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Inleiding 

Bij _h~t A~V.F. cyclotron worden ver~trooiingsexperi

menten gedaan met 20 .MeV protonen. Fig. 1 geeft sche

matisch .de opstelling weer. 

Bij normale (p,p) en (p,p')-metingen worden tege

lijkertijd, in 3 tot 15 min~ten 2 tot 8 spec~ra op

genomen in de LABEN-I'lult:icharmel annlyzer. Na iede

re meting worden ze overgebracht naar de computer, 

en er worden nieuwe hoeken ingesteld voor een volgen

de meting. Voor het opmeten van een volledige hoèk~ 

verdeling. zijn een groot aantal metingen nodig~ 

Omdat men tevoren echter niet weet waar precies de 

minima en maxiMa in de hoekverdeling komen te lig

gen, is het voor een efficiänte meting nodig dat de 

experilllentator reeds gedurende het experii!lent. in
zicht krijgt in het verloop van de elastische of een 

van de inelastische doorsneden. Ook als er· zich tij

dens de meting ongewenste effecten voordoen(~erloop 
van elektronica, vacUumstoringen, e.d.) moet hij dit 

snel kunnen onderkennen en de juiste maatregelen ne
men. In de meeste gevallen heeft hij niet genoeg aan 

het direkt zichtbare aflezen van zijn meetapparatuur. 

Van de computer (en de programmatuur) wordt nu ver
wacht dat hij tussen twee metingen (v66r de overdracht 

van de volgende spectra ) de gegevens globaal kan ver
werken en het systeem kan bewaken. 

Het experiment-monitor systeem "MIRJAM" (1) voor-. 
ziet hierin. uit overkoepelend programma schri,ift 

spectra weg naar DEC-tape en kan ze laten behandelen 

door verschillende al of niet gespecialiseerde pro~ 

gramrm' s, waarvan de volgorde en de invoerparameters 

van te voren in een zogenaamde optielijn is vastge-. 

ste1d. Op deze rnanier kan in de. tijd tusR.en twee me·
tingen een Maximum aar1 informatie worden verkregen. 

Aangezien nooit alle programma's tegel i ,jkerti jd in 

het geheugen aanwezig kunnen zijn, wordt gebruik ge

maakt van het CHAIN-systeem van .DEC, waarbij z.g. 
links, (groepen subroutines), die op DEC-tape opge_;. 

slagen zijn, afhankelijk van de draaiende programMa's 

in het geheugen worden gebracht. "MIRJ AM" i.s geheel. ge-



J. 

schreven in MACRO,de assemblertaal vol)r de PDP-9. 
De noodzaak van een gelijktijdige aanwezigheid 

van elkaar vaak aanroepende programma's, én de eis 
dat er i.v.m. tijdverlies ni~t teveel gewisseld ~ag 
worden, vereisen een uitgebreide organisatie en een 
~tringent geheugenbeheer. Programmatuur ~iervoor, de
vice-handlers(apparaat-bedienings-routines) alsmede 

een spectrum-blok van 4 k , laten van de 1. 6 k slechts 1 

ongeveer 6 k over voor programma's voor dè eerste 

analyse. 
Het ligt voor de hand hiervoor FORTRAN-programma's 

te gebruiken. Hoewel in. FORTRAN vrij gel'!lakkelijk te 
programmeren is en aritmetische operatie~ geem moei
lijkheden opleveren, heeft het vo?r een On-line sys
teem, de volgende .nadelen: 

1 )De organisatie van de randapparatuur kan niet 
volledig door de systee~-l'!lonitor verzorgd worden: 

2)De koppelin~ FO~TRAN-MACRO is moeilijk bij ge
bruik van gemeenschappelijke geheugenblo..kken; 

3)FORTRAN verslindt geheugenruimte. 
Punt 1) kan worden opgeheven.door in het input/out
putpakket van FOrîTRAN enkele veranderingen aan te 
brengen, zo, dat de FOHTRAN-gebruiker daar nietS 
van merkt. 
Ook 2) bleek oplosbaar, zodat kleine FOR TRAN.-program
ma's zonder meer gedraaid kunnen worden in het sys
teem. In hoofdstuk I worden enige aspecten beschre
ven van de FORTRAN-MACRO koppeling. 

Een eerste analyse in FORTRAN, -p.iekdetectie en 
.piekanalyse ,.- vergt al 16 k, exclusief moni tor-sys
teem! Alleen bas~s-input/output-routines en aritme
tische routinei kosten al minimaal 4 k. Om nu toch 
een snelle On-1ine analyse mogelijk te maken werd 
een basispakket geschreven in MACRO. Door gebruik 
van integer en fixed-point aritmetiek, scanning pro
cedures en aangepaste hulproutines kon dit pakket 
beperkt blijven tot 2 k. 

De routine voor decimale output DECOUTen de war
teltrek-procedure SQRT worden in hoofdstuk Il be

schreven. 



Spectra, zoals de computer die binnen krijgt, kun
nen er uitzien al.s in· fig. 2. De elastische en in
elastische hoekverdelingen worden samengesteld uit 

de inhouden van de resp. pieken(fig.3).Daarnaast kunnen 
belangrijk zijn de (half)waardebreedte, bijv. voor 
resolutie-informatie, de exacte ligging(bijv. voor 
verloop van elektronica of energie-ijking d.m.v. 
MYLAR-spE;!ctra),achtergrond,assyrnetrie e.d. Het pro
gramma ANALYS berekent de belangrijkste piekeigen
schappen (hoofdstuk III), PKZKR scant een spectrum, 
detecte.ert de pieken en laat ze door ANALY.S analy
serèn (hoofdstuk IV). 
Tenslotte \'/Orden in hoofdstuk V enige kernfysische experimenten 

behandeld, \'Jaarvan de resu.ltaten m.b.v de programma•s PKZKR en 

AiML YS \'lerden verkregen. 
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Hoofdstuk I: De FORTRAN-MACRO-koppeling. 

I 2~-!~=-~~-2~~E~!· 
Na. elke aktie van een input ·Of outputapparaat moet de cÇ>m-
puter even "wachten" tot het apparaat klaar ie met lezen of 
schri ,jven van het vorige k•rakter, voor hij kan beginnen met 

àe volgende. In MACRO moet men dan ook na elke input of out

putinstruktie een wacht-instruktie geven, hetgeen er ongeveer · 

als volgt uitziet: 
.INIT 

• READ /. WR ITE 
• ;/AIT 

• 
• CLOSE 

:>it z~jn alle I/0-monitor commands of system-macro's. 
Bij aanroep ervan wordt naar een etuk van de Monitor ver-
wezen, waar staat welk appar111at bedoeld word, en hoe hij dat 
"moet behandelen"( in de device handler).Een in/output opdracht' 
wordt dus via de monitor afgehandeld. 

In dit gf'>val gaat het om de .WAlT-instruktie. Gedurende deze 

instruktie wordt voortdurend gekeken of het apparaat kl~ar 
is of niet. Er bestaat echter ook een .WAI'l'R-instruktie, die 

bi ,j een uitelag "niet klaar" direkt verwi jet naar een adres, 
dat er bi ,j aan moet worden gegeven. Met behulp van deze sys
tem-macro kan in input/output-wachtloops getest worden, of 

andere apparaten bUv. de LAREN of de SCALERS, klaar zijn. 
In FORTRAN kan dit niet; in de wachtloops wordt een • A'AIT
equivalent gebruikt. De oplossing van het probleem ligt voor 

de hand: zet i.p.v. de gewone wachtloop bi,i de. FOTRAN in- en 
output een .WAITH-loop, Met een adres waarop de téstroutine 
begint. Maar we werken niet in MACRO, we v,rerken in FORTRAN. 
Ergens worden dezelfde instrukties gegenereerd, als die 
welke gegenereerd worden ale men een • 'NRITF. of een • WAIT geeft. 
Ne moeten dus t~ weten zien te komen hoe de in- en output bij 
FORTRAN geregeld ie. 
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JO. 

Vraagt nen bij een FORTRAN-programma een z.g. object li~ting, 

dan' ziet men ongeveer waarin de F4- compiler het FORTRAN ver

taalt. Het blijkt dat de FORTRAN-compiler zelf vri,jwel niete' 

doet; voor Vrijwel iedere funktie bestaat een FORTRAN library

routine die meegeladen moet worden.Br zijn er honderden: ver

menigvuldigen, delen, optellen, aft_rekken, worteltrekken, machte
verheffen en dit allemaal voor integer, real. en double pre

cieiongetallen. Ook zijn er routines on arvumen~en over ~e 

11alen, en geheueenplaRtsen v~n arraye.1 er1enten te bepalen. 

De ~ubprogramma's die voor de in- en output zorgen, zijn 

bevat in het z.g. ob,ieèt-Tirne ;Jy~tem.HiervRn is BC~)JO de be

langrijkste en grootste (?773 oct~le plaat.senJ;deze behan-

delt alle van een FORMAT voorziene REA;) en WRITE stR.ternente, 
% 

en roept zelf weer eigen subroutines nan. Men kan de verwer-

king v;u: Pen norMaal FOR TRA~:-program schemH.ti ~:;ct ongeveer 

aangeven als volgt: 

POR1"RAN 
SR(. 

P R '0 Cf I'. A tot 

birwi,. .-..... -- .. -

'-'--:......- ... --
-------v-----· ·------

tijdef\\ P'"o3,_..~".. i" k.•,.,. ·9V.w1~ 

REAL ARI'l1IMETIC vprzorgt de behandeling van -:rEAL-getallen; 

OTSER is de foutenroutine, en FlOPS geeft uiteindelijk door 

wat uitgeprint of gelezen moet worden. In ~TOPS staan dus 

uiteindelijk d.e 10-monito-r-CALI/1, de • .'/RITH.:/.:lAIT etJuivnlen

ten. 
Nu is het noodzakelijk, een nparte inp~lt/output subroutine 
in te lassen, oMdat het ~iet mogelijk is, vanuit een even~ 

tueel gemodificeerde FlOPS naar een adres 1n he~ ~oofdpro

gramma te springen. De testroutine moet namelijk in het hoofd
programma staan. We zullen FIOP.3 dus moeten laten verwijzen 
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naar een subroutine die weer in hèt hoofdprogramma staat. 

