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1 Inleidin~ 

Dit verslag behandelt de elastische verstrooiing van gepolariseerde 

protonen aan Zn-i~otopen en de realisatie vun een koppeling van een 

multichnnnelanalyser aan de dataverwerkende apparatuur, t.b.v. het 

kernfysische experiment. 

De verstrooiingsexperimenten zijn gedaan met de gepolariseerde bron 

bij het AVF cyclotron van de THE, gebruikmakend van de standaard ap

paratuur van de groep Experimentele Kernfysica /1/ /2/. 

Van de strooikamer is in fig.(1-1) een doorsnede in het mediaanvlak 

gegeven. 

Fig.(1-1) Een schematische tekening van de strooikamer en 

de polarisatie monitor. 

De detectie van de verstrooide protonen gebeurt met Si-halfgeleider 

detectoren. De stroompulsen die zij afgeven zijn evenredig met de 

door het deeltje afgegeven energie. De signalen worden electronisch 

behandeld (versterkt, gefilterd e.d.) en hun hoogte wordt met een ADC 

~emeten. De digitale output van deze ADC (een woord van bijv. 10 bits) 

bepaald het adres van die plaats in het geheugen waarvan bij de in

houd 1 wordt opgeteld. OP deze wijze ontstaat een spectrum (zie fig. 

(2-1)). We hebben 8 detectoren D1 t/m D8 (zie fig.(1-1)) en 2 ver

schillende spinrichtingen. Dit geeft 16 verschillende spectra. Hoewel 

we in 1024 kanalen analyseren krijgen we, doordat er een digitale af

trekking van 512 kanalen plaatsvindt, uiteindelijk onze gegevens als 

een datablok van 16x512 kanalen. 

De bundel intensiteit wordt gemeten met de "out-off-plane" detectoren, 

terwijl de bundel polarisatie wordt gemeten door verstrooiing aan 
12c in de polarisatiemonitor. 

Na afloop van de experimenten Z1Jn de spectra voor de analyse doorge

zonden naar de B7700 van het rekencentrum. Uit de piekinhouden ~ijn de 

doorsneden en analyserende vermogens bepaald als functie van de hoek. 
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In de geleezen quantisatierichting~, loodrecht op het mediaanvlak, 

lcan men protonen met spin up en spin dovm onderscheiden. Als het aan
tal protonen met spin up (Nt) ongelijk is aan het aantal met spin 

down (N~), dan is de bundel gepolariseerd. De polarisatie~raad is 

Gedefinieerd als: p l Nf-N-L)/( Nt+ N~) - 1-1 -
en de nolarisatievector als: 

~ ~ 

p :: pc. 1-2 

Meet men in het mediaanvlak de differentHHe werkzame doorsnede (~) 
voor zowel een spin up als een spin down gepolariseerde bundel, dan 

kan het analyserende vermogen berekend worden uit: 

1-3 

met: 1-4 

met .ede hoek t.o.v. de invallende bundel. Het analyserende vermogen 

wordt dus gevonden uit asymetrische verstrooiing in dit vlak. 

De optische potentiaal, waarmee de elastische verstrooiing wordt be

schreven, bevat een re~le, een imaginaire en een spin-baan term. Aan 

de reöle term vindt de hoofdzaak van de verstrooiing plaats, terwijl 

de imaginaire term het verdwijnen van deeltjes uit het elastische pro

ces beschrijft. De spin-baan term geeft de koppeling tussen de spin 

en het baan-impulsmoment van een invallend deeltje weer. 

De vorm van de potentiaal, zoals die in dit verslag gebruikt is, is 

afhankelijk van vier potentiaal en zes geometrieparameters. Door de 

parameters te varieren lrunnen de resultaten van de berekeningen dicht 

bij de experimentele waarden gebracht worden. 

De experimenten, die in dit verslag besproken worden, zijn uitgevoerd 
64 66 68 70 . aan Zn, Zn, Zn en Zn met een protonenerg1e van 20.4 MeV. 

Tussen 20°en 165~zijn met stappen van 5°de differenti~le doorsneden 

en de analyserende vermoeens van deze kernen bepaald. De optische 

modelberekeningen zijn uitgevoerd met het programma OPTDliO /3/. Als 

startwaarden van de parameters zijn de Becchetti-Greenlees waarden /4/ 

genomen. 

De spectra bevinden zich na afloop van een experiment in het 38K MOS 

e:eheugen, dat via het CAMAC interface-systeem aan twee PDP11/03 com

puters gekoppeld is. Het 4K, 24 bits-woorden geheugen van een multi-
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channelanalyser van het type ND1 00 was nog niet vanuit de :p DP 11/03 

bereikbaar. De koppeling van dit geheugen aan CAMAC is tijdens dit 

afstudeerwerk tot stand gebracht. 

Korte inhoudsbeschrijving 
Hoofdstuk 2 behandelt de elastische verstrooiing aan de ~n-isotopen. 

2-1 brengt de meetprocedure ter sprake en in 2-2 wordt iets over de 
spectrumanalyse verteld. In 2-3 worden enkele formules afgeleid t.b.v. 

de correctie van meetresultaten die verkregen zijn uit experimenten 

met een isotopisch niet zuiver target. Het optische model wordt ver

volgens in 2-4 besproken en de resultaten van de optische modelbere

keningen in 2-5. Tenslotte wordt in 2-6 het hoofdstuk met e~n discus

sie over die resultaten afgesloten. 

In hoofdstuk 3 komt de realisatie van de koppeling ter sprake. Daar

toe wordt in 3-1 het CAMAC concept behandeld, in 3-2 de ND100, in 

3-3 en 3-4 het hardware ontwerp, met in 3-5 de testprocedure. 3-6 
behandelt de software t.b.v. het datatransport, terwijl in 3-7 enkele 
conclusies omtrent het gebruik van de koppeling worden besproken. 
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2 D. 1 t · h t · · 64z 66 z 68 z 7°z e e as·lsc evers roollng aan n, n, n en n 

2-1 De meetprocedure 

De ex~erimenten aan de Zn-isotopen zijn mede uitgevoerd t.b.v. het 

afstudeerwerk van J.Ruyl, H.Offermans en W.Moonen, die inelastische 

verotrooiings experimenten analyseren en bestuderen. 

Enkele eigenschappen van de gebruikte targets staan in tabel(2-1) 

vermeld. 

l!i.OTopoiC.~o~e SA 1"'1 r: ""'-'Te~~,..,~ jt.l % 

'"' ~(, ~l .":; tO b't ~oQ"l .. 
TA~'E.T -z..., z,.. ,..., l .. ZN l .. O•~HTWioP 

b'T"l. .... 

I. i> 
-z...., 

~o& 
1. ... 

tC .., 
~ .... 

qq.oól 0.)0 < o.os 0.1.1. L.. o. 0~ 1 ,.,../ .. ,.... 

l.\rq q 01.89 o. 1(, 0-9"5" 0.01 

o.1-1 I . L. i:> o. 11- q )-.~I o. 01.. 

~ 1.. )) Jl.ot 1.. j l. c;. 4-l.e- (J ). ~ ~ 

Tabel(2-1) De samenstelling van de targets, uitgedrukt 

in procenten. 

.. 

.. 

.. 

1. 

We zien dat het 70zn-target isotopisch niet zuiver is. De 70zn-meet

resultaten zullen voor deze onzuiverheden gecorrigeerd moeten worden, 

zie 2-3. 
0 0 

De experimenten zijn uitgevoerd voor hoeken tussen 20 en 165, met 
0 

stappen van 5. De volgorde waarop dit voor ieder isotoop gedaan is, 

staat hieronder aangegeven. 

voorV'martse detectoren achterwaartse detectoren 

a 20 25 30 35 90 100 110 120 

b 4-0 45 50 55 95 105 115 125 

c 60 65 70 75 130 140 150 160 

d 80 85 90 95 135 145 155 165 

Tabel(2-2) De hoekinstellingen. 

0 0 

De hoeken 90 en 95 zijn dubbel uitgevoerd. Deze overlap wordt_ 

eebruikt om de voorwaartse en achterwaartse hoeken van de detectoren 

t.o.v. elkaar te normeren. 
o bundeL 

De tarp;ets maakten steeds een hoek van 4-5 graden t.o.v. de invallende 

Zodoende werden de voorwaarts verstrooide protonen in de transmissie

mode en de achterwaarts verstrooide in de reflectiemode gedetecteerd. 

