
гч/

KÖZLEMÉNYEK
20. kötet 1. szám

MT A
A T O M M A G  K U T A T Ó  I NT É Z E T E

D E B R E C E N

1978.



539 HU ISSN 0004-7155

A T O M  KI
20. köt#t 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Oldal
Angeli I., M.Csatlós, Héj-effektusok atommagok

elektromos töltés-sugarában 1
Sarkadi L. , Uray I. , Az (n,2n) magreakcióról az

(n,3n) folyamat küszöbe felett 27
Kiss K. , Aramintegrátor gyorsitóból származó töltött

részecskék számának meghatározásához 35
Végh L. , Számológép-programok sokszintes-sokcsatornás

R-mátrix illesztésekhez 45

MÜHELYÜNKBŐ L-LABORATÓRIUMUNKBÓL

Kövér L. , Varga D., Moravecz L., Sztatikus mágneses 
árnyékolás elektrosztatikus elektron
spektrométerek számára 51

Szmola E. , Kövér A. , Csatorna elektronsokszorozók 
detektálási tulajdonságainak vizsgálata 
elektronokkal 59

Asztalos Gy. , Lőkös S. , CDC 222 tipusu sornyomtató 
csatlakoztatása PDP-11/40 kis számitógéphez 
DEC M7258 sornyomtató illesztőn keresztül 
egy szintátalakitó és vezérlő egység köz- 
beiktatásával 71

Asztalos Gy., Juhász K., A CDC 222 sornyomtató hasz
nálata a PDP-ll/40-en működő program segít
ségével 75

INTÉZETI HÍREK 81



ATOMKI Közlemények 20 (1978)1-25

SHELL EFFECTS IN rms CHARGE RADII
I .  ANGEL I

Institute of Experimental Physics, Kossuth University 
H-4001 Debrecen, Pf. 105, Hungary

AND
M. CSATLÓS*

MEDICOR Works, Debrecen, Hungary

A comprehensive study of experimental rms .charge radii 
shows that the deviation from the rough A 1'3 dependence 
follows simple trends. Isotonic, isobaric and iso- 
symmetric (N-Z=const.) sequences reflect the effect of 
proton shelI structure, at least for proton numbers 
Z=28, 50 and 82. There are strong deviations from the 
A 1'3 rule in the case of light nuclei, but these 
deviations do not follow the simple pattern mentioned 
above. In the appendix, a table of recommended rms charge 
radii is included.
HÉJ-EFFEKTUSOK ATOMMAGOK ELEKTROMOS TÖLTÉS-SÚGARÄBAN . 
Kísérletileg meghatározott töI tés-sugaга к átfogó vizsgá
lata azt mutatja, hogy a durva A 1'3-szerü tömeg számf üg - 
géstől való eltérés egyszerű szabályszerűséget követ. 
Izotón, izobár és izo-szimmetrikus (N-Z = á I I andó) soroza
tok a proton héj szerkezet hatását tükrözik, legalábbis 
Z=28, 50 és 82 protonszámok esetére. Könnyű magok ese
tében az A1/3 függéstől jelentékeny eltérések tapasztal
hatók, de ezek az eltérések nem követik a fent említett 
egyszerű sémát. A függelék a töI téssugaга к javasolt ér
tékeinek táblázatát tartalmazza.
ОБОЛОЧЕЧНЫЕ ЭФФЕНТЫ В ЭЛЕНТРИЧЕСНИХ РАДИУСАХ ЯДЕР. 
Исследование экспериментальных среднеквадратичных электри 
ческих радиусов показывает, что в отклонении от грубот 
правила А 1/3 проявляется простая тенденция. Серии изотопов 
изобаров и изосимметричных (N-Z=const.) ядер отражают 
эффект оболочечной структуры протонов по крайней мере 
при Z=28, 50 и 82. В случае легких ядер наблюдаются 
значительные отклонения от правила А 1'3, однако эти 
отклонения не поддаются вышеупомянутой простой схеме. 
Приложение содержит таблицу среднеквадратичных электри
ческих радиусов.

Present address: Joint Institute for Nuclear Research, 
Dubna, USSR.
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1. Introduction
Several methods are used in the determination of nuclear sizes. 
According to the measurements performed by different methods, 
the nuclear radius is approximately proportional to the one 
third power of the mass number A. The different values of the 
proportionality factor are, however, characteristic of the 
experimental methods rather than of the nuclei investigated. 
Therefore, in order to look for deviations ("fine structure") 
from the simple A 1'3-rule, the term nuclear radius should be 
defined in accordance with the respective measuring method. 
Electromagnetic methods (fast electron scattering, muonic 
X-rays, optical and Ka isotope shifts) determine moments or 
differences in moments of the charge distribution in nuclei 
with a fairly good accuracy. For practical reasons the results 
of these experiments are often presented in terms of the second 
moment; this root-mean-square (rms) charge radius <r2>^2 
characterizes the electric charge distribution in nuclei, and 
consequently the proton distribution. In ref. [1] it has been 
shown that - for the isotopic sequence of an element - the 
deviation of rms charge radii from the rough A1/3 dependence 
follows simple trends determined by neutron shell structure 
and nuclear deformation.
In this paper the fine structure in rms radii through isotonic, 
isobaric and iso-symmetric (N-Z=const.) sequences will be 
investigated by using experimental data from the literature.
The sources and treatment of experimental results together with 
a table of rms charge radii, are described in the appendix.

the normalized rms radii

(1)

is the experimental rms

<1?2>calc = ''/f  n0 (A)A1/3 (2)
r0(A) being a slowly varying function of the mass number, e.g.

r0 (A) = 1.15 + 1.80 A~ 2̂3 -1.20 A-^3 (3)
The constants in eq.(3) are the rounded values of those given 
on p.5 of ref. [2].

In order to look for fine structure,
2<r 2 > exp
2 Ч2<r > calc

• • ■ ? l/гwill be investigated, where <r >
charge radius, and exp

2. Isotonic sequences
Normalized rms radii p for isotonic sequences are plotted vs. 
proton number Z in figs, l.a, b. Sequences consisting of more

2
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Fig• 1 • The ™ s  charge radii divided by r0(A)A1/3 (a) for 1%^68 (note change 

in the vertical scale) and (b) for 70=N^142. 
l.ábra.r0(A)A1'3-al osztott négyzetes-közepes töltés-sugarak (a) 1=N=68 (skála

váltás a függőleges tengelyen!) és (b) 70=1^142 izotón sorozatokra. 
Рис.1. Среднеквадратичные радиусы разяда, разделенные на г0(А)А1/3 (а) для 

1-N=68 (на ординате произведено изменение пиалы) и (Ь) для 70=М=1М-2.
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than two points suggest a linear relationship between p and Z; 
this renders possible an estimation of new rms radii by a simple 
interpolation or extrapolation. At proton numbers Z=28,50 and 
82 significant changes can be observed in the slopes. This can 
be qualitatively interpreted by the shell model: the first 
proton in a new shell is distributed over several possible 
states, thus producing a more # radial density
distribution as compared to the last proton filling the same 
shell. In addition, the polarizing effect of a valence proton 
on the others depends on its state, similarly to the polarization 
by neutrons [1,3,4]; as the last levels of the shells ending 
at 28,50 and 82 protons have higher angular momenta than the 
first levels of the next shell, this effect may also contribute 
to the marked changes in slopes a^ at magic proton numbers.
The linear dependence suggests that this polarizing effect is 
approximately additive [5].
These shell effects can be best observed in fig.2. , where 
- instead of the slopes a^ - the products_A^a^ are plotted as 
a function of the neutron number N; here A^ is the average mass 
number for the respective isotonic sequence. In this figure, 
a value of zero corresponds to an approximate A1/3 dependence, 
while a sequence with approximately constant rms radii is 
characterized by A^a^ = “3 • It can be seen that most of the
slopes are positive, i.e. the rms radii of an isotonic sequence 
increase stronger than A 1'3. On the average, at least an 
approximate A 1/ dependence may be rocommended, or even A3/5 for 
heavy nuclei. For more accurate estimations the following simple 
expression may be applied:

Z ,N = PZ0,N + aN(Z Zo) (4)

where pr, »T and p„ are the normalized rms radii for the Z,N Z0,N
isotones with Z and Z0 protons, respectively; a^ is the slope 
of p(Z) for a given N. The value of av either can be read from 
fig.2. or it can be determined, between magic proton numbers, 
by the simple expression:

ANaN aN  ̂W N ßN^ZL,ZU') (5)

where the parameters a^(Z^,Zy) and ß^(Z ,̂Zjj) are constant
within a given range of proton numbers, and Z. and Z^ are the 
lower and upper limits of the range. The values of and
were determined by a weighted least-squares procedure and are 
listed in table 1.
Similarly to the case of isotopic sequences [1], light nuclei 
behave "irregularly" here, too. Firstly, A^a^ values increase 
with an increase in the neutron number, ana secondly, the 
discontinuity occurs at N=10 rather than at N=8. *

* rapid increase in the extension of the

4



Fig. 2. Values of A^^ versus neutron number; aN is the slope of the 
straigth lines in fig.l. The solid lines connecting the points 
represent the result of a weighted least-squares fit. In this 
figure, a value of zero corresponds to an approximate A1̂3 
dependence, while a sequence with approximately constant rms 
radii is characterized by = -1/3. Note the difference in
the shell effects for lightN 1N(N̂ 20) and heavier (N-28) nuclei.

2.ábra.Á,aN értékek a neutronszám függvényében; a„ az 1.ábrán látható 
egyenesek meredeksége. A kihúzott egyenesek a súlyozott legki
sebb négyzetek módszerével történt illesztés eredményét mutat
ják. Ezen az ábrán a nulla érték A1̂3-szerű tönegszámfüggésnek 
felel meg, a konstans sugaru sorozatok esetében viszont 
N̂aN Érdemes megfigyelni a különbséget a könnyű ill.
nehez magok héj-effektusai között.

Рис.2. Aĵ ĵj в зависимости от числа нейтронов, а̂  нанлон линий на рис.1. 
Прямые линии поназывают результаты, полученные методом взвешен
ных наименьших квадратов. На этом рисунке ноль соответствует 
зависимости от массогово числа типа А1'3, а в случае серий иэото- 
нов с постоянные радиусом А^^=-1/3. Наблюдается заметное раз
личие менуду легкими и тяшельми ядрами.
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'able 1.
Values of the parameters a and ß for eqs. (5), (7) and (9).

Range of aN aA ßA aN-Z N̂-Zproton
numbers ±AaN ±AßN tiaA ±двА ±toN-Z ±AßN-Z

l-Z-10 0.112 -0.567 - - - -

±0.010 ±0.076 _ — ~

10=Z=16 -
- -

-
0.039
±0.020

-0.147
±0.033

- - - 0.003 0.048
16-Z-20 ±0.022 ±0.010

10=Z=20 0.004
±0.024

0.195
±0.395

-
-

- -

20=Z=28 -0.065
±0.026

2.032
±0.775

0.047
±0.007

-2.727
±0.417

0.004
±0.013

-0.027
±0.056

28-Z-50 -0.025 1.438 0.008 -0.785 -0.030 0.405
±0.003 ±0.125 ±0.001 ±0.107 ±0.003 ±0.033

50-Z-82 -0.011 1.167 0.009 -1.515 -0.015 0.521
±0.005 ±0.423 ±0.003 ±0.388 ±0.006 ±0.143

82#Z 0.001 0.208 - - 0.006 -0.109
±0.0U4 ±5.725 ~ - ±0.028 ±0.349

3. Isobaric sequences
In an isobaric sequence p^(N-Z), both the neutron number and 
the proton number varies, while N + Z = A remains constant. Therefore, 
both neutron and proton shell effects can be expected. Fig.3. 
shows, however, that only proton shells can be clearly 
recognized in the mass number dependence of Аад(зоИс1 lines), 
while the role of neutron shells (dashed lines) seems to be 
negligible. It can be seen that Аад values are generally 
negative, which means that the replacement of a proton by a 
neutron results in a decrease of the rms charge radius; the 
degree of the decrease depends mainly on the state of the proton. 
Similarly to the previous section, a simple expression can be 
given for the symmetry dependence

2 */2 <r 2 >A , N- Z
2 !/2 = <r i >A , (N - Z )о *<r2>calc(A)aA[(N-Z>' (N - Z ) о ] (6)

where <rbÔalc(A) is the calculated rms radius for mass number

6



Fig.3. Values of Аад versus mass number. Only proton 
shells can be clearly recognized (solid lines) 
while the role of neutron•shells (dashed lines) 
seems to be negligible.

3.ábra.Аад értékek a tömegszám függvényében. Csak a
proton héjak ismerhetők fel (kihúzott egyenesek), 
mig a neutron héjak szerepe elhanyagolhatónak 
látszik (szaggatott vonalú egyenesek).

Рис.З. Aa^ в зависимости от массогово числа. Тольно
протонные оболочни можно различать (непрерывные 
линии), а роль нейтронных оболочен можно пренеб
речь (пуннтир).
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A as defined in eq (2), the other symbols being self-explanatory. 
The value of a. either can be read from fig.3, or determined 
by A

AaA = otA ( Z]_, ’ Zjj )A + ^A^ZL’ZU^’ 
ад and $A are also listed in table 1.

4. Iso-symmetric sequences 
(N-Z=const.)

As we have seen, the addition of protons to a nucleus (isotonic 
sequence) results in a stronger increase of rms radii than that 
predicted by the simple A 1'3 rule. On the other hand, the 
addition of neutrons (isotopic sequence) produces a slower 
increase. It is worth seeing, what happens if we add a proton 
and a neutron simultaneously? One can expect that the opposing 
tendencies cancel each other to a certain extent. In order to 
investigate this cancellation, the slopes of p^_^(A) sequences
were determined and ^ _ z aN-z Proclucts plotted vs. N-Z in fig.4.
Here too, proton shell effects can be observed for Z=28,50 and 
82 which show^ that the cancellation is not complete. For the 
proton number region 20=Z=28 a complete cancellation may be 
observed.
The relationships connecting the normalized rms radii of the 
members of iso-symmetric sequences have now the form

and
AN-ZaN-Z

N-Z,A~ PN-Z,A0+ aN-Z(A-A°) (8)

aN-Z^ZL ’ZlPA + ßN-Z<'ZL,ZlP ’ (9)

the parameters an.d ^N-Z can ^oun(̂  an Pable 1. The
region of low N-Z values is very confuse, though the uncertainties 
of the individual points are significantly lower than the 
deviations between the points. It is worth while to study 
directly the p^_„(A) plot for light nuclei, (see fig.5.). Here 
we see drastic changes in the normalized rms radii (5-10 %) 
and a marked minimum at a mass number (AvL3) that does not 
contain magic nucleon numbers. Moreover, at A=20 the change of 
the slope is just the contrary of what one would expect. To 
sum up, this figure confirms our previous conclusions that 
light nuclei show up special behaviour, and that - at least 
as regards to rms charge radii - individual structure effects 
may interfere with shell effects.

5. Summary and conclusions
A detailed study of experimental rms charge radii shows that 
the deviations from the A r u l e  follow simple trends in which 
the shell structure of the nucleus plays the principal role. 
These trends can be described by simple expressions, which 
- together with those, given in ref. [1] - render possible to

8



Fig. *4. Values of A „a.' versus neutron excess. OnlyJN —  Z j IM —  Zi
proton shells with Z=28, 50 and 82 can be 
recognized.

4 . ábra . ®rt®kek a neutron-többlet függvényében.
Csak proton héiak ismerhetők fel (Z=28, 50 és 
8 2 - né 1 ) .

Рис.4. ^N_zaj\i-z в зависимости от избытка нейтронов. Тольно
протонные оболочки можно различать (при Z = 28, 50
и 82).
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Fig. 5. The rms charge radii divided by r0(A)A1/3 for iso- 
synmetric sequences of light nuclei. The addition 
of a proton and a neutron to a nucleus results in a 
similar mass number dependence both for N-Z=0 
(solid line) and for N-Z=l (dashed line); moreover, 
values for N-Z=2 seem to follow the same trerd.

5.abra.r0(A)A^3-al osztott nk. töltéssugarak izo-szimmetrikus soro
zatai könnyű ragok esetében. Egy proton és egy neutron hozzá
adása valamely maghoz, N-Z=0 ill. N-Z=l esetén ugyanolyan 
tcmegszámfüggést eredményez (kihúzott ill. szaggatott vonal), 
sőt az N-Z= 2-höz tartozó értékek is hasonló tendenciát mu
tatnak.

Рис.5. Средненвадратчные радиусы заряда, разделенные на г0(А)А1/3
для изо-ситетричных серий при легних ядер. Добавление н ис
ходному ядру одного протона и нейтрона приводит н такому же 
результату при N-Z=0 и N-Z=l (беспрерывная линия и пуннтир), 
даже серия N-Z=2 показывает подобную тенденцию.
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estimate the relative position of different points of the 
p(N,Z) surface reliably. It would be interesting to see whether 
Hartree-Fock calculations could reproduce all these trends.
H-F calculations generally yield proton and neutron distributions 
and binding energies. The rms charge radii derived from proton 
distributions could be checked against the above trends. For 
binding energies, there are comprehensive tabulations 
(e.g. ref.[6]) of measured data; the correlation between 
nuclear radii and binding energies [7,8] could also be extended 
to the whole region of mass numbers [9]. If one could reproduce 
both the fine structure in rms charge radii and the binding 
energies, the neutron and proton distributions could be regarded 
as a reliable starting point for the construction of an optical 
potential. In addition, a H-F interaction that produces the 
above fine structures, would perhaps impose useful limitations 
On the two-nucleon interaction, too.

Appendix
Sources of experimental data; table of recommended rms radii
Experimental data for rms charge radii <r2>^2 and 6<r2>1/2 
were taken mainly from compilations [2,13-16]; original papers 
and earlier review articles [9-12, 17-53] were also consulted 
if they contained new or revised data or/and if they were 
useful in estimating systematic errors. If more than one data 
were found for the same quantity, an average was calculated 
using the square of the reciprocals of the errors as weighting 
factors. Table A.l. lists rms charge radii and their normalized 
values together with the respective reference numbers. 
Explanations to the table:
- underlined error denotes the (absolute) uncertainty of the 

value ;
- error without underlining denotes the relative error with 
respect to an isotope of the same element; this latter is 
called the "basic rms value"; the absolute error may be 
formed by simply adding the doubly underlined error to that 
without underlining;

- error with double underlining denotes the absolute uncertainty
of the "basic" value, i.e. this is a common, systematic 
(additive) error for data that are not underlined.

- (data in parentheses and question mark in the place of the 
error of the basic value) denote an isotopic sequence for 
which only & < r 2> 1!2 data are available; in these cases the 
basic rms radii were chosen arbitrarily or estimated from 
rms radii measured for natural isotopic composition. These 
data were used only in ref.[l] but not in the present paper.
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Table Al.
rms charge radii and their normalized values p

Elenent Mass
number

rms radius 
( fm)

Normalized rms 
radius p

References

1H 1 0.81010.009 0.597510.0066 2,13,17,18,44
2 2.05710.046 1.1660Ю.0261 2,13,19
3 1.70010.051 0.8756Ю.0263 2,13

2He 3 1.86910.020 0.962610.0103 2,13,45
4 1.66310.013 0.807310.0063 2,20,21,22,23

3Ll 6 2.505Ю.020 1.122810.0090 2,13,14,23,24,25
7 2.40510.020 1.045610.0087 2,13,14,23,26

4^ 9 2.51210.012 1.038010.0050 2,13,14,22,23,25,26
1Ö 2.46110.100 0.995010.0404 2,14
11 2.38810.042 0.946310.0166 2,13,14,25,27,28

6C 12 2.44210.008 0.949810.0031 2,13,14,20,22,29
13 2.408Ю.018 0.920510.0069 2,13,22
14 2.56210.040 0.963510.0150 13

7N 14 2.55010.020 0.959010.0075 2,13,14,22
15 2.60010.045 0.962910.0167 13,22

8° 16 2.71Ó10.012 0.989110.0044 2,13,14,22
17 2.67010.030 0.961110.0108 13
18 2.775Ю.014 0.985810.0050 2,13,14,22

9F 19 2.898i0.018 1.Ô16610.0063 13,14
10Ne 20 3.01010.018 1.043310.0062 13,14,22

22 2.955Ю.023 1.001210.0078 13
llNa 23 2.983Ю.013 1.000010.0044 13,14,30

12



Table Al.(Continued)

Element Mass
number

rms radius 
(fm)

Normalized 
rms radius p

References

12Mg 24 3.015±0.030 1.0003Ю.0100 2,13,31
25 3.030±0.030 1.9953±0.0099 13,31,52
26 3.030Ю.039 0.9857±0.0127 13,31

I11r—1< C O 1—1 27 3.018±0.019 0.9727Ю.0061 2,13,14,22,28

ltsi 28 3.096±0.010 0.9888Ю.0032 2,13,14,22,32,46
29 3.092±0.020 0.9789Ю.0063 14,46
30 3.106±0.020 0.9750Ю.0063 14,46

15P 3l 3.188±0.011 0.9925±0.0034 2,13,14

16S 32 3.251±0.008 1.0040±0.0025 2,13,14,30

h-
1

CO

36 3.361±0.035 1.0070Ю.0105 33,43
38 3.415±0.013 1.0088±0.0038 33
40 3.421Ю.007 0.997110.0020 13,14,22,33,43

19K 39 3.433±0.012 1.007310.0035 2,13,14
41 3.451±0.005 0.999310.0014 14

20°* 40 3.48l±0.015 1.0146±0.0044 2,13,14,16,20,34 V 502,13,14,16,5042 3.506±0.036 1.008810.0104
44 3.520±0.050 1.000410.0142 2,13,14,16,50
46 3.508±0.006 0.985210.0017 50
48 3.47610.008 0.965110.0022 2,13,14,16,50

21s0 45 3.550±0.090 1.002910.0254 13,22

22Tl 46 3.590±0.020 1.008210.0056 2,13,22
48 3.590±0.050 0.996810.0139 2,13
50 3.572±0.020 0.980910.0055 2,13,22

23V 51 3.610±0.015 0.986010.0041 2,13,14,22
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Table Al. (Continued)

Element Mass
number

m s  radius 
(fm)

Normalized 
m s  radius p

References

24er 50 3.683±0.003 1.011410.0008 14,16
52 3.67010.015 0.997110.0041 2,14,16,35
53 3.68510.003 0.996010.0008 14,16
54 3.71110.007 0.997910.0019 14,16

25^ 55 3.70810.060 0.992110.0161 13,14

го <x> •П CD 54 3.70010.008 0.995010.0022 2,9,13,14
56 3.74510.008 0.9971Ю.0021 2,9,13,14
57 3.76010.010 0.996210.0026 9,14
58 3.77510.006 0.9954Ю.0016 9,13,14

0Оr-CM 59 3.79610.010 0.996310.0026 2,9,13,14,22

28Nl 58 3.77010.008 0.994110.0021 2,9,13,14
60 3.80810.006 0.9948±0.0016 2,9,13,14
61 3.82010.010 0.993410.0026 9,13,14
62 3.83510.006 0.992810.0016 9,13,14
64 3.86510.009 0.991710.0023 9,13

29ой 63 3.89510.008 1.003810.0021 9,13,14
65 3.91410.012 1.0000Ю.0031 9,13,14

30Zn 64 3.93510.008 1.0097 Ю.0021 9,13
66 3.96510.008 1.0087±0.0020 9,13,14
68 3.97010.006 1.001610.0015 9,13,14
70 4.00810.013 1.002910.0033 9,13

32Ge 70 4.07010.022 1.018510.0055 36
72 4.05010.032 1.005410.0079 36

33As 75 4.10210.009 1.006710.0022 2,14
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Table Al. (Continued)

Element Mass
number

rms radius 
(fm)

Normalized 
rms radius p

References

46Ш 102 4.560±0.008 1.024410.0018 16
104 4.58Ü0.007 1.023310.0016 16
106 4.601±0.006 1.022110.0013 16
108 4.621±0.004 1.020910.0009 16
110 4.639±0.021 1.0194±0.0046 16,35

■47*8
107 4.542±0.010 1.006210.0022 14
109 4.562±0.010 1.005210.0022 14

48Cd 106 4.554+0.004 1.011610.0009 16
108 4.572±0.003 1.010110.0007 16
109 4.573±0.003 1.0076±0.0007 16
110 4.588±0.014 1.008210.0031 13,16
111 4.592±0.002 1.006410.0004 16
112 4.612±0.014 1.008110.0031 13,16
113 4.613±0.002 1.005710.0004 16
114 4.628±0.007 1.0064±0.0015 13,14,16,35
116 4.638±0.014 1.0034±0.0030 13,16

49In 113 4.590Ю.019 1.000710.0041 14
115 4.611±0.010 1.000П0.0022 2,14

СЛ О с
л 3 П2 4.604±0.029 1.0064Ю.0063 13,16

114 4.616±0.014 1.003810.0030 13,16
115 4.620±0.001 1.002110.0002 16
116 4.630Ю.008 1.001710.0017 2,13,14,15,16,35
117 4.636±0.011 1.000410.0024 13,14,16
118 4.648±0.007 1.000510.0015 13,14,16
119 4.650Ю.014 0.998510.0030 13,14,16
120 4.660±0.007 0.998110.0015 2,13,14,16
122 4.670±0.012 0. 995410.0026 13,14,16
124 4.678±0.008 0.922310.0017 2,13,14,15,16

51Sb 121 4.674+0.007 0.998710.0015 2,15
123 4.67610.007 0.994310.0015 2,15
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Table Al. (Continued)

Element Mass rms radius Normalized References
number (fm) rms radius p

52Te 124 4.765Ю.002 1.0108 Ю. 0004 15
126 4.774Ю.012 1.0078Ю.0025 14,15
128 4.78010.002 1.004 5 Ю. 0004 15
130 4.785Ю.002 1.0009Ю.0004 15

53J 127 4.74910.007 1.000310.0015 2,14

54Xe 124 (4.769Ю.004) (1.011610.0008) 16
126 (4.77510.003) (1.008 HO. 0006) 16
128 (4.7801 ? ) (1.00451 ? ) 16
129 (4.78210.001) (1.002610.0002) 16
130 (4.786Ю.003) (1.001110.0006) 16
131 (4.78510.004) (0.998610.0008) 16
132 (4.79010.004) (0.997410.0008) 16
134# (4.79410.005) (0.993810.0010) 16
136 (4.80010.006) (0.9907±0.0012) 16

55Cs 127 4.78910.004 1.008710.0008 16
129 4.79410.003 1.005110.0006 16
131 4.79810.001 1.0014Ю.0002 16
132 4.798Ю.001 0.999110.0002 16
133 1 4.79910.011 0.997110.0023 2,14,16
134 4.79810.001 0.994610.0002 16
135 4.80H0.001 0.9931±0.0002 16
137 4.80610.001 0.989710.0002 16

SB®3 128 4.82710.002 1.0144±0.0004 48
130 4.82910.002 1.010110.0004 16,48
131 4.82810.002 1.007610.0004 48
132 4.83110.002 1.006010.0004 16,47
133 4.82910.002 1.003310.0004 47
134 4.833Ю.002 1.001910.0004 15,16
135 4.83010.001 0.999110.0002 15,16
136 4.83310.010 0.997510.0021 14,15,16
137 4.83210.Oil 0.995110.0023 14,15,16
138 4.83910.008 0.994410.0016 13,14,15,16
140 4.864±0.004 0.9952±0.0008 16
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Table Al. (Continued)

Element Mass
number

rms radius 
(fm)

Normalized 
rms radius p

References

, _Tд 57 137 4.857±0.001 1.000210.0002 16
138 4.855Ю.003 0.9977±0.0006 16
139 4.861Ю.007 0.996810.0014 2,13,14,16

<DО00LO 136 4.878±0.001 1.006810.0002 16
138 4.87710.001 1.002210.0002 16
140 4.88010.006 0.998510.0012 2,14,15,16
142 4.908±0.008 1.000010.0016 14,15,16
144 4.93210.002 1.000710.0004 51

Pr59 141 4.88110.013 0.996610.0027 2,14
Nd60 142 4.91310.010 1.0010±0.0020 13,14,15,16

143 4.92410.002 1.001210.0004 14,15,16
144 4.94110.010 1.0025Ю.0020 13,14,15,16
145 4.95210.001 1.0027±0.0002 14,15,16
146 4.96710.012 1.003610.0024 13,14,15,16
148 4.99610.024 1.0054±0.0048 13,14,15,16
150 5.03410.020 1.0090±0.0040 13,14,15,16

62Sm 144 4.97610.002 1.009610.0004 15,16
147 5.009Ю .001 1.010110.0002 15,16
148 5.02510.038 1.011210.0076 13,15,16,38
149 5.033 Ю. 001 1.0108±0.0002 15,16
150 5.05510.047 1.013210.0094 13,15,16,38
151 5.07310.001 1.0148±0.0002 16
152 5.09510.030 1.0172±0.0060 13,14,15,16,38
154 5.117±0.012 1.0175±0.0024 13,15,16

63е11 151 (5.09310.003) (1.0188±0.0006) 15,16
152 (5.14610.002) (1.027310.0004) 16
153 (5.1501 ? ) (1.02611 ? ) 15,16
154 (5.16110.001) (1.0263Ю.0002) 16

18



Table Al (Continued)

Element Mass
number

rms radius 
( fm)

Normalized 
rms radius p

References

64Gd 152 (5.12110.005) (1.022310.0010) 16
154 (5.161+0.002) (1.026310.0004) 15,16
155 (5.17110.001) (1.0263 Ю.0002) 15,16
156 (5.1801 ? ) (1.02611 ? ) 15,16
157 (5.18310.001) (1.024710.0002) 15,16
158 (5.19410.001) (1.024910.0002) 15,16
160 (5.20910.001) (1.0240Ю.0002) 15,16

66Dy 156 5.16310.004 1.022710.0008 16
158 5.18310.003 1.022710.0006 16
160 5.19610.002 1.021410.0004 16
161 5.19910.001 1.020110.0002 15,16
162 5.20810.030 1.020010.0059 14,15,16
163 5.21110.001 1.0187±0.0002 15,16
164 5.22210X130 1.0189Ю.0059 14,15,16

67 H° 165 5.21010.070 1.014710.0136 13

O
')

CO

t? 162 5.21910.004 1.022110.0008 16
164 5.23110.002 1.020710.0004 16
166 5.24310.001 1.019310.0002 15,16
167 5.24910.002 1.0186Ю.0004 16
168 5.25610.030 1.018110.0058 14,15,16
170 5.26810.030 1.016810.0058 14,15,16

'J о к er 168 5.27710.002 1.022210.0004 16
169 5.28210.002 1.021310.0004 16
170 5.28810.060 1.020710.0116 14,15,16
171 5.29310.060 1.019810.0116 14,15,16
172 5.30110.060 1.019610.0115 14,15,16
173 5.30510.060 1.018610.0115 14,15,16
174 5.31210.060 1.018110.0115 14,15,16
17 6 5.32210.060 1.016510.0115 14,15,16
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Table Al (Continued)

Element Mass
number

rms radius 
(fm)

Normalized 
rms radius p

References

SBCM 17 4 (5.318Ю.002) (1.0193±0.0004) 16
176 (5.32410.001) (1.016910.0002) 16
177 (5.32510.002) (1.015310.0004) 16
178 (5.3301 ? ) (1.01461 ? ) 15,16
179 (5.33310.001) (1.013410.0002) 16
180 (5.33910.001) (1.012810.0002) 15,16

&
C
O 181 5.50010.200 1.041610.0379 2

7 4W 180 5.35710.001 1.016210.0002 16
182 5.36310.030 1.014010.0057 14,15,16
183 5.36710.001 1.013010.0002 16
184 5.37310.018 1.012510.0034 2,13,14,15,16
186 5.38010.016 1.010510.0030 13,14,15,16

7 6 ° S 184 (5.38610.003) (1.015010.0006) 16
186 (5.393Ю.002) (1.012910.0004) 16
187 (5.39510.002) (1.011710.0004) 16
188 (5.4001 ? ) (1.01101 ? ) 16
189 (5.40210.001) (1.009710.0002) 16
190 (5.40610.001) (1.008810.0002) 16
192 (5.41210.002) (1.0067±0.0004) 16

£
CO 190 (5.35110.004) (0.998610.0007) 16

192 (5.35710.004) . (0.996510.0007) 16
194 (5.36310.002) (0.994510.0004) 16
195 (5.36610.003) (0.993510.0006) 16
196 (5.3701 ? ) (0.99271 ? ) 16
198 (5.377±0.001) (0.990910.0002) 16

79A u
197 5.42810.007 1.001810.0013 2,14
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Table Al (Continued)

Element Mass rms radius Normalized Ref erences
number (fm) rms radius p

&Осо 181 5.467±0.005 1.0354±0.0009 16,42
183 5.471±0.004 1.0327±0.0008 16,42
185 5.470±0.004 1.0291±0.0008 16,42
187 5.432±0.009 1.0186±0.0017 16,42
189 5.438±0.008 1.0164±0.0015 16,42
191 5.446±0.007 1.0147±0.0013 42
192 5.452±0.006 1.0142±0.0011 16,42
193 5.456±0.006 1.013310.0011 16,42
194 5.461±0.005 1.0126±0.0009 16,42
195 5.465±0.005 1.0118±0.0009 16,42
196 5.470±0.004 1.Oil2±0.0007 16,42
197 5.473±0.004 1.010110.0007 16,42
198 5.478±0.003 1.009510.0006 16,42
199 5.480±0.003 1.0083±0.0006 16,42
200 5.488±0.002 1.008210.0004 16,42
201 5.492±0.002 1.0074±0.0004 16,42
202 5.499±0.001 1.007210.0002 16,42
203 5.503±0.001 1.0064±0.0002 16,42
204 5.510±0.017 1.0062+0.0031 15,16,42
205 5.514±0.001 1.0054±0.0002 16,42

Tl81 195 5.434±0.002 1.006110.0004 16
197 5.441±0.002 1.004210.0004 16
198 5.442±0.002 1.002910.0004 16
199 5.451±0.001 1.0030Ю.0002 16
200 5.452±0.002 1.0016±0.0004 16
201 5.460±0.001 1.001610.0002 16
202 5.463±0.001 1.000610.0002 16
203 5.470±0.010 1.000410.0018 14,16,53
204 5.475±O.OOl 0.9998+0.0002 16
205 5.480±0.010 0.9992Ю.0018 14,16,53
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Table Al. (Continued)

Elenent Mass
number

rms radius 
(fm)

Normalized 
rms radius

References

82Pb 204 5.48110.010 1.000910.0018 14,15,16,39,53
206 5.49010.005 0.999510.0009 2,13,14,15,1639,40,53
207 5.494 Ю.006 0.998810.0011 2,13,14,15,16,

39,40,53
208 5.502Ю.004 0.9988±0.0007 2,13,14,15,16,20,39,40,41,53
210 5.52110.001 0.999310.0002 16

•HPQCO00 206 5.44810.016 0.991910.0029 16
207 5.50210.002 1.000210.0004 16
209 5.51810.008 1.000210.0015 2,13,14,16,53

9oTh 229 5.74710.014 1.012910.0025 16
230 5.75810.010 1.013510.0018 16
232 5.77310.012 1.013410.0021 13,16

92U 233 5.79210.015 1.015410.0026 16
234 5.80510.015 1.016410.0026 16
235 5.81110.004 1.016110.0007 15,16
236 5.82310.010 1.016810.0017 16
238 5.84310.012 1.017710.0021 13,15,16

94 ̂ 238 (5.84510.002) (1.018010.0003) 16
239 (5.85110.002) (1.017810.0003) 16
240 (5.8601 ? ) (1.01801 ? ) 16
241 (5.86510.001) (1.017610.0002) 16
242 (5.87210.012) (1.017510.0021) 16
244 (5.88410.017) (1.017010.0029) 16
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ON THE (n,2n) NUCLEAR REACTION ABOVE THE THRESHOLD OF THE (n,3n) PROCESS
L . SARKAD I AND I . URAY 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

We show that earlier calculations for the cross section 
of the (n,2n) nuclear reaction systematically deviate 
from the experience above the threshold of the (n,3n) 
process. An expression is derived from the statistical 
model with the constant - nuclear - temperature 
approximation for level density. It reproduces the 
experimental excitation function shapes better than 
those used in earl ier calculations. An approximation 
for practical applications is given.
AZ (n,2 n ) MAGREAKCIÓRÓL AZ (n,3n) FOLYAMAT KÜSZÖBE 
FELETT.
Az (n,2n) magreakció hatáskeresztmetszetére vonatkozó 
korábbi számításoknak a tapasztalattól való szisztema
tikus eltérésére mutatunk rá, amely az (n,3n) folyamat 
küszöbe felett jelentkezik. Az á II a po t sü r ü ség r e konstans 
hőmérsékletű közelítést alkalmazó statisztikus modell
ből a kísérleti gerjesztési függvényalakokat jobban 
leiró kifejezést származtatunk. Gyakorlati célokra al
kalmas közelítést adunk meg.
О ЯДЕРНОЙ РЕАНЦИИ (n,2n) ВЫШЕ ПОРОГА ПРОЦЕССА (n,3n).
В статье поназана систематическая девиация прежних 
расчетных сечений ядерной реакции (п,2п) выше порога 
процесса (п,3п) от измеренных сечений. Для лучшего 
описания формы экспериментальных функций возбуждения 
произведено выражение из статистической модели, поль
зующейся приближением постоянной температуры к плотнос
ти состояний. Описано приближение, пригодное для прак
тических применений.

27



Introduction
The (n,2n) 
In their d 
role. In P 
the produc

nuclear reactions have great practical significance, 
escription the semiempirical models play an important 
earlstein’s model [1] the cross section is given by 
t of three factors

a 0 (E)=a n , 2n ne
n,M
ne

n, 2n(E) (1)
n,M

Here a i 
neutrofíf, 
reactions 
the third 
among proc 
factors ar 
from the s 
level dens

s the nonelastic (reaction) cross section for fast 
the second factor is the competition ratio between 
(n,n’), (n,2n), (n,3n), ... and all other reactions, 
factor describes the probability of the (n,2n) process 
esses involving only neutron emission. The first two 
e estimated empirically, the third one is calculated 
tatistical model with the Fermi-gas approximation for 
ity.

At 14 MeV incident neutron energy the predictions of Pearlstein 
are in general agreement with experiments. However, for several 
nuclei, where the (n,3n) competition is important, the model 
underestimates the (n,2n) experimental cross sections. In the 
cases of 238U and 2 3 2Th Pearlstein obtained good agreement by 
assuming the (n,3n) reaction thresholds of about 1.5 MeV higher 
than the real values.
Lu and Fink [2] have shown that the statistical model with the 
constant - nuclear - temperature approximation for level density 
is also applicable in the description of the (n,2n) nuclear 
reactions for medium Z nuclei. In the case of ll42Ce, however, 
at 14.4 MeV incident neutron energy, they predict 1300 mb in 
contrast with the experimental value (1730±170) mb. The reason 
of this deviation is that Lu and Fink, similarly to Pearlstein, 
overestimate the contribution of the (n,3n) process to reactions 
involving only neutron emission. Increasing the threshold of 
the (n,3n) reaction by 1.0 MeV, they have got 1740 mb, which is 
in good agreement with the experimental datum.
In the present work we give a possible explanation of the 
contradiction observed between the description of the (n,2n) 
reaction and the experiments above the threshold of the (n,3n) 
process.

Derivation of the excitation function
We are interested only in the shape of the excitation function, 
so we calculate the third factor of eq. (l). For the sake of 
simplicity we use the constant - nuclear - temperature 
approximation for level density

ca(U)^exp(U/T) , (2)
where U is the excitation energy, T is 
When a nucleus with a mass number A is

the nuclear temperature, 
bombarded with neutrons
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of energy E , a compound nucleus may be formed after capturing 
a neutron. rhe compound nucleus emits a neutron of energy 
between e and e+de with the probability.

P( e )d e = cs(jo ( E - e )de . (3)
The constant c includes also the inverse reaction cross 
section which we assume to be independent of e. We regard only 
neutron emitting processes, so we may write

En En
a = / P(e)de = c j e exp[ (E-e)/T]de = 1 ( 4 )
П  5 i I о О

Performing the integration by part we get
CT2W(E )exp(E /T)=1, (5)

where W(x) is the following function
W(x)=1-(1+x/T)exp(-x/T). (6)

Above the threshold of the (n,2n) reaction W(E )^1 (the 
nuclear temperature is 1-2 MeV) , so from eq.(5)n we have

c=1/[T2exp(En/T)]. (7)
Writing this expression into eq. (3), 
probability density function

P( e )de=^T2-eexp(-e/T)de .

we get a normalized

(8)
The energy diagram of the decay of the compound nucleus can be 
seen in fig.l. Sn and S2n are the separation energies of one
and two neutrons from the target nucleus, respectively. These 
are the threshold energies of the (n,2n) and (n,3n) reactions. 
The basic assumption is that if a state may decay by particle 
emission, the probability of photon emission from this state 
can be neglected. This is symbolized by crossed wavy arrows 
in the figure. It the compound nucleus with the mass number 
A+l decays by emitting a neutron into a state corresponding to 
an energy higher than S , the only way for energy loss of this 
state is the emission oP another neutron (we neglect reactions 
like (n,np), (n,na), ...). The probability of this process is

•n’ - -= J P(e)de/J P(e)de = W(E -S ). (9)
n,M ° ° n n

This equation is valid for bombarding energies below the 
threshold of the (n,3n) reaction. Above the threshold, after 
the emission of the second neutron, the nucleus with the mass 
number А-l may get into a state which has sufficient energy to 
emit a third neutron, too. But one must take into account the 
possibility that the second neutron may leave the nucleus A-l 
in a state with excitation energy less than S2n-
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Fig.l. Decay scheme of the compound nucleus. 
1.ábra.A közbenső mag bomlás-sémája.
Рис.1. Схема распада составного ядра.
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(The energy levels are measured from the ground state energy 
of the target nucleus.) This case is shown by a dashed arrow 
in f ig. 1. Pearl stein as well as Lu and Fink did not consider 
this type of the possible transitions. To account for the 
(n,3n) competition, we have to calculate the branching ratio 
between the two modes of the decay of nucleus A from the state 
of excitation energy E - e

E -S0 -e n 2n E -S -e n n
f P(e*)de'/ f P(e')de'=W(E -S0 - )/W(E -S -e),о о ri 2.т\ n n do)

(Here we use the same nuclear temperature, as in the case of 
the decay of nucleus A+l).
We have to multiply this ratio by the formation probability 
of the state in interest P(e)de and integrate the product by e. 
This (n,3n) reaction contribution is to be subtracted from 
eq. (9). The final result is

an,2n
7n,M

En_s2n W(E -S -e)
=w(E_-S_)- S P(e)w-;gn.- s T E) di

° n nn (11)

If we do not consider the transition shown by the dashed arrow 
in fig.l., the branching ratio is 1, and we get from eq. (11)

i ^ 2 = « ( E n-S )-«(E„-S ). (12)
n ,M

This expression agrees with the expression used by Lu and Fink. 
Pearlstein proposes also the method of the simple subtraction 
similarly to eq. (12).
The integration in eq. (11) cannot be performed analytically. 
The denominator of the integrand, however, is approximately 1, 
because the argument of the function W is large:

E -S -e>S0 -S 45-10)MeV. (13)n n 2n n 4 '

Using this approximation, the integration can be performed 
easily. We get

&  9 n— t2 = exp( -y ) (1+y + y2/2 + y3/6)-exp(-x)(1+x), (14)
n,M

where x=(E -S )/T, y=(E -S„ )/T.n n ’ J n 2n
In our calculation this formula agreed with the numerical 
integration within 2 %.

31



500

500

Fig.2. Comparison of the theoretical and experimental excitation functions. 
2.ábra.Elméleti és kisérleti gerjesztési függvények összehasonlitása.
Рис.2. Сравнение теоретичесних и экспериментальных функций возбуждения.



Results
In fig.2. the shapes of the (n,2n) excitation functions given 
by the expressions (9), (11) and (12) are presented normalized 
to the experimental excitation functions [3]. The nucleare 
temperatures were chosen to reproduce the experimental values 
by eq. (9) below the threshold of the (n,3n) reaction. These 
are 1.70 meV for 63Cu, 1.26 MeV for 92Mo, 0.70 MeV for 232Th 
and 238U. The dependence of these nuclear temperature values 
on the mass number is described well by the formula T=12//A MeV, 
which is close to the function T = 10.5//A predicted theoretically 
[4]. The neutron separation energies were taken from the tables 
of Gove and Wapstra [5]. In the figure it can be seen that 
eq. (ll)(solid lines) better reproduces the experimental 
excitation functions than eq. (12)(dashed lines). At higher 
bombarding neutron energies also the present calculations 
underestimate the cross sections. However, we think that in 
the range of a few MeV above the threshold of the (n,3n) 
reaction the approximation (14) is useful for practical 
applications.
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ÁRAM INTEGRÁTOR GYORSÍTÓBÓL,SZÁRMAZÓ TÖLTÖTT 
RÉSZECSKÉK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

KISS KAROLY

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

A cikk egy analóg integrált áramkörökkel készült 
elektronikus integrátort ismertet. A készüléket gyorsí
tóból származó töltött részecskék számának meghatáro
zásához fejesztettük ki. A bemeneti áram 100 yA-1nA-tg 
terjedően hat-váI toztatható-dekádban mérhető. Az in
tegrátor-ál I a ndó pontossága minden méré shatárba n ±1/6.
CURRENT INTEGRATOR FOR THE DETERMINATION OF THE NUMBER 
OF BOMBARDING PARTICLES.
A target current integrator developed by applying 
commercial analoque integrated circuits is described. 
This integrator is capable of determining the number 
of both positive and negative charged bombarding 
particles. The current range can be varied from 100 pA 
to 1 nA in six decades. The accuracy of the integrator 
constant is ±1{o in all ranges.
ИНТЕГРАТОР ТОНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ЗАРЯЖЕННЫХ 
ЧАСТИЦ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ УСНОРИТЕЛЯ.
В статье описывается электронный интегратор, построен
ный на аналоговых интегральных схемах. Прибор разрабо
тан для измерения числа заряженных частиц, происходящих 
из уснорителя. Входный ток измеряется в шести декадах 
от 100 мА до 1 нА. Точность константы интегратора в 
каждом диапазоне составляет ±1%.

1. Bevezetés
Gyorsító berendezésekkel végzett mérések kiértékelése általában 
megkívánja a mérési idő alatt a céltárgyra érkezett bombázó ré
szecskék számának pontos meghatározását. Ehhez a mérési idő 
alatt a céltárgyra érkezett töltésmennyiség és a részecske töl
tésének ismerete szükséges. A kettő hányadosa közvetlenül a ré
szecskeszámot eredményezi. Mivel a gyorsítók árama általában 
rendszertelenül változik a mérés folyamán, ezért a töltésmennyi
ség meghatározása nagy pontossággal csak un. áramintegrátor
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a l k a l m a z á s á v a l  t ö r t é n h e t .

Az elektronikus integrátorok működése általában azon az elven 
alapszik, hogy a gyorsitó mérni kivánt fluktuáló árama közvet
lenül, vagy vele arányos áram, egy kondenzátort tölt fel vala
milyen meghatározott feszültségszintre. A kondenzátoron mérhe
tő feszültség pillanatnyi értéke az alábbi összefüggéssel ir
ható le: 1 2

u j i(t)dt+U0 
1 t!

ahol u p a kondenzátor pillanatnyi feszültsége a t2 időpillanat 
ban,C a kondenzátor kapacitása, ti a feszültségváltozás vizs
gálatának kezdeti pillanata, i(t) az áramintenzitás mint az 
idő függvénye és U0 a kondenzátor ti időpillanatbeli un. kez
deti feszültsége. Ha a töltés folyamán a kondenzátor feszült
sége elérte a kivánt feszültségszintet egy kisütő áramkör rö
vid idő alatt kisüti a kondenzátort a kivánt kezdeti feszült
ségértékre. Ezzel egyidejűleg a kimeneten egy impulzus jelzi, 
hogy a kondenzátor kivánt feszültségszintre történt feltölté
séhez szükséges, meghatározott töltésmennyiség beérkezett. Ezt 
követően a fenti folyamat folytatólagosan ismétlődik. Egy ki
menő impulzushoz tartozó töltésmennyiség pontos ismeretében az 
integrátor által szolgáltatott impulzusokat összegezve a beér
kezett összes töltésmennyiség meghatározható.
A gyakorlatban két alapvetőnek tekinthető integrátor tipus ter 
jedt el. Az egyikben az integráló kondenzátor közvetlenül a 
készülék bemenetén helyezkedik el. Egy feszültségkomparátor fi 
gyeli a kondenzátor pillanatnyi feszültségét, és amikor ez meg 
egyezik a komparátor referenciafeszültségével, inditja az im
pulzuskeltést és ezzel egyidejűleg a gyors kisütést végrehajtó 
áramkört [1,2]. Jelentős hátránya ennek a tipusnak a gyorsitók 
melletti felhasználásban, hogy a céltárgy közvetlenül csatla
kozik az integráló kondenzátorra és igy, potenciálja időben 
változik a kondenzátor feszültségváltozásával együtt. Ez a 
potenciálváltozás egyes magfizikai mérések realizálását rend
kívül körülményessé teszi, másrészt a céltárgy szigetelésén 
létrejövő áramszivárgást növeli. A szivárgás növekedése a mé
rési pontatlanságot jelentősen megnöveli. Ezen tipusu integrá
torok alkalmazása gyorsitók mellett az utóbbi időben háttérbe 
'szorul az emlitett hátrányok miatt.
A Miller-integrátor elvén alapul a másik elterjedt integrátor- 
tipus, amelynél vagy közvetlenül a bemeneti áramot [2,3,4], 
vagy azzal arányos, erősített áramot integrálnak [5,6]. Az ára 
mot közvetlenül integráló készülékek előnye az előzőekben em
litett másik integrátortipussal szemben mindössze annyi, hogy 
az integráló fokozat bemenete közel földpotenciálu. A bemeneti 
árammal arányos áramot integráló másik készüléktípusban a 
Miller-integrátorra jutó áram nagyságrendekkel nagyobb lehet 
a bemeneti áramnál, az integráló egység hibaárama és a konden
zátor szivárgása miatt keletkező töltésveszteség elhanyagolha
tó hibát eredményez a töltésmérésben. Ezen túlmenően az integ
rátor bemenő fokozatán lévő feszültség, azaz a céltárgy fe
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szültsége állandó és nulla potenciálúvá tehető. Ezen előnyök 
miatt, ez a tipus elterjedtebb a gyorsitók melletti alkalma
zásban.
Az ATOMKI Kaszkád gyorsítóján végzett mérések szükségessé tet
ték, egy alacsonyabb töltött részecske áram (lnA-100n) méré
sére is alkalmas integrátor kifejlesztését. A feladatot egy 
- korábban már alkalmazott Miller-kapcsoláson alapuló - 
készülék [6] továbbfejlesztésével oldottuk meg. A továbbiak
ban ismertetjük a készülék részletes működését és hitelesíté
sét, valamint a hitelesítés során szerzett tapasztalatainkat.