Alle benodigde argumenten moeten dan ook mee worden over~ 

gebracht. In de subroutine etaat het bewuste adree ge-
.noemd. Aan het eind van het stuk testprogramma moet een 

JUMP staan naar de ".WAITR "om nogmaals te zien of het 

apparaat klaar is. Zie hi~r in grote lijnen de struktüur 

die onze wensen mbgeli.ik moet maken, en die hier onder in 
schema zijn gebracht. 

ttcy. s. 

Op de r·l::tats in FlOPS, waar de eigenlijke .W.AIT en .'NRITE/ 

REA D-'JALLS s tA.an, moet nr1.ar de IOSU3::'1 verwezen worden. 
Daarin zul] en met een kleine verandering voor de • '.VAITR, 
deze calls nu moeten plaatsvinden. 
Voor de praktische uitvoering konden ~e beschikken over ~en 
DEC-t.a:pe met alle 30UECE-prüf!TRIDma' s VtJU: de FORTRAN-10 rou
tines. In FIOPS i8 de bewuste pR8sage daRr ~o aan te wijzen. 
Het blijkt dat de gegevens, nodig voor de in- en output, op 

de volgende manier moeten worden meegegeven: 
- Een instruktie of het al of niet een leer of een schrijf~ 

opdracht is 
- "Je code voor de .REAT)/.WRITE/ • NAIT 

- De mode 
- Het DAT slotnummer: voor welk .apnaraat het bestemd is. 

11. 

- Het Line-buffer adres (De line-buffer is het geheugenbleek 
waarin gelezen of waarui.t geschreven moet worden) 

- De grootte van de line-buffer. 
- Extra: het adres van de test-routine 

- En: de code voor de .WAITR-CALL 



I De argumenten bleken op de normale W1JZe .overgebr~cht te 

kunnen worden r in de IOSUBR .komt verder dezelfde call
pa~sage voor a.l~ eerst. in FlOPS stond. 

11. 

Om het geheel te teeten.hebben wij een klein test-hoofdpro
gramma gemaakt. Hierin werd direct de FORTRAN subroutine 

aangeroepen, waarin alleen dé instrukt.i.e stond "DIT IS EEN 

TEST" op de teletype te printen. Op het adres, in het ho.ofd
progr&Mma'tje, waarnaar de apart bijgeladen, gemodificeerde 

FlOPS verwee~, stond ale test-routine eenzelfde opdracht, 

nl. ''DIT IS EEN TEST" uit te printen, dit keer op het dis
play, en geschreven in MACRO. Bi,i uitvoering bleek, dat in 

de wachttijd van de teletype~ 32x hetzelfde zinnetje op het 
display gebracht kon worden. 

In de versie bestemd voor het echte experimentprogramma, 
kan FIOPS eventueel veranderd in de li brary worden gezet. 

FORTRAN-hoofdprogramma's kunnen MACRO-subroutines aanroe
pen, mits beide in binair vertaald zijn. Omgekeerd kunnen 
ook MACRO-programma's FORTRAN subreu ti nes aanroepen. In de 

litteratuur hierover (2) waarin speciAle Aandacht wordt be
steed aan de communicatie tussen hoofdprogramma en subrou
tine (het overbrengen van argumenten), wordt echter voorbij
gegaan aan het geval dat men in een FORTRAN subroutine over 

een geheel geheugenblok (array) wil beschikken. dat in het 

MACRO-hoofdprogramma gedefinieerd of gedeclareerd ie. 
Het overbrengen van argumenten kost volgene de daar beschre
-ven methode al tijd één plaats extra per .a.rgumer. t. Op deze 

wijze zou het spectrum blok alleen al de h~lft van het be~ 
schikbare kerngeheugen in beslag nemen! 
Door bestudering van de binaire vertaling van FORTRAN pro
f(ramma' s kwam vast te staan dat een vanuit .een FORTRAN rou
tine aanroepbaar array veel gemakkelijker is te realiseren. 
NRnneer in FORTRAN hoofdprogramma een array wordt gedecla
reerd (in een dimension-statement) wordt door de compiler 

in de binaire tekst een zgn. array-descriptor block gegene
reerd. Dit zijn 4 geheugenwoorden die alle informatie bevat.-



ten over de grootte, het aantal dimensies, de soort (real, 

integer of double precision) en de plaats in het geheugen. 

Bij iedere aanroep van .een array-element worden deze. gege

vens gebruikt om de overeenkomstige geheugenplaats te bere

kenen. Daarom moet een. geheugenblok in een MACRO-hoofdpro

gramma, dat als array beschikbaar moet zijn in een FORTRAN 

subroutine, voorzien worden van het juiste array":"'de~criptor

bloc-k. In het geval van é~ndimensionttal integer array, bevat 

dit alleen de grootte en het adres van het array. 

Het bleek, dat alle array~elementen zonder meer in de. F'ÖR'Î'RAN 

routine kunnen worden aangeroepen, mits men de volgende 

regels in acht neemt: 
1. In de argumentenlijst van de subroutine moet de array

naam lzonder index) genoemd worden. Deze naam hoeft 

niet hetzelfde te zijn als in het hoofdprogramma, 

alleen de plaats in de argumentenlijst is belangrijk. 

2. In de subroutine moet bovenaan de betreffende naam 

opgenomen worden in een dimensie-statement. De dimen
sie moet kleiner of gelijk zijn aan de block-size. 

In dit geval wordt door de compiler g~én a~ray des

criptor~block gegenereerd. 

voorbeeld: 

MACRO-hoofdpr. : 
• • • • 

10000 

10000 

0 
BLOCK 

BLOCK 0 

0 
• • • 

JMS* SUBR 

JMP .+2 
.DSA BLOCK .. 

• • 
' . 

] 
} 

ARRAY;.. 

DESCRIPTOR 

BLOCK 

ARRAY 

SUBROUTINE 

AANROEP 

FORTRAN-subroutiné: 
• • • 

SUBROUTINE: SUJJl ( ISPEC'r) 

'DIMENSÏON ISPEC'l{1,4096) 
• • • • 

I SPEC1'( 1024) = ••• 
• • • • 

_ .. ,_ 

.. •. ~ 

. 
' ~.I 

. •' ~· 
' , . 

•• c '··· ;i j. 



Hoofdstuk.!!: 

1)~~ÈE~~!!E~ P!:2Q!I! 
De subroutine DECOYT print.een binaire double-integer 
in ( AC,MQ)* decimaal uit als de LINK gelijk aan nul ie, 

en print de inhoud uit ~ls real ale de LINK é~n is • 

Dit ia de kortst mogelijke subroutine aanroep, die ech

ter niet in FORTRAN bruikbaar is. Het aantal cijfers 

achter de komma (max. 5) is, e•enals het totaal uitge

printe plaats~n inclusief.spaties, vast, maar kan in 
een aanroepend programma ·eventueel worden bijgesteld. 

Begin-nullen worden weggelaten. 

Werking: de zeer compacte subroutine BINDEC is de basis

routine van DECOUT. Deze kan €én computerwoord d.ecimaal 

uitprinten. Het te converteren binaire getal wordt in 

binaire aritmetiek door 100000 gedeeld; het quöti~nt 

wordt uitgeprint en de rest wordt door 10.000 gedeeld, 

enzovoor te. Aangezien wordt gewerkt met 1 R bits woord.en 
(inclusief tekenbit) kunneri maximaal 6 cijfers (max. 

- 217 -1,..!31071) worden uitgep'rint. Een dub.bele integer 
~ 35 

D. 3 6 bi t s in c 1 u sief teken bi t ( 1 1 c i .i f ers , ma x • 2 -H 
wordt als volgt in 2 woorden gesplitst: 

D = w1• 1 o5 + w2 

Na deze deling doo't"· 105 in binaire ari tmetiek kunnen 

quotiënt w1 en rest w2 achtereenvolgens door BINnEC 
behandeld worden. Het is duidelijk ~at een eenvoudig 

achter e:Ikaar zetten van de uitkom!'!ten het .~uiste resul

taat geeft (fig. b). 

if De .. '\.:::, M:) e:n de TJINK zijn de enige direkt toegan

kelijke. registers in de PJP9. 
AC "Accumulator" het Jt5-bi ts hcofdregister. 

MQ M'J.1t.iply/Quotient.- register 18 bits, voor arit

metische bewerkingen. 

L .LINK 1 bit, soort verlenging van de AC. 
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Van een realgetnl levert het eerste woord, het integer 

gedeelte, geen enKele moeilijkheid op. Het tweede woord 

zal 5 significante cijfers kunnen bevattén, te weten het 

aantal. honderdduizendste, terwijl de 18 bits het aantal 
-18 . . . 21 s ( h. . . ) 2 aangeeft. Del1.ng door versc.u1.v1ng en verMe-

nigvuldiging met 105 = 3032408 geeft een integer die door 

BINDEC in het gewen'Ste resultaat wordt omgezet. Op dezelf

de manier alB bij double-integer kan deze methode wordE>n 

uitgebried tot een dubbele woordlengte. 

Wil men echter reals met extreme 10-machten( )1Q 10 , <1o-10 ) 

converterPn, dan maakt men gebru.ik van double-precision 

loga.ri tme berekening en ka.."1 men niet zonder een floating

point pAckage. Een tussenvormi die gebruik maakt van her

haaldeli.jke vermenigvuldiging of delinf;, iE wel mogelijk 

m<tar L3 ti .i dravend en neemt ook tamelijk veel ruim te in 

beslag. Voor et"n uitgebreide behandeling van de binair

àecimaal convPJ'sie zie bijv. Abra;.Jowi tz:-Segun, Handbock 

of l',Ta tht>na. tic ·.ü Func ti ons ( 3) • 

Voor het On-line verwerkingssysteem j.s D.ECOUT nauwkeurig 

genoeg e~ het is da~rom een ideale Middenweg tussen nauw

kf~urigheid en geheugenruimte. 

Benodigde geheugenruimte: 107 plaatsen. 

f'f:~".:.:"UT ~INDEC 

···----~~L....t__ 
~~r-

•.. .... 

. fig. 6. flow-diagram DECOUT 

(_ 'ffl U;. weJI~ t,'"J 
'c <:.]"•'1"1/(.".) 

nv ·: e 'Pf~/~.,~,, 

~ .. ;'0--.../ pf~.J.".i:i.GA, 

,, .... , 
; .. 

