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Samenvatting 

Binnen de onderzoeksgroep cyclotrontoepassingen van de Vakgroep 

Deeltjesfysica wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een analyse

methode die de mogelijkheid biedt de verdeling van elementen in een 

preparaat te onderzoeken in de richting loodrecht op het oppervlak. 

De methode is gebaseerd op de verstrooiing van a-deeltjes aan de 

kernen in het preparaat. 

De kinematische grootheden van dit proces kunnen worden berekend. 

Na de botsing doorlopen het a-deeltje en de terugstootkern (recoil) 

een laag materie. Tijdens deze beweging verliest het betreffende 

deeltje een deel van zijn energie, afhankelijk van de dikte van de 

doorlopen laag. 

Door de verdeling van het aantal recoils als functie van de rest

energie te bepalen is het mogelijk aan te geven welke elementen waar 

in het target aanwezig zijn. 

Omdat het registreren van de recoil-energieën diverse problemen met 

zich meebrengt is gekozen voor een methode waarbij de informatie 

omtrent de opbouw van het target wordt verkregen uit de tijd die de 

deeltjes nodig hebben om een bepaalde afstand af te leggen. 

De nauwkeurigheid van dergelijke looptijdmetingen is groter naarmate 

de afgelegde weg tussen target en detector langer is. 

Het vergroten van deze afstand leidt echter tot ongewenste verliezen 

in de telsnelheid. Om looptijdmetingen toch efficiënt te kunnen 

uitvoeren wordt in de looplengte een focusserend systeem bestaande uit 

twee Quadrupoollenzen opgenomen. 

Tijdens de afstudeerperiode is de meetopstelling voorzien van de nood

zakelijke aanpassingen. 

Tevens is het verband tussen de energie van het gefocusseerde deeltje 

en de bekrachtiging van de beide Q-polen bepaald. 

Daar dit afbeeldend systeem, bij de in praktijk gebruikte instelling

en, vergrotend werkt is het noodzakelijk dat de plaats waar de alfa

bundel het target doorsnijdt nauwkeuriger wordt vastgelegd dan voor 

energie-metingen gebruikelijk is. 



Geachte lezer, 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag. Zeven hoofdstukken, zes appendices 

en een veertigtal figuren zijn tot een geheel samengevoegd om u een 

indruk te geven van mijn werkzaamheden gedurende de afstudeerperiode. 

Uiteraard komt niet alles wat er gedurende die tijdspanne is gebeurd 

in dit verslag aan bod. Dat kan gewoonweg niet. 

Ik heb mij dan ook tot doel gesteld een zo overzichtelijk mogelijk 

totaalbeeld te schetsen van het onderzoek waaraan ik heb 

(mee-)gewerkt. Naast de achtergronden (het hoe en waarom) worden ook 

de mogelijkheden (wat kan wel en wat kan niet) van de meetmethoden 

besproken. Alles bij elkaar is het mijns inziens een boeiend verhaal 

geworden, waarin soms verrassende zaken naar voren komen. 

Of u mijn mening kunt delen, zal blijken wanneer u het verslag hebt 

gelezen. En hiermee kom ik tot een tweede eis die ik mij bij het 

schrijven van dit verslag heb opgelegd: de lezer moet blijven lezen. 

Of aan deze eis voldaan kan worden zal altijd een open vraag blijven, 

want u - de lezer - bent voor mij een grote onbekende. 

En dan zit er niets anders op dan dat ik bij mijzelf te rade ga welke 

stijl ik in deze waardeer, en het resultaat vervolgens toets aan de 

normen die anderen (in mijn directe omgeving) stellen. 

Ik hoop dat het verslag dat thans voor u ligt u inderdaad zal boeien 

en dat u daardoor een beeld krijgt van mijn werkzaamheden gedurende de 

afgelopen periode. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen, 

Paul Lindelauf 
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tussen 18,73 en 19,53 MeV 

18,73 19,53 

Indien de beschrijvende ellips op een plaats i in het bundelgelei

dingssysteem bekend is kan de getransformeerde ellips op een plaats f. 

verderop in het systeem, eenvoudig worden berekend met behulp van de 

volgende vergelijking: 

Hierin is R 

(3.12} 

de transformatie-matrix die het gedrag van de 

elementen van het bundelgeleidingssyteem tussen de 

plaatsen i en f beschrijft, 

de getransponeerde matrix van R, 

de matrix van de ellips ter plaatse i 

de getransformeerde van de matrix van de ellips 

ter plaatse f. 
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HoofdstUk 1 Inleiding 

Binnen techniek en wetenschap nemen analyse-methoden een steeds belang

rijker wordende plaats in. Vele zijn gebaseerd op de fysische eigen

schappen van de te onderzoeken materialen. 

Verscheidene methoden vinden hun grondslag in het feit dat bij de 

interactie van atomen met deeltjes of straling karakteristieke Röntgen

straling wordt opgewekt. 

Binnen de groep cyclotrontoepassingen van de vakgroep Deeltjesfysica 

van de Technische Universiteit Eindhoven is de farticle Induced X-ray 

&mission-methode al enige jaren in gebruik. 

PIXE biedt de mogelijkheid kwalitatieve en kwantitatieve analyses van 

een preparaat te maken, zonder dat dit verloren hoeft te gaan. 

Een variant van deze methode wordt gebruikt om de verdeling van elemen

ten over het oppervlak van het preparaat te onderzoeken, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van een zogeheten microbundel. 

Voor het onderzoek van gelaagde structuren is informatie omtrent de 

verdeling van de elementen over het oppervlak alleen onvoldoende. 

Veeleer bestaat interesse in de verdeling loodrecht op het oppervlak. 

Met behulp van diepte-analyse-methoden kunnen deze concentratie

profielen bepaald worden. Omdat in de moderne techniek steeds vaker 

gebruik wordt gemaakt van dunne-laag-structuren, neemt ook de vraag 

naar deze methoden toe. 

Medio 1985 werd in het kader van het onderzoek binnen voornoemde groep 

een project gestart om na te gaan of het mogelijk is, door combinatie 

van reeds bekende technieken, structuren te analyseren die zijn opge

bouwd uit lagen bestaande uit lichte elementen (A < 20}. 

Basisprincipe van deze methoden is de vermindering van de energie van 

een deeltje wanneer dit (een laagje) materie doorloopt. Is het te 

onderzoeken preparaat opgebouwd uit lagen van diverse materialen dan 

zal elke laag afzonderlijk bijdragen tot het energieverlies van het 

deeltje bij het doorlopen van het betreffende preparaat. Doorloopt het 

deeltje minder lagen dan is het energieverlies navenant kleiner en de 

restenergie groter. 
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Wordt het sample beschoten met een deeltjesbundel (projectielen) dan 

kunnen botsingsprocessen optreden tussen deze deeltjes en de kernen van 

de atomen van het sample (recoils). De bewegingsrichting van de deel

tjes na de botsing wordt bepaald door de verhouding van de massa's en 

de verdeling van de beschikbare energie. 

Na de interactie doorlopen de botsingsproducten (over het algemeen) 

niet het gehele target maar slechts een deel daarvan. In figuur 1.1. is 

dit weergegeven voor een preparaat dat is opgebouwd uit in totaal 

5 lagen van twee verschillende materialen. 

Figuur 1.1. 

projectiel 
-----

bundel 

recoil2 

Banen van (verstrooide} projectielen en weggeschoten 

kernen (recoils) in een gelaagd target. 

Door de energie van de botsingsproducten te bepalen is het mogelijk na 

te gaan uit hoeveel verschillende lagen het sample is opgebouwd en hoe 

dik deze lagen zijn. 

Omdat op alle plaatsen langs de bundellijn botsingen zich kunnen voor

doen, waarbij deeltjes ontstaan met zeer verschillende energieën en 

bewegend in vrijwel alle richtingen, moet een selectieve meetmethode 

worden ontwikkeld. 

De energie van de botsingsproducten wordt gemeten met behulp van een 

detector die een beperkte openingshoek heeft. Daardoor is de bewegings-
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richting van de geregistreerde deeltjes (binnen redelijke grenzen) 

bepaald. 

Op grond van verschillen t.a.v. de plaatsing van de detector en het 

soort deeltje dat gedetecteerd wordt, wordt onderscheid gemaakt tussen 

diverse methoden. 
0 

Indien de detector staat opgesteld onder een hoek die groter is dan 90 

kan uitsluitend de energie van de terug-verstrooide projectielen worden 

gemeten. Deze methode, bekend onder de naam Rutherford Hack ~cattering, 

wordt op vele terreinen toegepast; o.a. bij het onderzoek naar materi

aalverontreinigingen waarbij de kernmassa van de verontreiniging groter 

is dan die van de bulk. In dat geval is de energie van de aan de bulk 

verstrooide projectielen kleiner dan die van de aan de verontreiniging 

verstrooide. Door tussen target en detector een folie te plaatsen, 

waarin de aan de bulk verstrooide projectielen worden gestopt, worden 

alleen die projectielen gedetecteerd die aan verontreinigingen werden 

verstrooid. 

Indien de verontreiniging bestaat uit lichtere elementen heeft om ver

gelijkbare redenen de detectie van de recoils de voorkeur. Het meet

resultaat wordt dan verstoord door het waarnemen van de verstrooide 

projectielen. Dit kan worden voorkomen door gebruik te rnaken van zware 

deeltjes als projectielen. In een geschikt gekozen folie worden dan wel 

de projectielen maar niet de recoils gestopt. Deze methode wordt aange

duid als ~lastic Recoil ~tection. 

In beide methoden worden twee gegevens (te weten de energie en de 

bewegingsrichting van het gedetecteerde deeltje) gebruikt om drie 

onbekenden te bepalen; te weten de recoilrnassa, de energieverdeling 

over de beide botsingsproducten èn de dikte van de doorlopen laag. Dit 

kan alleen indien reeds enige kennis omtrent de samenstelling van het 

preparaat op voorhand gegeven is. 

Zou men in staat zijn zowel de bewegingsrichting van het verstrooide 

projectiel alsook van het bijbehorende recoil te bepalen, dan kan een 

energie-onafhankelijke recoilrnassa-analyse worden uitgevoerd en is 

voorkennis niet noodzakelijk. 

In figuur 1.2. is een grafiek gegeven van het aantal gelijktijdig geme

ten registraties van 12c en a's als functie van de som van de energie 
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van beide deeltjes. Het gelijktijdige karakter van de registraties is 

van belang om de gemeten energieën te kunnen toeschrijven aan deeltjes 

die afkomstig zijn van een en hetzelfde botsingsproces. Door gebruik te 

maken van de som van de beide energieën kunnen de nadelige effecten van 

de openingshoek van detector, die in het spectrum merkbaar zijn, worden 

onderdrukt. 

som-energ ie-spectrum 
van een target met C- en Al-lagen "of-100 

90 

80 

11 70 .! e .... 60 11 
ïio 
f 
ii 

50 

ë 
a 40 a 

30 

20 

10 

0 

23 

Figuur 1.2. 

25 27 29 

som-energie van alfa en reeall (In MeV) 

Gemeten spectrum van een target dat bestaat uit Lagen 

kooLstof met daartussen Lagen aLuminium. Uitgezet is het 

aantaL geLijRtijdige registraties (van 12c en ~He) aLs 

functie van de som van de energieën van beide deeLtjes. 

Op grond van dit resultaat kunnen we opmerken dat dit sample op zijn 

minst uit 7 lagen bestaat. 

Voor een nauwkeurige kwantitatieve analyse, waarin de dikten van de 

afzonderlijke lagen worden bepaald, is het noodzakelijk dat met grote 

nauwkeurigheid wordt nagegaan hoe groot het energieverlies van de deel

tjes in het target is geweest. Bij voorkeur wordt derhalve naar de 

zwaardere deeltjes gekeken want voor deze is het energieverlies per 

lengte-eenheid het grootst. 

• 
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Om het energieverlies te kunnen berekenen wordt de rest-energie van de 

deeltjes bepaald. Dit kan door de energie m.b.v. een detector te meten. 

Ten gevolge van het plaats-afhankelijke additionele energieverlies in 

de zogeheten dode laag van de detector zal de nauwkeurigheid van het 

meetresultaat echter niet maximaal zijn. De dikte van deze laag is 

iwners niet constant over het gehele oppervlak van de detector. 

In een alternatieve methode wordt de energie (van het recoil) bepaald 

m.b.v. een zogeheten looptijd-meting. De uit het sample weggeschoten 

kernen leggen voordat ze geregistreerd worden daartoe eerst een zekere 

afstand af. Deeltjes met een hogere energie hebben daarvoor minder tijd 

nodig dan gelijksoortige deeltjes met een lagere energie. De registra

tie van het recoil vormt het einde van een tijdsinterval dat begon met 

de registratie van het bijbehorende verstrooide projectiel. 

Door de afstand tussen target en detector te vergroten kan de nauwkeu

righeid van deze methode verbeterd worden. Bij gelijkblijvend detectie

oppervlak en bundelstroom zal dan echter de telsnelheid (aantal regis

traties per tijdseenheid) kleiner worden omdat de ruimtehoek waaronder 

gemeten wordt dan kleiner geworden is. Door gebruik te maken van een 

focusserend systeem is het mogelijk de ruimtehoek te vergroten, zodat 

de tijd die noodzakelijk is voor de analyse van een preparaat niet 

onaanvaardbaar groot wordt. 

In de door ons gebruikte opstelling bestaat dit systeem uit 2 quadru

poollenzen. De ruimtehoekvergroting is slechts mogelijk voor recoils 

waarvan de energie binnen een bepaald gebied (passend bij de bekrachti

ging van de Q-polen) ligt. Dit betekent dus dat nauwkeurig moet worden 

bepaald wat het verband is tussen de bekrachtiging van de Q-polen en de 

energie van de gefocusseerde deeltjes. Daarnaast is het van belang dat 

de detector wordt geplaatst in die positie waar deze deeltjes worden 

gefocusseerd. 

In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte analysemethode besproken. Deze is 

gebaseerd op het (m.b.v. detectoren) meten van de energieën van de 

recoils en van de verstrooide projectielen. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de meetopstelling en aan het principe van de 

bundelgeleiding. 
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In hoofdstuk 4 komen diverse problemen aan de orde die optreden tijdens 

het meten van recoil- en a-energieën. 

In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de methode van de looptijd

spectrometrie en aan de aanpassingen van de meetopstelling die daarvoor 

moeten worden uitgevoerd. 

De resultaten en de wijze waarop diverse practische problemen werden 

opgelost (Q-pool-bekrachtiging en detector-positionering) komen aan de 

orde in hoofdstuk 6. 

Conclusies en aanbevelingen volgen in hoofdstuk 7. 
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HoofdstUk 2 Basisprincipes van de analysemethode 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theorie besproken welke de basis vormt van de 

diepte-analyse-methoden op grond van de bepaling van de energieën van 

het, tijdens een elastische botsing verstrooide, projectiel en/of van 

de bijbehorende, uit het target weggeschoten, kern. 

Er zal aandacht worden besteed aan de twee processen die daarbij van 

belang zijn; te weten de verstrooiing van deeltjes en het energie

verlies dat een deeltje ondervindt tijdens het doorlopen van materie. 

Tevens wordt aangegeven hoe de kennis van deze processen in praktijk 

gebruikt wordt voor de bepaling van de massa van de kernen waaraan 

verstrooiing optreedt en van de positie van deze kernen in het target. 

2.2. Het proces van elastische verstrooiing 

Bij het beschieten van een trefplaatje (ook sample of target genoemd) 

met een deeltjesbundel kan ten gevolge van de onderlinge krachten

werking een deel van de impuls van de individuele deeltjes uit de 

bundel (projectielen) worden overgedragen aan de deeltjes in de tref

plaat. Daarbij verandert ook de bewegingsrichting van het projectiel; 

we spreken derhalve van verstrooiing. De kans dat een dergelijke 

interactie optreedt en het verstrooide deeltje daarna beweegt onder een 

hoek 9 met de oorspronkelijke bewegingsrichting wordt uitgedrukt in de 

werkzame doorsnede a(9). 

Indien bij de impulsoverdracht de totale kinetische energie constant 

blijft spreken we van elastische verstrooiing. Zou een van de deeltjes 

in een aangeslagen toestand komen dan is de verstrooiing inelastisch. 

Deze vorm van interactie wordt besproken door P. v.d. Donk [Don 86/1] 

en zal in dit verslag buiten beschouwing worden gelaten. Dit is toege

staan indien de werkzame doorsnede voor inelastische verstrooiing in de 

gegeven omstandigheden verwaarloosbaar klein is vergeleken met de 

werkzame doorsnede voor elastische verstrooiing. 
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In figuur 2.1. is een beeld geschetst van de beweging van de deeltjes 

voor en na de botsing. 

Figuur 2.1. 

---·--@----(~)---

I 
I 

I 

~~ - -~-------------
',/r 

' ' 

'~ 
' ' 

Beweging van projectiel (p) en recoil (R) voor en na de 

botsing gezien vanuit het laboratoriumsysteem. 

Bij verstrooiing worden de volgende grootheden gebruikt: 

m p 

~ 
EO 
E p 

~ 

"' c 

de massa van het projectiel 

de massa van het recoil 

de energie van het projectiel voor de botsing 

de energie van het projectiel na de botsing 

de energie van het recoil na de botsing 

de strooihoek van het projectiel 

de hoek tussen de bewegingsrichting van het recoil 

na de botsing en de bewegingsrichting van het 

projectiel voor de botsing 

Energieën en hoeken zijn gedefinieerd in het laboratoriumsysteem. 

De kinematische factor k is gedefinieerd als dat deel van de energie 

van het projectiel dat bij de interactie niet wordt overgedragen: 

(2.1a) 
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Voor het proces van elastische verstrooiing kunnnen op grond van de 

heboudswetten van de mechanica, onder de aanname dat de samenstelling 

van de betrokken deeltjes niet verandert, de volgende vergelijkingen 

worden afgeleid: 

~/EO = 1 - k (2.1b) 

m ·~ p 
2 

~/EO = 4 2 cos r 
(mp + ~) 

(2.2) 

(2.3) 

De formule met het + teken geldt voor alle elastische verstrooiingen. 

Die met het - teken geldt uitsluitend indien tevens geldt dat mp > ~ 
Dan geldt voorts: 

~rnax = arcsin ( ~ / mp ) . 

sin r . j ~·~ =sin~ • jE •m 
p p 

= 
sin ( ~ - 2·( - ~ ) 

sin ( ~ ) 

(2.4) 

(2.5) 

De afleidingen van deze vergelijkingen zijn in appendix A gegeven. 

Tot zover de theorie van de elastische verstrooiing. 

Bij de analyse van een target zal een experimentator trachten op grond 

van de gemeten waarden van enkele grootheden de massa te bepalen van 

het recoil waaraan de verstrooiing plaatsvond. Hierbij maakt hij van 

twee andere (bekende) grootheden, te weten de energie E0 van het 

projectiel vóór de verstrooing en de projectielmassa m p 
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Welke van voornoemde formules hij hierbij gebruikt is afhankelijk van 

de door hem gehanteerde analyse-methode. 

Bij Rutherford Back Scattering staat de detector opgesteld onder een 
0 

hoek r die groter is dan 90 . Derhalve kunnen slechts de terug-

verstrooide projectielen worden waargenomen. Mits de m.b.v. de detec

tor gemeten energie-waarde niet te sterk afwijkt van de energie van 

het projectiel direct na de botsing, kan m.b.v. formule 2.3. de massa 

van het recoil worden berekend. 

In het geval van Elastic Recoil Detection wordt de energie van de 

recoils gemeten. Dan geeft het in formule 2.2. gegeven verband uit

sluitsel omtrent de grootte van de recoilmassa. 

Indien het mogelijk is bij de, onder hoek ~ waargenomen, recoils de 

bewegingsrichting van de bijbehorende projectielen (Ç) te bepalen, kan 

de massaverhouding berekend worden op basis van de relatie die in 

formule 2.5. gegeven is. Bij deze analyse-methode wordt de recoilmassa 

bepaald zonder dat daarbij gebruik behoeft te worden gemaakt van de 

gemeten energie-waarden. 