2. Az áramintegrátor működése
A készülék blokkvázlata az 1.ábrán látható.

l.ábra. Az árarnintegrátor blokksémája. 
Fig.l. Block diagram of the integrator. 
Рис.1. Блон-схема интегратора.

A gyorsító mérni kivánt árama az ЕМ jelű elektrométer-fokozat 
kimenetén intenzitásával arányos feszültséget hoz létre. Az 
elektrométer-fokozat térvezérlésű tranzisztorokból (továbbiak
ban FET) felépített differenciálerősítőből és az azt követő mű
veleti erősítőből álló ellenállás-visszacsatolásu fokozat. A 
FET-ek elhanyagolható kapuárama biztosítja, hogy az áram fe
szültséggé történő konverziója nagy pontossággal történjen. A 
munkapont jelentős hőmérsékletfüggésének megszüntetése érdeké
ben a FET-eket és a differenciálerősítő áramát szolgáltató 
áramgenerátor tranzisztorát egy kisméretű termosztátba helyez
tük. Ezzel elérhetővé vált, hogy válogatás nélküli FET-eket 
alkalmazzunk, és a konverzió nagy pontossággal, valamint gya-
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korlatilag hőmérsékletfüggetlenül történjen. A visszacsatoló 
ellenállások olyanok, hogy a kijelölt hat méréshatár mindegyi
kében, a mérési tartomány legnagyobb áramaként névleges érték
nek tekintett áram beérkezése esetén az elektrométer kimene
tén IV feszültségszint jelenik meg. A méréshatárok 100 pA és 
1 nA közötti névleges áramértékek között dekadikus lépésekkel 
változtathatók az elektrométer visszacsatoló ellenállásának 
változtatásával, a készülék előlapján lévő sokállásu kapcsoló 
kézelőgombjának segítségével.
Az elektrométer kimeneti feszültsége az El elválasztó erősitőn 
át jut tovább. Ez a fokozat egy neminvertáló, ötszörös erősi- 
tésü feszültségerősitő, amely műveleti erősítővel épült. Fela
data az elektrométer jelét elegendően felerősíteni ahhoz, hogy 
e feszültségből az integráló fokozat számára kellő intenzitású 
áramot lehessen előállítani. Egyben azt is biztosítja, hogy az 
elektrométer galvanikusan le legyen választva a következő fo
kozatokról, megszüntetve ezzel azok nemkivánatos visszahatásait 
a nagy erősítéssel rendelkező fokozat bemenetére.
Az elválasztó erősitő kimeneti feszültsége alkalmas arra, hogy 
a bemeneti áram intenzitásáról analóg információt is szerez
hessünk. Az analóg kijelzés az E2 egyszeres erősitésü feszült- 
ségerősitőn keresztül történik, amelynek a kimenetére megfele
lő skálával ellátott műszert csatlakoztatva a bemeneti áram 
pillanatnyi intenzitása folyamatosan nyomonkövethető.
Az E3 egyszeres erősitésü erősitő biztosítja azt a lehetőséget, 
hogy ugyanez a készülék pozitiv és negativ töltésű részecskék 
számának meghatározásához egyaránt használható legyen. A raj
zon jelölt esetben a készülék elektronok áramának mérésére al
kalmas. Ha azonban az E3 követő erősítőként van kapcsolva, az 
integrátor pozitiv töltött részecskék áramának mérésére nyújt 
lehetőséget.
Az IM Miller-integrátor erősítője kicsiny kimeneti hibafeszült- 
ségü műveleti erősitő. Integrálási időállandóját a bemeneti 
ellenállás és a visszacsatoló kondenzátor szorzata határozza 
meg. Az időállandó értékét úgy választottuk meg, hogy a refe
renciaként kijelölt 5 V-os feszültséget a fokozat kimeneti fe
szültsége 1,5 sec alatt érje el, akkor ha az elektrométer be
menetén a méréstartománynak megfelelő névleges áramérték je
lenik meg.
Az integráló fokozat kimeneti feszültségét a KI és K2 kompará- 
torok figyelik. Amikor a feszültség eléri a KI komparátor 
5 V-os referencia feszültségének szintjét, ez a komparátor át
billen és másik állapotába kényszeríti a BMV bistabil multi
vibrátort. A gerjedésmentes, gyors működés érdekében a KI ka- 
pacitiv visszacsatolásu. Ha az integráló fokozat kimeneti fe
szültsége a referenciaszint alá csökken, a KI visszatér alap
állapotába .
A BMV multivibrátor átbillenésekor indítja az adott töltés
mennyiség beérkezését jelző, TTL impulzust generáló MMV monostabil
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multivibrátort. Az inditás a BMV Q kimenetéről történik. A 
Q kimenet ezzel egyidejűleg működésbe hozza a "VÁG" jelű vezé
relt áramgenerátort, amely az integrátorfokozat bemenetére 
csatlakozva biztosítja az integráló kondenzátor gyors kisüté
sét.
Az integráló fokozat kimeneti feszültségének csökkenését a 
K2 hiszterézises nullkomparátor figyeli, amely a BMV-t vissza
billenti a kezdeti állapotába, amikor a feszültség értéke el
érte a nulla szintet. A BMV visszabillenésekor letiltja a VÁG 
működését, ezzel megtörténik az integrálás kezdeti feltételé
nek beállítása. A mérés során a folyamat ismétlődik.
A MMV Q kimenetéről az EK1 emitterkövetőn át visszük az impul
zusokat a kimenetre. Az EK1 50 ohmos hűllámellenállásu táplá
lást biztosit a kimenetre csatlakozó impulzusszámláló részére.
A készülék működésének idődiagramját a 2.ábrán láthatjuk.

2.ábra. Az áramintegrátor működésének idő
diagramja .

Fig.2. Time diagram of the integrator.
Рис.2. Временная диаграмма интегратора.

А 3.ábrán megadjuk az áramintegrátor és a termosztát szabályzó 
áramkörének részletes kapcsolási rajzát és az alábbiakban a 
blokkséma alapján röviden ismertetjük.
Az EM bemeneti elektrométer fokozatot а T3, T4, T5 tranziszto
rokból álló differenciálerősítő és az IC2 műveleti erősitő al
kotja. Visszacsatoló hálózata a C  ̂frekvenciakompenzáló kon
denzátorból és a méréshatár megfeYelő beállítását biztosító

- Rv6 ellenállásokból áll. A Tl, T2 tranzisztorok a bemene
ti FET túlfeszültség elleni védelmét biztosítják. Az El-nek az
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3.ábra. Az áramintegrátor elvi kapcsolási rajza. Fig.3. Circuit diagram of the integrator.
Рис.З. Принципиальная схема интегратора.



IC5 jelű műveleti erősítő felel meg, amelynek kimenetéről az 
IC7 (E2) erősítőn át biztosítjuk a bemeneti áramintenzitás foly 
tonos analóg mérését. Az R ’ ellenállással állítható be a kime
netre csatlakoztatott műszer megfelelő munkapontja. A blokksé
mán E3-mal jelölt erősítő az IC10. Az IC11 az IM Miller-integ- 
rátor fokozat, melynek integrálási időállandóját az R59 és C21 
elemek határozzák meg. A KI felső komparálási szintet meghatá
rozó komparátor az IC8. A komparátor vezérelt bemenetét nega
tiv feszültség ellen a D5 dióda védi. A nullkomparálást végző 
K2 komparátor az IC6. Az említett két komparátor az IC3 NAND 
kapuáramkörökből kialakított BMV bistabil multivibrátort ve
zérli. A BMV Q kimenetéről működtetjük a T10 kapcsoló tranzisz
toron át az IC9 erősítőt, amely a D6, D7 Zener-diódákkal együtt 
alkotja a VÁG jelű vezérelt áramgenerátort. A megfelelő töl
tésmennyiség beérkezését jelző TTL impulzust a BMV Q kimenetén 
megjelenő jel felfutásakor indított IC4 monostabil multivibrá
tor (MMV) szolgáltatja. Az EK1 illesztő emitterkövetőt a T7,
T9 tranzisztorokkal alakítottuk ki.
A termosztát szabályzó áramköre az ICI analóg tápegység IC-re 
épül. Az IC hőmérsékletkompenzált referenciafeszültsége táplál
ja az R3, R4 , R6 és Th elemekből felépített hibajelet adó hid- 
kapcsolást, amely az IC hibajel erősítőjén át módosítja a kime
neti feszültséget. Ezen feszültséggel szabályozzuk a T6 hőfor
rásként alkalmazott tranzisztor pillanatnyi disszipált telje
sítményét úgy, hogy a tranzisztor által melegített termosztát 
hőmérséklete az R4 és Th elemek által meghatározott hőmérsék
leten maradjon. A maximálisan disszipálható teljesítményt a 
kedvezőbb szabályzási dinamika elérése érdekében a D3 Zener- 
dióda segítségével kb. 3,5 W értékre korlátoztuk.

3. Hitelesítés és mérési eredmények
A bevezetőben említettük, hogy a készülék használatához szük
séges az egy kimeneti impulzushoz tartozó töltésmennyiség az 
un. integrátorállandó pontos ismererete. Ezzel az állandóval 
szorozva a mérés folyamán kapott impulzusok számát, a mérési 
idő alatt beérkezett töltésmennyiséget kapjuk eredményül ele
gendően hosszú mérési időt feltételezve. A töltésmennyiség 
meghatározásának hibáját elsősorban ennek az állandónak a hi
bája határozza meg. Az integrátor hitelesítése az integrátor
konstans értékének mérését és áramfüggőségének vizsgálatát je
lenti. Ennek meghatározásához az általunk használt mérési el
rendezést a 4.ábrán adjuk meg.
A VFT változtatható feszültségű stabilizált tápegység és a meg
felelően nagyra választott R^ mérőellenállás együttesen egy 
áramgenerátort alkot. A feszültség változtatásával különböző 
erősségű áramot viszünk a készülék bemenetére. Az integrátor 
impulzusainak számlálása mellett egyidejűleg az időt is mérjük. 
Ebben az esetben a bemeneti áram konstansnak tekinthető, tehát 
a bevitt töltésmennyiség az áram * idő szorzattal számítható.
Az integrátor által adott impulzusszámmal osztva a töltést, köz 
vétlenül megkapjuk a bemeneti áramérték esetén érvényes
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ahol U™ a tápfeszültség aktuális értéke, a mérőellenállás, 
t a mérési idő, N az integrátor által a mérési idő alatt szol
gáltatott impulzusszám. R^ értékének meghatározása külön mérés 
sei hidkapcsolásban történt 0,1% pontossággal.

Be Imp.ki 
INTEGRATORVFT Sz

+ 1 г

4.ábra. Mérési elrendezés az integrátorállandó 
meghatározásához.

Fig.4. The applied set-up used when calibrating 
the integrator.

Рис.4. Блок-схема для калибровка интегратора.

Az integrátorkonstans áramfüggésének vizsgálata érdekében egy 
adott méréstartományban több áramértéknél is meghatároztuk a 
konstans értékét. Az 5.ábrán az 1 nA-es és az 1 pA-es mérés- 
tartományban mért integrátorkonstans - bemenő áram diagramot 
mutatjuk be. A diagramon bejelöltük a méréstartománynak megfe
lelő áramintervallumot, azonban a tartományhatárok alatt és fe 
lett is végeztünk méréseket.
Az 1 nA-es méréshatár diagramjában az alacsony intenzitások 
irányában jelentős nemlinearitás tapasztalható. Ennek oka az, 
hogy ilyen alacsony intenzitás esetén a bemeneti szivárgási 
áram, illetve az integráló fokozatot megelőző egységek kimene
ti hibafeszültségéből származtatható hibaáramok összemérhetőek 
a mérendő árammal és ezzel a mérésben szisztematikus hibát 
okoznak.
A méréstartomány nagyobb intenzitású oldalán emelkedés látha
tó, melyet az integrátor fokozat kondenzátorának kisütéséhez 
szükséges idő az un. holtidő okoz. A hitelesítés során, az in
tegrátor konstans meghatározásához a teljes mérési idővel vég
zett töltésszámitás több töltést eredményez, mint amennyi való 
jában az integrátorra érkezett, mivel az integráló kondenzátor 
kisütése alatt szünetel a mérendő áram integrálása. Amennyiben 
az integrátor holtidejét korrekcióba vesszük, a görbe emelkedő 
jellege megszűnik.
A mérési pontok meghatározása az általunk végzett hitelesítés
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5.ábra. 
Fig.5.

Рис.5.

Mért hitelesítési diagramok.
Measured integrator constant - input 
current diagram.
Измеренные калибровочные диаграммы.

folyamán, valamennyi méréshatárban ±0,3% hibával történt. Az 
integrátorállandók a kijelölt méréstartományon belül ±l%-on 
belül az áramtól függetlennek tekinthetők, igy a készülékkel 
ilyen pontossággal végezhetünk töltésmeghatározást.
A hitelesítéseket minden 
alkalommal megismételtük, 
hetes szünet után végzett 
fel mindkét diagramban. A 
környezeti feltételek jól 
konstans értékében.

méréshatárra, néhány héten át több 
Az 5.ábrán három ilyen, kb. egy-egy 
mérésből álló sorozatot tüntettünk 
mérések közötti időben a változó 
láthatóan nem okoztak eltérést a
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4. Műszaki jellemzők
Elhelyezés: SR 100 szabvány müszerfiókban.
Méréshatárok: 100 yA; 10 yA; 1 yA; 100 nA; 10 nA; 1 nA
Analóg kimenet: 0-5 V a méréstartományon belül
Impulzus kimenet: 50 ohmos hullámellenállásra illesztett

10 msec széles TTL impulzus

Szakmai lektor: Koltay Ede
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A T O M K I  K ö z l e m é n y e k  20 ( 1 9 7 8 ) 4 5 - 4 9

SZÁMOLÓGÉP-PROGRAMOK SOKSZINTES-SOKCSATORNAS R-MÁTRIX ILLESZTÉSEKHEZ
L, VEGH

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

Az iI Iesztő R-mátrix-programjaink formalizmusának leírása után 
röviden ismertetjük a programok jellemzőit.
COMPUTER CODES FOR MULTI-LEVEL MULTI-CHANNEL R-MATRIX FITS. 
Following the description of the formalism of our R-matrix 
fitting codes some of their characteristics are presented.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПСДГОЖИ МНОГОУРОВНЕВОЙ-МНОГОНАНА/ЬНОЙ R-МАТРИЦЫ. 
После описания формализма подгоняющих программ по R-матрице 
дается нратное сообщение о характеристиках программ.

Egy korábban megjelent munkánkban [l] vázoltuk a hatáskereszt
metszetek kiszámolására is alkalmas R-mátrix-elmélet Lane- 
Thomas-féle megfogalmazását [2] és röviden ismertettük a [2] 
alapján irt R-mátrix-programunkat. Ezzel a programmal nem volt 
lehetőségünk a folytonos rezonanciaparaméterek (rezonanciahely, 
parciális szélességek) illesztésére. Ennek egyik oka az volt, 
hogy a [2] hivatkozásban leirt formalizmus néhány, a kereszt- 
metszeteket általában kevéssé módositó, de számolásigényes 
részt is tartalmaz, ezért a futási idő igen hosszú. Továbbá a 
formulákban a bombázó energiától és a rezonanciaparaméterektől 
függő járulékok 4 tömör megfogalmazás miatt nincsenek kellő 
mértékben szétválasztva, ezért az egyes paraméterváltoztatások 
után túl sok mindent kell újból kiszámolni és ez tovább növeli 
a futási időt.
Hogy a kiértékeléseket meggyorsíthassuk, vagy sok esetben, 
egyáltalán elvégezhessük, a folytonos paramétereket illesztő 
programokat kellett Írnunk. Ehhez a [2] formalizmushoz képest 
néhány elhanyagolást és változtatást kellett csinálnunk.
Az
az

[1] képleteiben a Lane-Thomas-megfogalmazáshoz 
az elhanyagolás van, hogy az R-mátrix

Rcc -IX
+ R0

képest csak

(1)
alakjában, ahol Ê  a X-adik rezonancia helye, E a bombázó 
energia, y^c a X-adik rezonancia csatornában vett redukált 
szélességének a négyzetgyöke, az R0 háttértagot elhanyagoltuk.



({c=as£}j ahol a a fragmentálódás indexe, l a pályamomentum, 
s a csatornaspin). Az uj képleteinkben az alábbi, elvileg sú
lyos, ám a kiértékeléseknél csak ritkán zavaró feltevéssel 
élünk :

"M(A* ,, = ( E, -E ) ő л Ay A Ay 2ГА6Ау (2
(itt Г, a A-adik rezonancia teljes szélessége). Tehát az A 
szintmatrixnak csak a diagonális elemeit őrizzük meg, mivel
nálunk

Г. = Уг ^ 2Г1,2 = 2Ур у ,  у =0, \i\i-ve.Ay L Ас ус L с Ас ус с с
(3)

Továbbá elhanyagoljuk а
Дл =-У ( S -b )y, Y Ay £ с сАс'ус 4)

szinteltolódási függvényt 
a szinteltolódási tényező 
paraméter, szokásos

is . 
[ 2], 

választása
P a 
Cbcegy

penetrációs függvény, S 
az önkényes határfelületi 
rezonancia esetén bc=Sc(Ê )

Ezekkel az elhanyagolásokkal elkerüljük a mátrixinverziót, igy 
a számolás jelentősen felgyorsul. A (3) elhanyagolásnak külön
ben súlyos gyakorlati oka van, az itt szereplő előjeles
mennyiségeket valamennyi c csatornában általában nem ismerjük, 
és az adott feladatban csak a bemenő és kimenő csatornák szé
lességeit illeszthetjük. A (3) elhanyagolás csak az egymást 
átfedő, azonos spinű és paritásu rezonanciák esetén jelent 
nehézséget. Ha adott J^-nél csak egyetlen rezonancia van, azaz 
A=y=l, az elhanyagolás nem jelentkezik.
A (4) szinteltolódási függvény elhagyását Г^с~пек a következő 
alakjával vehetjük figyelembe [2]:

2P yc ' Ac
Ac"

1+£,^c,YAc'
(5)

A nevező 1-től váló eltérése csak yÍ > 0 . 2 y 2 esetén számottevő 
ahol y  ̂a Wigner-határ .
A fenti elhanyagolásokat figyelembe véve, és az s,s' csatorna
spinekre átlagolt differenciális hatáskeresztmetszet képletet 
úgy átalakítva, hogy a rezonanciák paramétereit tartalmazó já
rulékokat leválaszthassuk a képlet többi részétől, 6 tagot ka
punk :

daa_,a 1 <®a 1 )
dí2 , a '

- a i + a , + ö 3+ ö ^ + a 5+ a 6 , (6)

ahol 0a, a szórási szög, Oj a ponttöltésen való szórás (Ruther
ford-szórás) hatáskeresztmetszete :„ 2

Gi = 1 a
4k2 sin^e /2 a a

aa (7)
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hol y - tа V
m, m1a 2n

a mia+m2

2M Е а а
12

a hullámszámvektor,

a redukált tömeg, Е a tömegközépponti
energia, л = 'iaA -ae

а d Æ T 7 K
a Coulomb-paraméter, Z l és

а а
bázó részecske, ill. a targetmag rendszáma.

bombázó 
Z a bom—

A következő
а^ïïk7а

I I (2üi + l)(2£2+1)(£lO£2O|m)2Re(pJ£iPaÄ2)PL(cos0a)6actI (8)

tag a magok méreteitől függ, mivel o2 a pontszerű töltésen való szórási 
amplitúdó és a kemény töltött R sugaru gömbön (ez a sugár az un. csatorna
sugár) való szórási amplitúdó különbségének a négyzete. Az £1 ,£2 pálya
momentumokra vonatkozó összegzésben csak egy £ legnagyobb parciális 
hullámig megyünk el. (£i0£20IL0) a Clebsch-Gordan együttható, Pp(x) az 
L-edik Legendre-polinom, P pedig
a 2iw

a£= e
а £( 1 -e“21фа£) (8a)

képlet segítségével az ш 
ш p a ponttöltésen való 
rol és a kemény töltött 
ge, másnéven kemény gömb 
lásd a [2]-ben.

£ és ф £ fázistolásokkal adható meg.
^aziselTOlás, -фа£ pedig a ponttöltés-
gömbről való fázistolásnak a különbsé-
fázistolás. w . és ф „ definícióját а£ a£ J

A harmadik tagot a Rutherford-szórási amplitúdó és a 02-höz 
tartozó szórási amplitúdó interferenciája adja, 03 alakja:

-1°3=TtrI(2£+1'>Re[P „C (0 )]P.(cosG )ó ,,k2(; а£ а а £ а аа1 7а £
(9)

ahol Са(0а) a ponttöltéshez tartozó szórási amplitúdó komplex 
konjugaltjával arányos:

Cа ÍT1a(-0a'>'2sin20a/2
2ipalogsin0 /2 

e ( 9a )

A rezonanciaszórás hatáskeresztmetszete:
'l

°ц = k^(2Ii + 1 ) ( 212 +1 ) J,,I
Ha reakciót vizsgálunk, csak
alakja: ,s - s
В (а 1 s 1 ;as)=(~-1 ̂ --- £ £

JiJ2 £1£2
£1 £2

BT (a 1 s 1 ;as)PT (cos0 ,). (10)
Íj Li CL

ez a tag lép föl. B^(a's';as)

Z(£iJj £2J2j sL)Z(£1 Ji£2J2;s'L)
(10a)

_Ji* _J2
0a,s'£í;aS£i Hx'sHJ ;as£2,
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ahol a J-k a rezonanciák impulzusmomentumai, a Z(£1Ji£2J2;sL) 
együttható egy Clebsch-Gordan- és egy Racah-együttható szorza
tával arányos, definícióját lásd [2]-ben.
J

^a's,£,;cts£ а1а̂ а а (2) elhanyagolásokkal: 
J

Ua's'a';as£
. 1^ a ' £ ' +a)aí, фа'£' фа £ ^  ГАа's ' £' rActs£=*ie L ------ï----A E. -E-±I\

(10b)
A 2 A

A Rutherford-szórás és a rezonanciaszórás interferenciáját 
következő tag adja meg:

-1

а5 = к Ч 2 1 ! +  1 ) ( 21 2 +1 ) а
^Re[r 
£

„С (0 )] а £ а а Pn(cos0 )ő £ а аа (11)

a

ahol га£ definíciója:
J

г .= У (2J+1)Ö „ 0 .а£ A а s £ ; а s £Js . ’ (12)
Végül a rezonanciaszórás és a a2-höz tartozó szórási amplitúdó 
interferenciájából a
ü 6 =■2 к2 ( 211 +1 ) ( 212 +1 )L а I '£i £2

2г>+1>(г'Ог2 О 1 Ш > ^ р £ г1Гаг2]Рь(соз0а)«ао,

járulékot kapjuk. (13)
Mivel a számoláshoz szükséges rezonancia-paraméterek a 
01,02,03 tagokban nem szerepelnek, ezeket az illesztéshez csak 
egyszer kell kiszámolni.
A (6) képlet éppúgy hat tagot tartalmaz, mint az egyetlen re
zonanciát figyelembevevő Blatt-Biedenharn-formula (3). A hason
lóság nem véletlen, öi,02,osa jelölésektől eltekintve megegye
zik a Blatt-Biedenharn képlet második, negyedik és harmadik tag
jával. c h,05,06 a Blatt-Biedenharn-képlet első, ötödik és ha
todik tagjának több rezonanciára való általánosításának tekint
hető .
A rezonanciák parciális szélességeinek változtatása he
lyett az illesztő programban az arctg e és т paramétereket vál
toztatjuk. Ezeknek a I\a -lel való összefüggései a [4] mun
kában találhatók. Ennek a^választásnak az az előnye, hogy az 
e és T paraméterek kezdőértékeinek megadása sokkal könnyebb és 
a у2 függvény általában arctg e és т meglehetősen sima függvé
nye [5].
A CDC-3300-as gépen két FORTRAN nyelvű illesztő R-mátrix-prog- 
ramunk működik. Az egyikkel reakciókat értékelünk ki, a hatás
keresztmetszet ekkor 01,-el egyenlő. A másik programmal rugalmas 
szórási keresztmetszeteket illesztünk, itt mind a hat tag ad 
j árulékot.
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A gerjesztési függvények pontjainak számára nincs korlátozás.
A reakció programmal szögeloszlásokat és Legendre-együttható- 
kat is illeszthetünk. A szögeloszlás szórásnál legfeljebb 8, 
a rugalmatlan változatban legfeljebb 15 szögből állhat. Szórás 
kor legfeljebb 7, reakciónál legfeljebb 4 rezonanciát vehetünk 
figyelembe. A pályamomentum legnagyobb értéke 4. Ezek a korlá
tok azonban, néhány, a tömbméreteket megadó kártya cseréjével 
tetszőlegesen növelhetők. Erősebb megszorítás az, hogy mind a 
bemenő, mind a kimenő csatornában a két fragmentum Ii,l2 spin
jeire min (11,1г)<1/2 ami azonban legtöbbször teljesül, mivel 
általában mind a bemenő, mind a kimenő fragmentumok között elő 
fordul a proton (1=1/2) vagy az alfa részecske (1=0).

Szakmai lektor: Cseh József
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STATIC MAGNETIC SHIELD FOR ELECTROSTATIC ELECTRON
SPECTROMETERS

L. KÖVÉR, D, VARGA, L. MORAVECZ *
ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

Against external static fields magnetic shieldings have 
been constructed for two cylindrical mirror electrostatic 
electron spectrometers ESA-11 and ESA-I2, developed in 
ATOMKI. After demagnetization the magnetic field inside 
the spectrometers was <350 nT and <30 nT respectively. 
The results of the magnetic field measurements and the 
demagnetization process are presented.
SZTATIKUS MÁGNESES ÁRNYÉKOLÁS ELEKTROSZTATIKUS ELEKTRON
SPEKTROMÉTEREK SZAMARA.
Az intézetünkben kifejlesztett ESA-11 és ESA-I2 henger
tükör elektrosztatikus eIektronspektrométe гeк külső 
sztatikus mágneses terektől való védelmére mágneses ár
nyékolás készült. Lemágnesezés után a spektrométerek 
belsejében a mágneses térerősség kisebb volt, mint 
350 nT, illetve 30 nT. Közöljük a mágneses térerősség- 
mérések és a lemágnesezés eredményeit.
СТАТИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ ЭНРАНИРОВНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИ
ЧЕСКИХ СПЕКТРОМЕТРОВ ЭЛЕКТРОНОВ.
Конструирована магнитная энранировна для цилиндричес
ких электростатических спектрометров электронов ESA-11 
и ESA-12, разработанных в нашем институте. Магнитное 
поле внутри спектрометров после размагничивания было 
меньше, чем 350 и 30 нанотесла. Даны результаты изме
рений магнитного поля и размагничивания.

Introduction
Recently, electrostatic electron spectrometers with high energy 
resolution have got a wide-spread application, also in X-ray 
excited photoelectron and Auger spectroscopy. Several high 
requirements should be fulfilled in order that the energy 
spectra of electrons in the kinetic energy range of ten to

*-------. ' , Л 4-'ral University, 4001 Debrecen, Pf.58.
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^  ral hundred eV could accurately be measured'. One of them 
is uhe need for eliminating the magnetic field in the 
spectrometer. Effects of the external magnetic field (the 
earth’s field and stray fields from instruments in the 
neighbourhood) on the electron path may lead to loss in 
resolution and intensity as well as to nonlinearity in energy 
calibration. (Utilizing this sensitivity on small variation of 
the static field, electron spectrometers can be used even as 
magnetometers [1].) To eliminate these effects, the magnetic 
field must be shielded or compensated. For compensating a 
homogeneous field the so-called Helmholtz-system consisting of 
pairs of circular coils can be used. However, when using such 
a system at electron spectrometers, some relevant modifications 
of the arrangement are needed [2].
The main advantage of the compensation is the possibility of 
the continuous adjustment to the given circumstances. But it 
requires a precise arrangement and a highly stabilised current 
supply.
The alternative way is the static magnetic shielding. Shielding 
materials are usually Ni-Fe alloys of high permeability (named 
mu-metal). Closed cups first machined and shaped, after a 
proper annealing procedure may have inside them a magnetic 
field strength thousand times less than the external one [3].
It is much easier to ensure the necessary low internal magnetic 
field by using a static magnetic shield even in the presence 
of an inhomogeneous external field along the spectrometer than 
by compensating with coils. It does not require auxiliary parts 
like power supplies and has a long time stability. But it needs 
a special care in handling, its magnetization is slightly 
changing with the time of use (ageing) and also dependent on 
the temperature.

Construction of the shield
The symmetries of our double-pass cylindrical mirror electrostatic 
electron spectrometers, ESA-11 [4] and ESA-12 [5] suggest the 
cylindrical form also for the shielding.
Open-ended, mu metallic cylinders with finite lengths have muchH plower shielding factor (S^—  , where Hg and H^ are the strength
of the external field and the field inside the cylinder, 
respectively) in axial direction than in transverse directions 
[3]. Often the shield can not be perfectly closed at its ends 
because of a sample transport system, electrical feedthrougs 
and vacuum pumping. Therefore, it is reasonable to place the 
instrument with its axis perpendicular to the direction of the 
magnetic vector in the laboratory. It is also important to 
avoid the effects of the strongly inhomogeneous fields (as 
those of the iron beams in the walls and laboratory instruments), 
or of non static (v>50 Hz) ones.
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For a cylinder with infinite length (or with closed ends) the 
static shielding factor for the transverse directions [6] is:

where D is the diameter of the cylinder, d the wall thickness, 
y the magnetic permeability of the shielding material which is 
in general strongly dependent on the external magnetic field.
Regarding the expression above, there is a need for materials 
having high initial permeability. In practice y 5 is defined, 
namely the permeability at a magnetic field of 500 nT=5 mG. 
This value is lower, than the maximum of the permeability, but 
it may be significantly higher than the saturation value. In 
the case of mu metals having y [- = 30 000-50 000 the saturation 
is reached at an external magnetic field of the order of the 
earth’s magnetic field [3]. It indicates that for an effective 
shielding a multiple shell construction is necessary with 
inner shells of high permeability and at least one outer shell 
with relatively low permeability which means that a higher 
external field may be present without saturating it.
On the other hand, at a given permeability there is a limit to 
the useful thickness of the shielding layer (d£.3D/2y), because
for thicknesses larger than this limit a higher shielding 
factor may be obtained by dividing the material into 
concentric shells [7].
Mechanical stability (if it is important) is an additional 
requirement in order to determine the minimum thickness of a 
shell. The shielding factor for multiple shells made of a 
material with the same permeability can be calculated or 
interpolated from tables [3], [7].
The minimum internal field inside the shield is determined 
practically by the remanent magnetization of the shells. This, 
however, can be considerably decreased by demagnetization. The 
application of an inner shell made of perminvar (y is roughly 
constant and ^400-600, its remanent induction and coercitive 
force is equal to zero below a field of 2 nT ) can also 
decrease the remanent field of the shells of high permeability 
[8].
Internal magnetic fields may have an energy dependent effect 
resulting in a loss of resolution and intensity on the focal 
length as well as on the plane of the electrons emitted in the 
axial plane (there is a filtration for non-axial electrons in 
the spectrometers [4]). Often the tolerable field strength 
inside the instruments can not be exactly defined. A rough 
estimate can be given by comparing the deflection of an 
electron*(due to a given transverse magnetic field) along the 
focal length of the spectrometer with the widths of the 
spectrometer slits (determined by the required resolution at 
a given electron energy). In our case this estimate permits 
a tolerable deflection - for electrons of 100 eV kinetic energy -
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less, than 1 nun, at a resolution of bxlO 3[4J, which 
corresponds to an internal magnetic field less than 200 nT foi 
both instruments.

Experiménts
For our spectrometers mu-metal coaxial multiple shell magnetic 
shieldings have been constructed. They consist of overlapping 
rings of 1x185 mm bands made of PCU-50000 Ni-Fe alloy 
(y^=50 000, produced by Csepel Iron and Metalworks, Csepel, 
Hungary).
In the case of ESA-11 there was no possibility for the post
annealing of the mu-metal rings because of geometrical reasons, 
therefore, a three-shell shielding has been applied: the outer 
shell (294 mm in dia.) outside the vacuum chamber, the other 
two shells inside it ( 277 mm and 241 mm in diameter, respectively). 
The spectrometer itself does not contain any magnetic component. 
Two covering lids of shielding material only with the necessary 
openings have been employed to close the ends. Brims inward 
the axis at the ends of the shielding and auxiliary cylinders 
at the necessary lateral circular openings could considerably 
decrease the effects of the apertures without the lids too.
For the measurement of the magnetic fields a galvanometer was 
used as a fluxmeter. The distance between the mirror of the 
galvanometer and the scale was 6 m. For geometrical reasons two 
different coils were used with the fluxmeter, they were 
calibrated by the help of a solenoid. The data of the coils and 
the solenoid are given in Table 1.

Table 1.

data of coils coil 1 coil 2 solenoid
mean dia.(mm) 75 180 215
width (mm) 20 16 -
wire dia. (mm) 0,38 0,45 2,75
number of
windings 4032 1648 201
length (mm) - - 713

The magnetic field differences per unit scale deflections were 
106 nT with the smaller coil (coil 1) and 0.393 with the 
bigger one.
During the magnetic field measurements the coils were rotated 
in three different directions, perpendicular to each other.
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Fig.l. The magnetic field distribution (transversal component) along the 
axis of the ESA-11 spectrometer. The zero point of the abscissa is 
at the edge of the second mu-metal layer.
a - inside the outer shielding after denagnetization with alternating 

(50 Hz) current
b - inside the double shell after denagnetization with direct current 
c - inside the triple shell after demagnetization ring by ring and 

mounting in the spectrometer
d,e,f - inside the triple shell after in situ D.C. denagnetization 

with 30 mA, 50 mA and 40 mA, respectively
1.ábra.A mágneses térerősség eloszlása (transzverzális komponens) az

ESA-11 spektrométer tengelye mentén. Az abszcissza nulla pontja a. 
második árnyékoló réteg szélét jelenti.
a - a külső árnyékolás belsejében, váltóáramú (50 Hz) legmágnesezés 

után
b - a két külső árnyékoló réteg belsejében, egyenáramú lanágne- 

sezés után
c - a három réteg belsejében, gyürükénti legmágnesezés után, a 

spektrométerben
d,e,f - a hárem réteg belsejében, az in situ egyenáramú legmágne

sezés után (30 mA, 50 mA, ill. 40 mA)
Рис.1. Распределение магнитного поля (поперечный компонент) вдоль оси

спектрометра ESA-11. Нулевая точка абсциссы означает край второго 
слоя экранировни.
а - внутри внешней энранировки после размагничивания переменным 

тоном (50 гц)
b - внутри двойного слоя после размагничивания постоянным током 
с - внутри тройного слоя после размагничивания по кольцам постоян

ным током
d,e,f - внутри тройного слоя после размагничивания постоянньм током 

(30 мА, 50 мА, 40 мА)
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Eig.2. The magnetic field distribution along the 
axis of the ESA-12 spectrometer. The zero 
point of the -abscissa is at the edge of the 
outer mu-metal layer.
a - inside the outer shell before 

demagnetization
b - inside the double shell before 

demagnetization
c - inside the outer shell after 

demagnetization
2.ábra.A mágneses térerősség eloszlása az ESA-12

spektrométer tengelye mentén. Az abszcissza 
nulla pontja a külső árnyékoló réteg szélét 
jelenti.
a - a külső réteg belsejében lemágnesezés 

után
b - a kettős réteg belsejében lemágnesezés 

előtt
c - a külső réteg belsejében lemágnesezés 

után
Рис.2. Распределение магнитного поля вдоль оси

спентрометра ESA-12. Нулевая точна абсциссы 
означает нрай внешнего слоя экранировни.
а - внутри внешней энранировни перед размаг

ничиванием
b - внутри двойного слоя перед размагничива

нием
с - внутри внешней энранировни после размаг

ничивания
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The magnetic field strength in the laboratory was found to be 
46610±300 nT.
For demagnetization the smaller coil (coil 1) was used. The 
field measurements before any demagnetization showed an 
inhomogenity in the direction of the remanent field along the 
shielding axis. Therefore the application of direct current 
(100-30 mA) proved to be more effective, than alternating 
current with decreasing amplitude. During the demagnetization 
process, the coil was used as an elementary magnet with 
variable polarity and pole strength, for decreasing and 
directing the local magnetizations.
First the demagnetization proceeded rings by rings outside the 
spectrometer, then all the rings were mounted on to their 
place, and so an "in situ" demagnetization took place inside 
the central shell.

Results and conclusion
Fig.l. shows the results of the demagnetization in the case of 
ESA-11 spectrometer. The curves represent the magnetic field 
distribution along the axis of the spectrometer. The measured 
values show the transversal component of the field inside the 
spectrometer (the axial components were below 300 nT).
Before any demagnetization the transversal component was 
between 2500 nT and 3000 nT inside the outer shell.
It can be seen from the figure, that demagnetization can 
significantly decrease and homogenize the remanent field, and 
that it is a necessary procedure even in the case of multiple 
shells (see l.b and l.c). The figure shows that at the end of 
the demagnetization the field is everywhere lower, than the 
required value of 200 nT.
The results cocerning the ESA-12 spectrometer are presented 
in Fig.2.
Since the central shell of the shield could be post-annealed 
after machining, only a two-layer shielding was necessary in 
this case (the shell outside the vacuum chamber was left out) 
Therefore, only the outer shell was demagnetized in order to 
decrease the field close to the mentioned value of 500 nT where 
the annealed shell has the defined permeability (see curve "c"). 
After a demagnetization procedure, similar to that used is 
the case of ESA-11, the measured values of the magnetic field 
inside the double shell were within the error of the readings 
on the scale, which fact proved that the field strength was 
less than 30 nT along the spectrometer axis.

Szakmai lektor: Berényi Dénes
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CSATORNA ELEKTRONSOKSZOROZÓK DETEKTÁLÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA ELEKTRONOKKAL
SZMOLA ERNŐ*/ KÖVÉR ÁKOS

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51, Hungary

Csatorna elektronsokszorozók (channel electron) 
multiplier hatásfokának relativ változását vizsgál
tuk 200-1200 eV-os elektron energia tartományban és 
a detektorba való becsapódás helyének függvényében.
Az elektronokat kisáramu eIektronágyuvaI állítottuk
elő.
INVESTIGATION OF ELECTRON DETECTION CHARACTERISTICS 
OF CHANNEL ELECTRON MULTIPLIERS.
The relative efficiency curves of channel electron 
multipliers were investigated in function of the 
energy (200-1200 eV range) and the place of electron 
impact on the detector. The electrons were produced 
by the help of a low current electron gun.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕНТРОНАМИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ВТОРИЧНО-ЭЛЕНТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ.
Было исследовано изменение относительной эффентивности 
вторично-электронного умножителя в зависимости от 
энергии в интервале 200-1200 эВ и от места попадания 
электронов на поверхность умножителя. Элентроны полу
чены с помощью электронной пушки малого тока.

Bevezetés
Az Intézetünkben levő elektrosztatikus spektrométerekben az 
elektronokat csatorna elektronsokszorozókkal (channel electron 
multiplier) (СЕМ) detektáljuk. A mérésekhez szükséges a detek
torok tulajdonságainak ismerete, pl. a detektor hatásfokának 
változása a beeső elektronok energiájának a függvényében.
A CEM-eket a hatvanas évek végén fejlesztették ki.‘Előnyös tu
lajdonságaik (pl. kis méret, abszorpciós ablak hiánya) miatt 
alkalmazzák elektronok és ionok detektálására. [1} [2].
S-------

MEDICOR Müvek Műszaki Fejlesztési Intézet, Miskolc.
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A detektorok működése a hagyományos nyitott elektronsokszoro- 
zókéhoz hasonló. A szekunder elektronok a detektor belsejében 
levő folytonos ellenállásrétegen sokszorozódnak, melynek a 
két vége között potenciálkülönbség van.
Többen vizsgálták a detektorok hatásfokának energiafüggését 
[3] [4] [5] [6] [7] [9] [10], valamint a hatásfoknak a beesé
si helytől való függését [3] [8]. A hatásfok energiafüggésé
vel kapcsolatos méréseket Bennani és Pebey [4] hasonlította 
össze, (l.ábra) A mért értékek erősen eltérnek nemcsak különbö
ző, hanem azonos detektortipusok esetén is. Ezért tartottuk 
szükségesnek a méréseinkhez használt detektorok tulajdonságai
nak vizsgálatát.

l.ábra. Különböző szerzők által mért hatásfokgörbék 
összehasonlítása [4].

Fig.l. Comparison of relative efficiency curves 
measured by different authors [4].

Рис.1. Сравнение кривых эффективности, измеренных 
разными авторами [4].

Mérési körülmények
A CEM-ek vizsgálatához egy kis áramú (10-16A) megfelelő stabi
litású, jól fókuszált nyalábot adó, változtatható energiájú 
elektronforrásra volt szükség. Az elektronágyu izzókatódjának 
fűtését stabilizáltuk. Az izzószál hőmérsékletének stabilizá
lódásához 2-3 órát vártunk, és igy értük el, hogy az emissziós 
áram is állandó legyen. Az emissziós áram kis mértékben függ 
az elektronokat gyorsitó potenciáitok, igy a mérések folyamán 
az elektronnyaláb intenzitásának stabilitása 8-10 % volt. Az 
elektronágyu részletesebb leirása [ll]-ben található meg.
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Méréseink során négy detektort vizsgáltunk. Három Mullard 
gyártmányú (B 419BL No:M757; B 419BL/01 No:M1691 és M129S) 
egy pedig MURATA gyártmányú (CERATR0N-EMS-6031B, No:599) volt. 
Az M757 sz. detektort az intézetben 1973 óta folyamatosan hasz
náljuk, a másik három teljesen uj volt. A Mullard detektorok 
belépőnyilásának átmérője 9 mm, a CERATRON-é pedig 10 mm.
A mérési elrendezés a 2.ábrán látható.

2.ábra. Az elektronágyu és a mérőrendszer vázlata.
Fig.2. Scheme of electron gun and measuring system.
Рис.2. Схема элентронной пушни и системы измерения.

A mérésekhez szükséges nagyvákuumot (lO_7Torr) egy IGP 500-as 
iongetter szivattyúval állítottuk elő. A szivattyú és a mérő
kamra közé szóró lemezsort helyeztünk el, igy a háttér impulzu
sok számát 100 imp/s-ról 0,1 imp/s-ra csökkentettük Mullard 
gyártmányú detektoroknál, a CERATR0N esetén pedig 0,01 imp/s-ra.

Eredmények
Méréseink során vizsgáltuk a detektorok hatásfokának relativ 
változását a beérkező elektronok energiájának és a becsapódás 
helyének függvényében. A becsapódó elektronok energiája 
200-1200 eV tartományban változott. A helyfüggés vizsgálatát 
0,5 mm-es lépésekben végeztük. Az ábrákon a 0-ás pozició a de
tektor közepét jelenti, a 9-es pedig a detektor szélét.
A 3. és 4.ábrán a Mullard gyártmányú detektorok, az 5. és 6.ábrán 
pedig a CERATR0N detektor relativ hatásfokgörbéje látható a be-
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3.ábra. Mullard gyártmányú detektorok relativ hatásfokgörbéje a beérkező 
elektronok energiájának függvényében.

Fig.3. The relative efficiency curves of CEM-s manufactured by Mullard as a 
function of the energy of impacted electrons.

Рис.3. Нривые относительной эффективности детенторов типа Муллард B419BL 
в зависимости от энергии элентронов.



Detektor helyzet

lmulzusszám

4.ábra. Mullard gyártmányú detektorok relativ hatásfokgörbéje az elektronok 
becsapódási helyének függvényében.

Fig.4. The relative efficiency curves of CEM-s manufactured by Mullard as a 
function of the place of electron impact on the detector.

Рис.4. Кривые относительной эффективности детекторов типа Муллард B419BL
в зависимости от места попадания электронов на поверхность умножителя.СП

СО
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5.ábra. CERATRON tipusu detektor relativ hatásfok
görbéje a beérkező elektronok energiájának 
a függvényében.

Fig.5. The relativ efficiency curves of CERATRON 
as a function of the energy of impacted 
electrons.

Рис.5. Нривые относительной эффективности детентора
типа Цератрон в зависимости от энергии элентро- 
н ов .
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6.ábra. CERATRON tipusu detektor relativ hatás
fokgörbéje az elektronok becsapódási 
helyének a függvényében.

Fig.6. The relative efficiency curves of CERATRON 
as a function of the place of electron 
impact on the detector.

Рис.6. Нривые относительной эффективности детентора
типа Цератрон в зависимости от места попадания 
электронов на поверхность умножителя.

érkező elektronok energiájának, illetve a becsapódás helyének 
függvényében. A mért adatokat a legkisebb értékre normáltuk.
A 7., 8., és 9.ábrán a fenti négy detektort hasonlítottuk 
össze 400, ill. 1000 eV-os elektronok, ill. a 9-es pozició . 
esetén. A normálást az M757 sz. detektor 0-ás pozícióban mért 
értékére végeztük.
Méréseink alapján a különböző detektorok érzékenységére vonat
kozóan a következőket lehetett megállapítani.
A néhány éve folyamatosan működő M757-es sz. detektor érzé
kenysége kisebb, mint a többi detektoré.
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7.ábra. A vizsgált detektorok relativ hatásfok
görbéjének összehasonlitása 400 eV-os 
elektronok esetén.

Fig.7. Comparison of the relative efficiency
curves of the investigated CEM-s in the 
case of 400 eV electron energy.

Рис.7. Сравнение нривых относительной эффектив
ности проверенных умножителей в случае 
энергии электронов 400 эВ.
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8.ábra. A vizsgált detektorok relativ hatásfok- 
görbéjének összehasonlitása 1000 eV-os 
elektronok esetén.

Fig.8. Comparison of the relative efficiency
curves of the investigated CEM-s in the 
case of 1000 eV electron energy.

Рис.8. Сравнение кривых относительной эффектив
ности проверенных умножителей в случае 
энергии элентронов 1000 эВ.
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9.ábra. A vizsgált detektorok relativ hatásfok
görbéjének összehasonlitása a 9-es pozicióban.

Fig.9. Comparison of the relative efficiency curves 
of the investigated CEM-s in position N°9.

Рис.9. Сравнение кривых относительной эффективности 
проверенных- умножителей в случае краевого 
попадания электронов (положение №.9).

A hatásfokgörbéknek а О-ás pozició környékén van a minimumuk, 
mivel ekkor az elektronnyaláb közvetlenül a detektor tengelyé
ben érkezik be és a detektor erősitési tényezője lecsökken.
Az azonos detektorok közötti különbségek arra utalnak, hogy az 
elektronspektrométerben detektorcsere esetén újra meg kell 
vizsgálni a detektorok hatásfokának energia-f ijggését.
A későbbiekben célszerűbb a detektorok hatásfokát a spektromé
terrel együtt vizsgálni, vagyis a spektrométerből és detektor
ból álló rendszer közös hatásfokát meghatározni az energia
r . M ___ ^
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Az eddigi méréseink és a kifejlesztett berendezés lehetőséget 
adnak arra, hogy egy későbbi időpontban újra megvizsgáljuk 
detektorainkat és megfigyelhessük az öregedés következtében 
előállt változásokat.
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ATOMKI Közlemények 20 (1978) 71-73.
CONNECTION OF A CDC 222 LINE PRINTER TO PDP-ll/AO THROUGH A CONVERTER BOX BY USING DEC M7258 LINEPRINTER INTERFACE

GY.ASZTALOS AND S.LOKÖS 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

The alternative use of a LA 180 matrix printer (DEC) and a 
CDC 222 line printer has become possible at a PDP-11/40 by the 
aid of a converter box described below. It is the difference 
between the control functions and input levels of the two line 
printers that makes the addition of the converter to M7258 
interfacing LA 180 to PDP-11/40 necessary.
In figure 1. the block diagram shows the place of the converter 
box in the system, the circuit diagram of the box can be seen 
in figure 2.

