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I.Inleiding. 

Een plaatsgevoelige detector verschaft gelijktijdig informatie 
over de energie die de detector absorbeert en over de plaats 
waar bet betreffende deeltje gedetecteerd wordt. 

Plaatsgevoelige detectoren kunnen onderscheiden warden in: 

a.Proportionele tellers, 
b.Scintillatie tellers~ 
c.Halfgeleiderdetectoren. 

~e plaatsdetectie b~ a. en c. komt tot stand via een electrode 
die een·weerstandsdeler vormt.Btj b. wordt gebruik gemaakt van 
~elichtingsverschillen van twee of meer aan het kristal ge
koppelde fotomultiplicatoren. 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van twee halfgeleider
detectoren van het "surface-barrier"-type met de volgende 
specificaties: 

Gevoelig oppervlak: 5 x 20 mmu 
Energieresolutie van het energiesignaal E: ca.30 keV.FWHM. 
Plaatsresolutie van het energieafhankelijke plaatssignaal 

Ex ca. 50 keV.FWHMo,corresponderend met 0,15 mm. 
voor 7 MeV.-deeltjes. 

De verhouding van het aantal deeltjes dat op een target ge
schoten wordt tot het aantal deeltjes 9 afkomstig van een be
paald proces,dat door een detector9opgesteld ender een be
paalde hoek met de invallende bundel~ingevangen wordt is een 
maat voor de differentiele werkzame doorsnede voor dat proces. 
De hoekafhankelijkheid van de werkzame doorsnede wordt dan 
gevonden uit de differentiele werkzame doorsneden bij een 
groat aantal hoeken.Maakt men gebruik van een plaatsgevoelige 
halfgeleider detector,in het vervolg kortweg aangeduidt als 
P.S.D. (Position Sensitive Detector) dan kan men in een 
meting de hoekafhankelijkheid van de werkzame doorsnede over 
een bepaald hoekgebied bepalen. 



II. Confrontatie P. So Do met conventionele halfgeleider..:;. · '. · ,~ 

detector en. 

II.A.Voordelen van P.S.D. 's. 

1.Het simultaan meten over een aantal hoeken. 

2.De hoekresolutie en het aantal "deel"-detectoren zijn 
binnen bepaalde grenzen electronisch variabel,zonder 
dat men veranderingen in het inwendige van de ver
strooi·ingskamer mo et aanbrengen. 
Beperking:Indien de plaatsresolutie van dezelfde groot

teorde of kleiner wordt dan de plaatskanaal
breedte gaan de telsnelheden in naast elkaar 
liggende plaatskanalen elkaar beinvloeden. 
Hiervoor kan bij een lineair te benaderen 
verandering van de werkzame doorsnede met de 
hoek numeriek gecorrigeerd warden.Is dit niet 
het geval,dan moeten er duidelijke minima in 
de telsnelheden ge cre~erd warden (tralie) 
om de plaatsen van elkaar te onderscheiden. 

3.Voor het bedrijven van de P.S.D. zijn slechts twee ver
sterkers nodig,onafhankelijk van het aantal hoeken 
waarover gemeten wordt.Eenzelfde experiment uitgevoerd 

met gewone detectoren,zo dit geometrisch al mogelijk 
is,vereist per gemeten hoek een detector en een 
versterker. 

4.Voor het aantal kabels en doorvoeren geldt eenzelfde 
overweging.Dit wordt van belang indien de detector 
mobiel in de verstrooiingskamer wordt opgesteld. 

II.B.Nadelen van P.S.D.'s. 

1.De maximale depletiediepte was tot voor kort beperkt 
tot 600 fam. ;momenteel zijn er detectoren verkrijgbaar 
tot 1,5 a 2 mm. depletiediepte. 
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Range cl 3He t d p Energie 

600 ~m 34 30 10' ·3 10 9 1 8,6 MeV. 

2000;"m 68 60 27 23 17 MeV. 

Tabel 1.De deeltjesenergie in MeV. met corresponderende 

range in ,,µm. in Si.(1 1 ,2 1
). 

2.De energie resolutie (30 keV.) is wegens een groter 
gevoelig oppervlak en randeff ecten een weinig slechter 

~ dan bij gewone detectoren (10 ~ 20 keV.).In ens experi

ment is dit geen bezwaar daar de energieresolutie van 
het cyclotron ongeveer 0,3 % bedraagt. 

3.Voor de verwerking van beide detectorsignalen is hoog
gekwalificeerde en gecompliceerde apparatuur nodig, 
met name voor de reductie van het E en E signaal tot x 
het quotient 9 het plaatssignaal Xo 
Daar tegenover st~at dat het gelijktijdig verwerken van 
meerdere detectorsignalen zonder resolutieverlies ook 
grote complicaties met zich meebrengto 

4.Coincidente of bijna coincidente detecties kunnen bij het 
gebruik van een P.SoD. niet onderscheiden worden. Met 

5 

behulp van een pile=up detectie kan dit bezwaar gedeeltelijk 
ondervangen worden. Ook bij gebruik van meerdere 
detectoren moeten dergelijke detecties uitgesloten worden 
door middel van een anti~coincidentie circuit. 



III.Vereenvoudigde theorie van P.S.D. 's. 

De P.S.D. kan beschouwd warden als een keten van continu 
gedistribueerde junctie-capaciteiten C en weerstanden R 
van de resistieve laag op de achterkant . 
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Fig.1.De structuur en het equivalent circuit van een 
eendimenionale P.S.D .. Een deeltje invallend op 
X = x wordt gerepresenteerd ale een instantane 
stroombron die de corresponderende plaatsel~ke 
capaciteit ontlaadt. 
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III.A.Ladingsbeschouwingen. 

Voor een geinjecteerde stationnaire stroom i
0 

gelden 
de betrekkingen: 

iE = - id 

i R1 . i R 
io = --=2£·1o = x 

P1 R P2 -r 
De resistieve laag functioneert als een lineaire 
stroomverdeler. 
VoGr een ladingsstoot Q

0 
= .J'i

0
dt = Q0~ S (t)dt = Q

0 
vinden we: 

iE = ic - io 

R L-x = R 

Voor de totaal afgevoerde ladingen betekent dit: 

- Q 0 

R L-x 
R 

( 1) 

(2) 

De resistieve laag functioneert hier dus als lineaire 
ladingsverdeler; zie Fig.2 . 

