een Ampex 330 Mb Capricorn schijvengeheugen (met Winchester
technologie) aan de Message Switching Machine B (MSM-B) aangesloten. De
centrale console Alpha LSI/2 is vervangen door een MIK 11/2. Bovendien is een
tweede console met een 'digitizer1 , een grafisch display en een digitale multi-
plexer ten behoeve van zogenaamd shared beam gebruik toegevoegd.

Versnellertheoretisch werk is verzet ten behoeve van het toekomstplan UPDATE.
Hiervoor is het nodig dat MEA met een Mage-duty' factor (0,1%) kan functione-
ren terwijl de energie dient te worden verhoogd tot 700 MeV (zie verder bij
§3 .5 .4) .

2 . 5 . 2 . Experimentele opstellingen

In het verslagjaar zijn geen grote technische bouwactiviteiten meer te melden. In
alle hallen is het onderzoek nu in volle gang. Aanpassingen en uitbreidingen worden
hieronder kort vermeld.

EMINJial

3 3
Ten behoeve van He(e,e") en He(e,e'd) experimenten is door de TH-Delft,
afdeling Natuurkunde, een cryogene trefplaat ontwikkeld. Deze trefplaat, werkend
bij een temperatuur tussen 1,2 en 2,2 K, kan een dissipatie van circa 1 watt
verwerken. In verband met (ynT) experimenten zijn enkele aanvullingen van het
detectiesysteem (onder andere met een aUrogel Cerenkov teller) in de QDQ
spectrometer aangebracht, voornamelijk om de achtergrond van elektronen met een
factor 101* of meer te kunnen onderdrukken. Een nieuw (low-cost) type Experiment
Control Machine (ECM) - BI RA - is geïntroduceerd onder het FENIX/UNIX
bedrijfssysteem. De PDP 11/45 is vervangen door een PDP 11/44, waarmee de on-
line analysemogelijkheden sterk zijn uitgebreid.

PJMU_hal

Ter besparing op het waterverbruik is een carrier aggregaat ingebouwd tussen het
algemene koelsysteem en de compressor. Voorts is een vorstbeveiliging in het
koelsysteem opgenomen. Een 250 kW bundelstop met een intree-oppervlak aangepast
aan de grote-hoekverstrooiing van de elektronenbundel aan de produktietrefplaat is
geïnstalleerd. Een van aluminium bandspoelen voorziene magneet (NIKHEF-ontwerp)
is opgenomen in de muonenbundellijn. Een buigmagneet uit de vroegere IKO-
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cyclotron apparatuur is verticaal opgesteld aan het einde van de muonenbundellijn.
Instrumentatie is hierbij ontwikkeld (in samenwerking met de UvA) om een
cry o staat van het Centre d'Etudes de Chimie Metallurgique, Vitry, Frankrijk in het
veld te kunnen plaatsen (ten behoeve van pSR-experimenten).

Een nieuwe tweetraps tref plaat met een hoge-Z radiator (WRe) gecombineerd met
een lage-Z pyrolytisch grafiet werd ontworpen.

LECHJial

Het LEBU buigstation is thans ook geïntegreerd in het centrale besturingssysteem,
en dus te bedienen vanuit de centrale bedieningsruimte.

LEF. haj_

Ter vervanging van de verouderde detector met overlappende scintillatoren in de
o

spectrometer en ter verbetering van het scheidend vermogen tot beter dan 10~J is
een dradenkamer ontworpen, en getest. Inbouw staat op het schema voor 1984.

2 . 5 . 3 . Rekenmachine-faciliteiten

Het geïnstalleerde Terminetsysteem geeft thans de mogelijkheid om vanaf een
willekeurige computer-terminal op transparante wijze een verbinding te maken met
een willekeurige rekenmachine. Op dit moment werken de GSM-A, GSM-B en CSG
machines via dit systeem.

Het UUCP communicatie-pakket is geïnstalleerd, hetwelk geregeld contact
(bijvoorbeeld 'electronic mail1 ) met het Mathematisch Centrum mogelijk maakt en
via het MC met de rest van Nederland en Europa.

Het beheer van alle machines op de beproefde 'open-shop1 manier werkt goed. De
nadruk is gelegd op 'foolproof backup procedures' en versimpeling van zogenaamde
boot-procedures van (remote) machines in het netwerk.

Een 'personal workstation' (PC), gebaseerd op een Motorola MC 68000 processor
met 512 Kb geheugen, op enkel breedte Eurokaart voor de LABBUS bus definitie,
is aangeschaft voor evaluatiedoeleinden. Het bedrijfssysteem is Unix versie 7 zoals
dat door ACE bijvoorbeeld te Amsterdam geleverd wordt.

Een CAPRO-68K systeem in CAMAC (MC 68000 processor en 512 Kb geheugen) en
een LISA personal workstation (Apple) zijn aangeschaft. De eerste zou de Alpha
LSI/2 minicomputers in de versneller modulator-stations kunnen vervangen, de
tweede dient om een experimenteel 'operator interface' naar het
versnellerbesturingssysteem te vervaardigen.

Na een - in overleg met het RKMC opgesteld - zeer uitvoerig "request for
proposal", waaronder een uitgebreide 'benchmark' fase is via goedkeuring van de
CRIVA besloten een Gould-SEL 32'9705 rekenmachinesysteem aan te schaffen. Het
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nieuwe systeem zal werken onder het Unix bedrijfssysteem (Berkeley 4 .1c

release). Hiermee is Unix het standaard bedrijfssysteem geworden voor alle

experiment- en general service rekenmachines van het NIKHEF-K.

2 .5 .4 . Project 'UPDATE'

Ontwerpstudies zijn gaande ter verbetering van de duty factor van de versneller van
2% tot bijna 10096. Een strenge randvoorwaarde is dat voornamelijk om financiële
redenen een en ander moet kunnen worden gerealizeerd onder handhaving van de
huidige gebouwen, versnellerapparatuur, afbuigsysteem en experimentele opstellin-
gen. De nu ver uitgswerkte ideeën ter oplossing behelzen een pulsverlengend
magnetisch systeem waarvoor MEA fungeert als een 0,1% duty factor injector
( E m a x = 700 MeV; zie figuur K5 .3 ) .

EXISTING BENDING SYSTEM_

PROPOSED PULSE STRETCHER

END 500 MeV ACCELERATOR

I TO PIMU FACILITIES
EXISTING 500 MeV
ELECTRON SCATTERING HALL

2

I BEAM DIRECTION

PROPOSED PULSE STRETCHER DEVICE

kssi:

i
i•

»»i

J
1

i

f

SCALE

25 SO

f i g . K 5 . 3 : Magnetisch systeem 'UPDATE' dat - geschakeld tussen MEA en het bundelbehandelingssysteem AFBU - de
duty factor van de bundel voor de experimenten verhoogt van 1 a 2% tot bijna 100%.

Langzame extractie uit dit systeem geschiedt zodanig dat het huidige

bundelbehandelingssysteem (en dus ook de experimenteerstations) in gebruik blijven.

De magneto-optische studies zijn nagenoeg afgerond. Aanpassing van de
versnellerapparatuur ter verkrijging van de 'low duty-factor mode' en ter
verkrijging van de grotere energie (nu 500 MeV) is voldoende ver onderzocht om
een en ander vast te leggen in een officieel voorstel. Stimulerend heeft hierbij
gewerkt dat dit toekomstplan gunstig is beoordeeld door een internationaal
samengestelde commissie. Verdere detailstudies worden uitgevoerd in nauwe
samenwerking met verschillende instituten die eveneens streven naar drastische
verhoging van de duty factor.
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2 . 5 . 5 . Daresbury project

Op grond van een overeenkomst tussen ZWO en de Britse zusterorganisatie SERC
(Science and Engineering Research Council), gesloten in december 1982, werd
bepaald dat bundeltijd bij de Synchrotron Radiation Source te Daresbury voor
Nederlandse gebruikers ter beschikking zal worden gesteld. Als tegenprestatie
levert ZWO een bundelgeleidingssysteem, de benodigde röntgenoptiek en twee
experimenteerstations.

NIKHEF-K is, namens ZWO, verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het
testen van deze faciliteit (totale kosten Mf 4 , 6 ) . Dit gaat in nauw overleg met
net Da.--iury Laboratorium (specificaties en installatie), de Technische Physische
Dienst (TPD) te Delft (adviezen röntgenoptiek en bouw monochromator) en het
Laboratorium voor Anorganische Chemie van de TH Eindhoven (coördinatie
Nederlandse experimenten).

Via een poort in de vacuümkamer van de elektronenopslagring wordt
synchrotronstraling naar de experimentele opstellingen geleid. De •Nederlandse1

poort heeft een openingsruimtehoek van 40 mrad. Via een 'front-end1 - een
bufferzone tussen het ring- en het experimentvacuüm met bundelstoppers, va cull m-
kleppen en vacuümrestricties - wordt de 40 mrad bundel opgesplitst in
verschillende 5 mrad bundels; zie figuur KS.4.

SAD/SAS
EXPERIMENTAL AREA

s - «

5T0RAGE RING
SR5

CENTRAL LINE
• EXPERMENTAL AREA E X A | = S E x p E R , M E N T A L AREA \ \ \ V

LINE 8

Fig. K5.4: Opstelling van de hoofdbestanddelen van de door NIKHtF-K gebouwde bundellijn voor synchrotronstra-
lingsexperimenten te Daresbury, Engeland.

ZWO financiert de bouw van een lijn voor EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine
Structure) en een voor SAD (Small-Angle Diffraction) experimenten. Beide lijnen
zijn uitgerust met spiegels voor verticale focussering.

Het NIKHEF heeft het mechanische en vacuümtechnische ontwerp van front-end tot
en met de experimentele opstellingen gemaakt. Een aantal technisch ingewikkelde
systemen - zoals de bundelsplitser, monochromatorkamers, precisiespleten en de
SAD eenkristaimonochromator - werd in eigen werkplaats vervaardigd. Een dubbele
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kr istaimonochromator met grote resolutie (10 ) voor de EXAFS-lijn werd gebouwd
door de TPD. De fabricage van andere onderdelen werd grotendeels uitbesteed in
Nederland en Engeland. Alle componenten zijn op het NIKHEF conform ultra-
hoogvacuUmvoorschriften gereinigd, geassembleerd, uitgestookt en getest. Daartoe
werd een aantal voorzieningen zoals een ultrasone reinigingsstraal, een micro-
computergestuurd uitstooksysteem, een schone lasruimte en een stofarme montage-
ruimte toegevoegd aan de bestaande faciliteiten van de mechanisch-technotogische
groep.

Het front-end en de bundellijn werden voor het grootste deel in 1983 voltooid en

geïnstalleerd. De eerste experimenten zullen in het voorjaar van 1984 plaatsvinden.
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Berk ien, A . W . M .
Bodenstaf f , P . J .
Breemen, I ng . R . G . A .
Evers, G . J .
Got ink, G.W.
Groenstege, Ing . H .L .
Horneman, G .D .
Hulman, F . W . M .
Jungbauer, K . O . R . W .
K ï e f t , I n g . G . N . M .
Pauw, I ng . A . H . L .
Polm, I n g . P . H .
Rewiersma, Ing . P . A . M .
Vree, W.E.
Vr ies, I ng . G .A . de
Weber, I ng . J .

UvA

FOM
FOM

FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

FOM
FOM
FOM

FOM

UvA

UvA

UvA

Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner

Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
In strumentm aker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker
Leiding afdel ing
Instrumentmaker
I n s t r u mentmaker
Instrumentmaker
In strumentmaker
Instrumentmaker
Instrumentmaker

Fotograaf- tekenaar
Constructeur-tekenaar

Tekenaar-constructeur
Tekenaar-constructeur
Tekenaar-constructeur

Lab. assistent
Elektronicus
Elektronlcus
Elektronicus
Elektronicus
Eiektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Tekenaar
Leiding afdeling
Elektronicus

part-time
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7. Studenten
Beekveldt, E.
Hulsman, E.
Inge, A . van
Ketelaar, K.
Konljnenberg, M •
Smulders, R.
Stad, R- van der
Starreveld, D.
Tuynman, F-
Vel t , H.
Vorenkamp, T .