DATA
_ BIT 0*6 H DATA 1*7 H

CDC 222 INFOREADY H CONVERTER
BOX

STROBE L M7258

LINE
MASTER

CLEAR H PRIME L LA 180 
PRINTER

PRINTER
READY H FAULT L

INTERFACE

XJTRESUME H DEMAND H

Fig.l. The place of the converter box in the system.
INFOREADY flip-flop helps to settle the hand-shaking data 
transfer between the CDC 222 and M7258. Figure 3. shows hów 
this kind of data transfer takes place.
ERROR flip-flop detects certain hardware and software faults 
and sets the ERROR bit of line printer status register 
through the FAULT line. Both flip-flops can be cleared by a 
PRIME pulse.
On requirement the READY line of CDC 222 line printer can be 
disconnected from the converter box. In this case a "not ready"

71



Fig.2. The circuit diagram of the converter 
box.

CDC222
PRINTER
DMA ат 0^6 Hov

CONVERTER BOX LA 180 
NTERFACE
DATA U7 H

STROBEL

DEMAND H

Fig.3. The hand-shaking data transfer between 
the CDC 222 line printer and the M7258 
interface.

72



State of the line printer does not force the interface to 
request program interrupt by setting the ERROR bit in the line 
printer status register. Going to "not ready" state the line 
printer does not answer the INFOREADY by OUTRESUME (see figure 3.) 
and the lack of the hand-shaking stops the printing process in 
a non-fatal manner. After re-establising the "ready" state the 
software is able to continue printing without sensing real 
interruption. This simpler version may be useful from the 
software point of view.
A twisted pair cable of about 10m length is used between the 
converter box and CDC line printer without termination. The 
converter box is situated in the middle of the cable connected 
the M7258 with the CDC line printer. To decrease the crosstalk 
a good grounding of the shielding wires of the cables is 
necessary in the box.
The power consumption of the converter is about 0,5 A at +5V 
and several mA at -24V.

R e f e r e e  : A . P a d i
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SOFTWARE FOR THE USE OF A CDC 222 LINE-PRINTERUNDER RT-11
GY.ASZTALOS AND К . JUHÁSZ 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

The software to be described in this paper renders 
possible to use the CDC 222 line-printer under the 
control of RT-11 operating system of PDP-11/40 by 
means of a hardware unit [1].
A CDC 222 SORNYOMTATÓ HA SZNÄLATA A PDP-11/40-EN ML) KÖ
DÓ PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL.
A cikk egy programot ir le, amely az [1] hardware 
egység segítségével lehetővé teszi a CDC 222 sornyom
taté használatát a PDP-11/40 számítógép RT-11 operációs 
rendszere alatt.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ CDC 222 ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОГРАММЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ЭВМ PDP-11/40.
Описывается программа, работающая в операционной сис
теме RT-11 ЭВМ PDP-11/40 способствуя пользованию пе
чатающим устройством CDC 222 при помощи аппаратуры [1].

It is possible to use a CDC 222 line-printer under the control 
of the RT-11 operating system of the PDP-11/40 computer by 
means of a hardware unit [l] and of the device handler named 
EX to be described below. The hardware unit is coupled to the 
LA 180 printer interface of PDP-11/40. The following problems 
had to be solved with programming: 1.) The codes and the 
character sets of LA 180 and of CDC 222 are different.
2.) LA 180 treats some characters in a special way.
1. ) The character sets and codes of LA 180 are transformed 
into those of CDC 222 according to table 1. The filler 
characters are ignored.
2. ) The LA 180 interface sends a 015g character both before
012g characters automatically. Consequently, the CDC 222 would 
print a <. character before each 0 and i character. To avoid 
this, the program changes the fourth and seventh bits of each 
code. The bits are re-ordered between LA 180 and CDC 222 by



the hardware unit [1]. To reduce the number of space characters, 
LA 180 comprises each set of at most eight spaces in one 
character, the so-called tabulator. CDC 222, however, has no 
tabulator character, thus their counting has been solved by 
programming. If a tabulator character appears as input, the 
program makes the proper number of spaces be printed and, 
during the time needed for that, it inhibits the interrupt.
The list of the program written in MACRO [2] is attached (table 2).
Finally we give an example how to use the handler for printing 
in a FORTRAN program:

CALL ASSIGN(6. ’EX: ’)

PRINT 1, ...
1 FORMAT ...

WRITE(6,1) ...

Referee: G . Székely

R e f e r e n c e s

[1] To be published in ATOMKI Bulletin 20/1 (1978)
[2] DEC f RT-11 System Reference Manual (1976) 5th Chapter
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T a b l e  1
7-BIT ASCII CODE: TRANSMITTED CODE: 7-BIT ASCII CODE: TRANSMITTED CODE

Octal Code Char Octal Code Char Octa] Code Char Octal Code Char

000 NUL UNUSED 100 e 126 =

001 SOH 000 SP 101 A 061 A

002 STX 000 SP 102 В 06 2 B

003 ETX 000 SP 103 c 06 3 C

004 F ОТ 000 SP 1 04 D 06 4 D

005 ENQ 000 SP 105 E 06 5 E
006 ACK 000 SP 1 06 F 066 F

007 BEL 000 SP 107 G 067 G

010 BS 000 SP 110 H 160 H
01 1 HT 300 HT 111 I 161 I

012 LF 21 1 LF 112 J 041 J

013 VT 000 SP 113 К 042 K
014 FF 250 PAGE EJECT 114 L 043 L
015 CP. 200 SP 115 М 044 M
016 SO 000 SP 116 N 045 N
017 SI 000 SP 117 О 046 O

о о DLE 000 SP 1 20 P 047 P

021 DC1 000 SP 121 Q 1 40 Q
022 DC2 000 SP 1 22 R 141 R
023 DC3 000 SP 1 23 S 022 S
024 DC4 000 SP 124 T 023 T
025 NAK 000 SP 125 U 024 U
026 SYN 000 SP 126 V 025 V
027 ETB 000 SP 127 w 026 W

030 CAN 000 SP 130 X 027 X
031 EM 000 SP 131 Y 1 20 Y
032 SUB 000 SP 1 32 Z 121 Z
033 ESC 000 SP 133 c 107 [
034 FS 000 SP 134 \ 021 /
035 GS 000 SP 135 1 122 ]
036 RS 000 SP 136 Л 127 Л

037 US 000 SP 137 166 -
040 SP 000 SP 1 40 165 £
041 ! 1 46 i, 141 a 061 A

042 - 105 < 1 42 b 062 B
043 p 104 * 1 43 c 063 C
044 $ 1 43 $ 1 44 d 064 D
045 % 106 % 145 e 06 5 E
04f & 1 25 - 1 46 f 066 F
047 165 > 147 g 067 G

050 1 24 ( 150 h 160 H
051 164 151 i 161 I
052 » 1 44 # 1 52 j 041 J
053 + 060 + 1 53 к 042 K
054 , 123 , 1 54 1 043 L
055 - 040 - 155 m 044 M
056 163 156 n 045 N
057 / 021 / 157 O 046 O
06 0 0 102 0 160 P 047 P
061 1 001 1 161 q 1 40 Q
06 2 2 002 2 162 r 141 R
06 3 3 003 3 163 s 022 S
064 4 004 4 164 t 023 T
065 5 005 5 165 U 024 U
066 6 006 6 166 V 025 V
06 7 7 007 7 167 w 026 w
070 8 100 8 170 X 027 X
071 9 101 9 171 У 120 Y
072 020 172 Z 121 Z
073 j 167 ; 173 { 107 C
074 < 162 < 174 1 021 /
075 = 103 = 175 } 1 22 ]
076 > 1 47 > 176 - 1 27 л
077 ? 143 $ 177 DEL 166
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00

EX-CDC 222 LINE PRINTER HANDLER RT-11 MACRO VM02-12 15-DEC-77 16143125 PAGE 1

1 .N L 1ST T T M . B E X
2
3 .TITLE E X - C D C 2 2 2  L I N E  P R I N T E R  H A N D L E R
4
5 1 I N S T I T U T E  OF N U C L E A R  R E S E A R C H  OP THE H U N G . A C A D . 0Г S C I E N C I E S
67 (THIS S O F T W A R E A L L O W S  TO USE C D C  2 2 2  LI N E  P R I N T E R  U N D E R  RT-11

8
о

000000' .C S E C T
7

10 0 0 0 0 0 0 R0 «Х0 >
11 000001 R1 «XI r
12 0 0 0 0 0 2 R2 »X2 >
13 0 0 0 0 0 3 R3 «ХЗ ?
14 000 0 0 4 R4 «Х4 1 G E N E R A L  R E G I S T E R S
13 0 0 0 0 0 5 R5 «Х5 1
16 000 0 0 6 SP «Х6 >
17
10

0 0 0 0 0 7 PC «Х7

1?
20
21
72

(LINE P R I N T E R C O N T R O L  R E G I S T E R S

177514 EXS » 1 7 7 5 1 4 ( P R I N T E R  C O N T R O L  R E G I S T E R
23 177516 EXB - 1 7 7 5 1 6 ( P R I N T E R  DATA B U F F E R
24 000 2 0 0 E X U E C = 200 ( P R I N T E R  V E C T O R  AD D R
A. J 
26 
27

( C O N S T  A N S  F OF; M O N I T O R  C O M M U N I C A T I O N

28 000001 H D E R R -1 (HARD E R R O R  BIT
29 000054 M O N L O W = 54 ( M O N I T O R  BASE AD D R
30 0 0 0 2 7 0 O F F S E T »270 ( P O I N T E R  TO 0 M A N A G E R  C O M P L  E N T R Y
31 177776 PS = 1 7 7 7 7 6 (PSW
32 0003 4 0 PR7 = 340 ( P R I O R I T Y  7
33 0 0 0 2 0 0 PR4 »200 ( P R I O R I T Y  4
34
35 0 0 0 0 1 0 T = 10 (TAB SIZE
36
37 f L O A D  P O I N T
38
39 000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 LOADPTT .UOr;D L X O E C (ADDR OF I N T E R R U P T  O E C T Ü R
40 0 0 0 0 0 2 000034 . WOR D EXINT- . (OFFSET TO I N T E R R U P T  S E R O I C E
41 000004 0 0 0 3 4 0 . WOR D PR7 ( P R I O R I T Y  7
42 0000 0 6 0 0 0 0 0 0 E. XLDC : . WORD 0 (POI N T E R  TO LAST 0 ENTRY
43 0000 1 0 000 0 0 0 e x c g e : .WORD 0 ( P O I N T E R  TO C U R R E N T  Q E NTRY
44
45 (ENTRY P OINT
46
47 000012 016704 177772 e x : MOO E X C Q E R4 (R4 P O I N T S  TO C U R R E N T  Q E N T R Y
48 000016 006364 000006 ASL. 6 ( R4 ) (WORD C O U N T  TO BYTE C O U N T
49 0000 2 2 103117 BCC EXfcRR (A R E A D  R E Q U E S T  IS I L LEGAL TO P R I N T E R
50 000024 012 7 3 7 000100 177514 MOO ♦ 1 O O . 0 Í E X S  ( CAUSES I NTERRUPT. S T A R T I N G  T R A N S F E R
51CO 0000 3 2 000 2 0 7 RTS PC
J 4.
53 000034 000514 BR EXDONF (ABORT BY S T O P P I N G

Table



-СПС 222 L1 Nb" PRINTER HANDLER RT 11 MACRO VM02-12 15-DEC-77 16!43525 PAGE 2

1 »INTERRUPT SERVICE
3 000036 013746 000054 EX INr: MOV P#MONLOW»-(GP>4 000042 004536 JSR R5» 0(SP) +5 000044 000140 .WORD "C<PR4>SPR76 000046 016704 177736 MOV EXCQE » R47 000052 005737 177514 IS r p*exs8 000056 100501 BMI EXERR9 000060 062/04 000006 ADD *6 » R410 000064 005714 Exi : TST PR 411 000066 00147/ BEQ EXDÜNE12 000070 005214 INC PK413 000072 010167 000212 MOV R1» SCR14 000076 115401 MOVB P - ( R 4 ) »R115 000100 042701 1/7600 BIC *~C177»R116 000104 001003 BNE EX217 000106 005214 INC PR 418 000110 005724 1ST (R4) +19ОП 000112 000764 BR EXI

4L V 21 000114 060701 E X 2 ! ADD PC » R122 000116 116101 000176 y: MOVB CX-YXRl ) » R123 000122 105701 TSTB R124 000124 100011 BF'L EX325 000126 122701 000300 CME'B *300 » R126 000132 001417 BEQ TABOU T27 000134 012767 000010 000150 MOV * T »TAB28 000142 010137 177Ы6 MOV R1 » P t  E X В29 000146 000441 BR EXEND30 000150 110137 177516 e:x j • MOVB R1»P#EXB31 000154 005367 000132 DEC TAB32 000160 001034 BNE EXEND33 000162 012767 000010 000122 MOV ♦ T » T AB34
Tf«r

000170 000430 BR EXEND
Jj J36 000172 026727 000114 000001 TABOU TICMP T AB »♦137 000200 001417 BEQ TUUI238 000202 005367 000104 DEC TAB39 000206 005037 177514 CLR P#EXS40 000212 105037 177516 tout: CL RB P*EXB41 000216 105737 177514 TOUTi: 1ST В P*EXS42 000222 100375 BPL TOUTI43 000224 005367 000062 DEC TAB44 000230 001370 BNE TOUT45 000232 012737 000100 177514 MOV * 100 »0*EXS46 000240 012/67 000010 000044 TOU Г2 2 MOV *T * TAB47 000246 10503/ 177516 CLRB 0ФЕХВ

f»INTO SYSTEM STATE
»ÎR4 POINTS TO CURRENT Ct ENTRY »ERROR?î YES - PRIN TER NOT READY »R4 POINTS TO BYTE COUNT »ANY MORE CHARS TO OUTPUT?»NO - TRANSEER DONE»DECREMENT BYTE COUNT (IT IS NEGATIVE)»SAVE R1»CURRENT CHAR TO R1»ONLY SEVEN BITS (CHAR TABLE CONSISTS ОГ 128 BYTES) »FILLER CHAR?
»» YES - IT IS IGNORED
»CONVERSION BEGINS ! APPROPRIATE CDC 222 CHAR TO R1 »FORMAT CONTROL CHAR?»NO - CHAR TO OUTPUT »TAB?»YES - TAB TO OUTPUT »SET TAB COUNT»FORMAT CONTROL CHAR TO OUTPUT »»NOT FORMAT CONTROL CHAR TO OUTPUT » DECREMENT TAB COUNT »IS TAB COUNT ZERO?»YES - SET TAB COUNT
SIS TAB COUNT ONE?»res - ONE SPACE TO OUTPUT »»DISABLE INTERRUPT
»»SPACES TO OUTPUT »(EQUAL TO TAB COUNT)
»

»»ENABLE INTERRUPT »SET TAB COUNT »



00О
EX-CDC 222 LIME PRINTER HANDLER RT-ll MACRO VM02-Í2 15-DEC-77 16143125 PAGE 3

1 000252 016701 000032 e x e n d: MOO 8CR.R1 »RESTORE R1
2 000256 005214 INC #R4 »POINTS TO NEXT BUKFER ELEMENT
3 000260 00020/ RTS PC
4
5 000262 052754 000001 l x e r r: BIS •HDCRRft <R4) »SET HARD ERROR BIT
6
7 000266 005037 177514 l xdone : CLR ••EXS »DISABLE INTERRUPT
8 000272 010704 MOV PC» R4
9 000274 062704 1/7514 ADD •EXCQE-.rR4 »ADDR 0Г NEXT 0 ENTRY POINTER
10 000300 013705 000054 MOV MMONLOWrRS
11
12
13

000304 000175 000270 JMP •OFFSET<R5> »JUMP TO Q MANAGER
000310 000000 scr: 0

14
15
16

000312 000010 t a b: .WORD T
000314 000 000 000 x: .BYTE 0001000.000.000 F 000 » 000 » 000 » 000 F 000 F 300 F 211 F 000 F 250 F 200 f 000 f 000 F 000 F 000

17 000336 000 000 000 .BYTE 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F 000 F146 F105 F 104
1« 000360 143 106 125 .BYTE 143 F106 F125 F165 F124 F164 F144 F 060 F123 F 040 F163 F 021F102 F 001F 002 F 003 F 004 F 005
19 000402 006 007 100 .BYTE 006f007f100f101f020f167f162f103f147f143f126f061 » 062f063f064f065f066f067
20 000424 160 161 041 .BYTE 160f161f041f042f043f044f045f046f047f140f141f022f023f024f025f026f027f120
21 000446 121 107 021 .BYTE 121f107f021f122f127f166f165f061f062f063f064f065f066f067f160f161f041f042
22 000470 043 044 045 .BYTE 043 F 044 F 045 F 046 F 047 F140 F141f022f023f024f025f026f027f120f121f107f021f122
23 000512 127 166 .BYTE 127f166
24
25

.EVEN
26 000514 000000 .WORD 0 »POINTS TO COMMON ENTRY CODE
dm /  
28 000516 EXSIZE *.-LÜADPT
2?30 000001' . END

EX-CDC 222 LINE PRINTER HANDLER RT-ll MACRO VM02-12 15-DEC-77 16!43125 PACE 3+SYMBOL TABLE
EX 000012R LXB 177516 EXCRE 000010F: EX DONT 000266R EXEND 000252RL'XERR 000262R LXINI 000036R CXLQE Ö00006R EXS = 17/514 EXSIZE= 000516LXVLX = 000200 К XI 000064R EX2 000114R EX3 000150R HOERR = 000001LUADPT OOOOOOR MONLOW= 000054 OFFSET» 00027<X PC =*000007 PR4 = 000200PR7 * 000340 PS 177776 RO *000000 RI =*000001 R2 =*000002k'3 =*000003 R 4 *000004 R5 *000005 SCR 00031 OR SP =*000006T = 000010 TAB 000312R TABOUT 000172R TOUT 000212R T0UT1 000216RT0UT2 000240R X 000314R Y 000116R. ABS. 000000 000000516 001ERRORS DETECTED! 0 TREE CORE: 10254. WORDS
lp:=ex
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INTÉZETI HÍREK
ATOMKI H-4001, Debrecen, Pf. 51. Hungary

1977-ben az ATOMKI Vezetősége "ATOMKI-dij"-akat alapított a 
kutatók kiváló teljesítményének elismeresere:
1/ ATOMKI intézeti dij: az előző években publikált alapkutatá
si eredmények alapján kerül kiadásra, évenként egyszer, ápri
lis 4-én. Olyan alapkutatási eredmények díjazását célozza, me
lyek a természet jelenségeinek ismeretét előrevitték, illetve 
olyan jelentős fejlesztési eredmények jutalmazását, amelyek az 
intézeti alapkutatási lehetőségeket jelentősen bővitették, és 
nemzetközi viszonylatban is komoly insztrumentális haladást 
j elentenek.
2/ ATOMKI oktatási dij: kétévenként egyszer, április 4-én ke- 
rül kiadásra. Azok kaphatják, akik intézeti kutatómunkájuk ki
váló elvégzése mellett különös odaadással és eredményesen dol
goznak az egyetemi oktatásban, tanárok továbbképzésében, fiatal 
intézeti kutatókkal való foglalkozásban, stb.
3/ ATOMKI közművelődési dij: kétévenként egyszer, április 4-én 
kerül kiadásra. Azok kaphatják, akik intézeti kutatómunkájuk 
kiváló elvégzése mellett különösen eredményesen vesznek részt 
a tudományos ismeretek terjesztésében, az intézeti munka propa 
gálásában, akár szóban, akár Írásban.
Az oktatási és a közművelődési dij évenként felváltva kerül 
kiadásra.
A Debreceni Akadémiai Bizottság Matematikai-Fizikai Szakbi
zottsága "Modern fizikai vizsgálati módszerek a régészeti tu
dományokban" címmel régész-fizikus kerekasztal megbeszélést 
rendezett Debrecenben az ATÖMKI-ben 1977.október 4-én. A kerek 
asztal megbeszélésen - többek között - az ATOMKI két kutatója 
tartott előadást.
A debreceni Orvostudományi Egyetem és az ATOMKI a Nagy Október 
Szocialista Forradalom jubileuma tiszteletére tudományos ülést 
rendezett az Orvostudományi Egyetemen 1977.november 4-en. Az 
ülésen több előadás hangzott el, melyekben az ATOMKI és a DOTE 
kutatói együttes munkájukról számoltak be. Az előadásokat kö
vető kerekasztal-megbeszélés keretében a további együttműködés
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lehetőségeit vitatták meg az ülés résztvevői.
# * *

1977.április 21-én az MSZMP Hajdu-Bihar megyei Pártbizottsága 
ülést tarott; az ülés egyik napirendi pontjaként a résztvevők 
megtekintették az ATOMKI néhány laboratóriumát.
Szeptember 27-én dr. Ajtai Miklós, az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottság elnöke es dr. Sebestyén János az OMFB általános 
elnökhelyettese látogatták meg az intézetet.
Október 19-én az MTA Természettudományi I. Főosztályának főosz
tályvezetője dr. Sándory Mihály látogatta meg az intézetet, 
dr. Hazai László főosztályvezetőhelyettes, valamint dr. Pungor 
Ernő akadémikus és dr. Harsányi György főosztályvezető /Labor 
MIM/ társaságában. A látogatás alkalmával a vendégek megtekin
tették az intézet laboratóriumait és megbeszélést folytattak 
az intézet vezetőivel.
November 17-én látogatást tett az ATOMKI-ben dr. Láng István 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese.
November 18-án a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetői; 
dr. Kónya István rektor, dr. Gergely Artur tudományos rektor- 
helyettes, dr. Sebestyén Árpád oktatási rektorhelyettes, 
dr. Mójzes Jánosné PB-titkár, dr. Papp László egyetemi főtitkár, 
Orosz István SzB titkár és Kiss Sándor KISZ titkár látogatták 
meg az ATOMKI-t. A két intézmény vezetői megbeszélést folytat
tak a hatékony együttműködés további lehetőségeiről. A vendégek 
megtekintették az intézet laboratóriumait.

#  #  #

Dr.Schlenk Bálint intézeti igazgatóhelyettest a Munkaérdemrend 
ezüst fokozatával tüntették ki.
Az 1977-ben alapitott ATOMKI dijak közül az ATOMKI intézeti 
diját dr■ Koltay Ede tudományos osztályvezető, a fizikai tudo- 
mányok doktora; az ATOMKI oktatási dijat pedig dr. Szalay Sán- 
dorné dr. Csongor £va tudományos főmunkatárs, a fizikai tudo
mányok kandidátusa kapta.
Kiváló dolgozó kitüntetést kaptak Katona László és Halász József 
kiemelt szakmunkások.
Dr. Berecz István tudományos munkatársat az Eötvös Loránd Fi- 
zikai Társulat Bródy Imre dijával tüntették ki.

#  #  #

Dr. Somorjai Endre tudományos munkatársat 1977.március 14-én 
az intézet Szakszervezeti Bizottságának titkárává választották 
meg.
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1977.március 15-én az intézet KISZ Bizottságának titkárává 
Mészáros Sándor tudományos segedmunkatársat választották meg.

* * *

Az ATOMKI Osztályvezetői Értekezlete 1977 folyamán is rendsze
resen - általában havonta egy alkalommal - tartotta üléseit.
Az értekezlet megvitatta az intézet előző évi beszámolóját,
1977 évi kutatási programját, döntött az intézeti műhelyek ka
pacitásának elosztásáról. Az értekezlet megtárgyalta az inté
zet egyes osztályainak, illetve csoportjainak tudományos te
vékenységét és közvetlen, valamint távlati tudományos terveit.
Az ATOMKI Igazgató Tanácsa 1977.december 13-i ülésén ifjúság
politikai kérdésekkel foglalkozott, különös' tekintettel az in
tézet ifjúságpolitikai intézkedési tervének végrehajtására.

* * *

1977 év folyamán az ATOMKI több mint 80 külföldi vendéget, il
letve csoportot fogadott.
A látogatók közül hosszabb időt töltöttek az intézetben:
Dr. Takeshi Mukoyama japán ösztöndíjas vendégkutató /Kyoto/
8 hónapot, 1978.január 1-től további 3 hónapos hosszabbitással 
összesen 11 hónapot dolgozik az ATOMKI-ben;
Dr, Karel Turek csehszlovák fizikus /Prága/ egy hónapot;
Pr. Kees Prins holland fizikus /Utrecht/ egy hónapot;
Pr. Seif El-Na'sr Samir egyiptomi fizikus / Shamia, Kuwait/ két 
hóna pót ;
Dr. A.J. Barishnyikov és E.L. Jadrovszki szovjet fizikusok 
/Obnyinszk/ 4-M-' hetet ;
Dr. 0. Dragoun csehszlovák fizikus /Rez-Prága/ 2x1 hetet, a 
prágai Magfizikai Intézet és az ATOMKI közötti együttműködés
keretében.
A rövidebb időre idelátogató vendégek közül név szerint az 
alábbiakat emlitjük meg:
Junius 3-án látogatást tett A.M. Petroszjanc akadémikus, a 
Szovjet Állami Atomenergia Bizottság elnöke;
Október 3-8. között Ju, C. Oganyeszjan szovjet fizikus, a tu
dományok doktora /Dubnái Egyesített Atomkutató Intézet Mag
reakciók Laboratóriumának vezetőhelyettese/;
Szeptember 25-30. Dr. В. Fastrup dán professzor /Physics 
Department Aarhus University,’ Aarhus/;
November 7-11. Dr. K.O. Groeneveld nyugatnémet fizikus professzor 
/Institut für Kernphysik der Universität Frankfurt/M./.
December 16-án látogatást tett az ATOMKI-ben dr. Sigvard Eklund, 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség /Bécs/ főigazgatója, 
dr. Osztrovszki György az Országos Atomenergia Bizottság elnöke, 
valamint a Külügyminisztérium és a bécsi Magyar Nagykövetség 
munkatársainak kíséretében. Dr. Sigvard Eklund az Országos 
Atomenergia Bizottság elnökének meghívására érkezett Magyarországra.
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Lengyel pártdelegáció látogatta meg az Intézetet 197 7 . augusztus 
22-en Stepien Mieczyslav, a Lengyel Egyesült Munkáspárt lublini 
vajdaság VB tagjának vezetésével.

* * * *

1977-ben az intézet kutatói és mérnökei összesen 81 alkalommal 
utaztak külföldre, konferenciákon kongresszusokon vagy tudomá- 
nyos tanácsülésen való részvétel, illetve tudományos együttmű
ködés keretében hosszabb-rövidebb tanulmányok folytatása cél
jából.
Hosszabb külföldi útját november végén kezdte meg dr. Tárkányi 
Ferenc tudományos munkatárs, aki kétéves munkavállalásra uta- 
zott a dubnai Egyesitett Atomkutató Intézethez, Dubnába.
Dr.Bibok György tudományos munkatárs háromhetes akadémiai egyez 
menyes tanulmányúton volt Finnországban /Turkuban/ ciklotron 
üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok szerzésére.
1977 folyamán tovább erősödtek az intézet nemzetközi kapcsola
tai abból a szempontból is, hogy növekedett a tudományos együtt 
működések száma és ilyen együttműködések keretében ez évben 
több kutató utazott az ATOMKI-ból a partner intézetekhez, mint 
az előző években. /Е tanulmányutak adják az évi kiküldetések 
mintegy 20 %-át/.
A dubnai Egyesitett Atomkutató Intézettel fennálló együttműkö
dés keretében hat kutató utazott Dubnába 1-2 hetes tanulmány- 
utra; az obnyinszki Fizikai Energetikai Intézetben négy kutató 
töltött 2-3 hetet, a leningrádi Magfizikai intézetbe három ku
tató utazott ki együttműködési tanulmányútra.
Ugyancsak jó volt a kapcsolat a prágai Magfizikai Intézettel, 
ahova három kutató utazott 1-1 hetes tanulmányútra, továbbá a 
rossendorfi Központi Magfizikai Intézettel, ahol két kutató töl
tött 1-1 hetet.

* * *

1977.junius 22-én szocialista együttműködési szerződést Írtak 
alá a két intézmény vezetői a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem és az ATOMKI közötti együttműködés további elősegíté
sére. A KLTE és az ATOMKI között eddig is igen jó kapcsolat és 
hatékony együttműködés volt. Az uj szerződés értelmében az 
ATOMKI az eddigi gyakorlatnak megfelelően a továbbiakban is 
részt vesz a KLTE oktatási tevékenységében és mindent elkövet, 
hogy a tudományos minősítéssel rendelkező kutatók minél tevéke
nyebben kapcsolódjanak be a KLTE tudományos és oktatási felada
tainak megoldásába.
Az ATOMKI tagja lett a debreceni Városi Pártbizottság kezdemé
nyezésére 1977.november 1-én megalakult Debreceni Felsőoktatási 
és Kutatási Intézmények Tanácsának. A Tanács fő célkitűzései:
S társadalomban jelentkező üTj igény- knek a meglévő intézmények
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együttműködésével való jobb kielégítése, a tárgyi lehetőségek 
és a szellemi kapacitás jobb kihasználása, az anyagi és szel
lemi erők ésszerű koordinálása, az oktatási és kutatási tevé
kenység színvonalának emelése.

# # *

Az ATOMKI 1977.évi Alkotó Ifjúság pályázatára a kutatói kate
góriában négy, mig szakmunkás kategóriában két pályamunka ér
kezett be. A kutatói kategóriában az I.dijat dr. Tárkányi Fe
renc tudományos munkatárs, a II.dijat Sarkadi László tudományos 
segédmunkatárs nyerte el; szakmunkás kategóriában az első dijat 
nem adták ki, második dijat két pályázó nyert, ifj. Dombi Imre 
és Paróczay Imre szakmunkások.
Az ATOMKI kutatói 1977 év folyamán is résztvettek a Kossuth La
jos Tudományegyetem oktatási munkájában; összesen négy speciál
kollégiumot tartottak, tovább öt V.eves, négy IV.éves diploma
munkás hallgató vezetését és számos tudományos diákköri téma 
és nyári gyakorlat vezetését vállalták.
A korábbi évekhez hasonlóan négy középiskolai fizikatanár to- 
vábbképzését biztosítottuk az MTA Főtitkára által kiirt ösz
töndíjas rendszer keretein belül.
Vendégkutatóként egyetemi doktori fokozata megszerzése céljá
ból rendszeresen bejár és dolgozik az ATOMKI-ben egy fő egye
temi oktató.
Az országos középiskolai tanulmányi verseny fizika-matematika 
tárgyak két győztese 1977.szeptember 12-től egy-egy hetet töl
tött az ATOMKI-ben. Ez idő alatt a két középiskolai tanulónak 
alkalma nyílt arra, hogy az intézet egyes munkahelyein folyó 
kutatómunkával közelebbről megismerkedhessék.

*  # #

Az 1977-ben is rendszeresen megtartott referáló délutánok, ame
lyeket az ATOMKI közösen rendezett az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Magfizikai Szakcsoportjával, fontos fórumát jelentik 
az intézeten belüli szakmai továbbképzésnek. Az általában he
tente elhangzott előadásokat főként intézeti kutatók és ese
tenként felkért belföldi vagy külföldi vendégelőadók tartották, 
azokat nagy érdeklődés és élénk szakmai vita követte. 1977 év 
folyamán referáló délutánokon az alábbi előadások hangzottak el:
Január 6. 

Január 20. 

Január 27. 

Február 3.

Bohátka Sándor: A kvadrupól tömegspektrométer és egy 
újszerű alkalmazása /egyetemi doktori értekezés/
Murányi Ernőné : Hazai élelmiszereink mikroelem
tartalma /egyetemi doktori értekezés/
Székely Géza, Vertse Tamás: Az ATOMI PDP-11 számí
tógépének üzembe állítása
Diós Zoltán: Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
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Február 10. 

Február 17.

Február 24. 

Március 3. 

Március 10.

Március 17.

Március 24. 

Március 31. 

Április 14. 

Április 21.

Április 28. 

Május 5. 

Május 12.

Május 19.

Május 26.

Junius 2.

Végh László: Nagyspinü magállapotok. /Beszámoló 
a svédországi tanulmányutról/
Paál András: Az LSI áramkörök bevezetésének le
hetőségei Intézetünkben. /Beszámoló a barii 
(Olaszország) tanulmányutról/
Csikai Gyula /KLTE Kis.Fiz.Int./: Beszámoló az 
USA-ban és Marokkóban tett tanulmányutról
Uray István: Beszámoló a karlsruhei és heidelbergi 
gyorsitó laboratóriumokban tett látogatásról
Végh János, Berényi Dénes, Sarkadi László,
Koltay Ede, Kiss Ildikó, Seif el-Nasr S.A.H.: 
Felületi rétegek mélységi analizise (p,X) folya
matok segítségével
Tárkányi Ferenc: Beszámoló a "Gyors neutronok 
rosszindulatú daganatok kezelésére való alkalma
zásának vizsgálata" c. KGST munkaértekezletről
Kiss Adám /ELTE/: Atommagok uj óriásrezonanciáinak 
vizsgálata 100-170 MeV energiájú alfa-részek ru
galmatlan szórásával
Németh Judit /ELTE/: Pulzárok /mit tudunk meg a 
magerőkről a pulzárok vizsgálatából/
Valek Aladár, Végh László: A 2°Ne(d,p)21 Ne 
reakció vizsgálata
Cserny István, Kádár Imre: A 55Mn K-LL Auger-vo- 
nalainak mérése radioaktiv forrásból
Fényes Tibor: Kompakt ciklotronok és felhasználá
si lehetőségeik /Látogatás a turkui U-103 ciklot
ron laboratóriumban/
Веке Dezső /KLTE Alk.Fiz.Int./: Diffúziós jelen
ségek fémek felületein
Bacsó József, Kovács Pál: A REÁ alkalmazása hajak 
elemi Összetételének meghatározására
Cseh József, Vatai Endre, Gulyás János: Beszámoló 
ä faskenti XXVII. Magspektroszkópiai és atommag
szerkezeti konferenciáról
В.А.Шевченко /Государственный Университет им.
T.Г .Шевченно, Ниев/: Неупругое рассеяние нейтронов 
и модель Хауэера-Фешбаха.
Kees Prins /Utrecht, Physics Laboratory/: SPECTR, 
a complete data - acquisition and control - 
system for coincidence measurements in nuclear 
physics
Jeney Sándor: A biztosítóberendezések működési 
biztonságának kérdései /egyetemi doktori érteke
zés/
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Junius 9. 

Junius 16.

Junius 21. 

Junius 22.

Kövér László: Elektrolitikusan oxidált Pt felüle
tek fotoelektron spektroszkópiai vizsgálata
Kees Prins /Utrecht, Physics, Laboratory/: The 
history, the present and the future of the 
automation in the Physics Laboratory of Utrecht
J.J. Schmidt /NAÜ, Bées/: Nuclear data needs in 
science and technology
Ricz Sándor: Elektronokkal kiváltott belsőhéj- 
ionizációs vizsgálatok /egyetemi doktori érteke
zés/

Szeptember 8. Damjanovich Sándor: Modern sejtbiológiai kutatási 
módszerek

Szeptember 15.Angeli István /KLTE Kis . Fiz . Int. / : Magsugarak tö
meg szám-függésének finomszerkezete

Szeptember 29.B.Fastrup /University of Aarhus, Dania/: Inner
shell excitations in quasi-adiabatic ion-atom 
collisions; experimental and theoretical studies

Október 5. Ю .Ц.Ora нес я h, /ОИЯИ, Дубна/: Исследование и синтез 
сверхтяжелых элементов

Október 6. Р.Hille /Radiumforschungs Institut, Bées/: 
Experimental determination of the number of 
у-quanta in (n,n’y) nuclear reaction

Október 20. Valek Aladár: ̂ N, 20N, 23Na és 21*Mg magokon vég
bemenő (d,p) magreakciók reakció-mechanizmusának 
vizsgálata Е<з=0,31-0,67 MeV bombázó energiáknál 
/kandidátusi értekezés munkahelyi vitája/

Október 26.

November 9 .

November 10

November 17

December 1 .

December 8 .

Keizo Ishii /Tohoku Univ 
shell ionization induced

, Sendai, Japán/: Inner 
by heavy charged particles

K.O. Groeneveld /Inst, für Kernphysik Frankfurt 
am Main/: Investigations of heavy ion induced 
atomic processes
R. Dabanovic /Institut for Scientific Information 
European Branch, England/: Science Citation Index
■Szabó Gyula: Nehézionokkal végzett atomfizikai 
vizsgálatok /Beszámoló az egyéves NSZK-beli ta
nú lmányutról/
Mukoyama Takeshi: The Kg/KaX-ray Intensity Ratio 
from Heavy-Ion Bombardment
Berényi Dénes: Tudománypolitikai irányelvekkel kap
csolatos időszerű feladatok
Morvái Ferenc, vasdiplomás tanár: Debreceni fizika 
a század elején
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Az ATOMKI KÖZLEMÉNYEK évenként több számban jelenik 
meg. Tudományos intézeteknek cserepéldányképpen vagy 
kérésükre díjtalanul megküldjük, kötelezettség nélkül. 
Magánszemélyeknek esetenkénti kérésére 1-1 számot vagy 
különlenyomatot szivesen küldünk. Ilyen irányú kérése
ket az intézet könyvtárszolgálatához kell irányítani. 
/ATOMKI, 4001 Debrecen, Postafiók: 51./
Szerkesztő Bizottság: Szalay Sándor elnök, Gyarmati 
Borbála titkár, Berényi Dénes, Csikai Gyula,
Medveczky László.
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Atommag Kutató Intézete 
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ATOMKI Közlemények 20 (1978) 89-111
ENERGY STABILIZATION SYSTEM OF THE 5 MV VAN DE GRAAFF ACCELERATOR OF ATOMKI
À . K I S S /  E .K O L T A Y /  G Y .M O R IK /  A . P A A L /  M .R U B E C Z * /

E . SOMORJAI

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

In an earlier paper a general description of the ATOMKi 
5 MV Van de Graaff accelerator has been given [1]. 
Pressure vessel, annular lift and gas handling system 
have been described in [2]. In ref.[3] the design and 
the working parameters of the voltage generator have 
been presented. The glass insulator elements as well as 
technological questions have been described in [4]. The 
aim of the work described in the present paper was to 
develop an electronic system for stabilizing the beam 
energy to an accuracy of less than I keV prescribed by 
nuclear investigations to be performed on the accelerator.
AZ ATOMKI ÖT MILLIÓ VOLTOS VAN DE GRAAFF GYORSÍTÓJÁNAK 
ENERGIA STABILIZÁLÓ RENDSZERE.
Egy korábbi cikkben [1] általános leírást adtunk az in
tézet 5 millió Voltos gyorsítójáról, A nyomástartáI yt, 
gyűrűiiftet és a gázkezelő rendszert a [2] közleményben 
irtuk le. A feszültséggenerátor tervezését és működési 
paramétereit a [3] cikkben tárgyaltuk. A [4] közlemény
ben az üveg szigetelő elemeket tárgyaltuk technológiai 
kérdésekkel együtt. A jelen közleményben leirt munka 
célja az volt, hogy egy elektronikus rendszert dolgoz
zunk ki a nyaláb energiájának a gyorsitón végzendő mag
fizikai vizsgálatok által megkövetelt 1 MeV szintre 
történő stabilizálására.
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ЭЛЕНТРОСТАТИЧЕСНОГО УСНО- 
РИТЕЛЯ НА 5 МэВ в ATOMKI.
В предыдущей статье [1] было дано общее описание электро
статического ускорителя на 5 МэВ. Нотел, подвижная г плат
форма и система газового хозяйства были описаны с статье
[2]. В статье [3] были обсуждены подробности, связанные
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O r g a nization. Debrecen, Hungary
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с планировкой и эксплуатацией генератора высокого 
напряжения ускорителя. В статье [4] были описаны изоли
рующие стеклянные элементы и рассматривались некоторые 
технологические вопросы. В настоящей работе обсуждается 
электронная система, разработанная для стабилизации 
энергии пучка с необходимой в измерении ядерных реакций 
точностью М  кэВ.

1. General description
The energy stabilization of an electrostatic generator means 
the stabilization of the terminal voltage.
The schematic diagram of the energy stabilization system of 
the 5 MV Van de Graaff generator built in this Institute [1][2] [3] [4] is shown in Fig.l.
The electronic system employs two feedback loops. The slow 
stabilization loop regulates the spray current to the belt, 
whereas the fast one controls the corona loading of the high 
voltage terminal. Two error signals are generated by the use 
of two separate error signal devices. One of them is a 
reference field generating voltmeter (GVM),while the other 
one is composed of the analyzing magnet and its exit slits.
A mode selector switch is used for mixing error signals from 
these devices. It allows to select three different types of 
operation to be used according to the different working 
conditions of the accelerator. In GVM mode the whole system is 
controlled by the output signal of the generating voltmeter.
In BEAM mode the error signal from the slit amplifier is active, 
while the AUTO mode means the mixing of both signals. The AUTO 
mode is the most flexible one. It is used under the normal 
working conditions of the accelerator. A capacitive pick-up 
channel is added to the system for measuring the terminal 
ripple on an oscilloscope. The signal from the capacitive 
pick--up is not fed to the stabilization loops.
The detailed analysis of the two-loop stabilizer performed 
following Takacs [5] has been described in detail in [6]. In 
this technical report the major construction elements will be 
presented.

2. Voltage and energy sensing units
2.1. G e n e r a t i n g  voltmeter

As is mentioned in the general description, the generating 
voltmeter is not considered here as a rough equipment to 
indicate the terminal voltage only. It has also the task to 
control the stabilization system as an error signal device 
under the condition of low (or zero) intensity of the beam 
impinging on the exit slits of the magnetic analyzer. The 
jgenerating voltmeter should therefore be as accurate as to keep the 
^generator voltage within the working energy interval of the 
^slit device during a temporary lack of the analyzed beam. On 
'the other hand, when using low intensity beam continously, it
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corona control umt

anatizing
magnet

slit balance

Fig.l. Schematic diagram of the energy 
stabilization system.

1.ábra.Az energia stabilizáló rendszer 
diagrammja.

Рис.1. Блок-схема системы стабилизации 
энергии.
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should keep the energy of the beam within a reasonable range.
An improved version of the generating voltmeter published 
earlier [7,8] has been found to be suitable for this purpose. 
The elements of the voltmeter are shown in Fig.2. To make the 
calibration of the instrument independent of the rotor speed 
as far as possible a reference field generating voltmeter is 
used. The stator pick-up sectors are divided into two separate 
groups. One is used for sensing the field generated by the 
reference plate fed with highly stabilized d.c. voltage. The 
other set of pick-up sectors senses the field of the terminal.
A comparison of the a.c. signals of both channels will result 
in zero error signal in the case of equal fields at the surface 
of the sectors. If the error signal is zero, the generator 
voltage must be strictly proportional to the reference plate 
potential, which is easily measured by a d.c. digital voltmeter 
as it is of the order of 1000 volts. The insulators of the 
pick-up plates are hidden behind the sectors to prevent the 
build-up of charges on the insulator surfaces. The rotor is 
driven at approximately 300 rev/min. The traditional sectored 
disc rotor is substituted here by a rotor disc with four 
windows matching four stator sectors. This construction 
suppresses any vibrations of the rotor blades. The fringing 
field of the reference plate at the terminal sensing sectors 
is drastically diminished by the use of the grounded window 
plate and by placing the windows on the rotor disc in a large 
distance from the centre. The harmful effect of voltage surges 
following terminal sparking is decreased to a tolerable level 
by the grid at the generating voltmeter head.
The reference voltage scale is calibrated to the terminal 
voltage by means of nuclear resonances. The appearance of the 
terminal voltage corresponding to the preselected reference 
voltage is indicated by the zero reading of the balance meter 
connected to a phase-sensitive demodulator used for comparing 
terminal field and reference field signals.
The linearity of the generating voltmeter has been checked by 
measuring the reference channel a.c. output (measured at the 
input of the generating voltmeter amplifier) versus the 
reference plate voltage. The results are shown in Fig.3 with 
full line. The dashed line indicates the a.c. output of the 
terminal field channel generated by the fringing field of the 
reference plate at zero terminal voltage. The linearity is 
better than 0.05 %, the fringing field effect is less than
0.5 %. Long-time stability defined as the stability of the 
voltage Urefercnce channel at zero terminal potential is of
the order of 0.05 % for a period of 3 hours.
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Fig.2. Construction of the generating voltmeter. 
2.ábra.A rotációs voltmérő felépítése.
Рис,2 Ит-,г'‘гсукция роторного вольтметра.
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Fig.3. A.C. outputs of the generating voltmeter 
versus reference plate voltage expressed 
in generator voltage values.

3.ábra.A rotációs voltmérő kimenő váltófeszültségü 
jelei a referencia lemez generátorfeszültség 
értékeiben kifejezett feszültségének függvé
nyében.

Рис.З. Зависимость выходных импульсов роторного 
вольтметра от напряжения компенсирующей 
пластины в единицах напряжения генератора.

2. 2. C a p a a i t b V е ргак-ир p late

ierminal voltage ripples with frequencies higher than 0.5 Hz 
can continuously be monitored by a capacitive pick-up channel. 
An insulated plate put near the thank wall opposite the 
terminal can be used as a sensing element controlling the 
electronic circuit.
The plate-to-terminal and plate-to-tank capacities in series 
represent a capacitive voltage divider chain. The ripple to be 
measured at the plate at unit amplitude of the terminal ripple
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is easily adjustable by an additional capacity in parallel 
with the plate-to-tank capacity. Therefore no accurate 
dimensioning of the plate is needed. In our case the plate 
is of disc shape with diameter of 150 mm and is placed in an 
opening of 182 mm diameter.

2. 3. A n a l y z i n g  magnet

An analyzing magnet is used as the main energy measuring and 
error signal device.
The points relevant to the construction of sector magnetic 
field analyzers have been summarized by Braams and Smith [9]. 
As is shown there, the total relative momentum spread of 
particles passing through a prismatic homogeneous magnetic 
field is determined by

Ap/p=(s'/D'r)+(s'' /D 1'r)
with

D'=(£'/r)(1+tane')+1; D "  = (£''/r)(1+tane'') + 1.
Here entrance and exit slits of widths s' and s'1, respectively, 
are located at distances £' and £'' from the field boundaries, 
whereas the normals to the field boundaries at the points of 
entrance and exit make angles s' and e'1 with the central ray. 
The radius of curvature of the central ray is r. The relativ 
energy spread reads

Д Е / Е = 2 Д р / р .

The condition for focussing the beam from the entrance slit on 
the exit slit is expressed by the relation

, £ 1(a 1'£'1+r) + £''(a'£'+r) 
tan<f)= Ca'£ '+r )'( a * • £ "  +r )'-£'£ ' ' '

where Ф is the angle of beam deflection.
In the case of the present accelerator a 90-degree homogeneous 
field magnet has been built with r=800 mm radius of curvature. 
The field boundaries are normal to the central ray at the 
entrance and exit points (e'=e,,=0). To achieve a focussing of 
second order, the pole pieces are shaped to form a cylinder 
of 800 mm radius near to these points. For the special case 
considered the condition for focussing can be fulfilled by a 
symmetric arrangement with £'=£,,=800 mm resulting in a
magnification of M=l. Consequently slits of equal widths 
(s'ss'') are to be used.
With D'=D,,=2, here

Ap/p=(s *+s'')/2r.
Under these conditions a relative energy spread of ДЕ/Е=2.5х10 4 
can be achieved at a slit width of 0.1 mm. In order to 
diminish changes in the energy calibration of the generator 
due to incidental changes in the beam direction at the entrance
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slit, a third pair of slits of s ^ ^ s '  width has been insertea 
between the entrance slit and the field entrance point at the 
position of £'1'=410 mm. Under such conditions an analyzed 
beam of maximum intensity can be obtained only at beam steerer 
settings leading to a perpendicular entrance. At any rate, the 
possibility of deflecting particles of wrong energy along a 
trajectory not perpendicular to the field boundary can be 
completely avoided. The beam dimensions parallel to the field 
can also be cut by independent pairs of slits. The settings of 
these slits have only a minor influence on the energy spread. 
They are adjusted according mainly to the technical conditions 
of the measurements to be performed. The position of the beam 
at the entrance and exit planes as well as at the plane of 
s' ' ' can be approximately checked by measuring the asymmetry 
of the currents picked up by the adjacent slits. The currents 
of the exit slit pair amplified and compared by the logarithmic 
slit amplifiers serve as the main error signal for the 
stabilization.
Water-cooled field windings with a maximum excitation of 
30400 ampere*turns and with a resistance of 0.4 Ohm are made 
of 10x5 mm copper rods.
The required high energy resolution of the analyzing magnet 
is attained by a highly stabilized power supply for feeding 
the magnet coils. A 100 A/40V magnetic power supply built by_5 
DANFYSIK A/S (Denmark) providing a short-time stability<2x10 
has been used here. In this unit an additional nuclear magnetic 
resonance control input is available for increasing the 
stability of the magnetic field over the level determined by 
the stability of the current. As is shown by the energy 
calibration measurements the nominal energy resolution defined 
by the electron-optical parameters of the magnetic analyzer can 
be achieved without additional field control. The current is 
measured with an accuracy of 0.1% by a four-digit digital DC 
voltmeter type Tr-1651 (EMG-1361) and produced by the Factory 
for Electronic Measuring Gears (Hungary).
The field strength of the analyzing magnet is continuously 
measured by a nuclear magnetic resonance fluxmeter of type 
D-XK-310-004 built by the High Voltage Engineering Corporation 
(USA). Here a single proton-rich probe covers the wide field 
strength range from 0.5 to 19 kGauss in six remotely switched 
frequency bands in the_çange from 2 to 81 megacycles. A short- 
time stability of 2x10 does not limit the resolution of the 
analyzing magnet beyond the limitations in the electron-optical 
parameters. The absolute value of the field strength is 
determined by measuring the resonance frequency with an 
appropriate frequency counter. A eight-digit digital frequency 
meter of type PFL-16 built by the Institute for Development and 
Manufacture of Scientific Apparatus and Instrumentation (Z0PAN 
Company, Warsaw, Poland) is used for this purpose. The original 
frequency range of the counter (50 cycles-20 megacycles) is 
extended up to 100 megacycles by a frequency divider of type 
PDC-1 from the same company with a tenfold frequency divisd^
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3. Corona triode
As is mentioned in the general description, a corona triode is 
used as a variable load current source in the fast stabilization 
loop of the generator. This method has been first proposed by 
Ashby and Hanson is 1942 [10]. A recent analysis of the corona 
stabilization circuits of Van de Graaff accelerators can be 
found in the paper of Takacs [5].
The corona triode head working inside the vessel consists of a 
set of seven insulated steel needles, each being in circular 
openings at a grounded screening cap. It is facing the high 
voltage terminal and can be moved radially forth and back along 
a path of 550 mm length. The driving mechanism of the triode 
is placed outside the vessel. An electric motor type VT-114/4 
acting through a reducing gear and a threaded spindle moves 
the drive-shaft tube. It is led through a triple sliding seal 
into the vessel. The radial position of the corona triode is 
indicated by a voltmeter at the control desk fed through a 
ten-turn helical potentiometer driven by the threaded spindle 
through a reducing gear. A pair of limit switches is used for 
stopping the drive at both ends of the travel path. The speed 
of travel of the corona triode amounts to 2 mm/sec. No special 
guide-ways have been used for the mechanical determination of 
the movement except for the long bore-hole at the base flange. 
The outer head of the drive-shaft tube is loosely bound to the 
threaded shaft by a fork-shaped element, which travels along 
the threaded shaft when it rotates.
A second tube holding the insulated needles and housing the 
high voltage cable of the corona control unit is introduced 
into the drive-shaft tube. The longitudinal position of the 
needles with respect to the screening cap can be adjusted by 
setting the female screw head at the outer end of the drive- 
shaft tube.
The schematic drawing of the corona triode is given in Fig.4.