Klein [Kle 85] wijst op een bijzonder gebruik van het in vergelijking 

2.5. gegeven verband. Hij beschouwt de recoilhoek Ç als functie van de 

massa-verhouding ~/mp en de verstroofingshoek ~van het projectiel: 

Ç = Ç(~/mp.~) . Tevens definieert hij de 'adiabatische' recoilhoek 

als de recoilhoek van een oneindig zwaar recoil bij een gegeven 

verstroofingshoek ~van het projectiel: r (oo.~) = 90° - ~·~ . 

Bij een vaste waarde van de verstrooiingshoek ~ kan de massaverhouding 

~/mp worden bepaald uit het verschil van AÇ tussen de hoek Ç, waar

onder de recoils met massa ~ bewegen, en deze "adiabatische" recoil

hoek. 

In figuur 2.2. is het verband tussen AÇ en verstroofingshoek ~ voor 

diverse waarden van ~/mp weergegeven. 
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C (00 ,~) voor deeLtjes met een oneindige massa aLs 

functie van de verstrooiingshoek ~ voor diverse waarden 

van m~mp [KLe 85]. 

Met een eenvoudig programma (ELABOT) kunnen op grond van de bekende of 

gemeten waarden van enkele van de botsingsparameters de overige bere

kend worden. De mogelijkheden van het programma zijn in appendix B 

beschreven. 

2.3. Energieverlies bij het doorlopen van materie 

Uitgaande van de situatie dat het target waaraan wordt gemeten staat 

opgesteld onder een hoek 1 met de richting van de bundelas kunnen we 

een schets maken zoals die in figuur 2.3. is weergegeven. 

Omdat tijdens onze experimenten voornamelijk gebruik wordt gemaakt van 

a's als projectielen en de verstrooiing aan 12c wordt onderzocht zal 

in het verdere verloop van dit verslag veelal sprake zijn van deze 

beide deeltjes. 
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weggeschoten kern 

Figuur 2.3. Schets van een, uit diverse lagen opgebouwd, target dat 

is opgesteld onder een hoek 0 met de a-bundel. 

We zullen nu eerst nader bekijken wat er gebeurt voor, tijdens en na 

een botsing van het a-deeltje met een kern in punt B. Daarbij letten 

we in het bijzonder op de veranderingen in de energieën van de deel

tjes. 

Het a-deeltje dringt het target ter plaatse van punt A binnen. Door

loopt een aantal lagen om vervolgens in punt B tegen een kern te 

botsen. Beweegt dan onder een hoek ~ met de oorspronkelijke richting 

verder om het target in punt C weer te verlaten. De weggeschoten kern 

(recoil) beweegt vanuit puntBonder een hoek C naar puntDen verlaat 

daar het target. 

Op elk van deze trajecten verliezen de deeltjes een gedeelte van hun 

energie. De gebruikte nomenclatuur is als volgt: 

E a,O 
EB =E 0 -AE AB a, ,v a, a, 

E a,B,n 

de bundelenergie 

de energie van het a-deeltje ter plaatse 

van de botsing, vlak voor de botsing 

de energie van het a-deeltje ter plaatse 

van de botsing na de botsing 

E = E - AE de energie van het a-deeltje bij het a,C a,B,n a,BC 

~.B.n 

verlaten van het target 

de energie van het recoil direct na de 

botsing 

F_ - F_ - AF_ de energie van het recoil bij het 
~.D - ~.B,n ~.BD 

verlaten van het target. 
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Indien er sprake is van een elastische verstrooiing voldoen de groot

heden E B , E B , E_ B , ~en C aan de vergelijkingen (2.1a-a, ,v a, ,n -R. ,n 

2.5) die in par. 2.2. gegeven zijn 

Maakt een experimentator gebruik van de RBS- of ERD-methode dan zal 

hi.j op grond van de gemeten waarden van Ea,C resp. ~.D uitspraken 

willen doen omtrent de massa van het recoil. Dat is alleen mogelijk 

indien het energie-verlies van het betreffende deeltje op basis van .. 
voorkennis kan worden afgeschat of indien het energie-verlies zo 

gering is dat mag worden aangenomen dat de gemeten energiewaarde nage

noeg overeenkomt met de energie van het deeltje direct na de botsing. 

Vervolgens kan de experimentator proberen de afstand tussen het inter

actiepunt B en het oppervlak van het target te bepalen. Daarbij maakt 

hij gebruik van het verschil tussen de gemeten energie-waarde en de 

(m.b.v. de dan bekende recoil-massa) berekende energie van het deeltje 

direct na de botsing. 

Om een indruk te geven van het energieverlies van a's en recoils ZlJn 

in tabel A enkele waarden gegeven van het energieverlies per ~cm2 in 

diverse materialen voor diverse waarden van de beginenergie. 

De engelse term voor deze grootheid is 'stopping power'. 

Uit deze tabel kunnen we opmaken dat het energieverlies van de 

(zwaardere) recoils aanmerkelijk groter is dan dat van de alfas. 

Verder merken we op dat de variaties in de stopping power voor zuur

stof en koolstof in deze materialen in het gegeven energiegebied 

minder groot zijn dan voor alfas. 

In appendix C is aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk be

rekend hoe groot de te verwachten energieën van C-recoils en a's 

zullen zijn. Het target bestaat uit 7 lagen van afwisselend koolstof 
0 

en aluminium en staat onder een hoek van 50 met de bundelas. 
0 0 

De recoildetector staat onder 47 en de a-detector staat onder 68 . 

Het resultaat van deze verkennende berekening is in figuur 2.4. 

gegeven. 
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I Energieverlies in kev/(~cm2 ) I 
I naterfaal I energie ~e 12c 160 

(in MeV) 6 8 

koolstof 4,0 0,99 7,92 11,02 
6,0 0,72 7,81 11,72 
8,0 0,57 7,34 11,83 

12,0 0,42 6,38 11,03 
16,0 0,34 5,60 10,04 
20,0 0,28 4,97 9,14 

Mylar 4,0 1,07 8,63 11,66 
6,0 0,75 8,71 12,88 
8,0 0,61 7,86 13,23 

12,0 0,45 6,91 12,17 
16,0 0,35 6,03 10,87 
20,0 0,11 5,35 9,85 

aluminium 4,0 0,68 4,88 6,88 
6,0 0,55 4,86 7,22 
8,0 0,44 4,64 7,36 

12,0 0,33 4,39 7,20 
16,0 0,27 3,36 6,91 
20,0 0,23 3,14 6,58 

Tabel A Energieverlies per lengte-eenheid voor verschillende 

deeltjes in een drietal materialen bij een aantal 

relevante energieën [Nor 70]. 

Uit figuur 2.4. blijkt dat de waarden van de (onder de C-recoilhoek) 

geregistreerde C-energieën variëren tussen 4,2 en 10,4 MeV. De waarden 

van de energieën van de bijbehorende a's variëren van ~tot 19,j3 
18 ;.J 

MeV. Voor het doen van uitspraken omtrent de dikten van 6e lagen in 

het target kan door een experimentator dus het best gekeken worden 

naar het spectrum van de deeltjes met de grootste stopping power. 

Een directe recoilmassa-bepaling zal dan echter op grond van de 

gemeten energie moeilijk zijn omdat de gemeten energie sterk afwijkt 

van de energie van het betreffende deeltje direct na de botsing. 
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Figuur 2.4. Verwachte waarden van recoil- en a-energie in relatie 

tot de positie waar de verstrooiing in het target 

plaatsvindt. (Zie voor verdere gegevens app. C) 

Voor het target dat in dit voorbeeld is beschreven, verwachten we een 

verband tussen aantal geregistreerde recoils en hun energie zoals dat 

in figuur 2.5. is gegeven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kans 

op een interactie onafhankelijk is van de plaats in het target waar de 

interactie plaatsvindt. Dit is correct indien de kans op een inter

actie (nagenoeg) onafhankelijk is van de energie van het projectiel, 

of indien de energie van het projectiel slechts weinig verandert 

tijdens het doorlopen van het target. 

Helaas zijn de meetresultaten in de praktijk minder fraai. 

In figuur 2.6. is het onder de beschreven omstandigheden gemeten 

spectrum van dit target weergegeven. 

Welke factoren leiden tot de verschillen tussen hetgeen op grond van 

de theorie wordt verwacht en hetgeen in de praktijk wordt waargenomen 

komt aan de orde in hoofdstuk 4. Tevens worden dan ook de diverse aan

passingen van de meetopstelling en -methode besproken die het mogelijk 

maken toch een helder(der) beeld van de samenstelling van het target 

te verkrijgen. 
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Hoofdstuk 3 De meetopstelling en het bundeltransport 

3.1. De meetopstelling 

3.1.1. Bundelzaal. bedieningsruimte en meet- en telruimte 

Voor het uitvoeren van de verstrooiingsexperimenten maken we gebruik 

van een opstelling die in een van de meetplaatsen binnen het cyclotron

gebouw van de T.U.E. is gebouwd. 

Hierin zijn in de zogeheten bundelzaal het cyclotron en het bundel

geleidingssysteem opgesteld en zijn diverse 'bunkers' gebouwd waarin 

meetopstellingen zijn geplaatst. 

De besturing van cyclotron en bundelgeleidingssysteem geschiedt vanuit 

de bedieningsruimte. Het registreren van de meetgegevens gebeurt in de 

zogeheten meet- en telruimte. In figuur 3.1. is een plattegrond van 

deze gedeelten van het gebouw gegeven. 

Met het Eindhovense cyclotron kunnen protonen, a's en deuteronen worden 

versneld. De maximaal te bereiken energie en bundelstroom zijn afhanke

lijk van het soort deeltje dat versneld wordt. 

De straal van het cyclotron is 0,5 men het magneetveld bedraagt 1,5 T 

zodat voor a's en protonen de maximale te bereiken energie 30 MeV is. 

Voor deuteronen bedraagt de maximale energie 15,0 MeV. 

Voor onze experimenten is gebruik gemaakt van a's (met een energie van 

30 MeV) en was de stroom op het target in de grootte-orde van 50 nA. 

De versnelde deeltjes worden met behulp van het bundelgeleidingssysteem 

naar de gewenste meetopstelling geleid. 

Dit bundelgeleidingssysteem bestaat uit een stelsel aluminium pijpen 

met een diameter van 50 mm en wordt evenals het cyclotron en de meet

opstelling vacuüm gepompt (10-3 - 10-5 Torr). De geleiding van de 

geladen deeltjes geschiedt m.b.v. magnetische afbuig- en focusseer

elementen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk (par 3.2.) wordt aandacht besteed 

aan de mathematische beschrijving van het bundeltransport. 
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3.1.2. De meetopstelling {in de bunker) 

In een van de 'bunkers' is de eigenlijke meetopstelling geïnstalleerd. 

Het centrale deel hiervan bestaat uit de strooikamer waarin het prepa

raat {target) en de detectoren zijn geplaatst. 

De .. constructie is zodanig dat het target in een molen wordt geplaatst. 

Hierin zijn 8 posities beschikbaar. De experimentator kan hierdoor van 

preparaat veranderen zonder dat het vacuüm van de strooikamer door

broken behoeft te worden. 

In de 'bunker' zijn tevens vacuümpompen, bedieningspanelen en een 

gedeelte van de verwerkingsapparatuur opgesteld. 

In figuur 3.2. is de situatie getekend zoals die meestal tijdens de 

experimenten in de strooikamer kan worden aangetroffen. 

Figuur 3.2. Schematisch bovenaanzicht van de strooikamer met daarin 

geplaatst het target {1), twee detectoren (2,3), 

twee diafragma's {4) en de Faradaycup {5) t.b.v. de 

stroommet ing. 

In het centrum van de strooikamer is het preparaat, dat moet worden 

onderzocht, opgesteld. De hoek die het oppervlak van het preparaat met 

de as van de bundel maakt is variabel. Onder de hoeken C en~ staan de 

recoil- resp. de a-detector opgesteld. Om er zeker van te zijn dat de 
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openingshoek van de detectoren goed is vastgelegd wordt meestal gebruik 

gemaakt van diafragma's. 

Voor de detectie worden halfgeleiderdetectoren gebruikt. De registratie 

berust op het feit dat tijdens de interactie van straling en materie 

d.m.v. excitatie en ionistatie lading wordt vrijgemaakt. Bij een half

geleiderdetector treedt deze interactie op in een cylindervormig 

Silicium-kristal. De detectoren worden in diverse uitvoeringen op de 

markt gebracht. Tijdens de experimenten werd o.a. gebruik gemaakt van 

detectoren waarvan het oppervlak 100 mm2 groot is en de dikte 100 resp. 

500 Mffi bedraagt [Can 86]. Door over het kristal een electrisch veld aan 

te brengen wordt de vrijgemaakte lading op de electroden verzameld. De 

hoeveelheid lading is evenredig met de energie die door de straling bij 

het doorlopen van het detectormateriaal is verloren. De totale energie 

van het deeltje wordt slechts dan gemeten indien het detectormateriaal 

voldoende dik is om het deeltje te stoppen. De hiervoor noodzakelijke 

dikte is afhankelijk van de energie en de massa van het te detecteren 

deeltje. 

Tijdens vrijwel alle experimenten werd, met het oog op de energie

onafhankelijke recoilmassa-bepaling, gebruik gemaakt van twee detec-

toren. 

In het verlengde van de bundelpijp (waardoor de a's de strooikamer 

binnenkomen) staat een zogeheten Faradaycup opgesteld. Hiermee wordt de 

stroom die door het target heengaat gemeten. 

De totale (via deze cup) geregistreerde lading wordt gebruikt om de 

metingen te normeren. 

3.1.3. De electronische verwerking 

Omdat de signalen van de detectoren niet direct geschikt zijn voor ver

werking wordt gebruik gemaakt van een schakeling van diverse electroni

sche bewerkingseenheden. Hiermee worden de signalen aangepast, 

versterkt, opgerekt, vertraagd, onderling vergeleken en aan bepaalde 

criteria getoetst. In figuur 3.3. is een schematische weergave van een 

dergelijke schakeling gegeven. 
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Schematische weergave van een schakeLing van diverse 

eLectronische verwerkingseenheden zoaLs die tijdens de 

metingen gebruikt wordt. 

De signalen die de beide detectoren afgeven zijn erg klein en worden 

derhalve reeds in de meetbunker m.b.v. voorversterkers aangepast om 

vervolgens in de meet- en telruimte verder verwerkt te worden. 

De functie van deze voorversterker (eng: preamplifier) is meervoudig 

[Kno 79]. 

Op de eerste plaats wordt het door de detector aangeboden ladings

signaal vertaald naar een spanning. Hierbij is het van belang dat 

i.v.m. problemen t.a.v. ruis de capaciteit in het ingangscircuit 

minimaal is. Deze wordt mede bepaald door de capaciteit van de detector 

zelve en door die van de gebruikte verbindingskabel tussen detector en 

voorversterker. Derhalve wordt de voorversterker zo dicht mogelijk bij 

de detector geplaatst. 

Daarnaast dient de voorversterker als aanpassing tussen de hoge impe

dantie van de detector (100 Mn) en de lage impedantie in de richting 

van de overige verwerkingsapparatuur (50 0). 
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In diverse uitvoeringen wordt tevens via de voorversterker de voor het 

electrisch veld in het detectorkristal noodzakelijke hoogspanning aan 

de detector aangeboden. 

De door de voorversterker afgegeven spanning (10 - 100 mV) wordt door 

een lineaire versterker (eng: amplifier) vergroot tot maximaal 

10. Volt. Signalen van deze grootte-orde zijn geschikt voor verwerking 

door de overige electronische verwerkingssystemen. Met behulp van de 

versterker kan ook de vorm van de puls worden aangepast. Op welke 

wijze dit dient te gebeuren is afhankelijk van het doel van het expe

riment [Kno 79]. 

Omdat de verwerking van een puls vaak geschiedt in combinatie met 

andere pulsen is het noodzakelijk dat de signaalgegevens in een 

'vertrager' (eng: delay) kunnen worden 'bewaard' tot het ogenblik 

waarop ze gebruikt zullen worden. 

Voorversterker, versterker en delay zijn in alle gebruikte schakeling

en opgenomen. Welke andere elementen worden gebruikt is afhankelijk 

van het doel van de meting. We maken onderscheid tussen twee typen 

elementen: lineaire en logische. In de eerste wordt de informatie

inhoud van het signaal gebruikt en in de tweede is alleen van belang 

of wel of geen signaal is. 

In de volgende hoofdstukken zal hierop nog worden teruggekomen. 

Uiteindelijk wordt het eind-signaal aangeboden op de signaal-ingang 

van een Multi Channel Analyser. Hiermee worden de gegevens in kanalen 

gesorteerd en bewaard. Of een aangeboden signaal in aanmerking komt 

voor verwerking door de MCA is m.b.v. het logische gedeelte van de 

schakeling bepaald en wordt via het op de 'gate'-ingang aangeboden 

stuursignaal kenbaar gemaakt. Wanneer de meting is beëindigd kunnen de 

gegevens via de computer naar floppy worden weggeschreven. 
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3.2. Het bundel transport 

3.2.1. Elementen van het bundelgeleidingssysteem 

In figuur 3.4. zijn de belangrijkste elementen van het tijdens onze 

metingen gebruikte deel van het bundelgeleidingssysteem weergegeven. 

SC2 
B A 

M = afbuigmagneet 
Q = quadrupooi-magneet 
S = spleetbek-systeem (diafragma) 

Figuur 3.4. Schets van het bundelgeleidingssysteem. 

Het systeem is verdeeld in een aantal secties A t/m G. De diverse 

elementen hebben een code-letter afhankelijk van hun functie. Indien 

er in een sectie meerdere elementen van hetzelfde type zijn geplaatst 

worden tevens volgnummers gebruikt. 

In het bundelgeleidingssysteem kunnen aan de hand van hun effect op de 

bundel grofweg twee typen elementen worden onderscheiden. Enerzijds 

die elementen die de bundel ruimtelijk begrenzen. Hierbij kan gedacht 

worden aan diafragma's en aan de wand van het bundelgeleidingssysteem. 

Anderzijds zijn er elementen die invloed uitoefenen op de impulscompo

nenten van de bewegingsvector. Hierbij moet gedacht worden aan afbuig

en focusseer-magneten. 

De instelling van de diverse elementen wordt per meetdag op een waar

nemingenblad bijgehouden, zodat bij een volgend experiment bekend is 

welke instelling van het bundelgeleidingssysteem gekozen moet worden 

om vergelijkbare meet-omstandigheden te creëeren. 



Hoofdstuk 3 24 - VDFINK 87-17 

3.2.2. De faseruimte 

Het gedrag van een deeltje {met ladingeen massa m) wordt beschreven 

met behulp van zijn plaatscoördinaten x, y, z en zijn impulscoördi

naten p , p en p . x y z 
De toestand van elk individueel deeltje wordt weergegeven in een punt 

in de 6-dimensionale faseruimte met coördinaten x, y, z, p , p en p . x y z 
Een bundel deeltjes in zijn geheel wordt gerepresenteerd door een 

groep van punten in deze ruimte. De beweging van de deeltjesbundel is 

zodanig dat de dichtheid van de representerende punten in de bijbeho

rende faseruimte constant blijft {theorema van Liouville). 

De drie bewegingscomponenten worden als zijnde onderling onafhankelijk 

beschouwd. In het door ons gebruikte bundelgeleidingssysteem is deze 

aanname toegestaan. De bundel kan dan worden gerepresenteerd door drie 

groepen punten in de fasevlakken {x,p ), (y,p ) en {z,p ). x y z 
Het theorema van Liouville geeft aan dat in deze benaderingswijze de 

groottes van deze oppervlakken in de tijd constant zijn. 

De z-richting wordt langs de voortplantingsrichting van de deeltjes

bundel gekozen. Loodrecht daarop wordt in horizontale richting de x-as 

en in verticale richting de y-as gedefinieerd. 

Indien er geen versnellend element in het hundeltransportsysteem is 

opgenomen en de bundel ook niet wordt afgeremd is de totale impuls Po 
constant. In de lineaire benadering mag de axiale impuls p als zijnde z 
constant worden beschouwd. De transversale impulsen p en p kunnen we x y 
vervangen door de horizontale respectieve-lijk verticale divergentie 

x' en y', welke zijn gedefinieerd als: 

dx 
en y 

dy p 
=-=__:_:;__ 

dz Pz 
(3.1) x'=---

dz 

De transversale beweging van de bundel kan nu worden beschreven door 

de respectievelijke oppervlakken in de (x,x')- en (y,y')-fasevlakken. 