8 . Praktikanten NIK HEF-H
Blij leven, J .
Gr i f f i oen , J .
Hooff , W • van
Kolenberg, R.
Pa pot, M.
Smit, C.
Steffens, E.
Vroomen, W. de

MTS-Gijsbrecht van Aemstel, f ynmech.
MTS-Hendrlck de Keyser, fIjnmechanlca
HTS-Alkmaar, elektrotechniek
MTS-GIjsbrecht v. A . , tynmechanica
HTS-Haarlem , elektrotechniek
MTS-Gijsbrecht v . A . , elektrotechniek
HTS-Haarlem, e.sktrotechniek
MTS-Deventer, elektrotechniek
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Experimentele fysici
H a l , D r s . P . A . van
K l t t e l , P r o f . D r . E.W.
Kö'nig, D r s . A . C .
Me tzge r , D r . W.J .
Meye rs , D r s . F .
P o l s , D r . I r . C . L . A .
Raaymakers , Drs . M - C . T .
Scho t ten , D r s . A-J •
Schotanus, Dr . I r . D . J .
S t e r g i o u , D r . A . M .
Van de Walle, P r o f . D r . R . T .
Walk, D r s . W.

2. Programmeurs
Crijns, Dipl.Phys.
Klok, Drs. P.F.

F.J.G.H.

Automatische meetapparatuur en scantafels
A l b r e c h t - N i k k e l s , W . J .
An+heunis, E . C .
B a a l - S t o f f e l e n , P. van
B o r g s t e i n - v . D i n t h e r , J . M . E .
B r o u w e r , I ng . C .
Brou w e r - K u s t e r , C . A . M .
Derks -van den Reek, H . J . M .
Derksen-G lesbers , T . M . C .
D i j k e m a , I n g . J . A .
Geur t s -Lange , M . A .
Jager-Jenneskens, M. W . L . H , de
Ker remans-de K a t , T . C . H . M .
Muidei—de Grood, G . E .
O o s t e r h o f - M e i j , J . E . G .
O t t e n - d e Graaf f , P . M .
Paans, A .M .M . H .
Rohde, F . H . A .
S c h i l s , K. D . J . M .
T h o r i g , I n g . J .
Veerdonk-E lbe rs , C . G . H . v a n de
Voorwinde-van Os, B . H .
Wi jnen, I n g . T . A - M .

FOM

FOM

FOM

FOM
FOM

fels

FOM

FOM
FOM

T O M
r

KUN

KUN
KUN
KUN
KUN
(KUN J
KUN
KUN
KUN
KUN

KUN
KUN
KUN
KUN
KUN
KUN

KUN
KUN
KUN,
KUN
KUN

KUN
KUN
KUN
KUN
KUN

KUN
KUN

EHS
EHS
Crystal Ball
NA5, K+p
EHS
EHS, Crystal Ball
Instrumentatie
EHS (NA22)
Crystal Ba l l ,Kp
EHS, K+p
K p , Cr.Ball
Crystal Ball

Applicatieprogram meur
Systeemprogram meur

Scanner
Technicus
Scanner
Scanner
Technicus
Scanner
Scanner
Scanner
Technicus
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Coördinator
Scanner
Technicus
Scanner
Scanner
Technicus

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

* ) par t - t ime
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C. NIKHEF-K (Amsterdam)

1 . Experimentele fysici
Arno ld , Dr . H.
Berkhout , J . D . R .
Blok, H.
B lok , H .P .
Burghardt , Drs. A . J . C .
Dantz lg , Dr . R. van
Donné, A .J . H •
Duinker , Dr. W.
Herder, Drs . J . W . A .
Hessel ink, W .H .A .
Jager, D r . C W . de
Jans, Dr . E.
Kaasgaarn, A .
Ke izer , Drs . P . H . M .
Ke te l , T . J .
Kon i j n , D r . I r . J .
Laan, Drs . J . B . v . d .
La a t ,_ Drs. C. T . A . M , de
Lapikas, Dr . L.
Lingeman, Dr . E .W.A.
Lu l j ckx , I r . G.
Maas, Dr . R.
Middelkoop, P r o f . D r . G. van
Moddemeijer, Drs . R.
Of fe rman , Drs. E . A . J .
P r ins , L .
Quin t , D rs . E . N . M .
Se l ig , Drs . A . M .
Steenhoven, G. van der
Vr ies , Prof .D r . C. de
Vr ies , Dr . H. de
Vr ies , L . de
Witt Huberts, Dr. P . K . A . de

2 . Experimentele chemici
Bakker, C . N . M .
Br inkman, Dr. G .A .
Diemer, E .L .
Gelder, J . J . van
Hal te ren , B.W. van
Ku ipers , Drs. P.
Leurs , G . A . J .
L indner , Dr. L .
Louwr ie r , Dr. P . W . F .
Polak, Dr . P.
Veen, W. v . d .
Veenboer, J . T h .
Visser, J .

3 . Theoretici
Forest , Dr. T . de
Koch , Dr . J . H .
Suzuki , Dr . T .
Tekak! , Dr . T .
Wapstra, Prof .D r . A . H .

4 . Groep Versneller Techniek
Bakker, K.
Bar, H.
Boer Rookhuizen, H-
Bruinsma, I r . P .J .T .
Buitenhuis, W.E.J.
Con ij n , W.A.M.
Groen, P.J.M . de
Heine, E.
Hoekstra, I r . R.
Hoetmer, N.
Heutenik, B.
Jansen, L .W.A.
Koenderink, G.J.
Kroes, I r . F .B .
Ku i je r , L . H .
K u i j t , Ing. J . J .

FOM Pro ject le ider Pimu
VUA Onderzoek m .b . v . plonen en muonen
FOM/VUA Elektronenverstrooi ing
FOM/VU A Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Onderzoek m .b . v . pionen en muonen
FOM/VUA Elektronenverstrooi ing
FOM Onderzoek m.b.v- plonen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
VUA Onderzoek m.b .v . pionen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM/VUA Onderzoek m.b .v . pionen en muonen
FOM Onderzoek m.b .v . pionen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Onderzoek m .b . v . plonen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Onderzoek m .b . v . pionen en muonen
FOM Project le ider Emin
FOM Elektronenverstrooi ing
VUA Wetenschappelijk d i recteur
FOM Onderzoek m.b .v . pionen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM/VUA Onderzoek m.b .v . pionen en muonen
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM/VUA Elektronenverstrooi ing
FOM Wetensch. Werkgr . le id . E l e k t r . v e r s t r .
FOM Elektronenverstrooi ing
FOM/VUA Elektronenverstrooi ing
FOM Elektronenverstrooi ing

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

Analist
Radiochem icus
Analist
Magazijn beheerder
An a II st
Radiochem icus
Analist
Radiochemicus
Radiochemicus
Radiochemicus
Glasinstrumentmaker
Analist
Analist, Stralingsdeskundige

Theorie
Theorie
Theorie
Theorie
Theorie

Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Ingenieur
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Ingenieur
Hoofd bedrijf MEA
Technicus
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Moerman, C .
Molendi jk , I n g . J . C
Noomen, I r . J . G .
Noteboom, C . W .J •
Schiebaan, I ng . C.
Schimmel, A .
Schwebke, H .
SluUk. I ng - T . G . B - W .
Spefr, I n g . J . B .
Stem an , W-A.
S t o f f e l e n , A . C . v .
St roo, R .
Timmer, P . F .
Vogel, I n g . A . G . C .
Voor t , A . M . A . v . d .
Vr lese, H . C .
Wieman, J . P . A . M .

WSeten, P.

5 . Computer Systeem Groep
Bie, Dr. J .E .P . de
Caarls, N.
Gelderen, Drs. M. van
Hart, Ing. R .G.K .
Huis, C . M .
Koldewijn, Dr. P.
Maaskant, Ing. A.
Oudolf, J .D .
Raaij, Drs. T.W. v . d .
Tier ie, Mw. J.J.E-
Wyk, R .F . van
Zuüdendorp, Ing. A.

6 . Elektronische digitale afdeling
Boer, J . de
Boerkamp, A . L . J .
Born, E.A. v . d .
Dekker, J .P .
Di jkstra, N.
Es, J . T . van
Feïjen, C

Geerling, F.
Harmsen, C . J .
Hogenbirk, J .J .
Kate, Ing. P.U. ten
Kok, E-
Krui jer , A . H .
Kwakkel, I r . E.
Oostveen, Ing. K.
Peek, H.Z.
Reen, A . T . H , van
Ros, E -
Schendeier, W . J .
Schipper, J .D .
Stolte, J .
Tr ig t , J . H . van
Verkooljen, J .C.
Visschers, Dr. J .L .
Zwart, Ing. A . N . M .

7. Mechanisch Technologische
Arink, R.P.J .
Beumer, H.
Bij leveld, i n g . J . H . M .
Boom gaard-Hi If erink.M w . J .
Bosman, G . J . , Jr.
Boucher, A.
Brand, Ing. J .F . J . v . d .
Bron, M.
Bru (j ne, H . G .
Oaalmeijer, P.
Doets, M .
Doornik, H.F.R. van
Gerritsen, G.C.

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
Asd

FOM

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
Asd
FOM
FOM
FOM
FOM

ng
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
Asd

FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

Afdeltng
FOM
FOM
FOM

G. FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM
FOM

Technicus
Technicus
Ingenieur
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd elektronische groep
Technicus
Technicus
Technicus
Technicus
Hoofd mechanische groep
Technicus
Technicus
Technicus. Gedetacheerd door de
Gemeente Amsterdam
Technicus

Sr. systeem-p rogram meur
Systeem-program meur
Hoofd Beheer - groepsleider
Sy steem -b eheerder
Sy steem -b eheerder
Sr. systeem-program meur
Systeem-beheerder
Gedetacheerd door de gem. Amsterdam
Systeem-programmeur 4 techn. groepsl
Systeem -verzorgster
Systeem-program meur
Systeem -program meur

M agaz ü nbeheerder
Elektron leus
Elektronicus
Elektronicus
Elektron icus
Elektronicus
Medewerker magazijn;
gedetacheerd door de gem. Amsterdam
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Hoofd
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Mechanicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Elektronicus
Technische software
Elektronicus

Te Penaal—constructeur
Gaivanotechnicus
Hoofd tekenkamer
Administratie
Bemetel-leerling
Tekenaai—constructeur
Hoofd Groep speciale technieken
Fijnmechanlcus
Groep speciale technieken
Gaivanotechnicus
Fijnmechanicus
Fijn mechanicus
Fijnmechanicus
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Heemskerk, Ing. J . A .
Kaan, I r . A . P .
Koehof, G . H .
Koopman, 6 .
Langedl jk, J .S .
Lassing, P.
Lefevere , Y.
Lunteren, J . van
Schreuder, P.
Sprui t , 0 .
Thobe, P.H.
Ton, D .J .
Touw, J .
Veen, J . van
Verlegh, W.F .H .P .

FOM Groep speciale technieken
FOM Hoofd afdel ing
FOM Fijnmechanicus
FOM Fijnmechanicus
FOM Fijnmechanicus
FOM Tekenaar-constructeur
FOM Groep speciale technieken
FOM Magazijn
FOM Sous-chef
FOM Fijnmechanicus
FOM Fijnmechanicus
FOM Bemetel- leer l ing
FOM Hoofd Instrumentmakeri j
FOM Fijnmechanicus
FOM Groep speciale technieken

8 . Veiligheidsdienst
Audenaerde, C L . J . A .
Kapte i jn , Mw. J . C .
Peperkamp, Ing . J . A . M .
Post , Dr» J . C .