4. Major electronic components
4.1. R e f e r e n c e  p ower supply of the generating 

v o I tmeter

A high stability power supply is used for feeding the reference 
plate of the generating voltmeter with d.c. voltage in the 
interval of 0.4-4 kV. This unit is a modified version of the 
high voltage power supply of type TE-4 manufactured by ATOMKI. 
The stability of the output voltage amounts to 5Х10-Г for 10% 
mains change with a temperature coefficient 1*10 V°C. Ten-turn 
helical potentiometers are used as coarse and fine output 
adjustment elements. This combination provides an easy and accurate setting 
of the reference voltage to the prescribed value. The reference voltage
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corona triode head
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Fig.4. Construction o± the corona triode. 
4.ábra.A korona trióda felépitése.
Рис.4. Конструкция коронирующей стрелы.



is continuously displayed by a four-digit digital DC voltmeter 
type Tr-1651 (EMG-1361) with an accuracy of 0.1 % (product of 
the Factory for Electronic Measuring Gear, Hungary) connected 
to the reference plate by a precision 16 MOhm voltage divider 
chain. For the sake of convenient reading, the division of the 
chain is adjusted in a way to supply the digital voltmeter 
with one millionth of the corresponding generator voltage. 
Consequently, the null reading on the balance meter of the 
generating voltmeter indicates the generator voltage in million 
vo’lts corresponding to the value shown in volts by the digital 
voltmeter. The fine adjustment of the chain has been done on 
the basis of nuclear reaction measurements to be described in 
section 5.

4.2. G e n e r a t i n g  v o l t m e t e r  (G V M) a m p l i f i e r

The GVM amplifier (Fig.5.) accepts the reference signal, 
generated by the reference channel proportional to 
the stabilized negative high voltage on the reference plate 
as well as the measuring signal proportional to the positive

Fig.5. Circuit diagram of the generating voltmeter 
amplif ier.

5.ábra.A rotációs voltmérő erősitő elvi kapcsolási 
rajza.

Рис.5. Принципиальная схема усилителя роторного 
вольтметра.

voltage terminal. The amplifier consists of two high impedance 
emitter followers (Q1,Q3 and Q2,Q4). Their maximum output 
voltage is 10 ypp, as d etermined by the construction of the 
GVM, by the values of Cm ,Cr and the amplification factor.
200 c/s triangle voltages of the two channels are added by 
amplifier Q5-Q6 the to get an RVE error signal at the output 
of the Q7 emitter follower. It is then rectified by the phase 
sensitive demodulator and delivered through the mode selector 
switch to the main amplifier. After shaping, the RVR reference 
signal serves as a switching signal for the phase sensitive demodulator.
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4.3. P h a s e  sensitive d e m o d u l a t o r

The phase sensitive demodulator shown in Fig.6 is essentially 
a full-wave rectifier-amplifier circuit. Transistors Q1 and Q2 
act as switches which are turned off and on by the RSI and RS2 
shaped reference signals. The output of the generating voltmeter 
amplifier is coupled to the detector circuit by means of the 
transformer TR1. Thus the 200 c/s triangle error signal appears 
at the emitters of Q1 and Q2. Transistors Q1 and Q2 rectify 
this signal in a half-wave mode. After filtering, ICI adds up 
and amplifies the half-wave rectified signals, thus producing 
a full-wave rectified voltage at the output.

Fig.6. Circuit diagram of the phase sensitive 
demodulator.

6.ábra.A fázisérzékeny egyenirányitó elvi kap
csolási rajza.

Рис.6. Принципиальная схема фазового детентора.

4.4. S h a p i n g  of the r e f erence 
signa I

The reference-signal shaping circuit shown in Fig.7 consists 
of a difference amplifier Q1-Q2 with its input taken from the 
reference channel (RVR) of the generating voltmeter amplifier. 
It provides two outputs with 10V peak-to-peak voltage in 
opposite phase. RSI and RS2 outputs are used to drive the phas 
sensitive detector circuits.

^0  ®AGTAÄ '
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Fig.7. Circuit diagram of the reference-signal 
shaping unit.

7.ábra.A referencia jel formálókörének elvi kap
csolási rajza.

Рис.7. Принципиальная схема устройства формиро
вания опорного сигнала.

4.5. L o g a r i t h m i c  s l i t - c u r r e n t  
amp l i f i e r

The logarithmic slit-current amplifier consists of two slit- 
current channels. The reason for using logarithmic response 
in the slit-current amplifiers is to get an error signal at 
the output of the amplifiers nearly independent of the 
variations in ion beam intensity. The application of a linear 
slit-current amplifier would result in an error signal 
proportional not only to the deviation in energy but also to 
the beam intensity. The two-channel logarithmic amplifier is 
shown in Fig. 8. ICI and the associated components form _5
current-voltage converter. It generates 0.01-10 V for 10 -10 A
slit current at the given 106 Ohm feedback resistor. At the 
inputof the electrometers (IC1,IC4) protection circuits are built 
in toprotect the electrometers against damages due to the high 
voltage generated on the unloaded slits. Each circuit is composed 
of a 100 Volt spark gap, D1,D2 diodes and an RC network. IC2,IC3 
and Q1,Q2 form a logarithmic amplifier with a nominal output of 
0,5 V/decade. IC7 serves as a differential amplifier with 
variable amplification of xl, x0.3, x0.03 to compensate loop 
gain changes resulting dominantly from the adjustment of the 
corona position. Its output voltage (RE0) is proportional to 
the difference between the outputs of the two slit amplifiers
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Fig. 8. Circuit diagram of the two-channel 
logarithmic slit-current amplifier.

8.ábra.A kétcsatornás logaritmikus résáram- 
erősitó elvi kapcsolási rajza.

Рис.8. Принципиальная схема двунанального
логарифмического усилителя тока щелей.

4.6. C a p a c i t i v e  pick-up a m p l i f i e r

The capacitive pick-up channel does not play an active role 
in the present energy stabilizing system. It is only used as 
a sensitive tool in monitoring the fluctuation of the terminal 
voltage. The amplifier of the channel is shown in Fig.9. It 
works as a non-inverting amplifier using capacitors as input 
and feedback elements. The input capacitor is represented by 
the capacitance between the pick-up plate and the vessel.
The feedback capacitor is selected so as to provide a sensitivity 
of 1 kV/div when used with a monitoring oscilloscope with a 
sensitivity of 1 V/div. The frequency response of the amplifier 
is flat from 0.5 c/s to 2 kc/s. The low cut-off frequency is 
determined by the resistance in parallel with the feedback 
capacitor. The high cut-off frequency is determined by the 
protective network for the input terminal of the amplifier.

4.7. Mode s e l e c t o r  switch, m ain a m p l i f i e r  
and c o r o n a  control unit.

The energy control system provides three possible modes of 
operation:
- terminal voltage changes are sensed by the slit current 

amplifiers ( BEAM-mode)
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Fig.9. Circuit diagram of the capacitive pick-up 
amplifier.

9.ábra.A kapacitiv jelfelvevő erősitő elvi kap
csolási rajza.

Рис.9. Принципиальная схема усилителя емностного 
датчика.

- the error signal of the generating voltmeter is used for 
control (GVM-mode)

- an additive mixture of both above error signals is used for 
control (AUTO-mode).

The application of the additive mixture is very useful when 
the energy of a low-intensity ion beam is to be controlled in 
the presence of a stronger beam component of other charges or1 
masses. This method has been described in detail by Brookshier 
et al [11].
The realization of the mode selector switch together with the 
main amplifier and corona control unit is shown in Fig.10.
The main amplifier supplies a control voltage to the grid of 
the corona-control tetrode (YL 1400). This voltage can be 
monitored by an oscilloscope at the measuring point MONA with 
a sensitivity of 5 V/div. The grid voltage changes from -10 V 
to 5 V. This interval corresponds to 0-150 yA corona current 
at 30 yA quiscent current. Diodes D1,D2 prevent the control .alba 
from working in the grid current mode. A spark gap is provided 
in the anode circuit of the YL 1400 control tube to protect 
the output amplifier against damages due to a breakdown from 
the high voltage terminal to the corona needles.

4.8. Spray current generator

Positive charge is sprayed onto the inner surface of the 
ascending belt from a comb constructed of sewing machine needles 
of 0.8 mm diameter. The comb is divided into ten insulated 
sectors with 15 needles per sector, each one connected to the 
charging power supply through a 50 MOhm resistance. An insulated, 
counterelectrode is positioned across the belt at the level, of
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Fig.10. Circuit diagram of the fast control channel.
10.ábra.A gyorsszabályzó kör elvi kapcsolási rajza.
Рис.10. Принципиальная схема системы быстрой 

стабилизации.



;he needles. At higher gas pressure an additional d.c. high 
voltage up to 25 kVolt can be added to this electrode in order 
со increase the total charging voltage. Depending on the quality 
of the charging belt used, the needles are substituted in some 
cases by a charging grid. This replacement does not mean a 
change in the charging circuit except for a decrease in the 
total charging voltage to be used.
The charging current to the belt is supplied by a current- 
generator constructed on the basis of the scheme described by 
Gabet and Taieb [12,13] improved as described in earlier works 
of the ATOMKI group [14,9]. A 50 kVolt 2 mA d.c. source of 
BS-222-a type manufactured by TESLA Works (Czecho-Slovakia)is 
connected to the charging electrode through a series current 
generator working at the potential of the needles normally 
between 10 and 50 kV. The scheme of the circuit is shown in 
Fig.11. A normal EF-86 pentode is used as a current regulating

IN +50W

Fig. 11. Circuit diagram of the spray-current generator.
11.ábra.A töltőáram generátor elvi kapcsolási rajza.
Р и с .  1 1 .  П р и н ц и п и а л ь н а я  Gxena генератора тона э а р я д н и  ленты.
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element with a current independent of the voltage at its anode, 
while two high voltage triodes in series are applied as elements 
supporting the high voltage difference between the power supply- 
terminal and the charging points. The latter tubes are of the 
type PD 500 normally used as shunt stabilizer triodes in colour 
TV receivers up to anode voltage of 25 kV. TR1 insulator 
transformer serves for powering the unit at the elevated 
voltage of the needles. The current of the stabilizer is 
controlled by the light intensity of a lamp driven by the spray 
current control unit to be described in the next section.
The light is conducted to a phototransistor by a light pipe.

In contrast to the earlier realisations, [9,12-14] this 
system is built in a compact formas shown in Fig. 12.

Fig.12. Photograph of the spray-current generator. 
12.ábra.A töltőáram generátor fényképe.
Рис.12. Фотография генератора тона зарядки ленты.
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The stabilizer is built in a closed box in the upper part 
the system. The high voltage divider chain is surrounded by a 
series of equipotential rings. The compensation time constant 
of the system is adjusted to a value of 6 s by the means of 
the capacitor C5. In Fig.13 the charging current is plotted 
vs. the input d.c. voltage for a number of different light- 
control settings of the manual adjustment knob on the control 
unit.

Fig.13. Output current versus d.c. anode voltage characteristic 
of the spray current generator at different settings 
of the manual current control knob.

13.ábra.Töltőáram-anódegyenfeszültség karakterisztikák a 
töltőáram generátorhoz, a kézi töltőáramszabályzó 
különböző beállításainál.

°ис.13. Зависимость тока зарядки от анодного напряжения
генератора тока зарядки ленты при различных положе
ниях регулирующего потенциометра.

4.9. S p r a y - c u r r ent control unit and 
integra tor

The open loop gain of the one-loop corona stabilizing system 
at zero frequency (f=0) is limited because of an transit time 
of the ions between the corona triode and high voltage terminal. 
This finite gain at f=0 would prevent the accelerator from 
recovering from long-time drift without manual intervention. 
Due to this condition such a system is not suitable for 
semiautomatic operation. In order to overcome this difficulty, 
a second control loop has been introduced which increases the 
open loop gain at f=0. This second or slow control loop 
(see Fig.l) consists of the spray-current generator and an
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elect r o n i c  in t e g r a t o r .  The s p r a y - c u r r e n t  gen e r a t o r  can be 
controlled m a n u a l l y  with the P ten-turn p o t e n t i o m e t e r  ( F i g . 14 
or a u t o matically w h e n  SI is switched to A U T  position. In the 
l a t t e r  case Q1 - Q 5 ,  ^ and C^ ^ form a n  e lectronic integrator
w i t h  80 dB open l o o p  gain an d  T ^ n t =0.1 sec constant. The
e r r o r  signal of t h e  i n tegrator is d e r i v e d  fro m  the m o d e  
s e l e c t o r  switch. T h e  s p r a y - c u r r e n t  c o n t r o l  uni t  is opto-coupled 
to the s p r a y - c u r r e n t  generator.

Fig.14. Circuit diagram of the spray-current 
control unit.

14.ábra.A töltőáram szabályzó kör elvi kapcsolási 
rajza.

Рис.14. Принципиальная схема устройства управления 
тон а  зарядни ленты.

5. P e r f o r m a n c e  t ests

The performance of the whole stabilization system has been 
t e s t e d  by a series of nuclear reaction measurements aiming at 
the d e t e rmination o f  the beam energy spread and the long term 
s t a b i l i t y  of the energy calibration.
T y p i c a l  results are presented in Fig.15. Here the beam energy 
spread and long term stability have been checked by taking th 
r e s o n a n c e  curves a t  the primary calibration points [15] [16] 
of 2 7A1(p ?y )28 Si reaction at ( 991.88±0.04) keV and of the 
r e a c t i o n  13C(p,y)ll*N at (1747.6±0.5) keV [17] labelled as 
c u r v e s  A and B, respectively. Curve C corresponds to a 
r e p e t i t i o n  of the measurement A after a time of six weeks. The 
c a l i b r a t i o n  c o n s t a n t  of the analyzing magnet has been calculated 
fo r  the three different curves independently from the 
r e l a t i v i s t i c  expression [15]

k=2EE0/(2E0-E)v2 ,
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Fig.15. Excitation curves used for the energy calibration of the
accéléra tor. E , and E mean the calibration energies cal exp 0
taken from the literature and the experimental energy
values calculated from the average к-value, respectively.

15. ábra. A gyorsitó energiakalibrálására használt gerjesztési függ
vények. E . és E az irodalmi kalibrációs értékeket 

J cal exp
illetve az átlagos к értékből számitott kísérleti energia 
értékeket jelenti.

Рис. 15. Функции возбуждения, использованные для калибровки энергии 
ускорителя. Е̂ д1 и Е^^ обозначают литературные калибровоч
ные значения и экспериментальные значения энергии, вычислен 
ные из среднего значения к.

here Е0 denotes the rest energy of the bombarding proton,
E denotes the resonance energy,
V denotes the frequency of the nuclear magnetic 

resonance corresponding to the magnetic field 
strength at the resonance in the excitation curve 
of the nuclear reaction considered.

The average of the three к values
k=(l7.9459±0.003)keV Mc/s~2

has been used for calculating energy values E from the 
observed v values. The A = Efi -E^.^ difference has been considered
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as a value characterizing the reproducibility and the long
term stability of the energy calibration. As is shown in the 
upper part of the figure,A remains in the region of a few 
hundred electronvolt. The energy spread, i.e. the energy 
difference belonging to the (7/8-1/8) intensity difference 
obtained from the integral excitation curves for the 
27Al(p,y)28Si resonance, has been found to be of the order of 
1 keV. The width of the entrance and exit slits was 3 mm during 
these experiments.
Measurements performed as parts of nuclear investigations being 
made on the machine also indicate the reliability of the present 
system in everyday work.
Narrow parts of excitation curves taken in the 27A1(p,у)28 Si, 
7Li(p,n)7Be and 4°Ca(p,p)ц°Ca nuclear reactions at different 
regions of the energy scale of the generator are shown in 
Fig.16.

Fig.16. Typical excitation curves taken in nuclear 
reaction measurements at the accelerator.

16.ábra.A gyorsitón végzett magreakció vizsgálatokból 
származó tipikus gerjesztési függvények.

Рис.16. Типичные функции возбуждения, полученные при 
изучении ядерных реанций на ускорителе.

As indicated by the smooth variation of the intensities 
observed and by the good agreement between the experimental 
points and calculated curves in the latter case [18] the 
stability of the energy is kept throughout the whole energy 
region. A typical value of 300-400 eVolt was found as the 
easily attainable minimum energy step in taking excitation 
curves during these experiments. For looking at finer details 
a computer-controlled target voltage modulator system has also been 
developed [19].

Referee: I.Kádár
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TAPASZTALATOK A HEGEDÜS-FELE TÖBBLÉPCSŐS MINIMALIZÁLÁSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓAN
t a m k Ó Ár p á d *, s z é k e l y g eza

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

A Hegedüs-féle többszintes eljárást vizsgáltuk 
függvényillesztéseknél felmerülő legkisebb négyzetes 
függvények minimalizálása esetén, úgy hogy az egyes 
szinteken néhány Newton-tipu su módszert használtunk. 
Kiderült, hogy az eljárás akkor igényel kevesebb 
számítást mint a szintezés nélküli módszerek, amikor 
az első szintre a függvény lineáris paramétereit vá
lasztjuk és a függvény számítására speciálisan szer
vezett programot Írunk. A cikk tartalmazza a program 
folyamatábráját és a próbaszámítások eredményeit is.
EXPERIENCE ON THE MULTILEVEL MINIMIZATION METHOD 
OF HEGEDŰS.
The multilevel method of Hegedűs was studied in the 
case of I ea st-squa res function minimization at fitting 
functions. Some Newton-type methods were used on the 
different levels. It turned out that this method 
needs less numerical work than methods without 
hierarchizatiоn, when the linear parameters of the 
function are choosen at the first level and a spec ia I I у 
organized program is written for the function 
calculations. The flow chart of the program and the 
results of the control computations are given.
ОПЫТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ХЕГЕДЫША ДЛЯ СЕПАРАЦИИ 
В МИНИМИЗАЦИИ.
Изучался метод Хегедыша для сепарации переменных в 
случае минимизации функций наименьших квадратов при 
подгонках функций используя на некоторых уровнях ва 
рианты метода Ньютона. Выяснилось, что этим методом 
в том случае требуется меньшего расчета чем методами 
без сепарации, когда на первый уровень выбраны линей 
ные параметры функции и функция расчитывается специаль 
но организованной программой. В статье также при
водятся блок-схема программы и результаты контрольных 
расчетов.

Kossuth Lajos Tudományegyetem



B e v e z e t é s

Intézetünkben a kutatómunka során felmerülő leggyakoribb szá
mítási feladat kísérleti vagy más módon kapott adatokra elmé
leti függvény illesztése. Ezen feladat megoldása általában a 
"legkisebb négyzetes függvény" minimalizálását jelenti. A szak- 
irodalomban sok módszer ismeretes a fenti probléma ilyen meg
oldására, melyek közül a Newton-tipusu eljárásokat használják 
leggyakrabban. Ezek jó hatásfokú, különösen "jó" kezdeti érté
keknél igen gyors eljárások, azonban ha a változók száma elég 
nagy, az eljárás lelassul és memóriakapacitás-problémák merül
hetnek meg, ugyanis nagyméretű mátrixokkal kell műveleteket 
végezni. Ezért keltette fel érdeklődésünket Hegedűs Csaba 
cikke [1], amelyben leirt eljárást a gyakorlatban megvalósí
tottuk. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkról számolunk itt 
be.

1. A  l é p c s ő s  m ó d s z e r

Legyen f:Rn->-R kétszer folytonosan differenciálható függvény. 
Tekintsük a következő általános minimalizálási feladatot:

min{f(x); x&Rn}.
Partíciónáljuk az x vektort a következőképpen

x = CR1 ©  R , i+k =n

(1)

(2)
Bevezetve a

f i (x2 )=min{f ( x j  ,x 2 ) ; x 1C R 1 } (3)
függvényt, megoldandó a

miníf 1 (x2 ) ;x2  ̂Rk) (4)
feladat.
Ily módon a feladatot két szintre bontottuk. Mivel fi(хг) érté
ke a gyakorlatban a számítási eljárás kezdőértékétől is függ, 
ezért a módszer csak lokális minimum megkeresésére használható. 
Természetesen több, mint két szintet is bevezethettünk volna a 
fenti módon.
Fogadjuk el a következő definíciót.
Legyen A egy 
pen

nxn-es mátrix.
Ía h  a12n

^ \Аг1 Аг г/

Partíciónáljuk
i
к

ahol i+k=n.
Legyen Aii invertálható.
Ekkor Aii Schur-kompiemense A-ra nézve:

A-t a következőkép-

(A/Ai1 )-A2 2 —A21A11A12•
Fenti összefüggés számos tulajdonsággal bir, melyekkel itt nem 
foglalkozunk. (Esd. [23. 2314
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Nyilvánvaló, hogy az első szinten(3)-hoz a gradiens 
Hesse-mátrix megadható a következőképpen:

ЭТ Э
_̂ i (2Si )= 1 2 )9 Hll^-1^=‘äx7 э х7£^-1’- 2^’
9 э Tahol sorvektort, -r— oszlopvektort eredményez.
о X о X

és a

Osszuk
követke

fel az f függvény x ponthoz 
ző módon /1 к(H*1 Hí 2Tu/ \ 9

1 2 1 Hí

tartozó Hesse-mátrixát a

i
к ’

ahol i+k=n.
A módszer elméleti alapját a következő két lemma adja, melye
ket bizonyítás nélkül közlünk.
LEMMA 1. A (4) feladathoz a gradiens és a Hesse-mátrix megadhatók a követ
kező módon rj, ^

(a) g2 (x2 )=-д|— f 1 (x2 )=^-f (xi ,x2 )—  —  oX 2 —  0X2 —  —
T

(b) H2 2 (X2 ) = g-̂— 1 (хг ) = (h (x i  ,X2 )/Hl 1 (x° ,x2 I ,
о ,

ahol x1 — a (3)-ban kapott minimumhely - x2 függvénye.
LEMMA 2. A fent definiált H valós, szimmetrikus mátrix akkor 
és csak akkor pozitiv definit, ha Hí 1 és (H/H11) pozitiv de
finit mátrixok.
A két lemma segítségével már könnyen belátható az alábbi
TÉTEL. Legyen f : Rn-*R kétszer folytonosan differenciálható 
függvény, és tegyük fel, hogy az (1) problémát vizsgáljuk a 
kétlépcsős módszerrel. Ekkor, ha mindkét szinten lokális mini
mum van, az (l)-beli f(x)-nek is lokális minimuma van.

О оBIZONYÍTÁS. Legyen a megoldás х0=(х1,хг) a kétlépcsős módszer
rel"! Mindkét szinten lokális minimum van, ebből következik, 
hogy f gradiense az x0 pontban "eltűnik". LEMMA 1. (b) állí
tása és LEMMA 2. biztosítja, hogy H az x0 pontban pozitiv de
finit, igy f-nek x0"han lokális minimuma van.
Ezen módszer leírása - a részletes elmélettel - teljes egé
szében megtalálható [l]-ben. Mivel ott a szerző nem tért ki a 
teljes gyakorlati leírásra, ezért a fenti módszerre progra
mot készítettünk, melyet kipróbáltunk néhány, az ATOMKI-ben 
jellemző függvényillesztési feladatra.
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2. A módszer várható előnyei
A lépcsős ( vagy szintezéses) módszer gyakorlati vizsgálatával 
arra a kérdésre próbáltunk választ kapni, hogy a szintezés nél
küli módszerekhez viszonyítva hogyan alakulnak e módszer szá
mítási igényei. Vizsgálatainkat csak néhány Newton-tipusu al- 
módszerre (= az egyes szinteken alkalmazott minimumkereső 
módszer) terjesztettük ki, mivel egyrészt a lépcsős módszer 
sugallja a Hesse-mátrix vagy valamely közelítésének felhaszná
lását, másrészt e módszerek számítanak a leghatékonyabbaknak 
a legkisebb négyzetes függvény minimalizálásának esetén.
Az alábbiakban arra adunk becslést, hogy milyen esetben érhe
tő el nyereség számítási időben, ha a tapasztalatunk szerinti 
leggyorsabb -Gauss-Newton-módszert alkalmazzuk almódszerként 
mindkét szinten. C(.,.,.)-vel jelölve az argumentumok kiszámí
tásához szükséges lebegőpontos szorzások számát 1 ), programunkban 
a számítási igények a következők voltak:

C ( ^ H ) = N ( ^ Í 2  + F)
С(дх)N n3 + 3n2

?

C(gi ,H11)=N(i^i+F1), 
i3 +3i2C(Дх!)= --2--- »

V 2 . qv+ 9C ( g_2 ;H22)=N( + F2 ) , (5)

C(H12 ,H22)-Nik +
nf A k3 +3k2C( Дх2 ) = ---*---

ik 2 i + k+1 5

ahol N a függvényre jellemző állandó (itt a mérési pontok 
száma), F a függvénynek és parciális deriváltjainak az egy 
pontban történő kiszámításához szükséges lebegőpontos szorzá
sok száma, Дх az x vektor javítása, az alsó 1 és 2 index a 
megfelelő szTntekre utal, a többi jelölés az I.fejezetben 
definiált.
Egyetlen iterációt tekintve akkor kapunk nyereséget (D-t ), ha 
D=C(g_,H) + C( Ax)-£[C(_g! ,H 1 ! )+C(Axi )]—С (£2,H22)-C(H12,Н22)-С(Дх2)>0, 
ahol l az első lépcsőben szükséges iterációs lépések száma.
Az (5) értékeket behelyettesítve 
D = N(F-ÄFi-F2-( £-1 )— Í^i) + ik U - 1 ) i3 +3i 2 (.6 )

müveitek száma minden esetben lé- 
multiplikativ műveletek számával.



adódik. Mivel F<Fi+F2 és a gyakorlatban N>>n jellemző, ezért 
látható, hogy £ csak ritkán lehet 1-nél nagyobb érték. Ha az 
elméleti függvény az első szinten figyelembe vett változóiban 
lineáris, akkor elegendő az £=1 fennállása. Egy iterációs lé
pést tekintve, tehát csak lineáris első lépcső esetén várható 
nyereség.
£=1 esetén (6) szerint a nyereség:

D=N [F-(F!+F2)]+ ■-k-̂-n-̂ +-5-)- . (7)
Amennyiben a két szinten csak a legszükségesebb számításokat 
végezzük, akkor Fi+F2 csak kevéssel nagyobb mint F. A több
szintes módszer tehát akkor hatékony, ha az elméleti függvény
nek és parciális deriváltjainak a kiszámítására ilyen értelem
ben optimális programot Írunk és ha a paramétereket úgy cso
portosítjuk a szinteken, hogy D pozitív tagja (=D+) maximális 
legyen. A paramétervektor particionálására vonatkozó optimális 
i értékeket az 1.táblázatban tüntettük fel n=3-tól n=20-ig.
A táblázatban található iQp-j- értékek természetesen csak akkor
érhetők el, ha legalább ennyi változójában lineáris az elméle
ti függvény.
Amennyiben a módszer az iterációs lépések számának csökkenését 
eredményezi, úgy akár nemlineáris első lépcső esetén is csök
kenhet a számítási idő.

1.Táblázat

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

■'•opt 1 2 2 3 3 4 4___ 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9

D + 10 22 39 63 96 136 190 252 330 4 20 525 648 784 945 1120 1320 1540 1782

3. A program leirása
Vizsgálatainkat két program segítségével végeztük. Az egyik 
- amelynek egyszerűsített sémája az 1.ábrán látható - a Newton
vagy a Gauss-Newton-módszert alkalmazza mindkét szinten. E 
programot elláttuk Levenberg-Marquardt-féle [7] kétparaméteres, 
stabilitást növelő módosítással, melyet csak a 11-paraméteres 
mintafüggvény esetén kellett alkalmaznunk. A másik program az 
FMFP [8] nevű - a Davidon-Fletcher-Powell-féle kvázi-Newton 
módszere [9]^irt - szubrutint aktivizálja, melyhez az 1.ábrán 
látható 1. lépcső szolgál függvényül azzal a kiegészítéssel, 
hogy a minimális xi-hez még az S (lásd (8)-at) és £ 2 értékét 
is kiszámítja.
Mivel a programok mindkét szinten hívják az elméleti függvényt, 
de annak nem minden információját használják fel az adott szin
ten, emiatt az elméleti függvény szubrutinját úgy készítettük 
el, hogy mindig csak a gradiens megfelelő részéhez szükséges
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l.ábra. A program működése Newton vagy Gauss- 
Newton almódszerek esetén.

Fig.l. Program operation in the case of Newton 
or Gauss-Newton submethods.

Рис.1. Работа программы в случае подметодов 
Ньютона или Гаусса-Ньютона.



értékeket számolja. A programox részletes leírását itt nem kö
zöljük, mert a Schur-komplemens számításán kívül csak közis
mert megoldásokat tartalmaznak. A programlistákat és a bemenő 
adatokat kívánságra szívesen rendelkezésre bocsájtjuk. A Schur- 
komplemens számítását végző programrész részletes blokkdiag
ramja a 2.ábrán látható.
Megemlítjük még, hogy a programok képesek szintezés nélkül is 
elvégezni a legkisebb négyzetes minimalizálást, igy az ellen
őrző futtatásokat is ezekkel végezhettük.

A programokat FORTRAN IV nyelven, PDP-11/40 gépre irtuk, a 
futtatáshoz szükséges információk a főszegmensek COMMENT sorai
ban találhatók.

4. Futási eredmények, tapasztalatok
Az eljárást négy illesztési feladathoz [5], [6], [4], [7] próbál
tuk ki. Az elméleti függvények rendre a következők voltak
1./ f(p,x)=exp(-xjp+x2)+exp(-0.05p+x3)
2 ./ f(p,x)=X! ( 1-exp(-xi*p) )+x2p-( ~  ~ x 3 ) ( 1 —exp(—x5p) )

A  5

3. / f(p,x)=X! +x2p+x3p2+x4exp(- 'f e X4 ^ ■)
—  ^x 6

4. / f(p,x)=x1exp(-x5p)+x2exp[-x6(p-x9)2]+x3exp[-x7(p-Xj 0)2] +
+х„ехр[-х8(p—X ! 1 )2]

A módszerrel minimalizált függvény
N

S(x) = I —4— ( Y . - f ( Pj 5x ) ) 2 volt. (8)
j = 1 3

A futási eredményeket a 2.táblázat tartalmazza, a bemenő ada
tok a hivatkozásokban megtalálhatók.
A táblázatból elsősorban az olvasható ki, hogy különböző almpd- 
szereket választva, mind a többszintes, mind a szintezés nél
küli módszer igen különböző hatékonyságú.
A Newton-módszer /N és N(N)/, amely az egzakt Hesse-mátrixszal 
dolgozik, a 16-ból 8 esetben nem adott eredményt és a szinte- 
zéses esetben még kevésbé volt stabil. A Gauss-Newton-módszer 
/G-N és G-N(G-N)/ adta a legjobb eredményeket, és úgy tűnik, 
hogy lineáris első lépcső esetén kisebb paraméterszámnál nagy
jából azonos, nagyobb paraméterszámnál kevesebb időt igényel a 
kétszintes módszer a szintezés nélkülinél. A DFP módszer 
/DFP és DFP(G-N)/ stabilan, de sok függvényhivás árán konver
gált. Ha az első szinten Gauss-Newton-, a második szinten DFP 
módszert alkalmaztunk, akkor az első mintafüggvénytől eltekint
ve itt szembetűnő a számítási igény csökkenése.
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2.ábra. A Schur-komplemens számítása. 
Fig.2. Calculation of Schur complement. 
рмо.2„ Вычисление дополнения Шура.
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2. T á b l á z a t

M
ód

sz
er

1 .  m in ta fv .  
n= 3 , i  = 2

2. m i n t a f v .  
n - 5, i  = 3

3. m in ta fv .  
n=6, i=4

4 .  m in ta fv .  
n = l l ,  i=4

-A IX 03 *A i ß <XI ÎB - A -B

i t e r idő iter idő iter idő i t e r id5 iter idő i t e r idő i t e r idő iter idő
N 6 0.9 18 2.7 10 3.1 - - 4 1.5 7 2.6 - - - -
N(N) 2 0.8 - - 4 1.6 - 4 1.6 - - - - - -

G-N 3 0.4 10 1.3 4 0.9 7 1.6 4 1.1 6 1.6 10 20.2 15 30.1

G-N(G-N) 2 0.6 5 2.2 4 1.2 4 1.2 4 1.1 6 1.7 8 16.9 13 27.3

DFP 7 1.4 31 5.8 12 4.9 24 8.9 29 10.3 72 22.5 51 167.9 44 135.4

DFP(G-N) 1 0.5 2 9.2 7 3.8 8 6.7 11 4.6 13 5.6 31 145.3 27 118.1

Jelölések:
N, G-N, DFP: szintezés nélküli Newton-, Gauss-Newton- és 

Dávidon-Fleteher-Powell-módszerek,
N(N), G-N(G-N), DFP(G-N): szintezéses módszerek, a második

lépcsőben N, G-N, és DFP, az első 
lépcsőben rendre N, G-N és G-N al- 
móds zerrel,

idő: számitási idő másodpercekben,
iter: az adott módszer iterációs lépéseinek száma,
Хд, Xgí a paramétervektor különböző kezdőértékei,
n, i: a paramétervektor teljes és első lépcsőbeli demenzió- 

s z áma.

Általános tendenciaként tapasztalható a szintezés bevezetése 
esetén az iterációszám csökkenése, mely azokban az esetekben 
ahol nyereséget tapasztaltunk, a számitásigény csökkenésének 
fő oka.
Eredményeink alapján a vizsgált három módszer közül a Gauss- 
Newton-módszert ajánlhatjuk a szintezéses módszer almódszere- 
ként lineáris első lépcső esetén. A második lépcsőben a stabi' 
litás növelhető a Gauss-Newton-módszer Levenberg-Marquardt- 
féle módosításával vagy akár a DFP módszer használatával.
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Végezetül köszönetét mondunk Hegedűs Csabának, a módszer mef, 
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ATOMKI Közlemények 20 (1978)123-131

ELEKTROSZTATIKUS TEREK POTENCIÁLELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA TÚLRELAXÁLÁS MÓDSZERÉVEL
KOMLÓSSI GYULA *

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

A dolgozat az elektrosztatikus tereket Ieiró Laplace- 
egyenlet véges differenciák segítségével történő meg
oldásának módszereivel foglalkozik. Felhívja a fi
gyelmet a tulrelaxálás módszerében fellépő gyorsító 
faktor meghatározásának nehézségeire, és ezek kikü
szöbölésének egy lehetséges módját ismerteti. Végül 
összehasonlítást tesz a tu I re Iaxációs módszer és az 
ш=1.0, ш*1.375 faktorokkal végzett Gauss-Seide I-fé I t 
iterációs módszer között. A fenti számításokra egy 
henger-tükör tipusu elektron spektrométer tervezése
kor került sor.
ELECTROSTATIC POTENCIÁL DISTRIBUTION DETERMINATION 
BY OVER-RELAXATION METHOD.
Finite element methods for the approximate solution 
of Laplace’s equation describing electrostatic fields 
are shortly reviewed. Particular emphasis is given 
to the problems connected with the determination of 
the accelerating factor in the ovei— relaxation 
method, and a practical solution to these problems 
is proposed. Finally, a comparison is given between 
the over-re I axation method and the Gauss-Seidel 
iteration method using factors ш-1.0 and ш=1.375. 
Calculations were carried out in connection with th 
design of a cylindrical mirror electron spectrometer.
ВЫЧИСЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕНТРОСТАТИЧЕСНОГО ПОЛЯ 
РЕЛЯНСАЦИВННЫМ МЕТОДОМ.
В статье дается норстное описание методов решения 
уровнения Лапласа, описывающего распределение электро 
статического поля, с помощью разностей. Статья обра
щает внимание на трудности в определении фактора ус
корения в методе реляксаций и показывает способ их 
устранения. Дается сравнение релянсационного метода 
и итерационного метода Гаусса-Сейделя применением 
факторов ш=1.0 и ш=1.375. Указанные расчеты проводи
лись в связи с разработкой электронного спектрометр' 
типа цилиндрического зеркала.

■к

НМВ.KÖJÁL H-4001 Debrecen, Pf.115.
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1. Bevezetés
£gy zárt elektrosztatikus tér potenciáleloszlását egy másod
rendű elliptikus parciális differenciálegyenlet - az u.n. 
Laplace-egyenlet - Írja le. Ezt a feladatot Dirichlet-féle fe
ladatnak is szokás nevezni.
Keressük azt a V(X,Y,Z) függvényt, amely egy adott D tartomány
ban kielégíti a AV = 0 egyenletet, és a D tartományt határoló L 
zárt felületen adott értéket vesz fel.
Ismeretes, hogy ha a D tartomány egyszeresen összefüggő, az L 
felület "sima" és a V(X,Y,Z) az L-en folytonos függvény, akkor 
a Dirichlet-feladatnak nem létezik egynél több megoldása.
A feladat megoldható modellezéssel és matematikai utón is, a 
matematikai megoldásnak több módszere ismeretes.
Analitikus megoldás igen kevés esetben végezhető el, ezért a 
közelitő módszerek közül választhatunk. Ezeknek három főcso
portja ismeretes:
a. a próbafüggvények módszerei
b. a véges differenciák módszerei
c. a Monte-Carlo-módszer

A módszerek alapja: a megoldandó differenciálegyenletet 
differenciaegyenlettel helyettesítjük, és azt oldjuk meg. A 
helyettesitő differenciaegyenletet úgy kapjuk, hogy a diffe
renciálegyenletben szereplő differenciálhányadosokat közelitő 
differenciahányadosaikkal helyettesítjük, és a függvényeknek 
egy alkalmasan megválasztott térbeli rács pontjaiban felvett 
értékeivel számolunk.
Legyen H a D tartományt lefedő, egyenlőosztásu kockarács éle, 
akkor a

közelítéseket beírva a AV=0 egyenletbe megkapjuk a közelitő 
differenciaegyenletet. A potenciálértéket az egyes rácspontok- 
Dan a következő összefüggés alapján számíthatjuk ki:

2. A véges differenciák módszerei

{[V(X,Y,Z + H)-V(X,Y,Z)]-[V(X,Y,Z)-V(X,Y,Z-H)]>

(1)
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Bebizonyítható, hogy reguláris határfeltételek és H-*-0 esetén 
az igy kapott V(X,Y,Z) konvergál az eredeti egyenlet megoldá
sához .
A rácshálózat elkészítése után a belső rácspontokat és a ha
tárpontokat megszámozva minden belső rácspontra felirva (1) 
egyenletet, egy inhomogén lineáris egyenletrendszert kapunk, 
amelyet a következő alakban Írhatunk fel: [2]

AÍ=K (2)
Az A mátrix független a határfeltételektől, mindig szimmetrikus 
és nem szinguláris. Ezekből következik, hogy létezik egyetlen 
megoldásvektor:

X = A -K
Az A mátrix azonban rendszerint igen nagy és igen sok nulla 
eleme van, ezért az esetek többségében a (2) egyenletet 
iterációs módszerrel oldjuk meg.

3. Iterációs módszerek
írjuk fel А-t a következő alakban:

A=D-E-F
ahol D diagonális mátrix, az E valamint F alsó- ill. felső- 
háromszög-mátrix. Ezt beírva (2)-be és átrendezve:

Da=(E+F)£+£
Ebből a következő iterációs módszer származtatható

D)t('n+/| ) = (E + DÍK^+K (3)
ahol az n jelenti az iteráció rendjét, és n=0 esetén az
^°^a megoldásvektornak egy kezdeti becslése. Mivel a D nem 
szinguláris a (3)-at átírhatjuk:

j((n+1 ) = D_1 (E + F)X(n^+D_1K (4)
A (4) neve: Jacobi-féle iterációs módszer vagy a szimultán he
lyettesítés módszere. Ennél a módszernél egy ciklus alatt tá
roljuk az előző ciklus összes eredményeit és a ciklus végén 
cserélődnek ki az értékek.
A tárolás megszüntetésére az X<h+1 ) vektor komponenseinek ki
számítása közben kapott uj х-П komponenseket használjuk fel 
minden következő számításban. Ez mátrixalakban a következőt 
jelenti :

(D-E)x(n+1)=Fv(n)*t (5)
ahol D-E egy 
zik inverze

nemszinguláris alsó-háromszög-mátrix,

X(n+1)=(d-e ;-1 t(n) +(D-E) 'к

ezért léte-

(6)
Ennek a módszernek a neve: Gauss-Seidel-féle egylépéses iterá
ciós módszei' vagy a szukcesszív helyettesítés módszere.
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ьл a módszer is tovább javítható a következő módon:
Induljunk el a Gauss-Seidel-módszerrel, és fejezzük ki a n.
iteráció közbenső )T n ' vektorának i komponensét a következő 
módon:

aiiXi
(n+i ). í-i• I a

j = i ijxi
(n+1 ) m / \

- I a. ,X(.n)+K. (7)

Az egyenletből látható, hogy a közbenső X^n+1^kiszámitásakor
az vektor előző és jelenlegi ciklusban kiszámított
komponenseit vesszük figyelembe. A (7)-et a következő alakból 
származtattuk:

X<n + l ) = x í n , « { X ^ n + l ) - x ! n ) ) = ( 1 - M> x ! n ) « x í n + l )  ( 8 )

Az ш mennyiséget relaxációs vagy gyorsító faktornak nevezik
és ( 8 )-ból látható, hogy xjn+1')az X^n ') és X^ n + l ') súlyozott 
közepe , a súly m. (8)-at mátrixalakba átírva

(Б-шЕ)-£(п+1 5 = { (1 -o))D+coF}x(x)+wK . (9)
А ш helyes megválasztása esetén D-шЕ nemszinguláris, akkor 
legyen L=D_1E , V=D lF és (9)-ből

)t(n+1 ) = (1-шЬ)-1{( l-a))I+ü)V}x(n)+co( I-cúL)“1 -D_1K . (10)
Ezt a módszert a tulrelaxálás módszerének nevezik, ш=1 esetén 
a Gauss-Seidel-módszert kapjuk vissza.
A fenti ismertetett három iterációs módszer konvergenciájára 
érvényesek a következő tételek:
1. Tét el : На а IID (E + F) II <1 akkor a (4) Jakobi-féle iterációs
módszer tetszőleges ^°^kezdeti vektor esetén konvergens és 
határértéke a (2) egyenlet pontos megoldása.
2. Tétel: Ha az A együttható-mátrix szimmetrikus és pozitív 
definit, akkor a (6) Gauss-Seidel iteráció konvergens.
3. Tétel: Ha a A mátrix pozitív definit, szimmetrikus és a 
mátrix főátlójában álló elemek egységnyiek, akkor a tulrelaxálás 
módszere konvergens valahányszor 0<ш<2.

4. Az Ш gyorsitó tényező becslése
-1Bevezetve a M=(I-wL) { ( 1 -aj ) I-wV} és a

"§ = (!)( I-wL) D ^ jelöléseket a (10)tul-
relaxált iteráció a következő alakba irható:

x (n+1)=M)t(n)+S (11)
7-xiniáljuk az n. iteráció hibavektorát: e n =X n -X, ahol
X az (2) valódi megoldása. A fentiekből következik, hogy

-*■ (n+i ) „-►( n) . n . .e -Me . (12 )
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i módszer konvergenciájának feltétele:
lim ?(n)=0
n-̂ -oo

tetszőleges kezdeti hibavektor esetén, ami (12)-t be-
helyettesitve

lim Mn*ê °')=0
n->-oo

alakra vezet, vagyis az M sajátértékei egységnyi körön belül 
legyenek. Egységtől különböző ш-t választva az M mátrix 
spektrál sugara csökken. Jelöljük a spektrál sugarat A -al. 
Ideális az lenne, ha azt a to gyorsitó faktort használnálak, 
amely minimálissá teszi A -ot, jelöljük ezt az ш-t oo0-al. 
Általános esetben az to0-tmBíztonságosan becsülni igen nehéz.
Ha a A mátrix a fenti tulajdonságokkal rendelkezik, akkor az 
0<ш<2 teljesülése esetén a következő egyszerű kapcsolat áll 
fenn az M mátrix A. sajátértékei, az (A-I) mátrix y. sajátér 
tékei és a gyorsito faktor között

(А .+ш-1 )2 = A .ш2у? (14)i l l
Eltekintve a y.=0 sajátértéktől, az (A-I) mátrix sajátértéke 
páronként fordulnak elő ellentétes előjellel és igy minden 
nullától különböző y. érték két sajátértéket ad. A (14)-ből 
következik, hogy ш0-пак teljesíteni kell az

egyenlőséget,
2 2 Ш Уo max

amelyből
-4(ш0-1 i=0
(joо kifejezhető

ш0 = 2 / {1+(1-у 2
max ) ii2  *}. (15)

A legegyszerűbb esetben a maximális sajátérték analitikusan 
is kiszámítható, a gyakorlatban azonban a konvergencia sebes 
ségéből határozzák meg.
i-ч jr • • 1 -t(n) ->(n) ->-(n-i)Definiáljuk a 6 =x 7-x
(ll)-ből következik, hogy

eltéré s vektorát, akkor a

(16)
Ha vesszük az eltérés vektor valamilyen normáját, akkor

Ú ( n ) \\ ,lim -— 7--rr-u / -1 I-. \
n ~  l U ( n ' 1 ) ll max ( 1 7 )

На ш=1 akkor A =y2 és (15) a következő alakú lesz max max
■2 I { 1 + ( 1 -A )1/2}max (18)

5. A  feladat leirása

A következő ábrának megfelelő hengerszimmetrikus térben kell
a Laplace-egyenletet megoldani.
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l.ábra. A spektrométer elektródáinak tengely
metszete .

Fig.l. The axial section of the spectrometer 
electrodes.

Рис.1. Сечение электродов спектрометра.

Az ilyen hengerszimmetrikus térben a Laplace-egyenlet a követ
kező alakú üx +1 ív + uv (19;8R2 R 3R ’ us;
vagyis a feladat két dimenziósra redukálódik.
A megoldásnál nyolcpontos formulát alkalmaztam, amely jó pon
tosságot biztosit. Egy rácspontban a potenciálértéket a szom
szédos nyolc rácspont potenciálértékeiből kapjuk meg:

V(I,J)=Fi 2[V(I-1,J)+V(I+1,J)]+F3V(I,J+1)+F„V(I,J-1)+
Fs 6 [ v( 1-1 ,J + 1 )+V(I + 1 ,J + 1 )]+F78rV(I-1,J-1)+V(I+1,J-1)]

(20)
ahol az F faktorok értéke a rácspontok tengelytől mért távol
ságától és egymáshoz viszonyított helyzetétől függ.

6. A program leirása
A program öt subrutinból áll. A főprogramban értékadó utasí
tásokkal adja meg a sorok (M), az oszlopok (N) számát és a 
résszélességet (L=1,5R-R^). Kiiratja a rácspontok számát, a 
résszélességet és a kezdeti értékek beállításának módját, majd 
aktivizálja a subrutinokat.
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a. HATFEL subrutin: a peremfeltételek értékét állitja be.
b. KEZD50 és KEZDLG subrutinok: a belső rácspontokban a kezde
ti potenciálértékeket adják meg. Első esetben minden rácspont
ban V(I,J)=50 értéket állit be, a második esetben a potenciál
értékek sugárirányban logaritmikusán csökkentek.
c. FAKTOR subrutin: a (20) egyenletben szereplő faktorokat 
számitja ki, ezek csak sugárirányban változnak.
d. CIKLUS subrutin: az uj potenciálértékek kiszámítását végzi 
el, végig fut az összes belső rácspontokon. Az uj potenciál
értékeket a következő egyenlet alapján számitja ki.

V(n+1)(l,J)=V(n)(I,J)+w[9(I,j)-V(n)(I,J)], (21)
Лazol V(I,J)-t a (20)-ból határozza meg.