Alhoewel de vorm van deze oppervlakken in de tijd kan veranderen zal 

op grond van de stelling van Liouville de grootte van het oppervlak 

constant zijn. 
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3.2.3. De matrixrepresentatie 

Voor het berekenen van het transport van geladen deeltjes door 

een bundelgeleidingssysteem wordt veelal gebruik gemaakt van 

rekenprogramma's die gebaseerd zijn op matrixvermenigvuldiging. 

Voorbeelden hiervan zijn BTE [Gen 86] en TRANSPORT [Bro 80]. 

De toestand van een deeltje wordt in de faseruimte weergegeven 

door de vector x= (x, x', y, y', z, p) . z 
Een element van het bundelgeleidingssysteem wordt gerepresenteerd 

door de matrix R. De toestand van een deeltje na het passeren van 

het betreffende element (weergegeven door vector x
1

) wordt 

berekend op basis van de volgend matrixvermenigvuldiging: 

(3.2a) 

Hierin is x de vector die de toestand van het deeltje beschrijft 
0 

voordat het het element (dat gerepresenteerd wordt door R) heeft 

doorlopen. 

De positie x in de faseruimte na het doorlopen van n elementen 
n 

kan worden berekend door onderstaande matrixvermenigvuldiging op 

de begin-postie x toe te passen: 
0 

x = R • R • ••••••• 
n n n-1 

• x 
0 

Waarin Rj (1 ~ j ~ n) de matrixrepresentatie is van het j-de 

element dat door het deeltje wordt doorlopen. 

In de lineaire benadering zijn de bewegingen van een deeltje in 

de fasevlakken onafhankelijk. De 6 x 6 - matrix waarmee de 

werking van een element van het bundelgeleidingssysteem wordt 

beschreven kan dan worden beschouwd als opgebouwd uit meerdere 

2 x 2 -matrices. 

Voor twee typen elementen kan deze 2 x 2 -matrix op eenvoudige 

wijze worden weergegeven. 

(3.2b) 
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Voor een loopruimte met lengte L wordt de matrix gegeven door: 

Dé matrix van een dunne lens met sterkte Q (brandpuntsafstand F) 

wordt gegeven door: 

met Q = + 

(3.4) 

1 

F 

Indien Q positief is werkt de lens focusserend en wanneer Q 

negatief is werkt de lens defocusserend. 

3.2.4. De quadrupooi-lens 

(3.3) 

In het bundelgeleidingssysteem ZIJn ten behoeve van de focussering van 

de bundel quadrupooi-lenzen opgenomen. Omdat het effect van deze ele

menten van groot belang is voor het gedrag van de bundel wordt in deze 

paragraaf hieraan nog apart enige aandacht besteed. 

Quadrupalen bestaan uit een juk waarin 4 ijzerkernen zijn bevestigd. 

Om deze kernen zijn koperen wikkelingen gelegd. Door een gelijkstroom 

door deze wikkelingen te sturen kan het magnetisch veld in de Q-pool 

worden veranderd. De sterkte van het veld op de polen is evenredig met 

de grootte van de stroom. 

In figuur 3.5.a is een dwarsdoorsnede van deze constructie gegeven. In 

de deelfiguren b en c zijn een aanzicht in perspectief gegeven en is 

aangegeven in welke richting de krachten op een positief geladen deel

tje in het quadrupooi-veld werken. 
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y 

-x 

® 

© 
Dwarsdoorsnede van een quadrupoot-Lens. 

Schematisch aanzicht (in perspectief) van het 

Q-pooLveLd en de asrichtingen van de deeLtjes

beweging. 

c De krachten op een positief geLaden deeLtje in het 

quadrupoot -veLd, unnneer het deeLtje het JXlpier in 

beweegt. 

De bewegingsvergelijkingen van een deeltje in het veld van een quadru

pooi-magneet kan worden beschreven met het volgende stelsel vergelij

kingen [Loh 83]: 

x'' - K • x = 0 

y'' + K • y = 0 

met K = --1-:--- • 
p / e 

éJB 
y 

é1x 

(3.5) 

(3.6) 
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Hierin zijn de volgende variabelen te onderscheiden: 

x de plaatscoördinaat van het deeltje in de x-richting 

x' • de tweede afgeleide naar de plaats van x 

y de plaatscoördinaat van het deeltje in de y-richting 

y de tweede afgeleide naar de plaats van y 

p de impuls van het deeltje 

e de lading van het deeltje 

B de magnetische veldstrekte in de y-richting y 

In het geval dat K positief is werkt het quadrupoolveld in de 

x-richting defocusserend en in de y-richting focusserend. 

De grootte van K is bepaald door de constructie van de Q-pool, 

de stroom die door de windingen gaat en de waarde van p/e van het 

betreffende deeltje. 

Heeft de Q-pool een lengte L dan zijn de bijbehorende representerende 

matrices in de defocusserende resp. focusserende richting gegeven 

door: 

[-
cosh t•K 1/K• sinh t·K l l1J = /i. • sinh t•K cosh t•K (3.7) 

[ cos t·K 1/K· sin t·K l RF = _Ji. • sin t•K cos t·K (3.8) 

Indien we er naar streven de spot van de deeltjesbundel van het ene 

vlak af te beelden naar een ander vlak zullen we gebruik moeten maken 

van een stelsel van twee Q-polen. Daarbij moet er tevens voor gezorgd 

worden dat de stuurstromen door de beide magneten zodanig zijn gekozen 

dat het stelsel als geheel in zowel de horizontale alsook in de verti

cale richting een afbeelding oplevert. 
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In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van schetsen zoals gegeven 

in figuur 3.6 .. Langs de horizontale as is de positie van de bundel 

langs de as van het bundelgeleidingssysteem uitgezet; in de positieve 

verticale richting staat de horizontale uitgebreidheid van de bundel 

en in negatieve verticale richting de verticale uitgebreidheid. 

+ 

r~--
---

--------------
~y 

w 

+ 

Figuur 3.6. Bundeldoorsnede als functie van de plaats in het 

bundelgeleidingssyteem. 

3.2.5. De representatie van een deeltjesbundel in de faseruimte 

Voor het bestuderen van het gedrag van een bundel deeltjes is het niet 

direct noodzakelijk de banen van de individuele deeltjes te kennen. 

We zijn immers geïnteresseerd in het gedrag van de bundel als geheel. 

Dit wordt beschreven door de omhullenden van de oppervlakken waardoor 

de bundel in de drie fasevlakken wordt gerepresenteerd. 

Het is gebruikelijk deze omhullende te benaderen door een ellips 

[Jen 86]. Deze kromme kan in een matrixnotatie worden weergegeven en 

wel als volgt: 
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T -1 x • s . x = 1 met x = (x,x') 

s = [: : l en (3.9) 

S is een symmetrische positief-definiete matrix. De analytische be

schrijving van de ellips kunnen we herleiden door bovenstaande verge

lijking uit te schrijven. Dan volgt: 

2 2 2 c•x - 2•b•x•x' + a•x' = a•c - b (3.10) 

waarin a•c - b2 positief dient te zijn omdat anders in het x,x'-vlak 

geen ellips beschreven wordt. In figuur 3.7. is aangegeven welke de 

verbanden zijn tussen de diverse matrix-elementen en de geometrie van 

de ellips. 

x' =rc w 

tan(a) 
b 
a 
c 

tan(/3) = b 

Figuur 3.7. Betekenis van de matrix-elementen van S in de fase

ruimte. Tevens zijn de halve bundelbreedte x en de 
w 

divergentie x' aangegeven. 
w 

De beschrijving van de ellips in het fasevlak kan uiteraard ook 

geschieden met behulp van de bundelbreedte x en de divergentie x' w w 
De emittantie E van de bundel in het fasevlak wordt gedefinieerd als 
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zijnde het quotiënt van de oppervlakte van de ellips en v. 

De oppervlakte van de ellips wordt gegeven door: 

S Is de matrixvoorstelling van de ellips. 

VDF/NK 87-17 

(3.11) 

Indien de beschrijvende ellips op een plaats i in het bundelgelei

dingssysteem bekend is kan de getransformeerde ellips op een plaats f, 

verderop in het systeem, eenvoudig worden berekend met behulp van de 

volgende vergelijking: 

Hierin is R 

(3.12) 

de transformatie-matrix die het gedrag van de 

elementen van het bundelgeleidingssyteem tussen de 

plaatsen i en f beschrijft, 

RT de getransformeerde matrix van R, 

si de matrix van de ellips ter plaatse i 

en si de getransformeerde van de matrix van de ellips ter 

plaatse f. 

3.2.6. Het progranma B T E 

Voor simulatie-berekeningen is gebruik gemaakt van het programma B T E 

(Beam Transport with Ellips). Met behulp van dit programma kan het 

transport van een bundel geladen deeltjes met een ellipsvormige emit

tantie worden berekend. 

Het programma werkt op basis van de eerder beschreven matrix-vermenig

vuldiging en de gebruiker kan kiezen uit diverse mogelijkheden o.a. : 

- het invoeren van elke gewenste configuratie van drift-afstanden, 

buigmagneten, quadrupooi-magneten en spleten, 
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- het berekenen van het transport van een bundel met ellipsvormige 

emittantie, 

-het veranderen van de bundelkarakteristieken (x ,x' ,y ,y',E0 ) , w w w w 
waarna de berekening herhaald kan worden, 

- het berekenen van de effecten van begrenzingen (b.v. diafragma's) 

op de bundel, 

- het optimaliseren van de instelling van de quadrupooi-magneten 

zodat de bovengenoemde afwijkingen zo klein mogelijk zijn. 

Voor verdere uitleg verwijzen we naar de door ir. W. van Genderen 

opgestelde handleiding [Gen 86]. 

Bij het bespreken van de resultaten van het onderzoek, in het bijzon

der bij de ijking van het in de looptijdspectrometer gebruikte stelsel 

Q-polen, komen we nog op dit programma terug. 
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Hoofdstuk 4 Factoren die de meetresultaten nadelig beïnvloeden 

4.1. Inleiding 

De recoil-energiespectra die worden gemeten wijken af van hetgeen we op 

grond van theoretische overwegingen verwachten (fig. 2.5.). Dit geldt 

zowel voor de vorm van de pieken die niet rechthoekig is, alsook voor 

de hoogte die niet voor alle pieken gelijk is. Deze verschillen zijn 

een gevolg van diverse processen. 

Zo worden door de recoil-detector niet alleen de recoils gemeten die 

bewegen in één richting, maar is er t.g.v. de ruimtelijke uitgebreid

heid van de detector sprake van een zekere spreiding in de bewegings

richting van de waargenomen recoils. 

Daarnaast worden door de recoil-detector ook andersoortige deeltjes, 

zoals a's en recoils met een andere massa, waargenomen. 

Tevens is het energieverlies van gelijksoortige deeltjes bij het door

lopen van een laag materie niet eenduidig bepaald. Dit komt omdat 

het totale energieverlies het gevolg is van zeer vele interacties en 

dus zal er sprake zijn van statistische fluctuaties. 

Daarnaast kunnen processen in dieper gelegen lagen niet worden waarge

nomen omdat de bijbehorende recoils op hun weg door het target al hun 

energie verliezen en het target dus niet verlaten. 

De gevoeligheid van de analyse-methode wordt naast deze processen in 

het target ook bepaald door de energie-resolutie van de gebruikte 

detector. 

In de volgende paragrafen zullen deze verschijnselen verder worden be

sproken en zal worden aangegeven hoe de negatieve effecten die zij op 

het meetresultaat hebben kunnen worden ondervangen. 

4.2. Registratie van andersoortige deeltjes door de recoildetector 

Naast de recoils die we verwachten te meten worden ook andere deeltjes 

door de detector geregistreerd. Dit kunnen zowel verstrooide a's alsook 

recoils met een andere massa zijn. 
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Beschouwen we de processen die optreden in een target dat is opgebouwd 

uit twee nucliden te weten A en B. In figuur 4.1. zijn deze 

weergegeven. 

We zijn geïnteresseerd in de verstrooiing van a's aan A-kernen, waarbij 

het recoil na de verstrooiing beweegt onder een hoek C met de bundel. 

He.t a-deeltje dat aan de A-kern werd verstrooid beweegt onder een hoek 

~met de bundel. Door een recoildetector die staat opgesteld onder een 

hoek C kunnen de volgende deeltjes worden geregistreerd: 

1 een A-recoil 

2 een B-recoil 

3 een a-deeltje dat verstrooid is aan een A-kern 

4 een a-deeltje dat verstrooid is aan een B-kern. 

CD 

t:4 I 

Figuur 4.1. Verschillende verstrooi-processen waarbij een der 

botsingsproducten beweegt in de richting van de 

Recoildetector (R) die staat opgesteld onder hoek C 
met de burldel . 
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De deeltjes die door de recoil-detector worden geregistreerd hebben 

allen dezelfde bewegingsrichting als recoil A. Maar het bijbehorende 

(verstrooide a- of recoil-)deeltje beweegt niet onder hoek~ , waar

onder het aan de A-kern verstrooide a verwacht mag worden. De deeltjes 

worden dan ook niet waargenomen door een detector die onder hoek ~ 

staat opgesteld. Deze eigenschap, die kenmerkend is voor deze botsings

processen, wordt gebruikt om de ongewenste registraties in het energie

spectrum te voorkomen. 

In figuur 4.2. is weergeven hoe het logische gedeelte van de signaal

verwerking (die in figuur 3.3. is geschetst) is opgebouwd zodat onge

wenste waarnemingen geen bijdrage leveren tot het spectrum. 

Ealfa 

E recoil ... I 
lineair logisch 

r=- -=~-~-=--=-1 ~SC~ I ~ l mo~tor 
I' .,-,,---,_ I '' 
tb- - =--=--=----=-= --dJ 'l 'f t :I 

Figuur 4.2. 

1
'1 COINCIDENT ? I' 
I ,j 

~ t==~~~ 
r---------------~--signaal gate 

MCA 

Blokschema van de schakeling die gebruikt wordt voor het 

meten van recoil-energieën onder uitsluiting van de 

(ongewenste) registratie van vreemde deeltjes. 

In de schakeling wordt gebruik gemaakt van de energie-signalen van de 

recoil- en de a-detector en van een telsignaal van een monitor. 

Deze monitor biedt de mogelijkheid de totale lading welke tijdens een 

meting het target doorloopt te meten. 
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Om ervoor te zorgen dat de diverse metingen vergeleken kunnen worden, 

wordt vooraf een bepaalde waarde voor de totale lading gekozen. Het 

telsignaal van de monitor geeft aan of deze waarde reeds bereikt is. 

Is dit het geval dan verandert het signaal van karakter en kan de 

meting beëindigd worden. 

Het energie-signaal van de a-detector wordt door een Single Channel 

Analyser gevoerd om na te gaan of de energie waarde binnen bepaalde 

grenzen ligt, overeenkomstig met de energie van het verwachte 

a-deeltje. 

Is dit het geval èn is het signaal gelijktijdig waargenomen met een 

registratie door de recoildetector èn geeft het telsignaal van de 

monitor aan dat de gewenste totale lading nog niet bereikt is, dan 

wordt door de coïncidentie-unit op de gate-ingang van de MCA een stuur

signaal gezet dat aangeeft dat het signaal op de signaal-ingang van de 

MCA verwerkt mag worden. Op de signaal-ingang wordt het energie-signaal 

van de recoildetector aangeboden. 

Door gebruik te maken van deze schakeling worden signalen van de 

recoildetector die voortkomen uit verstrooiingsprocessen zoals weer

gegeven in figuur 4.1. 2, 3 en 4 van verwerking uitgesloten. 

4.3. Nogmaals interactie met materie 

4.3.1. Vormen van interactie 

Wanneer een deeltje een laag materie doorloopt vindt interactie plaats 

met de deeltjes in die laag. Hierbij maken we onderscheid tussen 

enerzijds de interactie met de kernen {elastische en inelastische 

verstrooiing) en anderzijds de interactie met de electronen. 

Tijdens de interactie met de kernen is de verandering van de impuls van 

het deeltje groot {par 2.2.). Tijdens de interactie met de electronen 

zijn de impulsveranderingen gering, maar omdat dit type interactie veel 

vaker voorkomt is het effect ervan toch merkbaar b.v. in de 'stopping 

power' {par 2.3.). 

In figuur 4.3. zijn beide processen schematisch weergegeven. 
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Interacties die tijdens het doortapen van materie aan 

kernen (a) en aan el.ectronen (b) optreden. 

4.3.2. Meervoudige verstrooiing aan kernen 

In par. 2.2. is de verstrooiing van het projectiel aan een kern be

sproken. De impulsverandering die hierbij optreedt is groot. Er bestaat 

de mogelijkheid dat een verstrooid projectiel of een recoilkern na deze 

eerste botsing nogmaals wordt vertrooid aan een andere kern. Omdat de 

kans op kern-kern-interacties klein is mag verwacht worden dat een der

gelijke meervoudige verstrooiing aan kernen bij de diktes van de door 

ons gebruikte targets niet optreedt. 

4.3.3. Interactie met electronen 

Tijdens de beweging van een deeltje door het target zal tijdens de 

interactie met de electronen van het targetmateriaal impuls worden 

overgedragen. Hierbij gaat het in tegenstelling tot de verstrooiing aan 

kernen niet om één proces maar om zeer vele processen aan steeds andere 

electronen. De per gebeurtenis overgedragen energie is gering, maar 

omdat er sprake is van een groot aantal interacties neemt de energie 

van het deeltje toch merkbaar af. 

In figuur 4.4. is dit schematisch weergegeven voor een mono-energe

tische deeltjesbundel [Kno 79]. 
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t 
f(E,X) 

E--

Schematische weergave van de energie-verdeLing van een 

oorspronkeLijk mono-energetische deeLtjesbundeL aLs 

functie van de in de materie afgeLegde weg [Kno 79]. 

We merken op dat enerzijds de gemiddelde energie afneemt naarmate meer 

materie is doorlopen en dat anderzijds de spreiding in de energie van 

de deeltjes toeneemt. 

Het gemiddelde energie-verlies als functie van de laagdikte wordt 

beschreven door de 'stopping power' (par. 2.3.). 

Het verschijnsel van de toenemende spreiding noemen we 'straggling'. 

Ten gevolge van de interactie verandert ook de bewegingsrichting van 

het deeltje. Dit noemen we 'multiple scattering'. Per gebeurtenis is 

de verandering van de bewegingsrichting gering. Ook dit proces komt 

tot uitdrukking in een als functie van de dikte veranderde verdelings

functie, ditmaal van de bewegingsrichting van de deeltjes. Naarmate 

meer materie doorlopen is zal de functie breder worden. Een voorbeeld 

hiervan is gegeven in figuur 4.5.a .. 

De veranderingen t.o.v. de oorspronkelijke bewegingsrichting is voor 

recoils afkomstig uit dieper in het target gelegen lagen het grootst. 

R. Stockman [Sto 86] heeft aangetoond dat hierdoor het aantal regis

traties binnen de openingshoek van de detector afneemt. 

In figuur 4.5.b. is een weergave van het aantal geregistreerde recoils 



Hoofdstuk 4 39 - VDF/NK 87-17 

als functie van de bewegingsrichting gegeven voor de diverse lagen van 

een uit koolstof en aluminium opgebouwd target. 

37 38 39 40 41 u 43 I . 5 1.5 4.5 5 40 40 I 

36 36 .. .. 
32 

(!) T'lmax 
32 .. .. 

"1(\) 

21 21 • 7 • 7 

24 24 .. Target 1 .. 
20 20 . s . 5 

16 16 .. ,4 

12 12 .3 • 3 

. z ~tb .2 

.I ev=3.42• .I 

0 0 • I 37 38 42 43 ' . s 1.5 z.s 8 3 3. s •. s •. 5 
çl 'I R ( 0) 

Figuur 4.5.a. VerdeLingsfunctie van het aantaL recoiLs aLs functie van 

de bewegingsrichting [Sta 86]. 

Figuur 4.5.b. MaximaLe coïncidentie-rendement aLs functie van de 

openingshoek van de detector voor diverse waarden van in 

het target afgeLegde weg [Sta 86]. 

Voor de vorm van het spectrum betekent dit dat indien de openingshoek 

van de detector niet alle recoilbewegingsrichtingen omvat het aantal 

registraties van dieper uit het target afkomstige recoils afneemt en de 

overeenkomstige pieken in het energie-spectrum kleiner zullen zijn. 