De opstelling waarin de bundel loodrecht op het target valt, levert 

:~lechte sneetra O-z> voor hoeken nabij de 90~ 
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In tabel(2-3) staan de volgorden waarin aan de targets gemeten is, en 

de namen die de datafiles gekregen hebben. Een file bevat steeds 16 

spectra van 512 kanalen en 10 scalerwaarden van de monitor detectoren. 

Iedere serie metingen bij dezelfde hoekinstelling begint met een 

p,'lYL·i.H meting. Het spectrum hiervan bevat de elastische 12c, 16o en 1H 

pieken en een piek t.g.v. de eerste aangeslagen toestand van 12c bij 

4.43 mev. (aangegeven met 12c•). De NTYLAR metingen zijn noodzakelijk 

d lt .. d . 12c 16o 1H t . . . lJ't vanwege e a 1J aanwez1ge , en veron re1n1g1ngen. l 1 ver-

houdings berekeningen m.b.v. de IVJYLAR piekinhouden, de scalerwaarden 

en vrijliggende verontreinigspieken bij andere hoeken kunnen de nood

zakelijk gewenste correcties in de spectrum-analyseresultaten aange

bracht worden. 
In de derde kolom van tabel(2-3) staan het totale aantal counts van de 

"out-off-plane" detectoren (intensiteitsnormering), die als stopcrite

rium van een meting 

dienden. Deze aantal

len zijn dusdanig 

genomen dat de ver

stro~iing aan de 2+ 
toestand een statis-

tische nauwkeurigheid 

heeft gekregen van 2~. 

Ter verbetering van de 

statistiek van de twee-
+ -de 2 en 3 toestand 

~ijn extra metingen 

Gedaan die buiten het 

kader van dit verslag 

vallen. 

T All.C:.I!T 

1"1 'fi.. f.\ 1\ 

b4-,.., 
(.(, ""' 
;..Jl 

'2. .... 

)Q "Z.,.., 

M)'L.f.\K. 
(,..,. 

'2t-~ 

()~ 2.., 

~JI -z..,., 
l-1) 

1. ... 

M't~Af\. 

b"tll>l 

lol) 2.., 

(,JI2,.., 

'h-z.,... 

t--'1-yi..AR 

b"r 
'2.~oo~ 

'i. 
~ L~>~ 

"'"' lM 
~Q 

"2.,... 

HOEK MvNITOA. FIL.!: N}}ME 

lN,T!iL .. oNéo cou .... TS 

0- 1. 10'+- M 'f I.. A ll.. 'l. 0 0 l 
<" 

Q. 1.10 '"" o C,'T i>.oo t , 
0. 1.. 10 "Z."" 0 bb P.OO I 

0.. l.IO'i '1.11.1 ObiPP. 00 I 

' 'Z.N O)OP.OOI a. '+. 10 

b '2.. 10~ tJ\ y LA n:z... uO.:) 

6 
; 

1..10 7. ~ 0 u .... ?. 0 cl 

b ' '2,.10 è..N 0 t. \;. Ç'_ 0 0 l. 

b 
( 

1.. 10 '2.N06JIP . .:>Ol, 

b 
~ 

'+.10 (.. N Of.o P. 0 01. 

.... 
c. 1.. I i) 1-11 'j L Fl (\. "'t. uO"fo 

c 1.10~ 'Z.NO(,'t'P.OOJ 

c 1. I ç .0 L.~ob(;)f>.O..J) , 
c 1.10 '2.N D oJ> P.OD) 

c 4: 10~ 7_,_, 0"1- 0 I~. 0 C)j 

J. .,. 
1..10 I-1'('-AR1...oQ) 

J. 'I 
4-.10 "'Z.. "-' 0 b'T P. 00,.. 

cl " l..r.IO -z.""' ObbP· oe~ 

d. 
.... 

"r. 1.)., 'lt-~ 0 i..Jlp.oo"t' 

d 3.\D~ -z..~ O}vi7.00't 

Tabel(2-3) Het meetschema. 
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~~-2 De spectrumanalyse 

Direct na afloop van de metingen zijn de files met resuJ.t<.lten via de 

toen noe; aanwezig zijnde PDP9 naar de B7700 overgezonden ter verdere 

an:::.lyse. I\! et het -programma CHI zijn de files vertaald van 1)D1)9- naar 

B77UO-format en ~ijn de scalerwaarden o~nieuw ingelezen. 

:Je vertaalde files zijn nu met het proe;ramma PISK /5/ verwerkt. Dit 

pros>;ramrna p;eeft de mogelijkheid om een of meerdere pieken in een spec

trum aan te passen met gausskrommen. Voor de benadering van de achter

grond heeft men de keuze uit nulde, eerste of tweede graads krommen. 

Uit deze aanpassingen berekent het programma op analytische wijze de 

~iekinhoud met de bijbehorende statistische fout. 

Het programma kan pieken, die dicht tegen elkaar aanliggen, onderschei 

Jen en uitleggen. 

De omvangrijke narameter invoer bevat als belangrijkste punten: 

a Het target element en zijn aangeslagen toestanden met de Q-wcarden. 

Ueze zijn te vinden in de Nuclear Data Sheets of in recente 

publicaties /6/. 
12 b Hel:; aantal verontreinigingen. raen heeft in PIEK de keuze uit C, 

16 1 12 •. ·o, H en C. Eventueel voert men zelf nog andere pieken in. 

c De off-set en het nominaal kanaal t.b.v. de energie ijking. Zij be

dr<Ctgen in onze experimenten 512 en 950. Het nominaal kanaal is de 

plaats waar een deeltje met energie Elab.terecht zou moeten komen. 
d Well\:e pieken men voor de energie ijking wil benutten. Dit gebeurt 

met gewichtsfactoren. Het is aan te bevelen hiervoor de pieken met 

de beste statistiek te nemen. 

e De relatieve fout die ingevoerd moet worden vanwege experimentele 

onnauwkeurigheden, zoals b.v. de detector openineshoek. Deze fout 

is op 2~ gesteld. 

In fig.(2-1) is een voorbeeld van een aanpassing gegeven. 

det prorr-ré~mma deelt de piekinhoud door het aantal counts van de 11 out

off-nlane11 detectoren. Deze relatieve doorsneden en de bijbehorende 

analyserende vermogens van de opgegeven toestanden worden omgerekend 

naar het C. '·1. systeem en weggeschreven op de file PIEKRESULTS/X, met 

{ een zelf te benoemen getal. De resultaten van de isotopen afzonder

li ,ik sté=:.an on de files /664-666-668-670. Met het sorteergedeelte van 

VI,;I( zijn de resultaten op volgorde geponst, in het format dat het 

pro ,n:ramma OP~' IMO eist. 

In ?-3 zullen echter eerst de correcties besproken worden die op de 
70 

~n resultaten aangebracht moeten worden wegens het niet zuiver zijn 
70 van het ~n target. 



3 
-2.983 

259 279 299 319 

ZN064P/004 OET~l 

2-t
-0.993 

G.S. 

339 359 379 399 

RNG=OBO CH1=007 UP 

Fig.(2-1) Een geanalyseerd 64 zn-spectrum. 
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2-3 De correctie van de 70 2n meetresultaten 

De absolute doorsnede&~vnn een niet isotonisch zuiver tareet is ge-

lijk aan: ~ 

_ 2_ D( .. er • 2-3-1 
. " ~o.:.l 

•-met ~ de absolute doorsneden van de componenten enel.i.hun procentuele 

bestandelen. 
~-· --

Als 0(,1(~1\:X.i.dan kan ()'~~'als een 
. ... 

benader1ng van ÇJ'">< beschouwd worden, immers: ... , 1<·1 ; 

=- ( ëf•- ~ ~-~ c;:<) /ex~ 
-~...~I 

2-3-2 

liet probleem is echter dat wij slechts relatieve metingen tot onze 

beschikking hebben, terwijl form.(f-3-2) absolute doorsneden bevat. 
Dit is ondervangen door de absolute waarden voor 64zn, 66 zn en b&z~ 
uit de optische model aanpassingen te nemen (zie sectie 2-5). Vervol

gens levert een extrapolatie naar "redel"!-jke" parameters voor 70zn 

de absolute waarde voor de meetresultaten die verkregen zijn met het 
70zn-target. Deze normering is gedaan voor de hoeken 20° en 25: 

Dit _,levert een eerste orde benadering \ïl: op: 

2-3-3 

met Gb~-lo ~e experimentele doorsneden. De constanten a, b, c en d 
zijn gelijk aan: 

2-3-4 

met o<..~. ~JII\..ê de bestanddelen aan Zn-isotopen, zie tabel(2-2). 