. ·~f.~:·.C 
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u. 
2) SQRT 

SQRT is een. korte vierkantswortelprocedure die op dezelf-

.de manier wordt aangeroepen als DECOUT; ook het resul
taat wordt op dezelfde wijze opgeleverd, d.w.z. een real 

in de {AC, MQ) levert een real wortel in de (AC, MQ.). 

De globale werking is als volgt: de inhoud van de (AC,MQ) 

wordt genormaliseerd, d.w.z. de beginnullen worden uit h~t 

register geschovent waarbij het aantal stappen wordt bij

gehouden. Hierdoor krijgt men een indruk van de 2-loga

ritme, terwijl de grootst mogelijke nauwkeurigheid wordt 

bereikt. Voor het later terugschuiven van het resultaat 

moet men het grootst mogelijk e-ven aantal stäppen schui-

ven. 
Een goede beginwaarde voor de Newton-Raphson iteratie

procedure voor een vierkantswortel: 

X 1 rx +lL 
n+1 =- 2 ' n xn 

) ( zie bijv. C3 ) ) 

wordt gegeven door het getal dat de helft van het aan

tal bits heeft, dus het gedeelte wat in de AC staat. 

Vanwege de kwadratische convergentie van het proces 

zijn dan slecht~ enkele iteraties nodig voor het beein

digings-criteriurn bereikt is: 

waarna nog één iteratie slag geMaakt wordt.Deze manier 

garandeert een nauwkeurigheid van één (het laatste) bit. 

In de meeste gevallen moet er teruggeschoven worden, en 

wordt de onnauwkeurigheid alléên bepaald door de afron

·ding. De resultaten van het testprogramma waren hiermee 
geheel in overeenstemming. 

Benodigde geheugenruimte: 47 plaatsen. 

I 



Hoofdstuk III: ANALYS 17-

Inleiding 
Analyse programma's voor verwerking van spectrumpieken zijn 

er reeds veel geschreven. Sommige (4-7) maken gebruik van 

fitting: bepaalde funkties worden m. b. v~ kle.inste kwadraten

methoden zo goed mogelijk aan de meetpunten aangepast, waar

na uit de parameters van die funktie de belangrijkste piek
variabelen worden berekend, i.h.a. de Oppervlakte, het 

zwaartepunt en de standaarddeviatie of halfwaarde breedte. 

Anderen ( 7-11 ) berekenen dez.e paraiTle ters direkt, na even

tuele achtergrondaftrekking. Verreweg de meeste programma's 

zi.jn geschreven in FORTRAN. 

Onderzoekingen (10) hebben aangetoond dat in het geval van 

enkelvoudige pieken de direkte methode nauwelijks minder 
goede resultaten eeeft dari fitting, terwijl bij de eerste 

de hoeveelheid rekentijd en geheugenruimte wel enige o~den 
hoger ligt dan bij de laatste. 

Als extra argument voor ons om de direkte methode te kie

zen geldt dat daarbij voor.het grootste gedeelte met inte~ 

ger aritmetiek kan worden gerekend. Zodoende kan het pro

gramma in ASSEMBLER (MACRO) worden geschreven en zeer b.e

knop t bli ,jven. AN ALYS kan werken met of .zonder achtergrond

aftrekking. Bovendien is er een extra procedure aan toege

voegd voor de verwerking van dubbele pieken. 

1)Achtergrondcorrectie 

Voordat met de analysering van een piek kan worden begon

nen moet de eventueel aanwezige achtergrond worden afge

trokken • Het verloop van de achtergrond en de bre~dte 

van de pieken in de te verwerken spectra zijn van dien 
aard, dat de achtergrond van een piek, in verreweg de 

méeste gevallen als lineair te beschouwen is. Voor het 
aangeven van de ligging van de piek en zijn achtergrond 

zijn tenminste twee kanalen nodig aan de rand van de piek. 
Uit de inhouden van deze rand-kanalen kan ook de achter

grond worden berekend, maar in ons geval is er gekozen 

I 
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voor ~ kanalen, zodat statistische fluctuaties in de ach

tergrond door middeling van de inhouden in de buitens te 

z5nes kunnen worden weggewerkt. Uit de achtergrond link3 

en rechts wordt elk een gemiddelde ber~kend. Door lineaire 

interpolatie ('fig.?) tussen deze twee gemiddelden worden 

de gecorrigeerde kanaalinhouden uitgerekend. Deze worden 

in een apart blok gez.et., zodat het spectrum geheel in het 

geheugen kan blijven staan. 

--- r - -

ii~·7 

2/De aanroep 

De benodiede · inputparameters voor fu.~ALYS zijn: 

-de mode; 

node = 0 

mode ·- 1 

mode = 2 

mode = 3 

deze kan 4 verschillende waarde hebben: 

-enkele piek met achtergrondaftrekking 

-enkele piek zonder achtergrondaftrekking 

-dubbele piek ~et achtergrondaftrekking 

-dubbele piek zonder achtergrondaftrekking 
-de vier kanalen die de.piek en achtergrond bepalen, 

in volgorde van links naar rechts. Bij mode 1 en 3 
zijn slechts twee kanalert nodig. 

Met deze 5 parameters analyseert ANALYS één piek. Worden 

de ze 5 gevolgd .door 5 nieuwe, dan wordt een volgende pi e,k 
~eanalysee~d.Het aantal te behandelen pieken is onbeperkt, 

alleen afhankelijk van de grootte van het array met pa

rameters; ANALY.S stopt als zij als mode een stopcode te
genkomt. Hiervo.or wordt het getal 88 gebruikt. 

-Het spectrum-block moet ook in de aanroep van ANALYS 

genoemd zijn. De aanroep vanuit een FORTRAN-programma 

ziet er als volgt uit: 
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. 
CALL ANALYS (KAN,ISPECT) . . . 

• 

en vanuit een MACHO-programma: 

. 
• 
JMS• ANALYS 
JMP .+3 
.DSA KAN 

.DSA I SP CT 
• . . 

waarin KA...liJ' en ISPECT namen z1.1n van integer arrays met 

willekeurige lengte. ISPECT moet het spectrum bevatten 

19. 

en KAN (eventueel een aantal malen) de mode en de 4 grens

kanalen afgesloten met 88. 

3)0ppervlakte , Zwaartepunt en Standaarddeviatie 

Nadrtt de achtergrond is afgetrokken kan de oppervlakte 

van de piek worden berekend door gewone sommatie over 

de gecorrigeerde kanaalinhouden fc(k): 

k . 

i:J= ~ f (k) ~kc 
K= li 

Hierbi.i worden twee computerwoorden. gebruikt, zoals bij 

iedere sommatie. in ANAJ,YS. De correctheid van de piek

oppervlakte hangt vooral af van de ligging van de grens

kanalen. 

Het gemiddelde of zwaartepunt van de piek in eerr.conti

nue verdeling gedefineerd als: 

)' = f xf (x ) d x 

hoeft bij een discrete 

verdeling, zeker niet geheel te zijn.Het gehele deel 

k is het gemakkelijkst te berekenen, door nogmaals t.e z . . 
sommeren en te stoppen als men de helft van de totale 

oppervlakte gevonden hBeft: 
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k kri t fc(k)= L fc(k) 

kli k +1 z 

Dit i~ pas te constateren als men over de helft heen is~ 

Door beschouwing van het gediscretiseerde spectrum als 

een histogram~ wordt duidelijk, dat het zwaartepunt van 

de piek samenvalt met een geheel kanaalnummer, als de in

houd van dat kanaal ,juist door beide piekhelften gehal

veerd wordt. Hiermee rekening houdende 1 kan het zwaarte

punt nauwkeurig worden berFkend uit het verschil tussen 

het halve piekoppervlak en de juist bereikte som. Line

aire interpolatie mag worden toegepast, ondat. de top 

van de piek vlak verondersteld mag worden. 

De fraktie achter de komma, 6k wordt dus berekend uit: z 

De standaarddeviatie: 

( z-}:) 
2 

f c ( k) ) ~ 
fc(k) 

moet in ANALYS dan als volgt worden berekend: 

Behalve de piekoppervlakte, zwaartepunt en de standaard-

deviatie, worden ook uitgeprint de achterg~ondhoogte(in 

het zwn.artepur. t) de helling vru1 de achtergrond, die di

rekt uit de correctieformule is te halen, het maximum 

van de piek (na correctie) en de ligging van het maximum. 
I 

Uit de achtergrondhelling is eventuele fouti.eve grens-

kanaalplaatsing herkenbaar, het inaxiinum geeft een indruk 
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van de grootte van de piek en door vergelijking van de 

ligging van het maximum en het zwaartepunt kan asymmetrie 

aan het licht komen. T~nslotts wordt de mode uitgeprint. 

4)Voorbeeld_vA.n een berekening in MACRO 

Een formule al~ die voor de berekening van de standaRrd

deviatie, id vrij ingewikkeld voor een ASSEMBLER-taal. 

Als voorbeeld van hoe in MACRO een dergelijke forMule 

wordt verwerkt, wordt dit hier iets uitvoeriger behandeldj 

Ga uit van een piek van maxiMale grootte: îOO kanalen 

breed en maximaal gevuld, dus ieder kanaal 6 cijfers.-.. 

Van het niet gehele deel van het zwn.artepunt worden 2 

cijfers meegenomen. In de registers kunnen steeds 6 cij

fers; 1 plRats naar link~ schuiver: is met 10 vermeniP-

vuldigen, naar rechts delen. In het programma worden 

kanaalnummers aangegeven door adressen, die 6 cijfers 

kunnen omvatten. 

------- /( - ' -'• Ga uit van kanaalnunner k(max.6 cijfers) L1 , 1 , 1 J 
~ 

T k f k • l ~ f 1 1 j•d-1 ~.J . re a z; versch1 max. ~ c~ ers . ___ _ ., . ... 
lr IU.(I:~IC~ ;oJi~ 

Schuif 2 pl. naar links en tel 100 .n.z .op 1 , 1 1 J 
.,.._____. lolf(/(,·1(~ ,..4~ )J. .. 

KwRdrf:lteer ~-'----l--'--- \ , 1 1 , 1 . J 
_,o '(I(· k.z ,.IJl() 1..-:-+ 

3c.!:n ... :if 2 pl. naar rechts Lt__.J.. __ J • 1 l 1 , 1 \ , l 
A ·-------lc,(lc;(l(·/(l 1'4~)'1-,ID~. 