FOM Veil igheids technicus
FOM Admin is t ra t ie + analiste
FOM Veil igheids technicus
FOM Hoofd Veil igheidsdienst

9 . 'Studenten
Bekkers, F . F .
Beugel ing, W.A.
Bonnie, R . J . M .
Borghois, W.T .A .
Bronkhorst , A . W .
Go r te r , W.
Goudoever, J . van
Hendr iks, J . A .
He l je r , P. den
Hoek, P .J . van den
Poeser, W.A.
Pr ins , L .
Veerman, H .P . J .
Zacharov, J .

Wetensch. Ass.
Wetensch. Ass.

Wetensch. \ ss .

Wetenscn. Ass.

Wetensch. Ass.

Pimu
Pimu
Emin
Emin
Emin
Emin
Pimu
Emin
Em in
Pimu
Pi mu
Em in
Pimu
Emin

1 0 . Volontairs
As , R . P . M , van
Benthem, G . H . C .
Brouwer, J . A .
Damen, A . C . M .
Deen, B- van
D i j k , J . C . H , van
Gerardes, J . P . M .
Ham, M .A .
Izeboud, W.
Jansen, E.
K r o p , P .C .
Ku ipers , J . P . M .
Nauta, L.
Os, H . T . G . van
Sa Hé, A .
Smi t , A . H .
Stumpel, M . A . J . B - M .
Tange, A .
T imman, R .
T jook , F.
Zeldenrust , P.

3 mnd Groep Versneller Techniek
2 mnd Groep Versneller Techniek
2 mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
4Ï mnd Elektronische digi tale afdel ing
4 mnd Elektronische digi ta le afdel ing
3% mnd Mechanisch Technologische A fde l i ng
3Ï mnd Experimentele chemie
5 mnd Elektronische digi ta le afdel ing
4$ mnd Groep Versneller Techniek
1 mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
2 mnd Groep Versneller Techniek
3% mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
3 mnd Groep Versneller Techniek
2 mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
4 ^ mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
1 mnd Elektronische digi ta le afdel ing
1 mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
1 mnd Groep Versneller Techniek
5 mnd Groep Versneller Techniek
3$ mnd Mechanisch Technologische Afdel ing
1 mnd Groep Versneller Techniek
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D. NIKHEF, Gethtegreeroe 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 .
B r l a l r e , G.W.
Bueren-Kool j , Mw. J . van
Drieman, E.
Ek, I ng . J .
Geene, W. van
Gerr i tsen-Vlsser , J .
Hammer, G .L .
Hermans, Drs . W.C.
Tasma, M w• E.
Heuvel, Mw. G-A. van den
Hofstee, R . J .
1 Jp m a , C .
Jansen, JcL .
Je l ies , W. van
Kandelaar, G . F . J .
Kn ip , J .
Kolkman, J .
K u l j l , Mw. N.
Langenhorst, A .
Massellng, H-P.
Moi Thuk Sung-Sparendam , M w .S fJ i
Nobel, G .J .
Oberskf, Or. J . E . J .
Oskam-Tamboezer, Mw. M.
Ploeg, F .
Pr ins , A .
Quasten, E.
Reuvers- Verkerk , Mw. E . M .
Scha ' fer -v .d . Weyden, W. *
Sse, N.C-
Snelling Berg, 6 .
Stam, J . C . M . *
Uitendaal, A . S . *
Velde, K . M . van der
Vonk, M.C .
Vr ies, W- de
Wettum, J . van
Zeis t , W. van

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

FOM
FOM
FOK
FOM

Contacten toegepast onderzoek
Bewaking
Medewerker sekretar laat
Hoofd beheerszaken
Techn. en Hulsh. Dienst
Bibliotheek
Techn. en Hulsh. Dienst
Hoofd boekhouding
Sekretaresse
Algem. mag. t ranspor t & inkoop

UvA Hoofd Inkoop
Bewaking
Techn. en Huish. Dienst
Hoofd a lg . mag. & t ransp . , inkoop
Hoofd Personeels Zaken
Techn. en Huish. Dienst
Recept ioniste-te lefoniste
Sek retaresse
Techn. en Hulsh. Dienst
Hoofd bewaking
Bewaking
Boekhouder
Chef Techn. en Huish. Dienst
Techn. en Huish. Dienst
Bibliotheek
Algem. mag. t ranspor t & inkoop
Techn. en Huish. Dienst
Techn. en Huish. Dienst
Bewaking
Beleid en organisatie
Sekretaresse
Loco-hoofd Techn. •& Huish. Dienst
Techn. en Hulsh. Dienst
Pe rsonee Is-a dm i n is t ra t Ie
Sekretaresse
Re ceptioni stekte lef on iste
Be waking
Bewaking
Techn. en Huish. Dienst
Recept ioniste-telefoniste

UvA Sekretaresse
Bibllothekaresse
Techn. en Huish. Dienst
Bewaking
Algem. mag. t ranspor t & inkoop

*> par t - t ime
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ADDENDUM I I Publikatles

I 1.1 Onderzoekart 1 ke I en

Sectle-H

Adeva, B. e t a l . (M.J.W.M. Demarteau, P. Dulnker, D. Harting, M.C. Ho, P. Ku i je r , E.J.
Lu l t , G.G.G. Massaro, H. Rykaczewski),
"Experimental study of Inclusive muon spectra from electron-positron co l l i s ions In the
energy region 33 < / s < 38.54 GeV",
Phys. ReV. L e t t . 11(1983) 443.

Adeva, B. e t a l . (M.J.W.M. Demarteau, P. Dulnker, D. Hart ing, M.C. Ho, P. Ku I j e r , E.J.
Lu l t , G.G.G. Massaro, H. Rykaczewski),
"Model-independent second-order determination of the strong-coupling constant as",
Phys. ReV. Le t t . _50_( 1983) 2051.

Adeva, B. e t a l . (M.J.W.M. Demarteau, P. Dulnker, D. Hart ing, M.C. Ho, P. Ku i je r , E.J.
Lu l t , G.G.G. Massaro, H. Rykaczewski),
"Search for top quark and a tes t of models without top quark up t o 38.54 GeV at PETRA",
Phys. ReV. Le t t . _50_ (1983) 799.

AguiIar-Ben!tez, M. e t a l . (Hal, P. van en Toet, D.).
"Charm D-Meson Production In 360 GeV iiTp Interactions, Evidence for Leading Quarks".
Phys. Le t t . B123 (1983) 98-102.

Agullar-Benitez, M. e t a l . ( K i t t e l , W. en Toet, D.).
"Charm D-Meson Production In 360 GeV pp Interactions; Comparison with iTp at the Same
Energy".
Phys. Le t t . B123 (1983) 103-107.

Agui lar-Benitez, M. e t a l . (Hart jes, F. , Stergiou, A. en Toet, D.).
"Lifetime Measurement of Charm Mesons Produced In ir"p and pp Interactions a t 360 GeV/c".
Phys. Le t t . B122 (1983) 312-316.

Aguilar-Benltez, M. e t a l . (Hal, P. van, Hartjes, F. , K i t t e l , W., Stergiou, A. en Toet,
D . ) .
"The European Hybrid Spectrometer a Facil i ty to Study Multihadron Events Produced in High
Energy Interactions".
Nucl. Instr. Meth. Phys. res. 205 (1983) 79-97.

Akesson, T. et a l . (Meijers, F.).
"Hlgh-pT Direct Photon Production at 11° in pp Collisions at /s=63 GeV".
Phys. Lett. 123B (1983) 367-372.

Akesson, T. et a l . (Metiers, F-).
"Production of u ü and TT at 11° in pp Collisions at /s=63 GeV".
Z. Phys- C18 (1983) 5-11.

Arnison, G. et a l . (Hertzberger, L.O., Holthulzen, D.J.).
"Angular distributions and structure functions from two-jet events at the CERN SPS pp
coll ider".
Geaccepteerd als Phys. Lett, publikatie.

Arnison, G. et a l . (Hertzberger, L.O., Holthulzen, D.J.).
"Charged particle multiplicity distributions in proton-antiproton collisions at 540 GeV
centre-of-mass energy",
Phys. Lett . B123 (1983) 108;
"Elastic and total cross section measurement at the CERN proton-antiproton col l ider",
Phys. Lett . Bl 28 (1983) 336;
"Experimental observation of isolated large transverse energy electrons with associated
missing energy at vs = 540 GeV",
Phys. Lett. B122 (1983) 103; 2
"Experimental observation of lepton pairs of Invariant mass around 95 GeV/c at the
CERN SPS Col 11der",
Phys. Lett . Bl 26 (1983) 398;
"Further evidence for charged intermediate vector bosons at the SPS coll ider",
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Crystal Ball Collaboratie.
"F i rs t Results from the Crystal Ball at DORIS I I " , (Proceedings page 375 - DESY Report
83/108).

Barl-Cracow-LIverpool-MPl-Nijmegen-Col laboratie-
"A study of High Transverse Energy Interactions of 300 GeV Pions and Protons on a Hydrogen
Target using a Calorimeter Triggered Vertex Detector In a Magnetic F ie ld" .

Aken-Brussel-Cracow-Helslnkl-Nijmegen-Serpukhov-Rio de Janeiro-Yerevan-Zeuthen-
Col laboratie.
(1) "Cross Sections and Mu l t ip l i c i t y Dist r ibut ion for K+p and it+p Interactions a t 250
GeV/c".
(2) "Mult iple Col l is ions Inside the Nucleus as Observed in n+ and K+ Interactions with Al
and Au Nuclei at 250 GeV/c".

International Symposium on Lepton and Photon Interactions a t High Energies, Ithaca, 4 - 9
augustus 19P3

D. Summers e t a l . ( C Daum). g
"A study of the decay 0 •* K~n+ii In high energy photoproduction".

B. Denby et al. ( C. Daum).
"A measurement of Inelastic J/PSI production".

1983 International Symposium on lepton and photon interactions at high energies. Cornell
(V.S.)

WA25-COI laboratie.
(1) "Measurement of the neutron and proton structure functions with v and v scattering in
deuterium". _
(2) "Transverse momentum of charged hadrons In v and v charged current interactions on a
deuterium target". _
(3) "Measurement of the neutral current coupling constants in v and v Interactions with
deuterium". _
(4) "Measurement of the vu and Vn - nucleon charged current total cross sections and the
ratio of Vp neutron to Vu proton charged current total cross sections".

IX International Workshop on weak Interactions and neutrinos, Tallolres (Frankrijk).
4 - 1 0 september 1983

WA25-COI laboratle.
"A comparison of charged current differential cross sections for v Interactions on
deuterium and neon".
Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energies. Cornell (V.S.). 4 - 9
augustus 1983

Crystal I Ball Collaboratie.
(1) "A precision measurement of the T' meson mass", (DESY Report 83/067).
(2) "Study of the Radiative Decays of the T' with the Crystal I Bal I at DORIS".
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Three day In-depth review on the Impact of specialized processors In elementary par t ic le
physics. Padova. maart 1983

L.O. Hertzberger, J.C. Vermeulen, L.W. Wl ggers.
"FAMP: an example of multiprocessing In elementary par t ic le physics", NIKHEF-H 83/6 en

Invi ted paper.

Vtorkshop on Search for Heavy Flavours. Como ( I t a l i ë ) . 2 9 - 3 0 augustus 1983

R. Bailey e t a l . (/CCMOR-col laboratie, C. Daum, H. Di jkst ra, C. Hardwick, W. Hoogland, G.
de R i j k , H. Tlecke, L. Wlggers).
"A l i fet ime measurement of hadronlcally produced D mesons using s i l i con mlcrostrlp
detectors".
R. Bailey e t a l . (/CCMOR-col laboratle, C. Oaum, C. Hardwick, W. Hoogland, G. de Ri jk , H.
Tlecke, L. Wlggers).
"Active target t r igger for charm search In NA32".
J . Brons+eln e t a l . (C. Daum).
"Charm production resul ts from Fermi lab E-516".
Sectle-K

Bijeenkomst Nederlandse Chemische Vereniging, Sectie voor Radio- en 3tral Ingschemie.
Groningen. 28 oktober 1983

L. Li ndner.
"Chronologie van meteorieten".

P. Polak.
li;)^SI vervalskarakteristieken".

5^n Nordic Meeting on Intermediate and high energy nuclear physics. Gello (Noorwegen).
1 0 - 1 4 .januari 19~B3~

J.P. Bocquer e t a l . _
"Production of hypernuclei in p annihi lat ion a t res t " .