4.3.4. Totaal energieverlies 

Indien een recoil alvorens het het oppervlak van het target heeft 

bereikt reeds al zijn energie verliest, zal het het target niet ver

laten en kan het dus ook niet worden gedetecteerd. De maximaal door het 

recoil in een bepaald materiaal af te leggen weg is afhankelijk van de 

begin-energie van het recoil en van het soort materiaal. We spreken in 

dit verband van 'range'. In de literatuur zijn voor diverse nucliden de 

ranges in verschillende materialen als functie van de energie 

getabelleerd [Nor 70]. 
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Op grond van deze waarden kan worden nagaan of verwacht mag worden dat 

de recoils die de langste weg moeten gaan het target nog zullen kunnen 

verlaten. Is dit niet het geval kan de weg door het targetmateriaal 

worden verkleind door het target zodanig te plaatsen dat de recoils 

meer loodrecht uittreden. 

In figuur 4.6. is aangegeven hoe een verandering van de hoek waaronder 

het target is geplaatst het verkregen spectrum beïnvloedt. 

Figuur 4.6. 

® R 

Twee schematische recoiL-energie-spectra van een en 

hetzeLfde target. In het ene gevaL (A) treden de recoiLs 

vrijweL Loodrecht uit, terwijL in het andere gevaL (B) de 

recoiLs het target onder een kLeine hoek verLaten. 

In voorkomende situaties zal altijd een afweging gemaakt moeten worden 

tussen enerzijds de scheiding tussen de diverse pieken, die duidelijker 

is naarmate de deeltjes schuiner uit het target komen en anderzijds de 

noodzaak om alle of een zo groot mogelijk aantal pieken en dus lagen te 

kunnen herkennen. 

De experimentator kan ook besluiten andere maatregelen te nemen zoals 

b.v. het verhogen van de energie van de projectielen. In tabel B is een 

overzicht gegeven van de ranges van zuurstof en koolstof in aluminium 

en koolstof als functie van de energie van de a-bundel. 
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Ranges van koolstof- en zuurstof-recoils 

als functie van de energie van de a-bunde 1 

recoil E ~ 
range in range in 

a koolstof aluminium 

koolstof 12,0 4,50 760 1130 
{C=45°) 18,0 6,75 1050 1550 

24,0 9,00 1375 2100 
30,0 13,50 1700 2580 

zuurstof 12,0 3,84 595 850 
{C=45°) 18,0 5,76 750 1100 

24,0 7,68 920 1380 
30,0 9,60 1080 1640 

Tabet B Overzicht van de ranges (in J.Lg/an2 ) van kootstof en 

zuurstof in kooLstof en aLuminium al.s functie van de 

a-energie (in NeV). 

Andere mogelijkheden zijn het kiezen van een andere recoilhoek of het 

kiezen van een zwaarder deeltje als projectiel. Keuzes in deze rich

ting zijn echter niet altijd te verwezenlijken gezien de mogelijkheden 

van de meetopstelling. 

4.4. Spreiding in de kinematiek 

Omdat er altijd sprake zal zijn van een zekere openingshoek van de 

detector, worden ook deeltjes gemeten met een {iets) andere bewegings

richting dan die welke op basis van de berekeningen verwacht wordt. 

De recoildetector heeft een openingshoek 6 en is zodanig opgesteld dat 

in het centrum van de detector recoils worden geregistreerd die na de 

interactie met het a-deeltje onder een hoek r met de as van de bundel 

bewegen. In deze situatie zullen ook recoils worden gedetecteerd die 

een bewegingsrichting hebben die ligt tussen r - 1
/26 en r + 1

/26. 

In figuur 4.7. zijn deze mogelijkheden weergegeven. 
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Figuur 4.7. Verstrooiingen in het target, waarbij het recoil beweegt 

binnen de openingshoek van de detector. 

Omdat de bewegingsrichting van deze deeltjes afwijkt van die van het 

centrale recoil zullen op grond van de kinematische vergelijkingen 

(par. 2.2.) ook de overige kinematische parameters verschillen. 

Recoils bewegend onder een kleinere hoek hebben direct na de botsing 

een grotere energie (dan het centrale recoil). Recoils die bewegen 

onder een grotere hoek hebben daarentegen een kleinere energie. 

Om een indruk te geven van dit effect is in tabel C een overzicht 

gegeven van enkele kinematische grootheden voor de verstrooiing van 

30 MeV a's aan een 12C-kern, voor diverse recoilhoeken rond 45°. 

In de energie-spectra van een gelaagd target komt de vrijheid in de 

bewegingsrichting van de deeltjes tot uitdrukking in de vorm van de 

pieken. Deze zijn niet rechthoekig maar hebben de vorm van een trape-

zium. 
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Kinematische parameters voor verstrooiing 

van 30 Me V a's aan 12C-kernen 

c ER ÖER E öE 

"' 
À 'iJ a a 

43,0 12,03 0,78 17,97 - 0,78 75,2 3,6 
44,0 11,64 0,39 18,36 - 0,39 73,4 1,8 
45,0 11,25 0,00 18,75 0,00 71.6 0,0 
46,0 10,86 - 0,39 19,14 0,39 69,8 - 1.8 
47,0 10,46 - 0,78 19,54 0,78 68,0 - 3,6 

TabeL C Waarden van enkeLe kinematische parameters voor de verstrooi

ing van a's (30 MeV) aan 12C-kernen voor diverse recoiLhoeken 
0 

rond 45 . 

De energie-waarden zijn gegeven in MeV en de waarden van de 

hoeken zijn in graden gegeven. 

Aan de hand van de waarden in tabel C kunnen we opmerken dat ten ge-
o 

volge van een openingshoek van de recoildetector van 2 de recoil-

energie-piek minimaal 0,78 MeV breed zal zijn. Deze waarde is verge

lijkbaar met het energieverlies van een 12c-recoil (met energie 10 MeV) 

in een laagje koolstof ter dikte van 100 ~cm2 (appendix C). 

Kortom ten gevolge van de openingshoek van de (recoil-)detector worden 

de pieken in het energiespectrum zodanig verbreed dat een kwantitatieve 

diepte-analyse bemoeilijkt wordt (par. 4.3.3.). 

Het effect van de piekverbreding is minder indien de openingshoek van 

de (recoil-)detector kleiner is, maar in dat geval zal ook de telsnel

heid (aantal registraties per tijdseenheid) aanmerkelijk geringer zijn. 

Tevens is van belang dat voor het waarnemen van dieper gelegen lagen 

een grote openingshoek gewenst is omdat recoils afkomstig uit deze 

lagen afkomstig t.g.v. multiple scattering een grote spreiding in de 

bewegingsrichting hebben. 

Energie-piekverbreding kan ook worden onderdrukt door gebruik te maken 

van een aanpassing van het electronisch verwerkingscircuit. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het feit dat de som van de kinetische energie 



Hoofdstuk 4 44- VDFINK 87-17 

van recoil en a-deeltje onafhankelijk is van de bewegingsrichting van 

de deeltjes. Kortom hetgeen het recoil -vergeleken met het centrale 

recoil -aan energie minder heeft zal het bijbehorende a-deeltje teveel 

hebben. 

Bij extreem dunne lagen is de som van de energieën van de beide bot

singsproducten gelijk aan de bundelenergie. Voor de door ons gebruikte 

targets geldt dat in de som van de energie van de beide deeltjes dat 

deel zal ontbreken dat het recoil en a-deeltje op hun weg door het 

target hebben verloren. 

In figuur 4.8. is de schakeling van de electronische signaalverwerking 

gegeven zoals die voor energie-som-metingen wordt gebruikt. 

Erecoil 

ff ----I 
11 
Ij 
jl 
11 
11 

d 

Eatfa 

lQgisch 
-=-=== -----il 

. 11 
SCA 

1 
jl monitor 

t 11 
11 
11 
11 ,, COINCIDENT ? 

11 
11 
L!L------------------- ~~-=t-~ ~=~-:h 

Figuur 4.8. 

r---------------~-, 
signaal gate 

MCA 

Blokschema van de schakeling waarmee de som. van de 

energie van recoil en a-deeltje wordt gemeten. 

Het logische deel van de schakeling is gelijk aan de schakeling die in 

figuur 4.2. gegeven is. De verandering zit in het lineaire deel. Daarin 

worden de energie-signalen van recoil- en a-detector bij elkaar opge

teld. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de openingshoek van de 

a-detector niet gelijk behoeft te zijn aan die van de recoil-detector. 
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Ten aanzien van het in tabel C gegeven voorbeeld kan worden opgemerkt 
0 

dat indien de spreiding in de recoilhoek 2 bedraagt, de spreiding in 

de a-hoek van 3,6° zal zijn. 

4.5. Meetfouten t.g.v. onvolkomenheden in het detectie-~steem 

Voor de registratie van de deeltjes wordt gebruik gemaakt van half

geleider-detectoren. De detectie is gebaseerd op de interactie tussen 

het te detecteren deeltje en het halfgeleidermateriaal, waarbij in het 

halfgeleidermateriaal lading wordt vrijgemaakt. Door over het half

geleiderkristal een spanning te zetten wordt deze lading op de electro

den verzameld. De hoeveelheid lading is evenredig met de energie van 

het deeltje dat aan het materiaal wordt overdragen. De totale energie 

wordt slechts dan overgedragen wanneer de halfgeleider voldoende dik is 

zodat het binnenkomend deeltje in de halfgeleider tot stilstand komt. 

Voordat een deeltje in het actieve gedeelte van het kristal terecht 

komt doorloopt het eerst een der beide electroden en een dunne zogehe

ten dode laag. Ook hierin verliest het deeltje een gedeelte van zijn 

energie maar dit energieverlies veroorzaakt geen ladingspuls. Ten ge

volge van plaatsafhankelijke verschillen in de dikte van deze beide 

lagen ontstaan onnauwkeurigheden in de bepaling van de energie. 

De mate waarin de energiepiekverbreding optreedt wordt uitgedrukt in de 

energie-resolutie van de detector. Dit is de halfwaardebreedte van de 

energiepiek die wordt waargenomen bij de registratie van mono-energe

tische straling. 

Oestling [Oes 86] heeft dit aspect van de detectie onderzocht en con

cludeert dat de energie-resolutie van halfgeleiderdetectoren kleiner is 

naarmate de massa of de energie van het gedetecteerde deeltje kleiner 

is. In figuur 4.9. zijn zijn bevindingen weergegeven. 

Om een indruk te geven van de kwaliteit van een detector geeft de 

fabrikant in de specificatie de energie-resolutie van de a-piek (van 

5,486 MeV) van 241Am. Bij de door ons gebruikte detectoren variëert 

deze waarde tussen de 12 en 20 keV. 
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Figuur 4.9. Detector-resolutie als functie van de ionen-energie 
4 7

Li 11B 12 16 voor He , , , C en 0 [Des 86]. 

In combinatie met de resultaten van Oestling mag dan ook verwacht 

worden dat de energie-resolutie voor C-recoils 60 tot 100 keV bedraagt. 

Deze waarde is vergelijkbaar met het energieverlies dat een 12c-recoil 

met een energie van 10 MeV ondervindt bij het doorlopen van een kool

stoflaag met een dikte van 10 resp. 15 ~cm2 . Deze ondergrens in de 

meetnauwkeurigheid, welke het gevolg is van het gebruik van dit type 

detectoren kan niet worden verbeterd door gebruik te maken van een of 

andere eenvoudige aanpassing van het meetsysteem. 

Lagen van deze dikte zouden dan alleen nog maar herkend kunnen worden 

wanneer de betreffende recoils het target extreem schuin verlaten, maar 

dan nemen ook effecten als multiple scattering toe. 

De meetnauwkeurigheid kan ook vergroot worden door gebruik te maken van 

een geheel andere meetmethode, waarbij de energie indirect gemeten 

wordt. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. Looptijd-Spectrometrie. Daarbij 

wordt de energie van de deeltjes bepaald uit de tijd die het deeltje 

nodig heeft om een bepaalde afstand af te leggen. 
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Hoofdstuk 5 Looptijdspectrometrie 

5.1. Indeling 

D~ beperkende factor van de meetnauwkeurigheid van de meetmethode op 

basis van de energie-meting komt voort uit de energie-resolutie van de 

halfgeleider-detector (par 4.5). Deze bedraagt voor 10-Mev-12c-recoils 

100 keV, hetgeen overeenkomt met het energieverlies in een laag kool

stof ter dikte van 15 ~cm2 . Dit is te veel en derhalve is gekozen 

voor een aanpassing van de meetopstelling zodanig dat de plaats

verdeling van de elementen in het target niet vanuit de energie van 

de deeltjes maar vanuit een looptijdbepaling kan worden berekend. De 

deeltjes doorlopen voordat ze door een detector worden geregistreerd 

eerst een looplengte L . 

De resolutie van dit systeem wordt bepaald door de tijdresolutie van 

de gebruikte detectoren en voorsterkers en door de lengte L. 

Door deze lengte te vergroten kan de resolutie verder worden ver

beterd. Het verschil in looptijd van een 10-Mev-12c-recoil en een 

9,9-Mev-12c-recoil bedraagt in een looptijdspectrometer ter lengte van 

1 m 400 ps. 

Nadeel van het gebruik van de looptijdspectrometer is het feit dat de 

telsnelheid afneemt omdat de ruimtehoek waaronder gemeten wordt, bij 

toenemende afstand tussen target en detector, kleiner wordt. 

Dit nadeel kan gedeeltelijk worden opgeheven door gebruik te maken van 

een focusserend systeem (par 5.4.2), waarmee de bewegingsrichting van 

de deeltjes kan worden beïnvloed. 

Een voordeel van de vergrote afstand tussen target en detector is 

gelegen in het feit dat het aantal a-deeltjes dat de recoil-detector 

bereikt afneemt, waardoor de kans op stralingsbeschadiging kleiner 

wordt. 

In dit hoofdstuk wordt de methode van looptijdspectrometrie nader 

bekeken en wordt aandacht besteed aan de veranderingen in de meet

opstelling die hiervoor noodzakelijk zijn. 
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5.2. Het principe van de looptijdspectrometrie 

In figuur 5.1. is een schematische opstelling ten behoeve van loop

tijdspectrometrie gegeven. Aan de strooikamer is voor dit doel een 

looptijdspectromter (lengte L) gekoppeld zodat de afstand tussen 

target en recoildetector is vergroot. 

alfa
detector 

,'~ 
I -.I..---

«:p,~ ',) r ,,, ' 
),tj 

_ _,._bundEL_~",,---------O 

'~ ?J> Faraday-cup 

strooikamer 

v=..b.. 
At 

E= 1/2 mv2 

E= 1/ m (_1_)2 
2 At 

looptijdspectrometer 
(lengte L J 

(looptijd At J 

Figuur 5.1. Schematische weergave van de opsteLLing 

ten behoeve van Looptijdmetingen 

In een eerste fase was in de LSM-opstelling de afstand tussen target 

en detector ongeveer 1 meter. In een latere fase is deze afstand ver

groot tot 4 m. De straal van de strooikamer bedraagt 30 cm. 
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Indien een deeltje uit een dieper gelegen laag afkomstig is, dan is 

zijn energie geringer dan wanneer het komt uit een laag die dichter 

bij de detector ligt. De tijd die noodzakelijk is om de afstand tussen 

target en detector te overbruggen is derhalve groter. Deze tijdsduur 

is dan ook een indicatie voor de plaats waar het deeltje vandaan komt. 

Met behulp van de detector wordt niet meer noodzakelijk de energie van 

het recoil gemeten, maar alleen het tijdstip van aankomst bepaald. Dit 

betekent dat de verwerkingsapparatuur een andere opbouw kent; hierover 

meer in par. 5.3 .. 

We zullen enkele relaties die voor de looptijdspectrometrie van belang 

zijn nader bekijken. Daarvoor bestuderen we een elastische verstrooi

ing welke is weergegeven in figuur 5.2 .. 

Figtrur 5.2. 

cos (I ~-I I) 
recoils 

energie afhankelijk 
van de dikte van de 
doorlopen laag 

Schematische weergave van de weg van enkete recoits door 

het target in de richting van de detector. 
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Het punt van verstrooiing is punt X. , dat is gelegen op een afstand 
1 

x. van de achterzijde van het target. Het target staat opgesteld onder 
1 

een hoek 0 met de bundelas, de recoilhoek is r en de verstrooiingshoek 

van het a-deeltje is~. Het recoil doorloopt in de richting van de 

detector een laag materie ter dikte x./ cos (IC- ol) . 
1 

De dikte van deze laag bepaalt het energieverlies dat het deeltje na 

de botsing ondervindt. 

Omdat geldt dat x. < d << 1 mogen verschillen in de afgelegde weg 
1 

(van punt X. naar de detector} worden verwaarloosd. 
1 

De energie waarmee een recoil uittreedt en dus de tijd die nodig is om 

de detector te bereiken zijn wel sterk afhankelijk van de plaats waar 

de interactie plaatsvindt. 

De tijd die noodzakelijk is om de detector te bereiken wordt gegeven 

door de volgende formule: 

t . = 
~,1 VR . 

'1 

Hierin zijn de volgende variabelen gebruikt: 

t 
~·i 

de tijd tussen de interactie in positie xi en de 

registratie van het recoil door de recoildetector, 

de afstand tussen het target en de recoildetector, 

(5.1) 

VR . 
'1 

de snelheid van het recoil bij het verlaten van het 

target, 

E . De energie van het recoil bij het verlaten van het 
m,1 

target, 

de massa van het recoil, 

Voor de a-deeltjes geldt een soortgelijke formule: 

1 1 
a a 

t = = 
/2 

(5.2) 
a, i V a, i E /m 

a, i a 
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Hierin zijn als variabelen gebruikt: 

t . de tijd tussen de interactie in positie X. en de 
a,1 1 

registratie van het verstrooide a door de a-detector, 

1 de afstand tussen target en a-detector, a 
v . de snelheid van het a bij het verlaten van het target, 
a,1 

E . de energie van het a bij het verlaten van het target, 
a,1 

m de massa van het a-deeltje, a 

De tijd die het recoil- resp. a-deeltje eventueel nog in het target 

verblijft wordt verwaarloosd. 

Voor de lengte van het tijdsinterval dat begint met de registratie van 

een a-deeltje en eindigt met de registratie van het bijbehorende 

recoil geldt: 

1 
a 

At. = tR . - t . = 1 ,1 a,1 J2E . /m 
(5.3) 

a,1 a 

Omdat in de praktijk geldt dat 1 ~ 0,1•1R en de waarden van E . a a,1 

nagenoeg niet variëren (zie par 2.3, figuur 2.4), mag gesteld worden 

dat: 

IR 
Ati = --,============~-constante 

j2 ~.i/~ 
(5.4) 

Wil het gebruik van de looptijdspectrometer zinvol zijn dan dient de 

resolutie beter te zijn dan die welke verkregen wordt bij de energie

meting. 

Om een indruk te krijgen van de noodzakelijke tijdresolutie van de 

looptijdspectrometer vergelijken we de looptijd van een recoil, met 

massa ~ en energie ~· met de looptijd van een recoil met gelijke 

massa maar met een energie ~ + ö~ . 

1 
(5.5) 
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öt = 1 • 
R 2ER 

{indien ö~ < ~ ) {5.6) 

Indien öt de tijdresolutie van de looptijdspectrometer is wordt de 

overeenkomstige energie-resolutie gegeven door: 

öt • 

= • {indien (5.7) 
1 • 
R 

De tijdresolutie van de looptijdspectromter {en dus de overeenkomstige 

energie-resolutie) kan worden verkleind door het vergroten van de 

afstand IR. Deze wordt "slechts" beperkt door de in de bunker voor de 

opstelling beschikbare ruimte. 

In een voorlopige opstelling is gekozen voor een lengte van 1 meter. 

Dit bood ons de mogelijkheid eerste verkennende metingen op het gebied 

van de looptijdspectrometrie uit te voeren zonder dat een focusserend 

systeem moest worden gebruikt. 

Op grond van de vergelijking in formule 5.7. volgt dat slechts indien 

de tijdresolutie van de looptijdspectrometer minder dan 400 ps bedraagt 

de overeenkomstige energie-resolutie {voor 10-MeV-12c-recoils) kleiner 

dan is dan 100 KeV; hetgeen via energie-meting bereikt kan worden. 