De normen N64 , N66 en N68 zijn afkomstig uit tabel(2-4). De norm N70 
is afkomstig uit een aanpassing van de 70 zn meetresultaten met de glo-

bale potentiaal uit tabel(2-5). Een nieuwe aanpassing van met die-

zelfde globale potentiaal moet nu een norm N~0 opleveren die dicht 

bij 1 ligt. Eventueel herhaald men form.(~-3-3) met N70 :=N~0 .N70 • 

Het gecorrigeerde analyserende vermogen Al-Qkan eenvoudig afgeleid 

worden uit form.(1-3) en (2-3-3), indien de polarisatie graad P voor 

alle meetwaarden constant verondersteld wordt; 

met Al:.~_ To de experimentele waarden. 

De exoerimentele waarden zijn in het e.M.-systeem gegeven. Daar de 

isotopen verschillende massa's hebben, zijn àe hoeken die in het labo
ratorium-systeem voor de isotopen v1el aan elkaar gelijk zijn, in het 
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C.M.-~~ysteem niet meer aan elkaar gelijk. De verschillen vallen ech

ter ruimschoots binnen de experimentele onnauwkeurigheid van 0.1, die 
de hoeken bezitten, en kunnen daarom verwaarloosd worden. 

De f-outen in crl-~ en Al~ zijn met onderstaande formules berekend, 

2-3-6 

2-3-7 

waarin AG" en o A de fouten in de experimentele waarden zijn. 

De correcties zijn uitgevoerd met het programma 
CORRBCTIE70 in appendixA. De gecorrigeerde waarden met bijbehoren

de hoeken en fouten worden in dezelfde volgorde geponst als ook in 
het progra1nma PIEK gedaan wordt, en kunnen dus direct met OPTIMO ver
werkt worden. 
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2-4 !Iet ontische model 

Het optische model wordt p;ebruikt om de elastische verstrooiing te 

beschrijven. Dit rnacrosconische model veronderstelt dat de wisselwer

king tussen het invallende deeltje en de target kern met een potenti

aal beschreven kan worden die een re~le, een imaginaire en een spin

baan term bevat /7/, 

2-4-1 

De hoofdzaak van de elastische verstrooiing vindt plaats aan de cen

trale potentiaal Vc(r). De term W(r) beschrijft de kans dat een deel

tje energie door andere reacties verliest en dus uit het elastische 

proces verdwijnt. Dit imaginaire deel heet de absorptie term • ..... 
In de laatste term zijn de spinvector~ en het baan-impulsmoment 

~-+ 
l=rxp gekoppeld tot de uitdrukking f(r)~.l. Deze spin-baan koppeling 

is verantwoordelijk voor de asymetrische verstrooiing van de gepolari

seerde bundel in het mediaanvlak van de strooikamer. 

De potentiaal vorm die in het optische model toegepast wordt, is in 

de volgende formule gegeven: 

.. 
V"~'-) V<ov• (>-) - Vo 1(>-, >-0 , '<.) - L t Wv t ( >-, >-,, «t) • 

't a., wc j; -tl• ..... c.,) \ .. (1.~)\)0 ~ : .. ~, ..... , •. <:.,.) ~.1 2-4-2 

hier is r de afstand van het invallende deeltje tot de target kern. 

v0 , Wv, Wd en Vso zijn de potentiaaldiepten. 

Voor de radiale vorm is de gebruikelijke Saxon-Woods functie genomen, 

die gegeven wordt door: 

met t-::>0 2-4-3 

Deze functie beschrijft de vorm van een rechthoekige potentiaalput 

met afgeronde randen, 

ju-, ... y..o."') 

ilo, ""x·<>.•) 

-0.1 

-o.q 

... 

----------- ..... ---
1 
I 

- .. () 1-----------.-.c 

Fig.(2-2) De Saxon-Woods functie. 
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waarbij rx de uitgestrektheid van de potentiaalput bepaald. De dif

fuusheid ax is een maat voor de dikte van het potentiaal oppervlak. 

De afgeleide van de functie is het grootste in de buurt van r=r Ai, x 
aan het oppervlak dus. Effecten die aan het oppervlak plaats vinden 

kunnen dan ook m.b.v. de afgeleide beschreven worden. Zo geeft het 

eerste deel van de imaginaire term de volume absorptie, en het twee

de deel de oppervlakte absorptie weer. 

Van de couloumbverstrooiing is aangenomen dat deze plaats vindt aan 

de potentiaal van een homogeen geladen bol met straal rcAt, met 

r =1.25 fm. c 
De straal afhankelijke factor in de spin-baan term is ~~en Thomas func-

tie, en .1./".,..rr. C. is de gereduceerde compton golflengte. 

10 parameters bepalen nu de potentiaal, te weten: 

de vier potentiaaldiepten 

de drie diffuusheden 

de drie straalparameters 

Vo,wv,wd,vso 
aO,ai,aso 

rO,ri,rso 

Om de resultaten van de optische model berekeningen /7/ te vergelijk

en met de experimentele waarden, is het volgende criterium aangelegd: 

l 
l. l -L (crT ... 'el() -Ç}e~<Pleoc)} 

)...l.. -- \ '\. er: ~'-q- i" "A - ~ E•pt~ .. ) + 
~ 

met er,..,. , AT,. de berekende waarden, o-.. ,, , A,..P de experimentele waarden en 

AG:~.a ,o.A
1 

de onnauwkeurigheden in de experimentele waarden. 
,.~~ ap 1. 

Het programma OPTIMO /3/ zoekt een minimum in X door de parameters 

te laten varieren. vl'elke parameters er gevarieerd dienen te worden 

kan men in het programma zelf kiezen. 

Omdat er in dit 10 dimensionale parametervlak verscheidene minima 

kunnen bestaan voor een en dezelfde set meetwaarden, krijgen we moei

lijkheden met de fysische interpretatie van de uitkomsten. Bovendien 

zijn de parameters onderling sterk afhankelijk van elkaar wat betreft 
. l. 

hun lnvloed op X . 
Er wordt gestreefd naar uitkomsten die geleidelijk Varieren voor de 

verschillende isotopen, omdat aan resultaten die sterk varieren als 

functie van het massagetal weinig fysische waarde gehecht kan worden. 

Om aan dit beginsel van geleidelijkheid tegemoet te komen zijn als 

start waarden voor de parameters de Becchetti-Greenlees waarden /4/ 

genomen. Die parameters zijn gevonden uit een groot aantal meetgege

vens bij verschillende energieen en kernen, en luiden: 
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'-
Yv -:: S"t- - v.Jl ~ ... l"t- (.N-2)/ A ... -:>. '1- 7.. J Al 

\Nt> ,,.S)_o.ls e. T ll..~I'J-"2.)/A 2-4-5 
-: 

' 
\fv" ~ -1.. + t 0. tl E a x en r x in fm. 

"~,:) ~.l. 
en ::: V x in l'ile V. 

1-,) = 1. I). 0.1) ::: 0.1S 

rl =- I. ~"t ~- -: 0.)1.,. v.) (N-'2)/ A 
" 

~">o ::- I· Cl\ ~\.:>-:. ..). )'S" 

met E de energie in MeV.van het invallende deeltje in het laboratorium 
I 

systeem, Z/Ai is een couloumb correctie term en (N-Z)/A een symmetrie 

term. Voor de straal R van een kern is bovendien verondersteld 
! x ~ 

dat R =A1 r , er wordt dus een A1 afhankelijkheid voor de straal van x x 
een kern verondersteld. 
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2-~ Oe resultaten van de optische model berekeningen 

l'det het programma OFfiMO zijn berekeningen uitgevoerd voor 64zn, 66zn, 
68 70 Zn en Zn. 
In de eerste fase ZlJn vanuit de Becchetti-Greenlees startwaarden 

1. 
alle 10 de parameters vrijgelaten om een minimum in X te vinden. 

