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1 UILEIOING 

Dit afstudeerwerk bestaat uit twee delen, een kernfY!lisch en 
een instrumenteel onderdeel• 

I~ het kernfysische gedeelte ztJn verstrooiingsexperimenten 
met gepolariseerde protonen aan 64Zn, 66Zn, 66Zn en 70Zn gedaan 
bij een proton-energie van 20.4 MeV• Oe analyse van de 
res•Jltaten zal zich beperken tot de inelastische verstroonng' 
waarbij de targetkern in de eerste 2+ of in de edrste 3• 
toeo;tand achterblijft· Voor deze qf,pq reacties zajn het 
anatvserend vermogen en de differentiële werkzame d"orsnede 
gemqten. oe elastische verstroofing is al eerder geandlYseerd 
door J. Krabbenborg 121 en voor de ar~atYse vart andere 
toec;tanden dan de hier verwerkte was de statistiek te slecht• 

Er zijn 11etingen gedaan aan 64Zn en 66Zn, waarbij vijtmaal zo 
lan11 gemeten is als bij de metingen die hier uitgewerkt ztJn• 
oe resultaten hiervan zullen beschreven worjen door w. Hoonen 
e n "' • 0 f f e r •a n s • 

111 het instrumentele gedeelte ZtJn gelijk- en wissetspdnnings• 
kar~kteristieken bepaald van de Brandenburg 705 voedin~· Oaze 
wor1t gabrUikt als vaeding van de electroden 11an het 
tro~hoidale injectiesysteem van het AVF cyclotron /6/, ülaar er 
is gebleken dat de afgegeven spanning niet konstant is• Deze 
bli ikt namelijk te fluctueren doordat er doorslagen optreden 
tus'>en da electroden, waarraa het tang duurt voor de ~panning 
weer terug i5 op de waarde voor de doorslag. Ter stabilisatie 
is 1e volgende terUgkOPPeling bedacht• 

Qq spanning wordt met een A.o.c. gemeten. Het de rDPll/03 
•icrocomputer wordt uit het verschil tussen gemeten Wdarde en 
gew~nste waarde een korrektie berekend die door een O.A.C. aan 
d e v oe d i n 1 wo r d t t o eg e v oe r d • 

r~r realisatie van deze terugkoppeling is ean D.A.C. ontworpen 
en 'lebouwd. 

Om typografische redenen zijn in dit verslag inJices op 
gel; jke hoogte als het symbool waar ze bij horen geplaatst. 

i 
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2 HET KERN f Y S I SC HE GE u E E L TE 

I" dit hoofdstuk lilarat de inelastische verstrot>iing V<in geoo• 
lariseerde protonen aan vier verscnillende Zn•isotopen 
bes~roken. Differentiële werkzame doorsnedes en analyserende 
ver'ltogens z1 Jn bepaald voor tkee relatief sterke niveau's• het 
eer-.te 2+ en het eerste 3- niveau• Dit gebeurde door uij een 
spi" "up• en bij een spin "down" gepol:~risearde protonl#nbundel 
h et e n e r g i e sp e c t r u m va n a e va r s t r o o i d e p r o t on e n t e m et ~ n • U i t 
dez~ spectra kUnnen differentiële werkzame doorsnddes en 
a na f v se re n de v e r m o g en s b e re ken d word e n • Ach te re en v o t gen s zul l e n 
de volgende onderwerpen aan bod komen. Als eerste wordt in 2.A 
een oeschrijving van de opstelling gegeven• waarna in 2.8 de 
gev~lgde meetprocedure staat vermeld. Vervolgens wordt iets 
verteld over de SPectrumverwerking c2.c> en o11er de 
moe;lijkheden die hierbij optraden <2.D). In 2.E staan de 
res••ltaten van de metingen aan de elastische verstroo11ng, 
zoats die beschreven zijn door J. Kraobanbarg 121, ver•etd en 
in "•F wordt een samenvatting van de theorie van inelastische 
ver-.trooiing gegeven. Hierna worden de resultatan gegev~n <2.G) 
en hesproken <2.H). Een samenvatting van dit onderdeel met de 
voornaamste conclusies wordt gegeven in 2.1 • 

., A INLEIDING 

0~'~ metin~en aan de verschillende Zn•isotope1 hebben del'l week 
ged••urd en Z1 JO gedaan met medewaricing van de leden van de 
gro~p E~oerimentele ~ernfysica in de meetopstelling van deze 
yro~'~P• waarvan een beschrijving gegeven is in het proefschrift 
van J.P.M.G. Metssen !lt. Hierb;j is de gedecJltelijtt 
ge~..,lariseerde protonenbundel versneld met het cYclotron tot 
20.~ HeV en verder geleid Via het bundelgeleidingssvstedm naar 
de strooikamer, waarvan een schematische weergave in tiguur 1 
geg~ven is. Hier worden de protonen verstrooij aan een target• 
waa~na de verstrooide protonen qedetecteerd worden m•b•v• 2 mm 
Si ~urface barrier•detectoren. 

r;guur 1. Schematische weergave van de strooi~amer 
en de pol ar is at ie- 110 ni tor • 



o;t ZlJn halfgeleiderdetectoren die een stroompuls afgeven, 
die evenredig is met de afgegeven energie. oeze pub wordt 
verc;terkt en toegevoerd aan een A.o.c. Oeze zet de hoogte van 
de 'lUls om in een bitpatroonr dat samen met het label het 
kan'1aladres aanwijst waarvan de inhou(j met een opgehiJugd moet 
wor1en. Doordat er met 8 detectoren en onder 2 soin•orientaties 
g e m ~ t e n w o rd t o n t s t a a n e r ge l i ; k t i j d i g 1 6 s p e c t r a • 1~ e t .; n e r g i e • 
geOied van 0 tot 20.4 HeV is opgedeeld in 1024 kanaten. Oe 
inhoud van de hoogste 512 kanaaladressen wordt bewaarJr zodat 
er ~en totaalspectrum van 16•512 kanalen ontstaat• Dit ~pectrum 
wordt opgeslagen in een geheuQen dat via CAHAC /14/ gdkoppeld 
is '1an de POP11/03 microcomputer en na attoo~J van een meting 
wordt het op floppy disk weggeschreven t9t• 

Een bundel deeltjes is gePolariseerd als httt aantal deeltjes 
met spin "up" CNu> ongelijk is aan het aantal deelties &Aet spin 
"down• <Nd>· Oe polarisatiegraad P is gedefinieerd als: 

P = (Nu • Na) I ( Nu • Nd) 

Bij deze a~etingen was de polariaatie·richting loodrecht op het 
m e d ; a a n v l a k • 0 e r e d 8 n h i 8 r v oor i s d a t d e d i f f e r e n t i"e' l e w er k z a• e 
doo~snede (ds/do> afhankelijk is van het inwendig produkt 
tus~en de normaal op het reactievlak ~ en de protonspin ~ 
Wan~eer er gemeten wordt met een bundel met polarisatiegraad P 
dan geldt namelijk voor de differentiële werkzame doorsndde : 

~L~ = 9_4_\ -Jt( I _.p ~ A-
d ,n_ dst. ongepolariseerd + 'n tt-A( tr)) (2.A-2) 

()'lordat in het mediaanvlak de differentiele werkzame doorsnede 
bep1ald wordt met aen spin "up• en ~aet een spin •down" 
gep~tari~eerde bundel kan het analyserend vermogen van de 
targetkern berekend worden met formule 2.A·3. 

(2.A-3) 

l~ er voor te zorgen dat er e~en tang met spin "up" als met 
spi1 "down" tePolariseerde bundel ge111eten wordt zijn in het 
vla'<r dat opgesp~nnen wordt door de polarisatie-richting en de 
voo~tplantingsrichting van de bundel• twee "out of plane" 
det~ctoren aangebracht. In dit vlak spelen polarisatie-~tfekten 
gee~ rot, zoalsblijkt uit formule 2.A-2. Oe "out of plane" 
det~ctoren worden dan ook gebruikt om de meettijden te regelen 
en ie aantalten counts• die met deze detectoren geteld worden, 
die1en later ter normering. Oe DUndelpolarisatie wordt gemeten 
in de polarisatie•onitor. Hier worden de protonen door een 
alu~inium afremplaatje afgeremd tot een energie van 15.5 MeV. 
Hierna wordt de asymmetris:he• elastische verstrooiJng van 
pr3~onen aan 12C gemeten onder een hoek van 52·5 graden. Omdat 
het analyserend vermogen van 12C voor deze hoek nauwkeuriq 
Oek<»nd is, kan met de ze ~etalten de bundelpol ar is at ie berekend 
worden. Ter normering is ook in de polarisatiemonitor een "out 
of plane• detector aanwezig. Oe aantallen counts in de "out of 
Pla~a" detectoren en in de detectoren in de polarisatiemonitor 
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worien geteld in scaters• 
E,. zijn metingen gedaan ()nder hoeken van 20 tot 165 grdden met 

je invallende bundel. waarbij de hoek met stappen van ':.I graden 
gev~rieerd is. De zo verkregen experimentele resultat~n zijn 
ver~eleken met de resultaten van D<istorted> W<ave) B<orn> 
A<pproximation> berekeningen. Deze berekeningen zijn geddan met 
een optische Potentiaal. In het optische model wordt de 
elastische verstrooiing beschreven met behulp van een 
pot~ntiaal aie oestaat Uit drie termen: 
•een reële term, die zorgt voor het grootste deel van de 
ver«>trooi ing 
- e e ., i m ag i n a i r e t e r m , d i e h e t v er d w i j n e n 11 a n d e e l t je s u i t he t 
elac;tische kanaal verdisconteert 
-en een spin-baan term, die de potari •atie veroorzaakt• 

o., optische potentiaal is bepaald door J. Krabbenberg 121 met 
het programma "OPTIHO .. /3/. 