De tijdresolutie van de looptijdspectrometer wordt bepaald door de 

tijdsduur waarmin de detector het ladingssignaal opbouwt {verzameltijd 

geheten) en de snelheid waarmee de voorversterker hierop reageert. 

Bij gebruik van de door het Hahn-Meyer-Institut für Kernphysik 

{Berlijn) beschikbaar gestelde snelle voorversterkers, blijkt de 

verzameltijd de beperkende factor in de tijdresolutie te zijn. 

De gerealiseerde tijdresolutie bedraagt ongeveer 400 ps . 

Deze resultaten werden bereikt met detectoren van de firma Canberra; 

een SPD-100-16-100 voor de recoil-detectie en een SPD-100-17-500 voor 

de a-detectie [Can 86]. 
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Hieruit volgt dat bij gebruik van deze voorversterkers en detectoren 

van looptijdmetingen pas betere resultaten (dan van energie-metingen) 

verwacht mogen worden indien de looptijdspectrometer langer dan 1 meter 

is. 

5.3. De instrumentatie van de looptijdspectrometrie 

In figuur 5.3. is het blokkenschema gegeven van de electronische ver

werkingseenheden zoals die t.b.v. de looptijdspectrometrie gebruikt 

worden. 

Om de aankomsttijd van een deeltje te kunnen waarnemen wordt gebruik 

gemaakt van een bijzonder type voorversterker, dat naast het aangepas

te ladingssignaal (par 3.1.3) ook een tijdsignaal afgeeft wanneer de 

detector op de ingang van de voorversterker een energie-signaal aan

biedt. 

De tijdsignalen (van recoil- of a-detector) worden nogmaals versterkt. 

Dit gebeurd middels een Timing Filter Amplifier (Ortec 547) welke 

speciaal voor tijdmetingen ontworpen is. Vervolgens worden de signalen 

door een Constant-Fraction Timing Discriminator (Ortec 437A) geleid. 

Om verschillen in de registratietijden te kunnen ondervangen worden de 

signalen door delays geleid. 

Vervolgens worden ze gebruikt voor het aansturen van een Time-to-Pulse

height Converter (Ortec 467). Deze zet de tijdsduur die verloopt tussen 

een start- en een stop-signaal om in een pulshoogte. In voornoemde 

schakeling vormt het a-tijdsignaal de start- en het recoil-tijdsignaal 

de stoppuls. 

Naast deze lineaire verwerking van de tijdsignalen is het mogelijk de 

energie-signalen van de beide voorversterkers te gebruiken voor een 

controle in het logische gedeelte van de schakeling. Hiermee worden 

ongewenste registraties zoveel mogelijk voorkomen. 

Indien alle controle-signalen voldoen aan de gestelde eisen wordt door 

de coïncidentie-unit de gate-ingang van de Multi-chanDel Analyser zo

danig aangestuurd dat het signaal op de input (dat aangeeft hoe groot 

het tijdsinterval tussen a- resp. recoil-detectie is) wordt verwerkt. 
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Figuur 5.3. Blokschema van de verwerkingseenheden t.b.v. looptijd-

spectrometrie. 
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5.4. Aanpassingen van de meetopstelling 

5.4.1 De looptijdbuis 

Daar de recoils voordat ze gedetecteerd worden eerst een zekere weg 

(t~r lengte IR) moeten hebben afgelegd wordt de strooikamer uitgebreid 

met een looptijdbuis en wordt de recoildetector achterin deze buis 

geplaatst. 

In een eerste experimentele fase had deze buis een lengte van ongeveer 

1 meter. Deze redelijk eenvoudige aanpassing van de opstelling bood de 

mogelijkheid verkennende experimenten uit te voeren zonder dat de 

ruimtehoek dusdanig verkleind wordt dat het gebruik van een focusse

rend systeem noodzakelijk is. 

In de huidige versie is de lengte verder vergroot zodat de afstand 

tussen target en detector thans meer dan 3,5 meter bedraagt. Verge

leken met de ruimte die de strooikamer biedt (r = 0,3 m) betekent dit 

ruim een vertienvoudiging van de looplengte. 

Om ervoor te zorgen dat de hoek waaronder de recoildetector (die zich 

achterin de looptijdbuis bevindt) variabel is, wordt er tussen strooi

kamer en looptijdbuis een flexibele balg gemonteerd. 

De gehele constructie staat op een tafel die rond de strooikamer kan 

draaien. Het middelpunt van de cirkel die beschreven wordt ligt in het 

centrum van de strooikamer, dus op de plaats waar het target gemon

teerd is. Deze constructie maakt het mogelijk de recoilhoek te vari

ëren tussen 42,5 en 47,5 graden. 

In figuur 5.1. is een bovenaanzicht van de strooikamer, balg en loop

tijdbuis gegeven. 

5.4.2 Het gebruik van Q-polen 

Omdat de afstand target-detector wordt vergroot neemt bij gelijk

blijvend detector-oppervlak de openingshoek van de detector af. Dat 

betekent dat bij eveneens gelijkblijvende bundelstroom de telsnelheid 

afneemt. 
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Door gebruik te maken van twee quadrupolen is het mogelijk de openings

hoek van de detector (kunstmatig) te vergroten. We maken daarbij ge

bruik van het feit dat twee op elkaar afgestemde Q-polen voor een 

bundel geladen deeltjes als focusserend lenzen-systeem fungeren {par 

3.3.2). 

In de gebruikte opstelling zijn twee verschillende Q-polen gebruikt. De 

ene is van het type dat thans ook elders in het bundelgeleidingssyteem 

staat opgesteld en heeft een opening {tussen de poolschoenen) van 

52 mm. De andere, afkomstig van Nuclesa Geneve, heeft een opening van 

76 mm en wordt als tweede element in het systeem geplaatst. Omdat de 

opening van de tweede Q-pool groter is dan die van de eerste is het 

mogelijk terplaatste een bundelpijp met een grotere diameter te 

gebruiken {70 cm). Daardoor hebben de deeltjes in het vlak waarin zij 

door de eerste Q-pool worden gedefocusseerd meer ruimte en is de 

openingshoek van het systeem vergroot. 

We streven ernaar dat zoveel mogelijk recoils die de pijp binnengaan 

aan het einde door de detector worden geregistreerd. 

In dit verband is het van belang er op te wijzen dat het focusserende 

effect dat de Q-polen op de beweging hebben afhankelijk is van de 

waarde van p/e van het betreffende deeltje. 

Voor een door het cyclotron geleverde bundel geldt dat de waarden van 

p/e voor alle deeltjes nagenoeg gelijk is. Variaties zijn een gevolg 

van kleine verschillen in de energie. 

Voor de recoils is de situatie geheel anders, immers naast variaties in 

de energie zullen {afhankelijk van het soort deeltje) ook meerdere 

ladingstoestanden kunnen optreden. In figuur 5.5. is het relatieve 

voorkomen van diverse ladingstoestanden van C-ionen als functie van de 

energie gegeven [Mar 68]. 

De kans op verandering van het evenwicht tijdens het doorlopen van de 

looptijdspectrometer is klein indien deze vacuüm gepompt wordt. Cowern 

[Cow 84] heeft onderzocht dat wanneer de koolstof-ionen een folie 

{dikte 2 ~cm2) doorlopen er vrijwel geen verandering in de ladings

verdeling optreedt. 
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ReLatief voorkomen ~ van de mogeLijke Ladingstoestanden 

van C-ionen aLs functie van de ion-energie [Mar 68]. 

Het feit dat in een en dezelfde "recoilbundel" meerdere ladings

toestanden kunnen voorkomen betekent dat het focusserend systeem voor 

verscheidene energieën in het spectrum toch eenzelfde effect heeft. 

De invloed van het systeem op de beweging van een 10-Mev- 12~+-recoil 
is gelijk aan die op een 6,4-Mev-12c4+-recoil. We vinden dit ook terug 

bij een 12c-recoil met lading 3+ of 2+ indien de energie 3,6 resp. 1,6 

MeV is. Ook a-deeltjes {lading 2+) met een energie van 2,2 MeV onder

vinden dezelfde invloed als bovengenoemde recoils. 

Tijdens de experimenten is te verwachten dat er een grote verscheiden

heid optreedt in de energie en in de ladingstoestand van de recoils. 

Dat heeft tot gevolg dat er diverse waarden van p/e te verwachten zijn 

en er moet rekening gehouden worden met het effect dat het Q-polen

systeem focusserend werkt voor deeltjes met verschillende energieën. 

De invloed op een dergelijke "bundel" deeltjes kan door middel van de 

transmissie-curve {apparaatprofiel) van het focusserend systeem worden 

weergegeven {par 6.5). 
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5.4.3. Instelbare diafragma"s: Spleet-sytemen 

In de strooikamer wordt voor het vastleggen van de openingshoek van een 

detector, tussen het target en de betreffende detector, een (niet in

stelbaar) diafragma geplaatst. Dit diafragma is dus opgenomen in dat 

deél van de opstelling dat vacuüm gepompt wordt. Wanneer tijdens het 

experiment de grootte van het diafragma aangepast moet worden betekent 

dit dat het vacuüm moet worden doorbroken hetgeen leidt tot een aan

merkelijk verlies in de totaal beschikbare meettijd. 

Daar in de nieuwe opstelling een looptijdbuis is opgenomen is ruimte 

beschikbaar om zogeheten spleetbek-systemen, instelbare diafragma's, 

in de opstelling op te nemen. 

In figuur 5.6. is een voor-aanzicht van een dergelijk systeem gegeven. 

Figuur 5.6. Voor-aanzicht van een spLeetheR-systeem 
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In de totale looptijdspectrometer zijn twee van dergelijke systemen 

opgenomen. Het eerste staat tussen de beide Q-polen en bepaalt de 

openingshoek van het lenzensysteem. De tweede staat op ongeveer 1 m 

van de (recoil-)detector en biedt de mogelijkheid gedeelten van de 

gefocusseerde recoilbundel af te snijden. Hierdoor is het mogelijk 

selectief bepaalde delen van het target te bestuderen. 

5.4.4. Aanpassingen van het vacuümsysteem 

Het aansluiten van de looptijdspectrometer aan de strooikamer heeft tot 

gevolg dat het vacuümsysteem moet worden aangepast. Het totale volume 

is vergroot en de geometrie van dit volume is ongunstig voor het 

bereiken van een goed vacuüm (10-5 Torr). 

De looptijdspectrometer dient vacuüm te zijn omdat energie-verlies 

enlof veranderingen in de ladingstoestanden van de deeltjes (na het 

verlaten van het target) voorkomen dienen te worden. Zou dit gebeuren 

dan verandert de p/e -waarde van het deeltje en daarmee de invloed die 

de Q-polen op de beweging hebben. 

Zoals reeds eerder (in par. 5.4.2.) werd opgemerkt, treedt er volgens 

Cowern [Cow 84] geen merkbare verandering in de ladingsverdel ing op 

wanneer een koolstoflaag ter dikte van 2 ~cm2 wordt doorlopen. 

Dit komt voor de 4 meter lange looptijdspectrometer overeen met een 

druk van 10-2 Torr. 

Een slecht vacuüm heeft ook effect op het target zelve. Moleculen uit 

de vacuüm-atmosfeer slaan neer op het target. Daardoor verandert 

tijdens meting de opbouw van het target, hetgeen uiteraard niet gewenst 

is. Tijdens onze experimenten is gebleken dat dit verschijnsel reeds 

optreedt bij een druk in de orde van 10-4 Torr. 

Ondervangen van dit probleem stelt dus hogere eisen aan het vacuüm

systeem dan dat van het energie-verlies of van de ladingsverandering. 
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Bij het ontwerp van de looptijdspectrometer is hiermee rekening gehou

den. Er zijn twee turbomoleculairpompen (Balzers TPH-050) en een voor

vacuümpomp (Balzers DUQ-016-B) in opgenomen. 

Met het oog op te verwachten pompweerstanden is het volume van de loop

tijdspectrometer in twee delen opgesplitst. De eerste turbopomp is 

opgesteld tussen de twee Q-polen en de tweede is zodanig geplaatst dat 

de beide volumina nagenoeg gelijk zijn. 

Gezien de specificaties mag verwacht worden dat een druk in de orde van 

10-6 Torr bereikt kan worden. 

In figuur 5.7. is een schematische weergave van de opstelling gegeven. 

Hierbij zij opgemerkt dat deze niet op schaal is. 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 

strooikamer K QG3 SB QG4 ... , ~~:-----.~~ 
I I I \ , I 

1 ' I 1 I \ / I 

K SB .. -, 
I I I 

I I 

ï'(": 
I 

I detector 1 I 
L..J 

K = vacuümklep SB = spleetbeksysteem 

Figuur 5.7. Schematische weergave van de strooikamer, Looptijd

spectrometer, spLeetbeksystemen en vacuümpompen. 

In de opstelling kunnen drie compartimenten worden onderscheiden: 

strooikamer (en balg) 

met daarin het target en de a-detector, 

het voorste gedeelte van de looptijdspectrometer, 

bestaande uit het deel tussen beide Q-polen 

met daarin het eerste spleetbek-systeem, 

het achterste gedeelte van de looptijdspectrometer, 

met het tweede spleetbek-systeem en de recoil-detector. 
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Omdat de drie compartimenten middels kleppen gescheiden zijn is 

het mogelijk de recoil-detector te verwisselen zonder dat de gehele 

looptijdspectrometer belucht moet worden. 

Tijdens de afstudeerperiode zijn aan een experimentele opstelling 

ijkmetingen verricht m.b.t. het gedrag van de beide Q-polen {par 6.5). 

In deze opstelling ontbraken de spleetbekken en ook het voornoemde 

vacuüm-systeem. 

Een dummy-opstelling waarin deze onderdelen wel waren opgenomen werd 

buiten de meetbunker opgebouwd. Op deze wijze konden de energie-, 

looptijd- en ijkmetingen worden voortgezet zonder dat er enige hinder 

was t.g.v. het installeren en testen van de nieuwe "definitieve" 

opstelling. Opbouwen en testen gaat immers altijd gepaard met onvoor

ziene werkzaamheden en tegenslagen die leiden tot vertragingen. 

Nadat de opstelling compleet en geïnstalleerd was werd het functione

ren van de vacuümpompen getest. Omdat in deze voorlopige testopstelling 

slechts een matig functionerende voorvacuümpomp gebruikt kon worden was 
-3 de bereikte druk niet lager dan 10 Torr. Om te voorkomen dat na de 

verplaatsing naar de meetbunker veel werk {o.a. het zoeken naar lekken) 

nogmaals uitgevoerd moest worden is besloten het verdere testen van het 

vacuümsysteem op locatie uit te voeren. 

Inmiddels is de dummy-opstelling in de meetbunker geïnstalleerd en kan 

aldaar met het testen worden begonnen. 
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Hoofdstuk 6 Resultaten 

6.1. Inleiding 

Tijdens de afstudeerperiode zijn diverse metingen verricht. 

Bij alle stond het onderzoeken van de mogelijkheden van de beide 

analyse-methoden, de ene op basis van energie-metingen en de andere op 

basis van looptijdmetingen, voorop. 

Voordat tijdens een meetdag met de eigenlijke metingen kan worden 

begonnen is het noodzakelijk dat eerst enkele voorbereidende metingen 

worden uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan het instellen van 

het bundelgeleidingssysteem (par. 6.2) en het positioneren van de 

detectoren t.b.v. een maximaal coïncidentie-rendement (par. 6.3). 

Omdat hiervoor bundel beschikbaar moet zijn, moet een gedeelte van de 

tijdens een meetdag beschikbare tijd als min of meer verloren worden 

beschouwd. Derhalve dienen methoden gebruikt te worden waarbij de tijd 

noodzakelijk voor deze handelingen tot een minimum wordt beperkt. 

Tijdens het eerste deel van het afstuderen is gewerkt aan de analyse

methode waarbij op basis van de energie van de deeltjes uitspraken 

worden gedaan omtrent de samenstelling van het target. Gedurende deze 

periode kwamen ook de diverse storende factoren, welke de meetresul

taten negatief beïnvloeden, naar voren en werden derhalve verbeterde 

meetmethoden getest (par. 6.4). 

Omdat de resultaten van de energie-methoden onherroepelijk behept zijn 

met storingen t.g.v. de aard van de gebruikte detectoren, werden ver

kennende looptijdmetingen uitgevoerd (par 6.4). Om deze efficiënt te 

laten verlopen dient het gedrag van het focusserend systeem (van de 

looptijdspectrometer) bekend te zijn. In het laatste deel van de af

studeerperiode is derhalve aandacht besteed aan de instelling van de 

beide Q-polen waarbij zoveel mogelijk recoils door de recoildetector 

worden geregistreerd (par 6.5). Op grond van deze resultaten kon 

worden bepaald hoe het gedrag van de 3-inch Q-pool vertaald kan worden 

naar dat van een standaard Q-pool . 

Tevens kwam tijdens deze metingen naar voren dat voor een maximaal 

transport ook de positionering van de recoil-detector en de instelling 

van het bundelgeleidingssysteem van groot belang zijn. 
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6.2. Instellen van het bundelgeleidingssysteem 

Alvorens metingen kunnen worden verricht dient eerst ervoor gezorgd te 

worden dat de a-bundel de strooikamer bereikt. Door middel van afbuig

en focusseer-magneten is het mogelijk de positie en de vorm van de 

b~ndel ter plaatse van het target te veranderen. Om een indruk te 

hebben van de ruimtelijke uitgebreidheid van de bundel ter plaatse van 

het target is in de targetmolen een diafragma opgenomen. In figuur 

6.1. zijn een target en dit diafragma (opening 3,0 mm) in een schets 

weergegeven. 

13,8 

target 

Figuur 6.1. 

met folie =.:.;..::.___ __ ~ 

_L__..-.-'\_-_-_-t-+o 
-~ ,.,...,-

3mm -diafragma 

Schetsen van een target en van het eveneens in de 

targetmolen geplaatste 3mm-diafragma. 

Uit ervaring is gebleken dat voor (energie-)metingen, waarbij de 

detectoren in de strooikamer zijn opgesteld, het bundelgeleidings

systeem zodanig dient te worden ingesteld dat de stroom op dit target 

ongeveer 1/500 is van de stroom die door het gaatje gaat. 

Met de ervaring die thans binnen de bedrijfsgroep aanwezig is betekent 

dit dat 1 à 2 uur na het inschakelen van het cyclotron een a-bundel 

die voldoet aan deze eisen voor het doen van experimenten beschikbaar 

kan zijn. 

Hierbij zij vermeld dat het overschakelen naar een andere bundel

energie ongeveer evenveel tijd vergt, daar de instelling van het 

cyclotron en bundelgeleidingssyteem energie-afhankelijk is. 

In par. 6.5. zal blijken dat voor het uitvoeren van looptijdspectro

metrie strengere eisen dienen te worden gesteld aan de wijze waarop de 

bundel het target doorsnijdt. 
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6.3. Bepalen van coïncidentie-hoeken 

In hoofdstuk 4 (Factoren die de meetresultaten nadelig beïnvloeden) is 

in de verwerking van de signalen van de detectoren veelvuldig sprake 

van coïncidentie-metingen. 

Omdat de hoeken waaronder recoils en a's bewegen gekoppeld zijn op 

grond van de wetten der Kinematica {par 2.2) zal ervoor gezorgd moeten 

worden dat de betreffende detectoren eveneens onder die hoeken ge

plaatst worden. 

Bij het plaatsen van de detectoren in de strooikamer wordt gebruik 

gemaakt van schaalverdelingen in graden welke op de boven- en beneden

plaat van de strooikamer zijn aangebracht. Omdat deze plaatsing nog 

vrij grof is {0,5 graad) en omdat de wijze waarop de bundel het target 

doorsnijdt niet volledig reproduceerbaar is wordt voordat aan een 

meetreeks wordt begonnen eerst de coïncidentiehoek bepaald. Dat is die 

hoek tussen de beide detectoren waarbij het aantal coïncidente 

registraties maximaal is. 

Hierbij wordt de hoek tussen de beide detectoren gevarieerd door de 

platen waarop deze bevestigd zijn te draaien t.o.v. het starre gedeel

te van de strooikamer. De positie van de platen wordt met behulp van 

een nonius-aflezing tot op 10' bepaald. In appendix D is een voorbeeld 

gegeven van de bepaling van de coïncidentie-hoek. In figuur 6.2. is 

het coïncidentie-rendement uitgezet als functie van de plaats van de 

a-detector. 