..• 

0 ---x L 

Fig.2. Het verband tussen de totaal afgevoerde 
ladingen Q en de posities x van de inval~ 
lende deeltjes. 

'\; 
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Voor de af gevoerde ladingen ala functie van de tijd 
geldt vanaf t = o: 

= Qo (1 

R L-x 
=Ir 

R 
= ~x Qo 

RL oR 
~x x 
R ic 

exp -R.t ) 
RL oR .C -x x 

Qo (1 - exp -R.t ) 
RL .R .C =X X 

( 1 -R.t ) - exp R R C 
L-x· x 0 

III.B.Pulshoogtebeschouwingen. 

Om ruis, pile-up en oplaadeffecten te reduceren is 

(3) 

(4) 

(5) 

het noodzakelijk de detectorsignalen te filteren. 
Gebruikelijk zijn de integratie-differentiatie (RC-RC) 
sh~ping en de integratie-delayline clipping (RC-D) 
shaping,voor optimale signaal-ruis verhouding voorzien 
van gelijke tijdconstanten (4' 9 51

9 6'). 
De vorm van de stroompulsen uit de detector wordt niet 
alleen bepaald door het ladingverzamelingsproces in 
de detectorjunctie maar ook door een"uitsmeerproces" 
ten gevolge van de contin~ gedistribueerde capaciteit C 
en weerstand R (3 1 ). 

Dit leidt tot een "ballistic deficit",gedefinieerd ala 
het verschil in amplitude tussen de opgebouwde span
ningen ten gevolge van een infinetesimale stroomstoot 
en die van een stroompuls van eindige duur veroorzaakt 
door het ladingverzamelings- en uitsmeerproces in de 
detector.In het vervolg wordt de tijdsduur van het la
dingverzamelingsproces verwaarloosd,daar daze kort is in 
ve:rgelijking met de tijdconst.a.nten van het uitsmeerpro
oes (10'). 
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Beschouwen we nu het effect van een RC-D pulsshaping, 
tijdconstante '(',op het uitgangssignaal van de voor

versterkers. 

vpreamp. 
(6) 

waarin Cf de terugkoppelcapaciteit van de voorversterker 

voorstelt. 

9 

Het effect van een RC= integratie op deze spanningspulsen 
kan benaderd worden door een kwadratisch opr·tellen van 
de tijdconstanten van detector en RC~filter. De maximale 
p~lshoogten Umax aan de RC-D filter uitgangen zijn dan: 

(7) 

0 ---x L 

Fig.3.De karakteristieken van de P.S.Do,1.e. 
de relaties tussen pulshoogten en plaatsen 
van de invallende deeltjes.De ideale karak
teristieken worden gegeven door de stippel

lijnen. 

(8) 

Tengevolge van de eindige integratietijd wordt een 
a-lineariteit geintroduceerd.Deze afwijking in ver
gelijking met het ideale gedrag,bij een oneindige 

integrati•tijd, vormt het .ballistic deficit. (Fig. 3). 
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Dit betekent voor het E-signaal een plaatsafhankelijk-

heid en voor het Ex-signaal een a-lineaire term in de 
plaatsbepaling.In het vervolg zullen we onder a-lineariteit 
van het Ex-signaal verstaan de afwijking van het ideale 
gedrag. 

De corresponderende f ormules voor een detector als 
continuum beschouwd zijn (7'): 

-r _ Re 
n -. ,.,.,,:t.112 

III.C. Resolutiebeschouwingen. 

( 10) 

Wat betreft de invloed van de pulsshaping op de resolutie 
van de beide detectorsignalen,moet allereerst opgemerkt 
worden dat drie ruisbronnen dominant zijn,namelijk de resis
tieve laag op de achterzijde van de P.S.D.,de equivalente 
ruisweerstand van de voorversterker en de detectorlekstroom. 
Andere ruisbronnen zeals de gate-stroom van de ingangs-FET 
van de voorversterker en de ingangsshuntweerstand exclusief 
de weerstand van de resistieve laag z~n te verwaarlozen. 

B:ij de ruisberekeningen maken ~e gebruik van de in,'.de li tera
tuur afgeleide formules (6',8',9') voor de ruisbijdrage van 
verschillende componenten in het geval van een RC-RC inte
gratie-dif f erentia tie pulsshaping met gelijke t:ijdconstanten ~. 

De equivalente ingangsruis aan de voorversterker wordt dan 
gegeven door: 

-5 2 2 
A E = 2 , 3 ( 2 • 1 ~ • .r T • C + B • ~ • r + 0 , 1 6 • iLt' + ~ ) t ( 11 ) 

met: AE:., R:esolutie (keV. FWHM. Si.) 

T: Absolute temperatuur (°K) 
C: Totale ingangscapaciteit (pF) 

s 

, , ,.1. 
:, I 
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S: Steilheid van de :ingangs-FET (m.A/V) 

~: Integratie-differentiatie tijdconstante ~;"-s) 

r: Ingangsserieweerstand (Mn.) 

i 1 : Detectorlekstroom (nA) 

R
8

: Totale ingangsshuntweerstand (M .n.) • 

. 
''t. 

Fig.4.Equivalent ingangscircuit voor ruisberekeningen 

aan het E=signaal. 
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Voor het E-signaal gelden dan de volgende waarden voor de 

verschillende componenten.De totale ingangscapaciteit C = 40pF 

bestaat uit de detectorcapaciteit~ 18 pF en de capaciteiten 

van de signaalleiding en de ingang van de voorversterker: 22pF. 

De steilheid van de ingangs-FET werd op S = 10 mA/V.afge
schat.De ingangsserieweerstand wordt gevormd door de paral

lelweerstand van de ladingsdeler van de resistieve laag, 

maximaal gelijk aan r = iR = 2500 .n. .De detectorlekstroom 

werd gemeten als zijnde i 1 = 1JLA bij een biasweerstand 

R
8 

= Rbias = 20 M.n..Zodoende vinden we~ 
.• 

De minimale ruis vinden we dan voor de tijdconstante: 

"t'E = ( 1g6 )! = 0,45 /"'s·. (12) 

waarmee de resolutie van het E-signaal wordt: 

AE ~ 28 keV.FWHM.Si. ( 13) 
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Fig. 5. Equivalent ingangscircuit voor ruisberekeningen 
van het Ex-signaalo 

De waarden van de verschillende componenten bij het 
• Ex~signaal, afwijkend van die bij het E-signaal zijn als volgt. 

