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1. Inleiding. 

In september 1964 kwam een samenwerking tot stand tussen de 

sectie Kernfysica van de Technische Hogeschool en de groep 

Geldrop (groepsleider: Ir. A.C. van Dorsten) van het Natuur

kundig Laboratoriu~ van de N.V.Philips. Deze samenwerking 

hield in, dat door medewerkers van de sectie Kern~ysica ex

perimenten konden worden uitgevoerd met behulp van het in 

Geldrop gebouwde isochrone cyclotron1 ). (Cyclotrons van dit 

type nebben o.a. het voordeel, dat de energie van de ver

snelde deeltjes gevariäerd kan worden. Met klassieke cyclo

trons en met synchrocyclotrons is dit niet mogelUk.) 

In het kader van deze samenwerking werd voor het ~n dit 

rapport beschreven afstudeerwerk de opdracht gegeven onder

zoekingen te doen aan de inelastische verstrooiing van 

alphadeeltjes aan kernen en in het bijzonder aan de hoekverde

ling van de daarbij optredende gammastraling .• In de literatuur 

worden reeds dergelijke metingen beschreven2 ). rot nu toe 

hebben de onderzoekers zich steeds beperkt tot een energie 

van de bundel alphadeeltjes. Deze energi~ werd bepaald door 

het type cyclotron, waarover zij de beschikking hadden. Het 

Philips cyclotron biedt de mogelijkheid de metingen uit te 

breiden tot verscnillende energieän van de alphhdeeltjes. 

De tneorie van de genoemde inelastiscne verstrooi~ng zal 

hier niet besproken worden. Slechts enkele punten, die voor 

het kiezen van een meetopstelling van belang zijn, worden in 

hoofdstuk 2 genoemd. Voor het overige zij verwezen naar de 

literatuur 3 ' 4 ' 5 ). 

Dit rapport behandelt de keuze en de bouw van een meetop

stelling, die de bedoelde onderzoekingen mogelijk maakt. 

Het is gebleken (zie par. 3.1, laatste alinea en par. 3.2) 

dat het voor het in redelijke tijd verkrijgen van in~ormatie 

over het verstrooiingaproces nodig was een betrekkel~k 

gecom~liceerde apparatuur te ontwerpen. Het grootste deel 

hiervan kon niet worden aangeschaft en mo@st worden gebouwd. 

Len en ander nam zoveel tijd in beslag, dat tijdens deze aistv

deerperiode het eigenlijke onderzoek nog niet gestart kon 

worden. 

In hoofdstuk 3 wordt de keuze van de opstelling toegelicht, 



-2-

terwijl in de hoofdstukken 4 en 5 de uitvoering wordt bespro

ken. De resultaten van enkele aan de apparatuur ui tgevooerde 

beproevingsmetingen worden in hoofdstuk 6 gegeven. TensaJLotte 

wordt in hoofdstuk 7 een globaal overzicht gegeven van <le 

kosten van de gebouwde opstelling. 

2. Het (o<-()(:y)proces. 

Wanneer een alphadeeltje inelastisch verstrooid wordt èl<>or 

een kern, dan zal deze kern bij de reactie aangeslagen ~orden. 

Omdà.t de deelniveaux van de aangeslagen toestand van de kern 

niet alle in gel~ke mate bezet zijn, is de kern geöriëeteerd. 

Wanneer de kern onder het Qitzenden van gammastraling ~<iar de 

grondtoestand vervalt, zal de richtingeverdeling van de gamma

straling bepaald worden door de oriëntatie van de kern. De 

richtingeverdeling van de gammastraling, die genieten kan wor

den, geeft dus informatie over de oriëntatie van de ke::r n. üi t 

de theorie van het verstrooiingsproces 31 blijkt, dat het ver

band tussen de kernoriëntatie en de richtingeverdeling van de 

gamma's het eenvoudigst kan 

ing aan kernen met een even 
:z. 

I 
I 

I 

........ 
........ : 

....... I ......... 
............. 

richtilfJ v•"•'""' 
ve,.sl:raoi#{ "'~'léj~ 

Fig. 2.1 

Definitie van het 

coördinatensysteem. 

worden beschreven voor vers traai

aantal nucleonen. In dat geval 

namelijk hebben de bij de reactie 

betrokken deeltjes, uitgezonderd 

de aangeslagen kern, geen spin. 

B~ verstrooiing van alphad eeltjes 

aan kernen waarvan de eerst e aan

geslagen toestand een totaa ~ im

pulsmoment 2 heeft (zoals het 2+ 

niveau in 12c, met een aan s ~ag
energie van 4,43 MeV), blijkt de 

hoekverdeling van de gamma • s in 

het door de richtingen o<. en «A' ge

definieerde reactievlak ( f ï g. 2.1) 

gegeven te worden door: 

W(J,'f )= W(fn,'f) = A + Bsin2 2 ( 'P- 'f'o ) • 

Hierin zijn A,B en ~o parameters, die samenhangen met de oriën

tatie van de kern, terwijl de hoekentYen t.p in figuur 2. 1 aan-

gegeven zijn. 

De oriëntatie van de kern is afhankelijk van de richtin§: waarin 
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het alphadeeltje verstrooid wordt. Bij elke verstrooiingshoek 

'fO(, .:noet dus de hoekverdeling van de gammastraling gemeten wor

den, om deze afhankelijkheid uit de gevonden waarden van A, B 

en ~o te kunnen bepalen. 

Verder blijkt uit de theorie, dat aan bovenstaande hoekverde

ling alleen de deelniveaux met m= .:t. 2 bijdragen. De deelniveaux 

met m = ~1 leveren op grond van syillmetriebeschouwingen in het 

gekozen coördinatenstelsel 3) ook buiten het reactievlak geen 

bijdrage aan de richtingsverdeling van de gamma's. Voor het 

bepalen van de bijdrage van het niveau met m = 0 moet de rich

tingeverdeling buiten het reactievlak gemeten worden. 

3. De opzet van de meetopstelling. 

3 • 1 • 

Zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet is, moet voor elke richting 

waarin de alphadeeltjes verstrooid worden, de richtingsverde

ling van de, tegel~k met deze alphadeeltjes uitgezonden, gam

mastraling bepaald worden. De richtingsverdeling wordt zowel 

in als buiten het reactievlak opgenomen en tevens b~ verschil

lende energieën van de invallende alphadeeltjes. De eenvoudig

ste opstelling hiervoor is de volgende: In de verstrooiings

kamar is een halfgeleiderdetector geplaatst, voor het detec

teren van de alpha's, die verstrooid worden aan een in het hart 

van de verstrooiingskamar opgesteld trefplaatje. De gamma's 

worden buiten de kamer gedetecteerd met een scintillatietel

ler. De uitgangssignalen van de detectoren worden versterkt, 

waarna met behulp van eenkanaals-analysatoren de juiste ener

gie geselecteerd wordt. Teneinde te kunnen bepalen of getelde 

impulsen in het alpha- en gammakanaal van dezelfde reactie af

komstig zijn, wordt een "fast-slow" coincidentiecircuit 6 ) ge

bruikt. 

Voor het bepalen van de parameters A, B en~ uit de in hoofd

stuk 2 gegeven hoekverdeling, zijn in principe 3 meetpunten 

voldoende. D.w.z. b~ elke hoekinstelling van de alphateller 

moet de intensiteit van de corresponderende gammastraling in 

drie verschillende richtingen bepaald worden. 

Om een indruk te krijgen van de t1jd die voor een dergelijke 

meting nodig is, is het voldoende een globale berekening te 
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maken van de te verwachten opbrengst van het verstrooings

proces. In paragraaf 3.2 wordt deze berekening uitgevoerd 

op basis van gegevens uit de literatuur 2 ). Het bl~kt dat de 

opbrengsten zo laag z~n, dat het beter is meerdere metingen 

tegel~kert~d te doen. Hierdoor worden de (dure) cyclotron

uren beter benut. In paragraaf 3.3 wordt de keuze van het aan

tal telkanalen toegelicht,terw~l in paragraaf 3.4 aandacht 

besteed wordt aan het corrigeren van de resultaten voor toe

vallige coincidenties • 

.l:b. 
Uit de meded~ling van Eidson et al (ref. 2, pag. 624) dat het 

opnemen van een hoekverdeling (bestaande uit elf meetpunten) 

een meett~d van een uur tot een dag vereiste, bl~kt al dat 

de opbrengst van het proces gering is. 

De te verwacnten opbrengst van de verstrooiing is als volgt 

te berekenen. Stel: 

-het aantal atomen per cm2 in het trefplaatje is N1 ; 

-het aantal alphadeeltjes dat per seconde op het treÎ-

plaatje valt is N2 ; 

- de differentiële werkzame doorsnede voor inelastische 

verstrooiing in een bepaalde richting is 
-2"1 2 (1 barn = 10 cm ) ; 

dO"' 
d u.) barn/sterad 

- de openingshoek van de alphateller is IJw, sterad.; 

- de openingshoek van de gammateller is Llw-t sterad.; 

- de efficiëntie van de alphateller mag voor een groot 

energiegebied gel~k aan 1 gesteld worden; 

voor de betreffende energie van de gamma's is de 

efficiëntie van de gammateller ~ • 

Het aantal alpha's dat in een bepaalde richting verstrooid 

wordt is: 

en het aantal dat op de alphateller terecht komt: 

der' -1 
N" = N'Aw, = N1N2 ëi'"WLlw, s • 

B~ elk alphadeeltje dat o~ de alphateller valt, hoort een 

gamma. Het totale aantal g~Tima's dat hoort b~ de alpha's die 

op de alphateller terecht komen, is dus ook N" per seconde. 

Deze gamma's z~n echter over de gehele bol verdeeld. De be-
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doeling van dit experiment is juist het bepalen van deze ver-

deling. Waar het hier slechts om eem grootteordeberekening 

gaat, mag in eerste instantie aangenomen worden dat de ver

deling over de bol isotroop is. Het aantal gamma's dat de 

gammateller bereikt is dan: 

N' "= .N" ~ = L N N ~ 6w 6"' s- 1 
4 rr 47L 1 2 d(A) 1 ~ 

en het aantal dat de gammateller telt ( dit is tevens het 

aantal coincidenties): 

1 der' -1 
N = 4 7L '7. .N 1 N 2 d w IJ w1 ó w~ s 

Voor de praktische situatie wordt het volgende gesteld 2 ): 
- het trefplaatje is van zuiver 12c, dikte 1 mg cm-2 ; 

- de bundelstroom is 20 nA, de energie van de alpha-

deeltjes 22,5 MeV; 

-het gevoelig oppervlak van de alphateller is 10 mm2 , 
deafstand tot het trefplaatje 10 cmJ 

- de diameter van het Nai(Tl)-scintillatiekristal is 

3", de afstand tot het trefplaatje 20 cm; 

- de efficiëntie van het kristal wordt voor de 4,43 MeV 
gamma's die b~ de reactie met 12c vr~komen, geschat 

op10~ 7 ' 8 ); 

- de werkzame doorsnede voor inelastische verstrooiing 

van alpha's met een energie van 22,5 MeV varieert 

tussen 1 en 20 millibarn/sterad. 

Met deze gegevens is: 

N1= 5.10 19 atomen per cm2 

N2= 6.10 10 alpha's per seconde 

~~ ~ 10 -3 sterad 

Llw.t~ 0,15 sterad 

'l_=0,1 

zodat voor: 

dO" 
dw = 1 millibarn/sterad 

&: = 20 millibarn/sterad 

N ~ 13 per uur 

N ~ 260 per uur. 

Tengevolge van de anisotrope richtingeverdeling van de gamma' ;s 

zullen deze aantallen, afhankel~k van de positie van de gamma--

teller, groter of kleiner z~n. 
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L:.h 
Uit de berekening in paragraaf 3.2 volgt, dat de opbrengst 

van het verstrooiingsproces zo laag is, dat rekening ~oet 

worden gehouden met zeer lange meett~den. Daarom is gedacht 

aan het verveelvuldigen van het aantal telkanalen, zodat b~ 

gel~kbl~vende meett~d een grotere neeveelheid informatie 

beschikbaar komt. De aanvankelijke opzet omvatte 1 gamma tel~ ~ r 

met 10 alphatellers, waarmee coincidenties tussen de gamma

teller en elk van de alphatellers geteld konden worden. Dez E3 

opzet houdt in, dat er naast 10 coincidentiecircuits nog 1 ~ 

2 x 10 versterker- en analysekanalen nodig z~n. (De alpha

kanalen moeten verdubbeld worden in verband met de correc ti ~ 

voor toevallige coincidenties. Zie par. 3.4) Tot~al zijn er 

dan 21 kanalen, terw~l slechts in 10 kanalen directe infor-

matie beschikbaar komt. 

De optimale verhouding tussen het aantal telkanalen en het 

aantal kanalen waarin de informatie beschikbaar komt, word~ 

bereikt in een opstelling met evenveel gammatellers als 

alphatellers. (De oppervlakte van een vierkant is groter da. ~ 

die van een rechthoek met gel~ke omtrek. Hier is de "opper

vlakte" het aantal informatiekanalen -het produkt van het 

aantal gammatellers en het aantal alphatellers-, terwijl de 

"omtrek" correspondeert met het totale aantal telkanalen 

-nl. de som van het aantal gammatellers en tweemaal het aan._

tal. alphatellers -). De aanvankelijke opzet van 1 gamrnatell e ::r 

met 1J alphatellers werd d~arom gewijzigd in een opstelling 

met 4 tellers van elk type.Het bleek echter, dat het aantal 

gammatellers tot 3 beperkt moest blijven (zie onder). De 4 
alphatellers zijn evenwel gehandhaafd. 