Vermenigvuldig met f c (k) ~--L-'---L-L ' __ L...L.~_LJ 
4 f, O<)(k-lcl. fiV<)l...._. 

Schuif 2 pl. naar rechts LL L .. L-L.....l._l_ __ L..t. , · 1 -L.J 
-------- :E fc. (i<)( I< • lt,z t /.IK) L __. 

3ommeer over 100 kanalen L....L .. L.._L.L.L_.! 1 L..L..I 1 J 
... _-..:- -l:+~<k)(ll:-1<~ ~~~JYo-4 

_Deel door iJ(8 cijfer.s) ' I ._ 1 • 1 ! 1 .L _, , • 1 

Neem de vierkantswoitel 

.,..__ ____ 0" .. 

~--1.--LI ____j_ __ ~ _ _L_L_ I I l I 
-Dit proces vindt op deze manier plaats in ANALYS. All~en 

bij het delen wordt eerst genormeerd en daarna terugge

schoven. 

Bij delinff door de totale som~kornt voor het eerst een 

real in het re~ister: De(octale)punt ligt op dE ffTens 

van de tw~e registers. 

*In deze pA.ragraRf noet nen de getallen octaal lezen; 
voor een goed begrip is het echter niet essentiëel. 
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De volgorde van rekenen en schuiven is essentieel voor 

het behouden .van een zogroot mogelijk aantal significan

te cijfers. Op de hierboven beschreven manier blijft 

ook bi .i zeer kleine pieken de nauwkeurigheid gehandhaafd. 

5)Dubbele pieken 

In peak-fitting programma's geven dubbele pieken i.h.a. 

geen bijzondere moeilijkheden; de rekentijd kan echter 

bijzonder lang zijn(6). Methoden die dubbele pieken be

schouwen als twee enkele pieken met een driehoekigen 

achtergrond(13), kunnen flinke fouten geven. 

De hier gebruikte methode kan met succes worden toege

past rüs aan twéé voorwaarden voldn.an is: 

1) Van de twee samenvallende pieken rwet de kleinste 

geheel buiten het zwaartepunt van de grootste vallen: 

r zg-zk l ~ 3 (fk 

2) De grootste piek r:toet ongeveer symmetrisch Zl.Jn. 
• • Onder "grootste" en "kleinste" wordt verstaan, dat de 

top van de grootste boven die van Je kleinste uitsteekt. 

Aan deze voorwaarden wordt i.h.a. wel voldaan. Merk op 

dat een Gauss-vorm absoluut niet noodza~elijk is. 

De behandeling is dan als volgt: 

precies als bij de enkele piek wordt eerst de achter

grond afgetrokken en de gecorrigeerde kanaalinhouden in 

een apart blok gezet. De enkel-piek behandeling gaat 

door totdat het zwaartepunt van het. geheel is berekend. 

Door vergelijking van het zwaartepunt en de ligging van 
het maximum, wordt bepaald aan welke kant van het maxi..;. 

mum de kleinere piek ligt. Uit de beide voorwaarden volgt 

nu dat het zwaartepunt van de grootste piek samenvalt 

met de ligging van het maximum (zie fig. 8).0m dit laat

ste nauwkeurig te bepalen(i.v.m. statistische fluctua

ties) wordt het maximum genomen van de parabool door de 

drie ge-smooth-te toppunten.In de Lagrange vergelijking 

voor interpolatie tussen drie equidistante punten: 

I 
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f(s) 

~et f
0 

= maximum 

s = afstand tot maximum 

is er een extreem(rnaximun)voor: 

1 
2 (f 1-f -1 ) 

s - f ,-2 f 0 + f 1 

vult men in voor fi = ~ (f. 1+2f.+f. 1 ) 
... Lt 1- . 1. 1+ 

dan krijgt men de formule: 

f2+2f1-2f_1-f-2 
s = 

2(f2-2f
0

+f 2 ). 

Deze wordt in ANALYS gebruikt. 

De'oppervlakte en de standaarddeviatie kunnen nu direkt 

worden bep~ald uit de buitenste helft, t.o.v. het pre

cies berekende maximum: 

Telkens nadat een kA!laal zijn bi,idrage aan de berekening 

heeft geleverd, wordt a;:m de a~dere kant van het maximum, 

op gelijke afstand erva verwijderd, de kanaalinhoud van 

de waarde daar afgetrokken; het oorspronkelijke kA.naal 

wordt nul. M.A.N. de grote piek wordt na de berekening 

vari de parameters uit zijn buitenste helft, gespiegeld 

en afgetrokken, zodat de kleine piek overblijft. 

I 



Hierop kan dan zonder meer de enkel-piek behandeling 

(zonder.achtergrond äftrekking) worden losgelaten~ 

6)Het onderscheid dubbel-enkel 

In de laatste versie van ANALYS wordt getest of dubbele 

pieken - pieken waarbij de mode 2 of 3 is meegegeven -
werkelijk dubbel zijn. Dit in verband met de aanroep 

van ANALYS door PKZKR, een programma waarin de grenska
nalen automatisch worden berekend. 

Een als dubbel opgegeven piek wordt als enkel ge~naly
seerd als niet aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1 ) lrk > 1 /1 6 • c-g 
de oppervlakte van de kleine piek moet groter 

zijn dan 1/16~<oppervlakte van de grote piek. 

2 ) Jkzk-kzgi>J<Tk 

de kleine ~iek moet geheel buiten het zwaarte

punt van de grote liggen. 

Deze voorwaarden zijn onafhankelijk van de absolute 

grootte van de pieken. Het is niet te vermijden, dat 

pas getest. wordt als het doublet (op .soms foutieve wij

ze ) uiteen gerafeld is. ])oor bestudering van kunstma
tig~, bekende spectra is echter komen vast te staan, dat 

de factor 3 in voorwaarde 2) voldoende is om twijfelge~ 
vallen als enkele piek te laten behandelen. 

?)Foutmeldingen 

Wanneer zich een normale piek tussen de vier kanalen 

bevindt analyseert ANALYS, en print de resultaten uit. 

De routine is niet op de hoógte van de soort piek, die 



hij verwachten kan. Er wordt echter een CHANNEL NUMRER 

ERROR gemeld als niet aan de volgend.e voorwaarden vol

daan is: 

l ) 0 < kl u < kl i < kr i < kru < 409 6 
de grenskanalen moeten op volgorde liggen en min-
stens ~~n verschillen; 

2) kri-kli ~i60 
de maximale afstand tussen de binnengrenzen is 160 

Dit is de grootte van het blok. 
3) lf')O 

de oppervlakte van de gecorrigeerde piek moet gro
ter zijn dan nul. 

Er kan op veel meer vo.orwaarden getest worden, maar moei
lijk zonder dat de algemeenheid verloren gaat. De gebrui
ker moet bepalen of de onderzochte piek aan de door hem 

gestelde eisen voldoet. Een uitgebreide errorlijst is 
daarom in .ANALYS achterwege gelaten. 

8)Blokschema 

Het blokscher1a van ANALYS vindt U op de volgende pagina. 
De finesses zijn achterwege gelaten. 

9)Tests-Nauwkeurigheid 
. 

Voor het testen van ANALYS werd het· programma SPECT3 

geschreven, een FOiiTRAN programma waarmee men een "kunst.
matig" spectrum kan maken, bestaande uit een lineaire of 
kwadratische achtergrond, met dnarop gesuperponeerd, ~~n 

of meer enkele of dubbele Gauss-pieken, WA.arvan de opner

vlakte, standaarddeviatie en ligginf konden worden in
getypt. 

f(k) = 

ANALYS is op zee~ veel verschillende pieken getest. 
De resultaten waren, bij input van een lineaire achter
gro r,j: 
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I 
_,.....,___ _______ . ----··· . ._J 
fig. 9 Blokschema ANALYS 



achtergrondhelling: 
fout 

~ s 
enkele pi.ek 

< 0' 01 
dubbele piek 

< 0,01 

< 1 < 1 achtergrondgemiddelde 

ligging zwaartepunt 

piekoppervlakte 

standaarddeviatie 

Ó V 

A k z 
A ff' 
~ <T 

$ 0,02 

~;(aantai kan.) 

~5% als fJ") 2,0 

$. 0' 50 

<Jf(max) 

< 10% 

Bij dubbele pieken kan door kleine afwiJkingen in de plaat

sing van het "spiegP.lvlak" de fout in het zwaarte-

punt vrij groot worden. De onnauwkeurigheden zijn 

acceptabel en niet groter dan verwacht kon worden 

uit onnauwkeurigheid door discretisering van de ver-

deling en de afronding van reals naar integers. 

Enige resultaten van de te~ts ziet U op blz.1,. 

De bovenstaande onnauwkeurigheden gelden alléén voor 

"mooie'' pieken. Ge test is steeds een Gauss-verdeling 

op lineaire achtergrond. De fout in de berekening 

blijft steeds gelijk, maar fouten die ontstaan zijn 

door niet lineaire achtergrond, niet symmetrische ver

deling, elkaar gedeeltelijk overlappende doubletten, 

zijn nauwelijks te schatten. 

Deze fouten zullen bij normale spectra echter niet 

groter zijn dan de statistisc!:e onnauwkeurighe.id, 

die voor de oppervlakte gelijk is aan de wortel uit 

de piekoppervlakte. Over het geheel genomen zijn de 

resu.ltaten met ANALYS b.evredigend. 

Eventueel kunnen verbeteringen worden aangebracht door: 

- verbeterde dubbele piekbehandeling 

- ingebouwde energie-schaal 

- automA.tisch piek zoeken en kanalen toekennen. 

Voor dit laatste is het programna PKZKR (piekzoeker) 

geschreven. 
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Hieronder het testspéctrum dat op de volgende blz. door 

ANALXS behandeld wordt. Naast de toppen.van de pieken 
staan de ing~tikte parameters. De pieken bij 200. en 
bij 230. vormen samen een doublet. 
Door het, testprogramma SPEGT3 worden vragen gesteld, 
waarna de gegevens moeten worden ingetypt.De output van, 

ANALYS is omlijnd .. Dubbele pieken zijn herkenbaar aan de 

mode-volgorde 4-1 (of 5-1 ) • 
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NORH Ol Sf'l 
1 
ACHH RGRONn? 
1 
n E: 
9.0 -.:.1<i 
HO[ VI f I F'llKf tJ ? 
5 
Gf fHVf, S 1 Gf4A 
;•a.B. 16. 
2:~e. c.. 
599. 11. 11 
659. 23 9. 0 
199 .. 88 7. 31 
J(AN. lr'ERAND? 