Deze best-fit (BF) aanpassingen van de experimentele waarden zijn in 

de figuren (2-3) t/m (2-5) te vinden en de bijbehorende parameters 

staan in tabel(2-3). 

bit- o~> ~" tO z.., z ... 2~o~ ,., 
Vo - $l.G b -S'l.bt -5':!>.1.~ -'i':l.$1P 

"" 
I. I"+ 

0 
I o~J) I. ~). I. 1)-

~0 o. )lot- 0. tO o."t• O.tO 

\Nv - I.Oq 0.00 o.oo - 0 . .)(:. 

wo - .l'.1.lt -0..10 - J>.)) - J>.)i' 

~-", 1.1 ..... L1.1. I. l.l 1.10 

o., 0. (;,l 1), ()~t- O.)l.t- 0.)4-

v,.Q _.,,..,'\ - ~.1.1 -').<1~ _ç.~o 

1'\. o.c.~ o.C-l" o.'\b o.q .. 

(4\. 0.~1 o. b 1. 0.~3 o.~~ 

'\. 
'j.. AP 11t I .;'I lOb 14-) 

'\ 

x h" 1.'1'- ~ql )lb 1.1 ~ 

NORIJl 0.\).Y Q.l::.b o.~l 0.'13 

Tabel(2-3) De best-fit (BF) parameters. 

De norm is het getal waarmee de doorsneden vermenigvuldigd worden 

opdat zij een absolute waarde krijgen. De norm wordt berekend uit de 

verstrooiing onder kleine hoeken, c.q. onder 20°en 25~ Het blijkt n.l. 

dat de cr;cr;UT~ VOOr deze hOeken nagenoeg Onafhankelijk iS Van de pre

CiSe waarde van de optische model parameters, zolang deze "redeli.ik" 

zijn. 

Uit deze tabel blijkt dat de waarden van de parameters voor de ver

schillende Zn-isotopen onderling slechts heel weinig verschillen, 

waardoor een globale potentiaal zoals die van Becchetti-Greenlees 

gerechtvaardigd is. 

Verder blijkt uit de figuren dat het optische model de experimentele 

pegevens zeer p;oed beschrijft, ook de systematische veranderingen die 

entreden gaande van 64 zn naar 70zn. 
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In de tweede fase Z1Jn alleen de drie potentiaal parameters v0 ,wd en 

Vc.·o vrij geJaten. Als startwaarden zijn de gemiddelden uit de BF aan-
•:J • 64 ,, 662 682 t . "1 u 1. "k 1 pacs1nr; van /Jn, · n en n genomen, erw1J h ge 1J aan nu ge-

v 
steld is. 

Ue resultaten van deze fixed ge ometry (E'G) aanpassing staan in 

tabel ( 2-4). 

ólt- 1 t..J 
bb (,,P }0 

1 .... "2.~o~ '"' 
Vo - '> l.CH~ -5"3-31 _-;l.J72.. -'i3-"t-q 

~-'o l-Il 
,. 
• Ql) o.rl. 
• w'V o.oo 

\No - &S'O - &.<;jl - q_ 3Lt- -I 0. Oi.r 

1-... !. 1.1. .. 
tt 

Q, 0, ~f 

\t ~~ - ~. '-~ -S",q~ -~.19) -~.H· 

~-~\) o.Qb 
.. 
... 

<À~o t>. St 
\ 

)( Ap 13Ç' I <lil l+b 14-'l 
•\ 

x~'" 1.'+-P ~S'S Al"+- 1~) 

NOR""' 0.)-o 0-bl.t- 0. ~1. 0. q" 

Tabel(2-4) De resultaten van de FG aanpassing. 

Het ~ geeft aan welke parameters vast 

gehouden zijn. 

De normen Z1Jn invergelijking met de waarden van tabel(2-3) 3'% in 

vvm1rde veranderd. In fig. (2-6) zijn de potentiaalparameters v0 ,wd en 

V., van deze FG aanpassing tegen (N-2)/A uitgezet. 
00 70 

Voor de correctie van de meetresultaten van Zn is uit de FG resulta-

ten van 64 zn, 66zN en 682n een globale potentiaal geconstrueerd, die in 

tabel(2-5) vere;eleken wordt met de Becchetti-Greenlees parameters. 

:tel. blijkt uit tabel ( 2-4) dat de potentiaalparameters voor 70zn niet 

in alle opzichten deze trends volgen, i.h.b. Vso' zie ook fig.(2-6). 



Vo 

t-0 

Q.~ 

WIJ 

\No 

t-, 

a, 

V')o 

r~a 

Q.~,) 

l>'t1.., b!>t ... 1>.1 
B EC.C:. ._.i TTI- ~R.EEML.eE$ RëSu~i~TI;N 1 .. 

WAA~I>IiN 

- S'l -I) (u-7..)/A - ) 0. ~ -1. '+ \ N -1. )jA 

I. lf \.I)-

0.11 O.)S 

o.oc -1.1<1 

-1.5 t-I) lN-t.)/ A -~. 1 -ll(~-1.)/A 

l.ll 1.:n. 
0. ~>1 0. 'i I -t 0. t (N-1.)/ A. 

- ~.&0 - ~· "l.O 

0. q ~ \. OI 

o. Ci ·~ C). tS" 
- ----

Tabel(2-5) Vergelijking van de globale potentiaal 

voor 64zn, 66zn en 68zn met de Becchetti
Greenlees waarden. 
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De FG aanpassing is in de figuren (2-3) t/m (2-5) in de vorm van een 

stippellijn weergegeven. Significant verschil met de BF aanpassing is 
er niet. 
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3- 6 Ui: :cu~èo~ie 

n De minima, waarnaar door OVl'IMO r;ezocht wordt, kunnen een korrelige 

r1tructuur bezitten. Tijdens het zoeken naar de BF parameters kan 

het "[lrop;ramrna daarom een minimum vinden dat niet de meest minimale 

X
1

oplevert. Dit blijkt o.a. uit de X.l.van de 64zn FG aanpassing, die 
iets kleiner is dan de Xt.van de 64 zn BF aanpassing. 

Met de BF is die aanpassing bedoelt waarin alle parameters vrl.Jge-
1. 

laten zijn, en die een X oplevert die dichtbij of gelijk is aan het 

absolute minimum. 

b De doorsneden en analyserende vermogens van de Zn-isotopen worden 
door het optische model zeer goed beschreven. De /(twaarden van de 

aanpassingen zijn van gelijke grootte of zelfs kleiner dan de waar~ 

den verkregen in /1/. De gevonden parameters wijken wel enigzins af 

van de Becchetti-Greenlees waarden, vooral Vso' aso en rso zijn be
duidend kleiner. Dit zou te verklaren kunnen zijn uit het feit dat 
ten tijde van de globale aanpassing door Becchetti en Greenlees 

(1969) er veel minder goede polarisatie gegevens beschikbaar waren. 
r 0 en a0 daarentegen benaderen die waarden bijna exact. 

De· lineaire afhankelijkheid van (N-Z)/A die in v0 en Wd gevonden 

wordt voor 64 zn, 66 zn en 68zn, zie tabel(2-5), kan alleen wat betreft 

\'/d naar 70zn (tabel(2-4)) geextrapoleerd worden. v0 en Vso van de 
70zn FG aanpassing liggen beiden beneden de gextrapoleerde waar

den. 

c De optische potentiaal parameters Zl.Jn onderli~g sterk afhankelijk 
1. 

wat betreft hun invloed op)(. Zo is in /1/ het volgende verband 
tussen V en a bij ongeveer constante X.' gevonden: V 

0
a-n

0
=constant so so s s 

met n=0.5. In de imaginaire term kunnen Wv en Wd elkaar gedeeltelijk 
compenseren. Om,:tijdens het zoeken naar lineaire verbanden, deze 
onderlinge afhankelijkheden uit te schakelen zijn in tabel(2-6) de 
volume integralen per nucleon gegeven van de re~le (J

0
/A), de ima

ginaire (Ji/A), en de spinbaan term (Js
0
/A). 

{,~ 
LN 

bb LN 

I.J'I 
LM 

"i) , ... 