fqr beschrijving van de inelastische verstrooiing worJen col• 
lec~ieve Q.W.B·A· berekeningen gedaan• Bij collectieve D·W·B·A· 
wor1en de aangeslagen toestanden van de kern opgevat als 
vibraties en daarom is het nodig 01 de ter•en van de optische 
pot"'nti aaL te deformeren. Door de grootte van de 
def"rmatieparameters te varierenkan er gezocht worden naar een 
optimale aanpassing tussen experimentele gegevens en de 
the"retisctte berekeningen• De berekeningenzijn uitgevoerd met 
het programma "VERHAAR" /8/ op de 87700 computer• 

i 
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Z B OE METINGEN 

Enige eigenschappen van de gebruik~e targets staan vermeld in 
tab~l 2.1. Hieruit blijkt dat <1e 61tZn, 66Zn en 6$ïn targets 
voor deze metingen als ~uiver oesch04Wj mogen wordenp 1<.tar dat 
het 70Zn target grote verontreinigingen van andere Zn•isotopen 
oev~t. Aan deze kernen zullen dus ook protonen verstrooid 
w o r 1 e n e n v o o r d i t e f f e k t za l b i j d e v e r w e r k i: n SI v a n <1 e 
•ee~resultaten gecorrigeerd moeten WQrden• 

i s o top i se he targetsamenstelling i ra 
64Zn 66 Zn 6 7Zn 68Zn 

target 

64Zn 99 .os 0·70 <:0.05 o. 22 

66Z n 1.49 96.89 0.16 0.65 

66Zn 0. 71 1.20 0.17 97.91 

70Zn 12.7 3 8.05 2.32 9.44 

Tabel 2 .1 • Sa mens te lli n=1 va n d a t ar q ets, 
uitgedrukt in procenten• 

-~ 

% 
70Zn -· 

<0.05 
-

o.o1 

0.02 

61.56 ---·-

H~t target staat onder een hoej( van 45 gratten met de invallen• 
de bundel, omdat anders het beme~en van hoeken rond 90 gratten 
onm"gelijk is vanwege verstrooiing van de te det~cteren 
protonen 11an de targethoUder• Oe~eçtie met het VOQrwaart:ie blok 
geb~urt in de transmissiemode en detectie met ttet achterwaartse 
b l o Ie in de re f l ec t i em ode • 

Er zijn metingen gedaan onder po~ken van 2Q tot 165 grQden met 
de invallende bUn::jel, Waarbij de noek met stappen van 5 graden 
gevarieerd is· Oe plaatsen van de detectoren bij de 
vérc;chillende metingen staan in tabel (2.2). Zoals blijKt Z1Jn 
de hoeken van 90 en 95 graden tweemaal bemeten. Hiermee kunnen 
eventuele discrepanties die ontstaan door hat meten met twee 
verschillende detectorblokk!n opgespoort1 ~Jrden en bij de 
ver~erking van de resultaten kan voor deze affekten 
gecorrigeerd woraen. 
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voorwaartse blok achterwaartse blok 

a 20 25 3J 35 90 100 110 120 

b 40 45 50 55 95 105 115 125 

c 60 65 70 75 130 140 150 160 

d 60 85 90 95 135 145 155 165 

Tabel < 2. 2) Plaatsen van de detectoren 
bij de "etingen uitgedrukt in graden. 

O~dat in ieder target lH, 12C en 160 als verontreinigingen 
voorkomen is na iedere meetserie aan de Zn-isotopen ook de 
verstrooiing aan een Mylar target gemeten. Dit is samengesteld 
uit 1ft, 12C en 160 en wanneer er overlap optreedt tussen pieken 
die ontstaan t•9•V• verstrooiing aan Zn-isotopen en pieken die 
ont~taan t.g.v. verstrooiing aan een van deze drie 
verontreinigingen kunnen deze spectra dienen ter correctie van 
de Zn•spectra. 

Oe gekozen meettijden Zijn zo Lang dat het aantal counts in 
de 2+ of 3- toestand ongeveer 1000 bedraagt, zodat er een 
onnauwkeurigheid is van on~eveer 3%. ~iervoor kon4en de 
meetseries a, b en c even lang zijn, nl• 2•10••5 eaunes in de 
•ou~ of plane" detectoren, en moest meetserie d twee~aal zo 
lang z i j n • 

i 
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, C DE SPECfRUHVERWERKING 

De spectra, die op floppy disk staan, worden overgezon.Jen naar 
de 87700 computer. Het tornat van de gegevens wordt adngepast 
aan het format van de 8770) door conversie m.b.v. het programma 
"CHI". Met "CHI" worden ook de scater-waarden ingeldzen die 
dienen ter normering van differenti~le werkzame doorsnede en 
anatyserend vermogen• 
~;erna volgt de eigenlijke verwerking met het programma "PIEK" 

171. Dit is een analyse-programma, dat uitermate geschiKt is om 
pieken te analYseren en te sc11eiden die zo dicht bij elkaar 
lig1en dat ze overlap vertonen. Het past een spectrum dan door 
de pieken te benaderen door asymmetri~che Gauss•krom111es die 
gestJperponeerd zijn op een, in dit geval lineaire, achtargrond. 
~tet werkt als volgt: 
bij het aanroePen van het pro~ramma moet opgegeven wor~Jen aan 
wette isotopen de protonen verstrooid zijn en wdlke de 
Q·w~ardes zijn Vdn de optredende reacties. Heestal bevat de 
isotopenlijst naast het target•isotoop ook lH, 12C en 160 omdat 
dez~ isotopen in ieder target voorkomen• Bij lH en 16o wGrdt 
all~en de elastische verstrooiing meegenomen, maar bij 12C 
wor1t ook inelastische verstrooiing beschouwd,namelijk de 
toe~tand met een Q·~aarde van -4.44 Hev. 

o~ meegeno•en Q•waarden van de verschillende isotopen staan in 
tab.,l 2.3. uitgezet. Voor de in dit verstag behandeLde analyse 
zij~ alleen de eerste 2• en de eerste 3· toestand van belang• 
Om echter een goede aanpassing te krijgen tussen de 
e•J~rimentele spectra en de door •pJEK• berekende spectra zijn 
ook de tussenliggende Q-waarden in de analyse 11eegenomen. Oe 
resultaten hiervan zijn echter niet verder uitgewerkt• 

Enkele sterke pieken worden als ijkpiek gekozen en aan de hand 
van de ligging hiervan wordt de calibratie bepaaLd• Verder 
worden hieruit Je Piekpara1eters bepaaLd• Het orogra11ma past 
namelijk elke piek aan door een asymmetrische Gauss·kro111me met 
dubbel-exponentiële staart. De parameters hiervan wurden zo 
gek~zen dat ae ijkpieken optimaal aangepast worden. 

H.o.v. je calibratie kan berekend worden waar de overige pie-
ken zouden moeten liggen. Wanneer een bePaalde Piek aanWdZig is 
w9rdt hij aangepast met d~ Gauss·kromue• Uit de bdrekende 
parameters kan de piekinhoud bepaald worden• Een voorbedld van 
e en a a n ge pa s t ~ pe c t r u m i s g e ge v en i n f i g uur 2 • 

Er zitten verder nog enkele erg handige opties in het l)rogram· 
ma inyebouwd• Wanneer het nodig is kunnen bijvoorbeel.J enkele 
parameters op een vaste waarde gehouden worde1• Er bestäat ook 
de mogelijkheid om het programma pieken te laten genereren waar 
deze in het spectrum du idet ijk aanwezig zijn. Het verwerkt deze 
pie~en alsof ze afkomstig zijn van de zwaarste targetkern en 
bePaalt aan de hancJ daarvan de Q•waarde van de react ie• omdat 
de algorithme voor de achtergrondbepaling in sommige ~evallen 
niet stabiel was, was h~t ook handi:J dat de mogelijkheid 
bes~ond om de achtergrond zelf in te voeren en deze dan op de 
in~elezen waarces te fixeren• 
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tar.,et 

' 
6 4Z n 66Z n 6 8Zn 70Zn 

toest. Q toe st. Q t o est • Q toest• Q 

3+ 0 0 + 0 0+ 0 lh 0 

2+ -0.993 2+ -1.041 2• -1.076 2+ -o. 6J4 

2+ -1.800 2+ -1.871 0 .. -1. 641 4+ -1.043 

0 + -z. 167 I)+ -2.371 2+ - 1. 86 3 2+ -1.7o0 

3- -2.983 4+ -2.450 2+ -2.339 4+ -2.443 

3- -2.828 3- -2.750 3- -2.610 

2+ -2.821 

f,.bel 2.5. Meegenomen Q•"'aarden Van de in jj t onderzo~:~k 

beha nde l:ie isotopen. 