De ingangsserieweerstand r komt te vervallen. De ingangsshunt
weerstand wordt de weerstand van de resistieve laag R

8
=R=1o4.n.. 

De detectorlekstroom iL wordt verdeeld over de beide takken 
van de resistieve laag. Voor de ruis op het E -signaal 

x 
geldt dan: 

AEX = 2, 3 ( ; + 0 + 80 't' + 800 '?") ~ 

Voor minimale ruis moet dan gelden: 

'Z'E = ( 8~0 )! = 34 ns. 
x 

= 2 ' 3 ( 1 + 880 ·t' ) * -;: 

( 14) 

waarmee de resolutie van het Ex=signaal wordt: 

b.E .!A 18 keV.FWHM.Sio x (15) 

Bedenkend dat deze resul taten .. af geleid zijn voor een detector 
bestaande uit discrete elementen is het verwonderlijk dat 
de resoluties in ieder geval in grootteorde overeenstemmen 
met de gegeven detectorspecificaties en dat in het bizonder 
voor de energieresolutie de specificatie zeer goed benaderd 
wordt. 
Overeenkomstige f ormules voor de resolutie voor een detector 
ala continuum beschouwd zijn in de literatuur (7 1 ) te vinden; 
echter onder verwaarlozing van de detectorlekstroom. 

' ,<\ 



·' 

IV. De opzet van het cyclotron experiment. 

In het uit te voeren experiment zal een bepaald target 
beschoten gaan warden met een bundel geladen deeltjes 
afkomstig van het Philips isochroon A.V.F. cyclotron 
hier ter plaatse. De bedoeling is dan om met de P.S.D., 
opgesteld onder een bepaalde hoek met de op het target 
invallende bundel, een hoekverdeling van de verstrooide 
deeltjes op te nemeno Om een goed gedefinieerde bundel op 
het target, opgesteld in een verstrooiingskamer, te 
verkrijgen waren langdurige werkzaamheden i.v.m. het 
·bundeltransport over ca 60 mo en het op vacuum brengen en 
houden van het gehele bundelgeleidingssysteem noodzakelijk. 

IV.A. Hoekresolutie en hoekgebied. 

In het uit te voeren experiment is de plaatsresolutie 
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een ietwat onhandige maat. Beter te hanteren is het begrip 
hoekresolutie, waartoe we nu zullen overgaano 

Omdat de cyclotronbundel een eindige doorsnede en een 
eindige divergentie heeft zal de optimale hoekresolutie 
niet alleen afhankelijk zijn van de plaatsresolutie. 

Fig.6.Relatie tussen hoekresolutie, emitantie 
cyclotron en plaatsresolutie. 
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Het verband tussen de hoekresolutie Af enerzijds en de 
plaatsresolutie oEx 9 doorsnede A x

0 
en divergentie 6'f c van 

de bundel anderzijds, is af te leiden uit Fig.6 onder 
voorwaarde dat de verschillende spreidingen als een gaussiaan 
verdeeld en ongecorreleerd zijn, hetgeen geldig is voor 
een waist in de bundel, zodat de verschillende spreidingen 
kwadratisch opgeteld mogen warden. 

( 16) 

' Voor de cyclotronbundel is de emi tantie f; een constante . 
nl e = .6 :xr

0
• A 'f c I;;;' 20 mm.mrad.; Dientengevolge neemt de 

·.bundelbijdrage tot de hoekresolutie een minimum aan voor: 

( 17) 

Voor de "minimale" hoekresolutie vinden we dan: 

( 18) 

Voor bereikbare waarden van r van 4 tot 12 cm.(zie IV.B.) 
is de bijdrage tot de hoekresolutie van de bundelemitantie 
de dominante factor.Voor deze waarden kunnen we de plaats
resolutie AE ~ 0 9 15mm.geheel verwaarlozen 9 zodat de hoek-x . 
resolutie louter door de afstand wordt bepaald;zie Fig.7. 

( 19) 

De detectorresolutie gaat pas een rol spelen bij afstanden 
kleiner dan enkele mm. 
Om een zo goed mogelijke hoekresolutie te halen moeten we 
de afstand target-detector zo groat mogelijk maken.Voor 
bereikbare waarden van de afstand bedraagt de optimale 
bundeldoorsnede ongeveer een mm. 
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Fig.7. Verband tussen hoekresolutie hf en afstand target
detector r, met en zonder verwaarlozing van de plaats
resolutie AEx = O~ 15 mm. ymet bijbehorende bundel
doorsnede L\x

0
• 

Ook de verticale uitgebreidheid van bundel en detector draagt 
bij tot de hoekresolutie in het horizontale vlak.Onder voor
waarde dat de te meten verstrooiingshoek r Zich tussen 
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10 en 170 graden bevindt zal voor bereikbare waarden van de 
afstand target-detector de invloed van de verticale uitge
breidheid op de verstrooiingshoekresolutie te verwaarlozen zijn. 
De eisen voor de verticale bundelspotgrootte op het target 
zijn dus minder stringent dan die voor de horizontale grootte. 
Gegeven de maximale diameter van de bundelpijp (40mm.) moet 
dan de afstand van het hoofdvlak van de horizontale focusse
rende quadrupool tot het target(brandpunt) kleiner zijn dan 
2m.Het laatste paar quadrupolen moeten we derhalve zo aan-
slui ten dat de hoofdvlakken van de horizontale focussering 
het dichtst bij de verstrooiingskamer liggen. 
De hoekresolutie kan verbeterd warden door diafragma's in 
het bundelsysteem op te nemen die de emittantie ~ verkleinen. 

--------, . ....--,..,...., .. , .,._,.,__.,,.,,,,.~.·,.,.......------- ,-~~-



Een verbetering van de emittantie met een factor 5 is op 
die manier wel haalbaar,wat leidt tot een verbetering in 

hoekresolutie met een factor {?. 