Jo/.!1 ( M..t.Vf ~'hl) J I I A ( M-1. v .f rn3 ) J ~0 I A ( M-A-V + ~ l) 
~F FG (lj: FC:I OF FC:I 

't it-3 t,-~9 \IÇ \I~ 1l1. l~b 

4-4-l l.t-'t-0 11~ 111- l'i"O ll.t-3 

4-A' l.t-i.r1. I~~ n.l. I 't-"t 1'+1 

~3'T l.-l~ j).Ç' I'L'l ll~ ll. '1 

Tabel(2-6) De volume integralen uit de BF en FG 
aanpassingen. 
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Nao.st de reeds gevonden evenredigheid met (n-Z )/A van Y/d in de l?G po

tentialen lrunnen er ~een nieuwe lineaire verbanden in de2e inte~ralen 

ontdekt worden. \/el blijkt dat de J
0
/A waarden dicht bij ellcaar ligger 

n.l. allen in het gebied 439±5· 



1 

I 
f-
:=_) 

0::::: 
~ 

I C) 
1---t 

()) 

1 

Fig. (2-3) 1 
De di~ferenti~le 
werkzame doorsne
de voor elastisch -
verstrooide protonen 

64zn 

met een energie van 68Zn 
20.4 MeV. aan Zn-iso-
topen. De kruisjes Z1Jn 
de meetwaarden, de ge-
trokken lijn is de BF 
en de gestippelde lijn 

is de FG aanpassiÎg. 

De doorsnede is 1 L 
door de Rutherford \ 

doorsnede gedeeld.,- \ ~·~ x 
\~/ /x 

~r x 
I • 

! / 
i.( 

[J " 1 

0 30 60 90 120 150 

-19-

-··j 
.. :~ 
-~ yl :• 

-· 

I 
·-·j 

I 

-l 

180 



lUU 

80 

i'ig. ( ~-4) I 60 
:malyserende 
nogens van 

4 
O 

1 en 66 zn 
r elastisch 
strooide pro- 2 O 
~n. E =20.4MeV. 
{ruis~es zijn 
neetwaarden, de 
rokken lijn is 0 
BF en de 

tippelde lijn __ 
20 

de FG aanpas-

g. 
-40 

·-60 

! -80 .. 

• 

1 8-8-·--

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

-80 
0 

~- 1 0 0 I I I 

30 60 

* -
-20-

I' 

i 

.. ' 

' 

I .. 
* Be:.,.. ·f ' I~ 

---- .. -- - -- . . I [: 

1 2 0 1 5 0 1 8 0 ·t 
I lil I I I l1 I I I I r·l·l I I I f1 I I I I I I I I I I~--- . r~ 

' l 
····.'~-.··'~· 



•I 

-~· 

lUU 

Pip;. ( 2-5) 8 Q 
)e <:meJ.y8erende 
rermogens van G O 
>
8zn en 70zn 

roor elastisch 
rerstrooide pro- 4 0 
;onen. 
:p ==20. 4 Me V. 

)e kruisjes zijn 2 O 
.e meetwaarden, 
.e getrokken 
.ijn is de BF en 0 
le gestippelde 

.ijn is de FG 

,anpassing. -20 

-40 

-60 

() 0 -o 

1nn 
lUU 

8 I] 

1 IJ 

i . 
; j 

(
. ( 

- ~)' j 

- (j tl 

IJ Î l 

i ,. 
I 

t· 
t· 
t-
0 30 
Li__LL I i I i 

:\ 

' ' ' * .. 
\ I 
~ 
\' 



.\.' 

liiiHD!i!ill 1111 
fl tlt'titUt Uit ti! 

S'~t:O 
IVo I t 

t! 

Sl.9' 

n.b 

Sl.tr 

S:).l 

s~.ol 
-~ 

n.& 

Gl.'t 

lwolT '\.1-

'\.) 

' 
G..~ . il H 

, rr ~~ · . il 

q.' ~! i ~ i! 
q ~ tr · 

&.q i!l fl 1 

rm i! ) 
&.t lW t 

tm ti t 

&.S' 11{ 

·-

,, 

!I 
t: 

' 

,, ..... ,.,~., •• _ ·~ · ''· ,,., ..." .... - .•.•.•• , >• ' ..... '· ...... . 

(N-Z)/A X 1000 

I i 
r1 

I i 

-22 

u 
I! 
11 

Fig. (2-6) De parameters v0 ,wd en Vso (in MeV.) van de FG-potentiaal 
uitgezet tegen (N-Z)/A. De getrokken lijn is de globale 

potentaal voor 64 zn, 66zn en 68zn van tabel(2-5). . 
lllflllilllfmHIImrtmltmrum:munlJmnatttt IHIIHHm+· ''utt1Hut!tlttllHI±ttilltillffifi1JntilliDJJlllftiDtltlliillJ!!imtmmliffiDfflJ!Uft 

i . MttliinUHUUfrrillflliiftf!mlliHtttH'IItt! lH ,.,..t~ffii:IUI .~ !fW·H 



-23-

3 Het ontwerp en de realisatie van de koppelins 

3-1 Het CAWAC concept 
Het kernfysische exneriment is via interface modules aan C\t~C gekop

peld, zie fig.(3-1) en /2/. De modules heten in CAMAC terminologie 

normal stations <N~). Het CAMAC systeem bestaat uit een system crate 

en een branch met één crate. In de system crate bevinden zich system 

modules en modules voor de koppeling van twee PDP11/03 computers en 

de branch. 

Een crate bestaat uit een alluminium rek met aan de achterzijde de 

busbedrading van de zgn. dataway. De 25 genummerde connectoren aan de 

binnenzijde van de crate bevatten de contactpunten die de verbinding 

vormen tussen de diverse modules en de dataway. De eerste 23 posities 

van de crate in de branch kunnen gebruikt worden voor de (NS), terwijl 

de posities 24 en 25 zijn gereserveerd voor de crate controller (CC}. 
Zoals de naam reeds zegt controleert en regelt deze unit de communi

catie tussen de system crate en de diverse (NS) in de crate, die plaat 

plaats vindt via de communicatielijnen van de dataway. 

Deze. communicatielijnen zijn te onderscheiden in: 

Gemeenschappelijke lijnen; 

24 lees- (R1-R24) en 24 schrijflijnen (W1-W24) voor het datatransport. 

4 subadresseringslijnen (A0-A3) voor de adressering binnen een (NS). 

5 functielijnen (FO-F4). 

1 clearlijn (C), waarmee registers op nul gezet kunnen worden. 

inhi bitlijn (I), via welke de (CC> de ingangen van tellers en de 

uitgangen van klokken kan blokkeren. 

1 busylijn (B), waarmee de <CC) aangeeft dat de taken die hij uit

voert voor andere < NS) bestemd zijn. 
1 commanrl-acceptedlijn (X), 

1 toestandslijn (Q), waarover gedurende een commando iets over de in

terne toestand van het <NS> verteld kan worden. 
? synchronisatielijnen (S1 en S2), voor de synchronisatie op de 

dataway. 

Individuele lijnen; 

1 adresseringslijn (N), ter adressering van een <NS) binnen een crate. 

1 look-at-me-lijn (L), voor het genereren van een interrupt binnen 

de gekoppelde computers. 

In fi~.(1-2) zijn de lijnen van de dataway schematisch getekend. 
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Fig.()-2) De schematische weergave van de dataway • 

Een commando op de NAF lijnen wordt door de <CC) gedurende een CAMAC 

cyclus van 1rsc. gehandhaafd. Bovendien gaat ieder geadresseerd com
mando gepaard met synchronisatiepulsen op de S1 en S2 lijnen. Het 31 . 
signaal moet gebruikt worden om tijdens een schrijfopdracht de data
bits op de W-lijnen vast te leggen. Evenzo gebruikt de<.CC) de tijd S1 
om gedurende een leesopdracht de databits van de R-lijnen over te ne
men, die daarop door het geadresseerde <NS) gegenereerd worden. 
Tussen S1 en 32 mag de toestand op de datalijnen niet gewijzigd worden 

Gedurende ieder geadresseerd commando mag op de Q-lijn een signaal ge

genereerd worden dat iets omtrent de toestand van het <NS) aangeeft. 
In fig.(2-3) is de timing van een geadresseerd commando getekend. 

O~geadresseerde commando's, dus die aan alle <NS) in een crate gelijk

tijdig gericht zijn, gaan slechts met een S2 signaal gepaard. De be
treffende actie kan dus alleen met S2 gesynchroniseerd worden. 