Egy ciklus alatt meghatározza az adott cikluson belüli javítá
sok abszolutértékeinek összegét, a max. javitási hely koordi
nátáit és ezen a helyen kiszámítja a relativ hibát.
e. RELAX subrutin: addig aktivizálja a CIKLUS-t, amig a rela- 
tiv hiba értéke egy előre megadott határ alá nem esik. A kon
vergencia stabilizálása céljából az első iterációt ш= 1 érték
nél, a következő 19 iterációt ш=1,375 értéknél hajtja végre. 
Utána 10 ciklusonként a gyorsitó faktort korrigálja. A kon
vergencia stabilitásának további növelése céljából а X meg
határozásánál egy Aitken-féle extrapolációt alkalmaz, ^ciklu
sok végrehajtása közben az első húsz ciklus esetén minden al
kalommal, utána öt ciklusonként kiiratja a relativ hibát, a 
konvergencia sebességét, a gyorsitó faktort és a max. javitási 
hely koordinátáit. Az utolsó CIKLUS után kiirja a rácspontok 
számát, a kezdeti feltételek beállítását és a résszélességet, 
majd a potenciálértékeket a rácspontokban.
A kapott értékek alapján a 2.ábrán látható ekvipotenciális 
görbéket nyertük.
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2.ábra. A számított ekvipotenciális felületek ten
gelymetszete .

Fig.2. The axial section of the calculated 
equipotential surfaces.

Рис.2. Сечение расчитанных эквипотенциальных 
поверхностей.
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7. ö s s z e f o g l a l á s

A számításokat összehasonlítás céljából egyszerű Gauss-Seidel 
módszerrel ш=1 és ш=1,375 gyorsító faktorokkal és a tulrelaxá- 
lás módszerével is elvégeztem. A fenti számításokat kétszer 
ismételtettem meg a kétféle kezdeti érték beállítása mellett. 
A következő táblázatban a számításokhoz szükséges iterációs 
lépések száma szerepel. A számításoknál a max. relativ hiba 
10 volt.

OMEGA X£ZD^£RTEK^ KEZD50 KEZDLG
0MEGA= 1.0 3 24 261
0MEGA= 1,375 162 126
TULRELAXALAS 94 81

A táblázatból látható, hogy az elméletnek megfelelően a kon
vergencia sebessége nagymértékben függ a gyorsitó faktor meg
választásától, kisebb mértékben függ a kezdeti értékek beállí
tásától is, de a tulrelaxálás módszere kevésbé érzékeny a kez
deti értékek beállítására.
A konvergencia stabilitásához szükséges, hogy a számitás kez
detén Gauss-Seidel módszerrel induljunk és a gyorsitó faktor 
értékét óvatosan változtassuk, ellenkező esetben instabilitás 
léphet fel.
A módszer igen gyors, az HTA CDC 3300-as gépén 16x32 rácspont 
esetén, az összes gépidő (a hat számításra együtt) kb. 8 perc 
volt, a felhasznált memória pedig 12,4 К volt.
Ezúton mondok köszönetét Dr.Berényi Dénes akadémikusnak, hogy 
lehetővé tette dolgozatom elkészítését az MTA Atommag Kutató 
Intézetében és figyelemmel kisérte elkészítés közben is a 
munkámat.
Köszönettel tartozom Dr.Biró Zsigmond kandidátusnak, a H-В.me
gyei KÖJÁL főigazgatójának, hogy munkahelyi kedvezményekkel 
hozzájárul dolgozatom elkészítéséhez.
Végül szeretném megköszönni Dr.Varga Dezső és Kövér László 
fizikusok segitéségét, akik munkám során igen hasznosan tá
mogattak.

S z a k m a i  lektor: S z a b ó  Gyula
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MŰHELYÜNKBŐL - LABORATÓRIUMUNKBÓL
ATOMKI Közlemények 20 (1978) 133-141

TARGETKAMRA A MAGALLAPOT,ÉLETTARTAMÁNAK D OPPLEREFFEKTUSON ALAPULÓ MÉRÉSÉHEZ
kiss Ár p á d , k ol ta y e d e , n ya k o b a r n a , papp i s t v a n ,

SOMORJAI ENDRE
ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

Vákuum kam rát építettünk magreakcióban fellépő Doppler- 
effektus tanulmányozására irányuló kísérletek céljai
ra . Fontos feladat ilyenkor az előállított vákuum 
tisztaságának fokozása. A leirt konstrukció jellemzé
sére maradékgáz analízist végeztünk, s ennek eredmé
nyeit összehasonlítottuk a Van de Graaff gyorsító más 
mérőcsatornájában végzett hasonló mérések eredményei
vel. Szénben két nagyságrendnyi javulást értünk el.
TARGET CHAMBER FOR NUCLEAR LIFE-TIME MEASUREMENTS 
BASED ON THE DOPPLER-EF F ЕСТ.
A vacuum chamber has been bui It in order to be used 
in experiments aiming at the investigation of the 
DoppIer-effect appearing in nuclear reactions. In 
this kind of investigations it is very important to 
improve the vacuum in the chamber. Rest gas analyses 
have been performed in order to obtain data 
characterizing the construction in this respect. The 
results have been compared with the corresponding 
data taken in another experimental channel of the 
Van de Graaff accelerator.
ВАНУУМНАЯ HAMEPA ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НА ОСНО
ВЕ ЭФФЕНТА ДОППЛЕРА.
Построена вакуумная намера для экспериментов по изу
чению эффекта Допплера в ядерных реанциях. При этом 
важной задачей является повышение чистоты вакуума.
Для характеристики конструкции проведен анализ оста
точных газов, и результаты анализа сравнивались с ре
зультатами измерений, проведенных на других измери
тельных наналах ускорителя Ван де Граафа. Концентра
ция углерода уменьшена на два порядка.



Bevezetés, t e r v e z é s i  s z e m p o n t o k

A magállapot élettartamának az intézet Van de Graaff gyorsító
ján [1] a fékezési Doppler-eltolódás (DSA) módszerével [2] fo
lyó méréseihez olyan saját vákuumrendszerrel rendelkező reakció
kamra (továbbiakban Doppler-kamra) építésének igénye merült 
fel, amely mind a befogási, mind a részecske kibocsátással le
játszódó magreakciókban biztosítja a magállapot élettartam
mérésének korszerű követelményeit.
A tervezési szempontok összeállításakor a nehezebb méréstechni
kai problémát jelentő, befogási reakcióknál használt target- 
kamrák követelményeiből [3] indultunk ki:
1. A befogási reakciók kicsiny hatáskeresztmetszete következ
tében a megfelelő csúcs-háttér arány eléréshez nagy targetára- 
mot kell használni, azaz a reakciókamra belsejében a targetet 
tartalmazó vastag hátlapon disszipálódott több tiz watt hő el
vezetéséről kell gondoskodni. Ez a feladat folyadékáramoltatá- 
sos hűtéssel oldható meg. Korábbi saját, és mások [M-] tapasz
talatai alapján petroleum hűtést választunk. A petróleum faj
hője ugyan csak fele a vizének, de előnye, hogy technikai 
tisztaságban is jó elektromos szigetelő, igy a tartegáram méré
sében nem okoz problémát.
2. A target bombázása során annak felületére rakódó szennyezé
seket - főleg a maradékgáz-komponensekből az ionbombázás ha
tására a targetre kiégő széntartalmu réteget - a minimálisra 
kell csökkenteni. A szén (p,y) méréseknél a rezonancia helyé
nek megváltozását eredményezi, (a,y) méréseknél [5] pedig
- a 13C(a,n)160 reakcióból eredő neutronok által keltett gam
ma sugárzás révén - igen nagy hátteret ad.
A target tisztaságának megóvását jelentősen megkönnyithetjük 
egyrészt azzal, hogy a targetkamra vákuumrendszerét majdnem 
függetlenné tesszük a fő szennyező forrástól, a gyorsítótól és 
a kamrában minél jobb vákuumot állítunk elő, másrészt azzal, 
hogy a target közvetlen környezetében kifagyasztást alkalma
zunk. Fontos továbbá, hogy ahol csak lehet, fémtömitést alkal
mazzunk, ahol pedig ez nem lehetséges, ott nitril gumi helyett 
viton gyűrűket használjunk fel.
3. A targetkamrát egy már meglévő, itt nem tárgyalandó, gamma- 
szögeloszlás mérésére használt asztal tengelyébe kell helyezni 
és biztosítani kell az igy kialakult egységnek a gyorsító nya
lábjára való jusztirozhatóságát.
4. A kamra szeparált vákuumrendszerében szivattyúként az inté
zetben kifejlesztett [6] orbitron tipusu titán iongetter 
szivattyucsalád valamelyik tagjának felhasználása látszik cél
szerűnek, a gyorsító vákuum-rendszerében használt elővákuum- 
szivattyu és cseppfolyós nitrogén kifagyasztást igénylő olaj- 
diffuziós szivattyú helyett. Emellett szólnak a 3. feltétel 
által korlátozott beépítési lehetőségek és a titán-iongetter
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szivattyúk terén egy hasonló kamrával szerzett jó tapasztala
tok [7] is.
5. A részecske kibocsátással járó exotermikus reakciókban vég
zett DSA méréseknél a meglökött magok iránykijelölését egy, 
vagy több részecskedetektor végzi [2]. Ezek számára helyet 
kell biztosítani a Doppler-kamrában, ugyanakkor a vékony tar
get által átengedett nyalábot - különösen nagyobb (E>4 MeV) 
bombázó energiáknál - a targettől viszonylag távol, külön 
Faraday-kalitkában kell megfogni [8].

A Doppler-kamra felépítése
A megvalósított Doppler-kamra fő részei az 1.ábrán láthatók.
Az ábra betétje a gyorsitó vákuum-rendszeréhez való kapcsoló
dást mutatja. A (Î) targettartó rúd egy 94 mm külső átmérőjű 
1,0 mm falvastagságú hengeres rozsdamentes acél kamra tenge
lyében foglal helyet. A targetek a rúd végén lévő vörösréz 
tuskóhoz szoritva helyezkednek el (2) , amelyeket egy termosz
tátban lévő hőkicserélőn át keringetett, a targettartó rúd 
belsejében (?) idevezetett petróleum hüt. A tuskót úgy alakí
tottuk ki, hogy csak a legszükségesebb anyagmennyiséget tar
talmazza, csökkentve ezzel a у-sugárzás gyengüléséből eredő 
esetleges problémákat.
A targettartó rúd függőleges irányban egy viton gyűrűket tar
talmazó Wilson-záron keresztül a (j+) csavarral finoman moz
gatható, lehetővé téve ezzel egyrészt azt, hogy a nyalábbal 
ugyanazon target különböző helyeit bombázzuk, másrészt, hogy a 
vákuum megbontása nélkül másik targeten is mérhessünk. Az 
előbbi fontos követelmény a hosszú ideig tartó bombázáskor 
óhatatlanul bekövetkező targetvastagság-változás hatásának ki
küszöböléséhez, a másik pedig ugyanolyan targetmagon, de kü
lönböző hátlapokon való DSA méréseknél hasznos.
Az 1.ábrán az 0  rozsdamentes acélból készült fedelet kicse
rélve a (?) fedéllel, megvalósítható az exotermikus reakciók 
vizsgálata a tengely körül 30-150°-ban elhelyezendő félvezető 
detektor és a VdG-5 gyorsítónál általánosan használt target- 
létra (?) alkalmazásával.
A kamra és a gyorsitó felé csatlakozó vákuumelemek közötti 
- a jusztirozhatóság szempontjából fontos - rugalmas kapcsola
tot a (?) csőmembrán biztosítja. A nyaláb a Doppler-kamra 
előtt elhelyezett (?) cseppfolyós nitrogén kifagyasztónak 
majdnem a targetig meghosszabbított (l̂) nyúlványában haladva, 
a (ll) szigeteiben szerelt blendén keresztül jut a targetre.
A blendén történő árammérés hasznos információt ad az optimá
lis targetáram kvadrupól mágnesekkel történő beállításához.
Befogási reakcióknál a kamra hátsó lezárása egy, a jusztiro- 
zást segitő (I2) kvarclemez. Targetlétra használatakor ennek 
helyére a tetszőleges hosszúságú (13) Faraday-kalitka csatla
koztatható. A Faraday-cső lezárása az előbbi kvarclemezzel, 
szükség esetén petróleummal hütött 45°-os lezárólappal oldható meg.
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.ábra. A vákuumkamra felépítése és kapcsolata a gyorsító 
vákuumrendszerével.
(T)targettartó rúd,(©targetek,(©petroleum hűtés,
Q+) targetelőtoló csavar , (© kamrafedél, (jT) kamrafedél, 
( © targetlétra,(©csőmembrán,(©kifagyasztó,
(© kollimátorcső, (O) szigetelt blende, (12) kvarclemez, 
(í© Faraday kalitka, (14) orbitron szivattyú,
(© pillangószelep, ©) árnyékolórendszer, (17) .nyaláb 
kamra, tl8) orbitron szivattyú.

Fig.l. Scheme of the vacuum chamber and its connection to 
the vacuum system of the accelerator.
(T) target holder, (© targets,(T) petroleum cooling
pipes,(©target position screw, (©chamber lid,
©chamber lid, (©target ladder,(© sylphon,
(© near-to-target liquid nitrogen cooled trap,
(lQ) collimator tube, (fl) insulated diaphragm,
(lj) fused silica plate, (Гз) Faraday cup, (l4) orbitron
pump, б© butterfly valve, (16) screening system,
(17) beam chamber, (© orbitron pump.

Рис.1. Нонструнция вануумной камеры и ее связь с вануумной 
системой уснорителя.
^©держатель мишени, ©  мишени,(©неросино вое охлажде- 
„ие.® винт передвигающий мишень,(© нрыша камеры,
V© нрыша камеры, (7) держа те ль мишен и , Сз) си льфон ,
® я о  вушка, (1© коллиматор, (Л) изолированная диафрагма, 
©  кв арцевая пластинка, (ГЗ) цилиндр Фарадея,
(м) орбитронный насос, (1© нлапан, б̂) система экрани
рования, @  кам ера наблюдения пучка, (© орбитронный
насос
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^ 4- 7A jopp1er—kamrában elerheto 10 mbar nagyságrendű tiszta 
vákuumot egy 0G-2 tipusu orbitron 20Q^ls-  ̂ névleges szivóse- 
bességü titán ion-getter szivattyú (ijj) állitja elő. A szivattyú 
tere a targetkamráétól a oj) pillangó szeleppel leválasztha
tó (targetcserénél fontos) es saját Piráni- és ionizációs 
vákuummérővel rendelkezik.
A targetáram mérését a kamra és az orbitron szivattyú közé (lO) 
illetve a csőmembrán gyorsitó felőli végéhez szerelt egy-egy 
szigetelő gyűrű teszi lehetővé.
Az orbitron szivattyú számára előszivást indításkor (pl. izzó
szál cserénél) a csőmembránon keresztül a gyorsitó segédvákuum
rendszerével lehet biztosítani. Szükség esetén a Faraday-vég- 
ződéshez külön elővákuum-szivattyú csatlakoztatható megfelelő 
kifagyasztón át.
Megfigyelésünk szerint az orbitron működése során a szívótor
kon keresztül töltött részecskék áramlanak a kamrába. Az álta
luk képviselt áram a targetáram mérését meghamisítja. Ezt az 
áramlást szünteti meg a (lj) -al jelzett földelt elektródrend
szer. Ez egyben a félvezető detektorok fényzáró zsilipjének 
szerepét is betölti. A blendék csak kis mértékben csökkentik 
a szivattyú hatásos szivósebességét.
Mint az első ábra betétjében adott vázlaton látható, az itt 
leirt^-kamra a cseppfolyós nitrogénnel működő kifagyasztón át 
egy (ly jelzésű nyalábmegfigyelő kamrához csatlakozik. Ennek 
közepeben egy 10 mm átmérőjű furat szolgál a vákuumtér levá
lasztására a gyorsitó nyalábtranszport-rendszerén működő se- 
gédvákuum-rendszertől. A kamra felső nyílásához az (18) -cal 
jelölt újabb orbitron szivattyú csatlakozik.
A Doppler—kamra a (ljj) szivattyú alá szerelt négy állítható 
rúdon ülve csatlakozik az emlitett, itt nem tárgyalt szögasz
tal tengelyére. A kamra távlati képét a tengely körül 0-150°-ban 
elforgatható Ge(Li) detektorokkal a 2.ábra mutatja a VdG-5 
0°-os nyalábcsatornájára telepitett segédvákuum-rendszerrel 
együtt. Itt a cseppfolyós nitrogén kifagyasztónak a gyorsitó 
felőli végén az emlitett második orbitron szivattyú is látható.

Maradékgáz-vizsgálatok
A felépített vákuumrendszer maradékgáz-viszonyainak ellenőrzé
se érdekében vizsgálatokat végeztünk egy kvadrupól tömeg
spektrométer rendszerű CENTRONIX-AIG-50 tipusu analitikai 
vákuummérő berendezéssel. Ez a műszer az elért teljes nyomás 
abszolút skálán való mérése mellett lehetőséget nyújtott a
2-50 tömegszám-tartományba eső ionok áramintenzitás egységek
ben kifejezett relativ parciális nyomásának közelitő meghatá
rozására is. A félértékszélességben megadott tömegfelbontást 
itt a teljes tömegszámtartományra а М/ДМ>М reláció fejezi ki.
A magfizikai feladat jellegének megfelelően és a felhasznált 
mérőberendezés pontossági korlátái - elsősorban a különböző
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2.ábra. 
Fig.2. 
Рис.2.

A Doppler-kamra fényképe. 
Photograph of the chamber. 
Фотография допплеровской каперы.
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tömegszámokra erőteljesen változó érzékenység (tömegdiszkri
mináció) miatt teljesértékü tömegspektrum-mérést nem végez
tünk. Ehelyett csak a tömegspektrum két kiszemelt csúcsának 
- a bevezetésben emlitett szénnek és a vizgőznek - intenzitás- 
változását követtük nyomon; a Doppler-kamrában mért vákuumjel- 
lemzőket a gyorsitó berendezés egyik tipikus, J0B-450 elneve
zésű mérőcsatornájában meghatározott, megfelelő adatokkal ve
tettük össze. Az utóbbi csatornában C0NVALEX-10 olajjal működő 
diffúziós szivattyú van. Az összehasonlitásnál jól szemléltet
hető a gyorsitó vákuum-tisztaságához képest elért javulás.
Az 1.táblázatban a gyorsitó J0BB-450 elnevezésű mérőcsatorná
jában elért teljes nyomás, illetve a tömegspektrumban talált

MÉRŐHELY ELRENDEZÉS ESET ^total
mbar 1C

ic /A/

Оcg
X

•H

xh 2o /a/

J0BB-4 5° 
csatorna

alapvákuum
rendszer /А/ 5,3xlO-6 1 í
target 
kifagya sztás /В/ 1,lxlO_S 0,075 0,015

Doppler
kamra

alapvákuum—
rendszer /С/ 1,8xl0_5 4,7 7,5
target
kifagyasztás /D/ 2,0x10~6 1,1 0,1
kifagyasztás,
orbitronok /Е/ 2,6xl0'7 0,01 0,003

szén- és vizgózcsucs önkényesen egységnek választott intenzi
tása van feltüntetve az /А/ esetnek elnevezett sorban. А /В/ 
eset adatai ebben a csatornában mérhetők abban az esetben, ha 
a targetkamra előtti, az l.ábra (§) pontjában bemutatottal 
azonos kifagyasztót cseppfolyós nitrogénnel töltjük fel. Itt 
a kifagyasztó nincs ellátva a Doppler-kamránál használt, az 
ottani csőmembrán csatlakozáson átvezetett kollimátortoldattal. 
А /С/, /D/ és /Е/ eset adatai a Doppler-kamrában végzett méré
sek eredményeit mutatják. Az /А/ esethez hasonló /С/ esetben a 
teljes nyomás a kollimátortoldat által képviselt erős vákuum
fojtás miatt lényegesen rosszabb a J0BB-45°-os csatorna megfe
lelő eseténél. A /D/ esetben a kifagyasztó feltöltésével elér
hető adatok láthatók. Az /Е/ eset a tényleges magfizikai vizs
gálatok üzemi körülményeinek megfelelően a két orbitron szi
vattyú és a kifagyasztó együttes üzeménél van mérve.
A táblázat adatainak összehasonlitásából látható, hogy a fel
épített rendszerben két nagyságrendnyi javulást lehetett el
érni a szén vonalában a gyorsitó mérőcsatornáinak átlagos 
szintjéhez képest, azaz a magfizikai mérések szempontjából 
kitűzött célt sikerült megvalósítani.

Szakmai lektor: Berecz István
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PROGRAMOK RK05 (PDP-11/40) MÁGNESLEMEZ ES COMPUCORDER 120 (PDP-8/1 ) MÁGNESSZALAGOS KAZETTÁS EGYSÉGEK KÖZÖTTI ADATÁTVITELRE
JUHÁSZ K./ LOKÖS S,

ATOMKI H - 4 0 0 1  Debrecen, Pf.51. H u n g a r y

Számitógépeknél a nem túl gyakran használt programokat, adat
halmazokat mágnesszalagon tárolják és csak a használat idejé
re viszik át gyors hozzáférésű, de kisebb tárolókapacitású 
mágneslemezre. Intézetünkben a PDP-11/40 számitógépnél nem 
tudjuk ezt a természetes megoldást alkalmazni, mivel a konfi
guráció nem tartalmaz mágnesszalag-egységet. A PDP-11/40 cse
rélhető mágneslemez-egységei (3x2,4 "Mbyte" összkapacitásban) 
meglehetősen költséges mágneses hordozóanyagot igényelnek, 
ezért törekednünk kell annak jó kihasználására. A  nem rendsze
resen használt, de szükséges programok ilyen mágneslemezen 
való őrzése ezt erősen gátolja.
Szükségmegoldásként egy digitális kazettás magnetofon 
(COMPUCORDER 120) szolgált, amelv a PDP-ll/40-nel 9600 bit/sec 
sebességű soros aszinkron összeköttetés révén kapcsolatban lé
vő PDP-8/i kisszámitógép perifériájaként üzemel. A  már műkö
dő, a két gép kapcsolatának kezelésére fejlesztett programok
[1] eredeti formájukban nem alkalmasak a fent leirt tárolási 
feladat megoldására. A kész programok módositása helyett a 
célnak megfelelő, nagy megbizhatóságu tárolást adó, egyszerűen 
kezelhető programokat irtunk. A programokkal a következő fe
ladatok oldhatók meg:
a. A PDP-11/40 számitógépnél használt mágneslemez tároló cse 

rélhető mágneslemezeinek tartalma részben (programonként 
is) vagy egészben átirható a digitális kazettás magnetofon 
segítségével mágnesszalagos kazettákra blokkonként, a mág
neslemez "file"-szervezésétől függetlenül.

b. Kazettáról mágneslemezre visszaírható a kazettán tárolt 
programok bármelyike egyenként ("file" formájában) is, de 
szükség esetén egy mágneslemez eredeti tartalmának tetsző
leges része vagy egésze is.

A feladatokat megoldó programok közül kettő (átirás, vissza- 
irás) a PDP-ll/40-en RT-11 operációs rendszer alatt működik, 
egy a PDP-8/i vezérlését látja el. Minden esetben a gépek



"assembly" (gépi utasítás) szintű nyelvét kellett használnunk.
A tárolás megbízhatóságának növelésére az adatmozgatási folya
matok ellenőrző összeg ("checksum") képzésével járnak. Minden 
folyamat végén összehasonlításra kerül az adatokat kisérő és 
a képzett ellenőrző összeg. A két gép közötti átvitel jellegé
ből következően az elküldött információ odaérkezéséről csak 
egy válaszinformáció visszaérkezésének nyugtázásával lehet 
meggyóződőni. (Visszhang - vagy "echo" - szükséges.)
Az információ átvitele 24x(2+2+512) "byte"-ból álló adategysé
genként történik. Ez 24 blokk a mágneslemezen - kiegészítve 
blokkonként az azonosításhoz szükséges adatokkal: a mágnesle
mez azonosító száma (első 2 "byte") és az illető blokk abszolút 
sorszáma a mágneslemezen (második 2 "byte") - és 1 "file" a 
kazettán sorszámmal ellátva.
A PDP-ll/40-en működő MACRO [2] programok szervezése használa
tuk szempontjából megegyezik, ezért leírásuk történhet párhu
zamosan:

Átírás kazettára: Visszairás mágneslemezre:
1. Bekapcsoljuk a megfelelő berende

zéseket. Az operációs rendszert 
tartalmazó mágneslemezét a 0-s mág
neslemez-egységbe helyezzük, bekap
csoljuk az egységet és betöltjük az 
operációs rendszert.

amelynek 
talmának 
juk írni

Azt a mágneslemezt,
tartalmát vagy tar- amelyre vissza akarunk
egy részét át akar-' kazettáról,
kazettára,

a megmaradó két egység valamelyikébe 
helyezzük.

írni

3.

4.

RKX:/S:ED: (n1)1: (n2)2: (n3)x: (n^.

Elindítjuk az operációs rendszert 
tartalmazó mágneslemezen levő 

DOWN I UP
programot.
A * karakter megjelenése után a 
konzolon a következő utasítást 
írjuk le:

I RKX: /S: ID:n̂  :п̂  : ng:п̂ : ...
ahol az RK és a /S használata kö
telező, a többi jelölés értelme:
X a 2. lépésben kiválasztott mág
neslemez egység száma, ID a mág
neslemez azonosítására szolgáló, 
maximálisan öt jegyből álló 
oktális egész,

(ni )j~k (п ±=0,...,Ы;М*1140078; j=l,2; | n±-k (n^O,... ,N;N̂ 31g;
i-t a konzolon egy sorba irható 
karakterek száma határozza meg)
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a kazettára átírandó blokkok 
abszolút sorszámát ("block 
number") jelölik, a j=l a 
-tól-ra a j=2 pedig az 
-ig-re utal.

a mágneslemezre visszaíran
dó 24 blokkos adategységek 
sorszámát jelölik a kiválasz
tott kazettán. Ezek a sor
számok a kazettára való fel
íráskor kinyomtatott konzol 
listáról olvashatók le.

Az utasítások leírását a RETURN 
billentyű lenyomásával fejezzük
be.

Pl. RK1:/S:3:0:6: 32:57:100:121<CR> j RKL:/S:3:0:1<CR>
Ha az utasításban leirt blokkok száma nem osztható 24,n-gyel, 
a program a maradékot csupa nullát tartalmazó blokkokkal egé
szíti ki, melyeket -1-és sorszámmal lát el. Ezek a blokkok 
természetesen nem kerülnek visszairásra.
Amennyiben programokat "file" formájában akarunk "közlekedtet
ni", kazettára való felíráskor a "file"-t (és csak azt) egy 
vagy több 24 blokkos adategységnek kell tartalmaznia. Az adat- 
egység/-ek/ első blokkjától számítva; a megmaradó blokkokat 
a program csupa nullával tölti ki és -1 sorszámmal látja el. 
Mágneslemezre való visszairás esetén a 4. lépésben leirt uta
sítás a következőképpen módosul:

RKX:FILNAM.EXT/S:ID: n1 :n2:
ahol FILNAM.EXT annak a "file"-nak az azonosítója, amelyre a 
programot fel akarjuk Írni, n.-k a "file"-t tartalmazó 24 
blokkos adategységek sorszámai, "=" jelzi, hogy az ID azonosi- 
tóju mágneslemezen eddig nem létező uj "file"-t akarunk képez
ni .
Üzenetek a PDP-ll/40-nél:
A * karakter megjelenése után helytelenül leirt (szintaktiku
sán hibás) utasítás esetén mind a CSI [3], mind a programok 
hibát jeleznek. A programok szervezése szempontjából szükséges 
/S hiányát a CSI nem veszi szintaktikusán hibásnak. Ennek jel
zéséről a programok ?ILL SW? hibaüzenettel gondoskodnak.
Mágneslemezről történő leolvasás, illetve mágneslemezre való 
felírás közben előforduló hibákról a programok 7READ ERR? il
letve 7WRITE ERR? üzenettel értesítik a felhasználót.
Ha az adatokat kisérő és a képzett ellenőrző összeg nem egye
zik meg, annak az adategységnek az átvitelét, amelyre vonat
kozik, a program automatikusan megismétli (legf el j ebb négyszer) 
Minden ismétléskor 7REPEAT? üzenetet kap a felhasználó. A hi
básan felirt blokkok felülírással törlődnek a kazettán.
Az átvitel során bármilyen hardware hibát a 7HRDW ERR? jelez.
Az átvitel sikeres befejezésekor az-- END--  üzenet jelenik
meg a konzolon.
A 7REPEAT7 kivételével minden üzenet után a program a 4. lépés
ben leirt állapotba kerül. Ilyenkor vagy meg kell ismételni az 
előző utasítást, vagy újat lehet beírni, amennyiben az elő̂ -̂t-
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sikeresen végrehajtotta. A 7REPEAT? üzenet négyszeri ismétlé
se után jut a program 4. állapotba. A program futása a konzol
ról két CTRL/C vezérlő karakterrel bármikor megszakitható és 
a rendszer a 3. pontban leirt állapotba megy át.
Az egy lépésben átvitt adategységek nagyságát a PDP-8/i adott
ságai korlátozzák. Amiatt, hogy a vonal átviteli sebessége 
kisebb, mint a kazettás magnetofon felirási/leolvasási sebessé
ge, a PDP-8/i-nél az átvitel közben átmenetileg tárolni kell 
az adatokat és utána a szükséges sebességgel lehet kazettára 
felirni. Közbenső tárolásra a PDP-8/i-hez illesztett nukleáris 
amplitúdó analizátor 4Kx24 bit kapacitású ferrit memóriája, 
szolgál. A kazettás magnetofon kezelő programja az egységet 
szállitó SYKES DATATRONIC INC; 9995B0096A programjának módosí
tott változata (192 szó). Az átvitelt lebonyolító teljes 
PDP-8/i program 1000 szó.
Az adatátviteli műveletek végrehajtását és a vezérlő programok 
használatát a PDP-ll/40-nél a fenti leirás, a PDP-8/i-nél az
l.ábra mutatja be. A folyamatábra és a leirás egyben használa
ti utasításként is szolgál néhány, itt nem közölt melléklettel 
("STOP" lista, konzol lista a kazetták tartalmáról) kiegészít
ve .
A kazettás magnetofonhoz használt 300 "láb" (90 m). hosszú sza
lagot tartalmazó kazetta egyik-egyik nyoma 2 6 adategységet 
(26x24x/512+4 / "byte")képes tárolni. Egy nyom feltöltéséhez 
körülbelül 24 perc, mig leolvasásához 18 perc szükséges.
Az átvitel biztonsága az eddigi használat alapján 100 %-osnak 
mondható, a kazettára felirt és onnan mágneslemezre újra 
visszairt információ, valamint az eredeti mágneslemezen levő 
információ között nem találtunk eltérést.

Szakmai lektorok: Székely Géza
Zolnai L á s z l ó

Irodalom
[1] C.H.Prins and G.Székely, AT0MKI Közlemények, 

19/4 (1977) 229
[2] DEC,RT-11 System Reference Manual
[3] DEC,RT-11 Software Support Manual
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A study of the coherence effect in a 
direct alpha-transfer reaction.
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október 24.
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Kémikusok Egyesülete) és OMBKE (Országos Magyar 
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közös Színképelemző Szakbizottságának "Biológiai, 
munkaegészségügyi és környezetvédelmi színképelem
zés" Munkabizottsága rendezésében "A SZÍNKÉP- 
ELEMZÉS ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRNYEZET- 
VÉDELEMBEN1' cimü ankét, Debrecen, 1977.május 12.
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A K-Ar földtani kormeghatározási módszer 
és alkalmazásának jelentősége.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster 1/13).
Potassium-Argon dating Mesozoic and 
Tertiary volcanics in Hungary.
XI.Конгресс Нарпато-Балнанской геологичес
кой ассоциации, Ниев, 3-9 сентября 1977 г.
A kvadrupól tömegspektrométer alkalmazásá
val kapcsolatos fejlesztések az ATOMKI- 
ban (Magyar Tudományos Akadémia Atommag 
Kutató Intézete).
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster II/5).
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lő. BERECZ I. 
BOHATKA S. 
LANGER G.

19. BERECZ I. 
BOHATKA S. 
LANGER G. 
PAAL A.

20. BERECZ I. 
HORKAY GY. 
LAKATOS T. 
BOHÄTKA S. 
DAR6CZY S-né 
M6RIK GY. 
PAAL A.

21. BERECZ I.
KISS A.
KOLTAY E.
PAPP I.
SZALAY.A./S. / 
DZMURAN,R.

22. BERÉNYI D.

23. BERÉNYI D.

Folyadékban oldott gázok vizsgálata tö
megspektrométerrel .
A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai társulat) rendezésében.
Kecskemét, 1977.augusztus 15-16.
Az ATOMKI-ben (Magyar Tudományos Akadémia 
Atommag Kutató Intézete) kifejlesztett 
kvadrupól tömegspektrométer.
III.Villamos Műszer- és Méréstechnikai 
Konferencia, a Méréstechnikai és Automa
tizálási Tudományos Egyesület, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület rende
zésében, Debrecen, 1977.jun. 1-3.
QGA-11 tipusu respirációs tömegspektromé
ter elektronikus vezérlő-és mérő rend
szere, valamint nagyvákuum rendszer auto
matikus működtetése.
III.Villamos Műszer- és Méréstechnikai 
Konferencia, a Méréstechnikai és Automati
zálási Tudományos Egyesület, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület rende
zésében, Debrecen, 1977.jun. 1-3.
Construction of the stack insulators and 
acceleration tube elements used in the 
5 MV Van de Graaff generator of ATOMKI.
IIn International Conference on 
Electrostatic Accelerator Technology, 
Strasbourg, May 26,1977 
(Abstract.: F-4).
Electron spectroscopy in the family of 
other various spectroscopic techniques.
XX. Colloquium Spectroscopicum 
Internationale, Vll^h international 
Conference on Atomic Spectroscopy,
30.August-7.September, 1977, Prague, 
Czechoslovakia.
Felületvizsgálat fоtoelektron-spektro
szkópiai módszerrel és annak jelentősége 
az iparban.
"A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében.
Kecskemét, 1977.aug.14-16,
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24. BÉRÉNYI D. A felületvizsgálat modern módszerei.
"A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELET (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében. 
Kecskemét, 1977.aug.14-16.

25. BERÉNYI D. Inner shell ionization phenome’na 
investigated by using nuclear accelerators 
in ATOMKI (Institute of the Nuclear 
Research of the Hungarian Academy of 
Sciences).
Seminar. Johannes-Kepler Universität, 
Institut für Physik, Linz, December 1, 1977.

26. BERÉNYI D. Investigations into inner shell ionizatiofi 
processes at accelerators in ATOMKI 
(Institute of the Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences).
Central Bureau of Nuclear Measurement, 
Geel, March 21, 1977.

27. BERÉNYI D. A magfizikai kutatás az energiatermelés 
szolgálatában.
A Magyar Tudományos Akadémia "Az atom
energia hasznosításának tudományos-műszaki 
kérdései" c. ülésszakán, Budapest,
1977.jun.2.

28. BERÉNYI D. The study of inner shell ionization of 
atoms at the accelerators of ATOMKI 
(Institute of Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences).
Institut für Radiumforschung und 
Kernphysik österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Wien, May 17, 1977.

29. BERÉNYI D. 
HOGK G.

Excitation and de-excitation of inner 
shells.
Symposium "Wechselwirkung ionisierender 
Strahlung" Gera, 19-23.September 1977.

30. BERÉNYI D. 
KADAR I. 
MŐRIK GY. 
VARGA D. 
VATAI E.

Kalciumoxid gyors meghatározása bauxitban.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster 11/19).

153



31. BERÉNYI D.
KISS I.
KOLTAY E.
SEIF EL NASRjS.A.H. 
SARKADI L.
VÉGH J.

Mélységi analizis protonindukált röntgen
emisszióval .
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster II/6).

32. BERÉNYI D. Zn ötvözőelem mélységi koncentráció-el-
KISS I. oszlásának vizsgálata A1 minta esetén
KOLTAY E. proton-indukált röntgenemissziós módszer-
SEIF EL NASR,S.A.H. rel.
SARKADI L. 
VÉGH J. "A magfizikai módszerek alkalmazása az 

iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében. 
Kecskemét, 1977.aug.14-16.

33. BERÉNYI D. 
KÖVÉR L. 
ÚJHELYI CS. 
VARGA D. 
KADAR I. 
KÖVÉR A.

Platina felületi oxidációjának vizsgálata 
fotoelektron-spektroszkópiai módszerrel.
"A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében.
Kecskemét, 1977.aug.14-16.

34. BERÉNYI D. 
VATAI E. 
KADAR I.

35. ВО HATKA S. 
BERECZ I. 
TREMMEL J. 
HARGITTAI I.

36. BORNEMISZA- 
PAUSPERTL P. 
TÖRÖK I.
URAY I.

Hordozható röntgenemissziós REÁ beren
dezés .
"A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében.
Kecskemét, 1977.aug.14-16.
Combined quadrupole mass spectrométrie 
and electron diffraction experiment for 
molecular structure determination.
The VII international Vacuum Congress 
and the 31 International Conference on 
Solid Surfaces of the International Union 
For Vacuum Science, Technique and 
Applications, Vienna, Austria, September 
12-16,1977. (Poster.)
Tapasztalatok fémminták szennyezőinek 
gyors-neutron aktivációs analízissel tör
ténő vizsgálatánál.
"Aktivációs analizis és radiokémiái el
választási módszerek, újabb eredmények a 
radioanalitikában" c. munkaértekezlet a 
Magyar Tudományos Akadémia Radioanalitikai 
és Izotópalkalmazási Munkabizottsága és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai 
Csoportja által a Magyar Kémikusok Egyesü
lete Győri Csoportja közreműködésével.
Győr, 1977.okt.26-28.
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CSERNAI L.P. 
ZIMANYI J. 
GYARMATI B. 
LOVAS R.G.

38. CSONGOR É.

39. CSONGOR É.

40. CSONGOR £.

41. DIÓS Z. 
KISS L.

42. FÉLSZERFALVI J. 
SZABÓ P.P. 
BACSÓ J. 
KOVÁCS P.

3 . FÉNYES T.

Strength decoupling from the giant dipole 
résonance in the particle-hole shell 
model.
International Symposium on Nuclear 
Reaction Models, Balatoni (íred, June 27- 
July 1, 1977.
Az atomipar hatása a légköri 85Kr kon
centrációjának növekedésére.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster 11/17).
A C-14 kormeghatározási módszer és alkal
mazási lehetőségei.
"Modern fizikai vizsgálati módszerek a 
régészeti tudományokban" c. kerekasztal 
megbeszélés a Debreceni Akadémiai Bizott
ság Matematikai-Fizikai Szakbizottsága 
rendezésében. Debrecen,1977.október 24.
Légköri atomfegyver kisérletekből eredő 
radioaktiv hasadási termékek kimutatása a 
csapadékban.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aűg.23-26.
(Poster IV/6).
Nagypontosságu hőmérséklet szabályozó 
0-100°C tartományban.
III.Villamos Műszer- és Méréstechnikai 
Konferencia, a Méréstechnikai és Automati
zálási Tudományos Egyesület, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület rende
zésében, Debrecen, 1977.jun.1-3.
CaSOi* : Dy TL anyag szemcseméret-aktivátor- 
koncentráció függése.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster IV/13).
Atommagok - távol a stabilitási sávtól.
Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizi
kai Kutató Intézete, Budapest, 1977.febr.2.
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44. FÉNYES T. Institute of Nuclear Research of the 
Hungarian Academy of Sciences. Scientific 
activity of the Nuclear Spectroscopy 
Department.
Rho Academy, Turku, (Finland) ', March 28,1977.

45. FÉNYES T. Проблемы исследования структуры атомного 
ядра в ОИЯИ (Объединенный Институт Ядерных Исследований)
XXIV.Сессия Ученного совета по физике 
низких энергий ОИЯИ, Дубна, 24 мая,1977 г.

46. FÉNYES T. Проблемы исследования структуры атомного 
ядра в ОИЯИ (Объединенный Институт Ядерных Исследований)
XXV.Сессия Ученного совета по физине низ
ких энергий ОИЯИ, Дубна, 29 ноября 1977 г.

47. FÉNYES T. Scientific activity of the Nuclear 
Spectroscopy Department of the Institute 
of Nuclear Research, Debrecen.
Department of Physics, University of 
Jyväskylä, (Finland). Jyväskylä,
March 29, 1977.

48. FÉNYES T. 
GULYAS J.

Gamma-rays from the 10°Mo(p,ny)10°Tc 
reaction.

KIBÊDI T. 
KISS A. 
KOLTAY E.

International Symposium on Nuclear 
Reaction Models, Balatoniüred, June 27- 
July 1, 1977.

49. FÉNYES T. 
GULYAS J. 
KIBÉDI T. 
KISS A. 
KOLTAY E.

Study of the 9®Mo(p,ny)98Tc reaction 
gamma-rays.
International Symposium on Nuclear Reaction 
Models, Balatoniüred, June 27-July 1,1977.

50. FOLKMAN,F.
GROENEVELD,K.O. 
MANN,&. 
PETERSON,R. 
SCHUMANN,S. 
SZAB6 GY.

Spektrometrie von Augerelektronen nach 
Schwerionenkollisionen in molekularen und 
atomaren Systemen.
XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale.
VIIх International Conference on Atomic 
Spectroscopy, Prague (Chechoslovakia),
Aug.30-Sept.7, 1977.

51. GERZSON I. 
SOMOGYI GY.

Szilárdtest nyomdetektorok felhasználása 
a földtani kutatásban.
"A magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében. 
Kecskemét, 197 7 . augusztus 1.4-16.
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52. GYARMATI В. 
CSERNAI L. 
ZIMÄNYI J. 
LOVAS R.

Threshold anomaly in the strength function 
of giant dipole resonances.
Jo£ef Stefan Institute, University of 
Ljubljana, October 4, 1977.

53. HORVATH S. 
KOVÁCS P. 
BACSÓ J.

A haj egyes inorganikus összetevőinek 
vizsgálata szivinfarktusos betegeknél.
A Debreceni Orvostudományi Egyetem és az 
Atommag Kutató Intézet által, a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom jubileuma 
tiszteletére rendezett tudományos ülés. 
Debrecen,1977.november 4.

54. HORVATH S. 
TAMÁSI L. 
BACSÓ J. 
KOVÁCS P.

A haj egyes anorganikus összetevőinek 
vizsgálata myokardium infarktusos bete
geken .
A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet- 
Magyarországi Szakcsoportjának tudományos 
ülése, Ózd, 1977.okt.6-7.

55. JENEY S. Vasúti váltók állitási erőszükségletének 
és állitási idejének mérése.
III.Villamos Műszer- és Méréstechnikai 
Konferencia, a Méréstechnikai és Automati 
zálási Tudományos Egyesület, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület rende
zésében, Debrecen,1977.jun.1-3.

56. JUHÁSZ K. Program a magfizikai csatolt csatornás 
probléma megoldására.
XIII.Országos Tudományos Diákköri Konfe
rencia, Számitástechnikai Szekciója, 
Dunaújváros, 1977.ápr.7.

57. KISS I. 
KOLTAY E. 
BORNEM-SZA- 
PAUSPERTL P.

Modified extraction geometry in a radio
frequency ion source.
IInd International Conference on 
Electrostatic Accelerator Technology, 
Strasbourg, May 17, 1977.
(Abstract. E-ll).

58. KOLTAY E. On research work based on the 5 MV Van de 
Graaff accelerator of ATOMKI (Institute 
of Nuclear Research of the Hungarian 
Academy of Sciences).
Seminar. Institut für Radiumforschung und 
Kernphysik der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien, Sept.21, 1977.
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59. KOLTAY E. 
CSEH J. 
SOMORJAI E.

60. KOVACH A. 
SVINGOR £.

61. KÖVÉR L.
ÚJHELYI CS. 
BERÉNYI D. 
VARGA D. 
KADAR I. 
KÖVÉR A. 
MILLER J.

Изучение возбужденных состояний 28Si 
в реанциях (а,а) и (а,у).
Донлады XXVII. совещания по ядерной спентро- 
снопии и структуре атомного ядра, Ташнент, 
22-25 Марта 1977 г.
On the geochronology of the crystalline 
basement of the Pannonian Basin.
XI.Конгресс Нарпато Балканской Геологи
ческой Ассоциации, Ниев, 5 сентября 1977 г.
Platina felületi oxidációjának vizsgálata 
fotoelektron-spektroszkópiai módszerrel.
"Magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében.
Kecskemét, 1977.augusztus 14-16.

62. KÖVÉR L.
ÚJHELYI CS. 
VARGA D. 
KADAR I. 
BERÉNYI D. 
KÖVÉR A.

Elektrolitikusan oxidált Pt felszinek vizs
gálata ESCA módszerrel.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster. II/7).

63. LAKATOS T.

34. ЛАНАТОШ T. 
ШУЛИН Б .

65. LOVAS R.

66. LOVAS R.

67. LOVAS R.

Широкополосные линейные усилители с боль
шой стабильностью параметров по высокой 
частоте и по постоянному току.
IX.Международный симпозиум по ядерной 
электронике, Варна, НРБ, 5-9 Мая 1977 г.
Прецизионный удлинитель импульсов, широ
ко применяемый в разных областях.
IX.Международный симпозиум по ядерной 
электронике, Варна, НРБ, 5-9 Мая 1977 г
Core plus single-particle model for 
quasi-elastic (p,n) scattering.
International Symposium on Nuclear 
Reaction Models, Balatoniüred, June 27- 
July 1, 1977.
Fluctuations in the Lane potential.
Joéef Stefan Institute, University of 
Ljubljana, October 3, 1977.
Lane-model description of (p,n) reactions 
to anti-analogue states.
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5b. MANN,R.
FOLKMANN,F. 
PETERSON,R. 
SCHUMANN,S. 
SZAB6 GY. 
GROENEVELD,K.

9. MANN,R.
FOLKMANN,F. 
PETERSON,R. 
SZABÓ GY. 
GROENEVELD,K.

'0. MANN,R.
FOLKMANN,F. 
PETERSON,R. 
SZAB6 GY. 
GROENEVELD,K.

VI. MANN,R.
FOLKMANN,F. 
PETERSON,R. 
SZAB6 GY. 
GROENEVELD,K.

72. MEDVECZKY L.

/3. MEDVECZKY L.

74. MEDVECZKY L.

75. MEDVECZKY L.

715. MEDVECZKY L.

Elektronenemission bei atomaren Stössen mit 
Projektilen des UNILAC.
Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr.-5 März, 
1977 .

0 .

Auger electron emission from target ions 
under heavy ion impact after molecular 
dissociation.

n 1977 Spring Meeting, Washington, D.C.,
U‘ April 25-28, 1977.

Augerelektronen bei Coulombexplosion von 
Molekülen nach Bombardement mit Schwer
ionen.

n Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr.-5 März,
‘ 1977.
Coulomb explosion seen from Auger lines 
in heavy ion bombardement of C , N and 0 
containing molecules.

" t 1"1Q XL International Conference on the Physics 
of Electronic and Atomic Collisions 
(ICPEAC), Paris, 21-27 July, 1977.
ALRIT és INFIT dozimetriai összehasonlitás 
(Neuherberg/München/197 6 ).
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédel
mi Szakcsoportja, Budapest, 1977.jan.24.
Fast neutron fluence measurement with different 
types of SSNTDs (Solid State Nuclear Track Detectors), 

rdIII Symposium on Neutron Dosimetry m  
Biology and Medicine, Neuherberg/München, 
23-27 May, 1977.
Gyors neutronok fluensének a mérése szi
lárdtest nyomdetektorokkal.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédel
mi Szakcsoportja rendezésében, Dobogókő,
1977.márc.30.-április 1. (Abstr.p.12.)
Nuclear track detectors and diodes.

3?dIII Symposium on Neutron Dosimetry in 
Biology and Medicine, Neuherberg/München, 
23-27 May, 1977.
Radiography with solid state nuclear track 
detectors.

" t hX L International Symposium on Autoradiography, 
Eisenach, (DDR), November 7-11, 1977.
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77. MEDVECZKY L. 
SOMOGYI GY.

78. MURANYINÉ- 
SZELECZKY A.

79. NOVAK D.

80. NOVAK D.
MÉSZÁROS S. 
VAD K.
MÉSZÁROS I-né 
SOMOSI I.

Szilárdtest nyomdetektorok alkalmazása a 
neutrondozimetriában.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster. 1/14).
Élelmianyagok Mn-, Cu, Zn- és Mo-tartal- 
mának vizsgálata.
A Magyar Kémikusok Egyesülete Debreceni 
Csoportjának Szinképelemző Szakbizottsága 
és a Magyar Tudományos Akadémia Spektro- 
kémiai Munkabizottsága, a GTE (Gépipari 
Tudományos Egyesület), MKE (Magyar Kémiku
sok Egyesülete) és OMBK (Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület) 
közös Szinképelemző Szakbizottságának 
"Biológiai, munkaegészségügyi és környe
zetvédelmi szinképelemzés "Munkabizottsága 
rendezésében "A SZÍNKÉPELEMZÉS ALKALMAZÄSA 
A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN" 
cimü ankét, Debrecen, 1977.május 12.
Szupravezető kvantuminterferőméterek al
kalmazása az orvostudományban.
Korreferátum. Debreceni Orvostudományi 
Egyetem (DOTE) - Magyar Tudományos Akadémia 
Atommag Kutató Intézete (ATOMKI) tudomá
nyos ülése, Debrecen, 1977.november 4.
Gallium maradékellenállás mérés.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster II/4 ) .