De voorwaarden om een goede hoekresolutie en een groot hoek
gebied te balen zijn strijdig.Een groot boekgebied wordt 
namelijk verkregen bij kleine detector-target afstanden. 
Gegeven de breedte van bet gevoelig oppervlak van de 
P.S.D.(2 cm) zal bet boekgebied,dat de detector kan omvatten, 
kunnen vaI'ieren van 10° bij een detector-target afstand van 
12 cm.tot 28° bij 4 cm. 

Dat bij kleine afstanden bet verband tussen hoek en plaats 
op de detector in boge mate a-lineair wordt is niet zo'n 
bezwaar zoals uit de volgende paragraaf zal blijken. 

Welke afstanden tenslotte gebruikt gaan worden is afhankelijk 

van het uit te voeren experiment. 

IV.B. Mechanische opzet van het experiment. 

In ons experiment zijn we wat de afstand target-detector 
betreft,gebonden aan de afmetingen van de target-en detector
houder en de binnendiameter van de verstrooiingskamer. 
Stelt men als eis dat de detector bij een vaste afstand tot 
het target onder alle boeken geplaatst moet kunnen warden, 
dan kan de target~detector afstand varieren van 4 tot 12cm. 

Daar de uiteinden van het gevoelig oppervlak van de detector 
noch mechanisch noch electronisch gedefinieerd kunnen warden 
moeten we uitzien naar een andere plaatsdefinitie van de 
detector in de verstrooiingskamer.Hiervoor zijn minstens 
twee plaatsmarkeringen noodzakelijk.Is nu het detector
signaal Ex lineair met de plaats op de detector dan kan de 
hoek waaronder gemeten wordt door interpolatie of extra
polatie vanuit de beide plaatsmarkeringen bepaald worden, 
eventueel gecorrigeerd voor het a-lineair verband tussen 
hoek en plaate op de detector en voor de a-lineariteit ten 

gevolge van het ballistic deficit. 
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Fig.8.Illustratie btj de berekening van de roosterconstanten. 

Om de hele opstelling op lineariteit uit te kunnen testen 
zijn meer plaatsmarkeringen noodzakelijk. Deze kunnen tot 
stand gebracht worden met een tralie opgesteld voor het 
gevoelig oppervlak van de detector.Om de resultaten goed 

' 
te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat de geintrodu
ceerde minima in de telsnelheden zo klein mogelijk en liefst 
nul zijn daar anders naast elkaar gelegen gebieden van hoge 
telsnelheid elkaar beinvloeden.Dit is te bereiken door een 
speciale keuze van de roosterconstanten b en s, waarbij aan

genomen is dat het tralie geen dikte heeft en de doorlaat 

of volledig of nul is. 
f~ ~. 

Voor de spreiding in de verstrooiingshoek 'f , bepaald door 

de spleetbreedte s, vinden we analoog aan (16): 

(20) 

met.een optimum bij: 

(21) 

~: l 

'.·' 



De spreiding in de verstrooiingshoek gezien vanaf de 

detector wordt gegeven door: 
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(22) 

Nemen we als criterium voor de scheiding tussen twee hoek
gebieden dat de scheidingshoek tussen die hoekgebieden b;s 

grater of gelijk mo et zijn aan 3, 3. o- ~ 1 , 4. l.l if d et dan is de 
eenzijdige interactie tussen naastgelegen hoekgebieden kleiner 
dan 5 %. Bij keuze van de volgende getalwaarden vinden we dan 

.~ voor de 

e = 
.R = 
r = 

6E = x 

roosterconstanten: 

20 mm.mrad. 
100 mm. 

95 mm. 

0,15 mm. x = s ~ b ~ 1, 4 mm. c 
(23) 

In overeenstemming met deze gegevens werd in de werkplaats 
een tralie vervaardigd met als sptjlen rond-stalen kaliber

draden van 1,4 mm.doorsnede. 

Het E -spectrum komt tot stand door vouwing van een recht-
x R R r 

hoekprofiel met breed te r• S - ; • 6. x 0 me-'j de normale ver-
delingen R~r.~x0 , de afbeelding via de spleetrand van de 
bundeldoorsnede 6x

0 
op de detector, en de resolutie van het 

E -signaal AE ; zie Fig. 12. x x 

IV.C. Electronische opzet van het· experiment. 

De opzet van de electronische apparatuur wordt gegeven door 

het blokschema·van Fig. 9. 

1. Bewerking van de signalen. 

De verwerking van het E zowel als het Ex-signaal gaat in 
eerste fase op de conventionele manier~ voor versterker 
en hoofdversterkerp met geschikt gekozen integratie en 

di!ferentiatie-tijden. 
Om.te.voldoen aan .de ve;rschillende timingeisen van de 
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mixer en de analoge deler moeten extra stretchers worden 
toegevoegd. Om de analoge deler te behoeden voor deling 
door een nulsignaal is een "Level Protector" aan de 

noemeringang van de unit verbonden. 
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Het Ex- en E-signaal worden dan als respectievelijk teller 
en noemer aan de analoge deler toegevoerd 9 die het 
quotient, het x=signaal 9 vormt. Het quotient wordt versterkt 

en geintegreerd met een tijdconstante van 1 )"-S ter 
demplng van optredende in- en uitslingeringen en toegevoerd 

aan de ·Laben multichannel~analyser. 
Ter compensatie van kinematische energieverschuivingen 
wo~dt niet het E-signaal als tweede dimensie aan de 
multichannel-analyser toegevoerd maar het signaal 
(E= ~Ex)• De toegevoerde signalen warden in een tweetal 
AoD.C.'s gedigitaliseerd en opgeslagen in het 4K geheugen. 
Eventueel kan de inhoud daarvan voor verdere digitale 
verwerking aan de on~line computer P.D.P. 9 worden 

aangeboden. 

2. Gating van de stretchers. 

De beide stretchers na de hoofdversterkers laten slechts 
een puls door met toestemm1.ng van de Pile~up-detector, 
die zijn ingangssignaal betrekt van de uitgang van de 
voorversterker in de E-keten. 
De werking van de tweede E -stretcher wordt verhinderd x 
als het "busy=out"=signaal van de E-stretcher niet 

aanwezig is" 

'· .. 
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V.Inleidende metingen en details van het experiment. 

V.A.Integrale lineariteit. 

Zoals we reeds gezien hebben is het ballistic deficit 
een functie van de plaats van het invallende deeltjP- op 
de detector en van de gebruikte shaping. 