De foto;:nul tiplicatorbuizen moeten een kleine stijgtijd hebben:. , 

omdat met een snelle coincidentiemethode gewerkt wordt ( zi ~ 

par. 3.1). Tevens moeten de buizen van een 3" kristal voor

zien zijn, in verband met de lage telsnelheid. De sectie Ke ~:rl

fysica bezit dergelijke buizen niet, hoewel er plannen zijn c:::>-:nl. 

een exemplaar ~an te schaffen. De groep Geldrop van het 

Natuurkundig Laboratorium van ?hilips bezit twee van de~e 

bui zen' RCA type 80 54, met een 3" ( diam.) x3" (hoogte) Na I (Tl )· -

kristal), die voor het experiment gebruikt mogen worden. 

Een, nogal dwingende, reàen om met het aantal gammakanalen 
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niet verder te gaan dan deze drie, was bovendien gelegen in 

de moeilDke financiële situatie van begin 1965. 

In verband met het kleine te verwachten aantal coinciden ti es, 

moet ook aandacht geschonken worden aan de toevallige co ï:nc i

denties. De telsnelheid zonder coïncidentievoorwaarde (de zg. 

"singles") is nl. enkele grootte-orden hoger. Een middel om de 

toevalligge coïncidenties te beperken, is het werken met een 

zeer lage bundelstroom, bDv. 20 nA, zoals in par. 3.2. aBlnge

nomen is. Een hogere bundelstroom geeft een steeds slechtere 

verhoud'.ing tussen de echte en de toevallige coïncidenties : het 

aantal echte neemt lineair toe met de bundel stroom, het aantal 

toevallige kwadratisch. Het aantal toevallige coïncidentLes 

kan berekend worden uit het aantal "singles" in elk kanaal en 

de scheidingstijd ~ van het coïncidentiecircuit, indien de pul

sen in de twee kanalen niet gecorreleerd z~n. Is het aantal 

"singles" per seconde in het gammakanaal· N 1 en in. het al p.ha

kanaal N2 , dan is het aantal toevallige coïncidenties: 

Nt=2N
1

N
2

-r s-1 (1) 

In het onderhavige geval ZDn echter de pulsen in de beide kana

len gecorreleerd met de bundelpulsen van het cyclotron. O~dat 

de scheidingatijd r van het coïncidentiecircuit groter is dan 

de lengteT, van de bundelpuls en kleiner dan de afstand .:z tus

sen twee bundelpulsen (van voorflank tot voorflank) (zie par. 

5.3.3), gaat (1) over in: 
-1 s (2) 

Om dus het aantal toevallige coïncidenties te kunnen bereke
nen, moet men ook de afs~; <:1•.: v::;, _:e "::mnclel :nl:H:!'; :·~enncn •. Dez,e 

pulslengte is afhankelijk van de energie van de alpba-

deeltjes. Het is beter, in elk alphakanaal een tweede 

eenkanaals-analysator op te nemen, die ingesteld is op de ener

gie van de elastisch verstrooide alphadeeltjes. Met behulp van 

een tweede langzaam coïncidentiecircuit worden coïncidenties 

geteld tussen gamma's en elastisch verstrooide alpha's. ~<tn 

deze (zuiver toevallige) coïncidenties kan het aantal als 

volgt berekend worden. Stel: 

-het aantal inelastisch verstrooide alpha's is N1 s- 1 
' -1 -het aantal elastisch verstrooide alpha's is N2 s 

- het aantal coïncidenties tussen gamma's en inelasti s eh 

verstrooide alpha's (echt + toevallig) is N3 s-1 

-het aantal coïncidenties tussen gamma's en elastiscL1 
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verstrooide alpha 1 s (toevallig) is N
4 

Het aantal 

hl..:. 

toevallige coincidenties in N
3 

N 
N3 = N1 it 

2 

-1 s • 

-1 s 

is dan: 

Op grond van het in de voorgaande paragrafen besprokene kELn 
de eenvoudige opstelling, die in paragraaf 3.1 gegeven is~ 

worden uitgebreid. In tekening NK-M 3.5.1 is het blokscheoaa 

van de opstelling gegeven, waarbij steeds maar een uit een 

aantal identieke kanalen getekend is. Tevens is b~ elk ble-k 

de paragraaf aangegeven, waarin het betreffende circuit be

sproken is. 

Als gammateller wordt een RCA 8054 fotomultiplicatorbuis, 

voorzien van een 3"(diam.) x 3"(hoogte) Nai(Tl)kristal, ge

bruikt. Het signaal aan de anode van deze buis gaat via e-sn 

pulsvormer naar een snelle. coincidentiematrix. Het signaal 

van de zevende dyno~e g&at via een emittervolger met RC

pulsvorming naar een lineaire versterker + eenkanaals-anal y

sator combinatie (Philips type PW 4280). Het uitgangssign~al 

van de analysator gaat naar de twee langzame coincidentie

matrices. 

Als alphatellers worden halfgeleiderdetectoren van Philips, 

typenr. E 150, gebruikt. Ook deze tellers zjjn voor het expe

riment (door bemiddeling van Dr. P. Kramer) welwillend afge

staan door het Philips Natuurkundig Laboratorium. 

Het signaal van deze detectoren wordt eerst versterkt door 

op de verstrooiingakamer geplaatste voorversterkers. Deze 

versterkers maken het mogel~k het signaal via kabels naar de 

verdere apparatuur te leiden. Deze apparatuur bestaat uit een 

snel en een langzaam gedeelte. Een snelle versterker met 

pulsvormer levert het signaal voor de snelle coincidentie

circuits. Een langzame versterker met RC-pulsvormer geeft het 

signaal de vereiste vorm voor de twee lineaire versterker + 

eenkanaala-analysator combinaties (Philips type PW 4280). 

De ene analysator is ingesteld op de energie van de inelas

tisch verstrooide alpha 1 s, de andere op die van de elasti s eh 

verstrooide. Deze analysatoren moeten telkens na een verarl

dering van de strooihoek der alpha 1 s opnieuw ingesteld wo :r

den.(Uit de wetten van behoud van energie en i~puls bljjkt dat 
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de energie van de verstrooide deeltjes afhankel~k is van de 

richting waarin ze verstrooid worden.) Met de ui tgan~ a signa

len van elk van de analysatoren worden de b~behorend~ lang-

zame coincidentiematrices gestuurd. Tevens worden de 

signalen van de analysatoren geteld (de zg. singles, 

3.4). 

ui tgangs

zie par. 

De uitgangssignalen van de snelle coincidentiecircui t s worden 

aan de overeenkomstige elementen van de langzame co i l:!:l:..cidentie

matrices toegevoerd. Zoals uit het blokschema bl~kt ~s tussen 

de snelle en de langzame co incidentiematrices een se ~akel

matrix opgenomen. ~ilet behulp van deze matrix kan doo :a::- het om

zetten van een schakelaartje gekozen worden of het u._:j_ tgangs-

signaal van de snelle coincidentiematrix dan wel het langzame 

signaal uit een overeenkomstig gammakanaal aan de lalCl....gzame 

coincidentiecircui ts wordt toegevoerd. Op deze wijze ~an de 

eis voor een snelle coincidentie uitgeschakeld worde~, hetgeen 

vooral bij het testen en instellen van de apparatuur ~emakke...;. 

lijk is. 

Het uitgangssignaal van de langzame coincidentiematr:::L.._ces is 

het signaal dat de verschillende gezochte co incident ::L es aan

geeft. Deze coincidenties moeten afzonderlijk geteld ~orden, 

zodat hiervoor 2 x 12 = 24 telapparaten nodig zijn. I~ ver

band met de hieraan verbonden hoge kosten ( 24 x f 12 5 0; -- = 

f 30.000,--) is een mogelijkheid gezocht om de in de e:3-ectie 

Kernfysica aanwezige 400-kanaalsanalysator (de "kick~orter") 

hiervoor te gebruiken. D&artoe worden de uitgangspul~en van 

de langzame coincidentiecircui ts in hoogte "gecodeerdl." en 

aan de kicksort er toegevoerd. Om de tijd die de kicks c:::> rter 

voor het analyseren van een aangeboden signaal nodig ~eeft, 

te beperken,. wordt de zg. routing-unit gebruikt. Hie :m:::::-mee is 

het mogelijk om groepen van 6 coincidentiekanalen te E=Lnalyseren 

in groepen van 100 kicksorterkanalen. 

Teneinde de metingen te kunnen normaliseren op een v~st aan

tal invallende deeltjes, is een monitorkanaal opgenom.en. In 

dit kanaal (dat niet in het blokschema getekend is) ~orden 

de alpha' s geteld, die in een vaste richting elastis ~ ~ ver

strooid worden. Op deze wijze kan elke meting genorma~ iseerd 

worden op een bepaald aantal getelde alpha's in het IL1onitor-
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kanaal. Dit aantal is evenredig met het aantal invallende 
deeltjes. Opdat draaiing van de verstrooiingskaroer ( zie 
hoofdstuk 4) om de bundelrichting geen invloed op het moni-
torkanaal heeft, moet de as van de kamer samenvallen met de 
bundel. De as van de kamer is hier gedefinieerd als de ver
bindingsl~n tussen de middelpunten van de in hoofdstuk 4 
besproken kogellegers. 

4. De verstrooiingskamer. 
' 

Voor het (cx-<»',1 )experiment moet de verstrooiingskaroer aan 
een aantal eisen voldoen, die hieronder besproken worden. 

Er zijn twee mogel~kheden om de richtingacorrelaties buiten 
het reactievlak (figuur 2.1) te meten: 
a. De gammatellers worden zodanig opgesteld, dat ze ook uit 

het reactievlak gedraaid kunnen worden. Hierbij kan de 
verstrooiingakamer in een vaste stand (bijv. horizontaal) 
blijven staan. 

b. Door draaiing van de verstrooiingskaroer om de bundelrich-
ting wordt het reactievlak gekanteld. De gammatellers 
kunnen dan zo worden opgesteld dat ze uitsluitend in ee!L 
vlak (bijv. het horizontale) kunnen bewegen. 

Omdat de tweede mogelijkheid mechanisch eenvoudiger te ver
wezenljjken is, is een verstrooiingskaroer ontworpen,, die om 
de bundelrichting kan draaien. Daarbij moest de verstrooiings
karoer zodanig geconstrueerd worden, dat de draaiingsas van 
de kamer (i.c. de verbindingsljjn tussen de middelpunten vaT1 
de hieronder te bespreken kogellegers) bijgesteld kan wordent. 
De draaiingsas moet nl. samenvallen met de bundel, omdat 
anders bij het draaien van de kamer de bundel niet meer op 
dezelfde plaats van het trefplaatje zal vallen. In dat geval 
verandert bjj draaiing van de kamer zowel de afstand tussen 
de alphatellers en het trefplaatje als de richting waarin d..e 

alpha's geteld worden. 

De stand van de alphatellers moet zodanig ingesteld kunnen 
worden, dat hiervoor het vacuum in de verstrooiingakamer za 
weinig mogelijk verbroken behoeft te worden. Dit kan opgelost 
worden door de alphatellers te monteren op een schijf, die 
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van bui ten de kamer gedraaid kan 

worden. Ook de houder, waarin he-t 

trefplaa t je wordt bevestigd, moe-t 

van buitenaf draaibaar zijn. Is d:::::i_ t 

niet het geval, dan kan bij een b~

paalde hoekinstelling een alpha

teller juist in het vlak van het 

trefplaatje staan(fig. 4.1). Met 

een draaibaar trefplaatje kan er 

voor gezorgd worden, dat dit voor geen van de tellers het 

geval is. 

In tekening NK-M 4 is de verstrooiingskamar getekend, gede ~ l
tel~k in aanzicht en gedeeltel~k in doorsnede. De verbindir.~ 

met de bundelp~p van het cyclotron wordt gemaakt met een 

uni verse el "koppel blok" (een doorboorde kubus, waarop versc.b... il

lende flenzen gemonteerd kunnen worden), zoals b~ het cyclo-

tron gebruikt wordt. Aan beide z~den is de verstrooiingskanDl-er 

opgehangen in een kogellager, zodat h~ om de bundelrichtinéÇ 

gedraaid kan worden. Het samenvallen van de, door de middel-

punten van de kogellegers gedefinieerde, draaiingsas met de 

bundel wordt als volgt bereikt. Het kogelleger aan de kant 

waar de bundel de kamer verlaat, is op een stelplaat gemon-

teerd, terw~l het andere aan de bundelp~p vast zit. De stel-

plaat kan in alle richtingen in een vlak loodrecht op de 

bundelrichting schuiven. (Om deze beweging mogel~k te maker.a 

z~n zelf-instellende kogellegers gebruikt). De bundel word~ 

gericht op het middelpunt van het vaste kogellager. De 

draaiingsas van de kamer wordt daarna door verschuiven van 

de stelplaat zodanig gezwenkt, dat de bundel ook door het 

middelpunt van het tweede kogelleger gaat. 

Door het middelpunt van het bovendeksel van de verstrooiing·:::=;

kamer is een holle as aangebracht, waarop binnen de kamer 

een sectorvormige sch~f bevestigd is. De alphatellers worde~ 

geplaatst op een opstaande rand op deze sch~f. De holle as 

loopt buiten de verstrooiingskamar uit in een kamertje, da~ 

afgedicht is met een, van doorvoerpluggen voorziene flens. 