P. David e t a l .
- "Total k inet ic energy release and mass distr ibut ions In prompt and delayed muon

Induced f ission of 238u».

H. de Vries ( Invi ted t a l k ) .
'The electron scattering f a c i l i t y at NIKHEF-K".

HEHANS Conference. Orsay (Frankr i jk) . 5 - 8 september 1983

L. Laplkas, P.K.A. de Wi t t Huberts ( inv i ted t a l k ) .
"Excitation of nuclear hole states by the (e.e'p) reaction".

International Conference on Nuclear Physics. Florence ( I t a l i ë ) . 29 augustus - 3 september
1983

R.J.M. Bonnie et al.
- "Electron scattering of 1 0 4> l 0 6/ 1 0 8> 10(Pd and 1 9^t and the interacting boson

approximation".

A.J.H. Donné e t a l .H. Donne e t a l . ^g ^g
"Elast ic magnetic electron scattering from F and T l " .

C.W. de Jager e t a I . 39
"An electron scattering study of K".

International School of Intermediate Energy Nuclear Physics. San Miniato ( I t a l i ë ) , 19 - 29
augustus 1983

J.H. Koch (Invi ted t a l k ) .
'The delta-hole approach to Intermediate energy photonuclear react ions".

Miniconferentie on 'Coincidence reactions with electromagnetic probes'. Amsterdam. 1 4 - 1 5
november 1983

T. de Forest, Jr . ( Inv i ted t a l k ) .
"Ambiguities in the reaction mechanism for (e.e'M)".

P.K.A. de Wit t Huberts ( Inv i ted t a l k ) .
- "On-going work a t NIKHEF-K".
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Ninth International Vacuum Congress and F i f t h International Conference on Solid Surfaces,
tedrid (Spanie). 26 - 30 september 1983

A.P. Kaan.
"The vacuum system of MEA".

NNV-Nalaarsvergadering. Petten. 11 november 1983

H- d'Achard van Enschut e t a l .
"Anomalous sh i f ts and widths In plonic atoms of Pt and Au".

P. David et a l i ooc 237 249 JhW
- "Prompt and delayed muon-induced f iss ion of TJ, Np, Tu and " p u « .

J.D. Da vies e t a l .
"Z-rays from pHe atoms with LEW.

Spring Meeting of the Nuclear Physics Sections of the PPG, NNV. BNV-SBP. minster
(West-Du I ts land). 2 1 - 2 5 maart 19B3

H- Arnold et a l .
"Muon f a c i l i t y a t Amsterdam: f i r s t beam tes t s " .

J.B.R. Berkhout e t a l .
"Tests on the low-energy it-channel In Amsterdam".

N. Bias I e t a l . j ^ 6

"Search for stretched spin states in Sn".

H. Blok e t a l . 5o
11 Investigation of natura I-parity states in N1 by Inelast ic electron scatter ing".

F.W.N, de Boer e t a l .
"Search for negatively charged nuclear fragments".

W.T.A. Borghols et al. ,„. , nr. , „„ , ,„
- "Electron scattering from 101*.106-1Q8. u (Pd".

W.T.A. Borghofs et al. >gg
"Electron scattering from Pt".

P. David et al.
"Prompt and delayed muon-lnduced f iss ion of actlnlde nucle i " .

A.J.H. Donné e t a l . ^g
"Elastic-magnetic electron scattering from F".

W. Du 1 nker e t 3 ' .
"Plonic sh i f ts and widths of deeply bound states In Mg, AJL, Au and Hg Isotopes".

P.D. Dunn et a l .
"Electron Induced coincidence reaction physics at NIKHEF-K".

P.C. Dunn et a l . 13 10
"Study of the C ( Y > T ) N reaction in the A-resonance region".

G. Fournler et a I.
"Pion scattering on helium isotopes at low energies".

L. Laplkas etL-. Ldp i raseTa i . 1,0 en ug
- "A study of magnetic (e.e1) from T l , T l and T I " .

Symposium georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Kl inische Fysica, Utrecht, 16
.juni 1983

F. Kroes.
"Microgolven en microgolfcomponenten".

Symposium on Delta-Nucleus Dynamics. Argonne National Laboratory, Argonne ( I I I . . V.S.),
2 - 4 mei 198T a ' ""

J.H. Koch ( Invi ted t a l k ) .
"Photonuclear reactions In the delta-hole approach".
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Nagekomen conferentleblidragen

International Conference on Nuclear Structure, Amsterdam. 30 augustus - 3 september 1983

L.T. van der BI j I e t a l .
"Mjcleon- and A-hole polarization In the form factor of the 1+ state at 3.48 MeV in
88Sr".

W.T.A. Borghols et a l .
- "Electron scattering from lOU, 106,108,110^ a n d 19^.,,.

A.W. Bronkhorst et a I.
"Coincidence experiments at NIKHEF-K".

R. van Dantzig.
"Anomalons: I sosp In-stretched configurations of nucleons and 'A''s?11.

P. David et a I. 238
"Mass distribution of prompt and delayed muon Induced fission of l l" .

11.3 Proefschriften

Sectle-H

Spierenburg, W.: Charmed Baryon Search In Hadronic Interactions with 150 GeV/c Incident
Protons. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam, 19/1/1983.
Jonker, M.J.: Measurement of the Electroweak Coupling of Neutrinos and Antlneutrlnos on
Electrons. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam, 30/3/1983.
Meng-Chla Ho: The Trigger and Data Taking System of the MAFK-J Detector. Proefschrift.
Universiteit van Amsterdam, 19/10/1983.

Korsse, J.
"Kinetics of the reactions of hydrated electrons with netal complexes. Pulse radiolysis
experiments and theoretical considerations".
(15 Juni 19B3, Universiteit van Amsterdam).

11.4 Interne rapporten. sectie-H .

Amsterdam: NIKHEF-H -wetenschappelijke- rapporten

(1) P. Du inker:
Status of and search for new leptons at PETRA.
(2) C. Daum, H. Dijkstra, D. Gosrnan, C. Hardwlck, L. Hertzberger, W. Hoogland, 6. de Rijk,
H. Tiecke en L. Wiggers:
On-line event selection with the FAMP microprocessor system.
(3) Am-Be-Bo-Pa-PI-Sa-To Cfll laboratle:
Measurement of the vp and Vp proton charged current total cross-section.
(4) J. Smith, W.L. van Neerven en J.A.M. Vermaseren:
The Transverse Mass and Width of the W-Boson.
(5) A. Tenner:
Rescatterlng In Deuterium.
(6) L.O. Hertzberger, J.C. Vermeulen en L.W. Wiggers:
FAW: an example of multiprocessing in high energy physics.
(7) B. de Wit en H. Nicolal:
Properties of N=8 supergravlty.
(8) B. de Wit en H. Nicolal:
The parallelizing S' torsion In gauged N=8 supergravlty.
(9) A. Tenner:
A study of the Impact of an Internal calorimeter on the measurement accuracy In BEBC.
(10) N.D. Harl Dass, P.G. Lauwers, en A. Patkós:
Variattonal investigations of Euclidean SU(2) Lattice Gauge Theory.
(11) W.L. van Neerven en J.A.M. Vermaseren:
Radiative corrections to two photon physics.
(12) An-Be-Bo-Pa-PI-Sa-To collaboratie:
Measurement of the neutral current coupling constants In neutrino and antineutrino
interactions with deuterium.
(13) B. de Wit, P.G. Lauwers, R. Philippe, S.-Q. Su, en A. Van Proeyen:
Gauge and Matter Fields Coupled to N=2 Supergravlty.
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(14) ACCM3R collaboratie:
Double $ mason production with a tagged 100 GeV/c hadron beam on a Be target*
(15) K. Bos, R.A. Kunne, L. Llnssen:
Parametrlsatlon of the magnet MEP 12.
(16) B. de Wit, P"G. Lauwers, R- Philippe en A. Van Proeyen:
Noncompact N=2 Supergravlty.
(17) ACCMOR collaboratie:
A-Dependence study of Inclusive ij) production.
(18) B. de Wit:
Maximal Supergravity.
(19) C. Da urn, H. Dijkstra, C. Hardwlck, W. Hoogland, G. de Ri jk, H. Tlecke en L. Wlggers:
The construction and performance of large MVPC's for the experiment NAl 1.
(20) ACCMOR collaboratie:
Upper limits for charm production In 150 GeV p-Be Interactions.
(21) B. de Wit en H. NIcolai:
On the relation between d=4 and d=11 supergravlty.
(22) W.L. van Neerven en J.A.M. Vermaseren:
Large Loop Integrals.
(23) N.D. Harl Dass en P.6. Lauwers:
On the Details of Varlatlonal Investigations of SU(2) Euclidean Lattice Gauge Theories.

NU magen: HEN-rapporten

HEN 230: J. Llnssen, "Manual for program ISIS".
HEN 232: F. Crljns, "The Determination of the EHS Bubble Chamber Position".
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ADOBOUM I I I Colloquia