Het E-signaal veronderstellen we plaats onafhankelijk 
indie~ ~et nallistic deficit kleiner is dan 1% van de 
pulshoogte. 
Vo~gens formule (7) moeten we dan een filterconstante CZ"E 
toepassen groter dan 0,54 ;"s.Daar deze tijd niet op 
de hoofdversterker instelbaar is nemen we 1/-s als 
tijdconstante.Nu is echter niet meer voldaan aan optimale 
signaal-ruis verhouding (12).De resolutieverslechtering 
nemen we echter voor lief. 
Resumerend geldt voor bet E-signaal: 

Shapingconstante '(' E 1 /4s. 
Plaatsafhankel~kheid <. 0,3 %. 
Energieresolutie A E 32 keV o FWHM. Si. (24) 

Voor het Ex-signaal refereren we aan de kandidaats-stage 
van F. Coolen, die metingen verricht heeft aan de 
lineariteit en resolutie van het Ex-signaal. 
De grafieken II en III bij RC-RC filter tijdconstanten 
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van respectievelijk 0, 2 /;s en 2 /J. s geven de "a-lineari tei t" 
ten opzichte van een regressierechte door de meetpunten, 
als functie van de plaats'op de detector. De maximale 
afwijkingen tot de regressierechten bedragen respectievelijk 

11 O )'1'len 10)i7l• _ 
Aansluitend op de gegeven theorie kan men ook een n~ 
graads polynoom door de meetpunten leggen en dan ref ereren 
aan het ideale gedrag, waaruit dan de gedefinieerde 
a-lineariteit volgt. 
Zodoende komen we op een maximaal ballistic deficit bij 
RC-RC filter tijdconstanten van 0,2;Us en ~;v.s 
respectievelijk tot 150)im en 120~m. 



. ~ 

V.B. Resolutie. 

Voor e~n plaats op de detector is,wederom door 
F.Coolen,de resolutie van het Ex-signaal,gemeten 
als functie van de RC-RC filtertijdconstante ~ Fig.10 • 

~00 

loo 

I 5 10 

- RC·RC f§fi./:.t.S. 

Fig o10o Resolutie van het Ex-signaal als functie 
van de RC~RC tijdconstanten voor een plaats 
op de detector. 

.·,'-· 
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Uit deze grafiek is niet af te leiden waar de beste 
resolutie behaald wordt.Om dit te bepalen zijn meer 
nauwkeurige metingen en hoofdversterkers met kleinere 
tijdconst§nten nodig.Het lijkt echter aannemelijk dat 
de berekende optimale tijdconstante (34ns ) niet zoveel 
zal verschillen van de werkelijk optimale tijdconstante. 
Omdat de integrale lineariteit van het Ex-signaal niet 
zo belangrijk is,er wordt toch mechanisch gediafragmeerd, 
kunnen we de tijdconstante '?'Ex van de hoofdveraterker 
zo kiezen dat de signaal-ruis verhouding zo groot moge-

11 jk is: 'l"'Ex = 0,2 /a. 

,r,; . ... 
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Resumerend vinden we dan voor het Ex-signaal: 

Shapingconstante "Z" E 0, 2 p.s. 
Max.i.ntegrale a-line~riteit~ berekend 650/14:m 9 gemeten 150./~m. 
Resolutie 1'.'.\E berekend 93 ,&:m. FWHM, x / 

gemeten 140 ± 70 Jtm.FWHM. (25) 
/ 

V.C.Differentiele a-lineariteit. 

Nogmaals de grafieken II en III bestuderend 9 valt het op dat 
de meetpufiten grate fluctuaties vertonen.Nemen we de zwaarte
punten van drie opeenvolgende meetpunten dan komt het integrale 
gedrag veel beter tot uitdrukking.Dit suggereert een zekere 
differentiele a~lineariteit.Om dit effect na te gaa~ werd het 
E ~spectrum van een monoenergetische <X~lijnbron opgemeten. 

x 
Het spectrum vertoonde inderdaad afwijkingen van het integrale 
gedrag,van maximaal 10%,niet verklaarbaar als statistische 

fluctuaties (.7-stat. = 0 9 7%) 9 Fig.11. 
Omdat mogelijkerwijs de breedtebegrenzing van de detector een 
rol zou kunnen spelen werden vervolgens nog enkele spectra 
opgenomen met verschillende diafragma 1 s voor breedtedefinitie 
voor de detector.Het resultaat was frappant;al de spectra 
met of zonder breedtediafragma konden door normering van het 
aantal getelde pulsen tot dekking gebracht warden. 
Een andere P.S.D. liet overeenkomstige resultaten zien 9 Fig.12, 
maar met een ander patroon gesuperponeerd op het integrale 
gedrag.Hiermede is dus uitgesloten dat het differentiele 
gedrag te wijten zou zijn aan een electronisch effect.De 
geopperde mogeltjkheid van inhOJnogeniteiten in de resistieve 
laag werd door de f abrikant tegengesproken.De oorzaak van 
het differentiele gedrag zouden inhomogeniteiten in het 
detectormateriaal zijn. 

Voor het aantal getelde pulsen in een klein afstands
interval dx geldt: 

dN = N.dx = NE .dEx. 
x 

waarb~ NE het aantal getelde pulsen over een interval dEx 
van het x Ex-signaal. 

' ' 
" ' 

"Ii( 

:;:0~ 
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Fig.11. E -spectrum 700618014 van G(~lijnbron opgenomen met P.SoDo 2442. 
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Fig.12. Ex-spectrum 700623017 van ,,;(-l~nbron opgenomen met P.S.D. 3748. 
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N r dEX 
NE = b(x) + ~ dx (26) 

x 

Hierin vertegenwoordigt b(x) het integrale gedrag, wat voor 
de P.S.D. een zeer langzaam met x veranderende grootheid is. 
De term {.: ·~~ st el t de differentiele a-lineari tei t vo".'.lr. 
Om een indruk te krijgen over de hierdoor geintroduc~erde 
onnauwkeurigheid nemen we een "worst-case" benadering van 
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het differenti~le gedrag. We nemen hiervoor een goniometrische 
functie mat periode p corresponderend met de grootste periode 
in het differenti~le gedrag en met een amplitude A gelijk 
aan d~ maximale afwijking van het integrale gedrag. 