De aansluitkabels van de detectoren gaan via de holle as na~r 
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de aansluitpluggen. Het bakje met de voorversterkers wordt 
op de flens geplaatst (zie par. 5.1.1). Een op de as gemon
teerde wijzer maakt aflezing van de stand van de tellers mo-

[:DOOD:] 
figuur 4.2 

gelijk op een in het deksel van de 
verstrooiingskamer aangebrachte 
schaalverdeling. 

Als trefplaatje dienst doende 
folies worden op een raamvormige 
foliehouder (fig. 4.2) bevestigd. 

Op de foliehouder is plaats voor 4 folies. Bij beschadiging 
van een folie, bijv. bij "inbranden" door de bundel, kan op 
deze wijze een nieuw folie in de bundel gebracht worden, zon
der dat hiervoor meteen het vacuumsysteem geopend moet wor
den. De foliehouder is geplaatst op een as door het middelp~t 
van de bodem van de verstrooiingskamer. Deze as kan in verti-
kale richting bewogen worden. om verschillende folies in de 
bundel te brengen. Door het draaien van de as kan het folie 
in de juiste stand ten opzichte van de tell~rs en de bundel 
gebracht worden (fig. 4.1). 

Omdat ock bij het stoppen van de bundel veel gammastraling 
vrijkomt, is de bundelvanger op twee meter afstand van de 
verstrooiingakamer geplaatst. De gammatellers kunnen nu be
trekkelijk eenvoudig tegen de intensieve achtergrondstraling 
afgeschermd worden, omdat de openingshoek voor deze straling 

-2 i nog maar ca. 10 sterad. s. 

De monitorteller (zie par. 3.5, laatste alinea) is op de 
bodem van de kamer geplaatst. 

Het definitieve ontwerp van de verstrooiingskamar is het wer~ 
van de heer W.A.AI.Gudden, technisch ambtenaar bij de sectie 
Kernfysica, die daarbij nauw overleg voerde met de heer 
A.Franken, hoofd van het constructiebureau van het Natuur
kundig Laboratorium in Geldrop. De kamer is geheel vervaar
digd in de werkplaatsen van dit laboratorium in Geldrop. 
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5. De elektronische apparatuur. 

5.1. De alphakanalen. 

De eisen die aan de voorversterkers voor de alphatellers wor
den gesteld, liggen anders dan b~ normaal spectroscopisch ge
bruik van de tellers. B~ toepassing voor alphaspectroscopie 
is het vooral nodig, dat de versterkers een zeer lage ingangs-
ruis en een grote lineariteit hebben, om het goede scheidend 
vermogen van de tellers zelf ten volle te benutten. Hier is 
echter de voornaamste eis, dat de stijgtijd van het uitgangs
signaal klein is. Het scheidend vermogen mag kleiner z~n, 
omdat uitsluitend bekende energieên, die enkele MeV's van el
kaar verschillen, onderscheiden moeten worden. Om deze reden 
is in de hier te bespreken versterker niet het veel gebruikte 
principe van capacitieve tegenkoppeling 9) toegepast. Deze 
tegenkoppeling met een kleine capaciteit (enkele pF's) maakt 
de ingang van de versterker ladingsgevoelig, waardoor het ef
f~ct van een veranderl~ke de~ectorcapaciteit te niet gedaan 
wordt. De tegenkoppeling heeft echter een nadelige invloed 
op de stijgtijd van het signaal. 

Nu eenmaal vaststaat dat aan het scheidend vermogen geen al 
te hoge eisen gesteld worden, is het gebruik van transistoren 
te prefereren boven dat van buizen. Transistoren zijn voorde
liger wat betreft de afmetingen en het opgenomen vermogen. 

Zowel de voorversterker als de snelle versterker met puls
vormer (par. 5.1.2) zijn afgeleid uit een ontwerp van Katzen
stein en Alexander 10 ). In eerste instantie is de versterker 
van Katzenstein en Alexander nagebouwd, met als enige w~zi
ging de vervanging van de niet verkrijgbare transistor 2N976 
door de SE3001. Het resultaat was een versterker met de vo~
gende eigenschappen: 

- ingangsimpedantie 
- stijgtijd 
- "overshoot" 

ca.20kSl 
< 1 ns. 
< 2% 

- spanningeversterking 100 x 
Dit ligt ruim binnen de specificaties die Katzenstein en 
Alexander van hun ontwerp geven, uitgezonderd de inganga
impedantie, waarvoor zij een w&arde vah 100 k Q opgeven. 
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Voor de gewenste toepassing moest echter een aantal w~zi
gingen aangebracht worden. Zo is het ingangscircuit van de 
versterker als afzonderl~ke voorversterker gebouwd, terw~l de 
snelle versterker met pulsvormer (zie par. 5.1.2) een modifi
catie is van het overige deel van de versterker. De afzonder
l~k uitgevoerde voorversterkers z~n samengebouw( in een bak
je op de verstrooiingskamer. Op deze w~ze kan de verbinding 
met de detectoren kort bl~ven. Tevens wordt zo de ingang van 
de voorversterker geheel ingebouwd, zodat de kans kleiner is, 
dat met de hoge ingangsimpedantie stoorsignalen worden opge
pikt uit het bij het cyclotron aanwezige sterke hoogfrequent 
veld. De uitgangsimpedantie van de voorversterker is laag, 
waardoor het mogel~k is de verdere apparatuur op enige afstand 
te plaatsen. De verbindingen worden dan gemaakt met 'kabels, 
die een karakteristieke impedantie van 50 ohm hebben. ( De 
kabels worden aan de kant van de snelle versterkers met 50 ~ 

ohm afgesloten, zodat het niet nodig is, ook de uitgang van 
de voorversterker nog eens aan te passen.) 

In tekening NK-M 5.1.1 is het schema van de voorversterker 
gegeven, alsmede de indeling van de gedrukte bedrading. De 
voorversterker bestaat uit een ingangsemittervolger, gevolgd 
door een tegengekoppelde versterkertrap. In deze trap is het 
zg. "bootstrap"-principe 6 ) toegepast, waardoor de effectieve 
collectorweerstand van transistor T2 groter wordt. Het resul
taat is een grotere versterking, zonder dat de st~gt~d groter 
wordt, zoals het geval zou z~n zonder deze "bootstrap", maar 
met eBn grotere collectorweerstand. 

Voor een onder de gegeven omstandigheden zo goed mogel~k schei
dend vermogen, is het gewenst dat de daalt~d van het signaal 
groot is. Deze daalt~d wordt bepaald door de ingangsimpedantie 
van de versterker, omdat de detectorcapaciteit zich daarover 
ontlaadt. In de eerste versterker, die volgens het ontwerp 
van Katzenstein en Alexander gebouwd werd, was de ingangsimpe
dantie ca. 20 k.Sl (zie boven). B~ de gebruikte detector (ORTEC 
type SBEJ 025-60 nr.98 J) komt dit overeen met een daalt~d 
van 1;Us• De resulterende breedte op halve hoogte (FWH~) van 
de 5,48 MeV piek in het alphaspectrum van 241 Am was 200 keV, 
terw~l men minder dan 100 keV zou wensen. Een proef met gro
tere weerstanden in de inGangsemittervolger gaf een verras-
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sende verbetering. Kennelijk is de invloed van de weerstands
ruis kleiner dan de invloed van de daaltijd van het signaal. 
Het uiteindelijke resultaat is een emittervolger met een 
emi tterweerstand van 100 k rl en een basisweerstand van 1 MSl • 
Hoewel b~ deze weerstanden de collectorstroom nog maar enkele 
microamperes bedraagt, en de eigenschappen van de transistor 
bij deze 'instelling onbekend zijn, is de werking kennel~k nog 
uitstekend. 

Deingangsimpedantie van het circuit is nu ca. 150 kQ (over
eenkomend met een daal tijd van ca. 8 ,;«S voor detector 98J ) , 
enigermate ten koste van de stijgtijd, die 4 ns geworden is. De 
polariteit van het uitgangssignaal is positief. De piekbreedte 
(FWHM) voor 241Am is nu ca. 6o keV (zie par. 6.2.) 

5.1.2. 
Zoals reeds in de vorige paragraaf ter sprake kwam, is ook 
de snelle versterker ~et pulsvormer een modificatie van de 
schakeling van Katzenstein en Alexander 10 ). In tekening 
NK-M 5.1.2 is het schema van de versterker gegeven. Tevens is 
voor een van de trapjes de opstelling van de onderde1en op de 
(dubbelzijdige) gedrukte bedrading gegevene De versterker be
staat uit v~f vrijwel gelijke versterkertrapjes. Alleen de ver
sterkingsfactor verschilt van trap tot trap. De beste waarde 
van de versterkingsfactor (i.c. van de weerstanden die de ver
sterkingsfactor bepalen) is experimenteel gevonden. De ingangs
transistoren van de verschillende trapjes zijn om en om inge
steld voor het versterken van positieve resp. negatieve signa
len. 

Trap 2 van de versterker heeft een zodanige versterking, dat 
het circuit reeds b~ kleine signalen uitgestuurd ~ordt. Aan 
de ingang van trap 3 verschijnen daardoor pulsen van constante 
hoogte. Omdat het snelle coïncidentiecircuit gestuurd moet 
worden met pulàen van gel~ke lengte (zie par. 5.3.3) wordt 
het signaal aan de ingang van trap 3 gedifferentieerd met een 
transformatortja (primair 6, secundair 11 windingen op een 
ferrietkraaltje). Tengevolge van de instelling van de' volgen
de trappen wordt bij positieve ingangspulsen alleen de met de 
voorflank corresponderende puls versterkt. Aan de uitgang 
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onstaat dus een p'\,\ls met gestandaardiseerde hoogte en ::L_ engte. 

Uit metingen met de Tektronix sampling oscilloscope bl~ek dat 
de uitgangspuls de volgende eigenschappen heeft: 

- amplitude -2,5 V in 50 ~ 
- stijgtijd 8 ns ( 10 - 90 %) 
- lengte (op halve hoogte) 30 ns. 

Het bleek hierbij, dat st:ijgtijd en lengte van de puls gr ca ten
deels bepaald worden door de combinatie trap 2- trans~orma

tor. De vorm van de puls voldoet aan de eisen die in Va::!!!rband 
met de scheidingst:ijd van het snelle coincidentiecircui~ ge
steld worden (par. 5.3.3). Daarom ( en in verband met ~e be
schikbare t:ijd) is niet geprobeerd de st:ijgtijd te verbe~~ren. 

De ingang van de versterker is aangepast aan de karak~~ris
tieke impedantie van de kabel (50~). Er is tevens voo-~zien 
in een aansluiting, waar het signaal afgenomen kan wor-~en voor 
de langzame tussenversterker (par. 5.1.3). 

De versterker is gemonteerd in een langwerpig messing loakje, 
waarbinnen elk trapje in een volledig afgeschermd com~~rti
ment is ondergebracht. 

5.1.3. 
Het signaal uit de voorversterker kan niet .rechtstree~=s in de 
versterker van de Philips PW 4280 combinatie gestuurd ~orden. 

In de eerste plaats is het signaal nog te klein en in cie tweede 
plaats werkt de eenkanaala-analysator beter met pulserL die 
een minder steile voorflank hebben. Er is een verster~-er ont
worpen (de"tussenversterker"), waarin het signaal verscterkt 
en ge!ntegreerd wordt. Voor gevallen waarbij dat nodig is, is 
is tevens een differentiërend circuit ingebouwd. 

Het schema van de versterker en de indeling van het psa~eel 
met gedrukte bedrading zijn gegeven in tekening NK-M 5~ 1 .3. 
Het circuit is gedeeltelijk ontleend aan een ontwerp vea~ het 
Fysisch Laboratorium van de RijksUniversiteit in Utrec:21t 11). 

De versterking wordt geleverd door twee versterkertra.:n;> pen, 
waarin stroomtegenkoppeling is toegepast. Tevens is h~ t in 
par. 5. 1. 1 genoemde "bootstrap"-princ ipe toegepast. T10..s sen 
beide trappen is een extra emi ttervolger geplaatst, ID·et een 
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integratiecircuit (RC ~ 0,5~s). De koppeling tussen de laat
ste trap en de uitgang komt tot stand door een condensator 
van 39 pF. Tasamen met de ingangsweerstand van de emittervolge~ 
in de uitgang geeft deze condensator differentiatie met een 
t~dconatante van ca. 0,5~s. Indien geen gebruik gemaakt hoeft 
te worden van de differentiatie, kan de condensator van 39 pF 
overbrugd worden met een van 4/"F. 

Het uitgangscircuit wordt gevormd door een dubbele emitter
volger. Hierin zljn, in tegenstelling tot de rest van de ver
sterker(waarin de pnp-transistor AF 124 gebruikt is), de npn
transistoren 2N2257 toegepast, in verband met het positieve 
uitgangssignaal dat de versterker moet leveren. 

Het versterkerpaneel is op een smal frontplaatje gemonteerd, 
waarop tevens de pluggen en schakelaars gemonteerd zljn. V~f 
van deze versterkers (één voor elk alphakanaal plus een reser
veexemplaar) z~n in één kastje ondergebracht. 

Voor de eigenschappen van de versterkers z~ verwezen naar 
paragraaf 6.1 en 6.3. 