Figuur 6.2. 
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(Deze wordt bepaald aan de hand van de schaal

verdeling op de bodemplaat van de strooikamer.) 
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Bij elk experiment waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel signalen 

van de recoil-detector alsook van signalen van de a-detector is het 

noodzakelijk deze procedure te herhalen. 

6.4. Verbeterde meetmethoden in de praktijk 

Om een indruk te geven van de effecten die de diverse verbeterde 

meetmethoden op het meetresultaat hebben worden in deze paragraaf de 

resultaten getoond van enkele metingen die werden uitgevoerd aan een 

gelaagd target. 

De metingen werden op 23-9-1986 uitgevoerd in het kader van de bij

drage van de groep cyclotrontoepassingen aan het congres te Denton 

(USA, 10-12 nov 1986). 

Het betreffende target wordt aangeduid met de naam: Geel-III-Al-2 . 

Het target is door Euratom in Geel (België) gemaakt. Uit metingen van 

R. Stockman [Sto 86] is gebleken dat het target als volgt is opge

bouwd: 

element 

laagdikte 

c 
51 

Al 

170 

c 
101 

Al 

360 

c 
100 

Al 

350 

c 
50 

0 
Het target staat opgesteld onder een hoek van 50 met de bundelas en 

wordt beschoten met a-deeltjes met een energie van 30,0 MeV. 

De bundelstroom bedraagt ter plaatse van het target 50 nA. 

Als recoil-detector is in de looptijdspectrometer, die staat opgesteld 
0 

onder 47 , een detector van Canberra, type SPD-100-16-100, gemonteerd. 

Als a-detector wordt van dezelfde fabrikant een detector van het type 

SPD-100-17-500 gebruikt en deze staat opgesteld onder de voor deze 
0 

metingen bepaalde coïncidentiehoek van 67,5 . Deze hoeken passen bij 

de elastische verstrooiing van a-deeltjes aan 
12c-kernen. 

In appendix C zijn de energie-waarden berekend voor de C-recoils die 

onder deze omstandigheden verwacht mogen worden. Daaruit volgt dat we 
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pieken mogen verwachten rond 4,4 , 5,8 , 8,2 en 10,2 MeV. 

In figuur 6.3. is het spectrum dat wordt waargenomen wanneer alle 

energie-signalen van de recoildetector door de Multi-channel Analyser 

worden geaccepteerd. 
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Figuur 6.3. 

registraties door de recoildetector 

6.0 e.o 10.0 

energie van de d-ltJ•• (In MeV) 

Spectrum van alle door de recoil-detector geregistreerde 

signalen. De blokjes geven aan 100.ar we de pieken van de 

C-recoils verwachten. (meettijd: 12•10+3 monitorcounts). 

We merken op dat er inderdaad sprake is van een verhoogd aantal 

registraties van deeltjes met een energie rond 8 en rond 10 MeV en 

dat er daartussen opvallend minder deeltjes worden waargenomen. 

Dit wijst erop dat in het target inderdaad sprake zal zijn van een 

lagen-structuur waarbij in de ene laag wel en in de aangrenzende 

laag geen koolstof voorkomt. 

In het gedeelte beneden 7,0 MeV vinden we een grote piek. Deze komt 

voort uit het grote aantal registraties van inelastisch verstrooide 

a-deeltjes. Deze deeltjes lopen ook door de looptijdspectrometer en 

bereiken de recoildetector. Koolstof-recoils afkomstig uit dieper ge

legen lagen, hun energie bedraagt ongeveer 4,0 en 5,5 MeV, verdwijnen 
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in het niet bij het grote aantal registraties van verstrooide 

a-deeltjes. 

Daar de recoildetector achterin de looptijdspectrometer staat is 

gebruik gemaakt van de beide Q-polen om de telsnelheid te verhogen. 

De instelling was zodanig dat a-deeltjes met een energie van 5 MeV 

optimaal worden getransporteerd en dat is dan ook duidelijk merkbaar 

in het spectrum. 

Het registreren van deze a-deeltjes in het spectrum kan worden voor

komen door gebruik te maken van een coïncidentie-schakeling zoals die 

is gegeven in figuur 4.2 .. 

Tevens wordt in de strooikamer, tussen het target en de opening naar 

de looptijdspectrometerbuis een diafragma geplaatst {zie figuur 5.1.). 

Indien de openingshoek van dit diafragma en die van de a-detector op 

elkaar zijn afgestemd zullen alle a-deeltjes welke behoren bij de 

recoils die via het diafragma de looptijdspectrometer binnengaan door 

de a-detector kunnen worden waargenomen {zie tabel C, par 4.4.). 

Het spectrum dat dan verkregen wordt is gegeven in figuur 6.4 .. 
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Figuur 6. 4. 

coincident recoilspectrum 
met spi-t voor de looptijdspectrometer 

6 8 10 

koolstof-recoli-energie {In 1\oleV) 

Coïncident recoil-energie-spectrum, waarbij de openings

hoek van de recoil-detector beperkt is 

(meettijd: 12•10+4 monitorcounts). 
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We merken op dat: 

er geen inelastisch vertrooide a's meer worden geregistreerd, 

het aantal registraties rond de 8,2 en 10,2 MeV, vergeleken 

met het spectrum dat in figuur 6.3. gegeven is, is toe 

genomen. Dit is een gevolg van de vergroting van de totale 

meet tijd, 

deze pieken ook smaller zijn omdat een aantal niet centrale 

recoils (die aanleiding geven tot piekverbreding) de loop

tijdspectrometer niet meer binnenkomen. 

Vervolgens is getracht door gebruik te maken van de som-energie

methode mogelijke kinematische effecten (zie par. 4.5) te onder

drukken. 

Het resultaat dat dan verkregen wordt is gegeven in figuur 6.5 .. 
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Figuur 6.5. 

som-energie-spectrum 
von target C..I-111-AJ-2 

som-energie van alfa en reeall (In UeV) 

Spectrum verkregen m.b.v. de som-energie-methode 

(meettijd: 12•10+4 monitorcounts). 

Tot zover de methode die gebaseerd is op het (direct) meten van de 

energie van de deeltjes. 
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Om een indruk te geven van de resultaten van de alternatieve methode, 

waarin de informatie omtrent de opbouw van het target wordt verkregen 

uit de looptijd van de deeltjes, zijn in figuur 6.6. dergelijke 

spectra voor koolstof-recoils gegeven. 

Het gebruikte target {aangeduid als Geel-II-2) is als volgt opgebouwd: 

element 

laagdikte 

laagnummer 

c 
50 

1 

Al 

100 

2 

c 
50 

3 

Al 

50 

4 

c 
50 

5 

We merken op dat de Aluminium-lagen, die de koolstof-lagen scheiden 

aanmerkelijk dunner zijn dan in target Geel-III-Al-2 het geval is 

{die zijn 350 resp. 170 ~cm2 dik). 

Verwacht mag worden dat de pieken in het som-energie-spectrum dan ook 

dichter bij elkaar zullen liggen dan in fig 6.5 het geval is. Om dit 

enigzins te kunnen ondervangen wordt het target zodanig in de bundel 

geplaatst dat de recoils scherend uittreden {~ = 0° danwel 110°). 

Het target wordt beschoten met a-deeltjes met een energie van 30,0 MeV 

en de bundelstroom bedraagt ter plaatse van het target 50 nA. 
Als recoil-detector is in de looptijdspectrometer, die staat opgesteld 

0 
onder 47 , een detector van Canberra, type SPD-10ü-16-100, gemonteerd. 

Als a-detector wordt van dezelfde fabrikant een detector van het type 

SPD-100-13-500 gebruikt en deze staat opgesteld onder de voor deze 

metingen bepaalde coïncidentiehoek van 67,5°. Deze hoeken passen bij 

de elastische verstrooiing van a-deeltjes aan 12c-kernen. 

In figuur 6.6 zijn drie spectra gegeven, te weten een energie-spectrum 

{a) en twee looptijdspectra {ben c). 

De beide eerste werden gemeten toen het target zodanig in de bundel 

werd geplaatst dat eerst de dikke {100 ~cm2) Aluminium-laag wordt 
0 

doorlopen {~ = 0 ). 

Het derde spectrum is het looptijdspectrum dat verkregen wordt wanneer 
2 

het target wordt gedraaid zodat eerst de dunne {50 ~cm ) Aluminium-
o 

laag door de a-bundel wordt doorlopen {~ = 110 ). 
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Figuur 6.6. 

Spectra van target Geel-II-2 

a. Som-energie-spectrum 

(l = 00) 

b. recoil-Looptijd-spectrum 
0 

(l = 0 ) 

c. recoil-Looptijd-spectrum 
0 

(l = 110 ) 

Samenstelling van het target: 

element 
laagdikte 

laagnummer 

C Al 
50 100 

1 2 

c 
50 

3 

- 70 - VDFINK 87-17 

Al 
50 

som-energie-spectrum --100--50--> 

laag 3 4 5 

recoil-looptijdspectrum --1 00--50--> 

recoil-looptijdspectrum --50--1 00--> 

laag 

c 
50 

5 

Wanneer 1' = 0° wordt eerst de dikke (100 JJ.g/cm2
) Aluminium-laag en 

vervolgens de dunne (50 JJ.g/cm2
) laag door de a-bundel doorlopen. 

0 . 
Wanneer 1' = 110 wordt eerst de dunne Alumintum-laag door de 
a-bundel doorlopen. Dit is ook boven de spectra aangegeven. 
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Of inderdaad met de methode van de looptijdspectrometrie betere resul

taten verkregen worden dan met de energie-methode gaan we na aan de 

hand van de in figuur 6.6 gegeven spectra. Dit doen we door te kijken 

of en hoe duidelijk de pieken behorend bij de koolstoflagen als afzon

derlijke pieken in het spectrum naar voren komen. Hierbij zijn we in 

het bijzonder geinteresserd in de koolstoflagen die door de dunne 

Aluminium-laag zijn gescheiden (laagnr. 3 resp. 5). 

Voor het begrijpen van looptijdspectra dienen we onze benaderingswijze 

enigzins aan te passen, omdat de lagenstructuur van het target in dit 

type spectra op geheel andere wijze naar voren komt dan in energie

spectra het geval is. 

Deeltjes met een lage energie hebben een lange looptijd en omgekeerd. 

Deeltjes die uit dieper gelegen lagen afkomstig zijn (en in het linker

deel van het energie-spectrum zouden worden waargenomen), komen in het 

looptijd-spectrum in het rechter gedeelte terecht. 

Tevens dienen we ons ervan bewust te zijn dat in een looptijdspectrum 

de dikten van de lagen op een andere wijze in de afstanden tussen de 

pieken naar voren komen dan in het overeenkomstige energie-spectrum. 

Dat komt omdat in de methode van de looptijdspectrometrie het kanaal 

waarin een deeltje wordt geregistreerd omgekeerd evenredig is met de 

wortel van de energie van het deeltje. 

In het energie-spectrum (fig 6.7.a) is de scheiding tussen de pieken 

(behorend bij de lagen die zijn aangeduid met de nrs 3 en 5) minder 

overtuigend dan in het bijbehorende looptijdspectrum (6.7.b). 

Wanneer het target wordt gedraaid (fig 6.7.c). is de structuur van het 

target nog beter herkenbaar. Dit komt omdat dan de absolute energieën 

van recoils afkomstig uit deze lagen kleiner zijn zodat verschillen in 

de looptijden (zelfs als de overeenkomstige energieverschillen gelijk 

zijn) groter zijn. De looptijd is immers omgekeerd evenredig met de 

wortel van de energie. 

We mogen concluderen dat door gebruik te rnaken van de looptijdspectro

meter betere resultaten te bereiken zijn dan met een directe energie

meting het geval is. 
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6.5. IJken van de Q-polen in de looptijdspectrometer 

Omdat het gedrag van het focusserend systeem, dat in de looptijd

spectrometer is opgenomen, onbekend was werd voordat verdere looptijd

metingen werden uitgevoerd eerst het verband bepaald tussen de bekrach

tigingen van de beide Q-polen en de energie van de gefocusseerde 

deeltjes. 

Indien de eigenschappen van de actieve componenten van het systeem 

(in ons geval de beide Q-polen) en de overige kenmerken van het 

systeem (zoals afstanden en begrenzingen) bekend zijn, kan m.b.v. 

reken-programma's zoals BTE het gedrag van het systeem als geheel 

worden bepaald. 

Helaas zijn de eigenschappen van de tweede Q-pool (die een opening van 

3 inch heeft) niet bekend. Dit betekent dat het gedrag van het focus

serend systeem d.m.v. ijkmetingen moet worden bepaald. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een relatief dik aluminium target 

(90 ~ ~ 24•103 ~cm2). 
In het laag-energetische deel van het a-spectrum (E < 6,0 MeV) van dit 

target is de verdeling van de inelastisch verstrooide a-deeltjes als 

functie van de energie nagenoeg homogeen (figuur 6.7a). 

Door gebruik te maken van de beide Q-polen verandert de homogene 

verdeling in een piekvormige verdeling. 

Door bij een vaste bekrachtiging van de ene Q-pool de bekrachtiging 

van de andere te variëren wordt die instelling bepaald waarbij de piek

hoogte maximaal is. Op deze wijze is voor diverse energie-waarden de 

optimale instelling van het afgestemde "recoil-geleidingssysteem" 

bepaald. 
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effect van afgestemde Q-polen 

~~--------------------------------------------------------, 

··• .! ... ,... e • 
"'~ -o ~~~. 
! :I 

0 

:St c: 
0 
0 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1.0 

Figuur 6.7. 

b QG3/QG4 = 125/285 (ver/hor) 

3.0 5.0 7.0 

energie v d doorgelaten deeltjee (MeV) 

VerdeLing van het geregistreerde deeLtjes bij een 

onbekrachtigd (a) en een afgestemd Q-poLensysteem (b). 

De deeLtjes zijn ineLastisch verstrooide a's afkomstig 

uit een aLuminiumtarget (dikte 90 ~). 

In figuur 6.7b. is het spectrum gegeven dat wordt waargenomen indien 

QG3/QG4 = 125/285 en QG3 verticaal focusseert en QG4 horizontaal. Deze 

instelling blijkt optimaal te zijn voor a-deeltjes met een energie van 

2,94 MeV. 

Op grond van een groot aantal metingen, waarbij de bekrachtiging van 

QG4 werd gevarieerd bij een vast gekozen bekrachtiging van QG3, zijn de 

resultaten verkregen die in tabel D gegeven zijn. 

De bekrachtiging van de Q-pool wordt daarbij gegeven in de stand van de 

potmeter van de betreffende voeding, waarbij 1000 schaaldelen overeen

komt met 20,0 A. 

In figuur 6.8.a en b zijn de waarden uitgezet als functie van de 

energie van de "best-getransporteerde" deeltjes. 
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bekrachtigingen van 
energie de beide Q-polen focusserende 
(in MeV) QG3 QG4 

werking 

2,01 100 240 hor/ver 
2,19 105 245 hor/ver 
2,52 115 275 ver/hor 
2,94 125 285 ver/hor 
2,94 125 290 hor/ver 
3,57 140 320 ver/hor 
4,00 150 340 ver/hor 
4,47 160 345 hor/ver 
4,78 170 360 hor/ver 
5,05 170 380 hor/ver 
5,47 185 400 hor/ver 
6,00 190 420 ver/hor 

TabeL D Overzicht van de bekrachtigingen van de beide Q-poLen 

en de energie van de best getransporteerde a-deeLtjes. 

Tevens is aangegeven in weLke richting de Q-poLen 

focusseren. 

potmeterstand QG3 als functie van E 

200 

110 

110 

170 

i 110 

' .. 150 

t 
140 

1;,(1 

120 

110 

100 

10 
2 3 4 5 

0 ~Hor,t.ler 
(~) alfo-.....,.te In W.V 

.A. ,_,_.,. Vw/Hor 

Figuur 6.8.a Potmeterstand van de voeding van Q-pooL QG3 

aLs functie van de energie van de best 

getransporteerde a-deeLtjes. 

• 
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potmeterstond QG4 als functie van E 
420 
410 
400 

3110 
3110 

.:570 

8 .HO 
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Figuur 6.8.b Potmeterstand van de voeding van Q-pooL QG4 

aLs functie van de energie van de best 

getransporteerde a-deeLtjes. 

• 

Met behulp van de kleinste kwadraten methode is het bijbehorende 

stelsel regressielijnen berekend: 

voor QG3: QG3 = ( -26,9 ± 1.9 } + ( 89,0±1.7 } .h 
voor QG4: QG4 = ( - 2,8 ± 6,2 } + ( 170,0 ± 5,4 } .h 

(6.1a} 

(6.1b} 

waarbij E de energie (in MeV} waarbij in de verdelingsfunctie 

van de a-deeltjes het maximum wordt gevonden. 

QG3 resp.QG4 het aantal schaaldelen op de potmeters waarbij het 

betreffende spectrum is gemeten. 

(1000 schaaldelen~ 20,0 A.} 

Nadere gegevens omtrent de opbouw van het systeem waarvoor deze 

vergelijkingen gelden zijn in appendix E gegeven. 

De beide relaties die het verband aangeven tussen enerzijds de energie 

van de "best-getransportreerde" a-deeltjes en anderzijds de bekrach-
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tigingen van de beide Q-polen bieden de mogelijkheid ook voor andere 

energieën dan die welke in tabel D gegeven zijn de optimale bekrachti

gingen te berekenen. 

Wil men de noodzakelijke bekrachtigingen berekenen voor andere deel

tjes {dan a's) dan zal men eerst hun energie moeten omrekenen naar de 

overeenkomstige a-energie. 

6.6. Simulatie-berekeningen uitgevoerd met het programma BTE 

Om het gedrag van het focusserend systeem te kunnen begrijpen werden 

met behulp van het programma BTE [Gen 86] diverse simulatieberekening

en uitgevoerd. Hierbij werd gerekend volgens de methode welke in 

hoofdstuk 3 {par. 3.2.3.-3.2.5.) is beschreven. 

Er wordt van ervan uitgegaan dat de tweede Q-pool {QG4) van het zelfde 

type is als de eerste {QG3). Van deze zijn de karakteristieken bekend. 

We verwachten op grond van het vergelijk van de resultaten verkregen 

uit deze simulaties en de waarden verkregen uit de ijkmetingen 

uitspraken te kunnen doen t.a.v. het gedrag van de tweede Q-pool. 

Dit is van belang indien de opbouw van de looptijdspectrometer 

dusdanig gewijzigd zou worden dat de in verg. 6.1a en b gegeven 

relaties niet meer gelden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het 

plaatsen van vacuümpompen en/of spleetbeksystemen waardoor de 

afstanden tussen de diverse camponeneten worden gewijzigd. 

Het programma BTE werkt vanuit een door de gebruiker gedefinieerde 

instelling van de beide Q-polen en varieert deze vervolgens totdat die 

waarden verkregen worden waarbij zoveel mogelijk bundeldeeltjes door 

het geleidingssysteem worden getransporteerd. 

De bundel is mono-energetisch. 

De diverse berekingen die werden uitgevoerd verschillen onderling ten 

aanzien van de energie van de bundel en/of t.a.v. de plaats- en 

divergentie-karakteristieken van de bundel. 

De energiewaarden die bij de berekenigen werden gebruikt zijn gelijk 

aan die waarbij in de praktijk de toppen in de verdelingsfunctie 



\ 
'• 

• 50 
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werden gevonden (tabel D). Voor elke energiewaarde werden de bereke

ningen uitgevoerd met twee verschillende typen bundels. 

Voor de ene bundel geldt dat ter plaatse van het target, dat als 

"bron" wordt aangemerkt, (x ,x' ,E. ,y ,y' ,E.) = (1,10,107r,1,5,57r). 
w w x w w y 

Voor de andere geldt dat (x ,x' ,E. ,y ,y' ,E.) = (1,5,57r,1,5,57r). w w x w w y 
De waarden van de bundelbreedtes x en y zijn gegeven in mm, die van w w 
de bundel-divergentie x' en y' in mrad en die van de bundel-emittantie 

w w 
E. enE. in mmmrad (zie figuur 3.7). 

x y 
De waarden zijn zodanig gekozen dat de bundel nergens tegen de ruimte-

lijke begrenzingen van het geleidingssysteem loopt. Dan geldt immers 

dat verliezen die optreden bij het doorlopen van het systeem niet het 

gevolg zijn van de ruimtelijke beperkingen van het systeem maar van de 

(nog) niet optimale instelling van de beide Q-polen. 