Voor P.S.D. 2442 met p = 10-3m., A= 0,1 geldt: 
x 

Ex = j ( 1 ± 0 9 1 • cos . 2 • rt • 1 0 3 • x ' ) dx ' = 
0 

= x ± 2.1o-5.sin.2.d.103 ox. (27) 

Zodoende komen we op een integrale a~lineariteit van 20,,Al-m 
in het E -signaal, hetgeen in de meeste gevallen 9 de resolutie x 
van 200 }'im in aanmerking genomen, te verwaarlozen is. 

Bij electronische diafragmering van de detector-signalen 
kunnen echter tech aanzienlijke fouten optreden. Beschouwen 
we nl. hoe een klein interval ,6x afgebeeld wordt op de 

Ex-as dan vinden we~ 
X+A.X 

6Ex = ~ (1 ± 0,1.cos.2.~.103 .x')dx' = 

zodat voor 

~AEx 
= 

de variatie in 6Ex geldt: 

AE - AE -5 . 3 x.max x.min _ 8.10 .sin. 'ff .10 • A.X 
6X - AX 

Voor Ax 
dAEx 

= 0,5 mm. levert dit: = 16 %. AX 

• . . ' ~ J . 

(28) 

·'·:' 



V.D. Stabiliteit van de E ~keten. x 

Met het in hoofdstuk IV.B. beschreven tralie voor de 
detector werd met behulp van een ~-lijnbron (afmetingen 

1x5 mm.) het Ex-spectrum herhaalde malen opgenomen: Fig.13. 
Uit de ligging van de analyser-kanalen op halve topho0gt~n 
is iets te concluderen over de stabiliteit van het systeem. 
Over een elftal metingen 9 die samen ca. 15 uur meettijd 
omvatten 9 werd de verandering in plaats van de eerste en de 
laatste flank van het spectrum ten opzichte van de 
analyser-kanalen bepaald. Beiden waren kleiner dan 1% van 
de volle E -amplitude. Uit de hellingen wercl voorts nog de x 
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Ex-resolutie bepaald; /j Ex :-;,• 180 ;_,,.,m 9 hetgeen in overeenstemming 
is met de resultaten uit V.B •• Hierbij zij opgemerkt dat 
de doorlaat aan de rand van een traliespijl niet helemaal 
nul is. Bovendien bevat de zo bepaalde Ex=resolutie nog 
een term afkomstig van de afbeelding van de bronbreedte 
~xb via de rand van de traliespijl op de detector. Bij 

correctie hiervoor zal de plaatsresolutie dus nog iets 

verbeteren. 

V.E. Het delercircuit en zijn eigenschappen. 

De plaatsbepaling met behulp van het E -signaal is energie-x 
afhankelijk. Deze energieafhankelijkheid wordt geelimineerd 
via de1ing van het Ex=signaal door het E~signaal. De 
resultaten moeten bij voorkeur in digitale vorm afgeleverd 
worden om bij latere verwerking nuttig gebruik te kunnen 

-·· 
maken van een digitale computer. 

Voor de quotient-bepaling staan in principe een aantal 
methoden ter beschikking: 

1 Een analoge deling met een digitalisatie van het quotient. 
2 Een dubbele analoog-digitaal conversie met een 

digitale deling. 
3 Een directe bepaling van het digitale quotient van de 

analoge signalen. 

Aangezien de ontwikkeling van de zogenaa.Qlde Q.D.C, 
(Quot1ent to Digital Convertor) nog niet voltooid was en de 

•i.I 

'l' 
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A.D.C.'s nog niet direct met de P.D.P.9-computer konden 
worden gekoppeld restte ons slechts de onder 1 genoemde 
methode. 
Als analoge rekeneenheid voor de constructie van het quotient 
wordt een in de handel verkrijgbare Multiplier/Divider Unit 
P.A.R.230 toegepast. 
De toegestane spanningen voor beide ingangen bedragen 
of 1 V of 10 V, D.C. of A.C. gekoppeld. De gebruikte uitgang 
is gespecificeerd als 1 V. D.c •. Verdere specificaties voor 
de divider unit werden niet opgegeven. 
De werking van deze unit berust op een steilheidssturing 
van een differenti~le versterkertrap door middel van sturing 
van de totale stroom door de beide takken van die trap. 

Daar de analoge deler geen continu signaal aangeboden zal 
krijgen, moet er een voorziening aangebracht worden om de 
unit te vrijwaren voor een signaalafwezigheid op de noemer
ingang. Anders zal de unit overstuurd worden, wat ongewenste 
effecten tot gevolg heeft, zoals o.a. vergroting van de 
dode tijd, thermische effecten, driften van het D.C. 
uitgangsniveau. Als Level Protector wordt de schakeling van 
Fi·g. 14 aan de noemeringang van de analoge deler toegevoegd. 

IOI( 

Fig.14. Principeschema van de Level Protector. 
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Indien er een signaal groter dan 400mV op de ingang 
van de Level Protector aanwezig is, functioneert de 
Level Protector als een passieve 10-deler. Zakt het 
ingangssignaal echter onder de 400mV dan wordt een 
spanning van 30mV bij de uitgangsspanning opgeteld. 

Dit beschermingsniveau in combinatie met de integre-
rende werking van de hoofdversterker aan de deleruit-
gang stelt extra eisen aan de timing van de ingangs
signalen. ·Het uitgangsniveau van de analoge deler bij 
teller nul kan vanwege de grove instelbaarheid van de 
"D~C.-zero" van de deler niet helemaal op nul afgeregeld 
worden. Deze nulafwijking kan teruggerekend worden naar 
de telleringang. Dat dit ook fysisch juist is blijkt 
uit een meting waarbij de telleringang op nul gehouden 
wordt en de noemer N een bepaald spanningstraject door
loopt. Het uitgangssignaal blijkt dan evenredig te zijn met 
N-1 • 

Wordt nu een A.C.-gekoppelde versterker aangesloten dan 
zal zijn uitgang een maat zijn voor de spanningssprong 
aan de uitgang van de analoge deler. Hierbij wordt dus 
het D.C.-niveau van de deler verwaarloosd, en deze blijkt 
juist overeen te komen met het aan de noemeringang opge
drukt spanningsniveau van 30mV. 
Door de noemer veel eerder aan te bieden dan de teller 
kunnen de integrerende versterker en de A.C.-gekoppelde 
A.D.C. van de analyser zich op hun gemak instellen op 
het noemersignaal.Het quotient wordt dan o~ de juiste 
manier gerepresenteerd door de spanningssprong die op
treedt b~ het aanbieden van het tellersignaal. 