Oe uiteindelij~e resultaten kunnen worden weggeschreven op 
fil~s "PIEKRESULTS" waarvan ze Later opgehaald kunnen worden 
m.b.h. van het sorteergedeeLte van het programma• Het het 
sor .. eerge:1eelte van het programma is het m:1getijk om de 
ver~regen resultaten zo te Laten ponsen dat ze gereed z1jn voor 
verdere verwer~ing. 
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2 0 ENKELE MOEILIJKHEDEN BIJ HET VERWERKEN HET •PIEK-

H<>t verwerken V:~n Cle sp3ctra van 66Zn en 66Zn met het !)ro9ram• 
ma .. ~IEK" levert geen problemen 4P• Deze zijn er wel bij de 
analyse van de metingen aan 64Zn en 70Zn· 

Bij 64Zn blijkt dat bij aanoassing van de 3- toestand bij elke 
pla1ts van de detector de rechterflank van de pi~k goed 
aan1epast is" maar de linkerftank van de experitaentete piek 
lig~ steeds hoger dan de berekende aanpassing. Een op deze 
manier berekende aanpassing is de getrokken in fi~uur 3. 
Wanneer de optie wordt aangezet waarbij "PIEK• zelf pieken 
genereert waar dit nodig is" bLijKt dat overal bij een Q•waarde 
van ongeveer -3.060 HeV een el(tra piek wor:H bijgevoegd. Deze 
piek heeft bij iedere plaats van de detector zo'n grote inhoud 
dat mag worden uitgesloten dat deze piek ontstaan is üoor het 
toegepaste mathematische formalisme. Er mag dus worden 
aangenomen jat deZe Piek ontstaat doordat er een kernreactie 
plaatsvindt. Omdat bovendien de differentiële werkzame 
àoo~snede van dezelfde orde van grootte als de differentiële 
werkzame doorsnede van de 3- toestand is" is de analyse van de 
metingen oonieuw gedaan" waarbij er een e~ttra niveau met een 
Q•w"'arde van -3.Q6() HeV toegevoegd is. Het verschil dat 
verflorzaakt wordt dOOr deze extra piek is geschetst als 
de llnderbroken kromme in figuur 3. Bij de verdere analyse van 
de resultaten zal worden nagegaan of de toestand w;;,arin de 
targetkern achterblijft Uit deZe metingen achterhaaLd kan 
worden. 

In het 70Zn•target zijn ook de andere Zn•isot()pen aanwezig. 
Dit heeft tot gevolg dat bij de analyse alle toestanden van de 
vie~ Zn-isotopen bekeken moeten worjen• Hierdoor gaan 
afwijkingen tussen het mathematisch model en de eKperimentele 
pie~en sterker doorwerken. Verder wordt de kans dat twee pieken 
zo dicht bij elkaar liggen dat ze niet "Deer gescheiden kunnen 
wor1en" dit is het geval wanneer de piekplaatsen 11inder dan 2 
kan"'len verschillen" veel groter• Er blijkt dat de e~rste 2+ 
toe~tand nog goed geanalyseerd kan worden" maar de eerste 3• 
toec;tand kan niet meer door het program:aa "PIEK" gescheiden 
wor1en van de 3- toestand van 66Zn· Dit scheiden wordt gedaan 
zoals beschreven staat in referentie z" paragraaf 2.1, met dit 

' verc;chi l jat de correctjes Voor 64Zn en 68Zn achterwege gelaten 
kun~en worden. Op deze manier zijn 23 differentiële werkzame 
doo~snedes en 23 analYserende vermogens bepaald die sa.aen met 
de ~verige meetresultaten verwerkt zullen worden. 

Een vooroee ld van een aangepast 70Zn spectrum staat in figuur 
4. In het spectrum zijn twee Pieken aanwezig oie Zich kinema• 
tiseh gedragen alsof ze ontstaan door eLastische verstrooiing 
aan een element met massagetal van Gn9eveer 32 resp. ~o. Deze 
oie~en zijn in net spectrum aangegeven als de grondtoestand van 
32P resp 40Ca. 
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De getrokken kromme geeft de aanpassing van 

het spectrum wanneer het niveau van -3.060 

MeV niet in de analyse is betrokken. De on
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2 E HET OPTISCHE MODEL 

D ~ e l as t i s c h e 11 e r s t r o o i i n g ka n w o r d e n b e s c h r e va n m e t h d t o p t i -
sche mocJel. Dit is een macroscopische beschrijvingswijze 
waarbij wordt aangenomen dat da kern een potentiaal veroorzaakt 
van de vorm: 

V(r) = Vc<r> + i w<r> • f<r> t.t cz.r-1). 

oe hoofdzaak van de elastische verstrooiing vindt pLaats aan de 
centrale potentiaal Vc<r>. Oe imaqinaire potentiaal w<r > 
ver1isconteert de kans dat een proton energie afstaat en dus 
uit het elastische kanaal verdwijnt• De soin•baan term f{r) ~.t 
besr.hrijft het optreden van polari~atie door middel van een 
kop~eling tussen het baanimpuls•oment T en de kernspin s. 

a;j de analyse van de elastische verstrooiing~ aie d()or 
J. ~rabbenborg is uitgevoerd 121~ heeft de optische potentiaal 
de volgende vorm: 

V(r) "' Vcoul(r) -

1\ 2 (---) Vso 
~c 

VOJ\If(r.rO.aO) -ifwv'f'f(r.ri.ai) + 4ai Wd ~;f(r.ri.aq}+ 
I d .-a.~ ; d; f(r.rso.aso) s.l (2.F-2) 

E~ zijn twee aanpassingen gedaan op de 87700 computer met het 
pro'lramma "OPTIMO" 131. Bij de eerste Zl Jn aLLe 
pot~ntiaaloarameters gevarieerd om een zo goed mugelijke 
aan~assing van de experimentele ounten door de theoretische 
kro"'me te vinden. oe resultaten hiervan heten de best•fit <Br> 
res•tltaten en staan vermel:! in tabel 2.4. 

Bij de tweede aanpassing zijn alleen de potentiaaldiepten 
gev=trieerd. Oe resultaten hiervan zijn de fixed•geometry <rG> 
res 1tltaten uit tabel 2.5. 

i 
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tar-get 64Zn 66Zn 68 Zn 70Zn 

'I() -52.96 - 52.6 7 -53.24 -53.58 

,.0 1.17 1.18 1 .1 7 1.1 7 

10 0.74 0.70 0.71 0.70 

"'V -1.0 9 o.oo 0.[)0 -o. 3 6 

\fd -8.24 -9.10 -8.33 -8.75 

,. i 1.24 1-22 1.21 1.20 

l j 0.63 0.64 0.74 0.74 

lfso -5.49 -6.21 -5.98 -5.90 

,.so ~.96 0.96 0.96 0.94 

"so 0.51 o. 6 2 0.58 0.56 

fabel 2.4. Oe best•fit <Bf> parameters. 

ta,.get 6 4Zn 66Zn 66Zn 70Zn 

' 

1/0 -52.96 -53.33 -53.82 -53.49 

r-0 1.17•• 

-10 0.72•• 

'.fv 0·01)** 

"'d -6.50 -8.91 -9.34 -10.0 4 

,. i 1. 2 2• * 

" i 0.67•• 

''s o -5.63 -5.9 3 -5.85 -5.35 

rso 0. 9 6• * 

lSO 0.57•• 

Tabel 2.5. De fi Ked·geometrY (fG) resultaten• 
H et • • ge e f t a a n we l k e pa ram e te r s 
vastgehoUden Zj i n• 

Vx in MeV 

rx en ax ~n frn 



- 16 -

2 F HtEOR IE IJ AN INELASTISCHE VERSTROOIING 

Bij het beschrijven van de elastische verstrooiing is aanga• 
nom~n dat de targetkern volkomen sferisch is. Oit is ochter 
niet het geval, ook in ::1e :Jrondtoestand is er een hoe11eelheid 
vibratie-energie aanwezig. Omdat bij elastische verstrooiing de 
t~ibratieterm bij het uitrekenen van de overgangswaarschajnlijk• 
hei 1 verdwijnt, levert de aanname dat de kern sferisch is geen 
onj•tiste resuLtaten op. 

Bij inelastische verstrooiing is de bijjrage tot ~Je over• 
ga n ,.. s w a ar se h i j n l i j k he i d va n d e v i b r a t i e t er 11 on g e l i j k 4 a n nu l • 
Bij de hier gebruikte beschrijving met o.w.B.A. wordt aangeno• 
men dat de elastische verstrooiing het dominante proces is• Bij 
de 'lerekening Van overqangswaarschijnl ijkheden 11ordt \Jan ook 
ste~ds aLLeen de grondtoestand als ingangskanaal ggbrUikt. 
IJer~er wordt aangenomen dat de reactie verloopt via een 
een<>tapsproces• Een goede beschrijving van de theorie staat in 
ref~renties 1 en 4. Als eindconclush uit de theorie kan 
gest-eld worden dat het nodig is om :h jrie deten van de 
optische potentiaal te deformeren• Het reele deel wet een 
faktor beta, het imaginaire deel met beta i. en het s~in•baan 
deet met beta s.o., waarbij beta i· en beta S•O• de relatieve 
def~rmatieparameters ten opzichte van beta zijn. 

Uit de wetten van behoud van impuls•oment resp• pariteit vol-
gen twee selectieregels. 
Ten eerste: 
~ ~ ~ ....... 
Jb = Ja + L • s. <2.F·l). 

Hierin zijn : Ja en Jb de kernspin voor resp. na de reactie 
L en S het aan de targetkern overgedragen 
baan• en spinimpulsmoment. 

0111dat in het hier toegepaste collectieve model overgangen met 
A S= 11 niet moge L i j k z i j n va lg t als twee de: 

pi ( i ) * pi ( f , :; ( -1 ) ••+l <z.F-2). 

Hi.erin zijn pi< j) en pi<f) de pariteit van de targetkern 
vÓor resp. na de reactie• 

Wlnneer de grondtoestand 0+ is is het dus wet 'logetijK om een 
2+ toestand aan te slaan, maar een 2- toestand kan niet bereikt 
wor1en. 