De verdere organisatie van CAMAC en de codering van oommando's en 

subadressen worden beschreven in/8/· 
Voor het gebruik van het systeem vanuit de PDP11/03 in FORTRAN is de 

FOCA-bibliotheek (FORTRAN~CAMAC) beschikbaar. In /9/ worden de rou~ 

tines van deze bibliotheek beschreven. 
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3-2 De Nuclear Data 100 (ND100) 

In fig.(3-4) is de opbouw van de ND100 in blokschema gegeven, zie/10( 

De vier I/0 connectoren geven, in combinatie met de front pannel <FP) 

bediening, toef.an!3' tot de databus van de ND100. Zie de dikomrande 

blokken in deze figuur. 

De signalen op deze databus, die voor de koppeling van het 4K geheu

gen aan CAJ\'TAC van belang zij.n, staan hieronder beschreven. De signa

len zijn allen laag actief /11/. 

signaal 

BOO t/m B23 

LOAD 

BINDO 

BIND I 

pennetje 

7,9,11, ..• 
.• 49,51,53 

6 

18 

20 

52 

beshrijving 

·24 bidirectionele databuslijnen, voor data 

in- en output • 
BOO=meest belangrijke bit 

B23=minst belangrijke bit 

LOAD BINARY DATA REQUEST 
Als dit signaal op nul volt gebracht wordt, 

ontstaat op het lopende adres een geheugen

cyclus. Dit request wordt beantwoord met 

het signaal DIN. Gedurende DIN moeten data 

van een I/0 device op de buslijnen gezet 

worden. De stijgende flank van DIN moet 

LOAD beeindigen. 

BINARY READ OUT 

Laag gedurende binaire uitleesmode. 

BINARY HEAD IN 

Laag gedurende binaire inleesmode. 

Bnmo en BINDI worden beide met {.FP) bedie
ning vastgelegd. 

CLOCK MEMORY ADRES R8GISTER 

Een puls op deze plaats aangebracht zal 

het lopende adres geheugen met één ophogen. 

De ophoging vindt op de stijgende flank 

plaats. Indien de ND100 niet in een I/0-

mode staat is CMAR equivalent aan 1MHz 
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1 M8GAHBRTZ 
De systeemklok. Deze moet gebruikt worden om de 
randapparatuur te synchroniseren. 

P rmiPHERAL RUNNING 

Als dit signaal laag gemaakt wordt, in overeen

stemming met de juiste I/0-mode, dan kan het 
dataverwerkingssysteem extern gecontroleerd warde~ 

SET BYTE COUNTER TO ZERO 

Als dit signaal op nul volt gebracht wordt, ver

schijnen de data tijdens de uitleesmode in woord

en niet in byteformat. 

TRANSFER DATA REGISTER 
Puls of niveausignaal .. Via TDR lcomt het {;ehele 

dataregister op alle 24 buslijnen beschikbaar. 

DATA IN 
Een puls met een lengte gelijk aan die van een 

geheugenschrijfcyclus. 

De timing van een schrijfcyclus met geheugenadresophoging, die uit 

de beschrijving is afgeleid, is in fig. ( 3-5) getekend. 

1MHz 

l----r----------~---' BINDO PRUN SBYCO 

WRITE 

LOAD 

t DIN 

CMAR 

Fig.(3-5) De timing van een schrijfcyclus. 

De cyclus wordt geactiveerd door WRITE (uit CAMAC) als de ND100 in 

de I-mode BINDI staat. 
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De timing van een leescyclus, met geheugenadresophoging, is in 

fig.(J-6) getekend. 

1MHz 
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~~----~------r------r------~------~r- BINDI PRUN SBYCO 

READ 

I I TDR 

CMAR 

Fig.(3-6) De timing van een leescyclus. 

De cyclus wordt geactiveerd door READ (uit CAMAC) als de ND100 in de 

0-m~de BINDO staat. 

3-3 Het principe van de koppelin~ 
Nu de timing aan beide zijden bekend is, kunnen de verschillende 
delen besproken worden die de koppeling moet bevatten. 
Die delen met bijbehorende signalen zijn: 

a 24 I/0-registers, 
De registers hebben ieder een clock- en een outputcontroll-ingang. 
De vier signalen die de I/0-registers controleren zijn: 

clock outputcontroll 

I-register A(O).F(16).S1 DIN 
0-register TDR' A(O).F(O) 

met TDR'= TDR + !, het midden van de tijdsduur TDR, gedurende wel
ke de databits op de buslijnen staan. T = 1MHz. 

b De ND100 timing controller, 
Deze wordt geactiveerd in toestand BINDO door A(O).F{,o).S2 en in 
toestand BINDI door A(O).F(16).S2 en wordt geinitialiseerd door 
z.s2. 

c Een statusbit, dat de mogelijkheid geeft om over de Q-lijn te con
troleren of een lees- ·Of schrijfcyclus heeft plaatsgevonden. Het 
statusbit wordt ingeclockt door het signaal CMAR + BINDO.BINDI, dat 
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het einde van beide cycli markeert. Het statusbit wordt vervolgens 

op nul gezet als nieuwe actie vanuit de PDP11/03 ondernomen wordt, 
dwz. door A(O).F(O).S2 en A(O).F(16).S2. 

Ook is de mogelijkheid aanwezig om een interrupt te genereren. Daar
toe is een maskbit aangebracht. Het statusbit en het maskbit, die 
tezamen de LAM-generator vormen, bevinden zich op subadres A(1). 

d De decoder. 
De commando's die gedecodeerd moeten worden zijn: 

re ad 0-register A(O).F(O) 
write I-re~ister A(O) .F( 16) .S1 
start read cycle 

and clear status bit A(O).F(O).S2 
start write cycle 

and clear statusbit A(O).F(16).S2 
test status A(1).F(27) 
clear LAI'iT A(1).F(10).S2 

set LA~·: A(1).F(25).S2 
enable LAM A(1).F(26).S2 

disable LAM A( 1) .F(24) .S2 

In fig.(3-7) is het blokschema van de koppeling getekend. 
De ND100 timing controller wordt op een standaard ND100 print aange
bracht en de I/0-registers, de decoder en de LAM-generator op een 
standaard CAMAC print. De bedrading tussen de beide prints bevat 
24 datalijnen en 6 lijnen voor de signalen TDR', DIN,(CMAR + 

BINDO.BINDI) , Z.S2, A(O).F(O).S2 en A(O).F(16).S2. Bovendien 2 aard
lijnen om dezelfde aarde op beide prints te verzorgen. 

Het ontwerp van de verschillende delen zal in de volgende sectie 
bes~roken worden. 
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J-4 Het hardware ontwerp van de afzonderlijke delen 

a De I/0-re~isters. 
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Deze I/0-registers vor~en het datapad van de interface. Zij zijn 

op0ebouwd uit zes I.C. 's van het type 7413374. Dit type heeft acht 

data ingangen, acht tri-state uitgangen, een clock- en een output

controlingang /12/. 

De zes I.C.'s zijn in drie paren verdeeld, die ieder tot een eroep 

H-\V-B-1 i jnen behoren. De clock- en de outputcontrolsignalen zijn 

voor alle drie de paren hetzelfde. 
Fig.(3-8) verduidelijkt dit. De bijbehorende timing komt in punt 

b ter sprake. 

b De ND100 timing controller. Voor de ontwerpmethode zie/13Ä 
Beschouwt men de uitgangssignalen van de lees- en schrijfcycli 
dan worden in beide gevallen vier toestande onderscheiden: 

1MHz 

LOAD 

CMAR 
0 2. 3 0 

Fig.(3-9) a. De vier toestanden die tijdens een 
schrijfcyclus te onderscheiden zijn. 

Tevens geldt: BIND! = 1 • 

1MHz 

TDR 

CIVlAR 
0 l 0 

Fig.(3-9) b. De vier toestanden die tijdens een 
leescyclus te onderscheiden zijn. 