I 11.1 Sect-le-H

G.A. Janssen: Ypsilon spectroscopie. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 7 januari 1983.
C. Damere 11 (Rutherford): F i rs t experimental results with CCD's for high energy physics.
NIKHEF sect I e-H, Amsterdam, 20 januari 1983.
Landelijk seminarium (21 januari 1983. NIKHEF-H. Amsterdam)
H. Plothow (Orsay): Results from UA(2) . NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 21 januari 1983.
J. Smit (Aisterdara): Dynanlcal symmetry breaking with reduced Susskind fermlons. NIKHEF
sectle-H, Amsterdam, 21 januari 1983.
K.J.F. Gaemers: HIggs boson production In high energy co l l i s ions . NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 21 januari 1983.
Jamboree (27 en 28 januari 1983)
J.C. Vermeulen: A set-up for the reconstruction of cosmic ray tracks. NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
J. Konijn: D r i f t chamber cal ibrat ion over 4 meters with a laser beam. NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
J.P. Dorenhosch: Progress report CHARM neutrino experiment (WA18). NIKHEF sectie-H,
Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
C.P. Visser: WA25 (vD2 In BEBC): structure functions. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28
januari 1983.
R.W. van Swol: Status report UA4. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
W. Metzger: Results NA25. NIKHEF sect le-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
L.W. Wiggers: Status report NA11. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
D.Z. Toet: Results NA16 (EHS Charm Search). NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28 januari
1983.
P. van Hal: Progress report NA22 (EHS). NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
L. Llnssen: Progress report SING experiment (LEAR). NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28
januari 1983.
D.J. Schotanus: Status report Crystal B a l l . NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januar i
1983.
E.J. Lu l t : Recent results from MARK-J. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
H.A. van Dr le l : Status report PEP-9. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
P. Duinker: Progress report LEP-3. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
F. Udo: Progress report DELPHI. NIKHEF sectle-H, .Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
J.A.M. Vermaseren: Non-LEP theory. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
A.G. Tenner: Lepton-Hadron physics. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
K. Bos: Prospect for experiments a t LEAR. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari
1983.
D.J. Holthulzen: Physics with the pp-col l lder . NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 27 of 28
januari 1983.
H. TIecke: Hadron physics at tho SPS. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 27 of 28 januari 1983.
Akademische t ra in ing
J.A.M. Vermaseren: Faseru!mte-I ntegralen en Mante Carlo technieken. NIKHEF sectie-H,
Amsterdam, 17-25 januari 1983.
H. de Graaf (De l f t ) : Signaal-verdel Ing en -verwerking b i j dradenkamers. NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 4 februari 1983.
H.E.J. Wigmans: Fragmentation of the hadronic system In ("v' nucleon Interactions. NIKHEF
sectle-H, Amsterdam, 11 februari 1983.
E. Thoolen: The NUSEX experlmant. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 18 februari 1983.
Landelijk seminarium (25 februari 1983. NIKHEF-H. Amsterdam)
P. Bongaarts (Lelden): Anti commuterende c-getal len. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 25
februari 1983.
F.R. Kllnkhamer (Leiden): On the single point reduction of large N gauge theories. NIKHEF
sectie-H, Amsterdam, 25 februari 1983.
R. Gastmans (Leuven): Gegenbauer polynomial techniques for Feynman diagrams In x-space.
W. ten Kate (De l f t ) : Silicium s t ra l I ngs-detectoren. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 4 maart
1983.
C. Daum: Charm resul ts from the NA1 1 experiment. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 11 maart
1983.
J. Cleymans (Leuven): QCD at f i n i t e temperatures (Heavy Ion co l l i s ions and the quark-gluon
plasma). NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 18 maart 1983.
P.M. Tuts (Stony Brook): Recent resul ts from CUSB. NIKHEF sectle-H, Amsterdam. 25 maart
1983.
J. Smith (Stony Brook): Associated charm production in neutrino Interactions. NIKHEF
sectle-H, Amsterdam, 7 aprl I 1983.
E. Frlkkee (ECN): Een andere k i j k op de c lass i f i ca t ie van elementaire deelt jes. NIKHEF
sectle-H, Amsterdam, 15 apr i l 1983.
M. Albrow (CERN): High pt j e t physics a t the ISR. NIKHEF sect le-H, Amsterdam, 22 apr i l
1983. ' f
H. TIecke: Charm search with a l ive ta rge t . NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 29 apr i l 1983.
M. Konljnenberg: Glueballs en hermafrodleten. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 6 me! 1983.
T. Eguchl (Niels Bohr Ins t i tuu t ) : Twisted Large N f i e l ds . NIKHEF sectie-H, Amsterdam. 9
mei 1983.
D.Z. Toet: Topics from the Vienna wire chamber conference. NIKHEF sectle-H, Amsterdam. 11
mei 1983.
A. Van Proeyen (CERN): Supersymrretry breaking by grav i ty . NIKHEF sectie-H, Amsterdam. 17
me I 1983.
J.W. van Holten (Wuppertal): Composite vector bosons and supergravity. NIKHEF sectle-H,
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Amsterdam, 19 mel 1983.
B. Peterson (B ie le fe ld) : Latt ice gauge theor ies. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 20 mei 1983.
J . Schneps (Ecole Polytechnlque en Tufts Universi ty) : Diquark fragmentation In neutrlno-
deuteron Interact ions. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 3 jun l 1983.
A.N. Dlddens: The challenge of u l t ra high energy (conference repor t ) . NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 27 mel 1983.
J . Schneps (Ecole polytechnlque en Tufts Universi ty): Diquark fragmentation In neutrino-
deuteron Interactions- NIKHEF sect!e-H, Amsterdam, 3 jun l 1983.
D. de Bruyn (/MOLF): Gebruik van mlcrochannel plates als plaatsgevoelige detector. NIKHEF
sectle-H, Amsterdam, 17 jun l 1983.
J.C. Vermeulen: The Padua review on the Impact of specialized processors In elementary
par t ic le physics- NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 24 jun l 1983.
K. Ketelaar: Neutrino oscl I lat lons. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 1 j u l i 1983.
J.W- van Holten (Wuppertal): Noncompact symiretries and composite vector bosons In four
dimensions. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 5 j u l l 1983.
J .J . van der Bi j (Michigan/Utrecht): Corrections t o the rho paramster due t o a heavy Higgs
par t i c le . NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 11 j u l l 1983.
G. Bhamatl (Madras Universi ty): Exotic s+ates and bag modeis. NIKHEF sectle-H, Amsterdam,
15 augustus 1983.
S. Wslnberg (University of Texas): Physics In higher dimensions- NIKHEF sectle-H,
Amsterdam, 29 augustus 1983.
A. Cashsr (Tel-Aviv): Fluctuations about the sevendimenslonal sphere In d=11 supergravlty.
NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 7 september 1983.
J. Hoek: Effect ive action calculation in la t t i ce QCO. NIKHEF secrie-H, Ansterdam, 9
september 1983.
P. Mulders .(MIT): Quark distr ibut ions in het deuteron. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 23
september 1983.
F.C. Erné: Recente resultaten van PEP-9. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 26 oktober 1983.
A.G. Tenner: Computers na 1985. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 4 november 1983-
B. van EI jk : De NIKHEF bijdrage aan het UA1 experiment. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 11
november 1983.
L.O. Hertzberger: Microprocessor ontwikkeling b i j het NIKHEF. NIKHEF sectie-H, Amsterdam,
18 november 1983.
Landelijk seminarium (25 november 1983. NIKHEF-H. Amsterdam)
A. Buras (Max-Planck-Instltut): B-meson decay, CP v io la t ion, mixing angles and the top
quark mass. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 25 november 1983.
W.P.G. van Velthoven (Utrecht): Integrable systems generated by dimensional reduction.
NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 25 november 1983.
P. Batenburg (Utrecht) : The Kaluza-Klein monopole. NIKHEF sect ie-H, Amsterdam, 25 november
1983.
G. ' t Hooft (Utrecht): Pure states and mixed states In quantum grav i ty . NIKHEF sect le-H,
Amsterdam, 25 november 1983.

J.C. Sens: Status rapport PEP-9. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 28 november 1983.
P. Tummers (Nijmegen): The antlnucleon-nucleon potent ia l . NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 2
december 1983. _
R.W. van Swol: Recent results from the UA4 pp experiment. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 9
december 1983.
Landelijk seminarium (16 december 1983. NIKHEF-H. Amsterdam)
P. Flshbane (Orsay/University of V i rg in ia ) : Glueballs, they rea l ly ex is t . NIKHEF sectie-H,
Amsterdam, 16 december 1983.
K. Stam (Groningen): Solving Dyson-Schwinger equations. NIKHEF sectle-H, Amsterdam, 16
december 1983.
M. de Roo (Groningen): Closing the superconformal algebra. NIKHEF sectie-H, Amsterdam, 16
december 1983.
D. Atkinson (Groningen): The gluon of Baker, Ball and Zacharlason. NIKHEF sectie-H,
Amsterdam, 16 december 1983.

111.2 Col loqula. Sectle-K

Al Iaart, K. (Vr i je Universi tei t Amsterdam): The broken pair model in nuclear structure
studies.
Arends, J . (Unlversl tat Bonn): Pion photoproduction experiments a t Bonn.
Bauer, Th. (SIN, V i l l l gen) : The pion, the delta and the nucleus.
B i j l , L.T- van der (NIKHEF-K, VUA): Nuclear structure aspects of 8EEr-
Brown, B.A. (Michigan State Universi ty): Corrections t o Ml and Gamov-Teller operators.
O'Connell, J.S- (NBS, Washington): Electron scattering and the Coulomb sun ru le .
Dantzlg, R. van (NIKHEF-K): On anomalous nuclear systems.
DIckhoff, W.H- (Universlfat Tubingen): Plons, nucleons and Isobars: a selfconsistent
treatment- , ^ .
Hersman, W. (University of New Hampshire): Collective exci tat ions in Gd using high
resolution electron scattering: A t e s t of the IBA-
Hüfner, J. (Un 1 versifa"t Heidelberg): Aspects of r e l a t i v i s t l c heavy ion physics.
Hyde-Wright, Ch.E- (MIT): Inelast ic electron scattering t o stretched part ic le-hole states
in i f aD.
Jager, C.W. de (NIKHEF-K): Electron scattering tests of the IBA and magnetic Ml
t rans i t ions.
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Ketel, T.J. (NIKHEF-K, VUA): Experiments with hypernuclel.
Konijn, J . (NIKHEF-K): Recent experiments with plonlc atoms.
Kraushaar, J .J . (University of Colorado): Charge symmetry tes ts using 7 [ -e las t i c scatter-
ing from deuterlun.
Lands, A. (Ri jksunivers i te i t Groningen): Theory of quantum f lu ids and why they are of
Interest t o nuclear physics.
Lenz, F. (SIN, V l l l l gen ) : Scattering with confining Interact ions.
Mlczalka, T. (Unlversltat Bonn): Polar izat ion experiments with photons In the nucleon
resonance region.
Mosel, U. (Universitat Giessen): How do nuclei rea l ly rotate or vibrate?
Nguyen Van Glal (Crsay): Response function method applied t o giant resonances.
Peterson, G.A. (University of Massachusetts, Amherst): Measurement of transverse form
factors: from the I Ightest to the heaviest of nuclei . 3
Sauer, P.U. (Unlversltat Hannover): Quasl-eIastIc scattering from 'He.
Sellg, A.M. (NIKHEF-K): An (e,e ' ) study of ef fect ive operators In the 1/2p she l l .
Smith, R. (KV1, Texas A & M Univers i ty) : The delta degree of freedom In the nuclear
Interaction.
Suzuki, T. (NIKHEF-K): Magnetic properties of nuclei and the Landau-Mogdal parameter.
Suzuki, T. (Saclay, Kyoto): Scaling v io la t ion In quasi-elast ic electron scattering.
Swart, J .J . de (Nijmegen): An Improved Coulomb potent ia l .
Tlator, L. (Unlversltat Mainz): Pion photoproductlon on l i gh t nuc le i .
Timmer, J. (UAI-col laboratlon CERN): Search for W + ev decays.
Zemel, A. (Rehovot/KVI): Applications of IBA plus two quaslpart lc les.
Zybert-Zastawniak, L. (Universi tei t Utrecht / NIKHEF-K): Shell-model description of nuclei
in the mass region A = 48-52.
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NIKHEF 1983 Een van de belangrijkste fysische
onderzoekresultaten van de laatste jaren was de
ontdekking -begin 1983- van de dragers van de
zwakke wisselwerking, de W- en Z-bosonen. Dit
was het resultaat van de experimenten met de
proton-antiprotonbotser van het Europese
onderzoekcentrum CERN in Geneve. Enkele
medewerkers van het NIKHEF behoorden tot het
team van fysici dat een bijdrage leverde aan deze
ontdekking.
In Amsterdam had NIKHEF's eigen versneller, de
500 MeV elektronenversneller MEA, een succesvol
jaar. Meer dan 3500 bundeluren waren beschikbaar
voor in totaal 25 experimenten van onderzoekers
van het NIKHEF zelf en van groepen kernfysici
uit binnen- en buitenland.

Voor de bouw van LEP, de 'Large Electron
Positron ring' bij CERN werd in augustus officieel
door president Mitterand en bondspresident Aubert
het startschot gegeven. Op het NIKHEF werd
begonnen aan de bouw van het instrumentarium
van de grote detectoren die bij LEP worden
opgesteld. Het LEP-programuia werd door de FOM
tot prioriteitsgebied binnen het door haar
gefinancierde onderzoek verklaard. Ten behoeve
van het radiochemisch onderzoek bij het instituut
werd een modern laboratorium in gebruik genomen
dat, ter nagedachtenis van Professor Aten,
"Atenlaboratorium" werd genoemd.

Het instituut organiseerde enkele 'workshops' en
mini-conferenties waaraan doe; vele vakgenoten uit
binnen- en buitenland werd deelgenomen. Het
nationale karakter van het instituut wordt tot
uitdrukking gebracht doordat de faciliteiten van het
NIKHEF behalve door medewerkers van de
NIKHEF-partners, de Universiteit van Amsterdam,
de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke
Universiteit Nijmegen, ook worden gebruikt door
onderzoekers van andere universiteiten en
hogescholen, zoals de TH-Delft en de
Rijksuniversiteit Utrecht.