H.,t overgedragen baanimpulsmoment volgt uit de plaats van het 
eer<>te maximum van de differentiële werkzame doorsneae. Dit 
maximum treedt namelijk op als 

T ,\ET A = l I< k * R) ( 2. F • 3 ) I 41 • 

I 

I 
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2 G REiULTATE~ 

Oe eKperimentele differentiëLe werkzamedoorsnedesen dnalyse• 
ren1e vermogens zijn vergeleken met theoretische aanpassingen
die bereken::i zijn met het programma "VERHAAR" 181 op d~ 87700 
comr}uter. Bij het berekenen van deze theoretische kromtuen zijn 
als WiJardes voor de potentiaatparameters twee verschillende 
par~metersets gekozen~ namelijk de best-fit en de 
fixed·geometry aanpassingen van de elastische verstrooi ing. Uit 
dez~ aanpassingen volgen ook de normerin~sfaktoren van de 
differentiële Werkzame doorsne<Jes. Hierbij wordt namelajk een 
zo goed mogelijke aanpassing van de differentiele werkzame 
dorc;nede gezocht bij variatie van da gr()t~tte van de set 
exp~rimentele punten. Het gemiddelde van ~e normeringstaktor 
bij de Bf en de FG aanpassing is gekozen bij de ineldstische 
verc;trooi ing. 
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vermogen van de eerste 2+ t:oestan:J van 64Zn 
voor relatieve waarden van beta s•o• van 
l.o, 1.5, z.o en 3.0 • 
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~ 

oe waardeS van de detormatieparame~:ers van de versenBlende 
ter".en van de potentiaal zijn getij~ qekozen. Zoals blijkt uit 
fig•tur 5 levert vergroting van beta s.o. geen verbetering op 
b i j aanpas s i n g van de 2 + t oe st a n d 11 i j 6 4 Zn. Wanneer bet a i • 
vergroot wordt verdWijnt de overeenkumst tussen theorie en 
exp~riment zelfs nog sneller. Omdat dnze tendens zich uij alle 
Zn•isotopen voordoet is er gekozen voor beta i. = beta s.o. = 
1. In tabel 2.6 staan de absolute waarden van bdta- de 
def.,rmatieparameter van cse reële po\:entiaal, ver1t1lll zo ats 
berekend met de aF en de FG potentiaat ,.arameters• 
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isotoop 64Zn 66Zn 66Zn 70Zn 

toec;tand parameters 

2+ 

2+ 

3-

J-

TatPd 2.6 

BF '). 26 4 0.229 0.210 0.203 

FG o. 252 o. 23 4 0. 21) 8 O. 2U 1 

BF 0.219 0.218 0.213 o.19s 

FG o. 212 o. 225 0.2J7 0.194 

Absolute waarden van de deformatieparameter 
beta die volgen uit berekeningdn met de 
BF en de fG potent i aalpar ameters• 

o~ uiteindelijke resultaten staan in figuur ó t/m 9. Oe norme• 
r1n~ van de theoretische curves is hierbij zo gebeurd dat het 
eerc;te maximum in de differenti~le werkzame doorsnede lo goed 
mogelijk is aangepast. Bij de 2+ toestanden is een zo goed 
mogelijke overeenkomst gezocht tussen theorie en ex:perim~nt bij 
de hoeken tussen 20 en 41 graden' bij de 3• toestanden bij de 
hoe~en tussen 35 en 56 graden. 

Er kan meteen gekonstateerd worden dat de verschillen tussen 
de ~anpassing met de BF parameters en de aanpassing met de FG 
par"meters minimaal zijn. 

i 
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Figuur 6. Differentiële werkzame doorsnede en analyserend vermogen· 

van de eerste 2+ toestand van 64zn en 66zn. 

Oe 2+ toestanden. 

DA differentiile werkzame doorsnede blijkt niet over net hele 
gebied overeen te ste•men met de theorie. Het •inimum rond 120 
gra1en is in ae theoretische krommen nauwelijks terug t~ vinden 
bij 64ln• 66Zn en 68Zn. Bij 70Zn is dit effekt verdwenen. Een 
oor1aak hiervan kan gelegen zijn in de onzuiverheden di~ in het 
tar~et voorkomen. Hierdoor moet het programma •PIEK• pieken 
sch-.iden die dicht bij elkaar liggen en dit kan grotere fouten 
in 1e aantallen tot gevolg hebben dan in de hier to~gepaste 
anatyse is aangenomen. Een andere mogelijke oorzaak hiervan kan 
gevonden worden in het schillenmodel. Het blijkt namelijk dat 
b i j 10 Z n 2 n e ut r o n en de 2 P ( 1/ 2 ) s u b se h i l oP vu ll e n" te r 011 i j l bi j 
de overige Zn·isotopen deze subschil Leeg is. Verder is bij 
64Zn en 6óZn de 1F(5/2) subschil maar gedeeltelijk gevuLd• maar 
dit heeft geen duidelijke verandering van de differentiële 
wer~zame doorsnedes tot gevolg. 
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Figuur 7. Differentiële werkzame doorsnede en analyserend vermogen 

+ 68 70 
van de eerste 2 toestand van Zn en Zn. 

0 • a an () as s i n ge n v a n de a na l y s ere n d e ver m o 9 e n s z 1 J n v r i j 9 oe d • 
Er lijkt een kleine faseverschuiving van de t~eoretische kromme 
ten opzichte van net experiment aanwezig te zijn, maar verder 
geeft de theoretische kromme at de 11etingen goed weer• Bij 70Zn 
is er een sLechte aanpassing bij de hoeken tussen 80 en 130 
gra1en. De oorzaak hiervan kan waarschijnlijk, net als bij de 
differentiële werkzame doorsnede, gevonden worden in de 
cor,.ecties voor de onzuiverheden af in hst feit dat de effekten 
van het schillenmodel niet in de berekening meegenomen zi in• 
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Figuur 8. Differentiële werkzame doorsnede en analyserend vermogen 
- 64 66 

van de eerste 3 toestand van Zn en Zn. i 

De 3• toestanden• 

o~ differentiële werkzame doorsnedes worden goed adngepast 
doo~ ae theorie. Hetzelfde geldt voor de analyserende v~rmogens 
van &6Zn~ 66Zn en 70Zn. Oe overeenstemming tussen theorie en 
exp~riment is niet al te groot bij het analyserend ver•ogen van 
de 3- t oe s t a n d va n 6 4 Zn. E !t n reden h i er v o o r is dat i n d e 
spe~tra de pieken van de toestand met een Q•waarde van •3.060 
MeV overlap hebben met de pieken van deze toestand. Hierdoor 
kun~en de aantallen counts in de twee ~ieken niet nauwkeurig 
bep"ald worden en dit effekt werkt vooral sterk 'door in net 
analyserend vermogen• 
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Figuur JO. Differentiële werkzame doorsnede en analyserend vermogen 
64 van de toestand van Zn met een Q-waarde van -3.060 MeV. 

De theoretische krommen zijn berekend voor 1-waarden van 

2, 3 en 4. 

H~t analyserend vermogen van de toestand •et een Q•waarde van 
-3.,60 MeV blijkt inderdaad ook zeer slecht bepaald te zijn 
<zi~ figuur 10>. Hieruit kunnen zeker geen conclusies getrokken 
wor1en. In figuur 10 staat ook de differentiële ~erkzame 
doorsnede van deze toestand uitgezet. Ce theoretische krommen 
zij" gepaald m.b.v. de FG potentiaalpara•eters voor L·waarden 
van 2, 3 en 4 met bijhorende pariteit. Uit deze resultQten kan 
gec~ncludeerd worden dat de l•waarde zeker niet 3 moet zijn, 
maar of het 2 of 4 is kan uit deze gegevens niet bepaald 
wor1en. 
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l H DISKUSSIE VAN DE RESULTATEN 

Het minimale verschil dat aanweziq is tussen berekeningen met 
de BF en de FG potentiaal is geheel volgens de verwachting 
gez;en de kleine versehitten die optreden bij de eldstische 
verc;trooiing. Oe toepasbaarheid van :ie tneorie ZllU bedèl'lkelijk 
zij~ ~anneer Zulke kleine versehitten in de eldstische 
ver~trooiing grote invloed hebben op de inelastische 
ver«>trooiing. Oe goede overeenstemming is een aanW1Jling dat 
het Zeker geoorloofd is om de globale potentiaalbenadering toe 
te , assen. 

Er zijn voor zov~r bekend geen andere •etingen geaaan aan 
q),p•> reacties aan Zn•isotopen met een proton-energie rond ZO 
HeV zodat vergelijking van de differentiële werkzame doursnedes 
en anaLyserende vermogens met andere resultaten niet mogelijk 
is. Haar de gevonden waarden van det d~formatieparametdr beta 
wor1en bevestigd door de waarden die gevonden zijn bij <P'P') 
rea~ties met een proton-energie van 11 MeV /11/ en met een 
pro':on•energie van 50 HeV /12/. 

H~t feit dat beta s.o.= beta i. = 1 iS in overeenste1111 i:~9 raet 
de verwachtingen die gebaseerd zijn op resultaten van ~roegere 
metingen die in de groep ~edaan Zijn 151. Hieruit bleek \Jat bij 
6Z~i beta S•O• gelijk moet zijn aan 1.25 en dat beta i. gelijk 
mo3 t zijn aan 1. Er werd dan ook verwacht dat bet a s.o. 
ong~~eer gelijk is aan 1 en dat oeta i. ;J!lijk is aar~ 1. Aan 
d e z ~ v e r w a c 111 t i n g i s za k er vol d a an • 

o~ metingen aan 70Zn zijn '}edaan met een target dat isotopisch 
veet onzuiverder is dan de overige targets• Zoals blijkt uit de 
restltaten is het toch IIO:Jeliik om hiervo:»r zo te corrigeren 
dat de uiteindelijke resultaten van de metingen nauweliJkS van 
!à l e ~ h t er e kw a l it e i t z i j n d a n de re s u l t a te n va n :ie 11 e t i r1 ge n aan 
de overige targets. 