HOEVEEL PJEI(EN ? 
4 
KODE EN 

2 
9 
9 
9 

4 J<AHALEN? 
159 169 

'449 459 
600 619 

69 70 
!c~N;ER . ---- ·-·. ·-

AREA 
' ' ' 

t 239. 99 
299 99 
599. 99 

. 659. 2.2 

t__:_!e. B7 

4989 
14938 
8635 
8327 
79?2 

NIEUW SPECTRUfi? 
-1 
HOEYEEL PIEKEN ') 
3 
HOI>E EN 

2 
1 
9 

4 KANALEN? 
69 7fl 

459 559 
508 529 

AREA ~NTER 
I 
; 199. 87 797:J 

599. 99 9295 
CHANH. NUHB ERR 

NIEUW SPECTRUM? 

ANDERE NOR#? 9=HEE 

PLOT ? 
1 

c 
60. 

orrrkYI 
15090. 

5099. 
9080. 
8321. 
8990. 

259. 
559 
6.90 
130 

269 
560 
708 
149 

Bt< GR. AY. 

32 
NO CORR. 
6 
17 
47 

Bt< GR. SL 

- 12 
NO CORR 

99 
12 

- 19 
··---.. ------- -·-·· v• -'· ~----·---

130 140 

589 599 

Bt<GR AY. BKGR. SL 

-. 19 
HO CORR. 

AANP. -1. ANAL 9, AUTOt·t 1 

51 DElt'. 

6. 96 
9. 89 
HJ. 68 
9 11 
?. 33 

5 T. DE Ir'. 

?. 33 
12. 49 

.. "--·----·--·-:------, 
t1AX. CHAN COR. MAX. I 
230 333 .. . 4 

299 598 ]1 590 317 .. 0 
659 369 • 9 
191 436 0 
. . ----------~-

HAX. CHAN. COR. t1AX. 

191 
599 

436 
323. 

8 
1 
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Hoofdstuk IV PKZKR 

Inleiding 

Wanneer men in korte tijd een aantal. pieken van een· 

spectrum wil analyseren, of van een aantal spectra al

leen de eigenschappen van de elastische piek bepalen, 

dan voldoet ANAIJYS of een dergelijk programma nie,t meer. 

Verreweg het grootste gedeelte van de kGstbare tijd tus

sen twee metingen, zal dan moeten worden besteed aan 

het opzoekeYJ. en in tikken van de benodigde inpu t-.para

meters; de reken- en printtijd van ANALYS is in verge

lijking daarmee, verwaarloosbaar. 

ünelle ~pectrumanalyse ~chept daarom behoefte aan een 

programma, dat automatisch pieken lokaliseert •. Een au

tomftisch piek-lokalisatie programma, dat in het On
line -verwerkingssysteem is opgenomen, zal behalve 

snel ook ~moeten zijn omdat het beperkte kernge-

!.0. 

heugen al plaats moet bieden aan systeem-besturingspro- 1 

gramma's, (het monitor systeem) en het data-block, waar-
in het spectrum is opgeslagen. 

Om aan deze twee hoofdeisen te voldoen, zijn enkele pun

ten opgesteld, die bij het schrijven van een dergelijk 

programma in acht moeten worden ~enomen. 

1 )Het programma moet "scannen", d • .w. z. de pieken op 
volgorde afwerken, z6, dat de noodzakelijke infor~ 

rnatie wordt uitgerekend, direkt v6órdat het program

ma het nodig heeft, en daarna vernietigd wordt.Dit 

spaart grote arrays uit en maakt het programma on

afhankelijk van de grootte van het te behandelen 

spectrum. 
2)Het moet gebruik maken van eenvoudige aritmetiek. 

Integer aritmetiek verdient de voorkeur. 

3 )Het gebruik van FOHTRAN moet i.v.m. de daarvoor be-

nodigde routine-paketten vermeden worden. 

Hieruit en uit punt 2) volgt dat een dergelijk piek~ 
lokatie programma het best in ASSEMBLER kan worden ge

schreven. 
4)Het moet zoveel mogelijk gebruik maken van het ana

lyse-programMa A.,l\JALY~). Dit is i.h.a. tijdens de 
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verwerking'reeds in het geheugen aanwezig en kan de 

piek-eigenschappen berekenen. Het eenyoud~gste is 

dat het het piekzoek-programma de input voorANALYS 

berekent, en het als subroutine aanroept. 

5)Het mag het spectrum-bleek in het geheugen niet aan

tasten. Dat, moet voor andere preeramma's direkt be

reikbaar blijven. 

Deze punten leggen de piek-detektie methode strenge be

perkingen op, en er zullen dan ook enige concessies ge

daan moeten worden, wat betreft de nauwkeurigheid, die 

voor een eerste analyse niet extreem hoeft te zijn. 

Methoden, gebaseerd op Fourier-analyse, die wiskundig 

het best geformuleerd zijn, vallen direkt af, in ver

band net lange rekentijden en de geheugenruimte. (12) 
De methode van Mariscot,ti, (4,6) waarbij de struktuur 

van de t.veede afgeleide wordt herkend, vergt veel ruim
te en heeft het nadeel niet alle pieken te herkennen 

en last te hebben van ruisfluctuaties. Andere methoden 

(11,13) onderzoeKen gelijktijdig spectrum en afgeleide, 

en deze komen tot zeer goede resultaten, maar vereisen 

een oiJderzoek vooraf om uit te maken in welke mate er 

eerst ge"smooth"ed moet worden. 

Dit laatste vraagt veel tijd en is moeilijk combineer

baar met een scan-proces. Toch is er gekozen voor het 

principe van Coninx, waarbij het probleem van de sta

tistische fluctuaties is ondervangen, door in het pro~ 

gramma veel "terugkoppel" mogelijkheden in te bouwen, 

d.w.z. mogelijkh~den op een tevoren genomen beslissing 

terug te komen. 

1) Smeething ~afgeleide bepaling 

De meest gebruikte methode voor het gladstrijken-smoothen 

van een spectrum is de gewogen middeling: 

f(k) = i(f(k-1)+2f(k)+f(k+1~ 

~·· 
I 
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al or niet meermalen uitgevoerd. Coninx leidt af, hoe 
men met behulp van de Fourier transformaties en een 

filterfunktie in het frequentiedomein tot een gefun~ 
deerde gewogen middeling kan komen, waàrmee ieder ge

wenste mate van smoothing nagelijk is. 

Savitsky en Golay (14) bewijz~n, dat als.men een spec~ 
trum wil gladstrijken door .met behulp van de kleinste 
kwadraten methode door elke 7 opeenvolgende punten een 
derde graads polynoom te leggen en telkens aan het mid

delste punt de berekende waarde toe te kennen, dit op 
hetzelfde neerkomt als een convolutie van de punten 

met een geschikt gekozen set integers.Dit is ook voor 
andere polynomen en andere aantallen punten mogeli .ik. 
M.A.W. wil men een ne graads polynoom zo goed .mogelijk 

aanpassen aan 2rn+1punten (n~2m), en een spectrum smoothen 
door dat op elk achtereenvolgend stel punten te doen, 

dan zijn er ei en N te vinden, zó, dat die waarden ge
leverd worden door: 

~+~ 
L. c f . 

i ( k+1) 

N 

(Voor n=2 en m=3(7 punten) bijv. Ci=-2,3,6,7,6,3,-2 met ·N=21) 
Bovendien is het mogelijk met behulp van een andere set 
integers de bijbehorende afgeleide exact te berekenen. 

Voor het eenvoudige geval van een kwadratische funktie 
door 5 punten is de convolutie-set voor de afgeleide: 

-f(k-2)-2f(k-1 )+2f(k+1)+f(k+2) 

6 

Deze formule wordt in PKZKR gebruikt. 

2)Principe van de detectie 

Om het detecteren van ongewenste ruispiekj.es te voorko
men, moet de afgeleide boven een bepaald niveau komen 
opdat een piek herkend wordt. Omdat de afgeleide van het 
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wortelspectrum wordt genomen, is dit niveau onafhankelijk 

~an de. grootte van de piek. De standaarddeviatie is: 

(Poisson verdeling) 

Voert men in het "wortelspectrum": 

= f i 
k 

Dan is daarvan de standaarddeviatie: 

~gk<T(f ). = 

êJfk k 
1 f -* f t 1 ~· k •. k = ~ 

Constant, onafhankelijk van kanaalnummer of inhoud. 

Ook de standaard deviatie van de afgeleide is constant, 

en gelijk aan 0,204, zodat een constant detectieniveau 

kan worden Pangenomen. 

() 
~~ !!~---

. • t ~ I 

. i I ; ! ' 
I I 

fig. 10 Identificatie-parameters 

ln de basisroutlne van PKZKR, de routine SQAFT, wordt 

achtereenvolgens een nieuw spectrum-inhoud opgehaald, 
de wortel eruit getrokken , en met behulp van vooraf

gaande waarden, de afgeleide bepaald. T~lkens wanneer 
I 

het niveau L of -L wordt overschreden, wordt er een zg. 

identificatie-parameter k1, k2, ••• of k6 aan het betref

fende kanaalnummer toegevoegd. ( fig 10). Het overschri·j
den van een niveaugrens moet bevestigd worden door h~t 

gedrag van de volgende afgeleide,bijv. k:=k2 voor de 

eerste k" waarvoor g' (k)>L .èn g' (k+1 ))L. 

I 



Dit houdt in dat een .voorwaarde voor herkenning is, dat 
de afgeleide id tenminste twee naast elkaar liggende 
pun~en, eerst boven de bovengrens, daarna onder de onder
grens uitkomt. Als extra voorwaarde wordt. verlangt dat 
het extreem in de afgeleide minimaal 1,5x het niveau 
bedraagt. 