5.2. De gammakanalen. 

5.2.1. 
Het signaal dat wordt gebruikt voor het bepalen van de ener
gie van de gamma's, wordt afgenomen van de zevende dynode van 
de fotomultiplicatorbuis. Voor de aanpassing aan de lineaire 
versterker van de Philips PW 4280 combinatie, is een emitter-· 
volger circuit gebruikt. Het schema hiervan is gegeven in te
kening NK-M 5.2. De eerste transistor in de schakeling is een 
geselecteerde AF 124 <p > 100), om eea grotere ingangsimpedan-
tie te krijgen. Het signaal wordt gedifferentieerd en geïnte
greerd (tljdconstanten ca. 1;"s), om het de juiste vorm voor 
de analysator te geven. 

Voor de eigenschappen van het circuit (de lineariteit) z~ ver-
wezen naar paragraaf 6.4. 

De schakeling is, evenals de hiernavolgende, ontworpen door 
de heer P.W.M.Fleuren, technisch ambtenaar blj de sectie Kern
fysica. 
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5.2.2. 
Het snelle signaal in het gammakanaal wordt afgenomen van de 
anode van de fotomultiplicatorbuis. De signalen van verschil
lende vorm worden met behulp van de in tekening NK-M 5.2 ge-
geven schakeling gestandaardiseerd. Het prinsipeschema van 
het eerste deel van de schakeling is in figuur 5.2.2 getekend. 
In de rusttoestand geleidt T2 , terw~l T1 afgeknepen is. Ten

fig. 5.2.2 

gevolge van een negatieve puls aan de 
ingang( die groter is dan de afkn~p
spanning van f 1 ) gaat T1 geleiden en 
wordt T2 afgeknepen. Hierdoor ont
staat over het spoeltje S een puls, 
waarvan de lengte onafhankel~k is van 
de lengte van het ingangssignaal (in
dien dit tenminste de langste van de 
twee is). Wanneer tevens wordt aange

nomen, dat de st~gtijd van net ingangssignaal kleiner is dan 
de schakeltijd van T1 en T2 , dan wordt de vorm van puls die 
over spoeltje S onstaat, bepaald door: de ruststroom van T2 , 
de zelfinductie vanS en de schakeltijd van de transistoren. 
De vorm van de puls wordt verder verbeterd met een snelle 
Schmitt-trigger 6 ). De drempel van deze Schmitt-trigger is 
instelbaar, zodat pulsen, die het paar T1-f2 niet volledig 
omgeschakeld hebben, weggedrempeld kunnen worden. 

De uitgangsimpedantie van de schakeling is 50i2 , de grootte 
van het uitgangssignaal -2 V (in 50 n ) . Het circuit kon nog 
niet getest worden met de bijbehorende RCA 8054 fotomultipli
catorbuis. Metingen met de tragere EMI 9536A gaven als resul
taat: stijg- en daaltijd van de uitgangspuls beide ca. 10 ns, 
lengte (op halve hoogte) 30 ns. Met een snelle pulsgenerator 
(E-H Research, type 120D) die een eigen stijgtijd van 1 ns heeft, 
werd een stijgtijd van de uitgangspuls van 4 ns gevonden. Hier
mee voldoet het circuit aan de in verband met de scheidinga
tijd van het snelle coïncidentiecircuit te stellen eisen. 

5.3. De coincidentiecircuits. 

5.3.1. Het langzame deel. 
Het principeschema van het langzame coïncidentiecircuit is 
getekend in fig. 5.3.1. De transistoren T1 en T2 hebben een 
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gemeenschappel~ke collector- en emitter
weerstand. Met behulp van een spannings-
deler worden de bases van T 1 en T 2 via 
de weerstanden Rb op dezelfde rustspan
ning gehouden. Rb is zo gekozen, dat de 
invloed van de basisstroom op cle rust
spanning te verwaarlozen is. T 

1 
en T2 

zullen zich nu zo instellen, dat· ze on
geveer dezelfde stroom voeren. (Het is 

slechts voor een van de 24 gebouwde circuits nodig gebleken · 
een zg. "matched pair" T1 en T2 te selecteren.) Wordt nu door 
een negatieve puls op ingang I transistor T 1 geopend • dan wil 
de stroom door Re kleiner worden. Omdat echter de spanning op 
de basis van T2 gel~k bl~ft, zal T2 zich opnieuw instellen 
(i.c. meer stroom gaan trekken), zodanig dat de emi t ter span
ning weer vr~wel dezelfde waarde heeft. Dit betekent dat de 
stroom door Re en ook die door R

0 
in feite gel~k blijven (T 2 

heeft de stroom van T1 overgenomen). De spanning over R
0 

ver
andert niet en er is geen uitgangssignaal. Hetzelfde geldt 
voor een negatieve puls op ingang II. Komt op beide 1.ngangen 
tegel~k een negatief signaal, dan worden T1 en T2 bei.de ge
opend, waardoor de stroom door R

0 
wegvalt en er een positief 

uitgangssignaal ontstaat. 

In tekening NK-M 5. 3.1 is het volledige schema gegeven, even
als de opstelling van de onderdelen op het paneeltje met ge
drukte bedrading. Het circuit heeft drie co!ncidentieingangen: 
één voor het gammakanaal, één voor het alphakanaal er.L één voor 
het uitgangssignaal van het snelle co!ncidentiecircuît. De 
schakeling mag nl. alleen dan een uitgangssignaal geven, als 
voldaan is aan drie voorwaarden: zowel de gedetecteerde gamma 
als de alpha hebben de goede energie en daarb~ z~n ze gel~k
t~dig gedetecteerd(d.w.z. binnen de scheidingst~d var.L het 
snelle coincidentiecircuit). 

Het langzame coincidentiecircui t wordt gevolgd door een uni
vibrator die het uitgangssignaal een vaste vorm geeft. De 
lengte van de uitgangspuls is 3~s, de hoogte is +8 ~- Deze 
puls wordt nog geïntegreerd met een t~dconstante van 1.)-! s. 
Voor de kicksorter, waarin dit signaal via de· coderir.tg (par. 
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5.3.2) terecht komt, moet de st~gt~d nl. groter dan 0,5~s zijn. 

Om het mogel~k te maken de codering(zie aldaar) ook b~ afwe-

zigheid van coïncidentiesignalen te kunnen instellen, is de

univibrator .voorzien van een test-ingang. Via deze ingang k...a.n 

h~ met behulp van een negatieve puls (lengte 5 _.,PS) gestart 

worden. 

De scheidingst~d 2-z' van het langzame coincidentiecircui t ie= 

bepaald met pulsen van 0, 25 tot 2 ~s lengte. llij bl~kt gelijk 

te z~n aan 2x de lengte van de puls. 

De beide langzame coïncidentiematrices z~n elk uit twaalf 

van de besproken circuits samengesteld. Zie hiervoor par. ~ .3.5. 

5.3.2. De codering. 
In par. 3.5 is reeds genoemd, dat de uitgangssignalen van d..e 

langzame coincidentiecircui ts in hoogte gecodeerd moeten wtC>r

den. Na deze codering moeten de signalen in vier groepen VIE3..n 

zes worden opgeteld. Elk van deze vier groepen wordt aan é~n 

van de vier ingangen van de "routing-unit" van de kicksort ~r 
toegevoerd. 

Een circuit, waarin het coderen en het optellen zich afspe ~lt, 
is ontworpen door de heer W .11. Carpa~, tljdens een stage El e]~~c

tronika 12 ). Het schema van deze schakeling is gegeven in 1t e

kening NK-M 5.3.2. In deze tekening is tevens voor één van de 

zes identieke gedeelten van de paneeltjes met gedrukte bed r-a
ding de opstelling van de onderdelen getekend. 

Aan de ingang van de schakeling wordt voor ieder kanaal de 

hoogte van het signaal ingesteld met een draadgewonden pot en

tiometer(Diplohmatic, type 101, 1 k!2). De middencontacten. 

van zes van deze potentiometers worden doorverbonden met ëL.: 

basis van één als emi ttervolger geschakelde transistor. OID. te 

voorkomen, dat de instelling van een bepaalde pote·ntiomete~ 

die van de andere ~f beïnvloedt, z~n blokkeerdiodes opger..-omen. 

De vier b~ deze schakeling behorende emi ttervol~ers zjjn op 

een afzonderl~k paneeltje ondergebracht. 

5.3.3. Het snelle deel. 
De eis die aan het snelle coincidentiecircui t gesteld worci t , 
is dat detectorsignalen, die behoren b~ verschillende bunci el

pulsen van het cyclotron, onderscheiden kur:nen worden. Bij de 

hoogste energie van de alphadeeltjes, is de t~d tussen twE9 e 
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bundelpulsen( van achterflank tot voorflank) minimaal 40 ns. 

Een coincidentiecircui t met een scheidingatijd -r ~ 30 ns (d.w.z. 

een signaal dat aan een ingang meer dan 30 na na een s j_gnaal 

op de andere ingang, verschijnt, geeft geen aanleiding tot een 

uitgangssignaal) kan dus signalen die bij twee opeenvo1gende 

bundelpulsen behoren, onderscheiden. 

Omdat het langzame signaal van de analysatorën, waarmee het 

uitgangssignaal van het snelle co!ncidentiecircuit co~r.Lcident 

moet zijn, met een vertraging van ca. 1 _.,..«s verschijnt, m.o et het 

uitgangssignaal van het snelle circuit ook ongeveer 1~s ver

traagd worden. (De vertraging in de analysatoren komt voort 

uit het in deze analysatoren gebruikte systeem. HierbQ ont

staat het uitgangssignaal pas op het moment, waarop he--t in

gangssignaal voor de tweede maal de benedendrempel pas. s eert. ) 

Een snelle co!ncidentieschakeling, met instelbare vertraging 

van het uitgangssignaal is eveneens ontworpen door de ~eer 

W.M.Carpaij, tijdens een stage Elektronika 12 ). In dit ontwerp 

werd elk element van de coïncidentiematrix teaamen met het 

bijbehorende vertragingscircuit op één plaatje met gedr-~te 

bedrading gemonteerd. De twaalf losse plaatjes werden daarna 

tot een matrix samen gebouwd. Daartoe moest het ingangs sig

naal steeds over drie of vier plaatjes verdeeld worder.. Hier

bij traden zodanige moeilijkheden op in verband met ref~ecties 

van de pulsen, dat van de, bij de afzonderlijke plaatjes ~a

vonden betrouwbare werking niets overbleef. Omdat hiex-~oor 

geen afdoende oplossing te vinden was, werd een ander systeem 

toegepast. Daarbij zijn alle coïncidentieelementen zo dicht mo

gelijk bij elkaar geplaatst op één paneeltje. De vertraB;ings

circuits zijn op de oorspronkelijke plaatjes gehandhaafd_. 

Voor het coïncidentiecircuit moest in de nieuwe opzet een 

andere schakeling gebruikt worden. Het principeschema ~an 

deze, van Garwin 13) afkomstige, schakeling is in fig~t4r 
5.3.3 getekend. 

In de rusttoestand staat de schakeling zo ingesteld, èl~t 

beide transistoren ongeveer evenveel stroom voeren. De weer

standen R1 en R2 zijn zo gekozen, dat 2/3 van de totale collec

torstroom door R1 loopt. Wordt één van beide trans i storen 

geopend, dan wordt de collectorstroom gehalveerd. De e~fec-
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tieve collectorweerstand voor dit ge"""'i.i.Tal is 

de voorwaartsweerstand van de diode, die 

veel kleiner is dan R1 en R2 ~ Er ont:E3taat 

dus een zeer klein uitgangssignaal ( IC::), 25 V) • 
I 

Worden echter beide transistoren teg·e3~ijk 

geopend, dan wordt de totale collect•c:::>r-

stroom uitg-eschakeld. De diode wordt geblok-

keerd en de effectieve collectorweer ~tand 

is R2 • Het uitgangssignaal is nu gel B..jk aan 

aan de rustspanning over R2 .(ca. 6 V). Het uitgangssig~aal 

moet via een kabeltje naar het vertragingscircui t gevo eE3rd 

worden. Aan de zijde van het vertragingscircui t is deze· kabel 

met een. weerstand van 4 7 .n afgesloten. Omdat deze weer- =stand 

de verhouding tussen R1 en R2 zou verstmren, is direc~ achter 
het èoincidentiecircuit een emittervolger geplaatst, èL =Le het 

kabeltje stuurt. 

Voor de montage is gebruik gemaakt van pertinax platerD- met 

evenwijdige koperstrips (Vero-board). De platen zijn me~ de 

achterzijde tegen elkaar geplaatst, zodanig dat de strjL_~s el

kaar kruisen. Aan de ene zijde zjjn de transistoren gem~·~teerd 

die door de gammatellers gestuurd worden,_ aan de ande::z::::- e zjjde 

de door de alphatellers gestuurde transistoren. Doorv€3= :rbin

dingen tussen de twee platen maken van e~k transistorJ;»aar 

een coïncidentieelement. In tekening NK-M 5. 3. 3 is het schema 

in zodanige vorm getekend, dat het overeenkomt met de inde-
ling van de platen. Elk van een teller afkomstig sign-SLa.l 

wordt toegevoerd aan een koperstrip, waarop 'de bases .,.,.-a.n de 
~ 

betreffende transistoren gesoldeerd zjjn. Deze bases k.-:-ijgen 

gezamenljjk dezelfde rust spanning, via een weerstand v SLn 56 .Q 

die tevens dienst doet als aanpassing aan de karakter~stieke~ 

impedantie van de toevoerkabel. De rustspanning wordt gele-

verd door een weerstandsspanningsdeler, gevolgd door ~en 

emi ttervolger (OC 140). Bjj elk corncidentieelement is een 

derde transistor (BSY 39) opgenomen als emittervolge~ _ Van

daar gaat het signaal naar het betreffende vertraging:f:3circui t, 

via een kort stukje kabel, dat afgesloten is met zjjn :B-ca.rak

teristieke impedantie. 