In figuur 11 staan de differentiële werkzame d~Jorsnedds en de 
anatyserende vermogens uitgezet van de eerste 2+ toestanoen van 
enige Ni-isotopen~ zoals d1e vermeld staan in het proefschrift 
van J.P.M.G. Helssen /1/. Er blijkt aat de aanpassing van de 
differentiële werkzame doorsnedes van de Ni-isotopen slechter 
zijn dan van de Zn·isotopen. De helling van de theoretische 
kro"men na het eerste maKimL.m verschilt meer van de helling van 
de'~•perimentele punten dan :>ij de Zn•isotopen. Het •inhum 
ronf 120 graden ~ordt diertengevolge ook niet goed aangepast• 
ver1er kan bij de analyserenc1e vermogens ook de verschuiving 
van de theoretische krommf ten opziehts van de 
experimentele punten waargen~men worden. 

Deze effekten doen zich \loor bij isotopen met een massagetal 
van 56 tot 66, waaroi j in het geval van Ni het aantal jlrot)nen 
zelfs magisch is. Dit stelt de gevolgtrekking uit de vorige 
par.,.graaf, dat het verdwijnervan de afwijking bij 70Zn een 
schillenmodeleffekt is' op t.osse poten• Voorat aangezien bij 
601n voor neutronen alle sub~·chillen tot de ZPC3/2) Vol en de 
overige subschillen leeg zijn, terwijl ar toet~ geen veroetering 
in 1e aanpassing optreedt• Het verdient mijns inziens Jan ook 
zek'H aanbeveling om metirgen te doen aan enige Ge32 1sotopen 
om ~e zien of het verschil tussen theorie en praktijk hier 
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ver1wijnt bij 72Ge• dan is namelijk hier de 2P(1/2) !»Ubschil 
vol. 
o~t de overeenkGmst tussen theorie en experimentele resultaten 

bij aanpassing van de 3• toestanden groot is bevestigt de 
ver~achting• Uit de resultaten uit het proefschritt van 
J.P. M.G. Helssen blij kt namelijk ook dat aanpassin~ van de 
ovargang van O• naar 3- zeer goed mogel i j4( is• 

Uit het niveauschema van 64Zn /10/ blijkt dat rond -3.~60 HeV 
verc;chillende niveau•s aanwezig zijn (figuur 12,. Omdat van at 
dezq niveaus de t·waarde niet bekend is• kan de l·wadrde van 
het niveau met een Q•waarde van -3.060 HeV niet op deZd ~ijze 
bepaald worcjen. 

figuur 11. 

6:t~, ..,.ro 
i p .}() "''1f'• 
, •,,l'H'\.VI 

,.,. 

·. 

Oifferenti~le wer~zame doorsnede en anaLys~rend 
vermogen van de eerste 2• toe stand van en i~e 
Ni•isotopen die gemeten zijn door J.P.H.G. Hetssen. 
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2 I SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In dit onderdeel van het verstag zijn metingen aan de inelas• 
tische verstrooiing van gepolariseerde protonen met een energie 
van 20.4 HeV aan 64Zn, 66Zn, 68Zn en 70Zn geanalyseerd. Gemeten 
zij~ de differentiële werkzame doorsnedes en de analyserende 
ver~ogens die horen bij overgangen, waarna de kern achtdrblijft 
in 1e eerste 2+ of in de eerste 3- toestand. 

T.,eoretische berekeningen zijn gemaakt met behulp van collec· 
tieve o.w.B.A. berekeningen aan een optische potentiaal. 

Er kan gesteld worden dat veel resultaten van dit onderzoek 
in ~e lijn der verwachtingen liggen. Ook hier blijkt het 
m1n1mum in de differentiële werkzame doorsnede van de 2• 
toe~tand rond 120 graden slecht aangepast te worden met de 
bestaande O.w.B.A. theorie. Ook hier worden de 3• toastanden 
goe1 aangepast. 

E,. zijn echter ook enige afwijkingen van de verwachtinyen. Ten 
eer~te dat het mini1um in de differentiële werkzame door~nede 
van de 2+ toestand van 70Zn goed door de theoretischa kromme 
wor1t aangepast. Hiervoor kan geen sluitende verklaring 
gevnnden worden. 

T~n tweede is bij 64Zn een relatief sterk niveau met een 
Q•w1arde van -3.060 MeV gevonden• De t•waarde, en dus ook de 
pariteit, kan met de resultaten van dit onderzoe~ niet 
vastgelegd worden. Dit kan bijVoorbeeld wel •et een 
spectrograaf gebeuren. 
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3 HET INSTRUMENTELE GEDEELTE 

0~ groep Experimentele Kernfysica heeft een bron Voor qepola• 
ri'i"erde protonen,. die bUiten het cYclotron is aangebra(...ht• oe 
gepolariseerde protonen worden met behulp Vdn een 
inj."ctiesysteem dat de Lorentzkracht met behulp van electrische 
velden compenseert C3.A) in het centrum van het cyclotron 
gebracht. Daar je transporteigenschappen sterk 11an de 
spa~ningen op de electroden afhangen en jeze spanningen aan 
velP.rlei storingen onderheVig zijn Wordt overwogen ze te 
stabiliseren. ~iertoe werden enige eigenschappen van de 
spa~ningsbron gemeten <3·8). Voor een stabilisatie met behulp 
van de !JDPll/03 llicrocomputer Zijn ee11 A·D•C• en een D•A•C• 
nod;g. Een A·D·C· was beschikbaar, de D.A.C. werd gebouwd 
(3.r.). Een stabilisatie eKperiment wordt beschreven in 3.D. In 
3.E zijn enige berekeningen aan een eenvoudig theoretiscn model 
gedaan. In 3.r staan de resultaten van de metingen 11ermeld• 
Tenslotte volgt in 3·G een Salllenvatting va" dit hoofdstuk met 
eni9e conclusies. 

3 A HET TROCHDIDALE INJECTIESYSTEEM 

0~ bron Van de gedeeltelijk gepolal'i;ieerde protont:nbundel 
waa~mee onder andere de metingen gedaan zijn die in sectie 2 
besr:hreven z1 Jn bevindt zich bUiten het cYclotron. Door Beurtey 
en Durand /6/ is een trothoidaal injectiesysteem voor dd bundel 
ontworpen dat bestaat uit paren electrodes, waartussen de 
protonen zich voort:>eWegan. Een scttematische OllJrsnede van dit 
injP.ctiesysteem is in figuur 13 getekend. 

J~ intensiteit van protonen die op een zodanige IDanier ir~ het 
cen~rum van het cyclotron aankamen dat ze erdoor 11ersneld 
kunnen worden is sterk afhankelijk van de spanningen van de 
eler:trodes. In figuur 14 staat de externe bUndelintetnsiteit 
uit"ezet als funktie van cte spanning op ee11 willekeurig paar 
eler:trodes. 

(c:::.::. ~~ 
~:-~.mediaan-vlak 

~;guur 13. Schematische doorsnede van de injector·electrodes 
voor radiele injectie van de protonenbundel in het 
cyclotron. 
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V 
) 

Fiquur 14. Bundelintensiteit j als fUnktie van de soannin9 V 
van een willekeurig paar electrodes. 

Bij de uitvoering van experimenten is gebleken dat de spanning 
op 1e electrades niet konstant is. Dit gebaurt om twee r~denen• 
Ten eerste doorjat er doorstagen optreden tussen twee 
ele~trodes. Ter voorkoming van langdurige doorslagen is er 
tus~en de spanningsbron en de electrades een 10 HDhm-wtterstand 
aan1ebracht die er voor zorgt dat, zodra er een struom gaat 
lop~n, de spanninq van de electrode Zakt, waardo3r de Joorslag 
ophoudt• Bij meting is gebteken dat de doorslagen tussdn 10 en 
100 microseconden dUren. Na de joorsta~ duurt het echter 
sec~nden voor de spanning op de oude waarde terug is. 
Ten tweede door interne veranderin~en in de voeding, o~warming 
etc. 

Hcot is de bedoeling om in da toekomst de spar~ni ng va1 Je etec· 
trode zelf te stabiliseren' dus achter de 10 HOhm·we~;~rstand. 
Dit moet zo traag gebeuren dat doorslagen nog steeds dour de 10 
MDh"'·weerstand geJoofd worden, maar zodra dit gebeurt Is moet 
de spanning weer zo snel mogelijk op de oude waarde 
ter'•ggebracht "'orden. Omdat het liloeilijk is om in de 
Bra~denburg 705 spanningsbron een extra terugkoppeling in te 
bouwen met behoud van stabiliteit, is er gekozen voor een 
digitale terugkoppel ing. Hiermee is het namelijk mogelijk om na 
een regelactie te wachten tot alle slingeringen, die hiervan 
het gevolg zijn, uitgedempt Zijn. Deze zat aLs volgt uitgevoerd 
war 1en: 
Oá ~oanning op de electrode wordt met behulp van een A.o.c. 
gem~ten. Via CAHAC /14/ wordt de digitale Uitvoer van dtt A·D·C· 
gel~zen door een POPll/03 microcomputer, die de bttnodigde 
ter'tgkoppeling berekent• De digitale uitvoer hiervan wurdt via 
CAHAC en Eurobus /15/ naar een o.A.c. geschreven. Hier wordt 
dit digitale getal omgezet in aan anatoog signaal dat aan de 
spa~ningsbron wordt toegevoerd. Na een te kiezen w.;chttijd 
wordt de cyclus herhaald. 