Tevens geldt: BINDÖ = 1 • 
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Fi~.(3-8) De I/0-registers. De paren behoren om 
hardware technische redenen tot de vol

gende v,roepen R-W-B-lijnen: 

#-lijnen R-lijnen B-lijnen 

paar 1 1-4 21-24 1-4 21-24 23-20 3-0 

paar 2 5-8 17-20 5-8 17-20 19-16 7-4 

paar 3 9-12 13-16 9-12 13-16 15-12 11-8 
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De wijze waarop de toestanden doorlopen worden en de signalen die de 

overganr,en bewerkstellip:en, zijn in onderstaande schema's te vinden. 

schrijf

cyclus 
lees

cyclus 

Fig.(3-10) De toestandsovergangen in de lees- en schrijfcycli. 

De read- en writesignalen zijn de tot 1.5rsc. verbrede A(O).F(O).S2 

en A(O).F(16).S2 pulsen. 
Een ieeecyclus verloopt geheel synchroon aan de 1r~Iz klok van de ND100 

De overgang 1 -t 2 binnen een schrijfcyclus verloopt op het asynchro
ne signaal DINt. Om beide cycli te kunnen samenvoegen tot één schema 
moet tijdens een leescyclus de overgang 1 ~ 2 op een signaal ver
lonen dat synchroon is aan Tt, maar dat tijdens een schrijfcyclus nul 

is. Daarvoor kan alleen BINDO.Tfgebruikt worden. 
Het samengevoegde schema is in fig.(3~11) getekend. 

T 

Pig.(3-11) De samenvoeging van de lees- en schrijfcycli. 
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In tabelvorm ziet dit er zo uit: 

~INO\:>: I ~11-JDI'Iol 

i\TAP. INI\.IT~. 
ä1 t-' !).). T1' jfïiJ"öö.,..,.. ~.T1' tHN 1' Tf ,.IJ~ (.roJIAf\ ~o)~D C..l"'AI\. 

0 CD CD @ 0 0 0 0 

I 1 l I u I 0 

1 3 0 0 i) C> 

~ 0 0 I 0 I 

Tabel(3-1) 

Deze vier toestanden kunnen met behulp van twee flip-flops<. FF) vast

gelegd worden. Noemen we deze (FF) A en Ben beschrijven we tabel(2-1' 

in binaire code, dan levert dat tabel(3-2) op. 

-- --I) I 1-101:> : 1 ~1Nj)l; j 

1\G.,.go. WR•Ti. 

~-T'.- ~.T'I' III.,I)Ó.T't QIN'I' T1' ~ (.MAil. -- ~ L.OAO 

o o~ ~ €!> e 0 0 0 0 

OI 11 11 I 0 I 0 

I I 10 0 D () u 
,o 00 i) l 0 I 

Tabel(3-2) 

Tijdens de toestandsovergangen verandert er per keer slechts een< FF) 

van logische waarde. Hierdoor ontstaat de univariante reeks AB in 

tabel(3-2). De si~nalen TDR, LOAD en CMAR kunnen nu met behulp van 

Karnaugh diagrammen berekend worden. 

e. e, s ~ 

"' 0 I Ä BE A 0 0 A 0 

--~~~o.:>-:. I i~ I looi I) I :1 att~AOO ~ ll•NC>I: 1. 

Tabel(3-3) De Karnaugh diagrammen van resp. TDR, tiTAn en ~. 
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Uit de diagrawaen is af te leiden dat: 

TDR = A.B.BINDO ~ 'fDR = A.B.BINDO 
LOAD = A.B.BINDT -=> LOAD = A.B. BHmi 

CrilAR = A.B -=;> cr.1AR = A.B 

De realisatie van de schakeling is te berekenen uit de vergelijkingen 
die tabel(3-2) levert. 

<FF) B SET ~ Ä • .RIDrn.BINDO.T + A.WRITE.BINDI.Tt 

= (READ.BINDO + WRITE.BINDI).Ä.Tt 
RB SET :::t A.Tt 

<FF) A SET = B.BINDO.Tt + B.DINt 

= (BINDÖ.Tt + DINt).B 
RESET = B.Tt 

Gebruiken we J-K <FF), dan komen de J-,K- en clockingangen van zowel 
A al~ B met de volgende functies overeen: 

JB = (BINDO.READ + BINDI.WRITE).Ä 

KB = A 

CLOCKB = Tt 

JA = B 

KA= B 

CLOCKA = BINDO.Tt+ DINt + A.~.Tt 

Tijdens een schrijfcyclus, dus als BINDI = 1, vindt de reset van A 
synchroon aan T plaats, maar pas nadat de toestand A.Ë = 1 zijn in
trede heeft gedaan. Het feit dat A = 1 wil zeggen dat het moment DINt 
reeds gepasseerd is. Daarom is aan de CLOCKA-ingang het signaal A.B.T 
toe{';evoegd. 
In fig. ( 3-12) is deze schakeling, zonder de signalen TDR, Cl\lAR en 

10\D, getekend. 

t-----IJ .. 

Fig.(3-12) 
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voor een verdere uitbouw van het ontwerp zijn de volgende punten van 

belang: 

1 De schakeling functioneert alleen als de READ en WRITE signalen 1-

tot 2jAsc. lang zijn. Daarom worden met one-shots de 200 nsc. lange 
strobe pulsen verlengd tot 1. 5 JA se. 

2 'l1 er initialisatie van A en B wordt Z.S2 gebruikt. 

J De niveau signalen PRUN en SBYCO zijn gelijk aan BINDÖ.BINDI. 

4 Aan de ingang JB is het busy signaal (A+B) toeGevoegd. Daar (A+B).A 
gelijk is aan B. A, is het optellen van B bij READ. BINDÖ+\'v'RITg. BIND I 
reeds voldoende om het busy signaal tot zijn techt te laten komen. 

5 De signalen TDR', DIN, CMAR+BINDO.BINDI, A(O).F(16).S2, Z.S2 en 

A(O).F(O).S2 worden gebufferd en de lijnen worden afgesloten door 

weerstanden die dicht bij de karakteristieke impedantie liggen. 
6 Ter compensatie van de propagation dalays is het 1MHz signaal naar 

CLOCKA driemaal geinverteerd, en de 1MHz voor de vorming van TDR' 

vijfmaal. 
In fig.(3-13) is het uiteindelijke ontwerp van de ND100 timing con
troller getekend, uitgevoerd in conventionele TTL logica /14/ • .. 

c De LAM generator. 
Het ontwerp van de generator is weergegeven in fig.(3-14). 

A\.1), '"''•). ~ 
Aw.). C:ll..1. ~u-~ 

A\~). C:4g), ~l. 

1.,,$\. 

---oo. .. 

N 

Fig.(3-14) De LAM request generator. 

o---• Q 

):)-----4 L 
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De waarde van Q, die met test-status gevonden wordt, heeft de vol

gende betekenis: 

Q=1 1 na een schrijfopdracht: schrijfcyclus voltooid~I-mode BINDI 

2 na een leesopdracht: leescyclus voltooid ~0-mode BINDO 

De waarde van X op de terugmeldingslijn betekent: 
X:=O 1 <:NS) niet aanwezig, .of 

2 voeding van de crate niet ingeschakeld. 

d De decoder. 

Op de CAMAC print zijn reeds enkele pos1~1es voorbehouden om deco

ders van het type 74LS138 /12/ te bevatten. Op deze wijze worden 

standaard gedecodeerd de adressen A(O) t/m A(15) en de functies 

F(n+mx8), met n=0,1,2,3 en m=0,1,2,3. De gedecodeerde signalen en 

de signalen S1 en S2 zijn laag actief. Ook in dit verslag is geko

zen voor laag actieve commando signalen. Zij kunnen met or-poorten 

uit de gedecodeerde functie- en subadressignalen en strobe pulsen 

samengesteld worden m.b.v. de Morgan regels. 

3-5 De testprocedure 

De koppeling is tijdens en na de realisatie uitvoerig getest. De com

mando's zijn met deCAMAG test-kast op hun werking gecontroleerd. Met 
de handswitches op deze kast kunnen op de A, F en S lijnen signalen 

gegenereerd worden. De logische waarde van L, Q, en X is dan af te le

zen. Met probes kunnen fouten in de bedrading opgespoord worden /14/. 
Nadat deze in orde waren bevonden is de koppeling tussen de twee units 

bevestigd en met een programma op de PDP11 is het datatransport ge

test. Met het programma zijn getallen ter grootte van 2n,n=0-23, naar 

de ND100 geschreven. Op de display van de ND100 is hun waarde afge

lezen en in overeenstemming met de oorspronkelijke waarde bevonden. 