De schakeltijden van de transistoren (2N2257) zijn ca. -=> ns. 

Uit het principeschema bljjkt, dat de scheidingstjjd VSL~ het 
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circuit bepaald wordt door de lengte van de ingangspul a. Z<:>

lang nl. op beide ingangen een signaal aanwezig is, zal ez-
ook een uitgangssignaal z~n. Tengevolge van de eindige ov.:~
lapping van twee signalen, die de schakeling moet zien, ooo 
een uitgangssignaal te produceren, is de scheidingstijdTkle i.
ner dan de pulsduur. Om die reden z~n pulsen van ca. 35 ns 
lengte geschikt om een scheidingatijd 1: van ca 30 na te krj_j gen. 
(zie par. 5.1.2 laatste gedeelte en par. 5.2.2 laatste regel). 

De resultaten van metingen van de scheidingatijd z~n gegeven 
in paragraaf 6.5. 

Het vertragingscircuit bestaat uit twee univibratoren. De eer
ste, waarvan de pulsduur regel baar is, word-t gestuurd met het 
uitgangssignaal van het snelle coincidentiecircuit. Zijn UL:lt
gangssignaal wordt gedifferentieerd en aan de tweede uni"=Lbra
tor toegevoèrd. Deze start op de met de achterflank van la-et 
niet gedifferentieerde blok corresponderende puls. Het re sul
taat is een vertraging van ca. 1;"' s. De vertraging kan en i ga
zins b~geregeld worden door de lengte van de eerste blok~~ls 
te variëren. 

5.3.4. Het uitschakelen van de snelle coïncidentievoorwaEL~de. 

Wanneer t~dens het experiment verschillende functies en in
stell ingen gecontroleerd of veranderd moeten worden, is het 
gemakkel~k als tijdel~k de voorwaarde voor een snelle co! nc i.
dentie uitgeschakeld kan worden. 
Voor dit doel ia een schakelmatrix opgenomen, die op elk~ 
daarvoor in aanmerking komende ingang van de langzame co~Zl
cidentiematrix het betreffende signaal van de snelle mat~ix 
vervangt door het b~behorende langzame gammasignaal. TweE! in
gangen van een langzaam circuit kr~gen dan hetzelfde ing~Ilgs
signaal, waarvoor de coïncidentievoorwaarde uiteraard ve~
vuld is. Daarnaast vervult de schakelmatrix twee andere :Eune
ties: In de eerste plaats moet elk gammakanaal, wanneer <Ie 
snelle coïncidentievoorwaarde uitgeschakeld is, nog eens acht 
ingangen van de langzame matrices sturen. De schakelcirc~its 
werken tegel~k als emittervolgers om het hiervoor vereiste 
vermogen te leveren. In de tweede plaats heeft het uitga ngs
signaal van het vertragingscircuit een amplitude van 10 ~, 
terw~l de ingang van de langzame circuits met ca. 2 V ge s tuurd 
moet worden. De schakelmatrix zorgt voor de gewenste verzwak-
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king. Hoewel deze verzwakking ook met een gewone weerstands
spanningsdeler plaats had kunnen vinden, maakt juist het feit 
dat de puls verzwakt mag worden het mogel~k, deze betrekkel~k 
eenvoudige schakelmatrix te bouwen. 

Het principeschema van de schakelmatrix is in figuur 5.3.4 ge
geven. B~ normaal gebruik (d.w.z. met de voorwaarde van een 
snelle coïncidentie) is de schakelaar S geopend. Transistor 

.----___,,__ ____ -+-_~- 1 :lv T4 geleidt dan niet, zodat 

fig. 5.3.4. 

de spanningsdeler R
3

-R
4 

niet beïnvloed wordt. De 
spanningsdelers R1-R2 en 
R3-R4 z~n zodanig gekozen, 
dat de basisspanning van 
T3 ca. 4 V hoger is dan 
die van T2 (via T1). Dit 

betekent dat T3 geleidt,maar T2 niet. Voor signaal I (via de 
vertragingsschakeling afkomstig van het snelle co!ncidentie
circuit) werkt T3 als emittervolger. De puls wordt verzwakt 
door de spanningsdeler, gevormd door R5 en de parallelsyha
keling R3,R4 en de ingangsweerstand van T3• Signaal II (uit 
het gammakanaal) wordt geblokkeerd door T2 • 

Wanneer schakelaar S gesloten is, geleidt T4, met het gevolg 
dat de spanningsdeler R3-R4 verstoord wordt. De basis v13.n T3 
ligt praktisch aan aarde en nu geleidt T2 , terwijl T3 ge~perd 
is. De combinatie T1-T2 werkt als emitter-volger voor signaal 
II. Signaal I wordt in de eerste plaats sterk verzwakt door 
de spanningsdeling van R

5 
en de geleidende T

4 
en in de tweede 

plaats geblokkeerd door T3• 

Weerstand R
5 

moet opgenomen worden, omdat de daaraan vooraf
gaande univibrator van het vertragingscircuit bij het geleiden 
van T4 niet teveel extra belast mag worden. Omdat signaal -I 

een factor 5 verzwakt mag worden, kan R
5 

vrij groot ~~n. 

In tekening NK-M 5.3.4 is het schema van de schakelmatrix ge
geven. Omdat een gammakanaal steeds naar vier circuits geGtuurct 
moet worden, doet transistor T1 voor vier schakelelementen 
tegeljjk dienst. 

In het basis-emitter circuit van T2 en T3 is een aantal d&odes 
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opgenomen, om de bas i s-emi tterdiode van de transistoren ie 
beschermen. De sperspanning wordt in dit geval opgevang~n 

door de in serie met de emitter opgenomen diode. 

5.3.5. De montage. 

De snelle en de langzame coincidentiecircuits zijn, same~ met 

de hulpcircuits (par. 5.3.2 en 5.3.4) ingebouwd in een ~hassis. 

Dit chassis kan in een 19" -standaardrek geplaatst word.. en. 

De doorverbindingen tussen de verschillende circuits z~~~ in 

de tekeningen NK-M 5.3.5.1 en NK-M 5.3.5.2 gegeven. In cieze 

tekeningen ie de volgende codering gebruikt. De gammakaa~alen 

zijn genummerd met I' 1, i' 2, 1 3, waarbij de snelle gammaka.:::L.-=tl en 
van de aanduiding "s" voorzien zijn. De snelle alphakana..::t..en 

zijn genummerd met (J.1 t/m oL 4. Omdat de langzame alphake...:::n.alen 

in twee groepen uiteenvallen, corresponderend met elaaiJ =lsch 

of inelastisch verstrooide alpha's, zijn deze kanalen gE: ~um

merd oc.1a t/m ol4a (elastisch) en o< 1b t/m 0{4b (inelast . .isch). 
Coïncidentieschakelingen en de daaraan volgende circui~ a zijn 

aangeduid door groepen van 2 cijfers, al dan niet voorz L _en van 

de index a of b. Het eerste cijfer geeft het bijbehorend a= ~amma

kanaal aan, het tweede cijfer het alphakanaal. In de be :L. de te

keningen zijn parallel lopende lijnen samengevoegd. De SEk~en~ 

gestelde lijnen corresponderen met de kabelbundels in heet chas
sis. In een inzet (midden boven) in tekening NK-M 5. 3. 5 • 1 is 

is de codering van de in- en uitgangen van de langzame coin-
cidentiecircui ts aangegeven. In de tekeningen van de m.a. trices 
is deze codering niet herhaald. De letteraanduidingen 1b ij de 

aansluitingen van de verschillende eenheden maken het ~ogelijk 

de verbindingen te volgen. Deze aanduidingen spreken v~rder 

voor zich. Om de overzichtelijkheid te bevorderen, zjjn .....,-erbin

dingen met aarde en met de voedingsspanning niet aangee;even. 

De van de analysatoren afkomstige signalen moeten elk ~ tot 8 

ingangen van de langzame coïncidentiecircuits sturen. Irret hier

voor benodigde vermogen wordt verkregen door aan de inié?;a.ng 
van elk kanaal een emittervolger op te nemen. 

De paneeltjes waarop de langzame coincidentiecircui ts .s;emon

teerd zijn, zijn op grotere platen met gedrukte bedradin~ sa

mengebouwd. In tekening NK-M 5. 3. 5. 1 zijn de op deze wij 2: e ge

vormde blokken afzonderlijk getekend. De bedrading op d e grote 
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platen zorgt voor de nodige verbindingen tussen de p~neeltjes 
in één blok. De indeling van deze bedrading is gegev~n in te
kening NK-M 5.3.5.3. De losse paneeltjes, die loodre~ht op de 
grote plaat staan, z~n hierbij door stippellijnen aangegeven. 

De coderingscircuits zijn achter de frontplaat van het chassis 
aangebracht. De potentiometers kunnen met een schroe~endraaier 
ingesteld worden, via gaatjes in de frontplaat. Het testsig
naal, dat gebruikt wordt om de coderingscircuits ook te kun
nen afregelen bij afwezigheid van coincidentiesignaleJn (zie par. 
5.3.1, voorlaatste alinea) wordt via de keuzeschakelaars s2 
en s3 aan de langzame coincidentiecircuits toegevoerd. De be
drading van deze schakelaars is in tekening NK-M 5.} .5.2 ge
tekend. 

Het snelle coincidentiepaneel is buiten het chassis op de ach
terwand aangebracht, omdat het noodzakelijk bleek dit circuit 
met een ventilator te koelen. De vertragingscircuits z~n di
rect achter het snelle coincidentiepaneel geplaatst, zodat de 
verbindingen zo kort mogel~k konden bl~ven. Wegens gebrek aan 
ruimte moesten de trimmers, w~armee de vertraging wordt inge
steld, op een van buitenaf onbereikbare plaats worden gemon
teerd. In verband hiermee is het gehele blok vertragingscir
cuits uitneembaar in het chassis aangebracht. 

De uitgangen van de schakelmatrix z~n afzonderl~k uitgevoerd 
met pluggen op de frontplaat, zodat de werking van de schakel
matrix .ten allen tijde gecontroleerd kan worden. De schakelma
trix wordt bediend met een op de frontplaat aangebrSLch~e schuif
schakelaar (s 1 in tekening NK-M 5.3.5.1) 

Alle signaalvoerende verbindingen in het chassis zijr.L gemaakt 
met afgeschermd piek-up snoer (Pope). Hoewel dit snoer niet 
voor hoogfrequent toepassingen bedoeld is, voldoet !1et onder 
de gegeven omstandigheden uitstekend. Het grote voor-deel is 
de geringe dikte en de grote soepelheid, waardoor de kabel
bundels niet te groot werden. 

5.4. De telapparaten. 
De pulsen in de afzonderl~ke alphakanalen en in het monitor
kanaal, worden geteld met Philips telapparaten, type PW 4032. 
Omdat de hoeveelheid "singles" (zie par. 3.4.) veel groter is 
dan het aantal coincidenties, is de telcapaciteit (~x105-1) 
van deze apparaten uitgebreid met behulp van elektromecha-



-27-

nische impulstellers (telefoongesprekkentellers, in bruik
leen van de PyT,T.). 

Een nog aan te brengen w~ziging in de kickserter zal het mo
gelljk maken zowel de kickserter als de telapparaten te star
ten en te stoppen met behulp van de in de kickserter inge
bouwde klok. 

6. De resultaten van enkele beproevingsmetingen. 

6.1. De lineariteit van de alphaversterkers. 

Hoewel aan de lineariteit van de versterkers geen hoge eisen 
gesteid worden (zie par. 5.1.1), ·is een aantal metingen uit
gevoerd, om een indruk van de lineariteit te krijgen. 

In de eerste plaats werd voor de combinaties halfgeleider
detector (nr. 98J) - voorversterker - tussenversterker de 
grootte van het uitgangssignaal gemeten als functie van het 
ingangssignaal. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ORTEC -
precisiepulsgenerator (model 204), waarmee via een kleine 
condensator (1 pF) een ladingssignaal op de detectorcapaci
teit gebracht kan worden. Dit signaal komt overeen met het 
signaal dat in de detector ontstaat, wanneer een alphadeeltje 
geteld wordt. De pulsgeneratorbezit de mogelljkheid om voo~ 
elke detector de schaal te ijken in de equivalente energie var.1 
de alphadeeltjes. 

In de tweede plaats is de grootte van het uitgangssigna~l ge-
meten als functie van het ingangssignaal voor de tussenver
sterkers alleen. Hierbij is er door een verandering van de 
ijking van de pulsgenerator voor gezorgd, dat bij dezelfde 
aflezing van de schaal van de pulsgenerator als in het vorige 
geval, ook het uitgangssignaal ongeveer even groot was. Door 
deze maatregel werkte de tussenversterker in beide gevallen 
in hetzelfde gebied. 