81. RICZ S.
SCHLENK B. 
BERÉNYI D. 
VALEK A. 
HOCK G.

82. SARKADI L. 
HOCK G.

83. SÁMSONI Z.

K- és L-héj ionizáció vizsgálata Kaszkád 
generátor elektron nyalábján.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster 1/16).
Atomi héjak gerjesztése.
Magfizikai Téli iskola, Eötvös Loránd Fi
zikai Társulat rendezésében, Mátrafüred, 
1977.jan.10-14.
Bestimmung von Mikromengen der Erdalkali
metalle in Stählen mit AAS Verfahren.
XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale 
and Vll^h International Conference on 
Atomic Spectroscopy, Praha, Aug.30-Sept.3, 
1977 .
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,4. SÁMSONI Z.

85. SCHADER,J.
SZABÓ GY. 
GROENEVELD,K.O.

86. SOMOGYI,G./GY./

87. SOMOGYI GY.

88. SOMOGYI GY.

89. SOMOGYI GY.

Néhány széu. .séges talajtípuson élő nö. 
mikroelem hiányjelenségéről.
A Magyar Kémikusok Egyesülete Debreceni 
Csoportjának Színképelemző Szakbizottsága 
és a Magyar Tudományos Akadémia Spektro- 
kémiai Munkabizottsága, a GTE Gépipari 
Tudományos Egyesület , MKE Magyar Kémiku
sok Egyesülete és OMBKE (Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület) 
közös Színképelemző Szakbizottságának 
"Biológiai, munkaegészségügyi és környe
zetvédelmi színképelemzés" Munkabizottsá
ga rendezésében "A SZÍNKÉPELEMZÉS ALKALMA
ZÁSA A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
BEN" cimü ankét, Debrecen,1977.május 12.
Winkelabhängige Röntgenstrahlung von 
Ne-Al--ßtössen.
Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr.-5 März,
1977 .
Actual research works in the Track 
Detector Group in Debrecen.
Institute "Josef Stefan", Ljubljana,
October 12, 1977.
Aktuális nyomdetektoros munkák az ATOMKI- 
ban (Magyar Tudományos Akadémia Atommag 
Kutató Intézete).
Szeminárium. KFKI (Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Fizikai Kutató Intéze
te) Sugárvédelmi Főosztály , 1977.szeptember 15.
Beszámoló a IX.Nemzetközi Szilárdtest 
Nyomdetektor Konferenciáról.
Magfizikai Albizottság (MAB) ülés,
Debrecen,1977.március 4.
Egy uj nukleáris metodika alkalmazása 
uránlokalizációs vizsgálatokra.
A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya és Műszaki 
Tudományok Osztálya "Együttes Tudományos 
Ülése" témaköre: "Az atomenergia hazai 
hasznosításának tudományos-műszaki kér
dései". Budapest, 1977.junius 2.

s '.detektorok fejlesztése.
Szeminárium. Debreceni Orvostudományi 
Egyetem (DOTE) Biofizikai Intézete,
Debrecen,1977.szeptember 21.
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SOMOGYI,G . /GY./ 
HUNYADI ГГ 
VARGA ZS.

Jumping opark evaluation of alpha-radio- 
grams taken on LR-115 stripping films.

"t hXL International Symposium on Auto
radiography, Eisenach, (DDR), 1977., 
November 7-12.

92. SOMOGYI GY. 
MEDVECZKY L. 
GERZSON I. 
VADOS I.

Uránkutatás nukleáris nyomdetektorokkal.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat XVII.Ván
dorgyűlése, Eger, 1977.aug.23-26.
(Poster 1/18).

93. SOMOGYI,G . /GY,/ 
MEDVECZKY L. 
VARGA ZS. 
GERZSON I.
VADOS I.

Field macroradiography measuring radon 
exhalation.
Xth International Symposium on 
Autoradiography, Eisenach (DDR),
1977.November 7-12.

94. SOMOGYI,G./GY./ 
NAGY M.

Radioactive halos as fossile autoradiograms, 
"t hXL International Symposium on 

Autoradiography, Eisenach (DDR),
1977,November 7-12.

95. SOMORJAI E.

96. SZALAYjA./S. /

97. SZALAY S.

98. SZALAY S.

Scientific activity at the Van de Graaff 
generator of ATOMKI (Institute of Nuclear 
Research of the Hungarian Academy of 
Sciences ).
Department of Nuclear Physics, the 
Institute of Experimental Physics,
Warsaw University, War saw, October 14,1977.
Accumulation of uranium and other 
micrometals in coal and organic shales 
and the role of humic acids in these 
geochemical enrichments.
Institute of Geological Sciences,
London, May 18, 1977.

IAz atomenergia termelés sajátos nyers- 
anyagszükségeletei.
A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai 
és Fizikai Tudomámyok Osztálya és Műsza
ki Tudományok Osztálya "Együttes Tudo
mányos Ülése" témaköre: "Az atomenergia 
hazai hasznositásának tudományos-műszaki 
kérdései". Budapest, 1977.jun.2.
Földünk primordiális légköre az élet 
megindulása előtt.
A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Kossuth 
Lajos Tudományegyetem és a Debreceni Agrártudo
mányi Egyetem rendezésében. Debrecen, 1977. 
november 24.
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. SZALAY S. Mikrotápelem hiányjelenségek és káros 
következményeik egyes hazai talajokon.
A Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgaz
dasági Kémiai Munkabizottsága rendezésé
ben, Debrecen,1977.március 2.

Э. SZALAY S. Az uránium geokémiai akkumulációja humin- 
savban.
Akadémiai Bizottság és MTESZ(Müszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége1* 
rendezésében, Pécs, 1977.november 22.

101. SVINGOR É. 
KOVACH A.

A Mecsek-hegységi bosztonit kora Rb-Sr 
kormeghatározások alapján.
Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan- 
Geokémiai Szakcsoportjának előadóülésén, 
Budapest, 1977.január 24.

L O2. TUREK, К.
SOMOGYI,G./GY./

Исследование возможностей измерения низ
ких флюент нейтронов при помощи электро
химически травленного Lexan-тренов ого 
детектора.
Международный симпозиум Новые Методы 
индивидуальной диэиметрии, 17-20 Мая 
1977 г., Градец Нралове, ЧССР.

103. URAY É.
FÉLEGYHÁZI A. 
ORSZÄGH I-né 
BERECZ I. 
BOHÄTKA S. 
LANGER G.

A műtőben dolgozók narkotikum terhelésé
nek csökkentése narkotikum szűrők segítsé
gével .
Magyar Anaesthesiológiai és Reanimatios 
Társaság Vándorgyűlése, Kecskemét, 1977. 
augusztus 18-19.

104. URAY É.
FÉLEGYHÁZI A. 
BERECZ I.
ВОHÁTKA S. 
LANGER G.

A mütőlevegő narkotikum tartalmának vizs
gálata kvadrupól tömegspektrométer segít
ségével .
Debreceni Orvostudományi Egyetem (D0TE)- 
Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató 
Intézete (AT0MKI) tudományos ülése, 
Debrecen,1977.november 4.

.05. URAY I. 
TÖRÖK I.

Fast neutron induced 12 isometric state 
of 206T1.

BORNEMISZA- 
PAUSPERTL P. 
VÉGH L.

International Symposium on High-Spin 
States and Nuclear Structure, Dresden, 
September 19-24, 1977.

106. VARRÓ T.
SOMOGYI GY. 
VARGA ZS. 
MÄDI I.

Iontranszport folyamatok tanulmányozása fényképé
szeti papírban mikroautoradiográfiás technikával.
"A papíripar aktuális kolloidkémiai problémái" c. 
ankét, Dunaújváros, 1977.november 17-18.
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.07. VARRÓ T.
SOMOGYI, G. /GY. / 
VARGA ZS.
MADI I.

Untersuchung der Ionentransportvorgänge 
in Membransystemen mit Hilfe der 
Autoradiographie.
XL International Symposium on Auto
radiography, Eisenach (DDR), 1977. 
November 7-12.

108. VATAI E. G перестройте атомной оболочни в электрон 
ном захвате.
Донлад представлен на XXVII.совещании 
по ядерной спентроснопии и структуре 
атомного ядра, Ташкент, 22-25 Марта 
1977 г.

109. VATAI E. 
KÄDÄR I.

Hordozható röntgenemissziós analitikai 
(REA) berendezés.

BERÉNYI D. "Magfizikai módszerek alkalmazása az 
iparban" Találkozó. ELFT (Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat) rendezésében. 
Kecskemét, 1977.augusztus 14-16.

110. VÉGH L. Az elemi részek fizikája.
Fizikatanárok Továbbképzése. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, Debrecen,
1977.december 29.

ISMERETTERJESZTŐ-ES EGYEB KÖZLEMÉNYEK 
111. BACSÓ J. összetétel-vizsgálat röntgensugárzással

KIS-VARGA M. 1-2.
Élet és Tudomány, 3_2 , 157 6-1578 (1977 ). 
Élet és Tudomány, 32, 1642-1643 (1977).

112. BERÉNYI D. Az anyagvizsgálat egyik uj sztárja: az 
elektronspektroszkópia.
Népszabadság, 35 , 10 (1977 ) máj.10. 108.sz.

113. BERÉNYI D. Atomkorban élünk.
Budapest, 1977, Akadémiai Kiadó. 83/1/p. 
19 cm.
(Korunk tudománya.)

114. BERÉNYI D. Atomok a csillagokban és a laboratórium
ban.
Természet Világa, 108, 346-348 (1977).

115. BERÉNYI D. "Damjanovich Sándor: Molekulaóriások 
biofizikája." Könyvismertetés.
Fizikai Szemle, 26, 440 (1976)
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116. BERÉNYI D.

117. BERÉNYI D.

118. BERÉNYI D.

119. BERÉNYI D.

120. BERÉNYI D.

121. BERÉNYI D.

122. BERÉNYI D.

123. CSEH J.

124. DIÖS Z.

125. KOLTAY E.

126. MAHUNKA I.

ElektronoK az anyagvizsgálatban.
Hajdú-Bihari NAPLÓ, 3_4, 8 (1977 )
márc.3. 5 2.sz.
A magfizikai kutatás az energiatermelés 
szolgálatában.
Fizikai Szemle, 21_, 338-345 (1977 ).
A magfizikai kutatás az energiatermelés 
szolgálatában.
Magyar Tudomány, 2_2 , 924-934 (1977 ).
Mit tudtunk meg az elektronok spektrumá
ból?
Élet és Tudomány, 3_2 , 850-853 (1977 ).
"M.Mladjenovic: Development of Magnetic 
Beta-Ray Spectroscopy. Berlin, Heidelberg, 
New York, 1976, Springer Veri. 282 p." 
Könyvismertetés.
Magyar Fizikai Folyóirat, _2_5 , 190 (1977 ).
Tudományos minősítési rendszerünkről. 
Magyar Tudomány, 2_2> 41-4 2 (1977 ).
Vélemények az anyagról. Válaszok körkér
désekre .
Természet Világa, 108, 279-284 (1977).
Ütköző atommagokból atommag-molekulák. 
Delta, 11, 10-11 (1977). 11.sz.
A mikroprocesszor. Tovább a miniatürizá
lás utján.
Hajdú-Bihari NAPLÓ, _34 , 8 1977 .márc. 31
76 sz.
Az Atommag Kutató Intézet elektrosztatikus 
gyorsítója.
Élet és Tudomány, 3_2 , 351-352 (1977 ).
A fizikai tudományok 60 éve a Szovjetunió
ban.
Hajdú-Bihari NAPLÓ, j34_, 10 (1977 ) nov. 6. 
262.sz.



.1EDVECZKY L. 
LOVAS R.

ATOMKI. Institute of Nuclear Research of 
the Hungarian Academy of Sciences, 
Debrecen, Hungary. Editors:— . Debrecen. 
1976. ATOMKI(Magyar Tudományos Akadémia 
Atommag Kutató Intézete). 32/1/ p. 23 cm

.28. MEDVECZKY L. 
LOVAS R.

ATOMKI. A Magyar Tudományos Akadémia 
Atommag Kutató Intézete. Szerk.
Debrecen, 1976, 32/1/ p. 23 cm.

29. SZALAY S. Egy ezrelék alatt.
Magyarország, 14, 23 (1977) 48.sz.

30. SZALAY S. Hogy értékesebb legyen a szabolcsi 
alma ...
Kelet-Magyarország, 34, 3 (1977) nov.13. 
267.sz.

31. SZALAY S. Világunk gondja: az energia. Energiate 
mêlés és életszinvonal.
Természet Világa, 108, 533-535 (1977).

32. VERTSE T. 
SZÉKELY G.

Uj kis számitógép az atommagkutatás 
szolgálatában. Korszerű felépités - 
integrált áramkörök.
Magyar Hirlap, 10, 6 (1977) április 16. 
88 . sz.

'33. VÉGH L. Az atommag - ahogyan ma "Látjuk". 
Természet Világa, 108, 322-324 (1977)

ISMERETTERJESZTŐ-ÉS EGYEB ELŐADÁSOK

l34. BERÉNYI D. Az anyag szerkezete.
A TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Tár
sulat) Békéscsabai Szervezete és a 
Kubich Gyula Ifjúsági és Uttörőház által 
szervezett Természettudományi Szabad- 
egyetem, Békéscsaba, 1977.márc.31.

35. BERÉNYI D. Bevezető gondolatok az eszközkiállítás
hoz és eszközbemutatóhoz.
I.Országos Általános Iskolai Fizikata
nári Ankét, Nyíregyháza, 1977.ápr.5.

36. BERÉNYI D. Esti beszélgetés a fizika fogalmáról és 
alapvető kutatási módszereiről korunkban
I.Országos Általános Iskolai Fizikataná- 

Ankét., Nyíregyháza, 197 7 .ápr.6.
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137. BERÉNYI D.

138. HORKAY GY.

139. KOVACH A.

A TV Egyetem nyilvános konzultációja 
egyenes adásban. 1977.jan.2.
Korszerű hirközlés.
A TIT (Természettudományi Ismeretterjes 
tő Társulat) rendezésében, MÁV Vasutas 
Szakszervezet Klubkönyvtára, 1977.októ
ber 11.
A fizika szerepe más tudományokban.
A Gépipari Tudományos Egyesület Lenin- 
városi Csoportjának rendezésében. Lenin 
város, 1977.ápr.25.



Az A T O M K I  K Ö Z L E M É N Y E K  é v e n k é n t  t ö b b  s z á m b a n  jelenik 
meg. T u d o m á n y o s  i n t é z e t e k n e k  c s e r e p é l d á n y k é p p e n  vagy 
k é r é s ü k r e  d í j t a l a n u l  m e g k ü l d j ü k ,  k ö t e l e z e t t s é g  nélkül. 
M a g á n s z e m é l y e k n e k  e s e t e n k é n t i  k é r é s é r e  1-1 szá m o t  vag y  
k ü l ö n l e n y o m a t o t  s z i v e s e n  küldünk. Ilyen i r á n y ú  k é r é s e 
ket az i n t é z e t  k ö n y v t á r s z o l g á l a t á h o z  kell irányítani. 
/ATOMKI, 4001 Deb r e c e n ,  Postafiók: 51./

S z e r k e s z t ő  Bizottság: S z a l a y  Sándor elnök, G y a r m a t i  
Borbála titkár, B e r é n y i  Dénes, Cs i k a i  Gyula,
M e d v e c z k y  László.

K i a d j a  a
Magyar T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  

A t o m m a g  K u t a t ó  Intézete 
D e b r e c e n

A  k i a d á s é r t  és s z e r k e s z t é s é r t  felelős 
B e r é n y i  Dénes az Intézet igazgatója

P é l d á n y s z á m :  480 
1978/2

MAGYÂÂ '«Okmányos aradéi. 
KÖNYVTikA
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SZUPRAVEZETŐ MÁGNES ,TRANSZPORTERES Si /Li/ ELEKTRON SPEKTROMETER III, ON-LINE ÜZEM
ARVAY Z , /  FÉNYES T,/ FÜLE K . /  KOLTAY Е , ,  

MATE Z . /  MORIK GY, ,  NOVAK D , ,  TARKANYI F,

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

A dolgozat egy szupravezető mágnes transzporteres 
5 i/L i/ elektron spektrométer Van de Graaff— gyorsÎtó 
nyalábjára való telepítését, valamint az első in-beam 
konverzióseIektron-spektrum mérések tapasztalatait Ír
ja le. A spektrométer eIektron-transzmîssziója on-line 
üzemben, abszorbens korongokkal erősen csökkentett 
háttérsugárzás mel lett 20-26 % ( 4 тг — bő I két detektorra). 
E transzmisszió-érték 200-800 keV elektronenergia- 
tartományra vonatkozik 3 mm abszorbens sugárnál. A 
spektrométer energiafeI о Idása 300 keV-es elektronokra 
2,5-3,0 keV.
Si/L!/ ELECTRON SPECTROMETER WITH SUPERCONDUCTING 
MAGNET TRANSPORTERS. III. ON-LINE OPERATION.
A superconducting magnet transporter Si/Li/ electron 
spectrometer was set on a Van de Graaff accelerator 
beam. The paper describes the results of the first 
in-beam conversion electron spectrum measurements. The 
electron transmission of the spectrometer in on-line 
operation is 20-26 % (from 4тг for two detectors) at 
strongly reduced background radiation. The given 
transmission value pertains to 200-800 electron energy 
range at 6 mm baffle diameter. The energy resolution 
of the spectrometer is 2.5-3.0 keV (FWHM at 300 keV ) .
Si/Li/ СПЕНТРОМЕТР ЭЛЕНТР0Н0В CD СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ 
МАГНИТНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ. III. ON-L I NE ДЕЙСТВИЕ.
Si/Li/ спектрометр элентронов со сверхпроводящими маг
нитными транспортерами был установлен на пучке электро
статического ускорителя. Описаны результаты первых 
in-beam измерений конверсионных электронов. Электрон
ная трансмиссия спектрометра a on-line эксплуатации, 
при сильно пониженном фоновом излучении - 20-26 % (от 
4тг при наличии двух детекторов). Данная величина 
трансмиссии относится к области 200 < Ее<800 кэВ при 
диаметре поглотителя 6 мм. Разрешение спектрометра 
- 2,5-3,0 кэВ при Ее = 300 кэВ.

.___ МAGYAR
ÍUDOMANYOS АКАВОТ.Ш' 

KÖNYVTARA
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I. Bevezetés
In-beam magspektroszkópiai kutatások céljaira az MTA Atommag 
Kutató Intézetében felépült egy Si/Li/ detektoros elektron
spektrométer konverziós elektronok vizsgálatára. A céltárgyból 
kilépő elektronokat szupravezető tekercsek erős mágneses tere 
irányitja a detektorokra.
A magfizikai célkitűzéseket, a spektrométer működési elvét, a 
tervezés szempontjait és a berendezés főbb jellemzőit az [1] 
közleményben ismertettük. Az épités, a technikai bemérés, vala
mint a radioaktiv forrással való hitelesítés tapasztalatait a
[2] közleményben irtuk le. A jelen dolgozatban a spektrométer 
Van de Graaff-gyorsitó nyalábjára való telepítését, valamint 
az első in-beam spektrummérések tapasztalatait ismertetjük.

II. A spektrométer telepítése Van de Graaff— 
gyorsitó nyalábjára

A szupravezető mágnes transzporteres spektrométer (a továbbiak
ban SMS) az intézeti 5 MV-os Van de Graaff-gyorsitó [3] egyik 
alacsony hátterű mérőszobájába lett telepítve. Ide a bombázó 
nyaláb analizáló és eltéritő mágnesek, valamint mágneses 
kvadrupól lencsék közvetítésével jut el [4].

A spektrométert közvetlenül megelőző nyalábcsatorna elemek 
(1. l.ábra) a következők: tombak csatlakozó, kézi és automatikus 
[5] vezérlésű tolózár, résház, csőkereszttel csatlakozó segéd
vákuum egység, az előzőhöz hasonló második résház és tombak 
csatlakozás (az SMS-hez). Az intézetben rendszeresített segéd
vákuum egység [6] rotációs és ólajdiffúziós szivattyút, Pirani- 
és ionizációs vákuummérőt stb. tartalmaz. A résházakban pneuma
tikus működtetésű kvarcüveg nyalábmegfigyelők és két egymásra 
merőleges irányban szabadon állítható rozsdamentes acél rések 
vannak. Az SMS elővákuumra történő leszívását egy különálló,
20 m3/óra szivássebességü kétfokozatú rotációs szivattyú biztosítja.

A nyalábbevezető csatornához az SMS két különböző nyílásán át 
csatolható. Az egyiket akkor használjuk, amikor az alkalmazott 
mágneses térben viszonylag kis nyalábéitérités várható; itt a 
nyaláb mágneses tér nélkül is a Faraday-kamrába jut. A másik 
bevezetést várhatóan nagy nyalábeltéréseknél, kivételes esetek
ben alkalmazzuk.
A spektrométer beállítása előbb optikai utón, majd közvetlenül 
ionnyalábbal történt.
A spektrométer működtetéséhez szükséges műszerek (tápegységek 
a detektorokhoz, előerősítőkhöz, mágnesekhez és a céltárgyfe
szültség biztosítására; ellenállásmérők stb.) az SMS-től pár 
méterre levő állványon nyertek elhelyezést. A mérőműszerek 
adatai egy ablakon át ellenőrizhetők anélkül, hogy besugárzás 
alatt a mérőszobába bemennénk. A főerősitőktől kezdve a



l.ábra. A szupravezető mágneses spektrométer a
Van de Graaff-gyorsitó nyalábcsatornáján.

Fig.l. The superconducting magnet spectrometer on 
the beam-channel of a Van de Graaff 
accelerator.

Рис.1. Сверхпроводящий магнитный спентрометр на 
пучне элентростатичесного уснорителя.

spektrometriai rendszer egységei a gyorsitó mérő- és számító
központjában nyertek elhelyezést.
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A spektrométer héliumgázkezelő rendszerének vázlatát a 2.ábrán 
tüntettük fel.

2.ábra. A szupravezető mágneses spektrométer gáz
kezelő rendszere. A jel csapokat, a
P betű Pirani-vákuummérőt jelöl.

Fig.2. The gas-handling system of the superconducting 
magnet spectrometer. The -txn mark denotes 
valve, the letter P - Pirani-vacuum gauge.

Рис.2. Система обращения с газом сверхпроводящего
магнитного спектрометра. Знак к><- обозначает 
кран, буква Р - измеритель вануума Пирани.

A gázkezelő rendszer alapvető feladata az, hogy az SMS hélium- 
kriosztátjában felszabaduló gázt továbbítsa a hideglaboratcrium- 
ban lévő nagyméretű fémtartályba. Ugyanakkor lehetőséget ad a 
vezetékrendszer leszívására és vákuumpróbájára, a folyékony 
hélium és nitrogén SMS-be történő töltésére és kivételére, a 
Dewar-edényekből párolgó hélium gáz fogadására, a gáznyomás, 
a gázáram-sebesség és az átfolyt teljes gázmennyiség mérésére, 
szükség esetén a hélium gáz közbenső tárolására (a gyorsitó 
épületében elhelyezett két 7 m 3-es gumiballonban) stb. A gyor
sitó épületét a hideglaboratóriummal egy kb. 200 m hosszú 
földalatti csővezeték köti össze. A vezeték 50 mm külső átmé
rőjű, ragasztott PVC csőből áll. A két épületben folyó munkák 
egybehangolását közvetlen távbeszélő kapcsolat segiti.



III. A spektrométer on-line bemérése
A bombázó részecskenyaláb a szupravezető tekercsek erős mágne- 
ses terében eltérülest szenved. A spektrométert úgy képeztük 
ki, hogy a mágneses indukció és a protonenergia bármely gya
korlatilag elérhető értékénél (B=0-2.9 T, Ep=l-5 HeV ) a nyaláb 
eljusson az egyik vagy másik bemeneti nyilastól a Faraday- 
kamrába.
Az SMS megfelelő elmozditási lehetősége révén elérhető, hogy a 
bombázó nyaláb éppen a spektrométer függőleges tengelyén 
metssze a céltárgyat. A bombázó nyaláb beérkezési helye a 
Faraday-kamra kvarcüvegén közvetlenül megfigyelhető egy televízi
ós berendezéssel és koordinátája egy skálán leolvasható. A 
foltátmérő általában 1-2 mm. A céltárgy betolása után 
- a protonok kisszögü szóródása miatt - a folt jellegzetesen 
kiszélesedik.
A gyorsitó nyalábjára telepitett elektronspektrométerek lénye
ges problémája a háttérsugárzás csökkentése. A háttéreffektus 
főbb okai a következők.
a) Atomfizikai effektusok a céltárgyból és környékéről:

6-, szekunder és Auger-elektron, valamint röntgensugárzás.
b) Magfizikai effektusok a céltárgyból és környékéről: 

szórt bombázó nehéz részecskék, у-sugárzás (a nyalábré
sekből és Faraday-kamrából is), a (p,n) reakciókból szárma
zó neutronsugárzás, a céltárgy aktiválódásából eredő
3-sugárzás és a szobaháttér y-sugárzása.

c) Egyéb okok: az elektronok energiavesztesége a céltárgyban 
annak következtében, hogy a céltárgy nem párhuzamos a de
tektor felületével és esetleg többször is áthaladnak rajta 
a detektorba érkezés előtt; elektron-visszaszóródás a de
tektorból; szórt nehéz töltött részecskék és у-kvantumok be
jutása a detektorba stb.

A háttérokok részletes analízise alapján a hátteret a követke
zőképpen csökkentettük:

A detektorokat tartalmazó csőbe a céltárgy felett, ill. 
alatt egy-egy aluminium csőbetétet és bennük 3-3 blendét helyez
tünk el. A felső blenderendszer a 3.ábrán látható. Egy-egy 
blende 22 mm lyukátmérőjü ólom és réz, valamint 20 mm lyukátmé- 
rőjü aluminium korongokból van összeállítva. ■

A céltárgy és detektorok közé egy-egy abszorbens korongot 
tettünk (lásd 3.ábra). Az alkalmazott abszorbens korongok suga
ra általában 2,5-3,5 mm, anyaga 1 mm vastag ólom és 1 mm vastag 
rozsdamentes acél. A mérések során az SMS-et és a céltárgyat 
úgy állítottuk be a nyalábhoz képest, hogy a szórt nehéz bombá
zó részecskék száma a detektoroknál minimális legyen.

A céltárgytartó keretet és fóliát kis rendszámú anyagból 
(alumíniumból, ill. szénből) készítettük.
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3.ábra. Az SMS céltárgy és detektor közé el
helyezett blenderendszer és abszorbens 
korong.

Fig.3. The diaphragm system and baffle between 
the SMS target and detector.

Рис.З. Система диафрагм и абсорбирующий диск 
между мишенью и детектором.

- A céltárgyra a mérések során egy maximálisan 20 kV-os táp
egységből pozitiv feszültséget adunk. Ez a kis energiájú 6-, 
szekunder stb. elektronok tetemes részét visszatartja.
- Viszonylag vastag (1-2 mg/cm2-es) céltárgyak alkalmazása 
esetén a 6-, szekunder és Auger-elektronok jelentős része már 
a céltárgyban elnyelődik, ugyanakkor a nagyobb energiájú kon
verzióselektron- sugár zás kijut a céltárgyból és az energia
feloldás romlása sem túl nagy.
Az első mérések tapasztalatai azt mutatták, hogy abszorbens 
korongok alkalmazása nélkül igen jelentős proton-, ill. 6- és 
szekunderelektron-terhelés éri a detektorokat, olyannyira, 
hogy a várt konverzióselektron-vonalak ki sem emelkedtek a 
háttérspektrumból. 2,5-3,5 mm sugaru abszorbens korongok beté
tele és az SMS pontos geometriai beállitása azonban lehetővé 
teszi a zavaró háttérsugárzások sok nagyságrenddel való csök
kentését.
Klank és Ristinen [7] munkájukban megadnak formulákat, amelyek
kel adott energiájú elektronok transzmissziója (T) abszorbens 
korong alkalmazásának esetére is szamitható szolenoid transzpor
teres spektrométerekben. E formulákat elméleti megfontolások 
alapján vezették le, de helyességüket kisérletileg is ellenő
rizték. A forrástól a detektorig történő elektronátvitel a kö
vetkező mennyiségektől függ:

- a mágneses indukció a forrás helyén,
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- a mágneses indukció maximuma, ill. minimuma a 
forrás és a detektor között a spektrométer tengelye 
mentén,

- a mágneses indukció az abszorbensnél (a spektrométer 
tengelyén),

- a forrás - abszorbens távolság,
- a mágneses indukció a detektornál (a spektrométer
tengelyén),

- a forrás-detektor távolság.
Megjegyzés: a mágneses indukciók változó mágneses 
térnél időátlagolt értékek.

- a forrás sugara,
- az abszorbens korong sugara,
- a mágnestekercs közepén levő cső belső sugara,
- a detektor érzékeny felületének sugara,
- az abszorbens vastagsága,
- a detektorfoglalat által létrehozott blende vas

tagsága,
- az elektron energiája.

Az emlitett formulák felhasználásával kiszámítottuk a transz-
misszió értékét a legfontosabb esetekre. Standard értékeknek
a következőket vettük: Bf = G,7 5 T (Hf mágneses térerősség 7,5 kOe),
a = 15 mm, d=90 mm, R̂ =l mm, Ra=2 mm, R, =10 mm, R^ = 6 mm, £.̂ = 2 mm,
£ H =1 mm. A B  , В . , , В , értékek az adott spektrométernéla max min a ’ d ^
egyértelmű függvényei a B^-nek.
A nyert eredmények a 4.ábrán láthatók. A standard értékektől 
való eltérést a megfelelő görbe mellett jelöltük. A számítások 
nulla céltárgyfeszültségre vonatkoznak. A görbesereg lehetősé
get ad arra, hogy a konkrét mérésre vonatkozó transzmissziót 
egyszerű inter- vagy extrapolációval megkapjuk akkor is, ha 
történetesen az adott paraméterre nincsenek számítások. A mág
neses indukció és más paraméterek értékét úgy állitjuk be, hogy 
a megoldandó magfizikai feladat szempontjából megfelelőek le
gyenek.

max
min

a
B„

Rf
Ra
Rb
Rd
â

E -

Közvetlenül az in-beam spektroszkópiai mérések ,előtt a spektro
métert radioaktiv forrásokkal hitelesítjük elektronenergiára 
és relativ detektálási hatásfokra. Az 5.ábra felső része egy 
133Ba, az alsó része egy 207Bi forrással felvett hitelesítő 
spektrumot mutat. A mérések paraméterei a következők voltak:
Bf = 0,75 T (Hf = 7,5 kOe), a = 15 mm, d=90 mm, R^vL , 5 mm, Ra = 2 mm, 
Rk=10 mm, R<-j=6 mm, £a=2 mm, £̂  = 1 mm, céltárgyfeszültség +10 kV, 
vízszintes forráshelyzet, KEVEX 3 mm kiürített rétegvastagságú 
detektor, В időben állandó.
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4.ábra. A szupravezető mágneses spektrométer számított 
transzmissziója (T, egy detektorra, 2tr %-ában) 
az elektronenergia (E ) függvényében. A szim
bólumok jelentését és a standard adatokat 
lásd a szövegben.

Fig.4. The calculated transmission (T, for one detector 
in %-s of 2tr) of the superconducting magnet 
spectrometer. The meaning of symbols and 
standard data see in text.

Рис.4. Расчитанная трансмиссия сверхпроводящего
магнитного спентрометра (Т, в процентах 2тт 
при. наличии одного детентора) в зависимости 
от энергии элентронов (Ее), Значение символов 
и стандартные данные см. в теисте.
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5.ábra. Az in-beam mérésre beállított SMS hitelesítése 133Ba és 207Bi
konverzióselektron-spektrumokkal. Ie- - az elektronok intenzitása 
relativ egységekben. Az észlelt csúcsoknál feltüntettük az átme
netek, valamint а К és L elektronvonalak irodalmi (133éa: [8],
207Bi [9]) energiaértékeit is keV-ekben. A mérés paramétereit 
lásd a szövegben. «

Fig.5. Calibration of the SMS with conversion electrons of 133Ba and 2 07Bi 
sources for on-line experiments (baffles in front of the detectors). 
Ie - intensity of electrons in relative units. The transition 
energies as well as the energies of К and L electrons are shown 
in keV-s (133Ba [8], 2 0 7 Bi [9]). The parameters of the measurement 
see in text.

Рис.5. Налибровка спентрометра для on-line измерений с помощью конверсион
ных элентронов 133Ва и 207Bi. У линий показаны энергии переходов, 
а также энергии К и L элентронов в кэВ (133Ва [В], 207Bi [9]). 
Параметры измерений см. в тексте.
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A 97Mo(p,ne~)97 Te magreakció SMS-el felvett konverzióselektron- 
spektrumát [ 10] a 6.ábra mutatja.

6.ábra. A 97Mo(p,ne )97Tc reakció SMS-el felvett konverziós- 
elektron-spektruma. Ne- az elektronintenzitás csa
tornánként. A mérésparamétereket 1. a szövegben.

Fig.6. The conversion electron spectrum of the 9 7Mo( p ,ne“) 9 ̂Tc 
reaction obtained with the SMS apparatus. Ne is the 
electron intensity per channel. The parameters of 
the measurement see in text.

Рис.6. Спектр конверсионных электронов реакции
9 7Мо ( р ,  ne-) 9 7Тс , измеренный с помощью спентрометра .
Ne- интенсивность электронов в данном канале. 
Параметры измерений см. в тексте.

A mérés 3 MeV bombázó protonenergiánál történt, 0,43 mg/cm2 
vastag, 93 %-ra dusitott 97Mo fém céltárgy felhasználásával.
A mérés további paraméterei: Bf=0,675 T (Hf=6,75 kOe), 
a=15 mm, d=90 mm, Rfv2 mm, Ra=3,5 mm, Rj=10 mm, Rd=6 mm,
&a = 2 mm, £d=l mm, céltárgyfeszültség +10 kV, 45°-os céltárgy
helyzet a vízszintes sikban haladó nyalábhoz viszonyítva,
KEVEX 3 mm kiürített rétegvastagságú detektor, В időben állan
dó, a bombázó protonnyaláb intenzitása 4,2 50 nA, mérésidő 4»3,5 
óra. Megjegyezzük, hogy a reakció hozama meredeken növekszik 
a bombázó protonok energiájának növekedésével.

IV. összefoglalás
Az [1], [2] dolgozatok, valamint a jelen munka alapján a kö
vetkezőkben összegezhetjük a spektrométer fontosabb sajátsait:
1) A spektrométer elektron transzmissziója off-line méréseknél 
eléri a 76 %-ot (4iT-ből két detektorra) a maximális 2,8 T 
mágneses indukció mellett. E transzmisszió lényegében függet
len az elektronenergiától a 0-1200 keV tartományban.



2) In-beam méréseknél a háttéréifektusok csökkentése érdeké
ben célszerű abszorbens korongokat használni a detektorok 
előtt. A korongátmérő és a mágneses térerősség megfelelő meg
választásával igy is biztosítható 20-26 % transzmisszió a 
200-800 keV elektronenergia-intervallumban (3 mm abszorbens 
sugárnál).
3) Mind az off-line, mind az on-line SMS méréseknél az ész
lelt elektronvonal félérték-szélessége 2,5-3 ,0 keV 300 keV-nél 
(110 mm2 effektiv felületű, 3 mm kiürített rétegvastagságú 
KEVEX Si/Li/ detektorok használata esetén).
i+) A konverziós elektronok spektrumának in-beam mérésénél ál
talában figyelembe kell venni, hogy a mért spektrum intenzi
tásviszonyai függnek a bombázó nyaláb irányához viszonyított 
szögtől [11]. Mivel a jelen spektrométer igen széles szögin
tervallumban kilépő elektronokat detektál a bombázó nyaláb 
irányához viszonyítva, e függés várhatóan nem éles. Pl. az 
előző fejezetben említett standard körülmények mellett a 
spektrométer a bombázó nyaláb irányához viszonyítva 90-74 és 
90 + 74 fok között integrál > 50 keV-es elektronokra. 5 MeV 
alatti energiájú proton bombázó nyaláb esetén a céltárgynak 
átadott átlagos impulzus nyomaték egyébként is viszonylag ki
csi. A témakörrel kapcsolatban lásd még a [12] közleményt és 
az ott megadott hivatkozásokat.
5) A berendezés sokcsatornás spektrumanalizist tesz lehetővé.
Köszönettel tartozunk Berényi Dénesnek és Schlenk Bálintnak 
az AT0MKI igazgatójának, ill. igazgatóhelyettesének a munka 
sokoldalú támogatásáért; Gulyás János, Kibédi Tibor, 
Krasznahorkay Attila, íjászló Sándor, Mahunka Imre, Mészáros 
Sándor, Vad Kálmán fizikus, Újhelyi Csaba kémikus kollegáknak, 
valamint Csécs Lenke és Félegyházi Lóránt szakmunkásoknak a 
munka különböző fázisaiban nyújtott segítségért; továbbá a 
Dombi Imre főmérnök és Kapronczy Mihály művezető által veze
tett Műszaki Osztály dolgozóinak a spektrométer készítésében, 
a Hideglaboratórium és Van de Graaff-gyorsitólaboratórium 
dolgozóinak a folyékonyhélium-ellátásban és a gyorsító üzemel
tetésben való közreműködésért.

Szakmai lektor: S z a b d  Gyula

17 9



I r o d a l o m

[1] Fényes T., Füle K., Mórik Gy., Novák D., Tárkányi F., 
ATOMKI Közi. 19 (1977) 107

[2] Fényes T., Füle K., Mahunka I., Máté Z., Mórik Gy.,
Novák D., Tárkányi F., ATOMKI Közi. 1_9 (1977 ) 187

[3] Koltay E., Szalay S., ATOMKI Közi. 16 (1974) 181
[4] Koltay E., Mórik Gy., Papp I., Szabó Gy., Bácskai Gy., 

ATOMKI Közi. 20 (1978) 181
[5] Horkay Gy., Langer G., Valek A., ATOMKI Közi. 17_(1975) 281 

Gál J., Horkay Gy. , Valek A., ATOMKI Közi. 1_8_ (1976 ) 539
[6] Berecz I., Papp I., Szabó S., ATOMKI Közi. 1_2 (1970) 69
[7] B. Klank, R. A. Ristinen, Proc. Int. Conf. on 

Radioactivity in Nucl. Spectroscopy, Nashville, 1969 
(ed. J. H. Hamilton and J. C. Manthuruthil, Gordon and 
Breach Publ., New York, 1972) vol.l. p. 207

[8] E. A. Henry, Nucl. Data Sheets 1_1 (1974 ) 495
[9] L. J. Jardine, С. M. Lederer, Nucl. Instr. Meth.

120 (1974) 515
[10] Ärvay Z., Fényes T., Gulyás J., Kibédi T., Koltay E., 

Krasznahorkay A., László S., Novák D., XV. Symposium 
on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Theory, Dubna,
1978 . JINR D6-U574, Dubna, 1978 , p. 101

[11] H. Frauenfelder, R. M. Steffen,in a-, ß-, y-Ray
Spectroscopy (ed. K. Siegbahn; North-Holland Publ. Co., 
Amsterdam, 1965) vol. 2, p. 997

[12] D. E. Miracle, In-Beam Conversion Electron Studies 
in the A=90 to 100 Mass Region, dissertation,
University of Kentucky, Lexington, 1977

180



ATOMKI Közlemények 20 (1978)181-206

THE ENERGY ANALYZING AND BEAM TRANSPORT SYSTEMS OF THE 5 MV VAN DE GRAAFF ACCELERATOR OF ATOMKI
E.KOLTAY, GY.MORIK/ I.PAPP/ GY,SZABO/ GY.BÁCSKÁI* 

ATOMKI H-4001, Debrecen, Pf.51. Hungary

In an earlier paper a general description of the ATOMKI 
5 MV Van de Graaff accelerator has been given [1]. 
Pressure vessel, annular lift and gas handling system 
[2] as well as the voltage generator [3], the insulator 
elements [4] and the energy stabilization system [5] 
have been treated in further papers. The aim of the 
work described in the present paper was to build up the 
energy analyzing and beam transport system. The design 
and the working parameters of the electrostatic 
quadrupole corrector, the analyzing and switching 
magnets and of the magnetic quadrupole doublets are 
presented. The present arrangement of the five beam 
transport channels is briefly described.
AZ ATOMKI ÖT MILLIÓ VOLTOS VAN DE GRAAFF GYORSÍTÓJÁNAK 
ENERG I A-ANAL IZALÓ ÉS NYALABVEZETŐ RENDSZERE.
Egy korábbi cikkben [1] általános leírást adtunk az 
Intézet 5 millió Voltos gyorsítójáról. További közle
ményekben a nyomástartályt, a gyűrűi iftet és a gázke- 
zeló rendszert [2] valamint a feszültséggenerátort [3], 
a szigetelő elemeket [4] és az energia stabilizáló 
rendszert [5] tárgyaltuk. A jelen közleményben leirt 
munka célja az volt, hogy felépítsük az energia anal i- 
záló rendszert és a nyalábvezetö rendszert. Az elektro
sztatikus kvadrupól korrektor, az anal izáló- és a kap
csoló mágnes és a mágneses kvadrupól dublettek tervezé
sét és működési paramétereit tárgyaljuk. Röviden bemu
tatjuk az öt nyalábvezetö csatorna jelenlegi elrendezé
sét is.

*PRESENT ADRESS: Mátraalja Coal Mines. Gyöngyös, Hungary.
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СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ЭНЕРГИИ И ИОНОПРОВОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕС
КОГО УСКОРИТЕЛЯ НА 5 МэВ в ATGMKI.
В предыдущей статье [1] было дано общее описание электро
статического уснорителн на 5 МэВ. Подробно описаны в 
указанных работах котел, подвижная платформа и система 
гадового хозяйства [2], генератор высокого напряжения
[3], изоляционные элементы [4] и система стабилизации 
энергии [5]. В настоящей работе обсуждаются системы 
анализа энергии и ионопровода. Описываем подробности, 
связанные с планировкой и эксплуатацией элентростати- 
чесного нвадрупольного корректора, магнитного анализа
тора, раздаточного магнита и магнитных нвадрупольных 
дублетов. Представляется система ионопровода состоящая 
из пяти каналов.

1. Introduction
The task of the electron-optical systems to be described in 
the present paper is to analyze the beam delivered by the 
accelerator according to specific charge and energy and to 
transport it to any of the experimental chambers at various 
points of the beam transport channels set up in the target 
rooms of the accelerator laboratory [1]. The requirements above 
were fulfilled by a combination of electron-optical elements 
of deflecting and focusing character.
The beam of the high energy charged particles is formed from 
ions of low atomic number elements which were extracted from 
an ion source [6] by being accelerated in an inclined field 
acceleration tube [4] [7] [8] built up on the basis of detailed 
electron-optical calculations [9].
Our energy analyzing system placed to the exit of the
acceleration tube is composed of an electrostatic quadrupole
lens doublet and a 90 magnetic sector. The former unit, called
corrector, is used for the correction of irregular changes in
the position and the direction of the beam leaving the
acceleration tube. The proper manual adjustment of its
parameters results in a beam entering the analyzing magnet
along its optical axis independently of the entrance conditions
at the corrector. The magnetic sector with field strength В
and with entrance and exit slits defining a trajectory with
a curvature of radius R is transparent only for ions withо h y

( 2mU/e ) ll2 - BR (1)
i.e. it is a tool for e/ffi separation aid x'or measuring the 
energy eU. The asymmetry of ion curre cut out by the 
insulated exit slit jaws can be used as information on the 
vertical beam position here and thus an error signal for the 
energy stabilization can be deduced [5].

The beam transport system composed of magnetic quadrupole 
doublets, switching magnet and beam transport channels is 
designed so as to meet the requirement of bombarding the targets



fixed at any point of the five experimental channels under 
different beam collimation demands. The construction of the 
channels permits maximum flexibility in setting up various 
experimental arrangements.
All the quadrupole lenses can be run in asymmetrized mode 
of operation [10] [11]. Asymmetrization means e.g. in the 
case of an electrostatic quadrupole lens shifting the voltages 
of the opposite electrodes with the value AV^ resulting in 
electrode potentials V+AV^ and V-AVrespectively (i=l and 2 
for the X and y directions, respectively). The feeding of the 
lens in this way results in the superposition of two dipole 
fields on the original field of quadrupole structure. As shown 
by electron-optical investigations performed in paraxial 
approximation the focusing properties of the lens remain 
unchanged while a deflection of the beam appears whose 
magnitude depends on the AV^/V values of asymmetrization.
That is why such lenses can be used as corrector elements [12] 
to compensate for the above mentioned beam instabilities: 
superimposed on their original focusing effect correction 
properties equivalent to those of the ordinary electrostatic 
plates or of the dipole corrector magnets can be achieved.

2. E n e r g y  a n a l y z i n g  system
2.1. General d e s c r i p t i o n

The arrangement of the elements in the energy analyzing system 
in shown in Fig.1.
An important function of the corrector system namely that it 
compensates for the irregular changes in beam exit of the tube 
caused by the instabilities of the ion source as well as by 
the build-up of a charge layer on the inner surface of the 
acceleration tube has been already mentioned. Another function 
of this element is to adjust the beam parameters to the ion- 
optical behaviour of the magnetic analyzer. This adjustment 
means a proper combination of the astigmatic properties of 
the electrostatic doublet with those of the magnetic sector 
resulting in a composed system of stigmatic character. It can 
be achieved by focusing the beam in the plane perpendicular 
to the field direction of the analyzing magnet onto the entrance 
slit with the second astigmatic image being placed onto the 
exit slit. The intensity of the beam through the compound 
system will be consequently enhanced by a factor depending on 
the actual dimension of the accelerated beam [13]. The 
correction effect of the lens results also in increasing the 
effective analyzed beam intensity.
An electrostatic quadrupole doublet is definitely superior to 
a magnetic one in this place due to the absence of a mass 
discrimination prior to the analyzis performed by the magnetic 
sçctor of high resolution. In the opposite case special care 
should be taken of introducing the beam component of the right 
mass to the analyzing magnet.
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Fig.l. Schematic of energy analyzing system. 
l.ábra.Az energia analizáló rendszer sematikus ábrája. 
Рис.1. Схема нонструнции системы анализа энергии.



The optical axis - i.e. the normal trajectory of the ions 
fulfilling condition (1) - is defined by three systems of 
accurately adjustable insulated slits each one composed of 
four jaws. The first and the third systems are placed in the 
corresponding object and image planes respectively, while the 
second one is used to define the perpendicular beam entrance 
by being placed between the object slit and the analyzing 
magnet. All the jaws are electrically insulated and connected 
to a special system of electronic yA-meters deducing rough 
information on beam conditions necessary for the proper 
setting of the parameters of the quadrupole corrector. One 
pair of the exit slit works as the error signal generator for 
the fast energy stabilization of the accelerator [5].
Manually and pneumatically operated beam testing quartz plates 
are arranged to watch the direct and analyzed beam through 
a closed circuit television chain. A beam intensity measurement 
with and without the supression of the secondary electron 
component can be made on the manually and pneumatically operated 
quartz plates, respectively.

2.2. Electrostatic quadrupole doublet

The electrostatic quadrupole doublet used as a beam corrector 
and flexible focusing element between the acceleration tube 
and the analyzing magnet is situated in the high vacuum 
pumping tube leading through the lower wessel lid.
The lenses are composed of eight cylindrical electrodes. The 
electrode radius R and aperture radius a fulfil the condition 
R/a= 1.15 [1*+] [15]. A supressor ring at 1 kV positive potential 
is placed at the upper end of the doublet to prevent the 
secondary electrons originating from the lens electrodes from 
entering the field of the acceleration tube above the lens.
A mechanical system of four degrees of freedom holds the 
doublet. The position of the lens axis can be adjusted along 
two coordinates perpendicular to each other in the horizontal 
middle plane while the angular position can be changed by 
tilting the system around two axes of rotation perpendicular 
to each other at the same plane. The construction is shown 
in Figs.2a and 2b. Both the displacement and the tilting of 
the doublet can be performed even during operation by the 
proper setting of the adjusting knobs of larger and smallfer 
diameters outside the vacuum system, respectively. The above 
mechanism contains screws and excentric shafts as actuating 
elements.
The doublet is fe.d electrically by eight independent power 
supplies of 8 kVolt maximum voltage. The adjustment of the 
values of the output voltage at the whole set of eight power 
supplies is performed by six groups of helical potentiometers 
arranged on common axes in each group. In this way the four 
electrode potentials of the first lens can be simultaneously 
adjusted with a uniformity better than 1% corresponding to the



Figs. 2.a and 2.b Construction of the electrostatic quadrupole
doublet.

2.a. és 2.b.ábra. Az elektrosztatikus kvadrupól dublett.
Рис.2.а и 2.b. Конструкция электростатического квадрупольно-

го дублета.
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adjustment of the strength of the first symmetrical lens with 
four potentiometers arranged on a common axis. The additional 
asymmetry potentials ±AVi and ±AV2 can be superimposed to the 
field of the first lens by adjusting the second and third 
groups each consisting of two potentiometers. This results in 
a two-dimensional asymmetrization of the first lens. Similar 
arrangement is used for adjusting the strength and the 
asymmetry parameters of the second lens. The clear separation 
in the adjustment of the six independent electron-optical 
parameters determining the focusing and the initial conditions 
of the beam entering the analyzing magnet facilitates the 
optimization of the beam transport properties under different 
exit conditions of the accelerated beam.
The mechanical and electrical data of the quadrupole doublet 
are gathered in Table 1.