3)Terugkoppelinge-mogelijkheden 

Op de hierboven geschetste wijze zijn alleen ideale pie~ 
ken te qetecteren. Dubbele pieken en pieken met ruis kun
nen struikelblokken vormen. Een grote verbetering wordt 
bereik~ door terugkoppeling, z6, dat wanneer een bepaalde 
k-waarde(id. param.) gevonden is, maar daarna de afge
leide zich niet volgens het bovenstaande patroon 'gedraagt 
op die beslissing kan worden teruggekomen. (fig. 11 ver-
duidelijkt dit). : 

~-~J -~ rL c·"'f:. -1• . • 
I t.c.;> c . . . , ·"\.._ 2. )()0 
: ·- .. l a"< ..../.:r~ 

A I I K 1 J j -L. / ···~~~- ~ I<S 

.Z.oc(O Ç'--i-t>L ·~. l .. l><(Ky:~>L 
IKi] _ --kt 1 ~ . L7 ...~ 

~-...~'·---~ ~4(%'>-+--1 \ 
' \ I ro•t ' 7 

P,. [~'_j'<ZL : • )<} j 
4 

r~r~L 
(-'\ I ~/I ~)--

?;'>t \ }2.)(~-L 'k.'r)' î.Z..c<-L c?D .~. L~ 
~~c:\•>·L \, ~~ . 

C. ~j K~\ ~• () 
L_ __ {. ') ·,· -,,k/11! ~-- .t.w~-1.. 
2-•<-I..l \.-"K~ -~t"~ o ' f l L;J),~J 

T·--
( cl ) a..<-~. I "~6- J-~J( ~o 

Wl'\~lfe)/,.,.fl~" "' : ,,.k 
. ( b ) 

fig~ 11 T-erugkoppeling 



De cirkels stellen de loo~ voor,waarin de afgeleide be
rekenitlgs-routine z.o vaak wordt aangeroepen tot aan de 

(ofe~n van beide) voorwaarden voldaan is. De recht dóor.;.. 

gaande lijn is het zoek-proces van de vorige paragraaf. 

Het flow-diagram van een "2-b~slissingsloop", bijvoor

beeld tussen k3 en k4: 

A = pas berekende afgeleide 

V = vorige afgeleide 

L = afgeleide-detectie niveau 

fig. 12 

Het voordeel van het testen "op twee keer" boven meer 
smoothen, is een betere gevoeligheid; bij smoothen kan 

de essentie worden afgevlakt. 
Met de nu aangebrachte terugkoppelingen kan het program
na nog vastlopen, wanneer een k2 of k4 gevonden is, en 

dan geen afsluitende waarden kan vinden. Verkeerde lin
ker-en rechterhelften worden dan gecombineerd. 

t/'(k} . ""--A---------
0 

• 0 =~ft----=:;.-:--
." ___ ------- ----- ·-------- ------

fig. 13 Twijfelgevallen. 

Hier kan niet worden volstaan met het afgeleide-onder
zoek alleen. Wanneer een linkerflank gevonden is, moet 
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binnen een bepaalde afstand ook de rechterflank ge

vonden worden. Ook met de !I-waarde moet bij de beslis

sing rekening g~houden worden. Aangezien in ~~n spec

trumde-piekbreedte sterk kan variëren, moeten de hori

zontale en vertikale afstanden in relati~ve maten geme
ten worden, afhankelijk van de grootte en breedte van 

de pieken. 
De volgende extra te~ugkoppelingen Z1Jn ingevoerd: 

1 ) Als het programma in B komt ( zie fig. 11 b ) , kan 

een geheel nieuwe piek gevonden zijn, als dit gebeurt 

op een bepaalde afstand van k2;er moet dan terugge

sprongen worden naar A. 
?)Alti het programma in A komt,kan nog een stuk van de 

rechter helling van de vorige piek gevonden zijn. 

Afhankelijk van plaats en hoogte wordt dan terugge

sprongen naar C van de vorige piek. 

3)Indien een k4 gevonden wordt, te ver van de linker

flank k2, k3 wordt de piek afeekeurd. 

Het flow-diagram, waarin dit is opgenomen, is fig.11b. 

I 
ki 'Cl. I<'!. k1 K~ 1<\ IC'1 

"7" .. C4 • 

fig. 14a fig. 14b' 

teru_ekonpeling B ... A: 

1)als 2x)L eevonden wordt boven de lijn PQ(fig. 14a), 

piek afmaken, anders begin verwerpen. 

of: f ( k )> f ( k2) + ~. ( k- ( k3+d) ) 

terugkoppeling A~C: 
{oud} 

= k3-k2 
= f(k3)-f(k2) 

2)als 2x(-1 gevonden wordt boven de lijn R3,(fig.14b) 
bij vorige piek nemen; anders verwerpen. 

of: f(k)>f(k2)+ -icr·(k-k4+d) 
( d = k4-k2 
t h = f ( k4 ) - f ( k2 ) 



3)afkeuren als k4 te ver van k3: 

als: 2x(-L bij k> k3+3d d = k3-k2. 

Dour deze experimenteel bepaalde, maar vri;i wille

keurige criteria, worden vreemde strukturen of onvol

ledi~e pieken eerreet behandeld. 

4)Extra voorwaarden 

In ern "normaru'' speetrun worden, indien men de hiervoor 

beucbreven ~ethode Februikt, zeer veel pieKen gevonden. 

De onderzoeker ka~ te voren daarom een minimum breedte 

en een r.linimur1 hoogte opgeve~:. 

Na het 'Jind•~r~ '.'Wt oLc.·J flank, wordt. f:etest of er aan de 

voorwaarden volda~n is, zo niet, dan wordt een switch 

gezet en vèrder gezocht. In deze fase wordt ook ~etest 

of cte af~eleiae n.an de voorwaarde voldoet: 

r:.ax I f ' ( k ) J > ï , 5 1 met k var~ ké'-k::-;(linkerflank) 

~4-k5(rechterflank) 

- de hoogte-test: PKE > AGL+MI~H me':, MINE rlinimum ver-

l'KH / AGR+MINH 

waHrin pie~hoogte fKH: 

K4-k) + Î 
f(k) :Let ger.Jiddelde in 

de topregio. 

AGL, AGR =achtergrond linKs en r·ec!:ts, het gerüd

ctelde van ee~ pieklocs gebied(max. ?C' knnalen)links 

reup. rechts. 

- de breedte-voorwnarde luidt: 

(links) 

"rec11 ts) 
de opgepeven 
minimur.: breedte 

bPi.de hellingen moeten dus aan de voorw8.rtrde voldoen. 



Deze breed te hangt af van het detec tieni veati L. ·Bij .een 

zuivere Gauss...;piek is het ve.rband met de standaarddevi

atie of halfwaarde breedte volgens de onderstaande gra-

fiek. 

5)Dubbele pieken 

Bij iedere cyclus, of volbrachte loop waarin een piek 

gedetecteerd wordt, gaat het programma na wat er moet 

worden geanalyseerd. De piek-identificatieparameters 

k 1 t/m k6, AGM, ;:H'n, SWR bevatten de nodige informatie 

om ANALYS op het spectrum los te laten. Om ook doublet

ten correkt te kunnen behandelen, wacht het programma 

echter tot de parameters van twee opeenvolgende pieken, 

in het geheugen aanwezig zijn. 

Is dit nog niet het geval, dan worden de net berekende 

parameters k1 t/m S';ffi verschoven naar k175 t/m SWR!t, waar

na de volgende piek wordt opgespoord. 

Uit de rij parameters voor twee pieken: 

k6rn, k1 rJ, k2$?l, k30, k40, SWL~, AGMJÓ, PKH}i) ,SWR~.K5~ ,K6~, 

k 1 , k2 , k 3 , k4 , S ',1' 1 , A GM , P KH , i) 'N~ , k 5 , k 6 , k 1 v 

(k6m is de k6 vande laatst geanalyseerde piek, k1v de k1 

van de nog niet gedetecteerde) 

wordt bepaald of we met een doublet te maken hebben door 

de tests: 

, 
(Q'") 



1)liggen ze dicht genoeg bij ~lkaar? 

1 
k2""-k5~ < ·~ (k50-k2V5+k5-k2) 

2)is de achtergrond tussen de pieken aanzienlijk hoger 

dan drtarbuiten? 

AGM- ;. (AGM~+AVER(k6,k1v))) Tt • ~·(PKH+PKHO) 
Het verschil moet ~x de gemiddelde piekhoogte ZlJn. 
AVER(k6,k1v)=gemiddelde achtergrond rechts, max.20 

kanalen.In het geval van een triplet wordt die combi

natie als doublet genomen, waartussen de achtergrond 

het hoogst is. 

fig. 16 

Is aan deze twee voorwaarden voldaan, dan kan de piek 

als dubbel worden geanalyseerd, ini ts de hellingen aan d.e 

condities voldoen: 

SNL~ = SWR = 0 

Niet dubbel, dan wordt nagegaan of de linker(1e) aan de 

voorwaarden voldoet voor een enkele piek: 

JWL~ = SWR0 = 0 

waarna analyse volgt, en het identificatie-parameter block 

word.t opgeschoven. Is aan de flank-voorwaarden niet vol

daan, dan wordt de analyse ov-ergeslagen • 

• 

• J) 
I J 

fig. 17 



6)Bepaling van de input~parameters voor ANALYS 

Dekanalen die de input moeten vormen voor ANALYS, wor
den berekend uit de identificatieparameters, enwel 
voor een dubbele piek: k6m en k1~ links, k6 en k1v rechte; 

voor een enkele pîek: k6m en k1~ links, k6~ en k1 rechts 
1 Er wordt een marge van 4 maal de. afstand tussen twee pie-

ken in acht genomen: 

links: als k1~-k6m)40 k':=k1l{5-40 anders k':=k6m 

linker kanaal bui ten: LBU:=k'+J(k1~-k') ·J f d <+ zo a geren 

linker kanaal binnen: LB1:=k1~- i(k1~-k') ~~J<~~iijd 

rechts:als k1-k6~)40 
(enkel) 

rechterkanaal 
rechterkanaal 

k':=k6~+40 anders k':=k6~ 

binnen:RBI:=k1+t(k'-k1) 

buiten:RBU:=k'- t(k'-k1) J zo afgero. nd 
dat altijd 
RBU)RBI 

Voor dubbele piek analoog. 

I 

R6l J\~U 

LJ-:.-r 
:1<6fd • kJ 
• 

fig. 18 Inputkanalen ANALYS 

Dubbele pieken krijgen mode =2 mee, enkele pieken-mode =0. 
Bovendien weet de subroutine ANALYS door een code dat zij 
do,)r PKZKR is aangeroepen, waardoor de pieken op een an
dere manier worden behandeld, dan als men de input intikt. 