De resultaten van bovengenoemde metingen zijn uitgezet in de 
grafieken 6.1.1, 6,1.2 en 6,1.4 t/m 6.1.10. In deze grafiekeiL 
is de grootte van het uitgangssignaal opgegeven in kanalen 
van de kicksorter, waarmee het uitgangssignaal gemeten werd. 
Bij deze meting komt 1 .kanaal overeen met ca, 2, 5 mV. 
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Tabel 6.1. 

t1 = tussenversterker 1 
t1d= idem, met differentiatie 
c1 = combinatie detector-voorversterker 1- tussenversterker 1 
c1d= idem, met differentiatie. 

nr. a b X'YN-2 

t1 30,12 + 0,09 -3,5 + 0,6 0,5 - -
t1d 18,18 + 0,05 -5,9 + 0,5 0,9 
c1 20,66 + o,o9 -8,2 + 

1 '0 1, 3 - -
c1d 15,38 + o, 10 -10,0 + 1 , 0 4,3 - -
t2 30,49 + 0,09 -3,3 + 0,6 0,2 - -
t2d 17' 12 + 0,05 -6,2 + 0,5 1 , 1 - -
c2 21,6 + 0,5 -18 + 5 22 - -
c2d 14,41 + 0' 16 -9,6 + 1,0 4,0 - -
t3 29,66 + 0,08 -3,1 + 0,6 0,3 - -
t3d 18,62 + 0,04 -5,7 + 0,5 0,8 -
c3 26,40 + 0,11 -7,5 + 1 , 2 5,1 -
c3d 20,0 + 0,2 -13,8 + 1, 5 9,5 - -
t4 28,31 + 0,09 -2,9 + 0,6 0,2 - -
t4d 19,2 + 0,4 +4 + 4 53 -
c4 19,4 + 0,08 -6,6 + 0,8 2,8 -
c4d 19,78 + 0,15 -9,2 + 1 , 5 8,5 - -

Het ingangssignaal is opgegeven in schaaldelen van de puls
generator. Voor de combinaties detector + versterkers corres
pondeert dit met de equivalente energie (in MeV). In de gra
fieken is ook een, met behulp van de methode der kleinste 
kwadraten berekende rechte getekend, die zo goed moge1ljk b~ 
elke serie meetpunten aansluit. Deze rechte is van de vorm 
y = a .x + b ( y is het uitgangssignaal, x het ingang ss ignaal). 
In tabel 6.1 zijn de berekende constanten a en b vermeld. 

De onnauwkeurigheid van de metingen is ~ 1 kanaal, de onnauw
keurigheid van de pulsgenerator is < 0, 01 schaaldeel. Deze 
laatste onnauwkeurigheid kan dus verwaarloosd worden. Op grond 
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van de onnauwkeurigheid in de metingen is de spreidirL~ in de 

constanten a en b berekend. 

In grafiek 6.1. 3 is voor tussenversterker 1 en voor combinatie 1 

voor elk meetpunt de afwijking van de berekende recht~ aan

gegeven. De som van de kwadraten van deze afwijkingen ( X.z. ) 
geeft aan in hoeverre de benadering met een rechte g~oorloofd 

is. In tabel 6.1 is voor de verschillende gevallen de waarde 

van de grootheid ~'lN-2 (N is het aantal meetpunten) e>pgegeven. 

Is deze grootheid groter dan 1, dan is de benadering xnet een 

rechte niet geoorloofd. Dit blljkt in de meeste gevallen zo te 

zjjn, behalve voor de tussenversterkers zonder differe~tiatie. 

Tussenversterker 4 (met differentiatie) geeft bjjzonde~ grote 

afwjjkingen en erafiek 6.1.8 doet vermoeden, dat hier sprake 

is van een meetfout. Va~ de overige versterkers kan gezegd 

worden~, dat ze , hoewel niet gehe~l lineair, toch zeker vol

doen aan de eisen voor het c~-~'t)experiment. 

6.2. Het scheidend vermogen. 

Het scheidend vermogen van het detector-versterker systeem 

is bepaald door de breed te op halve hoogte ( FWHM) van. de 

5,48 MeV piek in het alphaspectrum van 241 Am te meten.. Hier

bij werd gebruik gemaakt van detector nr. 98J. 

In de grafieken 6.2.1 t/m 6.2.4 zijn voor de verschil1ende 

versterkercombinaties de gevonden pieken uitgezet. (I>e stan

daarddeviatie van de getelde aantallen pulsen is in de gra

fieken niet aangegeven.). Omdat in het spectrum van 2 4 1 Am . 

ook een piek voorkomt bij 5,44 MeV, met ongeveer 1/7 ~an de 

hoogte van de piek bij 5, 48 Me V, wordt deze laa~ste p:i. ek aan 

de linkerzijde (de lage-energie kant) iets breder. Om de~e reden 

is als breedte op halve hoogte 2x de halve breedte, ~emeten 

aan de rechterzijde van de piek, genomen. De breedte :i.s in on

derstaande tabel gegeven, uitgedrukt in keV's. Omdat b~ de 
omrekening van het aantal kanalen naar keV's de lineeLriteit 

een rol gaat spelen, is de totale onnauwkeurigheid ir1 de be

paalde piekbreedtes geschat op :!:: S %. 
met zonder differentia.t ie 

Combinatie 1 : 46 keV 58 keV 

Combinatie 2: 57 keV 65 keV 

Combinatie 3: 52 keV 69 keV 

Combinatie 4: 57 keV 65 keV 
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Uit de tabel bl~kt duidel~k de gunstige invloed van de diffe

rentiatie. Dit is niet verwonderl~k, omdat een versterker de 

gunstigste signaal-ruis verhouding levert, wanneer de 

gratie- en differentiatietijdconstanten gel~k zijn 14), 
in te

hetgeen 

met ingeschakelde differentlat ar vrij-in de tussenversterker 

wel het geval is. 

Bij het exp~riment wordt gebruik gemaakt van de Philips lineaire 

versterker + eenkanaalsanalysator. Daarom is voor versterker

kanaal 1 (met differentiatie) ook met deze combinatie de piek

breedte (FWHM) bepaald. In verband met het tijdrovende karak

ter van deze meting, is h~ niet uitgebreid tot de and..ere ver

sterkerkanalem. Voor de piekbreedte werd gevonden 59 (± 1)keV. 

6.;. Het temperatuurverloop van de tussenversterkers. 

Teneinde een indruk te kr~gen van de temperatuurafha~elijk

heid van de versterkingsfactor van de tussenversterke~s is 

deze afhankel~kheid voor tussenversterker 2 globaal bepaald. 

Hiervoor werd de versterker enkele uren nadat hij ingeschakeld 

was, zodanig opgesteld, dat h~ zeer langzaam kon afko el en. · 

De temperatuur werd gemeten met behulp van een thermoJcoppel, 

dat tuàsen de onderdelen op het pertinax van het paneel met 

gedrukte bedrading geplakt was. De thermospanning werd gere

gistreerd met een Philips schr~ver. De ORTEe pulsgenerator 

(temperatuurstabiliteit 0,005 ~/0e ) zorgde voor een constant 

signaal aan de ingang van de versterker. De grootte van het 

uitgangssignaal werd ieder uur gedurende v~f minuten geana

lyseerd door de kicksarter ( te;Lperatuurdrift: 1 kanaa.1 per 

24 uur, bij toegestane temperatuurvariaties tussen 10 en 4~ °C). 

Op deze wijze werd over een periode van 17 uur een te~peratuur

daling gemeten van 3 °e. De daarbij optredende verandering van 

de versterkingsfactor bleek kleiner dan 0,1 %/0 e te ~~n. 

6.4. De lineariteit van de gammaversterkers. 

Het verband tussen de grootte van het uitgangssignaaJL van de 

langzame gammaversterkers en de energie van de gedet~cteerde 

gamma's is, behalve van de versterker, ook afhankelijk van het 

gebruikte scintillatiekristal en de fotomultiplicato~buis. 
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Omdat de RCA type 8054 buizen, die bij het experiment gebruik-t 
zullen worden, nog niet beschikbaar waren, kon de linearitaL-t 
van de gammaversterkers, in combinatie met deze buizen, nog 
niet onderzocht worden. 

Ter oriëntatie is een aantal metingen uitgevoerd, waarbij de 
EMI 9536A fotomultiplicatorbuis, voorzien van een 2"(diam.)x 
2"(hoogte) Nai(Tl)-kristal, gebruikt werd. Voor elke verster
ker ia met deze buis een aantal bekende spectra opgenomen, 
waarbij er voor gezorgd is, dat tussen twee metingen de ins te 1-

lingen van de overige apparatuur niet veranderè werden. In 
de grafieken 6.4.1 t/m 6.4.3 zjjn de in deze spectra gevonderL 
pieken uitgezet. Hierbij is de standaarddeviatie, die gelijk is 
aan de wortel uit het getelde aantal pulsen, niet aangegeve~. 

' 
Ter plaatse van het midden van elke piek is in verticale 
richting tevens de met de piek corresponderende energie uit-
gezet. De op deze wijze gevonden punten moeten op een rechte 
door de oorsprong liggen, wanneer de combinaties lineair z~~. 
In verband met het in het begin van deze paragraaf gestelde, 
is voor deze metingen geen kleinste kwadraten berekening uit
gevoerd. 

6.5. De scneidingstijd van de snelle coincidentiecircuits. 

Voor uet bepalen van de scneidingstjjd van de snelle coïnci
dentiecircuits ia gebruik gemaakt van pulsen, die ten opzici.l-
te van elkaar vertraagd konden worden. Deze pulsen werden 
verkregen door twee snelle versterkers (par. 5.1.2) te sturen 
met hetzelfde signaal, nl. het uitgangssignaal van de ORTEC 

pulsgenerator. Het uitgangssignaal van de ene versterker werd 
toegevoerd aan een ingang van het coincidentiecircuit, die 
correspondeert met een gammakanaal, het uitgar.gssignaal van 
de andere versterker aan een met een alphakanaal correspon
derende ingang. De vertraging tussen beide signalen werd be
reikt door verbindingakabels van verschillende lengte te ge
bruiken. (20 cm. lengteverschil geeft een vertraging van 1 ns). 

' 
Op deze wijze werd, bij verschillende vertragingen, van elk 
corncidentiecircui t net aantal uitgangspulsen per tijdseenheid 
geteld. De vertraging waarbij het oorspronkelijke aantal gehal
veerd is geeft de (halve) scheidingatijd -r • In de volgende 
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tabel is de zo gevonden scheidingst~d 2T van de coincidentie 

circuits gegeven, uitgedrukt in nanoseconden. De nauwkeurig

heid waarmee de scheidingst~d bepaald is, is ~ 1 ns. 

Boven de tabel zijn de nummers van de betrokken alphakanalen 

vermeld, links van de tabel die van de gammakanalen. 

rlo( 1 2 3 4 
1 57 56 59 58 
2 60 55 62 52 

3 61 56 61 40 

De verschillen die tussen de diverse circuits optreden, z~n 

te w~ten aan de onderling niet gelijke gevoeligheden van de 

op de coincidentiecircuits volgende univibr~torschakelingen. 

Alle circuits voldoen echter aan de eis (2'Z"'~6o ns), die in 

paragraaf 5.3.3 gesteld werd. 

Bij het (o.-rA'y) experi.a:ent wordt in plaats van het hier gebruik

te signaal uit één van de snelle alphaversterkers het uitgarlgs

signaal van een snelle gammaversterker gebruikt. Omdat de ~eng

te van beide signalen vrijwel gel~k is, is het niet te ver

wachten, dat een belangrijk grotere of kleinere scheidingst~cï 

gevonden wordt. 

1. De kosten. 

Aan d~ hand van magazijnl~sten e.d. is een overzicht opgesteld 

van de aan de gebouwde opstelling verbonden kosten. Omdat een 

specificatie naar onderdelen in dit ver-band te ver zou voer en, 

is in het onderstaande een overzicht gegeven, met een inde1 ing 

naar groepen gelijke apparaten. Omdat sommige kosten niet te 

achterhalen zijn, moest in een aantal gevallen een schatting 

gemaakt worden. Er is getracht deze zo betrouwbaar mogelljk te 
doen zijn. De in het overzicht vermelde bedragen z~n afgerond 

op hele guldens. 

7.1 Voorversterkers 

7.2 Snelle versterkers 

7.3 Tussenversterkers 

7.4 Gammaversterkers 

f 353,== 
660,== 
521.,== 

303' == 
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. Transport f 
7.5. Co!ncidentiecircuits 

7.5.1. Langzame co incidentie f 
7.5.2. Snelle coïncidentie 

7.5.3. Vertraging 

7.5.4. Codering 

7.5.5. Schakelmatrix 

7.5.6. Emittervolgers 

7.5.7. Overig materiaal 

7.6. Ander materiaal en geschat 
werkloon technisch person-::el 

1.1. Sub-totaal gebouwde apparatuur 
7.8. Telapparaten 
7.9. Versterkers en analysatoren met 

b~behorende voedingen en kabels 
7.10.1aagspanningsvoedingen 
7.11.Kabels 
7.12.Compleet monitorkanaal 
7.13.Scintillatietellers, 

2022,== 
318,== 
471,== 
289,== 
501,== 
211,== 
276,== 

met kristal en voeding 
7.14.Halfgeleiderdetectoren 
7.15.Kicksorter 

f 14.796,== 

7.16.Verstrooiingskamer 
7.17.Cyclotron ') 

600,== 
35.000,== 

3.000,== 
-4000.000,== 

f 

Totaal generaal J 

1837,== 

4088,== 

3500,== 

9425,== 
12375,== 

p.m- '-' -,, 
p'~m- \~ .. 

p~m ·~ 

P • m - '"'--•. 

p.m. 