Uit de metingen verricht aan de analogs deler kan men de: 
volgende conclusies trekken. 

1.De verandering van de uitgangsspanning Q1 overeen
stemmend met T = N is over een interval van 20 tot 
100 % van de maximale ingangaspa.nning kleiner dan 1%. 

2.B~ een constante verhouding van telle~ T en noemer N 
voor.' het gebied O, 1 :<. i 4 1 is· de verandering van de 
u1 tgangespanning Q

0 
kleiner dan 5 'lo o.ver een ·1nte~ali . · · 

, van 20 .. :tot 100 % van de maximale ingangsspanning. 
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3.B~ een constante grootte van de naemer in het gebied 
van 15 tot 100 % van de maximale ingangsspanning 18 
de a-lineariteit van de analoge rekeneenheid met het 
tellersignaal over een interval o, 1 .N ' T <. N kleiner 
bevonden dan 1 %. 

V.F. Representatie op de multichannel-analyser. 

De toegevoerde signalen aan de analyser warden in de A.D.C. 'a 
gedigital1seerd en apgeslagen in het geheugen met een capa
citeit van 4096 woorden van 24 bits B.C.D. overeenkamend 
met 1D 6-1. Tweedimensionale onderverdelingen van het ge
heugen zeals Bx512, 16x256, 32x128 en 64x64 woorden z~n 
magel~k.Voor iedere gebeurtenis kan dus een 12-bits woord 
gegenereerd warden, waarb~ we kunnen kiezen hoeveel bits we 
voor het E-signaal reserveren.Het x-signaal kr~gt dan de res
terende bits toebedeeld. 

Deze capaciteit is te gering om een E-x spectrum met een 
7 bits ~ 1 % nauwkeurigheid voor beide signalen op te nemen. 
Ma..~imaal kan een nauwkeurigheid van 6 bits voor beide sig
nalen behaald worden.Nemen we daarmee geen genoegen dan zul
len we minder belangr~ke gedeelten van het E of het x-sig
naal weg moeten laten, zodat de resterende signalen wel met 
een 1 % nauwkeurigheid kunnen warden gerepreaenteerd.Vaak 
zal het za z~n dat we slechts geinteresseerd z~n in een klein 
energieinterval.Door een juiste keuze van de nulpuntsver
schuiving en de versterking van de analyser kan dan het 
energieinterval in de gekazen kanalengroep gelegd warden. 
Voor het x-signaal bltjven dan de resterende bits over. 

Om een hoekverdeling op te nemen is een mechanisohe diafrag
mering nodig om de verstrooiingshoeken van elkaar te onder
scheiden, zie IV.B. Het x-spectrum valt dan uiteen in een 
aantal discrete plaategebieden,ieder een bepaalde verstrooi
ingshoek voorstellend.In hat uitgewerkte getallenvoorbeeld 

. van 
van 

IV.B kunnen met de P.S4D., gegeven een e!!eotieve lengte 
18 mm, 7 lokale hoekgebieden gede!inieerd worden, ieder 
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0,8 gra.ad omvattend.Het globale hoekgebied om.vat .dan , 
10,4 sraden.In dit geval zou men voor een tweetU.m•n•io•\.··'" ,'.~1, 
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nale representatie op de analyser het geheugen kunnen ver
delen in een matrix van 16x256 woorden, kortweg aangeduid 
als de 16x256 x.y-mode.De instellingen van het nulpunt van 
de analyser en de versterking in de x-keten worden dan zeer 
moeilijk.Getelde pulsen in een x-kanaal corresponderend met 
een plaatsgebied in de schaduw van het tralie kunnen zuwel 
links als rechts van het betreff end schaduwgebied afkomstig 
z~n.Dat kan uiteraard voor geen der kanalen toegestaan 
warden.In de 32x128 x.y-mode heeft men meer bewegingsruimte. 
Het E-signaal kan dan nog steeds met een nauwkeurigheid van 

, 1 % warden geregistreerd. 

Voor de uiteindelijke metingen werd niet het beschreven tra
lie gebruikt, maar een tantaalmasker.Het tralie gaf aanlei
ding tot een aanzienlijke achtergrond in het E-spectrum 
(2 a 3 %) ten gevolge van een gedeeltelijke afremming van 
de deeltjes in de niet volledig ondoorzichtige randen van 
de rondstalen traliespijlen. Wegens de grotere soortelijke 
massa is de range van de deeltjes in het tantaal kleiner. 
Voorts geven de haakse randen van het masker minder aan
leiding tot gedeeltelijke afremming dan de ronde randen van 
de traliespijlen. 

Om een groter globaal hoekgebied te omvatten werd de detec
tor-target afstand verkleind tot 6 cm. Het aantal lokale 
hoekgebieden werd verminderd tot vier van ieder 3mm breedte, 
gescheiden door 1 mm tantaal.De hoogte werd verkleind tot 
4 mm om de detectorranden af te schermen.De signalen kunnen 
dan weer verwerkt warden in de 32x128 x.y-mode van de 
analyser. 

'\ i 
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VI. Metingen. 

Oorspronkelljk lag het in de bedoeling een hoekverdeling 
van de werkzame doorsnede op te nemen van het inelastische 

verstrooiingsproces A(~,~'r)A.Het bundelgeleidingssysteem 
was echter nog niet in staat een bundel x-deeltjes van 
25 MeV te transporteren.Wat betreft die ~-deeltjes zouden 
we ons dan moeten beperken tot metingen bij minder dan 
15 MeV. ~-energie.Het verstrooiingsproces is bij deze 
energie nag sterk energieafhankelijk en de hoekcarrelatie
~etingen waren daarom niet erg zinvol. 
Zoekend naar een interessanter verstraoiingsproces kwamen 
~e op de verstrooiing van laag energetische protonen aan 
Strontium 88: ~~Sr(p 9 p').Bij een protonenenergie van ca. 
7 MeV vertoont de werkzame doorsnede voor inelastische 
verstrooiing aan 88sr twee scherpe resonanties (11'). 
Een hoekverdeling levert de magelijkheid de herkomst hier
van nader te bepalen. 