In 1983 kwam ook het Transferpunt Amsterdam tot
stand, waarin het NIKHEF één van de drie
deelnemers is. Ten behoeve van het onderwijs aan
de UvA werd, in samenwerking met het instituut
voor Atoom- en Molecuulfysica in het
Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, een
cursusprogramma voor natuurkundestudenten
opgezet.

Verschillende buitenlandse gastmedewerkers
verbleven voor kortere of langere tijd aan het
instituut, waaronder een tweetal Chinese
onderzoekers. Een delegatie van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen bezocht het instituut.
Minister Deetman bracht een bezoek aan CERN en
werd daar onder andere geïnformeerd over de
activiteiten van het NIKHEF.
Een zware slag voor het instituut was het overlijden
van de beherend directeur als gevolg van een auto-
ongeluk, kort nadat een nieuwe wetenschappelijke
directie per 1 januari was aangesteld.

In dit korte verslag worden enkele activiteiten van
NIKHEF belicht. Een uitgebreid verslag is voor
belangstellenden beschikbaar.



Wetenschappelijk onderzoek

Hoge-Energiefysica

In de elementaire deeltjesfysica, een andere naam
voor hoge-energiefysica, stelt men zich ten doel de
structuur en het wezen van de materie te
onderzoeken. De leidende vragen daarbij zijn: wat
zijn de uiteindelijke elementaire bouwstenen van de
materie en wat zijn de fundamentele krachten die
hun gedrag regeren. Voor dat onderzoek zijn zeer
grote deeltjesversnellers nodig. Deze leveren de zeer
energierijke (vandaar de naam hoge-energiefysica
voor dit vakgebied) projectielen zoals protonen,
antiprotonen, elektronen, waarmee de structuur van
de materie tot in steeds kleiner detail kan worden
zichtbaar gemaakt. In de afgelopen 75 jaar zijn de
grenzen van het waarneembare verlegd van 10~8

cm, de doorsnede van een atoom, naar 10 ~16 cm.
Bij dit ruimtelijk scheidend vermogen blijken de
neutronen en protonen van de kern niet meer
elementair te zijn, maar te zijn opgebouwd uit
quarks, die door een sterke kracht onlosmakelijk
aan elkaar zijn geklonken. Op dit ogenblik vormen
de quarks -waarvan er vijf verschillende elk in een
drietal variëteiten (kleuren) zijn aangetoond; een
zesde is men op het spoor- te zamen met een even
grote groep deeltjes die leptonen worden genoemd,
en waartoe het elektron en het neutrino behoren, de
verzameling van wat wordt genoemd de elementaire
bouwstenen van de materie. Tussen deze deeltjes
werkt, als we de zwaartekracht buiten beschouwing
laten, een drietal krachten: de sterke, de
elektromagnetische en de zwakke kracht. Men
veronderstelt dat de werking van deze krachten
beschreven kan worden door een theorie van
velden. De quanta van deze velden kunnen worden
beschouwd als lijmdeeltjes die de wisselwerking tot
siand brengen, door van het ene naar het andere
quark of lepton over te springen. Van deze
lijmdeeltjes is het foton al lang bekend, het gluon
als drager van de sterke wisselwerking werd in 1980

aangetoond met de elektron-positron opslagringen
PETRA van het onderzoekcentrum DESY te
Hamburg. De dragers van de zwakke wisselwerking,
hel W- en het Z°-boson werden begin 1983 met de
CERN proton-antiprotonbotser ontdekt.

De ontdekking van de W- en Z-deeltjes is een van
de meest spectaculaire fysische resultaten van de
afgelopen jaren. Het is het rsultaat van een
intensieve wisselwerking tussen versnellerbouwers,
experimentele fysici en theoretische fysici. De
theoretici hebben, voortbouwend op een groot
aantal experimentele resultaten, een model
ontworpen dat bekend staat als het "standaard-
model". De Nobelprijs-winnaars Glashow,
Weinberg en Salam en de Nederlanders 't Hooft en
Veltman hebben daar essentiële bijdragen aan
geleverd. Het model verenigt de elektromagnetische
en zwakke wisselwerking en voorspelt, naast de
twee geladen zwakke wisselwerkings- deeltjes W+

enW", het bestaan van het neutrale Z°-deeltje als
partner van het foton. Afgezien van een vrije
parameter liggen de massa's van de W- en Z-
deeltjes vast. Die parameter werd eerder bepaald in
experimenten met neutrino's. De nu gemeten massa
van de W- en Z-aeeltjes (ongeveer 100
protonmassa's) komt zeer nauwkeurig overeen met
de voorspelde waarden.

De versnellerbouwers, in het bijzonder dankzij de
uitvinding van het principe van de stochastishe
koeling, door onze landgenoot S. van der Meer,
maakten het mogelijk een zeer intense
deeltjesbundel van antiprotonen frontaal te laten
botsen met een deeltjesbundel bestaande uit
protonen bij de nog nooit eerder kunstmatig
bereikte energie van 540 miljard elektronvolt. Bij
die energie driegen het proton en het antiproton zo
diep in elkaar door, dat de interacties voor een
belangrijk deel plaats hebben op het niveau van
hun elementaire bouwstenen: de quarks, en hun
üjmdeeltjes, de gluonen. De zeer grote
botsingsenergieën maken het daarbij mogelijk dat

de W- en Z-deeltjes worden geproduceerd.

De waarneming van de voorspelde W- en Z-deeltjes
was de niet triviale opdracht van de experimentele
fysici. In slechts enkele jaren hebben zij rond de
twee punten waar de proton- en antiprolonbundels
elkaar doorkruisen twee gigantische opstellingen
opgebouwd, waarmee de in de interacties
geproduceerde deeltjes zichtbaar kunnen worden
gemaakt, en hun energieën en richtingen gemeten.
De schaal van de opstellingen en de
verscheidenheid aan geavanceerde technologie die
samengepakt is in enkele duizenden tonnen
apparatuur was ongekend. He'zelfde geldt voor de
complexiteit van de gegevensverwerking die uit de
honderdduizenden bits aan informatie de relevante
gegevens moest extraheren.

Het is zeer waarschijnlijk dat de successen van de
experimenten bij de CERN proton-antiprotonbotser
nial beperkt blijven tot de ontdekking van de W- en
Z-deeltjes. De hoge-energiefysica-gemeenschap
wacht bijvoorbeeld op de ontdekking van het zesde
quark, het top-quark. Naar andere meer
speculatieve deeltjes die in verschillende
theoretische modellen worden voorspeld wordt
naarstig gezocht. Het NIKHEF neemt deel aan een
van deze twee experimenten (aangeduid met de
codenaam UA1).

De vondst van de W- en Z-deeltjes bevestigt de
betekenis van de nieuwe elektron-positronbotssr
LEP, die in 1988 over juist de goede energie zal
beschikken om in groten getale het Z-deeltje te
produceren. Daarmee zullen de eigenschappen van
dit deeltje in detail kunnen worden bestudeerd en
kan antwoord worden gegeven op een aantal
cruciale vragen die met de proton-antiprotonbotser
onbeantwoord moeten büjven. Het NIKHEF is het
afgelopen jaar met grote inzet begonnen aan de
bouw van apparatuur voor de twee LEP-
experimenten (LEP3 en DELPHI) waaraan het
deelneemt.

I



CERN zal naar verwachting met de twee
versnellersystemen, de proton-antiprotonbotser en
LEP, een moeilijk te evenaren positie in de wereld
veroveren. Daarnaast zal bij DESY in Hamburg,
vermoedelijk rond 1990, de elektron-protonbotser
HERA gereedkomen. Bij de voorbereidende
activiteiten daarvoor speelt NIKHEF ook een
actieve rol. Een workshop over mogelijke HERA-
detectoren vond in juni plaats, terwijl in
samenwerking met hel Nederlandse bedrijfsleven
een prototype van een supergeleidende spoel
gebouwd en succesvol getest werd.

Kernfysica

Bij het onderzoek van atoomkernen zijn drie van de
vier natuurkrachten van belang: de
elektromagnetische, de zwakke en de sterke kracht.
De laatste twee zijn verantwoordelijk voor
respectievelijk het bêta-verval en de binding tussen
kerndeeltjes. De zeer zwakke zwaartekracht speelt
geen rol.
Kernen worden veelal bestudeerd door ze te
beschieten met energetische deeltjes -protonen,
zware ionen, elektronen, pionen, muonen- uit
versnellers. De reacties die tussen deze deeltjes en
kernen optreden worden bepaald door de
reactieproducten met detectoren te registreren.
Hieruit wordt informatie verkregen over de
structuur van kernen en over de dynamica van
kernreacties.
Hoewel de wisselwerking tussen vrije
kernbouwstenen -protonen en neutronen- inmiddels
goed bekend is, blijkt dat hiermee de eigenschappen
van kernen niet beschreven kunnen worden. Dit
heeft twee oorzaken. De krachten tussen de
bouwstenen in een kern vertonen opmerkelijke, nog
vaak onbekende, verschillen met die tussen vrije
kerndeeltjes en het gote aantal kerndeeltjes in een
kern maakt berekeningen uiterst moeilijk. Dit
laatste probleem kan echter in toenemende mate
worden ondervangen met de ontwikkeling van
steeds krachtiger computers.
Kernfysisch onderzoek met reacties van deeltjes,
zoals protonen en zware ionen, die ook via de
sterke kracht met kernen wisselwerken blijkt
moeilijk interpreteerbaar omdat zowel het
reactieproces als de kernstructuur tot de
waargenomen verschijnselen bijdragen. Het is
daarom vaak ondoenüjk om uit de waarnemingen
conclusies over bijvoorbeeld kernstructuren af te
leiden. Bij het NIKHEF wordt in de eerste plaats
gebruik gemaakt van versnelde elektronen. De
interactie tussen elektronen en kernen, een gevolg
van uitsluitend elektromagnetische krachten, is wèl
en zelfs zeer goed bekend. De versneller MEA van

het instituut levert sterke bundels van elektronen
mei hoge energie, die nauwkeurig
structuuronderzoek mogelijk maken. De versneller
met het bijbehorende waarnemingsinstrumentarium
is dan ook enigszins vergelijkbaar met een
elctronenmicroscoop van zeer groot scheidend
vermogen.
Hoewel uit dergelijke experimenten in een aantal
gevallen de ruimtelijke structuur van kernen direct
is af te leiden, kan informatie over de
deeltjeswisselwerking in kernen slechts indirect
worden verkregen. Dit gebeurt door vergelijking
van kernmodelberekeningen, waarin de
wisselwerking kan worden gevarieerd, met de
meetresultaten.
In een aantal gevallen kan echter op een meer
directe wijze inzicht in die interactie worden
verkregen. Zo is bekend dat de interactie tussen
kerndeeltjes gepaard gaat met de uitwisseling van
pionen (pi-mesonen). Indien het om geladen
deeltjes gaat kunnen wellicht de corresponderende
stroompjes via elektronenverstrooiingsexperimenten
worden gevonden. De eerste aanwijzingen daarvoor
zijn inmiddels waargenomen.
De mogelijke bijdrage van aangeslagen kerndeeltjes
-zogenoemde deltadeeltjes , protonen en neutronen
met een dertig procent grotere massa- in kernen kan
ook zeer wel onderzocht worden met
hoogenergetische elektronen. In dat geval levert de
kernreactie zowel een uitgaand elektron als een pion
op. Deze kunnen bij NIKHEF worden gedetecteerd
in twee grote magnetische spectrometers, één
voor elektronen en een voor pionen. In dit opzicht
heeft het NIKHEF-instrumentarium unieke
eigenschappen: met dezelfde opstelling kan ook een
uit de kern gestoten proton worden waargenomen.
Dit geeft de mogelijkheid de snelheid die dat proton
in de kern voor de uitstoot had, te bepalen.
Een nadeel van het onderzoek met elektronen is dat
de elektromagnetische wisselwerking die de
reactieopbrengst bepaalt, relatief zwak is. Daarom
is het noodzakelijk om met intense bundels van
elektronen te werken Om koeltechnische redenen.



en om elektrische energiekosten te drukken, levert
MEA zijn elektronen in korte pulsen, met een
gemiddeld tijdsrendement van slechts een paar
procent. Sinds kort is het, op een technisch
betrekkelijk eenvoudige wijze, mogelijk gebleken dat
rendement tot vrijwel honderd procent op te
voeren. Plannen voor zo'n verbetering zijn in een
vergevorderd stadium.