48. 718,== 

============ = 

' ) re f • 1 , p ag • 9 2 • 































·i 

T 





---T
 

j 
~--~---

----------·-r··--
--Î--

-
-
-
-

' 

--~--~------~~~--~----
-·--~-d 

i 
. ~· 

-~----r-
1 

! 
~
 ~
 ' 

t,.....--• 
i 

-
~~ 

'-'--:;;-::..· ;..:;:;==~;;.;....:_;:;:==~==:;;--~-::..-::-:..;:L::-.:..:· -:.;:--.:..:·.::-;;.·1.:..._ :..:...;..:...::=.:..:__.:::::...:.;~---....:...::..;;__;....,;c-.:...':..:...;;.;..;,F-.;::....=.;:..:...;.;:;....:...::..-:;;L=.-::--=· .::·..:::;~==r-~~--e--~-·----~---·----~ 
!• 

I 

·r--·--r--~-:-
1 

I 
. 

--. -----
-+------" 

. ;---
····--

., ·-·-,--
i 

-. .;. ___ 
-
-
~
 ----r--

:'--_ 
.
.
 ·r . 

r --1--·-
+-·~ -·-i .. -

~
-
+
 ·-. ~-

-
-
-

-
! 

. -----r---

i 
--·t---

i I 

----------------~-

, 
I 

---r----...-----·r ------r 

I 

.. 1-------; --1 ' 
-1 --'---r-_;-

:&; 
' 

-
~
 

~ 
-~ 

-
~
-
-
-
-
~
-
-

-+
 

-
t:; 
~
 

~
.
 t •.• --' ! I 

--
i 

r 
-... -+-
:. -

i 
' 

___ l_
 ----i-

_
_

 _J 
! 

I 
' 

I j 
-

"_
_

i 
·t· 

-
-
-



Sci~rfillai-or 
I 

F t1 fo""ulli;_lt"ca.I:Dr Ee~11 uiL· /: IIIIU/f I 

~ ideni-•'elre *"'"'''"·! it•ll_1_e /e,·tier ~~~~~u fD,. 

+ ,.,.---
~ I -1 .. ..,., ... ,.;,., . I 5.1.1 

Il'- I Vt1t1 Ylfii'Si-111'/cel' ~J:,a.U1rjj 

r- I * r ... &L-t'cr bcJrel'lzel' I • l v•IJc.,. 
pu/S VlfMIII" J"'"' J. i 11111 i re 

~c 

I {III'SÇ,I"/"1" versterlc,,. 

5.2.1 5.2.2 I*" Is",,..,,. 1U 
5.3.3 I 5.1.2 5.1.3 

.s ne/Ie I 
Ct>ÏhCLdl! "l-le 

.. 
I 

Littet&its 
I 

5.3.4 I l i nrttil"e L i 11ea.i re 
Ver5terJce,. ScJ..a.ke//IOU&tl"iK Versfe,..Jar Vusterke,. I 

• .-.. - k•u-.fs I ,;·"_ k• "•• Is ••'11 -k• 11 ""Is 
...... l,sa.tor I I • ,..l:~s•l:•,. • 11 tt I":: 5 .f.,. 

I 
5.3.1 I 

Jl"i e- VIJUtt/Ïfll I 
I /11 llfZA '"C I 

I· 
I t:DÖII C i J•l'l é•"e 

' I 
I • I 

I t-eller I l tl/11,. 

lc•Jeri•l I 
I 

5.3.2 I t I I Ee~n ui~ 11'1·,,. 

l 
I • 5.3.1 I 

~tt 
i#lt"L-itlce ktut•l~" 

I -- ---- -Jrie- 11• u ti ,·'Je 

~:.~". uil- drie I 111 111 Zll IJIII ...-- "lll.••l:-ill1"1 
I 

4 • .:lelf riekt ka.nale~<t I 
é'";·"e,-t:irn b' e 

J 
I l C.d.II'ÏII' J 
I 5.3.2 11111- klllftiii/S - • "- '~ s. j-,,. 

------- -------------

STUK AAN-
BENAMING ' MATERIAAL 

NORMAAL 
DETAIL TEK. NR. OPMERKINGEN 

NR 'TAL MAGAZIJN 

I.S 0.- TOLERANTIES VOLGENS: NIET GETOLEREERDE M.ó, TEN VOLGENS : RUWHEIDSTEKENS PROJECTIEMETHODE: 
VOLGENS NEN 630 

BEHANDELING: SCHAAL: WIJZ. l PARAAF D.D. WIJZ.I PARAAF D.D. 

GET: mejj er D.D. lf-Jo- '63 --t f----~-~ - ~- -~- -. - ----·- ~---- -->--------· 
GEC.: D.D. ! 

,..-----~ ·- ·--- ---1-
GEZ D.D. l 

ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 
-~------~---~----~ 

blokschema van de opstel I in g VERVANGEN DOOR TEK. 
-·- ----------·-- ·- --~-----

BESTEMD VOOR: BEHOORT BIJ TEK · 

~ 
F0RMAAT TEKENING NR .. 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN A4 NK-M 3.5.1 
AFDELING: Uthrt. N&t./ FOM-I< Ylii SECTIE: NK. WIJZ I ! I I I 



,,., 

JSD 
.--..... -.-...--t:::=J--<~..--...... ----iC:::::t-~' + 2 "V 

n.~. A ... ., ale tt.cJol:u &ij~e 

v•" ll• f'' nl: wor,l.t b~

:8 t:14SI~" 41te r .. .,J:e,. I e11 L 

e e 1'1 we 11r s 1: ... ""l ot.ot " 2 c. Jl 

-------------~-~--------------- -~- ------~----------------~----------.-----------..-----

STUK AAN 
NR TAL 

BEN A HING MATERIAAL 
NORMAAL 
fv1AGAZIJN 

DET All TEK. NR. OPMERKINGEN 

!.S.O.-TOLERANTIES VOLGENS 

BEHANDELING 

ONDËRWERP: 

NIET GETOLEREERDE M/1TEN VOLGENS: 

SCHAAL. 

GEC 

GEZ. 

D.D. 11-'"' -~~~ 

D.D. 

D.D. 

Voorversterker 
BES TEI'-"'D VOOR : 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFDELING. T~c h 11. Na. t./FOM· I< Jliil. SECTIE: NK. 

RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

WIJZ. i PARAAF D.D. 

-----t----
-~-+---

BEHOORT BIJ TEK. 

FCRMAAl TEKENING NR · 

PROJECTIEMETHODE: 

WIJZ PARAAF I D.D. 

-- ---~----1---------1 

-~ ----------~~----~-----1 

A4 NK-M5.1.1 
WIJZ 



, 

-#ZVV 

fr.ensisl:oren: T1 .;. Ttt> : 5 E 3t1D/ 

T 11 : RSZ :L/ 

J)e !rt"nf is . .. .-t,e zo",lllrÁ 

de stukkeil bi R e11 :BJ 

4A n (1/. e. ~:.,,.""' z ~~~e fll loer/ 

ve.rlcol'e.-d. R ... ., I!Jie orrÁer

z jol e CA. i l:sl .. il:e""'- (j.e 

a .. ,.,ll,eve.r~ 1eaeall:en. 

t----:---------------~-------------~ ---·----------------------~--------~--.------..-----~-------1 

STUK AAN-
NR TAl 

MATERIAAL BENAMI~IG 
NORt""'AAL 
t"1AGAZIJN 

DETAIL TEK. NR. OPMERKINGEN 

I.S 0 -TOLa:RANTlES VOLGENS: NiE'T GETOLLREERDE f'1i1TEN VOLGENS 

BEHANDELING 

RUWHFIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

WIJZ • PARAAF D.D 

PROJECTIEMETHODE: 

-~------·--·- ·-------------------------~--~----
WIJZ ~-~~RAA~J-~~-

! I 

-+-------= -.=-t- =~-4= 
D.D. J.i-lr> ~ '6s-

GEC. D.D. 

GEZ D.D. 

ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 
~~ ·- - - --------~---------~------1 

VERVANGEN DOOR TEK 
--- ----------- -------------1 

Snelle versterker/ pulsvormer 
BESTEMD VOOR : BEHOORT BIJ TEK. 

FCRMAAl TEKENING NR: 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN A4 N K- M 5 .1. 2 
AFDELING Techn. Nat.jFDM-f<Ylll SECTIE: NK. WIJZ 



/"_toj !J~ . ., 

__ !!~ 

RFIZYTh" 
lt.,... 

lf111 

111/c I I I 1-'kf 

;.t1 

~2. 
!I 

lfi/c 
I~ 

1~/4-

u,t' f 

Y" 

8 

lief 

IJ/"' 

/ J)~ .".",.u/.,, 1/o&h 'tffl.. AAIO tie 

,.",."'! .-. ~~~~·-.:ç 4 .... ..-~ ,! .. , 
!~ulll•udl 

"/3 0 • .. • I>"'! 

2 ])~ elelcirp/'jtiscie CDI/~t;{en ;s4/:t>ren 

v• ., 1 ~ F , p• ,.,. /Je I •"' " ..1 ~ 01/ Bs- '.:s 

zfj~t A"" d~ •.:/,/:er zjde 11•" 
d(e_ )"'" /; 1e ,..,p ni-e1r"/. 

STUK lAAN-
NR. TAL BENAMING 

RIJ • .. • 0" 

I~ 

MATERIAAL 

À 

----- --------·--·--··-- --- -----------

NORMAAL 
MAGAZIJN DET All TEK. NR. OPMERKINGEN 

I. S.O .• TOLERANTIES VOLGENS: I NIET GETOLEREERDE MATEN VOLGENS: RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHO.:>E: 

D.D. 

BEHANDELING: SCHAAL: 

GEZ.: 

... -·-·. ·.-· - ··- .. ···-··-··· ... _----, -, WIJZ' I PARAAF I.. D.D. riJZ. PARAAF 1_--ca_ D. -

:::'~=·:u = - ::~:'~·'-·••. --~--· --- 1----11-------1 
I 

. ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 

Alpha-tussenversterker VERVANGEN DOOR TEK.: 

BESTEMD VOOR: BEHOORT BIJ TEK.: 

FORMAAT I TEKENING NR.: 

; AFD:N~,~~,:~En.~~~F~~~~! =.:QNV:.N 
WIJZ. 

A3 I NK- M 5.1.3 



, 

.J.. 

s,D,I f i~ s: 2.11 W•Ï:iu/.·"1"' 
Df' f~t•'I'<·~J. ):r.aA/. 

.....---.-----...-----··----- ........ ------- . -- ---- ·- -------- ---·-- ····-- --··--· --,-----·.....----- -----=----. 

STUK AAN-
NR. TAL 

MATERIAAL 
NORMAAL 
!"'A GA ZIJN 

DET All TEK. NR. OPMERKINGEN 

I S.O-TOLERANTIES VOLGENS· NIET GETOLEREERDE Mi\ TEN VOLGENS • RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHODE: 

BEHANDELING SCHAAL. WIJZ ! PARAAF D.D. WIJL I PARAAF D.D. 
t----·---·---·---------- ' -----t---------tr----t--------- ----1 

__ ~~~~- ~ e ij ~r ___ ~:_z':~"- t ~-- r-------.. _-_j·-----· -----11----··--+---+---+----1 
GEC.. D.D 

------·--· ... -----+----··-- ----·-r---··----+------11 
GEZ D.D. l 

ONDERWERP • VERVANGT TEK., 
---- . -- ----- -·-----~--------11 

VERVANGEN DOOR TEK. Gamma- versterkers 
-·---·----------------· -------1 

BESTEMD VOOR: BEHOORT BIJ TEK .. 

FCRMAAT TEKENING NR • 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN NK-M 5.2 
AFDELING· Tee hn. N4tk./FOM·t<J!1II. SECTIE • N K. WIJZ I I I I 



T, .~ '7J, ~ ; z/1/.zz S"f 

r", rs- ; .J N8.zt9. 

ud: 

-btl in i.,. i'l u;'/; -tlV 

1-----::----::---------------------------------.-------.----------.;--------------1 

BENAMING 
STUK AAN-
NR TAL 

MATERIAAL 
NORMAAL 
MAG.AZIJN 

DETAIL TEK. NR. OPMERKINGEN 

I S.O.-TOLERANTIES VOLGENS· NIET GETOLEREERDE M/1 TEN VOLGENS· RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHODE: , 
BEHANDELING: ~CHAAL. 1 : t __ .... w_uz_.+I_P_A_R_AA_F-+- _D __ .D_.--11-w-'--.u_z--+. ~~~AAF 1 D.D. 

GEL rr>e1er D.D.U-JD-'6~ l 
-----·- --·- ··- ----·-----· ----·-- ----- ------1-----+---- -1----t--··------t-----11 

GEC. D.D. 
------------------------ -----+--- --+------ - ----·- t----·---11 

GEZ D.D. 

ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 

Lang zaatTl coïncident ie circuit VERVANGEN DOOR TEK. 
1-----------------------~---~ 

--------------------------------1 

BESTEMD VOOR . BEHOORT BIJ TEK. · 

FORMAAT TEKENING NR: 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN N K-M 5:3.1 
AFDELING. Tet "'"· Nat./FOM-I<'JZD[ SECTIE: NI< WIJZ I I I I 



--
I 
I j-y Ü'" I -~ 'n oiiB~ 

~\ a •• f ll'l .. , 

-t~V~ r I 
liJD I< I 

I 2N.ZUf 

I Ir. I uit 

6 x I Jkl Jlr. 
- I T I -11. V. 