7)Extra communicatie tussen PKZKR en ANALYS 

In ANALYS wordt getest of de als dubbel opgegeven pieken 
echt dubbel zijn(zie blz~t) -Als ANALYS van buiten wordt 



aangeroepen, wordt in het geval van afkeuring als doublet, 

het als een. enkele piek opgevat en uitgeprint. Door PKZKR 

aangeroepen. gaat ANALYS echter anders te werk: 

'11. 

1)mode=O: vat het op als een dubbele pi~k; is het dat niet, 
analyseer het dan als een. enkele.(de oude mode 2 !) 
Hierdoor kunnen ook doubletten worden gedetecteerd, die 

geen d~idelijk dal bezitten (fig. 1~a). Het komt erop 

neer, dat ~ gecontroleerd wordt of pieken dubbel 

zijn, maar ~ of ze niet d'.tbbel zijn. 
2)mode=2: vat het op als een d~bbele piek, maar in het 

geval dat in ANALYS word.t geconstateerd dat het geen 

doublet i::3(fig. 19b), ga dan via een extra uitgang te
rug naar PKZKR, alwaar de "twee" pieken worden "samen

geperst" tot één, door het rechter gedeelte van het 

identificatie-parameter-block tegen het linker aan te 

plakken, en het middenstuk te laten vervallen. Daarom 
moeten de parameters op goede volgorde staan; als piek-· 

hoogte PKH wordt het maximum van de twee oude genomen. 

Na deze operatie wordt het zoeken voortgezet en kan 

een nieuw gevonden piek met de samengeperste worden 

vergeleken, om te testen of die misschien lli een echte 
·dubbele piek vormen. (fig. 19c) 

a b 

fig. 19 

8)Initialisatie ~Afhandeling 

c 

In een scannend procédé, zoals ook in PKZKR wordt gebruikt, 
moeten speciale maatregelen worden genomen aan het begin 



en het eind. In de subroutine SQAF~, wordt telkens de 

nieuwe afgeleide berekend;de vorige wordt bewaard. Bij 
het begin krijgt deze "vorige" de waarde nul, en daarom 
worden aan de (fictieve) kanalen vóór het 1e, de waarde 
toegekend van het 1 e kanaal. Dit, om een blind aanloopstuk 

t.e vermij den. 
In het begin levert, het id.par.-block geen moeilijkheden 

op. Het wordt gecontroleerd door variabele PNN, die,in 
het begin op nul gesteld, bij het vinden van een piek 

met één verhoogd wordt en na analyse(en schuiven)met 
één verlaagd. (bij dubbel• arialyse met 2). 
Bij de beëindiging van het te behandelen spectrum of spec

trumgedeelte moet het block geleegd worden. Het eind wordt 
geconstateerd in SQAFT', in welke routine .het niet bekend 
is vanwaar die is aangeroepen en of er misschien nog een 
piek moet worden afgemaakt. Wanneer geldt: 

k5>k60 
is er een piek. 

gevonden, en moeten er nog twee(of een dubbele) worden 
geanalys~erd. De laatste wordt aangevuld met een k6 en 
daarna wordt direkt naar het analyse gedèelte gesprongen; 
i.p.v. d~árna verder te gaan met piekzoek~n springt hij 

terug naar de afhandelingsprocedure.M.A.W. aan het eind 
van het spectrum wordt het piekzoeken steeds overgeslagen 
het analyseren gaat door tot het, blok leeg is. 

9)Faciliteiten voor de gebruiker 

Meestal is een spectrum verdeeld in een aantal groepen, 
en wil de experimentator de ligging van de piek zien uit~ 

geprint t.o.v. het begin van de.groep: Tot de input van 
het programma behoren daarom: m : het aantal groepen 

n : het aantal kanalen per groep. 
mMn, de grootte van het spectrum, is wat PKZKR betreft, 
onbegrensd, maar blijft in de praktijk i.v.m. de beschik-
bare geheugenruimte beperkt tot 4096 kanalen. 
Het kan voorkomen dat de gebruiker een aantal groepen wil 
laten analyseren, maar niet alle.Hij kan daarvoor een 



binair woord GR(groepcode) construeren waarvan de nullen 

en enen van rechts naar links aangeven of een groep be
handeld moet worden of niet. 
Dit komt erop neer dat aan de eerste groep 1, 2e groep 2, 

3e groep 4, enz. wordt toegekend en daarna opgeteld. Bij 

een binaire woordlengte van 18 bits, dus maximaal 18 groè
pen die in elke mogelijke combinatie behandeld kunnen 
worden. Geeft men GR de waarde 0, dan worden alle groe

pen behandeld. 
Verder is het mogelijk dat de onderzoeker wil dat er al-

{ 

leen in een bepaald gebied in een groep gezocht wordt, 
bijv. om de doorsnede van een bepaalde inelastische piek 
te bepalen.Dan geeft hij begin- en eindwaarde van dat ge
bied op. Zijn deze nul, dan wordt de hele gro~p behandeld. 
De eenheid waarin het detectie-niVeau (gevoeligheid) op

gegeven moet worden is de standaarddeviatie van de af
geleide. Gehle~:en is 11t een detectieniveau L<f" nauwelijks 

meer pieken oplevert. Voor 1= 2f" is de opge·geven minimum.:. 

breedte voor Gauss-vormige pieken gelijk·aan 2x de half
waardebreedte (fig. 15) • 

Als de laatste parameter, de minimum piekbreedte, negatief 

wordt opgegeven, worden de door PKZKR uitgerekende kana
len uitgeprint. 

10)Aanroep 

De aanroep van PKZKR in het hoofdprogramma MIRJAM (1) is 
compatible wet FORTRAN. 

FORTRAN aanroep: 

. 
CALL PKZKR(IDAT, ISPECT') 

in MACRO: 

JMS• PKZKR 
JMP .+3 
.DSA ITIAT 
• DSA. I SPECT. 

waarin ISPECT. de naarnis van het integer array waarin het 
spectrum staat en IDAT van het integer array dat de res.t 
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'l'f. 

van de input gegevens. bevat, in deze volgord~: 

IDAT' ( 1 ) = n aantal groepen (als=O dan 4) . t 
• . ( 2) = m aantal kanalen per groep ( als=O dan 1024) 
• 
• ( 3) GR groepcode (als=O dan alles)· = 

(4) = b begin zoekproces per groep· ( als=O dan 1 ) 

( 5) = e eind zoekproces per groep ( als=O dan m 
• 

(6) = LMT' detectie niveau ( als=O dan 1 ) . 
• 

( 7) = MINH minimum piekhoogte ( als=O dan 1 6 ) 

(8) = MINBR minimum piekbreedte. (als=O dan 

~eze manier van aanroepen heeft het voordeel dat geen 

dimensies hoeven te worden vermeld. De beide arrays 

kunnen eventueel meerdimensionaal zi ,;n. Het. is moge

lijk meer gegevens in te voeren, zonder de CALL te 
anderen.' 

11 )Tèsts 

8) 

Vanaf het begin is PKZKR steeds getest op echte spectra 

(Mylar, 54 Fe).Hierdoor konden fouten. ontstaan 

door vreemde strukturen in spectra. of statistische fluc
tuaties worden onderkend.De eerste versie verschilde in 

zeer veel opzichten van de laatste, hier beschreven ver-

sie. 
Omdat bij een piek, waarop ruis is eesuperponeerd, het 

programma waarschijnlijk meermalen gebruik moet maken 
van de terugkoppel-mogel:i.,ikheden, en omdat per piek 

i.h.a. vele honderden beslissingen moeten worden geno
men, is het onbegonnen werk, de werking te controleren 

a:1.n de hand van tussenresultaten. De plaats in het pro• 
gramma geeft aan in welk stadium men is met het opspo

ren van de struktuur van de afgeleide. Desubroutine 
~)QAFT wordt op zes verschillende plaatsen aangeroepen 

overeenkomende met de loop-cirkels in het blok~chema 
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(fig. 11 )tussen de toekenning van de identificatiepara

meters, telkens op ~~n plaats in het programma. 

Gebruik makend hiervan kan een bijzonder duidelijke 

test gemaakt worden. In SQAFT wordt een passage gezet 

die de afstand van het terugspring-adree,(dus de plaats 

waar hij aangeroepen is)displayt t.o.v. het adres waar 

de eerste keer in het programma SQAFT wordt aangeroepen. 

Als men dat doet boven het spectrum zelf, is in een oog
opslag te zien wat het programma doet gedurende het piek

onderzoek: men krijgt een spectrum te zi~n, dat karak
teristiek is voor d.e werking van PKZKR, het z.g. SQAF'l"

spectrum. Met behulp hiervan zijn bijv. de blinde stuk

ken geëlimineerd (bijv. het niet onderkennen van een 

linker flank van een nieuwe piek, omdat nog steeds naar 

een rechter flank wordt gezocht). 

Deze meth6de is bijzonder effektief gebleken en het ver

dient aanbeveling deze ook in andere programma's van 

dit soort te introduceren. 

In PKZKR kunnen ter controle, ook de kanaalnummers(en 

de mode)worden uitgeprint die de invoer vormen voor 
ANALYS •. Di t gebeurt als men een negatieve minimum hoog

te opgeeft. 

Conclusies: 

De combinatie PKZKR-ANAI1YS voldoet aan de verwachtingen. 
Samenvattend: 

PKZKR vindt een voldoende aantal pieken; 

- De kanalen worden correct uitgerekend; 

- De benodigde geheugenruimte is slechts 2k; 

- De routines zijn zeer snel, zodat tussen twee metingen 
voldoende informatie kan worden verkregen. 

- De resultaten zijn geschikt voor verdere verwerking. 
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9 683 684 793 794 
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692. 49 196 2 . 19 3 33 694 22 e 

2 715 716 748 749 
724. 83 123 5 99 5. 50 725 27 4 

. I 

741. 90 241 NO CORR. NO CORR. 1. 51 741 59 1 

2 763 ?64 820 839 
f?2. q-:o 

- I 228 4 09 21. 90 772 38 

2 829 839 995 996 
889. 21 2524 5 . 92 6. 52 E:9B 37€'1 

"' 997 908 964 973 c:. 

942. 69 3281? 2 - ~n 5. 56 943 5~:116 

NIEUW SPECTRUM? 