Electronen uit MEA worden ook gebruikt om
secundaire bundels van pionen en muonen te
produceren. Muonen ('zware elektronen') ontstaan
bij het verval van pionen. De wisselwerking tussen
pionen en kernen wordt gedomineerd door de
sterke kracht; voor muonen speelt zowel de
elektromagnetische als de zwakke kracht een rol. De
experimenten met pionen en muonen die zijn
uitgevoerd hadden vooral tot doel reacties te
bestuderen. Veel aandacht is bijvoorbeeld gewijd
aan het proces van pionabsorptie, waarbij een pion
in een kern wordt ingevangen. Dit proces blijkt
aanzienlijk trager te verlopen dan tot nu toe op
grond van een theoretische beschrijving werd
verondersteld. De oorzaak van dat afwijkende
gedrag is nog onduidelijk.

Muonen kunnen onder andere gebruikt worden om
locale magnetische velden in vaste stoffen te
onderzoeken. Dergelijk onderzoek wordt ook bij
NIKHEF op gang gebracht. Men maakt daarbij
gebruik van de tolbeweging van muonen, die wordt
beïnvloed door magnetische velden. Het effect komt
tot uiting in een tijdsafhankelijke verandering van
de intensiteit van elektronen die bij het verval van
muonen ontstaan. Deze zogenoemde muon-
spinrotatie methode wordt ook toegepast bij de
bestudering van chemische reacties, waarbij het
reagerend muon kan worden gezien als een
reagerend waterstofatoom. Voor dit onderzoek
waren NIKHEF-medewerkers gedurende enige tijd
te gast bij het Schweizerisches Institut für
Nuklearforschung in Zwitserland.
Ook wordt bij MEA chemisch onderzoek

uitgevoerd, waarbij kernfysische methoden worden
gebruikt. Een belangrijk deel van dat werk is
gericht op reacties tussen snelle atomen met een
radioactieve kern en chemische verbindingen. Deze
'actieve' atomen worden geproduceerd door zeer-
hoogenergetische gammastraling met elektronen uit
MEA op te wekken. De chemische
reactieproducten van deze snelle reacties kunnen
worden herkend door het radioactieve verval dat
karakteristiek is voor het reagerende snelle atoom.
Men spreekt daarom van radiochemisch onderzoek.
Dit onderzoek heeft ook geleid tot interessante
toepassingen. Zo is het mogelijk gebleken door
bestraling van zink het koperisotoop met massagetal
67 te produceren en af te scheiden. Dit radioactieve
isotoop is zeer geschikt voor de studie van
biosystemen met een langzaam metabolisme.
Onderzoekers van de Landbouwhogeschool te
Wageningen tonen hiervoor grote belangstelling.

Onderwijs

Het instituut is op verscheidene manieren bij het
onderwijs betrokken. De vakgroep Hoge-
Energiefysica van de Universiteit van Amsterdam
(UvA), en de afdeling Hoge-Energiefysica van de
Katholieke Universiteit van Nijmegen maken deel
uit van het NIKHEF. Ook zijn hoogleraren bij de
Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), de
Rijksuniversiteit Leiden (RUL) en de
Rijksuniversiteit Utrecht (RUU), de TH-Delft en de
Universiteit van Stony Brook in de Verenigde
Staten van Amerika, aan het NIKHEF verbonden.
Met de vakgroepen Theoretische Fysica en
Informatica van de UvA bestaan
onderwijsconta-jten.
Studenten van onder andere de UvA, VUA,
Rijksuniversiteit Groningen, RUL en RUU doen
bij het NIKHEF praktijkervaring op tijdens hun
studie in experimentele natuurkunde. Studenten van
hogere beroepsopleidingen zoals elektronica,
mechanische technologie, informatica, lopen stages
bij het instituut. Medewerkers van het instituut zijn
ingeschakeld bij colleges, werkgroepen en practica.
Er wordt assistentie verleend bij
nascholingscursussen van bijv.
natuurkundedocenten en er worden
isotopencursussen georganiseerd voor radiologische
werkers.

Techniek

NIKHEF beschikt over vele technische
specialismen, zoals elektronica en digitale techniek,
computertechniek en mechanische technologie. De
specialistische kennis is onontbeerlijk voor het
ontwikkelen en vervaardigen van de vele soorten
instrumenten waarmee het wetenschappelijk
onderzoek wordt uitgevoerd. Uit de veelheid geven
we deze keer twee voorbeelden van mechanisch-
technologische ontwikkelingen.



Synchrotronstralingslijn

Op verzoek van ZWO heeft NIKHEF in
samenwerking met de Technisch-fysische dienst
TPD bij TNO een bundellijn met
experimenteerstations ontworpen en gebouwd bij de
synchrotronstralingsbron, een elektronopslagring, te
Daresbury in Engeland. Deze Britse installatie is
door ZWO voor Nederlandse onderzoekers
toegankelijk gemaakt onder voorwaarde dat ons
land de kosten draagt voor de benodigde
röntgenbundellijn en twee experimenteerstations.
Deze opstellingen zullen overigens ook ter
beschikking staan van niet-Nederlandse
onderzoekers. Het bijzondere van de bron in
Daresbury is dat deze een spectrum levert dat zich
uitstrekt van het verre infrarood tot harde
röntgenstraling bij een hoge intensiteit. Met behulp
van monochromatoren kan de voor het experiment
gewenste golflengte worden gekozen.

De nadruk van het werk bij NIKHEF lag op
mechanisch technologisch terrein. Het
instrumentarium vereist ultrahoogvacuum (10~'°
torr). Dit betekende voor het instituut dat een
schoonmaakstraat voor intensieve reiniging van
onderdelen moest worden aangeschaft. Voorts werd
de juiste discipline ontwikkeld voor het hanteren
van werkstukken, de keuze van bewerkingsvolgorde
en het uitvoeren van tussentests op
betrouwbaarheid. Tevens werden een schone
argon-arc lasruimte en stofarme assemblageruimte
ingericht. Tenslotte werd een
microcomputergestuurd uitstooksysteem ontwikkeld
om samengebouwde gedeelten van het
vacuümsysteem te kunnen ontgassen.

Speciale opgaven waren de eensik uctie van een
röntgendiafragma met een instelnauwkeurigheid van
tien micrometer en de ontwikkeling van een één
meter lange licht gebogen röntgenspiegel. Voor de
instelling van het diafragma is een weinig
gebruikelijke lineaire stappenmotor toegepast die

met behulp van een computer wordt bestuurd. De
buiging van de glazen spiegel (kromtestraal tussen
800 en 1500 meter) wordt geregeld door een stalen
draad, die de spiegel enigszins krom trekt, met een
regelbare elektrische stroom te verwarmen. De
daarbij optredende verlenging van de draad zorgt
voor de juiste kromming.

Het ontwerp en de bouw van bundellijn en
experimenteerstations heeft overeenkomstig de
planning twee jaar gevergd. Door NIKHEF zijn er
ongeveer tien manjaren -tegen betaling- aan
besteed. Het gehele project kostte 4,5 miljoen
gulden en met dit bedrag stelt de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen Nederlandse
onderzoekers in de gelegenheid een moderne
röntgenstralingsbron voor onderzoek te gebruiken.
De Nederlandse bundeUijn in Daresbury zal naar
verwachting o.a. worden gebruikt door
scheikundigen, die er bijv. de werking van
katalysatoren zoals edele metalen in de
procesindustrie mee willen onderzoeken; door
biologen die onder andere sporenelementen in
lichaamscellen willen bestuderen en celstructuren
willen onderzoeken met behulp van
röntgenverstrooiing en door natuurkundigen die
röntgenstraling willen gebruiken bij onderzoek naar
de oppervlakte van vaste stoffen.

Muonkamers

Voor een van de experimenten bij de nieuwe
elektron-positron versneller LEP van CERN,
Genève, wordt door het NIKHEF een groot aantal
dradenkamers ontwikkeld. Deze detectoren zullen
in het LEP3-experiment gebruikt gaan worden voor
de reconstructie van de banen van muonen met
grote energie die bij de eleklron-positronbotsingen
vrij kunnen komen. De pijl (of "sagitta") van de
cirkelbaan waarlangs het muon zich in een
magnetisch veld beweegt bedraagt slechts S = 3,7
mm over een spoorlengte van ca. 3 meter.
Aangezien deze pijl met een 1 a 2 procent

nauwkeurigheid gemeten dient te worden zullen de
mechanische toleranties van de dradenkamer in
bepaalde richtingen slechts 30 fim mogen bedragen.
De technische hoogstandjes die bij de bouw van de
kamers geleverd moeten worden zijn een
consequentie van deze eis.

De dradenvlakken zijn opgebouwd uit zes meter
lange draden die nauwkeurig in één vlak op hun
plaats worden gebracht door de 1 cm dikke randen
van geslepen glasplaten als raakvlakken te
gebruiken. Drie van deze randen, aan beide
uiteinden van de driftkamer en in het midden ter
ondersteuning, bepalen de positie van een
dradenvlak.



De glasplaten vormen de dwarsverbindingen van
een rekje waarvan de lange zijden (ca. 2 meter)
gemaakt zijn van een koolstof-composiet. Stelsels
bestaande uit respectievelijk een infrarood
lichtbron, een lens (middenrek) en een ' wadranten-
diode zorgen voor een onderlinge optische uitlijning
van de glasplaten. Deze systemen zijn nauwkeurig
tot op 2 a 3 fim over 6 meter. Een speciale
meetkamer is in het NIKHEF ingericht om deze
systemen te calibreren.
De rekjes en dradenvlakken zijn omgeven door een
doos gemaakt van aluminium. Zijpanelen van 6
meter lengte, eindstukken waarin de precisierekjes
geplaatst worden en deksels gemaakt van
honingraat-panelen zorgen ervoor dat de
mechanische stevigheid bereikt wordt om de 5000
Newton aan trekkracht op te vangen. Deze
eindstukken worden van een massief blok
aluminium (2 meter bij 0,4 meter bij 0,1 meter)
gefabriceerd met behulp van de computerbestuurde
nauwkeurige ( ca. 5 /im) freesmachine van het
NIKHEF. Op deze wijze kan gegarandeerd worden
dat de referentievlakken en gaten die noodzakelijk
zijn om de vereiste nauwkeurigheid te verkrijgen
met de dradenkamers ook inderdaad gehaald
worden.

Begin 198S hopen wij met de serieproductie van een
kamer per maand aan te vangen. De industrie zal
ingeschakeld worden om de: zijpanelen vóór te
persen, de eindstukken voor te frezen en de
honingraatpanelen te fabriceren. De nauwkeurige
nabewerking, het aanbrengen van de draden en de
productie van de precisierekjes, alsmede de
assemblage van de kamers zal bij het NIKHEF
dienen te gebeuren. Volgens de plannen moeten de
35 dradenkamers in 1987 gereed zijn.

Ondernemingsraad

De Algemene Bedrijfscommissie keurde het
reglement voor de Ondernemingsraad (OR) goed en
begin 1983 kon één OR worden gekozen voor het
gehele NIKHEF-laboratorium in de
Watergraafsmeer, ter vervanging van de OR van het
voormalige Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
(1KO) en de Instituutsraad van de sectie Hoge-
Energiefysica. Veertien van de vijftien plaatsen
werden daarbij bezet.