In een serie metingen,waarbij de cyclotronenergie telkens 
met een bepaald bedrag ca.22 keV verhoogd werd,werd de hoek
verdeling random een verstraaiingshoek van 123° opgenomen. 
In het doorlopen energieinterval werd duidelijk een resonantie 

gevonden:Fig. 15 e.v. 
De analyse van de apgenomen spectra is reeds ter hand genomen 
en zal verder voortgang vinden.Het meten van een vollediger 
hoekverdeling stuitte echter op moeilijkheden omdat de 
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elastisch aan 12c,van het targetdragerfolie,verstrooide pro
tonen de inelastisch aan 88sr verstrooide protonen verduisterden. 
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Fig.15. E-x spectrum 701030033. 128x32. Centrale verstrooiingshoek re= 135°. 

Cyclotronfrequentie f = 113500 HZ. 
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Fig.17. E-x spectrum 701030034. 128x32. JP 0 = 135°. f = 114000 Hz. 
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Fig.19. E-x spectrum 701030035. 128x32. p 0 = 123°. f = 114000 Hz. 
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Fig.21. E-x spectrum 701030040. 128x32. Ye= 123°. f = 115000 Hz. 
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VII Nabeschouwingen. 

De laatste serie metingen,op het scheiden van de markt, 
heeft aangetoond dat het zeer wel mogelijk is een hoek
verd eling van een bepaald proces op te nemen met behulp 
van een P.S.D. 

De mogelijkheid om een hoekverdeling continu over een 
heel hoekgebied op te nemen,is zoals we gezien:hebb.an, 
niet mogelijk.Hiermede komt dus een belangrijk voordeel, 

• zeals bij de confrontatie met andere detectoren reeds aan
gestipt was,gedeeltelijk te vervallen.We hebben dan echter 

- ,nog het voordeel een aantal "deel"-detectoren tot onze 
beschikking te hebben,die niet veel onderdoen voor gewone 
half geleiderdetectoren. 
Het omvatte hoekgebied kan nog belangrijk uitgebreid worden 
door de detector-target afstand te verkleinen en door 
P.S.D.'s te gebruiken met een grotere effectieve lengte. 

Bij de verwerking van de spectra zoals die nu ter beschik
king staan moet het aantal getelde pulsen in verschillende 
plaatskanalen behorende bij een lokaal hoekgebiedje 
electronisch gesommeerd worden.Dit is om verschillende 
redenen inefficient.Op de eerste plaats vereist dit extra 
apparatuur en tijd.Op de tweede plaats wordt de geheugen 
capaciteit onnodig belast. 
Een methode om hieraan te ontkomen is het gebruik van een 
multi-discriminatorschakeling in de x-keten.Het onderste 
en bovenste niveau van de discriminatoren warden zodanig 
ingesteld dat precies een lokaal hoekgebiedje omvat wordt. 
De logische uitgangen van de discriminatoren warden dan 
gebruikt om de subrouting van de analyser te sturen. 
De bijbehorende energiesignalen warden dan in de betref
fende groep opgeslagen. 
D.it heeft nog als nevenvoordeel dat het gegoochel met de 
nulpuntsverschuiving en de versterking om het plaatssig-

·. naal op de juiste wijze in de kanalen te poeitioneren 
aohterwege gelaten ltan worden.De discriminator niveau's 

· .. ~.1:i.jn namelijk onafha~elijk van elkaar in te stellen. 
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De communicatie van de multichannel-analyser met de on-line 
computer P.D.P.-9 verloopt erg moeizaam. Allereerst meet met 
behulp Vqn een ponser, Teletype BRPE 11, een ponsband van de 
data geproduceerd worden wat een tijdrovend werkje is: 110 

karakters per seconde of 1100 woorden van 6 karakters per 
minuut. Voor een 4K-spectrum wordt dat 39 6 minuut, exclusi3f 
de benodigde tijd voor het ponsen van getalscheiders e.d •• 
Om de data op de computer in te lezen kan men gebruik maken 
van twee lez_ers. Ten eerste de Teletype lezer CXB 1 : 1100 

woorden per minuut. Ten tweede de optische lezer van de P.D.P.9 
~et een leessnelheid van 3000 woorden per minuut, die echter . 
officieel alleen te gebruiken is met gevouwen ponsband. 
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~m de datatransmissie te versnellen en te vereenvoudigen werd 
een directe electronische koppeling van de multichannel analyser 
met de computer tot stand gebracht via de controle-unit van 
de ponser. De totale tijd om een 4K-spectrum over te brengen 
werd aldus gereduceerd tot ca. 2 minuten. Deze toch nog vrij 
grote overdrachtstijd is inhaerent aan de controle-eenheid 
van de ponser. 

De resonanties van het Strontium in de spectra worden geheel 
of gedeeltelijk overdekt door de elastisch verstrooide protonen 
aan 12c. Een eliminatie van de koolstofpiek zou de detectie 
van de resonanties in 88sr aanzienlijk vereenvoudigen. Dit is 
mogelijk door de terugstoot-koolstofatomen te detecteren en 
te gebruiken voor een anti=coincidentieschakeling met de door de 
P.S.D. gedetecteerde protonen. Deze methode is reeds met 
succes uitgevoerd en wordt momenteel verder uitgewerkt. 

Bij hoge telsnelheden is een pile-up detecterend systeem 
onontbeerlijk. De in mijn kandidaatsstage Kernfysica 
ontwikkelde P.U.D. (Pile-Up-Detector) werd wat het logisch 
circuit aangaat aanmerkelijk verbeterd. 
Voor het analoge circuit ligt een nieuw ontwerp klaar dat 
wat het ingangssignaal betreft in hoge mate onafhankelijk is 
van de signaalgrootte en de stijgtijd. Indian de re'aliaeri,;).g 
va.n deze P.U.D. geen onoverkomelijke moeilijkheden veroorzaakt, 
zal hij in staat zijn om pile-ups te detecteren tot binnen een 
:-~j.jdainterval van 50 ns. 



Dit houdt in dat bij telsnelheden van 105s-1 nog slechts 
0,5% van de doorgelaten pulsen met pile-up behept zal zijn. 
Gezien de tijdsduur van de pulsen zal dan echter het verliea 
door pile-up detectie reeds meer dan 50% bedragen. 
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