Vergelijken we de berekende waarden van QG4 met de waarden die in de 

praktijk (bij die betreffende energie) noodzakelijk zijn dan merken we 

op dat praktijkwaarden een factor 3,2 ± 0,2 groter zijn dan de 

theoretische waarden (Appendix F). 

Dit gegeven is zoals gezegd van belang indien veranderingen van de 

looptijdspectrometer zo ingrijpend zijn dat de verg. 6.1a en b niet 

meer gelden. De experimentator kan dan m.b.v. BTE gebruikmakend van de 

nieuwe karakteristieken van het geleidingssysteem de (voor een bepaal

de energie) noodzakelijk instellingen van de beide Q-polen berekenen 

en deze gegevens vervolgens naar praktische waarden vertalen. 

De horizontale en verticale vergrotingen van het geleidingssysteem 

worden berekend door de in de simulaties verkregen waarden van QG3/QG4 

te gebruiken om het transport van een loodrecht uittredende bundel te 

berekenen. 

Deze is gegeven door (x ,x',E. ,y ,y',E.) = (1,0.01,0.017r,1,0.01,0.017r). w w x w w y 
Indien de Q-polen zodanig zijn aangesloten dat de eerste horizontaal 

focusseert en de tweede verticaal (we geven dit aan met hor/ver) dan 

blijkt dat de horizontale vergroting ongeveer een factor 6 is en de 

verticale vergroting een factor 1/10 

Is de werking van de Q-polen ver/hor-focusserend dan volgt dat de 

vergroting horizontaal 1/10 is en verticaal 6 (Appendix F). 
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6.7. Effecten van de instelling van het bundelgeleidingssysteem 

Tijdens de in par 6.5. beschreven ijkmetingen werden we geconfronteerd 

met een merkwaardig verschijnsel. 

Bij instellingen van de beide Q-polen waarbij in eerdere metingen 

spectra werden gemeten met één enkele piek, werden plotseling spectra 

met twee pieken gemeten. 

In figuur 6.9. is een dergelijk dubbelpiek-spectrum gegeven. 

dubbelpiek-spectrum 
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Figuur 6.9. Dubbelpiek-spectrum waargenomen bij een instelling 

van QG3/QG4 waarbij in eerdere metingen een enkelpiek

spectrum is geregistreerd. 

Om dit verschijnsel te verklaren wordt het geheel van deeltjes dat 

door de looptijdspectrometer beweegt beschouwd als zijnde een verzame

ling van vele mono-energetische bundels afkomstig van de plaats waar 

de a-bundel het target doorsnijdt. Deze plaats noemen we de target

spot. Deze targetspot wordt "afgebeeld" in het detectievlak. Indien de 

ruimtelijke uitgebreidheid van de bundel minimaal is is er sprake van 

een 'waist'. 
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Er is sprake van maximaal transport indien zoveel mogelijk deeltjes 

van een bepaalde energie door de detector worden geregistreerd. Dit 

gebeurd indien het vlak waarin de 'waist' ligt samenvalt met het vlak 

van detectie en de 'waist' het gevoelig oppervlak van detector elkaar 

maximaal overlappen. 

In figuur 6.10. is dit schematisch aangegeven voor drie verschillende 

energie-waarden. De instelling van het focusserend systeem is zodanig 

dat spot van een bundel met een energie behorend bij de instelling 

QG3/QG4 in het vlak van de detector een 'waist' heeft. Een bundel met 

een iets hogere energie is bij die instelling het kleinst vlak voor 

het detectie-oppervlak en een bundel met een kleinere energie er vlak 

achter. Ter plaatse van het detectie-oppervlak is de uitgebreidheid 

van deze beide bundels groter dan die van de in dat vlak gefocusseerde 

bundel. 
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Figuur 6.10. Ruimtelijke uitgebreidheid van deeltjesbundels 

met verschillende energie. 
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Zoals uit de figuur mag blijken is het mogelijk dat de bundel met die 

energie die bij de betreffende instelling van de beide Q-polen past 

zijn 'waist' wel in het vlak van de detector heeft, maar dat deze 

buiten het gevoelige oppervlak ligt. 

Indien dit inderdaad de oorzaak van het ontstaan van dubbelpieken zou 

zijn dan zal de dubbelpiek weer moeten verdwijnen indien de detector 

zodanig wordt verplaat·st dat de 'waist' en het gevoelige oppervlak wel 

samenvallen. 

In figuur 6.11. zijn de spectra gegeven zoals die worden geregistreerd 

bij verschillende posities van de detector in het detectievlak. 

effect van de plaatsing van de detector 
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Figuur 6.11. Verdetingsfuncties van de doorgeLaten a-deeLtjes voor 

diverse positioneringen van de detector. 

De insteLLing van de beide Q-poten is zodanig dat 

a-deeltjes met een energie van 2,9 MeV maximaat worden 

getransporteerd. 

Daar bij het verplaatsen van de detector de dubbelpiek verdwijnt mogen 

we concluderen dat het optreden van dubbelpieken inderdaad het gevolg 

is van een verschuiving van de 'waist' in het vlak van detectie. 
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Dubbelpieken werden meestal waargenomen nadat het cyclotron of bundel

geleidingssysteem voor korte of langere tijd was uitgeschakeld, b.v. 

tussen twee meetdagen. Daar tussentijds de looptijdspectrometer niet 

is verplaatst en de beide Q-polen op gelijke wijze worden bekrachtigd 

moet de oorzaak van het ontstaan de dubbelpieken gezocht worden in een 

verplaatsing van de targetspot (de doorsnijding van de a-bundel met 

het target-oppervlak). 

Naar het schijnt zijn er na onderbrekingen nog verschillen mogelijk in 

de wijze waarop de primaire a-bundel het target doorsnijdt. 

Bij het (her-)instellen van het bundelgeleidingssysteem wordt de 

(primaire a-) bundel door een gaatje van 3,0 mm geleid, maar blijkbaar 

is de positie daarmee nog onvoldoende vastgelegd. Derhalve is besloten 

nog 2 targets met gaatjes in de targetmolen op te nemen (opening 2,25 

resp 1,5 mm). 

Indien bij het instellen van het bundelgeleidingssysteem de bundel ook 

m.b.v. deze beide gaatjes wordt uitgelijnd, blijkt dat na een onder

breking van een meetsessie de afbeelding niet meer "spontaan" ver

schuift. Hetgeen betekent dat dan tijdens het prepareren van de 

opstelling geen of minder tijd behoeft te worden besteed aan het 

positioneren van de recoildetector. 
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HoofdstUk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden op basis van de verkregen resultaten 

van het werk dat gedurende het afgelopen jaar is verricht enkele 

conclusies geformuleerd. Tevens zullen enkele aanbevelingen worden 

gedaan welke wellicht kunnen bijdragen in de verdere voorspoedige 

ontwikkeling van de methode van de looptijsdpectrometrie aan de T.U.E. 

Er werden metingen verricht aan diverse targets, waarbij vrijwel 

d d 1 · h · · d 1 · 12c k stee s e e ast1sc e verstoo11ng van a- ee tJes aan - ernen 

centraal stond. 

Op grond van de gemeten energieën van verstrooide a-deeltjes en van de 

bijbehorende recoils kunnen uitspraken gedaan worden omtrent de samen

stelling en de opbouw van het onderzochte target. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het energieverlies van de betreffen

de deeltjes tijdens het doorlopen van het te onderzoeken preparaat. 

Verschillende lagen zijn beter herkenbaar naarmate het betreffende 

recoil schuiner uit het target uittreedt, dan is immers het energie

verlies groter. 

Effecten als scattering en straggling pleiten echter voor een keuze 

waarbij het recoil loodrecht uittreedt. 

Het gebruik van een coïncidente meetmethode is veelal onontbeerlijk 

omdat het aantal deeltjes voortkomend uit de elastische verstrooiing 

-die we willen onderzoeken- kleiner is dan het aantal deeltjes af

komstig van andere (in-)elastische verstrooiingen (fig 6.3.). 

De ondergrens van de kwantitatieve analyse wordt in belangrijke mate 

bepaald door de energie-resolutie van de gebruikte halfgeleider

detector (par 4.5). 

Als alternatief bestaat de mogelijkheid de energie van de deeltjes te 

bepalen door de tijdsduur te meten die een deeltje nodig heeft om een 

bepaalde afstand te overbruggen. 
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Uit verkennende experimenten is gebleken dat van deze methode goede 

resultaten te verwachten zijn, mits gebruik wordt gemaakt van snelle 

signaalverwerkingsapparatuur en van snelle detectoren. 

De resolutie van deze meetmethode kan "onbeperkt" worden vergroot door 

de af te leggen afstand te vergroten. 

Hierdoor wordt echter de ruimtehoek van de detector kleiner zodat de 

tijd welke noodzakelijk is om een preparaat te onderzoeken toeneemt. 

Door gebruik te maken van een focusserend systeem, bestaande uit twee 

Q-polen, zijn resultaten bereikt waarbij de meettijd is teruggebracht 

tot minder dan 1/20-ste van die welke zonder dit systeem noodzakelijk 

zou zijn. 

In een groot aantal metingen werd de transmissie van dit systeem 

bepaald. 

De verkregen informatie was voldoende om ijkcurves te bepalen waarin 

het verband is vastgelegd tussen de bekrachtigingen van de beide 

Q-polen en de (overeenkomstige) a-energie van de best-getransporteerde 

deeltjes. Deze curves gelden voor 2,0 MeV < E < 6,0 MeV. 
a 

Daarnaast werd het transport van het focusserend systeem gesimuleerd 

m.b.v. het programma BTE. De zo verkregen waarden werden vergeleken 

met de in de praktijk noodzakelijke waarden. 

Daaruit blijkt dat de bekrachtiging van de "3-inch Q-pool" , die als 

tweede actieve elemenet in het focusserend systeem is opgenomen, een 

factor 3,2 groter is dan de uit simulaties verkregen waarden. 

Dit gegeven kan van nut zijn wanneer de opstelling wordt gewijzigd en 

een situatie ontstaat waarin de de ijkcurves niet meer van toepassing 

zijn. 

Tevens is gebleken dat het focusserend systeem in één richting een 

factor 6 vergroot. Om te voorkomen dat bij routinematig gebruik van de 

looptijdspectrometer meettijd verloren gaat bij het zoeken van de 

plaats waar het target in het detectievlak wordt afgebeeld, dient de 

plaats waar de deeltjesbundel het target doorsnijdt, ook na kortere of 

langere onderbrekingen, nauwkeurigheid bepaald te zijn. 
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Indien de primaire a-bundel tijdens het instellen van het bundelgelei

dingssysteem (terplaatse van het target) door een diafragma met een 

opening van 1,5 rnrn wordt uitgelijnd blijkt dat aan deze voorwaarde is 

voldaan. 

In de huidige opstelling zijn voor dit doel in de targetmolen, waarin 

in totaal 8 targets geplaatst kunnen worden, 3 plaatsen door diafrag

ma's bezet. 

Het is wenselijk de opstelling zodanig aan te passen dat de wijze 

waarop de bundel het target doorsnijdt kan worden bepaald zonder dat 

daaraan posities in de targetmolen moeten worden opgeofferd. Dan kan 

immers de capaciteit van de targetmolen weer is zijn geheel gebruikt 

worden voor te onderzoeken targets. 

Omdat verwacht mag worden dat in de toekomst het aantal metingen ver

der zal toenemen en derhalve de totale hoeveelheid verkregen informa

tie groter wordt, is het gewenst dat het beheer en de administratie 

van zowel de meetgegevens alsook van de resultaten meer aandacht 

krijgt. 
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Appendix A Elastische verstrooiing 

In deze appendix worden diverse vergelijkingen afgeleid waarmee het 

proces van elastische verstrooiing beschreven kan worden. 

De interactie tussen een ingeschoten deeltje {projectiel) en een in 

het beschoten target aanwezige kern {recoil) wordt aangeduid met de 

naam elastische verstrooiing indien geldt dat: 

de totale kinetische energie constant is 

de totale impuls constant is 

de samenstelling van de deeltjes niet verandert. 

Na de interactie bewegen het projectiel en het recoil onder een hoek ~ 

resp. C met de bewegingsrichting van het projectiel voor de botsing. 

In figuur A.l. is een schets gegeven van de beweging van de deeltjes 

voor en na de botsing, zoals die vanuit het laboratoriumsysteem wordt 

waargenomen. 

I 
I 

I 

-------0-----0---- ~~ - _, ____________ _ 
',/r 

Figuur A.l. 

' ' 

't{ 
' ' 

Beweging van projectiel {p) en recoil {R) uoor en 

na de botsing gezien vanuit het laboratoriumsysteem. 
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Bij verstrooiing worden de volgende grootheden gebruikt: 

m de massa van het projectiel p 

"R de massa van het recoil 

vo de snelheid van het projectiel voor de botsing 

V de snelheid van het projectiel na de botsing p 
VR de snelheid van het recoil na de botsing 

EO de energie van het projectiel voor de botsing 

E de energie van het projectiel na de botsing p 

~ de energie van het recoil na de botsing 

"' 
de strooihoek van het projectiel 

c de hoek tussen de bewegingsrichting van het recoil 

na de botsing en de bewegingsrichting van het 

projectiel voor de botsing 

Energieën en hoeken zijn gedefinieerd in het laboratoriumsysteem. 

Op grond van het behoud van de kinetische energie geldt: 

(A.1) 

We definiëren de kinematische factor k als: 

(A.2) 

Dan volgt op grond van vergelijking A.1 

(A.3) 

Op grond van het behoud van impuls geldt: 

vo = V • cos "' + VR • cos c p 
(A.4) 

0 = V • sin -/1 - VR 
. sin C p 

(A.5) 

Gebruik makend van E 1/2 m•v 2 volgt: = 
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sin r . j ~-~ = sin ..IJ • jE •m 
p p 

j E •m 
0 p 

= cos ..IJ • jE •m 
p p +cos r . j ~-~ 

De laatste vergelijking is identiek met: 

VDF/NK 87-17 

(A.6) 

(A.7) 

(A.S) 

Na kwadrateren van vergelijking A.S volgt wanneer gebruik wordt 

gemaakt van cos2 
..IJ = 1 - sin2 

..IJ en van de vergelijkingen A.2 , 

A.3 en A.6 (in het kwadraat) dat: 

Hieruit volgt: 

mp • ~ 
2 

~ / E
0 

= 4 ----
2
- cos ( 

(mp + ~) 

(A.9) 

r ~ 1r/2 (A.10) 

Op analoge wijze is vergelijking A.11 af te leiden waarin het ver

band gegeven is tussen de verhouding van de projectiel-energie na en 

voor de botsing als functie van de beide massa's en de strooihoek ..IJ 

(A.ll) 

Gebruik uitsluitend de formule met het + teken 

tenzij geldt dat mp > ~ want dan gelden beide 

formules en geldt tevens: 

-./Jmax = arcsin ( ~ / mp ) . 
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De vergelijkingen A.lO en A.ll zijn tot stand gekomen door de hoek 

en de energie van het projectiel resp. recoil uit vergelijking A.8 

te elimineren. 

Door de beide energieën uit deze vergelijking te elimineren volgt het 

energie-onafhankelijke verband tussen de bewegingsrichtingen van de 

beide deeltjes: 

sin ( ~ - 2•( - ~ ) 

sin ( ~ ) 
(A.12) 
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Appendix B Het prograDJDa ELABOT 

In het kader van het afstudeerproject is een eenvoudig rekenprogramma 

gemaakt, waarmee de waarden van de botsingsparamters kunnen worden 

berekend. Het programma is voor een PDP-11-computer geschreven en wel 

in FORTRAN. 

De defenities van de diverse botsingsparameters zijn conform hetgeen 

in appendix A gegeven is. Het programma is uitsluitend toepasbaar voor 

ELAstische BOTsingen. 

Het programma is bedoeld als hulpmiddel voor een experimentator bij 

het voorbereiden of analyseren van een experiment. 

Er wordt van uitgegaan dat de experimentator twee parameters kent; 

te weten de massa (m ) en de energie (E ) van de projectielen. 
p p 

Daarnaast zal hij nog twee andere parameters moeten specificeren. 

Welke dat zijn is afhankelijk van de situatie die hij wenst te onder

zoeken. Met behulp van het programma kunnen 4 verschillende mogelijk

heden worden doorgerekend. 

I Mogelijkheden in progranuna ELABOT 

bekende parameters in situatie I A B c D 

recoil massa 

I 
* * * energie * * hoek in lab. * projectiel hoek in c.m. * * 

Tabel B.1 Overzicht van de diverse situaties in welke 

d.m.v. het programma ELABOT de waarden van de 

botsingsparameters kunnen worden berekend. 

I 
I 

I 

Als voorbeeld nemen we situatie B. Deze treedt b.v. op in die gevallen 

waarin de experimentator onder een bepaalde (dus bekende) hoek een 

energie registreert en wil weten hoe groot de massa van het recoil is 
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dat met deze energie beweegt. 

Voor de goede orde zij erop gewezen dat er bij de berekeningen vanuit 

wordt gegaan dat de massa van het recoil groter is dan de massa van 

het projectiel. 

Het gebruik van het programma 

De gebruiker start het programma ELABOT door het in te tikken van 

RUN ELABOT. 

Al direct bij het begin dient de gebruiker een keuze te maken, 

namelijk of hij - VERDER wil gaan 

- wil STOPPEN of 

- UITLEG wenst omtrent de geboden mogelijkheden. 

Kiest hij voor verder gaan dan verschijnt er op het beeldscherm enige 

korte informatie omtrent het programma. 

Hij dient vervolgens aan te geven in welke van de 4 situaties hij 

geïnteresseerd is: A, B, C of D. Hij doet dit door het intoetsen van 

de betreffende letter gevolgd door een <return>. 

Vervolgens worden de waarden van de 4 bekende parameters ingevoerd te 

worden. Via het beeldscherm wordt aangegeven in welke volgorde dit 

dient te gebeuren. 

Zijn alle bekende parameters ingevoerd dan rekent het programma de 

waarden van de overige uit en presenteert deze op het beeldscherm. 

Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd of hij deze gegevens wenst te 

PRINTEN of dat hij wil VERDER gaan, wil STOPPEN of UITLEG wenst. 

Kiest hij voor verder gaan dan wordt wederom gevraagd naar de situatie 

die hij wenst te onderzoeken etc. . 

Kiest hij voor UITLEG dan verschijnt er op het beeldscherm informatie 

omtrent de mogelijkheden van het programma, de invoerparameters en de 

uitvoerparameters. 

Kiest hij voor STOPPEN dan wordt het programma beeindigd. 
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Een voorbeeld uit de praktijk inzake de verstrooiing 

en het energie-verlies in een meerlaagstarget 

Op 19 september '86 werden metingen uitgevoerd aan het target dat 

wordt aangeduid met Geel-III-Al-2. Dit target is opgebouwd uit een 

viertal lagen koolstof met daartussen lagen aluminium. 

De opbouw is als volgt: 

element 

laagdikte 

c 
50 

Al 

350 

c 
100 

Al 

350 

c 
100 

Al c 
170 50 

0 
Het target staat opgesteld onder een hoek van 50 met de bundelas en 

wordt beschoten met a-deeltjes met een energie van 30,0 MeV (= E
0
). 

We bestuderen de elastische verstrooiing van alfa-deeltjes aan 
12c k b · · h · 1 be d h k 47° - ernen, waar lJ et reco1 weegt on er een oe van . 

0 
De bijbehorende coïncidentiehoek van de a-detector bedraagt 68 . 

In figuur C.1 is deze situatie weergegeven. 

Figrru.r C.l 

1-ste 2-de · 4-de koolstoflaag 

Schets van het target in de a-bundel is geplaatst 

en tevens enkeLe banen van verstrooide a's en 

recoils. 
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Indien er in het target geen energieverlies zou optreden zou gelden 

dat na een elastische verstrooiing geldt dat: 

~ = 10,465 MeV 

E = 19,535 MeV a 

{34,9 % van E0 ) 

{65,1 % van E0 ) 

Omdat er wel degelijk sprake is van energieverlies zullen de geregis

treerde energiewaarden lager zijn. We berekenen derhalve de energieën 

van de deeltjes ter plaatse van de overgangen tussen de koolstof- en 

aluminiumlagen. 