Ha.t is het doel van dit onderzoek om aan te tonen dat de 
uitgangsspanning van de spanningsbron op deze manier 
gestabiliseerd kan worden en om enig inzicht te krijgen in de 
effekten ::tie hierbij een rot spelen• 
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3 B UE BRANDENBURG 705 SPANNINGSBRON 

Oe spanningsbronnen van de verschillende electrades ~an het 
inj '!Ctorsysteem z 1 Jn gefabriceerd door de firma BranJenburg. 
Als testmodel is gekozen type 705. Dit type heeft een •aximale 
uitgangsspanning van 15 kV, die al naar behoefte positief of 
neg~tief kan zijn. Het gedrag van de spanningsbron is gemeten 
in het frekwentiegebied van 0 tot 2000Hz. Hier zullen slechts 
die resultaten van 111etingen vermeld worden dia van belang zijn 
voor dit onderzoek· Een uitqebreida beschrijving van de 
resultaten is gegeven in raterentie 13. 

I~ figuur 15 is een principe-schema van de spanningsbron gete
ken1. Oe twee ingangen van de verschiLversterker Zl Jn 11ent~ades 
dh verder in dit verstag met VlO en Vll aangeduill zullen 
wor1en. 'iet gelijkspanningsniveiiU van :hZe ro:~sters is •112 V 
en daarom wordt, om toch ten opzichte van aarde t~ kunnen 
aarl'ituren, het in figuur 16 geschetste aanstuurnetwerk 
gebruikt. Oe gel i jkspanningsniveau•s van •224 V en 29l V zijn 
int~rn in de spanningsbron aanwezig• 

2 kpF 

220 kpF 

Figuur 15. Principe-schema van de spanningsbron• 

i 

V. 10k 
1 

Figuur 16. Schema van het aanstuurnetwerk dat gebruikt 
is om de spanningsbron aan te sturen. 

E~n zeer belangrijke conclusie die uit de metingen gtttrokken 
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kan worden is dat zoveel mogelijk vermeden dient te worden 011 

aan te sturen op het rooster van pentode V11· Wanneer dit wel 
gebqurt verandert men namelijk de imPedantie Van het in de 
spa'1ningsoron aanwezig terUgkoppelnetwerk· 

a;; meting van de stapresponsie blijkt dat de spanningsbron 
zie~ gejraagt als een oscittatorisch gedempt twedde·orde 
sys~eem. Oe eigenfrekwentie bedraagt ongeVeer 250 ttz. Bij 
v e r ,., r o t i n g v a n d e a b s o t u t e w a ar de v a n d e u i t g a n 9 s :. pa n n i n 9 
treqdt •stew rate" op, dit betekent dat de verandering van de 
spa'1ning maKimaal een bepaald aantal volt per seconde bddraagt. 
De ~eden Voor dit gedrag kan niet achterhaald worden, maar de 
w aaf"de .., an de "s lew ra te• is zo groot lat dit ~een naqati eve 
inv'oed heeft op :h stabilisatie van de uit9an9sspannin9 op de 
man;er die in dit verslag beSchreven staat. 

Uh metingen van de wisselsPanningskarakteristieken Vo!gt dat 
de spanningsbron Zich gedraagt als een tweede•orde systeelll met 
t w e q ge l i j k e t i j d co n s t a n t e n va n o ng e vee r 1 m s H • In f i ~ uur 1 7 
is de uitgangsspanning Uitqezet in een potair dia:jram bij 
verandering van de frekwentie van 5 tot 2000Hz bij aansturing 
op het rooster van VlO en Vll. 

o-, gelijkspanningsversterking blijkt lineair te zijn. Een ver· 
and~ring van :te roosterspanning va, VlO wordt 160 maal 
ver,.terkt aan de uitgang Waargenomen. Oe 
gel ; j k s Pa n n i n g s ve r s te r k i n :J bi j aan s t u r i n g v a n V 11 k d n n i et 
gegeven worden, omdat deze afhankelijk is van de grootte van de 
weerstanden van het inkoppelnetwerk• 
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3 C DE D·A·C· 

Een O.A.c. COigital to Analo9 Converter) is een interface 
.. aa,.in een digitaal woord wordt omgJ zet in een a1latoge 
spa..,ning. Oe O.A.C· is bij dit eKperiment nodig als schakel 
tusc;en de PDPll/03 microco•puter en de Brandenburg 
spa.,ningsbron • 

o." een D.A.c. te •aken die ook voor anderen van nut ka,, zijn• 
is deze D·A·C· ontworpen voor gebruik in het Eurobus systeem 
/15'• dat in de vakgroep Deeltjesfysika ontwikke&.d is• 
Aanc;turing van het Eurobus systeem gebeurt door de ~OP11/03 
microcomputer via een interface die in CAHAC /14/ geplaatst is. 

Oe D·A·C· kan zowel in een statis~;he IIOde ats in een ~epulite 
moj~ georuik t worden. In de st at ische mode hedft de 
uit~angsspanning de waarde die hoort bij het laatste getal dat 
naar de o.A.c. geschreven is. Dit gebeurt ook in de yepulste 
mod ... Maar hier wordt na je putsctuur. die bepaaLd wordt door 
een monostabiele multivibrator en die continu Qevarieerd kan 
.. arden van l•5 tot 5 microseconde. de waarde van de 
uitgangsspanning op nul volt :Jebracht• Bij dit eK:.eriment is de 
statische mode gebruikt• de gepulste mode is ingebouwd als 
o p t i e t en b e h oe v e va n a nd e re 1 e b r u i k e r s. 

Oe o.A.c. wordt in de bipolaire mode gebruikt waarbij het ba• 
reitc: van de uitgangsspanning Loopt van ·10V tot tlOV. Oe 
vol'1ende combinaties kUnnen bereikt worden door enige 
ver~indingen te veranderen: 
bip"laire mode• bereik van ·sv tot •sv. 
bipnlaire mode• bereik van ·2.5V tot +2.5V. 
mon"potaire mode• bereik van 0 tot +10V. 
monr,pol ai re mode• bereik van D tot +5V. 
Een kleiner bereik heeft tot gevolg dat de nauwkeurigheid van 
d e 0 • A • C. t oe n e e m t • 

Oe getallen. die in binaire cOde de o.A.c. binnenKOIR81l W:>rden 
in een bUffergeheugen weggeschreven• Dit buffer~eheuqen is 
dir .. kt aangestoten op het gebruikte Harris 12 bit rt1•562·5 
o.~.c. circuit• Omdat alle bits van een nieuw woord niet gelijk 
bin..,enkomen. de tijd die nodig iS om een bit van nut op een te 
zetten verschilt van de ti id die no:tig is om een bit var~ een op 
nul te zetten• ontstaat er aan de uitgang van de o.A.C. 

i 

kor~stondig een verkeerde spanning• Deze pieken worden 
•gtitches• genoemd. Achter het O.A.C. circuit is daarom een 
Har,.is HA-2425•5 samPle and hol::t Versterker geplaatst• 111 deze 
verc;terker beVindt Zich een etectronische schakalaar• Wanneer 
dez~ gesloten is werkt de versterker als een operationele 
verc;terker en wanneer de schakelaar open is blijft de 
uitgangsspanning op haar Laatste niveau• De schakelaar zal 
nor'ltaal open staan. maar ter voorkoMing van "gli tches" zat hij 
gestoten wordenbij veranderingen in het buffergeheügen. 

Bij het ontwerp zijn de volgende eigenschappen van de :4ebruik• 
te ~ircuits van belang. 
tiet ~U-562•5 D.A.C. circuit benadert na maxhaat 400 
nan~seconde de ingestelde waarde met een nauwkeurigheid van 
O.llt. 
Oe schakelaar in de HA-2425•5 sample and hotd versterker heeft 
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een schakeltijd van 50 nanoseconde. 
Het buffergeheugen heeft een maximale scllakel tijd 11an 30 
nanllsec onde. 
Bij het ontwero blijkt dat ook een nancs·poort nodig as• Deze 
!leeft een maximale delay•tijd van 15 nanoseconde. 

M,.,t behulp van deze g~gevens is het in tiguur 18 geschetste 
ontwerp van de O.A.C. gemaakt• De vot9ende invoerlijndn zijn 
van belang: 
wrtt: geeft het begin van een schrijfcommando aan 
swó : geeft aan ot de D.A.C. statisch<=O) of geoulst<=1) 
geb,.uikt wordt 
d0·111: datalijnen 

In de gepulste mode wordt de uitgangsspanning na afloop 
van de putsduur gelijk aan nul volt• Het HI-5&2•5 
O·A·C• circuit wordt bipolair gebruikt en dus moet dan 
het H<ost) S<ignificant) B<itJ )elijk Zijn aa11 een en 
de overige bits gelijk aan nul• Omdat de gepulste •ode 
bereikt wordt door alle geheugenbits op nul te zetten, 
is d11 <HSB) tussen het geheugen en het D·A·C• circuit 
ge'inverteerd· D11 is voor het geheugen al een maal 
gel'nverteerd om er voor te zorg!n dat een getal dat 
naar de D.A.C. geschreven wordt onveranderd bij het 
D·A·C• circuit aankomt. 