Table 1. Mechanical and electrical data of the 
electrostatic quadrupole doublet

Element length 500 mm
Element spacing 10 2 mm
Pole shape convex cylindrical
Aperture radius, a 15 mm
Electrode radius, R 17.5 mm
Voltage range of a single 
supply

power
(+ or -) 2V - 8 kV

Temperature coefficient of 
voltage stability

the О0J-1о 1—11—1

Voltage stability for 10% 
change

mains л1О
 

1—11—1

2.3. Analyzing magnet

The dimensions of the ion yoke as well as the details of the 
analyzing magnet including vacuum deflecting chamber, slit 
chambers and coils are shown in Fig.3. The mechanical and 
electrical data are gathered in Table 2. For the electron- 
optical parameters we refer to [5].
The radii of curvature of the magnet pole edges at the entrance 
and exit points are equal to the deflecting radius of the 
sector at 90 . Consequently, a focussing of second order is 
achieved with improved aberration properties compared with 
those in the usual case of straight sector poles perpendicular 
to the main trajectory. The rigid connection of the entrance 
and exit slit houses with the iron yoke makes the calibration
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Fig.3. Construction of the analyzing magnet. 
3.ábra.Az analizáló mágnes.
Рис.З. Конструкция магнитного анализатора.
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Table 2. Mechanical and electrical data of the 
analyzing magnet.

Air gap
Radius of curvature at 90°
Radius of curvature at 32°
Pole width to gap ratio
Radius of pole edges at entrance 
and exit points
Object and image distances
Pole parallelism and gap uniformity
Weight of the yoke
Iron: type

carbon concentration
Coil

Wire dimensions 
Cooling 
Weight, total 
Power supply 
Current stability 
Maximum excitation 
Current density 
Maximum field
Mass-energy product: MU/e2 
B-I curve
Maximum chamber clearance

30 mm 
800 mm 
1132 mm 

12,2

800 mm 
800 mm 
0,025mm 

5940 kp 
C-10 steel 

0,08 %
304 turns on eight 
separately cooled 
coil segment plates
10x5 mm2
water
6850 kp
40 V, 100 A, 4 kW
2.10~ 5
30400 Ampereturns 

2 A/mm 2 
1.15 T

41 MeV.AmU/e2 
see Fig.5.
23 mm

of the deflecting system independent of any change in the 
mechanical alignment of the magnet with respect to the 
acceleration tube axis and/or to the axis of the beam transport 
system. The light-optical adjustment of the magnet to the 
above axes is facilitated by two alignment ports at the 
extensions of the entrance and exit directions. The entrance 
port can be used also for the observation of the direct beam 
at demagnetized yoke in checking the alignment electron- 
optically. An additional 32° beam exit port makes possible the 
stopping of the molecular hydrogen ion beam when atomic 
hydrogen is deflected to the horizontal output channel.
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For the details of the six-degree-of-freedom adjustable 
mechanical support of the magnet we refer to the photograph 
shown in Fig.4. Three main support jacks, a turn-table and 
two set of horizontal displacement screws are used as proper 
adjusting elements.

Fig.4. View of analyzing magnet. 
4.ábra.Az analizáló mágnes képe. 
Рис.4. Вид магнитного анализатора.

The structure of the magnet coils is shown in the inset of 
Fig.3. Nineteen turns of insulated 10x5 mm2 copper rod are 
wound and glued onto both sides of a water-cooled copperplate. 
The whole coil consists of eight segments like this. The 
neighbouring coil segments are separated by water-cooled plates
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without windings. Thus an effective heat transfer is achieved 
without increase of the coil temperature.
A detailed description of the 40V 100A DANFYSIK high stability 
power supply of the magnet as well as that of the nuclear 
magnetic resonance field meter system is given in [5].
An auxiliary vacuum pump unit [16] is used for maintaining 
high vacuum in the deflecting chamber.

Fig.5. B-I curves of the analyzing and switching 
magnets.

5.ábra.Az analizáló és kapcsoló mágnes mágnesezési 
görbéi.

Рис. 5. Зависимость рапряженности поля магнитного
анализатора и раздаточного магнита от тона 
возбуждения.

3. Beam transport system 
3.1. General d e s c r i p t i o n

The arrangement of the elements in the beam transport system 
is shown in Fig.6 together with the analyzing magnet.
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Three magnetic quadrupole doublets and a switching magnet with 
five exit ports are used as active electron-optical elements 
in the beam transport system. The five transport channels 
built up on the exit ports can be divided into two groups 
according to their total length. The left-45°, left-30o and 
right 45° channels are terminated with target chambers in the 
main target area while 0° and right-30o are mainly used with 
target chambers in separate target rooms. Channels of the 
first group are served by a single quadrupole doublet situated 
in the drift tube between the analyzing magnet and switching 
magnet. Because of the larger target distances in the cases of 
the second group one more doublet is used both in the 0° and 
right-30o channels. These channels are equipped with target 
chambers of removable beam stopper elements in the main target 
area too. When we stop the beam here focusing is achieved by 
the use of the first doublet as in the case of the first group 
of channels.
Calculations have been performed in phase-space representation 
[17] in order to clear up the optimum arrangement of the beam 
transport system [18]. From these calculations it follows that 
the favourable lens polarities for the first doublet are DC 
and CD'*' in the horizontal and vertical planes respectively, 
when target chambers in the main target area at a distance of 
about 3,5 meters from the centre of the switching magnet are 
used. For the case of a combination of the two doublets (in 
0° and right-30o channels) the polarity of the first doublet 
is to be reversed by 90° i.e. the polarity combination CD and 
DC is to be used in the horizontal plane for the first and 
second doublet respectively. The optimum position of the second 
doublet was found to be at a distance of 6 meter as indicated 
in Fig.6.
As predicted by the calculations and proved by actual intensity 
measurements the whole analyzed beam can be transported to 
the images at the terminations of the long beam tubes provided 
no serious limitation is caused by too narrow collimators 
before the targets.

As predicted by the calculations and proved by actual intensity 
measurements the whole analyzed beam can be transported to 
the images at the terminations of the long beam tubes provided 
no serious limitation is caused by too narrow collimators 
before the targets.
The possibility of asymmetrical feeding is also given at the 
magnetic quadrupole doublets aiming at the easy compensation 
of any decrease in beam intensity due to mechanical disalignments 
or instabilities of the beam trajectories along the channels.

The notations C and D stand for "convergent" and "divergent", 
respectively. E.g. the polarity DC of a doublet in the 
horizontal plane means that the first lens is focussing 
and the second one is defocussing in the named plane.
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Fig.6. Scheue tic of beam transport 
system.

6.ábra.A nyalábvezető rendszer sematikus 
rajza.

Рис.6. Схема нонструнции системы 
ионопровода.





An inner diameter of 71.5 mm has been selected for the tube 
composing the chamber in order to keep the vacuum conductance 
of the beam chamber in the quadrupole doublet near to the 
level determined by the diameter (80 mm) of the beam transport 
tubes. This basic parameter resulted in a lens a bit oversized. 
Using the possibility given by the geometrical dimensions the 
coils have been designed to meet the requirements of treating 
a beam of light heavy ions too. The dimensions of the iron 
yoke as well as the details of the doublet including the beam 
chamber, coils and support are shown in Fig.7. The mechanical 
and electrical data are gathered in Table 3.

Table 3. Mechanical and electrical data of the 
magnetic quadrupole lenses

3.2. Magnetic quadrupole doublets

Element length 
Element spacing 
Pole shape

aperture radius 
pole angle 

Iron: type
carbon concentration

Coil
Wire
Cool ing
Power supply
Current stability
Maximum excitation (one coil segment)
Current density
Maximum field
Maximum gradient
Mass-energy capability [20]
(160 cm equal object/ image distance 
from quadrupole exit and entrance)

I-B curve
Vacuum chamber, inner diameter

total length

200 mm 
180 mm
concave cylindrical 
3 9 mm 
50°

C-10 steel 
0,1 %

8x1192 turns 
0 2 mm 
water
8 each 5.6 A, 30 Volt 
<lxl0~ 3
6660 Ampere turns 
1.8 A/mm2
0,32 T 
0,082 T/cm

35
see Fig.9 
71.5 mm 

77 8 mm
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Fig* 7. Construction of the magnetic quadrupole 
doublet.

7.ábra.A mágneses kvadrupol dublett.
Рис.7. Конструкция магнитного нвадрупольного дублвта.
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In contrast with the usual configuration a concave cylindrical 
pole arrangement has been used. This arrangement results 
theoretically in decreased aberrations [19]. Moreover, the 
ideal pole shape can be obtained with a high accuracy by 
machining the aperture opening at the yoke completely assembled.
For characterizing the electron-optical focusing properties 
the concept of mass-energy capability is applied as introduced 
in the data sheets of the High Voltage Engineering Corporation [20].
The vacuum chamber is rigidly connected to the front plane 
of the first lens. The mechanical position of the lenses can 
be adjusted independently of each other.
The photograph in Fig.8 shows all the details including the 
power supply contained by the support cabinet.

Fig.8. B-I curve of the magnetic quadrupole lens 
(I stands for the sum of the currents 
feeding the four coils of the singlet).

8.ábra.A kvadrupol lencse mágnesezési görbéje
(I a szinglett négy tekercsén átfolyó áramok 
összege).

Рис.8. Зависимость напряженности поля магнитной 
квадрупольной линзы от тока водбуждения 
(I является суммой тонов четырех катушек 
синглета).
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The power supply schematically shown in Fig.9 is a high power 
version of an earlier system described in [21]. According to 
the figure the eight coil segments of a doublet are fed by a 
system of eight stabilized d.c. current sources. The output 
current of the i-th source feeding the i-th segment is adjusted 
by the helical potentiometers and H|. The current If selected 
by Hj_ can be varied between 0.6 I- and 1.4 I^ by the adjustment 
of H.». As in the case of the electrostatic quadrupole doublet, 
the sixteen potentiometers are arranged in six groups each 
driven by a common axis. The members of the groups as well as 
the various parameters to -» adjusted by setting the corresponding 
axes are gathered in the t̂ -ole of the figure. Six meters bui 
in the support cabinet are available for checking the correc 
functioning of the system. The approximate values of the six 
parameters are shown in arbitrary units by the microdials of 
the groups on the control desk.
Two multipole contactors functioning alternately are present 
in the power supply of the doublet preceding the switching 
magnet in order to facilitate the reversing of the polarity 
from DC to CD in the horizontal plane according to the 
requirements derived by the phase-.-pace calculations mentioned 
in paragraph 3.1.

The dimensions of the iron yoke as well as the details of the 
switching magnet including vacuum chamber, beam exit ports and 
coils are shown in Fig.10. The mechanical and electrical data 
are summarized in Table 4.
The pole pieces of tue magnet are of cylindrical shape at the 
entrance and exit points. The radii of curvature of the magnet 
pole edges are drawn from the geometrical center of the poles, 
so the entrance direction and all the exit directions are 
perpendicular to the pole edges. This arrangement makes the 
effect of the magnetic fringing field negligible. Focusing 
appears only in the horizontal plane.
The six-degree-of-freedom adjustable mechanical support of the 
magnet to be seen in Fig.11 is of similar construction as the 
support of the analyzing magnet.
The structure of the coil similar to that of the analyzing 
magnet is shown in Fig.10. Here ten segments are used each 
holding two times 20 turns of insulated 7x4 mm2 copper rod 
windings. The 40V 100A DANFYSIK high stability power supply is 
of the same type as that of the analyzing magnet. The field of 
the switching magnet is measured by a VARIAN FR-40 Controller 
Gaussmeter based on a temperature controlled Hall-effect probe. 
The accuracy amounting to±0,l % or 5.10 Tesla meets the 
requirement of easy selection of the proper field values. A 
30 Watt high stability power supply is used for demagnetising 
the yoke when choosing the 0° channel. This unit is automatically 
connected to the coil when the main power supply of the magnet

3.3. S w i tching magnet
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LENS
No

AXIS
No

PARAMETER POTENTIOMETERS METER COIL
ARRANGEMENT

1 1 strength H]-H2-H3-H4 Mi T
1 X N ,

3 x-asymmetry H ’- H ’ M 3 >  <ГТз
4 y-asymmetry H ’- H ’ M, V ^ t 2

2 2 strength H 5- H 6- H 7- H 8 M 2 ŷS < ^ * Т 75 x-asymmetry H 5 " H ’ M 5 ил л  T

6 y-asymmetry H ’- H ’ M e

Fig. 9. Schematic diagram of the power supply for asymmetrized feeding of 
the magnetic quadripole doublet.

9.ábra.Mágneses kvadrupóldublett aszimmetrizált táplálására szolgáló 
• tápegység.

Рис.9. Блон-схема асимметризированного питания магнитного нвадрупольного 
дублета.

201



202

Fig.10. Construction of the switching magnet. 
10.ábra.A kapcsoló mágnes.
Рис.10. Конструкция раздаточного магнита.
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Table 4. Mechanical and electrical data of the 
switching magnet.

Pole diameter 
Air gap
Radius of curvature at 30°
Radius of curvature at 4-5°
Pole width to gap ratio
Radius of pole edges at entrance 

and exit points
Pole parallelism and gap uniformity 
Weight of the yoke 
Iron: type

carbon concentration
Coil

Wire dimensions 
Cooling 
Weight, total 
Power supply 
Current stability 
Maximum excitation 
Current density 
Maximum field 
Mass-energy product: MU/e2 

at 30° 
at 4 5°

B-I curve
Maximum chamber clearance

600 mm 
50 mm 

1120 mm 
7 24 mm 

9.6

300 mm 
0.2 mm 

3925 kp 
C-10 steel 

0.08 %
400 turns on ten 
separately cooled 
coil segment plates
7x4 mm2
water
4200 kg
40V, 100 A, 4 kW 
2.10_ 5
40000 Ampereturns 
3.6 A/mm2
0,83 T

41.7 MeV.AMU/e2 
17.45 MeV.AMU/e2 

see Fig.5 
4 3 mm

is switched off. A pair of 100 Ampere D.C. contactors are 
used for reversing the magnetic field according to the selection 
of the right or left side transport tubes.
The auxiliary vacuum pump unit built up at the entrance of the 
right-4 5° channel is regularly used for maintaining high 
vacuum in the deflecting chamber. The connection box of the 
exit ports with its enlarged cross section keeps the pumping 
speed at the deflecting chamber at a convenient level.



Fig.11. View of the first magnetic quadrupole düblet 
with the switching magnet.

11. ábra.Az első mágneses kvadrupol dublett és a kap
csoló mágnes képe.

Рис.11. Вид первого магнитного нвадрупольного дублета 
и раздаточного магнита.

3.4. Elements of the beam transport 
channels

The beam transport channels are built up in a modular system. 
Tube modules of length increasing in 50 cm steps, collimator 
type liquid nitrogen trap modules, modular target chamber 
elements, sylphons, valves etc. are used everywhere along the 
channels. The elements are supported by a modular support 
arrangement. A number of vacuum plugs to be used as collimators, 
target ladders, slits, windows, manually or pneumatically 
operated beam observing and measuring elements etc. can be 
inserted in the openings of the modular target chambers. In 
this way a maximum flexibility of the transport system has 
been achieved; any rearrangement prescribed by the conditions
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Fig.12. View of 0°, right 30° and right 45° channels 
of the beam transport system.

12.ábra.A nyalábvezető rendszer 0°, jobb-30° és 
jobb-45° csatornájának képe.

Рис.12. Вид наналов 0°, правый~30° и левый-450 
системы ионопровсда.

of actual experiments can be made easily in a short time.
(See Fig.12).
Special reaction chambers such as a superconductive magnetic 
electron spectrometer [22] Doppler chamber and gamma turn
table [23] and a scattering chamber of 70 cm diameter are 
built up as terminations of the right-30o , 0° and left-30o 
channels respectively.

R e f e v e e :  A . V a t e k
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RECOIL DISTANCE LIFETIME MEASUREMENTS IN 72se
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W . T . MILNER/ R.L.ROBINSON/ N.R.JOHNSON AND G . J . SMITH*** 
Oak R idge National Laboratory**, Oak Ridge, TN 37830

Mean I ives of the 2+. 4+ and 6 + vrast levels in 72Se
have been measured by the rec 
shift technique to be 5.7 ±I.2 
These data combined with othe 
change in the RMS deformation 
2 and 6 and higher states.
ÉLETTARTAMMÉRÉS A 72Se MAGBAN 
MÓDSZERÉVEL
DoppIer-eI to Iódási technikává 
módszerével a 72Se 2 , 4+ és 
élettartamát 5,7±l,2, 4,5±l,7 
Ezek az adatok más mérésekkel 
hogy változik a 82 deformáció 
zépértéke a 2 + és a 6 + , valami

il distance, Doppler 
4.511.7 and 6.513.5 ps. 
measurements support a 
parameter 82 between the

A MEGLÖKÉSI TÁVOLSÁG

, a meglökési távolság 
+ yrast nívóinak átlagos 
és 6,5i3,5 ps-nak mértük, 
együtt alátámasztják, 
paraméter négyzetes kö- 

t magasabb nivók között.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ В ЯДРЕ 72Se ПЛУНЖЕРНЫМ 
МЕТОДОМ
При помощи техники допплеровского смещения, плунжер
ным методом для времен жизни ираст—уровней 2+, 4+и 6+ 
72Se получены значения 5,7±1,2, 4,5±1,7 и 6,5±3,5 псен. 
Эти данные,вместе с другими измерениями поддерживают 
фант изменения средн'еквадратич ного параметра деформа
ции $2 между 2+ и 6+ и более высоколежащими уровнями.

Introduction
In developing a picture [1] of the coexistence of bands of levels 
built on near-spherical and deformed shapes in 72Se, lifetimes 
of the yrast levels provide important information. Of particular 
interest is the question does the RMS deformation, 62 , change 
with spin. Such information can be extracted from measurements 
of the lifetimes of the levels. Simultaneously with two other 
groups [2,3] we measured the lifetimes of the 2+, 4 + and 6 + 
yrast states in 72Se by using the recoil distance Doppler shift 
technique with a plunger to extend the measurements of the 
4+-12+ states from Doppler shift line shape analysis [4]. An 
abstract of our work has already appeared [5]. Here we report 
more details of this work.

Experimental Procedures and Results
High-spin states in 72Se were populated by the 58Ni(I60,2p) 
reaction with 44-46 MeV 160 ions from the Tandem Van de Graaff. 
accelerator at Oak Ridge. A precision plunger apparatus [6] 
was employed in conjunction with a 24% Ge(Li) y-ray detector. 
Targets of thickness 0.5-1.0 mg/cm2 were stretched over a 
conical annulus to a high degree of flatness and parallelism 
with a lead-covered stopper that could be positioned relative 
to the target to a precision of 2.5 pm. Gamma-ray spectra were 
acquired for several target-stopper distances, and results for 
four of the closer distances are presented in Fig.l. The 2-*0 
and 4-*-2 unshifted peaks stand out clearly, but the 834-keV 
impurity line almost masks the 6-*4 unshifted peak.
Figure 2 contains plots of R, the ratio of unshifted intensity 
to total intensity, vs. the target-stopper distance, D. The 
constant background, which arises from the Ti/2 = 1.2 min 7 2 Br 
decay following the (160,pn) reaction, appreciably worsens the 
accuracy with which lifetimes can be extracted. However, a 
more serious problem for the 2-*0 and 4-*2 transitions is the 
effect of the 50-60% feeding from higher states. For example, 
inclusion of feeding reduced the extracted 2-Ю lifetime by 35%.
A computer code was written to perform least-squares fit to the 
£n R vs. D data corrected for: (1) long-lived radioactivity,
(2) two-stage cascade feeding from higher-lying states, (3) 
side feeding from two higher states, (4) geometric and 
relativistic solid angle effects, and (5) smearing of the 
velocity distribution due to the finite size of the y-ray
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Fig.l. Gaima-ray spectra for 44-MeV 1 60 ions on a 0.5 mg/cm2 58Ni target. 
D is the distance between target and stopper, and the I+I-2 
values denote transitions in Y2Se.

1.ábra.0,5 mg/cm2-es58Ni céltárgyra ejtett 44 MeV-os 160 ionoktól szárma
zó ganma-spektrum. D a céltárgy és a fékező közötti távolság, és 
az I-*-I-2 értékek a 7 2Se magbeli átmeneteket jelölik.

Рис.1. Гамма-спентр от мишени S0Ni толциной 0,5 мг/см2, бомбардированной 
ионами 160 с энергией 44 MaB.D - расстояние между мишенью и плун
жером, значения I-+-I-2 обозначают переходы в ядре 72Se.
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Fig.2. Plot of R as a function of target-stopper 
distance for transitions in 72Se.

2.ábra.R mint a céltárgy és fékező közötti távolság 
függvénye a 72 Se átmeneteinél.

Рис.2. R в зависимости от расстояния между мишенью 
и плунжером при переходах 72Se.

decector [7]. Illustrations of the corrected data and best fits 
for the 2-Ю and 4-*-2 transitions are given in Fig. 3. Note that 
the two fits have R=1 intercepts that differ by only 1 ym.
Our values of x and B(E2), given in Table 1, may still have 
uncertainties the order of the errors quoted from errors in the 
side feeding and possible attenuation of y - r a y angular 
distributions by hyperfine interactions. However, the former 
effect tends to increase x whereas the latter tends to decrease 
X, so that some cancellation occurs.
The results of Löbner et al. [2] and the most recent results 
of Lemberg et al. [3] by plunger techniques are given for 
comparison along with the results from line shape analysis of 
coincidence data where all feeding corrections are known [4]. 
Löbner et al. [2] allowed the feeding correction to be a free 
parameter in computer fitting their data. This procedure 
evidently led to a spurious feeding correction and then too 
short lifetimes.
It is interesting to note that the RMS B2 for the 2+ state is 
considerably smaller than those extracted from the lifetimes of 
the 6+ and higher states. This change in ß2 is consistent with 
a change in structure from a near-spherical ground state to 
states with large deformation at high spin and mixing of the 
structures in the 2+ states as proposed [1]. The B( E2 : 2+->-0+) 
in 72Se is also two to three times smaller than the comparable 
B(E2) values for 7**"78Se (ref. 8). This drop can also be
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Fig.3. Plot of R vs. D using corrected data 
for the 2-Ю and 4->2 transitions.

3.ábra.R mint a D függvénye, а 2-Ю és *4->2 átme
netekre korrigált értékeket használva.

Рис.З. R нан фуннция D для переходов 2-»-0 и 4-»-2 
используя коррентированные значения.

explained in the coexistence model if it is only in 72Se that 
large mixing in the first two 2+ states occurs.
In conclusion we also want to point out that considerable care 
must be exercised to know the decay scheme and thus all side 
feeders if only singles gamma-ray spectra are taken with a 
plunger. In addition to the problems encountered by Löbner 
et al. [2] in this regard, note the differences in Table 1 
between the results reported in 3a and 3b. The differences 
illustrate what can happen when the decay scheme is not fully 
known. The data in 3b are corrected for side feeding with our 
more detailed decay scheme [11]. The results of ref.4 are also 
confirmed in the recent work of Lieb and Kolata [10]. It could 
also be very valuable to use the plunger in a y-y coincidence 
mode, where by gating on an yrast line, the effects of side 
feeding would be eliminated. While this would considerably 
lengthen the required beam time, it should considerably improve 
the accuracies in complex decays. Indeed such coincidence 
spectra may be the only way to extract useful results in more 
complex decay in this region.

Szakmai lektor: Kiss Árpád
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T A B L E  1. M e a n  life r e s u l t s  for 72Se and RMS d e f o r m a t i o n s  c a l c u l a t e d  fro m  them. The B(E2) 
values are c o m p a r e d  to s i n g l e - p a r t i c l e  estimates. The d e f o r m a t i o n s  |8| were c a l c u l a t e d  
a c c o r d i n g  to w ork of A l d e r  et al. ( r e f . [9]).

Level
(keV) I"

T(ps)
Present

x(ps) 
R e f . [4 ]

x(ps)
3a*

x(ps)
3b

x(ps)
2*

Wt. A v . 
x(ps) I M B(E2 ) 

B(E2) sp

862.2 2 + 5.7(12) 5.1(6) 4.8(6) 3.6(6) 5.0(5) 0.20(1) 20

1637.1 4 + 4.5(17) 4.5 ( 1 5 ) 1 0 4.5(4) 3.8(5) 1.2(3) 3.9(5) 0.25(1) 43

2467.4 6 + 6.5(35) 2.60(7) 0.9(3) 1.7(3) £0.7 1.9(3) 0.29(2) 63

3425.5 8 + О СЛ
о
 
►>
* 

00
 
о 1.6(5) 0.80(15) 0.77(8) 0.32(2) 74

4505.0 ( i o + ) 0.35(7) <0.1 0.30(5) 0.32(4) 0.36(3) 101

5710.6 ( 1 2 + ) 0.25(4) <0.1 0.18(3) 0.21(3) 0.33(2) 88

7034.7 (14 + ) 0 . 0 8 ( 4 ) + 0.08(4) 0 . 4 2 ( 1 7 ) 8 143

Ref. D-0] ; *The results of ref.[2]and ref. [3a] are excluded in the averages. The results of[3b] 
are with feeding corrections based on our most recent decay scheme[ll] and are 
used with the present results and those of refs. [4,10] to obtain the weighted 
averages in col. 8.
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MÁGNESES TÖMEGSPEKTROMÉTER K-Ar KORMEGHATÁROZÁSHOZ
BALOGH KADOSA/ MORI К GYULA 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

Mágneses tömeg spektrométert készítettünk kőzetekből 
és ásványokból kivont argon izotópösszetételének meg
határozására. A nagyvákuumot orbitron tipusu getter 
ion szivattyú ál I itja elő, ionforrásként az Ml 1305 
tipusu tömegspektrométer ionforrását alkalmaztuk.
A mágneses eltérítés szöge 90°, sugara 150 mm. Az 
ionok merőlegesen lépnek be és hagyják el a mágneses 
teret. A végvákuum (I.33.10“8 mbar) sztatikus üzem
módra is alkalmassá teszi a berendezést. A maximális' 
mérési pontosság már kb. I0“6 normál cm3 argonmennyi
ségnél elérhető, ez megközelítőleg 1g miocén andezit 
a rgo n ta r ta I ma .
A tömegspektrométer jellemző adatai a következők:
Gyorsító feszültség 
Feloldás

Érzékenység argonra
Háttér a 40, 38 és 36 tö
meg s zámo к helyén

Szívás közben

I5 perccel a vákuumrendszer 
Iezárása után

А Ц0Аг/36Аг arány reprodu
kálhatósága I0” normál cm3 
minta eseté n

2 kV
I50 (1 % csúcsmagasság és 
0,I/0,5 mm-es réseknél)
I,35. I 0 — Ц A/mbar

40 7 . 10" normál cm
38 5.10 normá1 cm
36 5 . 1 О-1 1 normá1 cm

40 8,8.I0"9 normá1 cm
38 5,6.10" G 

5.10
normá1 cm

35 normál cm

0,8 %
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MAGNETIC MASS SPECTROMETER FOR K-Ar DATING.
A magnetic mass spectrometer has been constructed 
for the determination of isotopic composition of 
argon extracted from rocks and minarals. High vacuum 
is generated with an orbitron type getter ion pump, 
the ion source of the Soviet Ml 1305 mass spectrometer 
is applied. The instrument has a 90-degree magnetic 
deflection analyzer and a mean radius of deflection 
of 15 cm. The ions enter and leave the magnetic 
sector perpendicularly. The final vacuum (<IO_8torr) 
makes it suitable fbr static operation. Maximum 
accuracy can be achieved with about I0_6cc STP argon 
corresponding approximately to the argon content of 
1g Miocene andesite.
The performance data are the following:
Accelerating voltage 2 kV
Resolving power I 50 with slits of

0.I /0.5 mm at 1 % 
peak height

Sensitivity for argon 1 , 8 1 0 ” 4 A /1 о r r
Mass spectrometer blank at 40 cc STP
mass numbers 40, 38 and 36 38 5.10 cc STP
during evacuation 36 5.10 11 cc STP
Blank 15 minutes after л
closing the system 40 8,8.1°- cc STP

38 5,6.10 cc STP
36 5.I0-11 cc STP

Reproducibility of the
ц0Аг/36Аг isotopic ratio for
I0“6 cc STP 0,8 %

МАГНИТНЫЙ МАСС-СПЕНТРОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРГОНОВОГО 
ВОЗРАСТА.
Магнитный масс-спектрометр был построен для опреде
ления изотопного состава аргона, выделянного из пород 
и минералов. Высокий вануум создается геттерным 
насосом орбитронного типа, источником ионов использу
ется источнин масс-спектрометра МИ 1305. Ионы пере
секают границу магнитного поля перпендикулярно. 
Достигнутый вакуум 1,33.10“8 мбар позволяет рабо
тать масс-спектрометр в статическом режиме. Измере
ние максимльной точности возможно совершить уже на 
количество 10-6нсм3 аргона, это соответствует приб
лизительно содержанию аргона 1 г-а миоценого андези
та .
Основные данные масс-спектрометра:
Ускоряющее напряжение 2 кВ
Разрешающая способность
(при 1% высоты пика и 0,1/0,5 мм
ширин щелей) 150
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Фон у 40, 38 и 36 массовых - .„-10чисел при отначки 40 ■ и , нем
38 5,10 1 j нем
36 5.10" нем

Через 15 минут после _Qзакрыта вакуумной системы 40 8.8.10, о нем
38 5,6.10 нем
36 5.10-11 нем

Воспроизводимость отношения
40Аг/36Аг при измерения
10“6 нем 3 аргона со*о %

B e vezetés

A K-Ar földtani kormeghatározási módszer a 40K radioaktivitásán 
alapul, mely izotóp - 1,31.109 év felezési idővel - részben 
béta-bomlással 40Ca-né, részben elektronbefogással 4 °Ar-né 
alakul. A magas hőmérsékletű kőzetekből ez a radiogén argon 
eltávozik, az alacsony hőmérsékletű ásványok jelentős részé
ben viszont teljes egészében kötve marad. Az argont jól meg
tartó ásványok jelenlegi kálium- és radiogén argontartalmát 
meghatározva, a felezési idő ismeretében meghatározható a kő
zet lehűlése óta eltelt idő, a K-Ar kor.
Mivel a kőzetek atmoszférikus argontartalma rendkivül alacsony 
a káliumból folyamatosan keletkező 4°Ar már földtanilag rövid 
idő alatt is jól mérhető változást okoz a kőzet argontartal
mának izotópösszetételében, ezért a K-Ar módszerrel néhányszor 
100000 éves magmás eredetű kőzetek kora is elfogadható pontos
sággal határozható meg. A módszer különösen hazai viszonylat
ban nagy jelentőségű, mivel - az üledékkel fedett területet 
is beszámitva - az ország területének mintegy felén találha
tók harmadkori vulkáni kőzetek [1], amelyek radiometrikus ko
ra legnagyobb biztonsággal K-Ar módszerrel határozható meg.
A kőzetek és ásványok káliumtartalma lángfotometriával könnyen 
meghatározható, lényegesen nehezebb a radiogén argontartalom 
meghatározása, ami legpontosabban és legérzékenyebben stabil- 
izotóp-higitásos analízissel végezhető el. Ez az eljárás két 
berendezést igényel: a kőzetek argontartalmának felszabadítá
sára, megtisztítására és nyomjelzésére szolgáló argonkivonó 
és gáztisztitó készüléket, valamint tömegspektrométert az 
argonkeverék izotópösszetételének meghatározására. Dolgozatunk 
ban az MTA Atommag Kutató Intézetében készült mágneses tömeg- 
spektrométer ionoptikai és vákuumrendszerének rekonstrukciójá
ról számolunk be, ismertetjük a berendezés jellemző üzemi pa
ramétereit és összegezzük egy évi folyamatos üzem során nyert 
tapasztalatainkat.
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A m á g n e s e s  t ö m e g s p e k t r o m é t e r r e l  szem b e n  
t á m a s z t o t t  k ö v e t e l m é n y e k

Átlagos káliumtartalmu ( kb. 2,5 %) kőzetben millió évenként 
kb. 10“7 normál cm radiogén 1,0 Ar keletkezik. Ennek stabilizo- 
tóp-higitásos, tömegspektrométeres meghatározása könnyen el
végezhető, lényegesen nehezebb feladat az atmoszférikus és 
radiogén Ц0Аг elkülönitése. Ez az atmoszférikus 36Ar mérése 
alapján végezhető el, felhasználva, hogy az atmoszférában az 
1,0 Ar/36 Ar arány értéke 295,5 . A feladat szemléltetése céljá
ból tekintsünk egy átlagos káliumtartalmu, 10 millió éves 
vulkáni kőzetet, amelynek atmoszférikus és radiogén Ц0Аг tar
talma egyaránt 10“6 cm3/g. Ezek a paraméterek egyébként közel 
állnak a hazai miçcén vulkáni kőzetekre jellemző értékhez.
Az 40Ar . /36 Ar , arány értéke alapján a kőzet 36Ar .atm atm _ atm
koncentrációja 3,4.10~9n cm3/g (kb. 6,1.10 2 g/g). A kísérle
ti nehézséget a 36Aratm~tartalom lehetőleg pontos meghatározá
sa jelenti, esetünkben'ugyanis a 36Ar ^m~tartalom 10 %-os hi
bája a K-Ar kor 10 %-os hibáját vonja magával.
Ezek előrebocsátása után a mágneses tömegspektrométerrel szem
ben támasztott követelmények a következőkben foglalhatók 
össze : _
1. ) Érzékenysége legyen nagy, tegye lehetővé a 10 g/g kon

centrációtartományba eső 36Ar atm viszonylag pontos meg
határozását .

2. ) Az elérhető vákuum legyen olyan jó, hogy különösen az
argonizotópok helyén mutatkozó háttércsucsok legyenek ki
csik az argoncsucsokhoz viszonyítva.

3. ) A feloldással szemben támasztott követelmények nem nagyok,
a különböző tömegszámú izotóp-, ill. molekulacsuc sokat 
mindössze a 40-es tömegszám környezetében kell biztonság
gal szétválasztania. Ennél jobb feloldásu berendezést a 
jelalak javitása érdekében célszerű használni.

Ц.) Tegye lehetővé az izotóparányok pontos meghatározását.
Ezek a követelmények egymással szorosan összefüggenek, mert 
pl. elégtelen vákuum - azaz nagy háttércsucsok - esetén, a 
háttér által okozott bizonytalanság miatt céltalan az érzé
kenység növelése, továbbá az izotóparányok mérése is bizony
talanná válik. Olyan jó feloldás viszont, ami pl, lehetővé 
tenné a 36Ar+ és 2H20* ionok elválasztását, csak alacsony ér
zékenység mellett, lényegesen bonyolultabb, kettősfókuszáló 
berendezéssel érhető el.
Az argon izotópösszetételének meghatározása két üzemmódban le
hetséges. A dinamikus üzemmód alkalmazásakor az argon tüszele- 
pen keresztül, a mérés ideje alatt folyamatosan jut az ionfor
rásba, ahonnan a nagyvákuumot előállitó szivattyú elszivja.
A dinamikus üzemmód hátránya, hogy az izotópösszetétel megha
tározásához nagyobb gázmennyiségre van szükség. A sztatikus 
üzemmód alkalmazásakor a tömegspektrométer vákuumtere le van 
zárva, a gázminta bevezetése a mérés megkezdése előtt történik.
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Ebben az üzemmódban csak az a tömegspektrométer használható, 
amelybe a mérés ideje alatt a mért gázmintánál lényegesen ke
vesebb gáz ömlik be. Ez az üzemmód érzékenyebb mérést tesz le
hetővé. Mivel a sztatikus mérés folyamán a beömlés, az ion
forrás s z í v ó  hatása és a belső gázvisszaadás miatt - a gáz 
izotópösszetétele változik, a mért izotóparányokat a gázbe
eresztés idejére kell extrapolálni. Ez a hátrány azonban csak 
akkor válik jelentőssé, ha rövid időközönként - 15-20 perc - 
kell egymástól lényegesen, legalább 1-2 nagyságrenddel külön
böző izotóparányokat meghatározni.

A tömegspektrométer ionoptikai és vákuumrendszerének 
felépítése, a berendezés teljesítőképessége

A tömegspektrométer ionoptikai és vákuumrendszerének vázlata 
az 1.ábrán látható.

1.ábra. 
Fig.l.

Рис . 1 .

Mágneses tömegspektrométer vázlata.
Schematic diagram of the magnetic mass 
spectrometer.
Схема магнитного масс-спектрометра.
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Ionforrásként az MI 1305 tipusu szovjet tömegspektrométer ion
forrását használjuk, a mágneses eltérítés sugara 150 mm, a 
mágneses tér határán az ionnyaláb be- és kilépési szöge egya
ránt 90°. A fókuszban elhelyezett kilépő rést - mivel a fel
oldás nem elsőrendű követelmény - nem terveztük forgathatóra, 
szélessége viszont a 0-4,5 mm tartományban változtatható.
A Faraday-kalitka a kilépőrés mögül kihúzható, mögötte lehe
tőség van sokszorozó elhelyezésére, ezáltal az érzékenység to
vábbi növelésére. A Faraday-kalitka előtt lévő negativ fe
szültségű elektróda a másodlagos elektronok visszaszorítására 
szolgál.
A berendezés elővákuumra az SZ3 szelepen keresztül, rotációs 
és szorpciós szivattyúval szívható le, a nagyvákuumot az 
ATOMKI-ban kifejlesztett orbitron tipusu getter ion szivattyú
[2] állítja elő. Az ionizációs vákuummérő fej típusa BA13. A 
berendezés alkatrészeit semleges csatlakozó peremekkel, vörös
réz tömitő gyűrűk felhasználásával illesztettük össze, az 
elektromos bevezetéseket fém-kerámia átmenetekkel oldottuk 
meg. Az 1973-ban üzembe helyezett argonkivonó berendezésről
[3] leolvasztott üvegampullák csatlakoztatását fém-üveg átme
net beépítésével tettük lehetővé. Az eltérítő mágnes minden 
irányban mozgatható, kihúzása után az egész rendszer 200°C 
hőmérsékleten kályházható.
Dinamikus üzemmód esetén az SZ2 szelep zárva, az SZÍ szelep 
pedig nyitva van, s a minta a tüszelepen keresztül jut az ion
forrásba. SZÍ az Egyesült Izzó SK-35 tipusu szelepe, SZ2 és 
SZ3 az ATOMKI-ban kifejlesztett NA-15 UV tipusu szelep, mind
három eleget tesz az ultravákuum által támasztott követelmé
nyeknek. A sztatikus üzemmód alkalmazásakor az SZÍ szelep zár
va van, ekkor a mintát - a nyomákiegyenlitődés meggyorsítása 
végett - az SZ2 szelepen keresztül engedjük a tömegspektromé- 
terbe. A sztatikus üzemmód alkalmazását könnyíti meg az ion
forrás közelében elhelyezett, titán szivaccsal töltött kemen
ce, mivel a mérés közben beömlő kémiailag aktiv gázokat megkö
ti. Ily módon a rendszerbe beömlő gázok közül csak a nemesgá 
zok rontják a vákuumot, ezek mennyisége viszont olyan csekély, 
hogy a vákuum romlásából eredő feloldáscsökkenés elhanyagol
ható .
Ha a rendszer leszívását atomoszféránál kezdjük, 10“8 tormái 
(1,33.10-8 mbar)jobb vákuum csak kb. 100 óra szívás után (közben 
kb. 30 óra 200°C-os kikályházás) érhető el. Ha viszont az 
egyszer már nagyvákuumra szívott rendszert néhány napos üzem- 
szünet után kapcsoljuk be újra, kb. 30 perc alatt elérhető ez 
az érték. A rendszer beömlése olyan kicsi, hogy szivattyúzása 
még 6 hét üzemszünet után is közvetlenül a getter ion szivattyú
val kezdhető. Amennyiben a rendszert nem levegőzzük fel, a 
kikályházást elég kb. 3 hónaponként megismételni. A tömeg
spektrométerben eddig elért legjobb vákuum 8-9xlO-9 torr 
(0-1,1.10 8 mbar), ezt a getter ion szivattyú végvákuuma hatá
rozza meg.
A végvákuumnál lényegesebb azonban az argonizotópok helyén,
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azaz a 36-os, 38-as és 40-es tömegszámoknál elért parciális - 
nyomás. Ezeket az értékeket az I. táblázatban tüntettük fel, 
szivattyúzás közben és bizonyos időközönként az SZÍ szelep zá
rása után. A 2.ábrán annak a spektrumnak látható egy részlete, 
amelynek alapján az I. táblázatban feltüntetett adatokat meg
állapítottuk. A háttér növekedésének oka részben a külső gáz 
beömlése, részben pedig a belső gázleadás. Az ionforrás s z í v ó  
hatása - ami 10-3lit/sec nagyságrendű - bizonyos fokig féke
zi a vákuum romlását. A w°Ar csúcs növekedéséből meghatározott 
4°Ar beömlés 5.10-12 tor lit/sec, feltételezve, hogy ez teljes

U
Tómegszám 36

t
38

t*.0 t
36 38 40

\ \ t
36 38 10

Ю"13 A, 5.5 Ю"10 torr

JLt t t
36 38 10

t, min

2.ábra. A tömeg spektrométer háttere a 36-40 tömegszám 
tartományban szivás közben és a vákuumtér 
lezárása után.

Fig.2. Background of the mass spectrometer in the 
36-40 atomic number range during evacuation
and after closing the vacuum system.

Рис.2. Фон пасс-спектрометра у 40-36 массовых чисел
при откачне и после закрыта вакуумной системы.

egészében külső beömlés, a rendszer teljes beömlésére 
5.10 “ 1 0 torr. lit/sec (л,6.5.10“ * 1 °mbar . lit / sec ) adódik. Ennél 
a beömlésértéknél S=10 lit/sec szivósebesség mellett elvileg 
5.10-11 tor végvákuum lenne elérhető. Az I. táblázatból kitű
nik, hogy a vákuumromlás jelentős része belső gázleadásból 
származik. Az atmoszférából beömlő argonban ugyanis az
l*°Ar/38Ar arány értéke 1581, a háttérben megjelenő csúcsok 
aránya viszont ennél lényegesen kisebb, közel áll a tömeg
spektrométerben rendszeresen mért argon izotóparányához. A tö
megspektrométer vákuumterének lezárása után az idő múlásával a 
háttér romlásának bizonyos növekedése figyelhető meg. Ennek 
oka az, hogy a növekvő ionáram növekvő mértékben szabadítja
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I. táblázat Tömegspektrométer háttere az argon izotópok helyén

Tömeg- Háttér, szívás közben Háttér az SZÍ szelep zárása után
szám normál cm3 torr

(mbar)
5 perccel 
normál cm3

torr
(mbar)

10 perccel 
normál cm3

torr
(mbar)

15 perccel 
normál cm3

torr
(mbar)

40 7.10”10 2,8.10-1° 2,7.10”9 1,1.io”9 5,3.10”9 2,2.10~9 8 ,8.10”9 3,6.10”9
(3,7.10”10) (1,46.10*9) (2,93.10”9) (4,79.10”9)

38 < 5.10"11 <2.10"11 1,3.10”10 5.3.10”11 3,3.ÍO”10 1,3.10”10 5,6.10”10 2,3.10”10
(<2,7.10-11) (7.05.10”11) (1,73.10”9) (3,06.10”10)

36 < 5.10“11 <2.10-11 <5.10”11 < 2.10”11 <5.10_11 <2.10_11 <5.10_11 <2.10-11
(<2,7.10-11) (<2,7.10-11 ) (<2,7.10”11) (2,7.10”11)



fel a felületekből az előzőleg beépült atomokat.
Az elektronütközéses ionforrást 0,5 mA ionizáló elektronáram 
mellett működtetjük, ami a jelenlegi vákuumérték mellett opti
málisnak bizonyult. A tömegspektrométer argonra vonatkoztatott 
érzékenysége 1,8.10-1*A/torr (1,35.10_1* А/mbar), ami mágneses 
tömegspektrométer esetén egészen jónak tekinthető. Az ionizáló 
elektronáram növelésével az érzékenység még növelhető, de ek
kor a nem argon (főleg szénhidrogén) háttér az érzékenységnél 
gyorsabban növekszik és végeredményben a jel/háttér arány csök
ken .
A maximális ionáram az ionforrás kivonó és fókuszáló elektród
jain lévő feszültségek változtatásával, és az ionizáló elektro
nok pályáját befolyásoló permanens mágnes segítségével állít
ható be. A permanens mágnes 0,02-0,03 tesla erősségű mágneses 
tere tömeg szerinti frakcionálódást eredményez, ezért a mért 
izotóparány eltérhet az irodalmi értéktől. Az eltérés mértéke 
az atmoszférikus argon izotópösszetételének mérésével megálla
pítható és koorekcióba vehető. 1977. májusa és decembere kö
zött 100 napon határoztuk meg az atmoszférikus argonban az 
ц0Аг/36Аг izotóparányt, esetenként naponta többször is. A kü
lönböző napokon felvett 100 meghatározás átlaga 296,8, szórá
sa 1,6 % (a nemzetközileg elfogadott érték 295,5), az egy na
pon végzett meghatározásaink szórása 0,8 %.
A Faraday-kalitka előtt lévő kilépő rést 0,5 mm-re állitva, az 
érzékenység jelentős csökkenése nélkül 150-es feloldás érhető 
el 1 % csúcsmagasságnál mérve. Az argon izotóp szétválasztá
sához ez az érték túl jó, ezért a jelalak javitása céljából 
méréseinket 2 mm szélességűre állitott kilépő rés mellett vé
gezzük. Ekkor a feloldás kb. 60, szint 1 % csúcsmagasságnál 
mérve.
Méréseket végeztünk annak megállapitása céljából, hogy az at
moszférikus l*0Ar/36Ar arány mért értéke függ-e a nyomástól.
A 10“6-10"5normál cm3 tartományban vizsgáltuk a gázmennyiség 
függvényében az ц0Аг/36Аг arány értékét - a kőzetekből kivont 
argon mennyisége ugyanis ebbe a tartományba esik - szisztema
tikus változást azonban nem tapasztaltunk.
A sztatikus üzemmódban működtetett tömegspektrométerekre jel
lemző memóriaeffektus miatt az izotóparányokat a gázminta be
eresztésének időpontjára kell . extrapolálni. Ez elvégezhető a 
Dalrymple és Lanphere [4] által ismertetett módszerrel (3.áhra). 
Az ábráról az izotóparányok változása mellett az egy mérésen 
belüli szórás is leolvasható. Az 36Ar/38Ar arány szórása meg
egyezik az egy napon mért atmoszférikus l*°Ar/36Ar arány szórá
sával, a k0A v / 3BA r arány szórása - a nagyobb intenzitás miatt - 
lényegesen kisebb. Vizsgálataink során megfigyeltük, hogy az 
esetek legnagyobb részében az argon csúcsok változása - a vonal
iró által meghatározott hibahatáron belül - lineáris, ilymó- 
don az egyes csúcsok magassága közvetlenül is extrapolálható 
a beeresztés idejére. A 4.ábrán egy, a Mecsek hegységből szár
mazó fonolit mintából kivont, és 3®Ar-nal nyomjelzett argon-
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3.ábra. Izotóparányok extrapolálása a gázbeeresztés 
idejére.

Fig.3. Extrapolation of isotopic ratio.s to the time 
of gas inlet.

Рис.З. Экстраполяция отношений изотопов н времени 
впусна газа.

keverék tömegspektrumának részlete látható; а 3.ábrán feltün
tetett értékeket e spektrum alapján határoztuk meg. Az egyes 
argoncsucsok értékét extrapoláltűk a beeresztés idejére, s 
feltüntettük a nyomjelző, radiogén és atmoszférikus argon ará
nyát is, az ábra igy egyúttal a stabilizotóp-higitásos analí
zis elvét is szemlélteti.
A radiogén argontartalom meghatározását rutinszerűen a követ
kezőképpen végezzük: Megmérjük az atmoszférikus argon Ц0Аг/36Аг 
arányát, amiből meghatározzuk az alkalmazandó korrekciót. Az 
eltérést az irodalmi értéktől - a 36-40-es tömegszámtartomány
ban lineáris - tömeg szerinti diszkriminációnak tulajdonít
juk. igy a l+0Ar/38Ar arány esetén alkalmazott korrekció fele 
az Í0Ar/38Ar arányra meghatározott eltérésnek. Ezután a 3-4. 
ábrákon vázolt módon meghatározzuk a keverékre jellemző izo
tóparányokat, majd elvégezzük a szükséges korrekciót. Minthogy 
a nyomjelzőben a ‘*°Ar/33Ar arány és a 3eAr mennyisége, továb
bá az atmoszférikus ц0Аг/3бАг arány pontosan ismert, meghatá
rozható a radiogén ц°Ar mennyisége is.
Mint az előzőekben már utaltunk rá, a legnehezebb probléma a 
36Aratm-tartalom mérése. Végezetül azt tekintjük át, hogy a
36Ar . mérési bizonytalansága mekkora hibára vezet a K-Ar kor
ban t ríazai viszonylatban legfiatalabb, u.n. pliocén bazaltok 
esetén. A 3 6A r a-tm-tartalom bizonytalansága a tömegspektrométerrel
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4.ábra. Kőzetmintából kivont, 38Ar-nal nyomjelzett 
argon tömegspektruma.

Fig.4. Mass spectrum of argon, extracted from rock 
and spiked with 38Ar.