I 
I 
I 

I 
I 

6x 

~--~--~-------------------------.----------.-----------.----------.-----------------~ 

STUK AAN-
NR TAL 

BENAMING MATERIAAL 
NORMAAL 
MAGAZIJN 

DET AlL TEK. NR. OPMERKINGEN 

1.5.0.-TOLERANTIES VOLGENS: NIET GETOLEREERDE MA TEN VOLGENS. RUWHEIDSTEKENS PROJECTIEMETHODE: 
VOLGENS NEN 630 

BEHANDELING: SCHAAL: I: I WIJZ. PARAAF D.D. WIJZ PARAAF D.D. 

D.D. ~l-IP- 'b)-GET : Y'r1 e je r 
------·-· ---------------------·--- -··-+------+------1~--+-------t-------1 

GEC: D.D. 
~------------- -----+----+------t-------+---

GEZ D.D. 

ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 

Codering VERVANGEN DOOR TEK.: 
--------------- ---------------1 

BESTEMD VOOR . BEHOORT BIJ TEK. 

H'RMAAT TEKENING NR.: 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN NK-M 5.3.2 
AFDELING • T~chn. N•t./ F0/1-/{ ZIII. SECTIE: NK. WIJZ I I I I I 



R 

u.ii 

R 

A 

s"..J/e. (t>i.'nc~'J.t:.ntie mci-ri~ 
tk 

l.ft> 
~ ' • • R 

I I ' ' 11-11 

4·" I 11• I~ 

STUK lAAN-
NR. TAL BENAMING 

ver tra.!/"!.. s circu.,"f·. 

' ------------
,..", t".,. .. "".,. 

MATERIAAL 

u.i./; 

NORMAAL 
MAGAZIJN DET All TEK. NR. 

I. S.O.-TOLERANTIES VOLGENS: I NIET GETOLEREERDE MATEN VOLGENS: RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

BEHANDELING: SCHAAL: WIJZ.I PARAAF D.D. 

T; : .ttVl,Uf 

7i"'"7S- :BSYJ1 

OPMERKINGEN 

PROJECTIEMETHODE: 

D.D. 
------·----1--1-----1----J----

D.D • .Zo-11•- 'bs 
GET.: fYJt!jer --~--- -~1 11----1---l ----------
GEC.: D.D. 

GEZ.: D.D. 

ONDERWERP: 

snelle coïncidentie- en vertragings
circuits 

BESTEMD VOOR: 

+ AFD~:~N;~:~E N~~~~~~~~ =•~~~EN 
• <(:'_.~ ... 

---1----

VERVANGT TEK.: 

VERVANGEN DOOR TEK.: 

BEHOORT BIJ TEK.: 

'~";'I TEN'K ~·M 5. 3. 3 
WIJZ • 



in o--

R-

in o--

R __ 

in o--

r-

a l.s c n ei er 

--------ï 
-t2 V I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

Rl/e .,/i odes R R Y 2. 1. 

tZ k 

s 

~----~-~------------------------- --------------- ------------,------------.------.-------------1 

f'-1ATERIAAL 
STUK AAN-

NR TAL 
BE~~AM!NG 

NORMAAL 
MAGAZIJN 

DETAILTEK NR. OPMERKINGEN 

IS..O- TOLERANTIES VOLGENS: NIET GETC.JLEREERDE f"ii1 TEN VOLGENS: RUWHEIDSTEKENS PROJECTIEMETHODE: 
VOLGENS NEN 630 

SCHAAL 
--------------------- ---- r- --f---

GET: V11efie~'" D.D.l-11-b> J 

-------- -- - - ----------------------------------- 1---------_j_____ -----------~- -------+---------1 

BEHANDELING: D.D. WiJZ. p~~~-A~L-- D.D. 

I 

WIJZ. PARAAF 

GEC. D.D. 
t------- ---------------------------------- r------ ----------+-----j------- ------ ------

GEZ D.D 

ONDERWERP- VERVANGT TEK.: 

schakelmatrix 1------------------------------~---------1 

VERVANGEN DOOR TEK: 
f----------------------- ---- -------------1 

BESTElvlO VOOR. BEHOORT BIJ TEK.: 

F0RMAAT TEKENING NR : 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN A4 NK-M 5.3 .4 
AFDELING. Techn. Nat. I FOM sECTIE, N K WIJZ 1 1 1 r 



r----------------- ----------, 

l~ l,·,;lll rf,~4rl ;~- j 

I I ,T 
:~~~~t--
1 u 

H JJ..J. t-

-, I I I F •. •. I I 

Ll' ~~-41 JJI 31~ l l ~ :-._ 

T 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

J 

~-------------------------, I .11 lil 1,, I I 

!~ ~r-E:hrG3-l: .L 
I 1 I 

~~~H-dl~: 
I 

~ 
a~t 

'-• ,.,z .... 
c p;·"~:.·~·· ~-~·· 
JJI•k 1. 

K e 14 a c se'"' lee I ... ,. 
"~est." S 2.- J .. 

L .. ",z. .. ". ~ 
CtJ ._. ltCil/l•ll i-i 4 

Blok .t. 
...,.._ 

r---
1-JI.v' ---; 

:~ 
I I :• l sof 1 _!I 
I I 
I I 

L----- -~ 

,... 

I 
I 

I 

I' 
A 

Sc lt,. lee/,.,.,. b ,.. x 

,---- ------- 1 

~: 1~ 
I 

I 

-r-

:~ 
Ll-~-

I 

~: 
k====-J 

rJ. 
.11' 

r ---
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I I 
I 
I 
I 
L---

r) 
K 

Vt:rrr .. !~lf!S 
circuitS. 

1 I I 
i"jT&~~iti1 

r- ---------------------,s,.ellc c•i.·re~:i.û"tie 

!1133& '1 ~ 33~1111 H41l~ J~~IJJ 
·----, r---- -----------'"i 

J( C/4. Z 6 $t: hA Jcef •• , 
•J:~il:u S.t-J 
= 

I I 
I I 
I 11 ll .U llf llf 1'1 1 
lcttiCil.$(81 

I L----------..1 
c.,.~r.le ui~,.,., 

Stl••lc•l ••é,.ix. 

I I 
I I tMC~rix. 
I I 

: 1'' 
I 
I 
I : rL 

_I,. '" I• 1• lu. 
/l.C. 1,/1& 3/.C. /2A. .t.t<t 

lw.. I 
J.tAl 

I I 

r----. 

I I lffi1ll.l ® 

I 
I 

I 

L__ ~ 

I I 

I 

I 

I I 
11 l[2]1l <9J 

I I 
I I 

I ~t---(9} 
I 

I 

I I 

I I :[!E)l @ 
I 

L--------------1.. 
L----' 
E• ilft!,. v.,,.,..s. I Co-' ~;i "'1 

I I 
@--i-[EH 
~E~oitter 

""'J•rs 
L--..J 

ei I "..l. ft 3· oe ft' .. ---·--- ---~-- --~-·- -·----- ------.--------------------......- -- ------t--- ·---- -----

STUK,AAN-
~ • NR. TAL BENAMING MATERIAAL NORMAAL 

MAGAZIJN DETAIL TEK. NR. OPMERKINGEN 

I. S.O.-TOLERANTIES VOLGENS: I NIET GETOLEREERDE MATEN VOLGENS: RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHODE: 

SCHAAL: 
1-----·--·-

GET.: --~ 
--~- ---
GEC.: 

GEZ.: 

BEHANDELING: WIJZ. ~ARA AF D.D. WIJZ.I PARAAF l D.D. 

D.D. -;-,.," -~s~--- R D.D. I I 

D.D. I 
ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 

Doorver bindingen coïncidentiechassis VERVANGEN DOOR TEK.: 

BESTEMD VOOR: BEHOORT BIJ TEK.: 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELING: Tcc411. Nc.tk./ F.O.M.k:DISECTIE: /tiK. 

; FORMAAll TEKENING NR.: 

A3 NK-M 5.3.5.1 
WIJZ. 1 

,I 



hA4r '"'J"'~!e" ''j." V<L11 tie 

'""J7:"'- '"l!: c";·,.,cidt!:.,fie ,.,.fr,·cei 

-
iltt. Jlk JJc. HJ JJtt Jlk ]lf4. Jvk 

" 0 ) ) > > 0 0 

=n = =-t==-= -----==--= =.::-= -=-----=-~= --------= .::--= = -:_~ ~---=-=----=--=-= = -=-----: 
,, ., 
'• 3 ., o------------------------------, 
I ,, 
11 

I' 
,r 1.1c. 21k u.. u J.- ~ J• u Jr Jlf• ""~ 
,, 0 > > c 0 0 

S3 =f} = = ~---:..-: = = =------_-:.::. = =:.~---..:..:-::. ---------.: _-...:: :=-::.-::.-::. = = = =-== 

, 

,, 
cl 
1f /14 /IQ llA 1zJ- /J4. 11J. I~C. l'f_b 
lf 0 ) C) ) 0 0 

=ff = +--=--::..-::. == === = = == =====--=--=-=-=-------= -=----------=-= 

l.t 3 
yo---------------~ 

L----------fO ~J 1:-es f bt. 
~ 

.. 
11----::--""00------------------- --------·-· -----·--··· -------------------.-------.-------------1 

STUK AAN-
NR. TAL 

BENAMING MATERIAAL 
NORMAAL 
MAGAZIJN 

DET All TEK. NR OPMERKINGEN 

I.S.O -TOLERANTIES VOLGENS NIET GUOLE:REERDE Mf1 TEN VOLGENS: RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHODE: 

BEHANDELING: r- sc~-~AL -----------;- :!!}___JZ I PARAAF D D wuz.l PA_R_A __ A ___ F_+I_o ___ o_. __ 
GEL Wleja D.D. 11-1"-'6r -~-

-G-EC-.: -- ------·-·--o.o.- - ---- ---r----r--- ~-~~-r----~-
1-------------- ···- ,---- +------1 

GE:Z D.D. i 
ONDERWERP: VERVANGT TEK.: 

t-------------------~~----1 

Bedrading schakelaars "test" VERVANGEN DOOR TEK. 
1--- -·-·- -------------------

BESTEI"'D VOOR: BEHOORT BIJ TEK. · 

FC'RMAM TEKENING NR.: 

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN NK-M 5.3.5.2 
AFDELING:'Tedtlt. Na.t./FDH-K7:lll SECTIE: NK WIJZ I I I I I 



.t 
u.. 'fa. 

« ~ k 

~·,, 

IJ. 4. 11.~ 1.44. 1. z.Ár 31." 3.1 -Ir 3/h 3/.A. 2./,/, 2.1/J. //.,/, 1/IL 

I I I I I i I' I' I' ; I 'I I I I I' 'I 
I I I ~ ~ I I I I I ~ I I I I : I : I I I I I 

I I I : 'I 

~-i :·: !·: :·1 :·: i·l :.: 1
·1 :-: : ·: ') 

:p ., t: ., P F1 ., f: ., P f·: ., r: 1 ~! 1 f: ., j~~-:--~-) 
I I 11 I I 11 'I 11 I I 'I 11 I' 
I I I I 11 I I I I I I I ll I I 11 ' I 
I I I I I I I ' I I I 

I 11 11 11 I I 11 :' 1 1 1
1 'I 

~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 I 1

1 
11 11 11 11 : 1 I I 1

1 
11 II 

~I 0 1 ti •) ;: ·) F r·: ·) P,·: 0 r: ~ r: 1 tf=, 0 F ~I ·) 
I . I I I I 11 I I I 11 I I I I 

T.; I' .•I 1• 1 ~· ,•f ·I '·I 1.1 1-l 1· 1·1 • 

1 1 I I I 

I I I I 
11 k k k 1< I 
k! I • • . '.j • 
I I . . 

~ ' 11 Ê # # : 
I • ____ ___:_j 11 
~ --~T~r --l' -,.r -r- -T -,., '·' ,.; i·, -r.:~ 1-1 -) 
i I I I I I . I I I I ~ I I I 11 I I I I 

I 11 I 11 I I I I 11 
I ; I I I 11 I I 11 I I I I I I I 11 I I I I 

/Lf 4 {'(.), 2'14. ,_I( J,. 3lf4. 3"11r 33lr ]~IJ.. 23 Ar <_34. IJ Ar 13 4. 

-I~ V 

"'-

t 

I 
()(311 

oLJlr 

-bV 

~- ~ -~ ----·-~--- ----------------------.-- -1 

I. 

STUK lAAN-
NR. TAL BENAMING MATERIAAL NORMAAL 

MAGAZIJN DET All TEK. NR. OPMERKINGEN 

I. S.O.-TOLERANTIES VOLGENS: I NIET GETOLEREERDE MATEN VOLGENS: I RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECTIEMETHODE: 

BEHANDELING: SCHAAL: 

GET.: D.D. 
1------------

WIJZ.I PARAAF D.D. WIJZ. PARAAF I D.D. 

~-----r . ~---

• ! I I I 

1---~-- --~-- -- - ---~~------

-GEC.: D.D. 

GEZ.: 

ONDERWERP: 

C oincident ie matrix 

BESTEMD VOOR: 

D.D. 

1 
blok 

2 

; AFD:~~~~:~E N~~!~~KO! !!:~:~:EN 

VERVANGT TEK.: 

VERVANGEN DOOR TEK.: 
~ -----------------------------1 

BEHOORT BIJ TEK.: 

FORMAAT I TEKENING NR.: 

A3 I NK-M 5.3.5.3 
WIJZ. I 

I 1 1 1 1 