0 
Het target staat opgesteld onder een hoek van 50,0 met de bundelas. 

Indien d de dikte van de doorlopen laag is dan is de effectieve 
0 

dikte gegeven door d/cos{50 ) = 1,56•d. 

Met behulp van de tabellen van Northcliffe en Schilling [Nor 70] be

palen we de stopping power van koolstof en aluminium voor ~e van 30,0 

MeV. Deze bedragen 0,207 keV/{~g/cm2 } resp. 0,170 keV/{Mg/cm2
). 

We berekenen met behulp van deze gegevens de energie van de primaire 

a-deeltjes ter plekke van de overgang tussen twee lagen. 

Tevens berekenen we de energieën van het verstrooide a-deeltje en het 

koolstofrecoil indien daar ter plekke een elastische botsing zou op

treden. 

element c Al c Al c Al c 
laagdikte 50 170 100 350 100 350 50 

effectief 73 260 146 510 146 510 73 

EO 30,00 29,98 29,96 29,93 29,90 29,87 29,82 29,81 

E 19,53 19,53 19,51 19,49 19,47 19,45 19,42 19,41 
a 

~ 10,47 10,45 10,45 10,44 10,43 10,42 10,42 10,40 

0 
Het verstrooide a-deeltje beweegt na de botsing onder een hoek van 68 

met de bundelas en doorloopt daarbij een of meerdere lagen van het 

target. Indien d de dikte van een doorlopen laag is dan is de effec

tieve dikte gegeven door d/sin{l47°-68°l) = 2,8•d. 
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Als we nu verder rekenen dan is het van belang dat we goed op letten 

in welke richting de a-deeltjes bewegen. In deze situatie blijkt dat 

de a-deeltjes de reeds doorlopen lagen (in tegengestelde volgorde) 

nogmaals passeren. 

In de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de stopping power van 

koolstof en aluminium voor ÎHe van 19,5 MeV. 

Deze bedragen 0,29 keV/(~g/cm2 ) resp. 0,23 keV/(~/cm2 ). 

Deze berekeningen leiden tot het volgende overzicht: 

element c Al c Al c Al c 
laagdikte 50 170 100 350 100 350 50 

effectief 140 490 280 980 280 980 140 

E 19,53 19,53 19,51 19,49 19,47 19,45 19,42 19,41 
a 

AEa, 1 0,03 0,04 0,06 0,08 0,06 0,08 0,03 

AE 0,0 0,0 0,03 0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 a,v 

AE 19,53 19,50 19,44 19,36 19,26 19,18 19,07 19,03 
a,m 

laag 1 laag 2 laag 3 laag 4 

Gebruikte afkortingen: 
'1 

E energie van het a-deeltje direct na de elastische botsing 
a 

AE energie-verlies in de eerste laag die wordt doorlopen a, 1 
AE energie-verlies in de volgende lagen die worden doorlopen a,v 
AE energie welke het a-deeltje heeft bij het verlaten van het 

a,m 
target 

In deze berekeningen werd gebruik gemaakt van bovengenoemde waarden 

voor de stopping power hetgeen correct is omdat deze grootheid in het 

energie-interval tussen 19,5 en 19,0 MeV nagenoeg constant is. 

Bij het berekenen van de eind-energie van de recoils moet echter wel 

rekening gehouden worden met een dusdanig groot energie-verlies dat 

steeds opnieuw de stopping power moet worden aangepast. 
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De recoils verlaten het target nagenoeg loodrecht; we mogen derhalve 

stellen dat de effectieve dikte gelijk is aan de werkelijke dikte. 

We maken nu ook voor de recoils een soortgelijk overzicht als we dat 

al eerder voor de a-deeltjes maakten. 

Op de tussenregels wordt cursief die waarde van de stopping power (in 

keV/(~cm2 ) ) in de betreffende laag bij de energie waarmee het 

recoil die laag binnengaat weergegeven. 

element 

laagdikte 

effectief 

c 
50 

50 

Al 

170 

170 

c 
100 

100 

Al 

350 

350 

c 
100 

100 

Al 

350 

350 

c 
50 

50 

~ 10,47 10,45 10.45 10,44 10,43 10,42 10,42 10,40} 

stop power 6,75 4,51 6,75 4,51 6,75 4,51 6,75 laag 4 

~ 10,12 9,68 9,78 8,83 9,76 8,84 10,08 

stop power 4,54 6,92 4,57 7,15 4,57 7,15 

stop power 

stop power 

stop power 

E 
a, 1 

stop power 

stop power 

9,35 8,99 8,18 8,12 8,16 8,48} 

7,00 4,63 7,31 4,70 7,31 laag 3 

8,65 7,37 7,44 6,47 7,79 

4,66 7,51 4,75 7,75 

7,02 6,62 5,78 6,08} 
7,58 4,82 7,83 laag 2 

6,26 4,93 5,39 

4,84 7,90 

4,57 4,54 } 
7,92 laag 1 

4,17 

De weg van het recoil door het target wordt in dit overzicht weer

gegeven door de getallen op de lijnen evenwijdig aan de diagonaal die 

van links naar rechts loopt. 

Als voorbeeld de berekening van de energie waarmee het koolstofrecoil 

dat afkomstig is van een plaats tussen de derde koolstof en derde 

aluminiumlaag het target verlaat. 

Deze is 10,42- (350•4,51)- (50•7,15) = 8,84- (50•7,15) = 8,48 MeV. 
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Op grond van dit soort berekeningen weten we nu welke energieën we 

mogen verwachten voor verstrooide a-deeltjes en C-recoils indien de 

experimenten onder boengenoemde omstandigheden worden uitgevoerd. 



Appendix D - D.1 - VDF/NK 87-17 

Appendix D Procedure voor het bepalen van de coïncidentiehoek 

Veelvuldig wordt in de (verbeterde) electronische verwerkings

schakelingen gebruik gemaakt van coïncidentie-metingen. 

Dat betekent dat het signaal van de recoil-detector vergeleken wordt 

met het signaal van de a-detector t.a.v. de gelijktijdigheid. 

Dat betekent dat we er zeker van moeten zijn dat de signalen die van 

de beide detectoren komen afkomstig zijn van een en dezelfde verstrooi

ingsreactie. 

De hoeken waaronder de beide deeltjes bewegen zijn vastgelegd volgens 

de wetten der Kinematica (par 2.2) en dus zal ervoor gezorgd moeten 

worden dat de betreffende detectoren overeenkomstig geplaatst worden. 

Bij het plaatsen van de detectoren in de strooikamer wordt hiermee re

kening gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de schaalverdeling

en in graden die op de boven- en benedenplaat van de strooikamer zijn 

aangebracht. De detectoren staan dan 'op het oog' goed. 

Voordat aan een meetreeks wordt begonnen worden ze precies op de goede 

plaats gezet; dit houdt in dat die hoek tussen beide detectoren wordt 

bepaald waarbij het aantal coïncidente registraties maximaal is. 

Deze hoek noemen we de coïncidentie-hoek. 

Als voorbeeld zijn in deze appendix de resultaten gegeven van de bepa

ling van de coïncidentie-hoek, zoals dat gebeurde t.b.v. de metingen 

van 26 maart 1996. 

Bij deze metingen wilde we onderzoeken de verstrooiing van 30-MeV a's 

aan 12c-kernen waarbij de recoils bewegen onder 45° met de as van de 

a-bundel. De verstrooide a's mogen we op grond van de kinematische 
0 

vergelijkingen verwachten onder een hoek van 71,6 (met de as van de 

bundel). 

De a-detector was toen zodanig geplaatst dat wanneer hij onder een 
0 

hoek van 70 met de bundelas staat op de schaalverdeling een hoek van 

40° werd afgelezen. Om de coïncidentiehoek te bepalen werd de stand 

van de detector in stapjes van 0,5° gewijzigd. We vergelijken dan het 
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totaal aantal gelijktijdige registraties van recoil- en a-detector met 

het aantal regristraties van de recoildetector. Op grond van een aan

tal metingen kan dan bepaald worden bij welke hoek verwacht mag worden 

dat deze verhouding maximaal zal zijn. 

I 
stand van 
a-detector 

40,5 
41,0 
41,5 
42,0 
42,5 

Tabel D.l 

Bepaling van de coïncidentie-hoek 

totaal aantal coïncidente coïncidentie-
registraties registraties rendement 

388 207 0,53 
332 250 0,75 
394 310 0,79 
376 230 0,61 
370 111 0,30 

Coïncidentie-rendement als functie uan de positie 

uan de a-detector (t.o.v. de recoil-detector). 

I 

De stand uan de a-detector is de op de schaalverderling 

uan de strooikamer afgelezen waarde. 

Via interpolatie van deze waarden wordt aangenomen dat het coïnciden

tie-rendement maximaal zal zijn wanneer de positie van de plaat waarop 

de a-detector is gemonteerd zodanig wordt gekozen dat de afgelezen 
0 ' 

waarde 41 20 bedraagt. 
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Appendix E Gegevens van de looptijdspectrometer 

Voor het gebruik van het door W. van Genderen geschreven programma BTE 

[Gen 86] is het van belang de opbouw van het (deeltjes-)geleidings

systeem goed te kennen. 

In het programma zijn verscheidene standaard-elementen gedefinieerd. 

Deze worden aangeduid met getalcodes, te weten: 

0 element van het dispersief systeem 

1 driftlengte 

2 horizontale spleet (of horizontale begrenzing) 

3 verticale spleet (of verticale begrenzing) 

4 standaard Q-pool van het nieuwe type 

6 standaard Q-pool van het oude type 

7 Q-pool van een afwijkend type 

8 buigmagneet 

(code 5 is niet in gebruik) 

Elk element van het geleidingssyteem heeft een (vierletterige) naam en 

tevens wordt er nog een functionele getalwaarde aan toegevoegd. 

Voor een driftlengte is dat de lengte, voor een spleet de grootte van 

de opening en voor een Q-pool de bekrachtiging. 

Tijdens de berekeningen zijn alle functionele waarden vast met uit

zondering van die behorend bij de Q-polen. Deze worden gevarieerd om zo 

te komen tot de meest optimale instelling. 

Daar we ervan uitgaan dat beide Q-polen in ons systeem behoren tot een 

en dezelfde serie zijn in onderstaand overzicht de bijbehorende codes 

gelijk, narnelijk die van Q-pool QG3. Deze behoort tot de groep die door 

van Genderen wordt aangeduid met "standaard Q-pool van het nieuwe type" 

Tevens zijn in het overzicht nog diverse spleten opgenomen. Dit heeft 

tot voordeel dat de beschrijving ook gebruikt kan worden indien op die 

plaatsen daadwerkelijk dergelijke systemen worden geplaatst. 

In de output van het programma wordt voor elk element uit het systeem 

de bundelkarakteristieken ter plaatse gegeven. Het opnemen van deze 

dummy-elementen heeft dus ook tot voordeel dat we nog wat extra 

informatie krijgen omtrent de loop van de bundel door het systeem. 
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De looptijdspectrometer waaraan de ijkmetingen werden uitgevoerd is uit 

de volgende elementen opgebouwd: 

code naam 

1 TARG 

2- TARH 

3 TARV 

1 LEN1 

4 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

Q3 

PYPH 

PYPV 

LEN2 

SB1H 

SB1V 

LEN3 

PYPH 
PYPV 

Q4 

LEN4 

SB2H 

SB2V 

LENS 

DETH 

DETV 

EXIT 

functionele 
waarde 

0 

1.5 

1.5 

810 

??? 

14 

14 

250 

14 

14 

240 

14 

14 

??? 

1930 

14 

14 

570 

5 

5 

0 

verklaring 

het target, de "bron" van de bundel, 

de horizontale afmeting van het target 

(evenals alle andere maten gegeven in mm) 

de verticale afmeting van het target, 

de eerste driftlengte (810 mm lang} vanaf 

het target tot aan het midden van de 

eerste Q-pool, 

Q-pool QG3, 

horizontale afmeting van de bundelpijp, 

verticale afmeting van de bundelpijp, 

de tweede driftlengte (250 mm lang} tussen 

het midden van Q-pool QG3 en het eerste 

spleetbeksysteem, 

horizontale afmeting van de eerste spleet, 

verticale afmeting van de eerste spleet, 

de derde driftlengte (240 mm lang) tussen 

het eerste spleetbeksysteem en het midden 

van Q-poo 1 QG4, 

horizontale afmeting van de bundelpijp, 

verticale afmeting van de bundelpijp, 

Q-pool QG4, 

de vierde driftlengte (1390 mm lang) 

tussen het midden van Q-pool QG4 en het 

tweede spleetbeksysteem, 

horizontale afmeting van de tweede spleet, 

verticale afmeting van de tweede spleet, 

de vijfde driftlengte (570 mm lang) tussen 

het tweede spleetbeksysteem en de 

detector, 

horizontale afmeting van de detector, 

verticale afmeting van de detector, 

de detector. 
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Appendix F Simulatie-berekeningen voor diverse bundelenergieën 

Om het gedrag van Q-pool QG4 te kunnen formuleren in relatie tot het 

gedrag van Q-pool QG3 werden diverse simulatie-berekeningen uitgevoerd. 

Daarin werd voor verscheiden mono-energetische bundels de optimale in

stelling van de Q-polen van de looptijdspectrometer berekend. 

De energieën van de bundels werden gelijk gekozen aan de waarden waar

voor in de praktijk optimale instellingen van het stelsel QG3/QG4 

werden bepaald. Deze waarden en de bijbehorende bekrachtigingen van de 

beide Q-polen zijn in tabel E.1 gegeven. 

bekrachtigingen van 
energie de beide Q-polen focusserende 
(in MeV) QG3 QG4 

werking 

2.01 100 240 hor/ver 
2.19 105 245 hor/ver 
2,52 115 275 ver/hor 
2.94 125 285 ver/hor 
2.94 125 290 hor/ver 
3,57 140 320 ver/hor 
4.00 150 340 ver/hor 
4.47 160 345 hor/ver 
4,78 170 360 hor/ver 
5,05 170 380 hor/ver 
5,47 185 400 hor/ver 
6,00 190 420 ver/hor 

TabeL E.l Overzicht van de (in de praktijk bepaaLde) bekrachti

gingen van de beide Q-poLen en de energie van de best 

getransporteerde a-deeLtjes. 

Tevens is aangegeven in weLke richting de Q-poLen 

focusseren. 

De berekeningen werden uitgevoerd voor drie verschillende bundeltypen: 

bundel I (x ,x' ,E. ,y ,y' ,E. ) = (1,10,10u,l,5,5v) 
w w x w w y 

bundel II (x ,x' ,E. ,y ,y' ,E. ) = (1,5,5v,1,5,5v) 
w w x w w y 

bundel III (x ,x' ,E. .y ,y' ,E. ) w w x w w y = (1.0.01,0.01v.1,0.01,0.01v). 
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De waarden van x en y zijn gegeven in mm, die van x' en y' in mrad w w w w 
en die van é en é in mmmrad. (Zie ook [Gen 86] en par 3.2.5.) x y 
Deze waarden zijn zodanig gekozen dat de bundel nergens tegen de ruim-

telijke begrenzingen van het geleidingssysteem loopt. Dan geldt immers 

dat verliezen die optreden bij het doorlopen van het systeem niet het 

gevolg zijn van de ruimtelijke beperkingen van het systeem maar van de 

(nog) niet optimale instelling van de beide Q-polen. 

Bundel III wordt gebruikt om de horizontale en verticale vergrotingen 

van het geleidingssysteem te berekenen voor de in de simulatie ver

kregen waarden van QG3/QG4. 

Er werden diverse simulaties berekend. 

Simulatie 1 Bundel I, QG3 en QG4 beide variabel 

Wat zijn de verhoudingen van de praktische en 

theoretische waarden van QG3 en QG4 ? 

bekrachtigingen van praktische 
energie de beide Q-polen bekrachtigingen 
(in MeV) QG3 QG4 berekende 

2,01 
2,19 
2,52 
2,94 
3,57 
4,00 
4,47 
4,78 
5,05 
5,47 
6,00 

Conclusie: 

112 74 0.89 3.26 
117 77 0.90 3.18 
126 83 0.91 3.25 
136 90 0.92 3.22 
151 100 0.93 3.20 
160 106 0.94 3.20 
170 113 0.94 3.06 
176 117 0.97 3.08 
181 120 0.97 3.17 
188 125 0.98 3.19 
198 132 0.96 3.19 

praktische QG3 ~ 0.94•theoretische QG3 

praktische QG4 ~ 3.18•theoretische QG4 
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Bundel I. QG3 vast en QG4 variabel. 

Wat zijn de verhoudingen van de praktische en 

theoretische waarden van QG4 ? 

bekrachtigingen van praktische 
energie de beide Q-polen bekrachtiging 
{in MeV} QG3 QG4 berekende 

2,01 
2,19 
2,52 
2,94 
3,57 
4,00 
4,47 
4,78 
5,05 
5,47 
6,00 

Conclusie: 

Simulatie 3 

100 68 3.55 
105 71 3.45 
115 78 3.46 
125 85 3.41 
140 95 3.36 
150 102 3.33 
160 109 3.17 
170 115 3.13 
175 127 2.99 
185 128 3.11 
190 129 3.26 

praktische QG4 = 3.29•theoretische QG4 

Gelijk aan simulatie 2 maar dan voor bundel II. 

Wat zijn de verhoudingen van de praktische en 

theoretische waarden van QG4 ? 

bekrachtigingen van praktische 
energie de beide Q-polen bekrachtiging 
{in MeV} QG3 QG4 berekende 

2,01 100 71 3.39 
2,19 105 74 3.30 
2,52 115 81 3.35 
2,94 125 88 3.31 
3,57 140 98 3.28 
4,00 150 105 3.27 
4,47 160 110 3.12 
4,78 170 118 3.05 
5,05 175 117 3.26 
5,47 185 125 3.21 
6,00 190 130 3.23 

Conclusie: praktische QG4 : 3.25•theoretische QG4 
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Simulatie 4 Bundel III bij hor/ver- respectievelijk bij 

ver/hor-focussering van het systeem dat is 

ingesteld conform de resultaten van eerdere 

simulaties. 

Hoe groot zijn de horizontale en verticale 

vergrotingen ? 

a. Gebruik de resultaten van simulatie 1 bij hor/ver-focussering 

bekrachtigingen van vergroting energie de beide Q-polen 
(in MeV) QG3 QG4 hor ver 

2,01 112 74 6.17 0.09 
2,19 117 77 6.15 0.09 
2,52 126 83 6.16 0.09 
2,94 136 90 6.15 0.08 
3,57 151 100 6.16 0.09 
4,00 160 106 6.15 0.08 
4,47 170 113 6.16 0.08 
4,78 176 117 6.15 0.08 
5,05 181 120 6.15 0.09 
5,47 188 125 6.16 0.08 
6,00 198 132 6.15 0.08 

b. Gebruik de resultaten van simulatie 1 bij ver/hor-focussering 

bekrachtigingen van vergroting energie de beide Q-polen 
(in MeV) QG3 QG4 hor ver 

I 
2,94 

I 
136 90 0.08 6.15 

6,00 198 132 0.08 6.15 
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c. Gebruik de resultaten van simulatie 2 bij hor/ver-focussering 

bekrachtigingen van vergroting energie de beide Q-polen 
{in MeV} QG3 QG4 hor ver 

I 6,00 I 190 I 129 5.74 0.03 I 

d. Gebruik de resultaten van simulatie 3 bij hor/ver-focussering 

bekrachtigingen van vergroting energie de beide Q-polen 
{in MeV} QG3 QG4 hor ver 

I 6,00 I 190 I 130 5.75 0.11 

Conclusie: De vergroting is een factor 6 in de richting waarin 

Q-pool QG3 focusserend werkt en een factor 1/10-de 

in de andere richting. 



Een woord van dank 

Dat doet het altijd wel goed aan het einde van een verslag en dat is 

terecht want het werk doe je niet alleen maar met anderen. 

Daarom ook in mijn verslag een woord van dank, maar ik houd het kort: 

Ik dank allen met wie ik heb mogen samenwerken, mij bij problemen raad 

en advies gaven, behulpzaam waren bij het bouwen van de opstelling, 

interesse toonden voor de voortgang van de werkzaamhedem en bovenal 

zorgden voor een goede sfeer. 

Het ga u allen goed 

Paul Lindelauf 