Vervolgens zijn ze van de ND100 teruggelezen en op de line-printer 

afgedrukt. Ook nu traden er geen veranderingen op. 

Uit deze test kwamen de volgende conclusies naar voren: 

a Kanaal 0 van een ND100 geheugen groep bevat een tijdsaanduiding. 

b Van de 24 databits per kanaal worden de eerste 20 voor het aantal 

counts gebruikt. Een kanaal kan dus maximaal 220-1 counts bevatten. 
De resterende flag-bits duiden op: 

bit 21: overflow 

bit 22: enter 

bit 23: het kanaal bevindt zich tussen de twee markers 

bit 24: ieder vierde bit 
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c l~en lees- of schrijfcyclus duurt maximaal 4 r SC. Dit is voldoende 

snel 01~ van de FOCA routines SRDD (sequentia! read double precision. 

en .)·iH'r D ( seouential wri te double precision) /9/ gebruik te kunnen 

1nalcen voor de verzorr;ing van het datatransport van en naar de ND1 00. 

3-6 De software t.b.v. het datatransport 

Vie. de kop1)eling kan datatransport tussen de ND100, floppy-disk en 

de line-printer plaats vinden. Fig.(3-16) geeft dit schematisch weer: 

J, INE-PttiNTEH LP 

' 
~ ND 

PDP11 /)' 

!t 
DX DX1: 

ND100 

Fig.(3-16) Het datatransport. 

0e vier handelingen die uitgevoerd kunnen worden zijn: 

van de ND100 naar DX1: (NDDX) 

van de ND100 naar de line-printer (NDLP) 

van DX1: naar de ND100 (DXND) 

van DX1: naar de line-printer (DXLP) 
De afkortingen tussen haakjes zijn de commando's die het programma 

ND:2IP (ND100-PERIPH.8RALS) accepteerd. Het programma is ten behoeve 

van dit datatransport geschreven. Het flow-diagram is in fig.(3-17) 
weergegeven en het programma zelf staat in appendix B. Voor het ge

bruik van de procedures ASSIGN, CLOSE en IAJFLT zie /15/ 

8nkele 11unten die toelichting vereisen zijn: 

a Het datatransport is geheel afgestemd op blokken van 1024 integer~4 

en real getallen. Het lezen van en het schrijven naar DX1: gebeurt 

in 8 records van 128 getallen. Dit is standaard binnen de werkgroep. 

b De eerste twee getallen aan het begin van een datatransport, afkom

stig van de ND100, worden apart ingelezen omdat zij uit kanaal 0. 

resp. het 0-register komen en geen bijzondere betekenis hebben. Uit 

de Q-waarde,die vervolgens getest wordt, kan geconcludeerd worden 

of de HD100 de 0-mode BINDO heeft. 
c Het eerste getal aan het begin van een datatransport naar de ND100 

wordt anart wegp;eschreven en heeft een dummy waarde omdat het in 

kanaal nul terecht komt. Uit de Q-waarde kan vervolgens getest wor~ 

den of de ND100 de I-mode BINDI heeft. 
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L''L• ( _) -17) !Iet flow-diagram van het programma ND1-'IP. 
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3 -7 8onclu~~ie 

Het d2tatransport van 1K blokken m.b.v. het progra.rnma NDPIJ-> van of 

naar de ND100 moet al tijd worden voorafgegaan door(. FP) bediening, 

waarmee de ge~enste groep van 1K en de juiste I/0-mode worden inge

steld. Als het 1024ste kanaal in een groep bereikt is, springt de 

fl0100 vanzelf uit de I/0-mode. Stelt men twee of vier groepen tegelij} 

in, dan treden er vanaf de tweede groep verschuivingen op in de spec

tra. Voor deze wi,ize van gebruik is het proeramma dus niet geschikt. 

Om blokken van 1K uit de datafiles van de verstrooiings experimenten 

naar de ND100 te kunnen schrijven, is het bestaande programma 

PHTJl)C.NAS /16/ uitgebreid met enige FOCA routines. Met dit program

ma kunnen wel vier blokken van 1K achter elkaar, zonder tussenkomst 

van de <FP) bediening, naar de ND100 geschreven worden. 

'l'oekomstige gebruikers kunnen, nu alle benodigde routines bekend zijn, 

programma's naar eigen behoefte opste1len. 
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Appendix A 

: et owi er~:tr.tand pro,o;rarnm& zijn de 70 zn rneetresul tB ten eecorrigeerd 
voor de on~uiverheden in het target. 

?Jul lC~hECTlE/QjQLELE=3;USEk=U3C90S35Ci 

tlf:ull'. 
CCMfllE CL~FlCTiilû kllH bEAfHii 
fiLE J~(hi~C=~L~LER)rGUTlKlNO=PU~Crl); 

'ttJAT~ CAhD 
?DATA lN 
?.:f'IC ~CB 

'8t::Gi~' 
'F lll' 11\rüLTi 
1 Ildé.:CEn' lrJ; 
1 f<t.AL 1 ArBrCrUi 
1 lï c. AL 1 1 ~,i Fi f. Y' f ( E 1\ [ 1 :.) 0 J ,. ::,I G [ 1 : 4 r 1. : 3 0 J r f SI G [ 1 : ~ • 1 : 3 0 1 • AP [ 1 : 4 • 1 : j Cl • 

ff.Pl J:30J,S1Gl0(1:30lrAP70{1:3QJ,DSIGlOll:30J; 
t-t:~Ut.Il\r/,.A,.t:JrCrü)i 

'FCR' I:=l'~TLf'l'LNTlL'4'Dû 1 

• ~; ë V l 1\ ' ~ L A c ( { f> ,. I , I F 0 R I J : = 1 • s T E p • 1 I L N T I L • 3 0 • D ( I ( H 0 E 1\ ( J ] ,. s I G l I • J J • 
FSIGUrJ)]); 
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Ft. AL< J. ~ , 1, Ir a" 1 .. : = 1 1 s rEP • 1 1 L N r I L • 3 o • o o I l HoEK l J 1 , Ar u , J 1 , rA P r J 1 1 > ; 
·E~o·;~ 

'FLH•..;:.o.l'STtf'l 1 UNTIL 1 30 1 00' 
'btGlt>'~IG70lJJ:~<5IG[4rJJ-A•Sl(llrJJ-B•SJG[2rJJ-C•SIGl3rJJ)/O; 

A P 1 0( ... l : = (A P ( 4 • J 1 • !:I I G [ 4 • J 1- A• A P [ 1 r J l * S l G ( lr J l -B * AP ( 2 ,. J J * 
SlG[2,JJ-C•APl3rJl•SIG[3,Jl)I(O*SIG70[J]); 

C~lG/C(.J:=~~Rf(FSlG[4rJ1••2•(A•FSJGl1~~1>••2+(8*fSIGl2~Jl)**2 

•<~·fSJG(3rJ])••2>IO; 

F~fiJJ:~~~Rf(l+(A~7u[JlllCC)**2)•USIG70[Jl•lOO/S1G70[J); 

'EIIIC'; 
rd;i Tf{Lll•</r30(f l4.-2~"•"•f 2(J.Ïr"•"rf20.(r,.~"J)"/>r 

' f C fi ' J : ·"' 1 ' ~ 1 EP' 1 1 LIJ T 1l ' 3 0 'ü 0 ' [ 1-l 0 EK l J 1 • S I G 7 0 ( J 1 , 0 SI G 7 C ( J l l ) ; 
"' R 1 f c.. ( i.. I.; T , < I• 3 C ( f 1 4 • ~ • " "" r F 2 0 • 4 r ... • "r f 2 0 • 4 •" ,. "I ) r I >,. 

I F (J R ' .. : :: 1 • s l ( F I 1 I ut~ T. I L • 3 u • u 0 • [ h 0 EK [ j ] • A p ' 0 ( J ] • f A p { J ] ) ) ; 
• E 1\ U' • 

•;JG(i,n)= si,r':rlla((2+ix2,n) met n=1 •• 30. 
r et ?; e 1 f de v o o r : 

B' :JC}= 
AF·= 

I>'!l.Jl= 

f 01.1 t c i {';Til a. 
analy ~~i ng -p ov·ve r. 
fo1..1t analysing power. 
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