H,.,t timing diagram dat bij dit ontwerp hoort is gegeven in fi• 
guu,. 19. In anderdeel A staat de timing bij het schrij11en van 
een getal naar de D.A.C. In onderdeel B staat de tiai11g die 
hoor-t bij het etaaren van het buffergeheugen, wanneer de D.A.C. 
in de gepulste mode gebruikt wordt. Nsh geeft aan of de sample 
and hold versterker in de sample <=0) of in de hold <=1) mode 
sta'lt. 

l~ O.A.C., die Volgens het in deze paragraaf beschreven prin• 
cip~ gebouwd is, blijkt in de praktijk maar 'èn netdeel te 
heb~en. Ooordat bij het ontwerp van de print, waar~p de D.A.C. 
is aangebracht' het analoge gedeelte niet geheel gescheiden is 
11an het digitale gedeelte, blijten er op tut uitgangssignaal 
toe., "glitches" voor te kollen• Deze worden veroorzaakt doordat 
de 1igitale leidingen, die kort langs analoge Leidingen lopen• 
doo,. inductie zorgen voor spanningssprongen op de analoge 
Lei1ingen wanneer er spanningssprongen mptrede~ ~P de ~igitale 
te'i1ing. Deze "glitches" duren maximaal 30J nanoseconde. Cmdat 
de Brandenburg spanningsbron ongevoelig is voor signate' 1et 
een frekwentie hoger dan 10kHz., hebben deze •gtitchds" geen 
in11loed op de uitgangsspanning. Oe D.A.C. is dus toch yeschikt 
voor ons onderzoek. 

Oe lineariteit van de O.A.c. is onderzocht· In figuur ZO staat 
de afwijking van een rechte lijn Ui tgezeb die de 
uitaangsspanning vertoont wanneer deze wordt uitgezdt als 
funlctie van het naar de D.A.C· geschreven getal• Oe afwijtdng 
bliikt slechts in enkele gevallen meer dan 1/2 Lceast) 
SCi3nificant) B<it) te zijn. Dit resuttaat Voldoet niet geheel 
aan de verwachting dat alle punten min:hr dan l/2 LSB atwi jken' 
maar voor ons onderzoek is deze lineariteit ruim voldoende. Een 
red"n voor deze grotere afWijkingen kan Zijn dat de teaparatuur 
van het o.A.C. circuit h0 ger is dan 25 graden. Bij deze waarde 
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bedl"aagt de nonl i near itei t maximaal 
temreratuurgeoied van 0 tot 70 
nonf_ ineariteit maximaal 1 LSB• 

1/2 LSB. Over net hele 
graden bedraagt de 

D~ gepulste mode van de D.A.C. werkt, afgezien van de 
•gl;tches•. goed· Wanneer de u1 tgangsspanning een grote stap 
vertoont kan hierbij dUidelijk de .. slew rate" van de sa•ple and 
hold versterker waargenomen worden. De uitgangsspanning 
ver.,.ndert namelijk maJCimaal 5 V per microsecon::te• 

dO
diO 

buffer 

b-----t - - - - -1---------r 

30 

Figuur 18. Ontwerp van de D.A.C. 

Symbolen 

0 
;;>c

o 

® 

nand poort 

inverter 

geinverteerde in- of uitgang 

monostabiele multivibrator 

Eigenschappen 

D.A.C. 

--
400 

Monostabiele multivibrator start op positieve stap aan de ingang 

(N.B. wanneer de ingang geinverteerd is dus op negatieve stap) 

Buffer : clock schrijft data in het geheugen. Werkt op positieve stap. 

clear zet alle geheugenbits op nul. Werkt op negatief niveau. 
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Onderdeel A Timing bij het schrijven van een getal naar de D.A.C. 
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3 0 DE E~PERIMENTELE OPSTELLING 

R~nd de Brandenburg 705 spanningsbron is een opstelling ge• 
boulfd ter stabilisatie van de uitgangsspanninQ• In deze 
opstelling moeten in principe drie acties uitgevoerd worden. 
Ten eerste moet de spanning gemeten worden~ ten tweede moet uit 
de gemeten spanning een nieuwe aansturing voor de spanningsbron 
berekend worden en ten derde moet deze aansturing aan de 
spa~ningsbron aangeboden worden. 

OP- uitgangsspanning wordt bepaald door de stroom te meten door 
een 100 HOhm•weerstand, die aan een kant aan de spanningsbron 
zit en aan de andere kant aan aarde• Deze stroom wordt omgezet 
in een stroom naar spanning omvormer in een spanning, die 
e ve "red i g i s 11 e t de stro o 11 • 0 e ze s p an n in 9 i s gel i j" aan d e 
uitgangsspanning van de spanningsbron gedeeld door 1000. Deze 
spa"ning wordt gemeten met een leCroy 2232A 32 kanaals A·D·C· 
< An a l o g t o 0 i g i t at Co n ver t er ) • In de z e A. 0. C. wo r d t de a na l o g e 
spa"ning aan de ingang omgezet in een 12 bit digitaal woord, 
dat evenredig is •et de aan~eboden spanning. Deze A.D.c. wordt 
bed~even in CAHAC. Een beseftrijving hiervan is geg~ven in 
raforenties 14 en 16. Oe A.o.c. wordt gebruikt in de gepulste 
modq, dit oetekent dat na een puls o~ de gate•ingang 
achtereenvolgens, gedurende een tijd van 550 microseconde per 
kan:tal~ de spanning op de 32 kanalen wordt gemeten. Het eerste 
kan,al, :tat bij deze metingen gebruikt wtJrdt~ kan dus na 
minimaal 550 •icroseconde ui tgetezen we»rden• Dit uitlezen 
geb~urt door de PDPll/03 microcomputer. 
D~ nieuwe aansturing van de spanningsbron wordt bereKend als 

ontJ,.rdeet van het programma •NSTAB• in de P0P11/05 micro• 
computer• Oe algoritnme ;Ji3 hierin Uitq!tVoerd w1rdt luidt in 
woo~den als volgt: het verschil tussen de gewenste wadrde van 
de ~panning en de gemeten waarde wordt vermenigvuldigd met een, 
vri i te kiezen, terugkoppelfaktor. Dit getal wordt opgeteld bij 
de vorige aansturing van de spanningsbron• 

H~t aansturen gebeurt via de O.A.C. De analoge spanning hier• 
van dient als ingangsspanning van een inkoppelnetwerk als in 
fi~•tur 1& geschetst is. Enige weerstanden in het iakoppel• 
netl.ferk Zijn veranderd~ namelijk de 390 kOhm weerstanden in 100 
kOh11t en de 1 HOhm in 270 kOhm. Dit heeft tot geVolg dat een 
vér:tndering van de ingangsspanninq Vi een verandering van de 
roo~terspanning van VlO (fig 15) Vr veroorzaakt ter qrootte van 

Vr = V i f 5. 

Vo~r de verandering 
spa n n i n g s bron V u ge l d t: 

Vu = 160 * V r • 

van de 

<3.0-1) 

u i tg a n g s s P an n i n g van de 

<3.D•2) 

O"ftdat Vi maximaal 20 V is~ bedraagt het maximate bereik van de 
uitgangsspanninq 640 V 

Oeze drie regelacties zijn samengevoegd in het programma 
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"NSTAB". f-iet floW :Hagram hiervan is getekend in figuur 21• De. 
1 n v ., er p ar a met e r s z i j n : 
•ge•.,enste waarde van de uitgangsspanning zoals die door de 
A.o.c. gelezen wordt 
·ter\,lgkopt~elversterking I< 
- w a c h t t i i d t u s se n t .,.e e op e e n vo l q e n d e 111 a l en l e z en v a n d e A • D • C • 
·het aantal malen dat een aansturing naar de O.A.C. ge~chreven 
wordt. rs dit aantal overschreden dan begint het programma 
opn;euw bij start. 

Ats uitvoer worjen gegeven de waardera van de A·D·C·' wanneer 
dezq ongelijk z i in aan de gewenste waarde. Verder wordt hierbij 
het aantal malen jat de spanning gelijt was aan de yewenste 
waa~de vermeld sinds de Laatste maal een afwijking optrad. 
Dmd~t ook de tijd die er nodig js voor de Verscnillende 
ond 0 rdelen van de atgorithme bekend hP kan uit de 
u1t~roerge~vens het verloop van de spanning in lle tijd 
gereconstrueerd worden• 

i 



1\ 

i 

Figuur 21. 

-40-

,[I 

start 

' 

' 
gate puls naar A.D.C. 

wacht 20 rnsec 

lees A.D.C. 

~ 

v 

invoergegevens 

V 

gate puls naar A.D.C. 

wacht 20 rnsec 'I' 

lees A.D.C. 

\1 wacht 

(N-1)*-20 
gelijk aan 

gewenste waarde 

neen Ja ~~ 

,11 '" / 

bereken aansturing 

'V 

aansturing binnen 

bereik D.A.C. 

neen Ja 

,~ 

schrijf aansturing 

naar D.A.C. 

\. , 
Flow-diagram van het programma "NSTAB" 

ter stabilisatie van de uitgangsspanning 

van een Brandenburg 705 spanningsbron. 

rnsec 

De ingestelde wachttijd bedraagt Njt20 rnsec. 