De balangrijkste onderwerpen die in de afgelopen
periode aan de orde kwamen, waren:

-de ARBO-wet
-samenwerkingsovereenkomst NIKHEF
-veiligheid en milieuzorg
-gang van zaken bij de benoeming van een nieuwe
wetenschappelijk directie
-benoeming nieuwe beherend directeur
-verdeling van taken en bevoegdheden tussen
directie en bestuur
-rechtspositieregeling
-benoeming personeelsfunctionaris
-wachtgeldregeling
-gevolgen voor het personeelsbeleid van
bezuinigingen
-sociaal beleid, tijdelijke aanstellingen, aanstelling
wetenschappelijk personeel
-reisregeling, studiekostenregeling, werktijdregeling
-personeelsplan 1982-1992

Gedurende 1983 werd 20 maal vergaderd, waarvan
7 maal in overlegvergaderingen met de bestuurder.
OR-leden volgden een driedaagse scholing, met de
eigen OR, of met de Centrale Ondernemingsraad
van FOM.

Veiligheid

De veiligheid van medewerkers, bezoekers,
omwonenden en het milieu wordt bewaakt door de



NIKHRF-veiligheidsdienst volgens geldende
veiligheidsregels en vastgestelde veiligheidsnormen
op hel gebied van conventionele veiligheid, bijv. wat
betreft hijsmiddelen, en stralingsveüigheid. De
NIKUEF-veüigheidsdienst wordt weer
gecontroleerd door o.a. de arbeidsinspectie en de
diensl voor milieuhygiëne.

Voor controle van de stralingsbeveiliging maakt de
veiligheidsdienst gebruik van een dag-en-nacht
werkend meetnet en, onder meer, ook van een
meetwagen waarmee op verschillende plaatsen op
hel terrein van het Wetenschappelijk Centrum
Watergraafsmeer rondom de versneller
stralingstneüngen werden gedaan. Uit deze
metingen en uit die op vaste plaatsen aan de rand
v..n het terrein, bleek over het gehele jaar 1983
minder dan 1 millirem neutronenstraling en minder
dan 40 millirem gammastraling te zijn vrijgekomen
als gevolg van de MEA-versneller. De wettelijk
toegelaten grens ligt bij 150 millirem per jaar totaal.

Mede op verzoek van buurtbewoners is door de
Chemiewinkel van de Vrije Universiteit Amsterdam
een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de
veiligheid rondom MEA. Het rapport van de
Chemiewinkel bevestigt de hierboven genoemde
verwaarloosbare lage activiteit.

Bij radiologische werkzaamheden kunnen, hoe
zorgvuldig ook de veiligheidseisen worden nageleefd
en de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen,
besmettingen niet worden uitgesloten. Zo werd een
geringe kobalt verontreiniging in het water van een
afschermingsmantel waargenomen. De concentratie
was echter niet groter dan is toegestaan voor
radiologische werkers.

Wat het radioactief afval betreft: vijfendertig over
vele jaren vergaarde vaten zijn onlangs afgevoerd.
Er is nu nog een hoeveelheid van ca. 20 vaten
aanwezig. Dit afval moet nog klaar worden gemaakt
voor vervoer.

In 1983 is het nieuwe laboratorium voor
radiochemie, het At.-nlaboratorium, in gebruik
genomen. Enige jaren geleden werd de vergunning
voor werken in het oude radiochemisch
laboratorium ingetrokken. In de tussentijd kon, met
een tijdelijke vergunning, slechts een beperkt deel
van het gewenste onderzc.k worden gedaan. Het
nieuwe laboratoriumgebouw voldoet aan de
modernste eisen die door de overheid zijn gesteld
aan het werken met radioactieve stoffen.

Het veiligheidsbeleid werd regelmatig besproken in
een commissie voor de radiologische veiligheid. Veel
werd ook verbeterd aan conventionele en andere
veiligheidsmiddelen; het jaarprogramma van de
veiligheidsdienst is grotendeels verwezenlijkt.

Meer over veiligheid is te vinden in de volgende
stukken:
-Veiligheids jaarveriag
—Wenken voor veilig werken
—Neutronenstralings metingen en het milieu
rondom de versneller MEA
—De organisatie van de veiligheid bij MEA
—Milieutechnische aspecten van het versnellerbedrijf
bij NIKHEF



Financiële situatie

Ook NIKHEF heeft in de afgelopen jaren zijn
bijdrage moeten leveren aan bezuinigingen als
gevolg van het terugdringen van de
overheidsfinanciering.
Via beleidsruimte- en innovatieprojecten kon het
instituut de directe financiering van een aantal
deelprojecten in het onderzoek realiseren, waarmee
de wetenchappelijke inspanning op nagenoeg
hetzelfde niveau kon worden gehandhaafd.
Een niet gering aantal technische functies moest
echter vacant blijven om de begroting sluitend te
krijgen. Ook bezuinigingen op de algemene en
bedrijfskosten werden verder doorgevoerd, waarmee
o.a. hel onderhoud van de gebouwen, de vervanging
en het onderhoud van de apparatuur en het
gereedschap op een niet verantwoord niveau is
gekomen.
Door de inzet van het personeel en zijn grote
inventiviteit is desondanks de technische
ondersteuning bij en de uitvoering van de projecten,
overeenkomstig internationaal gemaakte afspraken,
volgens planning en met de vereiste nauwkeurigheid
uitgevoerd.
In de komende jaren zullen nieuwe wegen moeten
worden gevonden om de wetenschappelijke en
technische inspanningen van NIKHEF op
internationaal niveau en in internationale
collaboraties financierbaar te houden. Een moeilijke
maar ook een noodzakelijke opgave in een periode
die wordt gekenmerkt door een nationaal zwakke
economie.

Transfer

Ook in het NIKHEF is de afgelopen jaren
geprobeerd technologische kennis en ervaring meer
gericht te gaan overdragen aan het bedrijfsleven,
met name aan kleine en middelgrote
ondernemingen. Eén medewerker van het instituut
ging hieraan speciaal aandacht besteden.
Technologische know-how van het NIKHEF werd

onder meer gebruikt bij -gedeeltelijk al eerder
begonnen- projecten voor het instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen, hel
Energieonderzoekcentrum Nederland, de
Synchrotronstralingsbron te Daresbury en CERN te
Genève. Daarnaast werd getracht enkele
Nederlandse bedrijven behulpzaam te zijn bij hun
inschrijving op CERN-projecten. Op het gebied van
de supergeleiding werden contacten gelegd met
verschillende Nederlandse bedrijven en andere
research instituten. In samenwerking met Smit-
Slikkerveer ontwierp NIKHEF een prototype van
een supergeleidende spoel voor de HERA-versneller
in Hamburg. In samenwerking met een Nederlands
bedrijf werd gewerkt aan de mogelijkheid een bij
het NIKHEF ontwikkeld dampontvettingsbad
productierijp te maken. Herhaaldelijk konden
verzoeken om technologische informatie worden
behandeld met een directe beantwoording van de
vraag of met doorverwijzing naar derden.

Inmiddels is door de Universiteit van Amsterdam,
de Vrije Universiteit Amsterdam en het NIKHEF,
met steun van de Gemeente Amsterdam eind 1983
het Transferpunt Amsterdam tot stand gekomen,
gehuisvest in de Sarphatistraat. Het Transferpunt
heeft al ruime aandacht in de media gekregen. Via
het Transferpunt onderhoudt het instituut
contakten met de Kamer van Koophandel en met
het groeiende landelijke transfernetwerk.

In het kader van de werkgelegenheids verruimende
maatregelen van het ministerie van Sociale Zaken
werden bij NIKHEF vijf posities voor
afgestudeerde HTS'ers ter beschikking gesteld. Drie
van deze posities -elk voor maximaal een jaar-
werden in 1983 opgevuld.

Voorlichting

Voor belangstellenden hield het Wetenschappelijk
Centrum Watergraafsmeer, WCW, bij wijze van
proef acht rondleidingen. Van de 235 personen die

zich hadden aangemeld toonde ruim de helft
voorkeur voor een bezoek aan het NIKHEF.
Behalve deze rondleidingen voor algemeen publiek
werd in het NIKHEF ook een tiental rondleidingen
voor speciale groepen georganiseerd, o.a. voor
scholieren.

In samenwerking met de lerarenopleiding d'Witte
Leli ontwikkelde NIKHEF onderwijsmateriaal voor
nascholing van docenten; dit 'Uitmeten van
bellenvatfoto's' bleek door docenten ook goed in de
klas te kunnen worden gebruikt, met enige
zelfwerkzaamheid van scholieren. Het materiaal is,
in iets andere vorm, ook geschikt voor scripties van
scholieren; NIKHEF werkte met de universitaire
wetenschapsvoorlichters aan de opzet van een
catalogus voor scriptiemateriaal, gericht op
scholieren en docenten.

Van het stripboek 'Bouwstenen van het heelal; over
kwarks, atoomkernen en oerknal' werden enkele
duizenden exemplaren verkocht, o.a. via het
Amsterdamse Planetarium. In het Planetarium
hangt ook een kleurig wandbord over elementaire
deeltjes en de oerknal. Een verkleinde zwart-wit
afdruk van het bord op papier maakt het de
bezoekers mogelijk de tekst ook thuis te lezen.

Verder verzorgde NIKHEF tien korte artikelen
voor het themanummer 'Kleine-deeltjesonderzoek',
van het bulletin 'Onderzoek aan Nederlandse
universiteiten en hogescholen; werd aan vele
belangstellenden op hun verzoek documentatie over
het WCW en het NIKHEF toegestuurd en kon
bemiddeling worden verleend tussen medewerkers
en mediavertegenwoordigers voor enkele
dagbladartikelen, een radioserie en de opzet van
twee boeken.

In de afgelopen periode werd het NIKHEF in
tenminste zestig berichten in allerlei bladen
genoemd.
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Kengetallen

Personeel
Totaal: 323 (was 336 in 1981)

Wetenschappelijk personet!
Totaal: 124(116)

promovendi,
tijdelijke

medewerkers
46(50)

Naar werkgever
Totaal: 323

VUA 10
UvA 21

Materieel subsidie (exd. personeel)
Totaal: 16,7 miljoen gulden

1,9 investeringen (FOM)
0,4 exploitatie (UvA)
0,4 exploitatie (VUA)
1,4 exploitatie (overig)

Materiële onderzoekuitgaven (exd. personeel)
Tot-aal: 16,7 miljoen gulden

bedrijfskosten
9,8 waarvan:

reizen
0,5

computers
1,7 instrumenten

en projecten
6,9

Wetenschappelijke puMikaties
Totaal (jaargemiddelde over 3 jaar): 110

Promoties (idem): 7



Organisatie

Het NIKHEF heeft als doel het doen van wetenschappelijk Uitgave: NIKHEF voorlichting
onderzoek op het gebied van de kernfysica en de hoge- Postbus 41882, 1009 DB Amsterdam
energiefysica en aanverwante gebieden. Het is een Telefoon (020) 592 9111
samenwerkingsverband van de stichting voor Fundamenteel Telex 10262
Onderzoek der Materie (FOM), de Universiteit van Amsterdam
(UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) en de Katholieke
Universiteit Nijmegen (KUN). De medewerkers bij het NIKHEF
zijn in dienst bij een van deze instellingen. Universitaire Redactie: Directie NIKHEF
mdewerkers zijn vaak betrokken bij het universitaire onderwijs. Vormgeving: Tobias Baanders, CWI
Studentn en doctorandi kunnen bij hel NIKHEF hun studie en Zetwerk en druk: CWI
promotie voltooien.

Directie Fotoreportage
'Overleg bij het NIKHEF

Dr. W. Hoogland (Wetenschappelijk directeur sectie van H. Arnold
Hoge-Energiefysica)
Dr. J. Langeiaar (Beherend directeur)
Prof. dr. G. van Middelkoop (Wetenschappelijk
directeur sectie Kernfysica)
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