>f.G 

NAAM 9 LET. 
G72963E.l19 
GROEP'~· 

1 
NORM DISPL 
1 
11Nf>ERE t~ORtP O::oNEE 

AANTG, PEPiîRP 
1 HJ24 

GRCO[), 11 I W< AN 
1 300 

11>iKAN, l)ETNJ V 
1024 2 

HINHG, 11HWRE 
1S.J -6 

GROIJP 
1 
1024 
FROH UNT 1L • 
3.00 1024 

2 658 ··r.: Q 
b;l~ 684 685 

CENTER AREA BKGR. AV BI<GR. SL 51. L'~EV. t1AK CHAN C Of':. 11RX. 

663. 89 37 4 . 91 2. 56 664 10 4 
675 90 131 NO CORR. NO CORR 2. 72 6?5 23 1 

2 683 684 71? 718 
f'1f1. 99 99 2 . 03 4. 60 710 15 4 
694. 99 129 NO CORR. NO CORI':. 3. 68 694 23 1 

2 732 733 ?80 781 
7?1. 12 225 3 -- 1:1 9. 46 ?72 39 4 
741. ee 264 NO CORR. NO CORR 1. 84 ?4.:1 60 1 

2 s:n 853 995 996 
889. 29 2532 5 . 95 5. 92 890 370 

2 90.7 999 964 973 
"' ~·'' .d .t ") ·- ". ... r .,.,.,. 

.. ",. J '· 
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Hoofdstuk V 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de kern~ 

fy~ische experimenten die zijn verricht tijdens de ont

wikkelingsfase van de experiment-mant tor en de. programma's 

PKZiffi en .tu"iALYS. 

Kernfysi~che experimenten. 

Verstrooiingsexperimenten zijn gedaan met een 20 MeV pro

tonenbundel aan 54 Fe en 58Ni De experimentele opstelling 

wa~ nagenoeg gelijk aan àie van F. Coninx (13) • Modifica

ties zijn aangebracht door J.S. Klein. O.a. werd een moni

torde~ctor toegevoegd om een betrouwbare normering te ver

krijgen. Bij kleine strooihoeken n.l. verloopt de werkzame 

doorsnede zeer steil (~sin-4 (8/2)). Er·moet dan gewerkt 

worden mHt lage stromen, terwijl de gekozen stroomsterkte 

nogal varieert met de hoek. (b.v. 0.6 nA bLj 8" tot 20 nA 

bij 20"-5 8 Ni-) Dit geeft bij normering m.b.v. de Faraday 

Cup meilijkheden t.g.v. twee effekten: 

1) De totale lading wordt 6njui~t geregistreerd door de 

gebruikte electronica vanwege off-~et effekten. 

2) De lading is niet representatief ~eer voor de gebruik

te ~troom vanwege inhomogeniteiten in het target. 

Om deze moeilijkheden met de Faraday Cup te illustreren , 

is in. fig. 21 het aantal counts op de moni-tordetector 

gedeeld door het aantal count~ van de current integator 

uitgezet tegen de strooihoek. 

Analyse is verricht op 

56Fe(p,p)56Fe 

I 
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diT/d!lwerd bepaald·als funktie van de strooihoek voor 

elastische botsingen. De opgemeten funktie weJ:'d getrans~. 

formeerd,e naar het massa middelpunt systeem en vervolgens 

ingevoerd in het optisch modelprogramma van PEREY. 

Met het optisch model wordt een gemiddelde interaktie po

tentiaal tussen nucleon en kern be~chreven volgens: 

fk(r) zi,in de vornfactoren waarvoor een z.g. Saxon-Wood vorm 

gen;)men wordt. 

r is hierbiJ de straal en 

a de diffuusheideparameter van de rand. 

Je po~entiaal bevat dus een re~l deel en een imaginair deel 

dat lr; meer of mindere mate geconcentreerd kan zijn en een 

spin-baan term. 

'!eze potentiaal heeft veel nog onbekende parameters, in het 

hi .~zonder· wanneer r.~en de geometrie paraneters onA.fhankeli,ik 

~~akt. Joor een optimale aanpassing te zoeken tussen de ge

meten G;.". = rio/d.n(lt) en een r.~et het optisch model berekende 

o:.. k.UIL'1en paramete!."s uit deze potentiaal bepaald wor-... n 
den. 

Uitgaande van de potentiaal van Bechetti en Greenlees (1~} 

zijn de drie opgemeten hoekverdelinger. ingevoerd in het 

genoemde optische modelprogramma en is gezocht op 

a) De diepte van de reële potentiaal U, de volume absorp~ 

tie W
8 

en de oppervlakte absorptie Wd. 

b) De geometrie-paraneters rr,ri,ar en ai. 
c) De geometrie parameters, uitgaande van de onder a) ge

vonden waarden voor U,W
8 

en Wd. 
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Een hoekverdeling is opgemeten van 28 punten lopend van 

fd= 10" tot f);::. 170". Het opgemeten spectrum bij een strooi

hoek van 45" is gerepresenteerd in fig. 22. De resultaten 

van de drie aanpassingen a),b) en c) staan in tabel 1~ 

aangepast: u w ' s en w d rr,ri,ar en ai r r'ri,ar 

u (MeV) 5î.3 I ') 3. 90 I' 51 • 3 53.90 ' 
r,..(fr.1) 1 • 1 7 I 1 • 17 1. 19 . 1 . 1 7 ... , . ,, 

' J, 

ar(fm) .75 :\ .75 .766 .75 

N (Me V) Î. 70 .265 1. 70 .265 s 'I 

Wd(MeV) 6.40 8. 10 6.40 8. 1 () 

ri(fm) 1 • 32 1. 32 1. 36 1. 32 

ai(fm) .535 .535 .545 .535 

U ( MeV) sp . 6.2 6.2 6.2 

rs(fm) 1. 01 
'! 

1 • 01 1. 01 

as(fm) .75 .7? i: .75 
I 

r
0

(fm) 1 • 25 l 1 • 25 1. 25 

'} 

x~ 257 64 257 45 64 

N (i tt. ) 8 4 

Tabel 1.Resultnten aanpassing~n M.b.v. 51Fe (~ie fig 23) 

Een hoekverdeling van 41 punten is opgemetenlopend van 

en ai 

1. 14 

.806 

1. 41 

.532 

42 
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0=8" tot-0=165". Het opgemeten spectrum bij 45" is gerepresen

teerd in .fig. 2'1, de resultaten van de aanpassing en in tabel 2. 

aangepast: U, W en W 
B d rr,ri,ar en a 1 

U( Me V) 

rr(fm) 

ar(fm) 

Ws(MeV) 

W (Me V) 
Q 

ri(fm) 

ai ( fm) 

U (Me V) 
sp 

r
9
P(fm) 

asp(fm) 

r c ( fm) 

N( i tt. ) 

51.3 

1. 17 

.75 

1. 70 

6.40 

1. 32 

.535 

6- ? . ~ 
1. 01 

.75 

1. 25 

434 

11 

52.46 

. 186 

8.31 

235 

51.3 

1. 17 

.75 

1. 70 

6.40 

1. 32 

.535 

n.2 
1 • 01 

.75 

1. 25 

434 

5 

1. 18 

.795 

1. 39 

.550 

156 

I 52.46 
I 

I 
; ! 1. 17 

I 

't 

.75 

. 186 

8.31 

'1 • '32 

.535 

6.2 

1 • 01 

.75 

1. 25 

I; i l 235 

4 

tabel 2.: Resultaten aanpassingen m.b.v. 56 Fe (zie fig. 25) 

58~r· ( )58N. - ·nl p,p 1 

Een hoek verdeling van 48 punten is opgemeten lopend van 

1. 17 

.75 

1. 37 

.546 

137 

FJ-=8" tot$= 169". Het. bij 45" gemeten spectrum staat in fig. 

2' en de' resultaten van de aanpassingen in tabel 3. 
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aangepast: u,ws en wd rr,ri,ar en a. r 
1. r'ri,ar en a. 

1. 

U (Me V) 51.3 I 54. 32 51 • 3 54.32 
1 

rr(fn) 1. 17 1 . 1 7 . 1. 19 . 1. 17 1. 16 

a.r(frn) .75 .75 .76 .75 .83 

Ws(MeV) 1 • 70 ~~. 6S ; 1 . 70 3.65 i 
! ' 

Wd(MeV) h.40 6.39 6.40 G.39 

ri(frn) 1.32 1 • '32 1. 10 1. 32 1.26 

a 1 (fm) .535 .'535 .878 i' . 535 .606 

U (MeV) 
sp 6·. 2 6.2 6.2 

ro(fm) 1 • () 1 1. 01 1. 01 
;;:) 

i'· 

a
8 

(fm) 
I 

.75 .75 .75 
'' 

I 
1 \ 

rc(fm) I 1.25 ., 
1. 25 1.25 I . ' 

• f 

I 
;, 

: l : 
l: :I 

j 11 

11 
X':.. 1 :~6H 252 IJ 1 36~1 1 ;)5 252 192 

PJ(itt.) 7 h 5 

Tabel 3:Hesultaten aanpa~singen m.b.v. 58N. 
1. • (zie fitr. .27) 

ConcLtsies 

De experimenten werden Yerricht tiJdens de ontwikkelingsfase 

van het moni torsysteem. Met de systeem opties I'K~KR en ANALY8 

werd op uiter'!late bevredigende Nijze on-line de fuktie d.v/dO..(G) 

berekend. 

Bij de resultaten van de aanpassingen :r~an het volgende worden 

opgemerkt: 

a) De geonetrie (rr, r 1 , ar en ai) van de kern verandert niet. 

b) Het lijkt alsof we bij de Fe isotopen te maken hebben 

met een overwegende oppervlakte absorptie en bij Ni met 

een overwegende volume absorptie.(vergelijk hierbij de Ti

metingen van F. Coninx. (1~)) 
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·Dit effekt zou w.el een gevolg kunnen zijn van het sluiten van 

de f 7/2 schil. 
Echter in verband met de onzekerheid in de meetre~ultaten 

m.b.t. de normering kunnen hieruit geen scherpe conclusies 

morden getrokken en zijn verdere metingen vereist. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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fig. 21 
Bij lage (achterwaartse)hoeken is de norm van de current

inte~rator van de F. cup niet betrouwbaar meer. 
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