• 



- 41 -

3 E EEN THEORETISCH HOOEL 

a; j de opstelliny~ die in de vorige sectie beschr~ven is~ 
wor1t de waarde van de uitg~ngsspanning niet continu yemeten~ 
maar slechts op nauwkeurig vastgelegde tijdstippen. Zulke 
systemen noemt men 8 Sampled data systems•· Analoog aan de 
Laptace-transformatie voor continue syste•en is voor 8 Sampled 
dat1 sYstems• de z•transformatie ontwikkeld. Een goede 
bes~hrijving van de z•transformatie en de toapassing hiervan 
sta1n in referenties 17 tot en met 19. In oeze sectie zuLlen de 
re»ultaten van de theorie zonder verdere toelicating toegepast 
wor1en. 

o~ze theorie zal .. orden toegepast op een vereenvoudigu model 
van ~e oostelting• Oe spanningsbron gedraagt zich als een 
twe~de·orde systeell met twee tijdconstanten van 1 msec. Wanneer 
nu de wachttijd Ta in de al gor i thme groter of gelijk aan 40 
msec gekozen wordt~ wordt de uitgangsspanning gemeten door de 
A.t>.c. na minimaal 20 msec. Dan 111ag aangenomen worden dat de 
uitgangsspanning na een vertraagtijd Tv~ die kleiner is dan Ta~ 
haar uiteindelijke niveau van de stapresponsie verkregen heeft• 
Daarom werdt de spanningsbron bij deze analyse beschuuwd als 
een proprtionele versterker met versterkingstaktor Pen 11et ·een 
vert-raagtijd Tv. tn de faktor P worden atle konstante faktoren 
uit net regelsysteem verdisconteerd met uitzondering van de 
ter,tgkoppelversterking k. 

o~ tneorie zal worden toegepast~ waarbij de sample tijd gelijk 
wordt gekozen aan Ta. Oe sample tijd is het interval tussen 
twee ti jdstippenr waarop de spanning be•onsterd wordt~ niet de 
t ij1sduur die het bemonsteren in beSlag neamt. 

o~ z·transtorm van twee ~eelsystemen moet nu bepaald worden. 
Ten eerste van het systeem O.A.C.r spanningsbron en A·D·C· Dit 
gebeurt door de responsie op een eenheidsimpuls aan de ingang 
van de O·A·C· te bePalen. Oe uitgang van de O.A.c. is dan een 
blo~spanning met breedte Ta. Oeze blokspanning kan beschouwd 
wor1en als twee stapfunkties met verschillend teken die een 
tij1 Ta na elkaar volgen. Wanneer de z•transform van de 
sta'lrespons ie gelijk is aan f(z)r dan is de z•transtor111 van de 
blo~funktie g<z>: 

1 g(z) = (1-z-J)~f(z) (3.E-l) 

Om respon5ie van het systeem op een eenheidsstap van de 
o.A.c. is Rm = p. 

Dan geldt f<z> = ~ Pz-n = P/(z-l) (3.E-2) 
-...zJ 

.~ U V 0 l g t g( Z) : 
I z-1 P 

(1-z- )~f(z) = ---1t---"" P/z 
z z-1 

(3.E-3) 

r~n tweede de z·transform van de algorithme. Deze 
o~g~vat als serieschakeling van een proportionele 
met versterkingfaktor k en een integrator• Oe 
hiervan is 

kan w orden 
ver st erker 

z•tr ans for m 

e(z) = k*z/(z-1) (3.E-4) 
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In figuur 22 is een schematische weerga11e van het rege&.systeem 
gegeven. Volgens referentie 18• Pagina 220, Volgt nu: 

(3.E-5) 

Er- kunnen nu twee gevallen onderscheiden worden: 
•k•P = 1. Dan geldt er y(z)/w(z) = 1/z. 
Dit is 1e z·transfarm van een ideale volgregeling met 
liertraagtijd Ta. Dit treedt dus op wannaar aan verandering aan 
de ;ntang van de D.A.c. precies zo aan de uitgang van de A.D.c. 
waa~genomen wordt. 

•k*::~ =F 1. Dan kan 3.[-5 ontwikkeld worden ats: 

l~~I = k.>~PJt-z-l(l+(l-btP)z-l+(l-k.P) 2_.z-z+ .. ) (3.E-6) 
w(z) 

Uit betekent, dat wanneer ween eenhei:lSimputs is•de waarden 
van de A.D.c. gelijk Zijn aan: 

y(3) = 0 
(n-1) • 

y(nlfTa) = ktfP(l-kitP) .,J n;.l,-21 1 .. ---

Wanfleer w een eenRaidsstaP is, dan is 
y(()) = 0 
Y ( n-ttT a) ="i kitP ( I -k'JtP) rn 

(3.[•7) 

(3. E-8) 

de responsie gelijk 
(3.[•9) 

(3.E-IO) 

aan: 

o~ze reeks divergeert als de nor11 van <l•k*P) groter is dan 
1 of als <1-k•PJ gelijk is aan -1. Dit komt overeen met de 
vot~ende situaties: 
·al~ k*P kleiner is áan 0 is meekoppeling gegenereerd• 
•al~ k•P groter dan 2 iS dan ontstaat er een lscillatie met 
toeflemende amplitude 
•al~ k•P gelijk aan 2 is dan oscilleert de uitgang met 
con~tante amplitude 

"~nneer de reeks convergeert kunnen zich de volgende situaties 
voordoen: 
·al~ k•? gelijk is aan 0 is er geen terugkoppeling. y<tJ is dan 
o na f ha n k el i j k van w < z ) • 
•al~ O<k•P<l treedt er kruipende demping op 
·ale; l<k*f-<2 treedt oscillerende demping op, Verder: 11aarmate 

-k*P :tichter bij 1 ligt convergeert de reeks sneller. 

E~n eK:.ctere beSchrijving van het systeem• waarbiJ ook de 
eig~nschappen van de spanningsbron worden meegenomen• is ook 
mo~~lijk. In dit geval worden de formules zo ondoorzichtig, dat 
het fvs isch inzicht er nauwe U j ks door vergroot wordt. 
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k z/(z-1) P/z 

Figuur 22. Schematische weergave 1n z-notatie van het regelsysteem. 

i 
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3 f RESULTATEN 

Het blijkt dat het regelsYsteem goed werkt• Alle effekten, 1ie 
in sectie 3.E beschreven st~an, kunnan wor:hn Waargeno111e11• Een 
zeer belangrijk resultaat is wel, dat Vt>l9ens de theorie de 
sta.,responsie onafhankelijk is van de tijd Ta. In de ~o~raktijk 
is dit niet geheel waar. Wanneer kruioende demping optr~edt en 
Ta gelijt< is aan 1DO mseconde, blijkt een kleine oversnoot van 
de c;panning op te treden (figuur 231. Dit is var;otwenen wanneer 
T a g e l i j k i s a a n 4 0 0 m se c on d e • 0 i t e f f e k t w Jr d t w a ar s c ll i j n l i j k 
veroorzaakt door de vereenvoudigingen, die bij de theoretische 
oer~kenin~en gemaakt Z1Jn• Er wordt dan aok verwacht dat het 
groter wordt naarmate Td kleiner wordt. 

O'lldat de eigenschaPPen van atle deelsYstemen bekend zijn• kan 
delfaarde van P hieruit afgeleid Worden. Deze blijkt 1/16 te 
ZlJ"~• E~toerimenteel blijkt deze waarde door het optreden van de 
over-shoot moeilijk te bepalen• P wordt namelijk experimenteel 
bep'lald door te kijken bij Welke waarde van k de 
kri'lgversterking k*P gelijk is aan 1. Een waarde van 1/11 lijkt 
in dit geval de beste te zijn. Omdat P zo moeilijt 
eKP'Himenteel bePaaU kan worden is het aanvaardbaar om een 
onn1uwkeurigheid van 0.1 aan de waarde van 1/17 toe te kennen. 
In dit geval stemmen de theoretisch bepaalde waarde en de 
exp~rimenteel bepaalde waarde binnen :h grenZen van de 
nau".keurigheid met elkaar overeen. 

In figuur 23 is de stapresponsie van het regelsysteem ~etekend 
voor zodanige waarden van k dat kruipende demping optreddt. Oe 
overshaat die in dit geval optreedt kan met 1et hier gttbruikte 
eenvoudige model niet verkLaard worden• In fi9uur 24 is de 
sta.,reponsie getekend voor waarden van k waarbij osciLlerende 
dem'ling optreedt. rtet feit dat het sYstee11 langzamer naar de 
ei11waarde convergeert naarmate k groter wordt is in 
overeenstem•ing met de theorie• 

I., figuur 25 zijn voor waarden van k gelijk aan 5 reip• 30 
z o we L d e t h e o re t i s c he w aar d en v an d e r es po n s i e 9 e 9 e v en a l s d e 
ex~erimentele punten. In beide gevallen is er een goede 
overeenkomst tussen theorie en praktijk•zeker gez1en de 
onnauwkeurigheid waarmee P bepaald is,. zodat gesteld kan worden 
d~t de theorie een goede beschrijving geeft ~an de 
w er I( el i j k he i d • 

Dat de stapresponsie niet convergeert naar een bepaald~ waarde 
wan11eer de norm van <1-k*P) groter is dan 1, is bij lilatingen 
be~estigd. Zowel de meekoPPeling <als k•P<O) dls de 
osc;Llerende divergentie <aLs k*P>2) is gesignaleerd• 
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3 G SA~ENVATTING EN CONCLUSIES 

Ir, dit hoofdstuk van het verslag zijn pogingen ter stdbilisa• 
tie van de uitgangsspanning van een Brandenb..,rg 705 
spar,ningsbron beschreven• De stabilisatie is verkreg~:~n door 
digitale terugkoppeling. De spanning wodt door een A.o.c. 
gem~ten. uit deze waarde wordt met behulp van een ~OPll/03 
~ic~ocomputer een correctie berekend. Deze correctie wordt via 
een D·A·C· aan de spanningsbron toegevoegd• 
E~n eenvoudig theoretisch model is aan de werkelijkheid 

get"etst. Het blijkt goed te voldoen en afdoenle in staat om de 
gev"nden resultaten te beschrijven. 

Ats einciconclusie kan gesteld worden dat terugkoppjjling op 
dez~ manier zeer goed mogelijk is• Wanneer de kringversterking 
k•P voldoet dan ~<k*P<l treedt krUiPende daliPing OP• wanneer 
l<k•P<2 treedt oscillerende demping op• 
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