Рис.4. Массовый спектр аргона, выделенного из 
породы и разбавленного изотопом 30Аг.

már ki nem mutatható 5.10“11 normál cm3, ez a bizonytalanság 
1 ,5.10“8normál cm3 hibát jelent a radiogén argontartalom meg
határozásakor. A legfiatalabb hazai vulkáni kőzetek, a pliocén 
bazaltok radiogén argontartalma eddigi vizsgálataink szerint 
1 ,5-4.10"7normál cm3/g, vagyis 1 g minta megolvasztásakor az 
5.10“11 normál cm3 kimutathatósági határból eredő bizonytalan
ság maximum 10 %, ami néhányszor százezer éves hibát jelent 
a K-Ar korban. Ezzel kapcsolatban szeretnénk megjegyezni, hogy 
- a bazaltok K-Ar korának földtani okokra visszavezethető 

(tökéletlen kigázosodás, argonveszteség, idősebb idegen 
anyag) hibája sokszor eléri, sőt meghaladja ezt az értéket.
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- a tömegspektrométerhez csatlakozó argonkivonóban akár 10-15 g 
minta is megolvasztható, ezáltal a tömegspektrométer érzé
ketlenségéből adódó bifconytalanság elhanyagolhatóvá tehető.

A berendezés üzembiztosságának és kihasználtságának jellemzésé
re szeretnénk megemlíteni, hogy 1977 folyamán 340, 1978 első 
félévében 210 tömegspektrumot vettünk fel és értékeltünk ki.
A getter ion szivattyú titán betétjét 8-9 hónaponként kell cse
rélni, a folyamatos üzembentarthatóság határát ez szabja meg, 
mivel az ionforrás katódjainak élettartama - szintén a jó 
vákuum miatt - ennél lényegesen nagyobb. Az üzembehelyezés 
óta eltelt idő alatt mechanikai alkatrész (szelep) hibája miatt 
a folyamatos üzemet egy esetben kellett megszakítanunk.

A r e k o n s t r u á l t  tömegspektrométer jelentősége a 
földtani kutatásban, a továbbfejlesztés célja 

és lehetőségei
összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a vákuumrendszer át
építésével a tömegspektrométert sikerült sztatikus üzemmódra 
is alkalmassá tennünk, ezáltal az izotóparány meghatározásához 
szükséges argonmennyiséget lényegesen lecsökkentettük, továbbá 
a háttér csökkenése hozzájárult a mérési pontosság növeléséhez.
A földtani kutatás szempontjából a tömegspekt'rométer rekonstruk
ciójának jelentősége a következőkben foglalható össze:
1. ) Lehetővé tette a hazánkban legfiatalabb vulkáni kőzetek,

a mindössze 2-5 mill, éves bazaltok argontartalmának 
- igy K-Ar korának - meghatározását. E vizsgálatok jelen
tősége abban áll, hogy a bazaltok települési viszonyai 
miatt földtani módszerekkel koruk csak nagy hibával álla
pítható meg, radiometrikus koradat pedig - a kísérleti 
nehézségekére való tekintettel - sem a hazai, sem a ha
sonló korú szlovákiai bazaltokon mindeddig nem állott ren
delkezésre. Fejlesztésünk eredeményeképpen 1978 júniusáig 
kb. húsz hazai és szlovákiai bazalt korát sikerült meg
határoznunk.

2. ) A hazánkban legelterjedtebb, miocén korú (10-25 mill, év)
vulkáni kőzetek argontartalmának meghatározásához szükséges 
kőzetmennyiséget kb. egy nagyságrenddel (kb. 1 g-ra) sike
rült csökkentenünk, ezáltal az argontartalom kinyerését és 
megtisztítását meggyorsítanunk. Lehetőségünk nyílott olyan 
nagyteljesítményű argonkivonó berendezés kifejlesztésére, 
amelynek működési sebessége lehetővé teszi a hazai földtani 
kutatás által támasztott igények maradéktalan kielégítését.
A kormeghatározást sokszor - pl. vulkáni tufák esetén - 
szeparált ásványokon kell elvégezni. Ha a kőzet az illető 
ásványt csak kis koncentrációban tartalmazza, a szükséges 
mintamennyiség előállítása csak több kg kőzet feldolgozása 
utján lehetséges. Ez egyrészt rendkívül munkaigényes, más
részt mélyfúrásokból származó, korlátozott mennyiségben 
rendelkezésre álló kőzetek esetén nem vihető keresztül.
A tömegspektrométer érzékenységének növelésével tehát el
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értük, hogy a K-Ar kormeghatározás a mélyfúrásokból szár
mazó kőzetek nagyobb csoportjára lett elvégezhető.

3.) A rekonstrukció eredményeképpen az atmoszférikus 1|0Ar/36Ar 
arány szórását - a különböző napokon végzett méréseket 
figyelembevéve, változatlan ionforrás és mérőerősitő hasz
nálatával - kb. 3 %-ról 1,6 %-ra sikerült csökkentenünk.
Ez elsősorban a háttér csökkenésének, másodsorban a jel
alak javulásának tulajdonítható. A pontosabb izotóparány- 
mérés pontosabb argonmeghatározást tesz lehetővé.

Bár a tömegspektrométer - az argonkivonóval együtt - alkalmas 
minden hazai magmás kőzet K-Ar korának meghatározására, a pon
tosság és érzékenység további növelése nem öncélú feladat. Na
gyobb pontosság mindenképpen növelné az eredmények információ- 
tartalmát, illetve ugyanaz az információ kevesebb méréssel 
lenne elérhető, továbbá a jelenlegi analitikai hibánál kisebb, 
földtani okokra visszavezethető hibák tanulmányozása a K-Ar 
módszer alkalmazhatóságával kapcsolatban nyújtana uj ismerete
ket .
Az érzékenység fokozása tovább csökkentené a meghatározáshoz 
szükséges mintamennyiséget. Ez egyrészt a mintaelőkészitést 
könnyítené meg, másrészt a kőzetből kivont argon gyorsabb meg
tisztítását tenné lehetővé. Az érzékenység növelésének azonban 
a 1>0Ar/39Ar módszer tervezett bevezetésével kapcsolatban lenne 
legnagyobb jelentősége. E módszer elve az, hogy a kőzetmintát 
gyorsneutronokkal besugározva a 39K-ból 39Ar-t állítanak elő, 
amelynek mennyisége igy arányos lesz a kálium koncentrációjá
val. Ezáltal a l*°Ar/39Ar kor pusztán az argonspektrumból meg
határozható. A besugárzott minta aktivitása arányos a tömegé
vel, ezért sugárvédelmi szempontból alapvető jelentőségű a 
vizsgált minta tömegének csökkentése.
A pontosság és érzékenység növelésének előfeltétele a vákuum 
további javitása, ami a getter-ion-szivattyu végvákuumának ja
vításával, vagy más szivattyú alkalmazásával látszik elérhető
nek. Az érzékenység növelésének legegyszerűbb és leghatásosabb 
módja sokszorozó alkalmazása a Faraday-kalitka helyett. Erre 
a célra a "channel plate" a legalkalmasabb, mivel nagyobb 
áramok mérését is lehetővé teszi és nem rontja a jelalakot.
A pontosság növelése részben az ionforrás módosításával, rész
ben az elektronika tökéletesitéscvel, a mérés és adatfeldolgo
zás mikroprocesszorral történő vezérlésével érhető el.

Szakmai lektor: B o h á t k a  Sándor
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AN EVALUATION PROCEDURE FOR IN-DEPTH CONCENTRATION PROFILING WITH PIXE
J, VEGH

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

A description of the evaluation procedure, applied
[13] in the elemental depth profile determination 
by PIXE method, is given. The procedure is a 
deconvoIutiоn-Iike algorithm, which does not contain 
the numerical difficulties pointed out by several 
authors and it allows operating on data with several 
percent noise.
К I ÉRTÉKELÉS I MÓDSZER ELEMKONCENTRÄCI 6 MÉLYSÉGI EL- 
OSZ LÄSÄNAK PIXE MÓDSZERREL VALÓ MEGHATÄROZÄSÄHOZ.
Az eIemko nee nt ráci6 mélységi eloszlásának PIXE mód
szerrel való meghatározásában [13] használt kiérté
kelési módszerünket írjuk le. Az eljárás egy dekon- 
voluciószerü algoritmus, amelynek használata esetén 
nem lépnek fel a több szerzó által kimutatott nume
rikus problémák, és néhány százaléknyi zajt tartal
mazó adatokat is feldolgozhatunk vele.
МЕТОД ОБРАБОТНИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НОНЦЕНТРАЦИИ АНАЛИЗОМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 
ВЫЗВАННОГО ПРОТОНАМИ.
Описывается метод обработни данных, применяемый в 
наших исследованиях [13] для определения изменения 
концентрации по глубине образца на основе анализа 
рентгеновских лучей, вызванных протонами. Описанный 
метод содержит алгоритм, подобный к алгоритму раз
вертывания. В случае применения этого метода не 
появляются вычислительные проблемы, указанные разны
ми авторми, и возможно обрабатывать данные с шумом, 
составляющим несколько процентов.
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1. Introduction
The particle induced X-ray emission (PIXE) method presented 
by Johansson [1] has a wide range of applications in analytical 
investigations. For thick samples the analysis of the whole 
volume may be difficult, but local concentrations may be 
determined, which might be even more interesting. In particular, 
if the concentration depends only on the depth, this dependence, 
the so-called "concentration profile", can be determined by 
changing the experimental parameters. Several papers dealing 
with this problem are known [2-12]. To describe our procedure 
used in ref. [13], first let us consider the general formalism 
as applied in most of the papers.

2. General formulation
Penetrating a target, a charged particle induces X-rays along 
its trajectory. The differential contribution dY to a 
monoenergetic X-ray yield from an element of thickness dx 
(see fig. 1) is

dY=Œn(x)a(E[xi])exp[-y(x2 )x2]dx , (1)
where n(x) and a(E[xi]) are the elemental 
and the X-ray production cross section of 
investigation, respectively, y(x2) is the 
coefficient for the characteristic X-rays

concentration profile 
the element under 
attenuation 
in the target and

(1=£П4тг
where A is the solid angle spamed by the detector surface 
and beam spot on the target and n is the detection efficiency. 
If the particles of energy E stop in the sample at depth 
R^=R^(E), the total yield is given by integration of eq.(l) 
over the projection of the range to the normal to the surface, 
R̂ cosip :

R cosip
Y(E)=fí / n(x)c(E[x/cosip] ) exp[-у (х/соэф )— ]dx (2)о CO Sф
(the particle trajectories, as usually 
straight lines, see e.g. [2], Appendix 
By introducing the residual range

A)
are assumed to be

R(E) : R̂ _—X / со sip

= j dE/(-dE/dx) (3)

(dE/dx being the stopping power), the particle energy E at 
depth X can be characterized by a one-parameter function 
obtained by inversion of eq.(3), and eq.(2) can be rewritten: 

R со sip
Y(E)=fi / n(x)a(R -x/cosip)exp[-y (x/coscp)— ^-]dx. (4)Q "С С О S ф
When we change the variable quantities in eq.(4), Y(E) will 
change. This fact indicates that some information on the n(x)



Fig.1. The schematic drawing of the experimental 
geometry.

1.ábra.A kisérleti elrendezés sematikus rajza.
Рис.1. Схематичесное изображение геометрии 

эксперимента.

can be obtained by changing some parameters in eq.(4). Three 
ways of parameter variation have been suggested:
a/ analysing the X-ray yield of the target atoms at different 

X-ray energies (different у attenuation coefficients in 
eq.(4)), e.g. for К and K„ X-rays [3],ot p

b/ changing the angles ф and ф [4-7], 
с/ changing the energy E [2], [8-12].

3. Present formulation
Using the easily changable energy of the particle accelerator, 
in the recent investigations [13] we have applied the third 
procedure. With ф=ф=45° (and thus х/созф=х/созф=/2 x) and the 
dependence of у on x being neglected, eq.(4) becomes:

R /2
Y(E)=fi | n(x)a(R^-/2 x)exp[-y/2 x]dx. (5)

If the energy E is changed continuously, n(x) can be determined 
by inversion of eq.(5). But, as it has been pointed out by 
Reuter and Smith [2], the steep slope of a makes this procedure 
unfeasible.
Introducing the notation

c(x)=n(x)exp[-y/2 x] ,
eq.(5) becomes

R /2
Y(E) = SÎ / c(x)cr(R,-/2 x)dx. (6)о r
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Our method for the approximation of eq.(6) is very similar to 
the "global," method introduced by Thomas and Grea [14]. 
Approximating the integral by sums, eq.(6) becomes

i
Yi(Ei)=J 1ckai-k*i > (7)

where
R,

o\=fi / a(R,-/2 x)dx, (k=1,...,i)
Rk - i

and c, is an averaged value 
layer

ck=o^ 4^_.,c(x)o(Ri-k+1

of the function c(x) in the к 1th 

-/2 x)dx. (k=1,...,i) (8)

The E. energies are selected so that the corresponding 
R^ = R(Üh) range values are equidistant and Ro=0.
This representation is completely equivalent to the usual but 
more complicated "triangular matrix multiplied by a vector" 
representation. In [14] it is shown that the straggling of the 
charged particles can be taken into account explicitly.
As it can be seen in eq.(8) , the c^ values obtained at
different i are different depending on the shape of a(x), the 
size of the integration range d = R^-R^_yj and on the shape of
c(x). However, Thomas and Grea have shown that eq.(8) gives a 
good approximation for c, only if the concentration over the 
k'th layer is close enough to a constant value. This is a 
difficulty inherent in the method.
The method is illustrated in fig. 2, where the excitation 
function, as treated in the- present approximation, is shown 
inside the sample for energies and E5. The quantities a. 
are given on logarithmic scale.

4. Method of solution
Several methods are known for solving problems of the type 
of eq.(7). In most of them the quantities are considered to be 
infinitely accurate. Therefore, when measured quantities are 
used as input data, these methods may produce rather unrealistic 
results. This is the reason why some papers tackle only 
special cases: thin layer [2,3,9-12], an improvement on the 
performance of an another method by using the PIXE method 
[4,7] or only a qualitative characterization of the 
concentration variation [8].
In order to give a general-type concentration profile,special 
techniques are needed for solving the equation. Their common 
assumption is that the concentration profile is usually a 
smooth continuous function of the depth and thus the value of
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Fig.2. The excitation function inside the sample 
at different energies.

2.ábra.A gerjesztési függvény a minta belsejében, 
különböző energiákon.

Рис.2. Функция возбуждения в зависимости от глубины 
образца при разных энергиях.

the element с^ is related to c^^ and c, +, • The relation can
be realized by using a special smoothing Technique [15] for 
selecting the smoothest c(x) solution [5] or making an iterative 
correction [14] after getting the approximate results. In the 
case of the present-type investigations each method gives 
unacceptable c^ values due to the rapidly changing excitation 
function and a considerable staggering in the measured data 
(see e.g. [5] ).
To get more realistic results, a new method has been developed. 
The form of eq.(6) suggests the idea of solving the problem 
by a procedure similar to the iterative deconvolution method 
(see e.g.[16]).
To solve eq.(7), one must know the values. As in [14], they 
can be obtained from the data measured with a standard sample 
with homogeneous concentration. The homogeneity of the sample 
can be proved by measuring thick-target yields, see [13].
First the evaluation for the case of the homogeneous target 
will be, described.
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The ck values are calculated by evaluating the function c(x) 
at x-(R^_,+Rk)/2. As an initial approximation for , a^Y^ 
can be used.
The iterative procedure is the following:
- Evaluate the yield Y’ according to eq.(7) for i=i 

corresponding to the highest particle energy.
- Calculate the ratio of the measured Y^ and calculated Y ’ value.
- Multiply the values by this ratio for k=1,...,i,
- Calculate the Y? for i=i-1 and repeat the previous two 

steps.
- Restart the procedure at the first step to achieve the 
required precision if needed.

By using these a, values, a similar procedure can be carried 
out to compute tne c^ values for the inhomogeneous sample, 
setting c^=constant as an initial approximation.

5. The performance of the procedures
Convolution integrals, which differ from (6) only in their 
integration range being (-°°, +°°) , often occur in experimental 
physics. We can refer to their well-known theory (see e.g. 
ref. [16] and references therein) and discuss the features of 
the present procedures in analogy to that developed for solving 
deconvolution problems.
In the case of a sample with unknown concentration profile the 
function a(x) plays the role of the instrumental (weighting) 
function. Because of the very strong smoothing effect of 
averaging due to the rapidly changing o(x) (see eq.(8)), only 
the very large irregularities in c(x) will be visible in the 
raw data Y(E). This conclusion is confirmed by Reuter and 
Smith [2], who showed that only one or two parameters of c(x) 
can be determined with the present-type method (i.e. only the 
general characteristics of the distribution but not the finer 
details can be extracted). A similar result has been obtained 
by Benka et al. [9-12]: even in the case of a distribution 
known explicitly, they could measure only the depth and 
thickness (i.e. two parameters) of a thin layer.
The measured curve Y(E) always contains some small variations 
("noise") due to the experimental errors. No distinction can be 
made between the "true" experimental curve and the noisy curve. 
The irregularities should be interpreted as very large (but 
spurious) irregularities in c(x) [2], [5], [14]. Due to this 
effect, the fluctuations in the result will be increased by the 
present numerical procedure, so as is usual in deconvolution 
methods [16]^ before restarting the iterative procedure 
described in the previous section a smoothing procedure for 
c(x) is needed [17]. This step connects the concentration value 
in the k'th region with those in the (k-1) th and (k+1)th region
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and produces a smooth c(x) function. However, as mentioned 
above, the fine details of c(x) cannot be determined by the 
present method because of the very strong smoothing effect in 
the convolution of the concentration profile with a(x).
The accelerating voltage cannot be decreased below a certain 
limit (and even if it is possible, the X-ray production cross 
section becomes too low). Thus the depth resolution of the 
method [13] is limited by the range of particles of minimum 
energy (i.e. the thickness of the first layer). To improve it, 
steps smaller than this should be chosen, but then, to keep 
the distance between neighbouring data equal from 0 to R(E ) , 
the yield-range curve must be extrapolated on the low-energy* 
side. In this way the conditions for the approximations used 
are fulfilled much better, and by measuring in smaller steps, 
the concentration profile is determined more accurately. On 
the other hand, the accuracy of the extrapolation is not too 
important because of the "global" nature of the method and the 
small weight of the low-energy yield data.
It is quite obvious that the present procedure can be applied 
only if the concentration is a relatively smooth function of 
the depth. The applicability of the method depends on the 
nature of the concentration profile.

Referee: G y .Szabo
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A LEVEGŐ ÓLOMSZENNYEZETTSÉGÉNEK RE/ji VIZSGÁLATA NÖVÉNYEKBEN FELHALMOZÓDOTT ÓLOM MÉRÉSÉ REVÉN
BACSÓ J . /  KIS-VARGA M , ,  KOVÁCS KALINKA G. 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

Közlekedési útvonalak mentén gyűjtött különböző növények 
ólom- és brómtartaI mát határoztuk meg REÁ módszerrel.
A nagyarányú környezetszennyezése miatt leállított nagy
tétényi Meta Ilochemia gyár mellett gyűjtött néhány nö
vényt is megvizsgáltunk, és magas Cu , Zn és Pb koncentrá- 
c i ókat ka ptu nk .
INVESTIGATION OF THE LEAD POLLUTION OF AIR BY THE XRF 
MEASUREMENT OF LEAD ACCUMULATED IN PLANTS.
The Pb and Br content of various plant samples collected 
along roads were determined by XRF method. Among others, 
plant samples collected near the metallurgical factory 
Metallochemia in Nagytétény, closed down because of its 
polluting the environment, were analysed and high 
concentration values were obtained for Cu, Zn and Pb.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВИНЦОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ 
ИЗМЕРЕНИЯ НАНАПЛЕННОГО СВИНЦА В РАСТЕНИЯХ.
Было определено содержание свинца и брома в различных 
растениях, собранных на дорогах с разными значениями 
уличного движения, с помощью рентгено-флюоресцентного 
метода. Определялась концентрация Cu, Zn и Pb в растениях, 
собранных в окружении металлургического завода 
’’Металлокемия" .

Bevezetés
A technika, a motorizáció fejlődésével egyenes arányban nő a 
civilizált élővilág szervezetének ólomterhelése, de a gépkocsik 
kipufogó gázával a levegőben szétszórt ólom már a sarkvidékek 
jegén is kimutatható. A nagy forgalmú főútvonalak mentén termő 
növények ólomtartalma függ a gépjárműforgalom sűrűségétől, va
lamint a termőhely úttól mért távolságától [1]. Az ut közvet
len közelében termett fű ólomtartalma megközelítheti az 
1000 ppm-et (0.1 %) is, ami közel 200-szorosa a természetes 
háttérszintnek [2]. Az ilyen takarmánnyal táplált szarvasmarhák 
és lovak ólommérgezést kaptak. Hammond és Aronson [3] becslése
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szerint szarvasmarhánál 2-300 ppm, lónál ^80 ppm ólomtartalmú 
takarmány huzamosabb fogyasztása súlyos mérgezést okoz.
állat- és emberkisérletek bizonyították, hogy az emésztő traktu 
son keresztül a szervezetbe jutott ólom túlnyomó többsége 
kiürül és csak jelentéktelen kis része kerül a vérkeringésbe
[4]. A légutakon keresztül bejutott ólompor,— gőz vagy ólomve
gyület azonban sokkal veszélyesebb. Az igy történő felszívódás 
gyors, a tüdőből az ólom egyenesen a vérkeringésbe jut. A vér 
ólomszintje első közelítésben azonban úgy tűnik, független a 
levegő ólomkoncentrációjától, és kb. 0.2 ppm [5]. Bár ez alatta 
marad a mérgezési tünetekkel járó (0.5 ppm) szintnek, a gép
kocsik által ólommal nagymértékben szennyezett levegő folyama
tos belégzése előidézhet olyan nem kívánatos elváltozásokat 
az emberi szervezetben, amelyek még egyáltalán nem, vagy nem 
kielégítően ismertek.
Ezek a felismerések és sejtések magyarázzák az utóbbi időben 
kezdett igen széles körű vizsgálatokat, amelyek a környezetből 
a növényi, állati és emberi szervezetbe került ólom és más ne
hézfémek meghatározását és ezek különböző szervek funkcióira 
gyakorolt hatásának tisztázását célozzák.
Magyarországon a levegő ólomszennyezettségének döntő forrása 
az egyre növekvő gépjárműforgalom. S z í v ó s  és munkatársai [6] 
atomabszorpciós módszerrel határozták meg a levegő ólomtartal
mát. Megállapították, hogy Budapest több nagy forgalmú pontján 
a levegőben levő ólommennyiség többszörösen felülmúlja a megen 
gedett szintet. A hazai gépkocsiforgalom nagyarányú növekedé
sével arányosan nő a benzinfogyasztás is (lásd l.ábra). Jelen
leg a normál és szuper benzin oktánszámának javítására hazánk
ban 0.8 g/kg, az extra benzin esetében pedig 0.9 g/kg ólom- 
tetraetilt használnak [7]. 0.8 g/kg ólomtetraetil-felhaszná- 
lással számolva, csak 1977-ben 1200 tonna ólom került a ben
zinbe. Ebből PbBr2 és PbO formájában ^900 tonna ólom jutott a 
levegőbe, ami elsősorban a városok levegőjét és a főútvonalak 
környékét szennyezte. Sokezer tonnára rúg azonban az az ólom
mennyiség is, amely igen finom szemcsés formában a légáramla
tok révén nagyobb távolságra jut el, és gyakorlatilag az egész 
Föld légkörét szennyezi folyamatosan.
A levegőben a nehézfém szennyezők, köztük az ólom is lebegő 
szemcsékhez tapadva vannak jelen, amelyek vizsgálatára számos 
módszert használnak. Közvetlenül a lebegő szemcsék vizsgálatá
ra irányuló eljárásokban valamilyen módon (pl. a lehulló szem
csék felfogásával vagy alkalmas szűrőkön nagy mennyiségű leve
gő átszivásával, stb.) összegyűjtik a szemcséket, majd a szük
séges preparálás után elvégzik a kívánt vizsgálatokat. Ehhez 
a kérdéses területen több helyen felállított vagy mozgatható 
mintavevő készülékre van szükség. Kevésbé eszközigényes és 
egyszerűbb mintavételi eljárást igényel a vizsgálandó terüle
ten élő élőlények (főleg növények), illetve a talaj vizsgálata 
a levegőből lerakódó fémszennyezők meghatározására. Az utóbbi 
módszer további előnye az, hogy közvetlenül a táplálkozási 
láncban szereplő tényezőket vizsgálva lehetőséget nyújt az
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l.ábra. A személygépkocsi-állomány és a benzin- 
fogyasztás alakulása Magyarországon 
1970-77 között.

Fig.l. Trend of the number of registered cars and 
petrol consumption in Hungary between 
1970-77.

Рис.1. Изменение числа автомобилей и расхода 
бензина в Венгрии между 1970-77 гг.

emberi egészségre ártalmas fémek nyomonkövetésére a növényen 
és állaton keresztül az emberig.
Forgalmas útvonalak mentén termett növények és a talajok vizs
gálata egyértelműen kimutatta a gépkocsi-forgalom és az utmen- 
ti növények és talajok ólomtartalma közötti összefüggést.
Warren és Delavault [8] megfigyelte, hogy az ólomszint főútvo
nalak mentén termelt zöldségekben rendkivül nagy. Cannon és 
Bowles [9] az úttól való távolság függvényében vizsgálták a 
zöldségfélékben felhalmozott ólom mennyiségét. A növényhamu 
ólomtartalma 100-700 ppm között változott az úttól való távol
ságtól, a forgalom nagyságától és az uralkodó szél irányától 
függően. Részletesebb vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a le
vegőből lerakódó ólom csupán a talaj vékony (néhány cm-es) 
felületi rétegében növeli az ólomszintet, és az ilyen talajon 
termett növényben főleg a gyökér ólomtartalma kiugróan magas , 
vagyis a gyökér mintegy szűrőként viselkedve magába dusitja 
az ólmot [10]. Azt is megfigyelték, hogy a téli hónapokban, 
amikor a fejlődés lelassul, a gyökérben feldúsult ólom fel
szívódik, a növény ólomtartalma magasabb lesz. Figyelemre mél
tó az a tapasztalat is, hogy az utmenti zöldségek, főleg a 
dus levélzetü káposzta, saláta stb. magas ólomtartalma legna
gyobb részt felületi lerakódás következménye, tehát a legkül
ső levelekben legnagyobb a Pb-koncentráció [11].
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Mindezek alapján indokoltnak látszik hazánkban is megvizsgálni, 
különösen a nagyforgalmu útvonalak mentén az ólomszennyezést.
A legveszélyesebb környezetszennyezések folyamatos mérése ma 
már szükséges a figyelem ráirányítása és a mielőbbi védekezés 
megkezdése végett. Ennek érdekében kezdett méréseink során 
olyan indikátor növényeket kívántunk találni, amelyek a leg
több útvonal mentén, sőt városok belterületén is találhatók, 
az év nagy részében zöldellnek, könnyen hozzáférhetők és be- 
gyüjthetők. A REÁ telvén olyan elemzési eljárást dolgoztunk ki, 
amely a növényminták ólomtartalmának gyors meghatározására 
szolgál, és nagy számú minta rutinszerű analízisére alkalmas.

Mintagyüjtés , mintaelokészités
A növényminták javarészét Debrecen közútjai mentén gyűjtöttük. 
Törekedtünk arra, hogy lehetőleg különböző forgalmú helyeket 
válasszunk. így rendszeres mintavétel történt a Böszörményi 
útról, a Tanácsköztársaság útjáról, valamint az Árpád térről. 
Valamennyi esetben közvetlenül az úttestet szegélyező parkból 
vettük a növénymintát. Budapestről a jóval nagyobb gépjármű
forgalommal terhelt Fehérvári és Soroksári ut mellől gyűjtött 
növénymintákat vizsgáltuk. A mintagyüjtés periódusában,
1977. októberében, egy újságcikk hivta fel a figyelmünket arra 
a nagyarányú ipari környezetszennyezésre, amelynek következ
tében 1977 . november 1-i hatállyal leállították a Csepel Müvek 
nagytétényi Metallochemia gyárát. A közvetlenül a gyár mellett 
elhelyezkedő erdősitett parkból, valamint a közeli lucerna- 
és kukoricaültetvényekről gyűjtöttünk növényeket vizsgálataink
hoz .
Kontrollnövényeket egy Debrecentől 15 km-re, közlekedési útvo
nalaktól és ipari üzemektől távoli erdőből gyűjtöttünk. Néhány 
esetben a növényekkel együtt talajmintát is vettünk, s azokat 
szintén megvizsgáltuk, összesen 66 db különböző növényminta 
elemzését végeztük el. A begyűjtött növények a következők 
voltak: angol perje (lolium perenne), lóhere (trifolium repens), 
csertölgy (quercus cerris), platán (platanus), lucerna 
(medicago savita), kukorica (zea mays) és tamariszkusz 
(tamarix tetranda). Füfélék esetén a növény föld feletti ré
szét, esetenként a gyökerét, a csertölgy és platán esetén a 
levelet, a kukoricánál pedig a levelet és a cimert is vizsgál
tuk .
Vizsgálat előtt a növényeket 105°C-on szárítottuk, majd finom
ra őröltük. A száraz növényporból 300 mg súlyú 12 mm átmérőjű 
tablettákat sajtoltunk.

Mérési módszer
Az elemzéseket Si(Li) félvezető detektoros röntgenspektrométer
rel végeztük el, amelyhez ICA-70 sokcsatornás analizátor és 
TPAi kisszámitógép csatlakozott [12]. A karakterisztikus röntgen- 
sugarak gerjesztésére 5 mCi aktivitású 1-125 iztópot használ
tunk, a mérési idő a nagytétényi minták kivételével 3600 s volt.
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Az ólom mellett meghatároztuk a brómtartalmat is, mivel a gép
jármüvek által kipufogott égéstermékek brómot is tartalmaznak.
A koncentráció meghatározását addiciós módszerrel végeztük el. 
Ugyanazon növényből kimért azonos mennyiségekhez növekvő mennyi
ségű brómot, illetve ólmot adtunk oldat formájában, majd szá
rítás után az egyes mintákat alaposan homogenizáltuk. Az igy 
kapott hitelesítő egyeneseket, a 2a és 2b ábra mutatja. A ma
gas ólom-, ill. cink- és réztartalmu nagytétényi növényekből 
külön készítettünk hitelesítő standard-sorozatot PbO és ZnO 
por hozzákeverésével. Az ólomra és cinkre kapott hitelesítő 
görbék a 2c és 2d ábrákon láthatók. Az ólmot L-röntgensugár- 
zása, a többi elemeket К-sugárzásuk segítségével határoztuk 
meg.

A  m a g a s  ó l o m t a r t a l m ú  n a g y t é t é n y i  n ö v é n y e k e t  1 0 0 0  s - i g  m é r t ü k .

2.ábra. Kalibrációs görbék a Br, Pb- és Zn-tartalom 
meghatározására (a: bróm, b és c: ólom, 
d : cink).

Fig.2. Calibration curves for the determination of 
Br, Pb and Zn contents (a: bromine, b and c: 
lead, d : zinc).

Рис.2. Нривые налибровни для определения концентра
ции Br, Pb и Zn (а: броп, b и с: свинец, 
d : цинн ) .
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Eredmények

1. A növényminták begyűjtése tavasztól őszig tartott, ezért 
megvizsgáltuk, hogy az évszak befolyásolja-e a növény bróm- és 
ólomfelvételét. Az I.táblázat a különböző helyekről tavasszal, 
ill. ősszel begyűjtött minták Br- és Pb-tartalmát foglalja 
össze. Látható, hogy a kontrollhelyről származó angol perje 
tavaszi és őszi Bt1- és Pb-értékei hibán belül megegyeznek.

I.táblázat Az évszak hatása a növények Br- és Pb- 
tartalmára.

Table 1. Seasonal effects on.the Br and Pb 
content of plants.

Таблица 1. Влияние сезона на содержание Br и Pb 
растений.

Koncentráció ppm Növény Gyűjtés helye
Br Pb

Tavasz ősz Tavasz ősz

9 8.8 2 2.6 angol perje Kontroll
39 88.2 47 120 angol perje Db.Árpád tér
13.3 36,6 44.4 31.6 angol perje Db.Böszörményi ut
9.9 15.2 16.9 17.4 tölgyfa levél Db.Tanác sköztár- 

saság ut
13.4 74.2 33.1 68.7 angol perje Bp.Fehérvári ut

Az Árpád téren és Budapesten a Fehérvári ut mellett ősszel 
gyűjtött növények ólomtartalma közelítőleg kétszerese a tavá
éi értéknek, mig a Böszörményi útról gyűjtött füvekre ez nem 

'mző. Meg kell jegyezni, hogy tapasztalataink szerint a 
•'lomtartalma erősen függ a növény korától (azaz a

si időtartam hosszától). Például azonos helyről azo- 
icî -en begyűjtött száraz (hosszú ideig exponált) fű ólom

koncentrációja 204 ppm, mig fiatal, zöld fűnél 47 ppm-et mér
tünk. így nem az évszak, hanem a szennyezés időtartama látszik 
meghatározónak, amit még kisebb mértékben módosíthat még az 
időjárás (esős vagy száraz, meleg időszak) is. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy az egész vegetációs periódusban zöldellő és 
gépkocsiforgalomnak kitett növények ólomtartalma a periódus 
folyamán nő.
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2. A II.táblázat az azonos helyen (Debrecen, Tanácsköztársaság 
útja) gyűjtött különböző növények Br- és Pb- koncentrációját 
tartalmazza.

II.táblázat Azonos helyről gyűjtött különböző
növények Br- és Pb-tartalma ppm-ben.

Table II. Br and Pb content of various plants 
collected from the same place.

Таблица II. Концентрация Br и Pb различных растений 
собранных с тождественного места.

Növény Angol
perje

Lóhere Gyermek
láncfű

Porcsin-
keserüfü

Tölgyfa
levél

Platán
levél

Br[ppm] 16.6 12 . 9 62.3 22 4.3 33 . 5
Pb[ppm] 48. 5 14.1 23 . 3 25 46 55.5

Megfigyelhető a gyermekláncfű szelektiv brómfelvétele. Kiugró 
mértékű ólomfelhalmozódás a vizsgált növények egyikében sem 
tapasztalható. Elterjedtsége és viszonylag magas ólomfelvétele 
miatt az angol perje látszik a legalkalmasabb indikátornövény
nek, kis levélfelülete ellenére.
3. А III.táblázat különböző helyekről gyűjtött növények Br- 
és Pb-tartalmát és a gyűjtés idejét tartalmazza. Sajnos meg
bízható forgalomszámlálási adat minden útra nem áll rendelkezé
sünkre, ezért a x-gal jelzettek becsült adatok.
4. A nagytétényi Metallochemia gyár környékén gyűjtött növé
nyek elemzési eredményeit tartalmazza а IV.táblázat.
Látható, hogy valamennyi növény Cu-, Zn-, és Pb-tartalma igen 
magas. Az angol perjében a Cu kb. 50-60-szor, a Zn több, mint 
200-szor, és a Pb kb. 8000-szer haladja meg a normál szintet. 
Lucernában a felhalmozódás a Cu-ből tízszerese, Zn-ből negy
venszerese és Pb-ból kb. 150-szerese a normál értékeknek. A 
bedusulás mértéke hasonló a többi növények esetében is. A 
takarmánynövényekben (lucerna, kukorica) felhalmozódott 
ólom 1.5 -2-szer meghaladja a szarvasmarhára halálosan veszé
lyes szintet.

Következtetés
Vizsgálataink során megállapítást nyert, hogy az angol perje 
ólomtartalmának mérése alkalmas a gépkocsi által szétszórt 
ólom detektálására. Elterjedtsége és ólomakkumuláló képessége 
következtében szinte bárhol és a tél kivételével mindig hasz
nálható indikátornövénynek. Az utak mentén termett növények 
magas ólomtartalma elsősorban a leveleken keresztül szivódik fel.
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ti ti
 3 III.táblázat Különböző közlekedési utak mentén gyűjtött növények 

Br- és Pb-tartalma.
Table III. Br and Pb content of various plants collected along 

different roads.
Таблица III. Концентрация Br и Pb растений собранных 

на дорогах с разными значениями уличного 
двишения.

Koncentráció
Er

[ppm]
Pb

Gyűjtés időpontja Növény Forgalom
[gépjármü/rap]

Gyűjtés helye

8.8 2.6 77.09.15. Angol perje — Kontroll
88 120 77.10.27. Angol perje 25-27000 Db.Árpád tér
36.6 31.6 77.09.12. Angol perje 5-6000* Db.Böszörményi ut
86 28 77.03.22. Angol perje 5-6000* Db.Szoboszlai ut
22 20.5 77.04.29. Angol perje 7-8000 Db.Honvéd- Tanács- 

köztárs.ut sarok
9.6 17.1 77.04.16. Angol perje 5-6000 Db.Március 21. tér
4.2 8.6 77.04.05. Angol perje kicsi Db.Fáy A. ut
14.6 20.6 77.02.22. Angol perje kicsi Db.Űrhajósok tere
91.3 63 77.10.01. Angol perje nagy Bp.Fehérvári ut
321 60.9 76.04.22. Angol perje ragy Bp.Soroksári ut

A forgalmi adatokat a Debrecen Városi Tanács Épitési és Közlekedési Osztálya 
Közlekedési Csoportja által 1977. folyamán végzett csomóponti forgalomszámlálási 
adatok felhasználásával számítottuk ki, ill. becsültük.



IV.táblázat A nagytétényi Metallochemia gyár kör
nyékén gyűjtött növények nehézelem- 
szennyezettsége.

Table IV. Heavy element pollution of plants 
collected near the Metallochemia 
Works in Nagytétény.

Таблица IV. Загрязненность растений тяжелыми эле
ментами, собранных в онружении металлур
гического завода "Металлонемия".

Koncentráció [ppm] Gyűjtés
időpontja

Növény
Cu Zn Br Pb

280 7200 - 380G0 1977.11.08. Angol perje
56 1300 12 323 1977.11.08. Lucerna
111 3400 13 18000 1977.11.08. Tölgyfalevél
136 3600 18 7600 1977.11.08. Tamariszkusz
52 1100 37 248 1977.11.08. Kukor icaleve1
102 2600 13 562 1977.11.08. Kukoricacimer

A nagyforgalmu országutak mellett termelő mezőgazdasági egysé
geknek célszerű lenne a termőterületeiket az országuttól bok
ros-fás védősávval leárnyékolni. A két oldalt kialakított vé
dősávok egyben a szétszórt ólom nagy részét lokalizálnák is.

A szerzők köszönetüket fejezik ki Gábor Márton és dr.Máthé 
Györgyné laboránsoknak a mintagyüjtés és mintaelőkészités során 
nyújtott segítségükért.

Szakmai lektor: Vatai Endre
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MŰHELYÜNKBŐL - LABORATÓRIUMUNKBÓL
ATOMKI Közlemények 20 (1978)247-256

RÖNTGENSPEKTRUMOK FELBONTÁSA SPEKTRUMKÖNYVTÁRSEGÍTSÉGÉVEL
SZÉKELY G., KOVÁCS P., KIS-VARGA M. 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

Bevezetés
A jó energiaieloldásu röntgenspektrométerek elterjedésével 
egyre szélesebb körben alkalmazzák az energiadiszperziv röntgen
emissziós analitikai (REÁ) módszert. A REÁ legfőbb tulajdonsá
ga (azon túl, hogy roncsolásmentes, nagy érzékenységű) az, 
hogy egyidejűleg sok elem vizsgálható, és röntgenspektrumok 
másodperc-perc nagyságrendű idő alatt nyerhetők.
A módszer gyorsaságát két fő tényező korlátozza. Az egyik a 
mátrixhatás és az elemek egymásra hatásának korrekcióba véte
le. Ha ez matematikai módszerrel történik, akkor bonyolultabb 
esetekben hosszadalmas és fáradságos számításokhoz vezet. A 
másik tényező a bonyolult, átfedő csúcsokat tartalmazó spektru
mok kiértékelése. Számitógép nélkül nagyszámú vagy bonyolult 
spektrum hatékony feldolgozása el sem képzelhető. E spektrumok 
kiértékelése természetesen elvégezhető a rendelkezésünkre álló 
gamma-spektrum-feldolgozó programokkal. Ilyen általános jelle
gű programokra azonban itt nincs szükség, mert a karakteriszti
kus röntgenspektrumokra jellemző, hogy:
a) Az elemek karakterisztikus röntgenvonalainak energiája 

ismert, a spektrumok ezekből tevődnek össze. Az energiahi- 
telesités egyszerűen megadható.

b) A csúcsok alakja, valamint az egy elemhez tartozó vonalak 
intenzitásaránya kisérletileg egyszerű módon és kielégítően 
meghatározható (ugyanis minden egyes elem karakterisztikus 
spektruma külön-külön felvehető; ezek az un. "tisztaelem- 
spektrumok").

E tulajdonságok kihasználása lehetővé teszi egy viszonylag egy
szerű, gyors, hatékony kiértékelő program elkészítését.
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A spektrum-kiértékelés elve
A kijelölt csatornatartományban az egyes csatornatartalmakat 
a tisztaelem-spektrumokból, valamint a háttérből képezett li
neáris kombinációként állitjuk elő. Ez a háttérhez tartozó 
együttható /ко/n kivül annyi együtthatót jelent, ahány tiszta- 
elem- spektrumot veszünk számításba. Az együtthatók meghatáro
zása a súlyozott legkisebb négyzetek módszerével történik.
A háttér formájának megadására több lehetőség van a programban:
a) Megadható a háttér általános menetébe illeszkedő néhány 

spektrumbeli ponttal.
b) Megadható kivánt fokszámu polinommal (a fokszám megadása 

szükséges).
Abban az esetben, ha a mért spektrumban valamely csúcs helye 
nem egyezik meg a tisztaelem-csucs helyével (pl. spektrumcsu- 
szás miatt), akkor a kettőt fedésbe kell hozni. A tisztaelem- 
spektrum egész csatornaszámmal való eltolása egyszerűen a csa
tornaszám átcimzésével történik, tört csatornarésznyi eltolás 
esetén lineáris interpolációt használunk. Ez a gyakorlati ese
tekben kielégitő pontosságot ad.
Ezen az elven működő program már hosszabb ideje rendelkezésre 
áll FOCAL nyelven a TPA-i számitógépen. Egy 6 elemtől származó 
(12 csúcsot tartalmazó) 200 csatornás spektrumrész kiértékelé
se cca. 10 percig tart. Ez azonban nagyszámú spektrum feldolgo
zásához lassúnak bizonyult. Ezért az elvet meghagyva, FORTRAN 
nyelvű röntgenspektrum-kiértékelő programot készítettünk.
A program nemcsak röntgenspektrumok felbontására alkalmas, ha
nem minden olyan esetben alkalmazható, ahol a mért spektrum 
előre megadható tisztaelem-spektrumok lineáris kombinációja
ként állítható elő (pl. neutron-aktivációs analizis).

A program használata
A DEKOMP azonositóju program FORTRAN nyelven készült, RT-11 
operációs rendszer alatt bármely PDP-11 tipusu gépen futtatha
tó. Mivel a fent vázolt probléma megoldása nem igényelt nagyon 
bonyolult programot, ezért az általunk készített moduláris 
felépítésű, magyarázatokkal jól ellátott program listája 
(3. melléklet) alkalmas a program működésének a leírására is.
E fejezetben a futtatáshoz szükséges információkat adjuk meg.
Az a BATCH job [1], amely a 3. mellékleten lévő programot fut
tatta az 1. melléklet adataival, és ebből a 2. mellékleten 
látható eredményt adta, a következő volt:

yJ0B/RT11 
.RU DEKOMP
*Ф# PR :
# SPLI3
# 9
$E0J

2^8



A program elindítása (.RU DEKOMP) utáni sorban egy olyan vál
tozó /10/ értékét kell megadni, amely a kiíratás kívánt rész
letességét írja elő:

10 = Ф esetén mindent kiír,
10 = 1 esetén rajzot nem készít,
10 = 2 esetén nem ir ki csatornánként,
10 = 3 esetén nem ir ki khi-négyzetet,
10 = 9 esetén pedig leállítja a futást.

E lehetőségek a gépidővel való gazdálkodást könnyítik meg. A 
2. mellékleten látható eredmény esetén 10 = ф volt és igy cca.
80 másodperc teljes futási időt igényelt a számolás, mig 
10=2 választása esetén cca. 18 másodperc elegendő volt.
A bemenő adatok következő sorában annak a file-nak vagy bevi
teli egységnek az azonosítóját kell megadni, amelyről a fel
dolgozandó (mért) spektrumot be lehet olvasni. Az ezt követő 
sorban a tisztaelem-spektrumokat tartalmazó spektrumkönyvtárra 
vonatkozóan kell ugyanezt feltüntetni. A minta-job-ban a prog
ram a mért spektrumot lyukszalagról (PR:), a spektrumkönyvtá
rat az SPLIB.DAT nevű file-ról várja.
Ezek után a program elvégzi a beolvasásokat, a számolást, az 
eredmények kiírását és újra kezdi a beolvasást. A minta-job 
következő sorában látható 9-es azt jelzi, hogy több spektrumot 
már nem kívánunk feldolgozni.
Az 1. mellékleten a mért spektrum és a spektrumkönyvtár bemenő 
adatai láthatók. Az adatok jelentése, sorrendje és formátuma 
az INPUT nevű szubrutinban van leírva (3. melléklet). Itt egye
dül a mért spektrum adatai között szereplő komponens spektru
mok nevének, illetve a háttérnek a megadását részletezzük. A 
kétbetűs vegyjelek helyett biztonsági okokból a két betűnek 
megfelelő ASCII-kódokat Írjuk fel decimális egész számként úgy, 
hogy a 8. bitben mindig egyest feltételezünk (pl. Cu=195, 213). 
Ha a hátteret bizonyos spektrumpontok között lineáris inter
polációval kapott töröttvonal konstansszorosaként kívánjuk elő
állítani, akkor a háttérpontok számát és ennyi számú csatornát 
kell megadnunk, melyek a töröttvonal csucshelyei lesznek. Ha 
háttér gyanánt polinomot kívánunk illeszteni, akkor itt a 
polinom fokszámát kell megadni negativ előjellel és utána még 
egy nullát.
Ha a komponens spektrumok együtthatói között negativ is előfor
dul, akkor az eredményeket 10=3 szerint írja le, majd a leg
nagyobb negativ intenzitású elem törlése után újra elvégzi az 
illesztést.
A program helyigénye 9.1 К szó, melyhez hozzáadódik a spektrum
könyvtár és a mért spektrum számára biztosított hely (ez itt 
+6 К szót jelent). A mért spektrumot legfeljebb 20 komponensre 
lehet szétbontani. Ezeket a korlátokat a deklarációk módosításával
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könnyen lehet változtatni. A spektrumkönyvtárbeli tisztaelem- 
spektrumok száma tetszőleges lehet.
Munkánk célja a röntgenspektrumok kiértékelésének gyorsabbá 
tétele volt. A DEKOMP program amellett, hogy cca. egy nagyság
renddel gyorsabb a TPA-i és ODRA-1013 gépekre régebben irt 
programoknál [2], képes lesz arra is, hogy a TPA-i gépeknek a 
PDP-ll-hez való kapcsolása esetén a vonalon fogadja a mért 
spektrumok adatait, ezáltal megtakarítsa a lyukszalagra 
lyukasztás idejét.

Szak m a i  lektor: Zolnai L á s z l ó

Irodalom
[1] RT-11 System Reference Manual. DEC-11-0RUGA-C-D 

(1976) 12-1
[2] Kövér A., ATOMKI Közi. 14 (1972) 57



1. melléklet
A Mb'R T SPEKTRUM  ADATAI A LYUKSZALAGON:

Л íiP tK IK U M K üN Y V T A K  TAR I AI И Л !



2. melléklet
A 1 0 0 0  SPEKTRUM К EL BUM I  AUA A ( 9 2  . 2 0 8 )  T АН ТОМАМ YBAN 1 5 - J U N - 7 B

ELCH K£V C SA T. IM TEH 7 T ( АУ HISAX EBYU7 ТНАТО H I» A X  TARTOMÁNY
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FORTRAN IV V01C-03A MON 19JUN-70 09Î5UOO

СОI
b-1

0001
0002
0003
0004
оооь

СС.-
0006 сс-
0007
0008

С
С--

0010
СL.-ООП 

0012 
001 4 
0015

PROGRAM HtKOMP
COMMUN/VEC/ ïSP (20) » ICH(20) 11. CH (20) » IN»(20) »

* POS(20)» tNFR(20> * NAM(20)
COMMUN/F I I/ p (20), DP(20)» A (20),»A(20)» »(20)» I»AY(У ) 
CUMMON/CTR/ IFI T rLI-' IT. JS» N» KbNAMF» IBMrMB,CHI 
B Y'It IDAY

•■••SPEER rUMKUNYV I AR PS MliRT SPEKTRUM BEOLVASÁSA 
1 CALL INPUT

— A KUMPONtNS SPEKTRUMUK ELTOLÁSA HITELESI IEBÜK U LAN 
CALL SHUT 
II-'(JB. t'U. 0) GOTO 4

—  A Ht SSL MATRIX LS A GRADIENS VEKTOR KISZÁMÍTÁSA 
2 CALL MA IRIX

--EGYÜTTHAT OK - - HKSSL MATRIX * GRADIENS VEKTOR 
CALL SOLVER 
IF(ISM.EU.-i) GO 10 1 
CALL DA IE(IDAY)
PR INI 10. NAME » IF IT i L I- I I * I DAYC

C -- A7. ILLESZTETT ERTEKEK SZÁMITASA
0016 CAI L RESULT
0017 PRINT 11

0018
0019
0020
0021
0023
0025

C
C-----A V t: Ü ERL D M L NYL К К11R A S A

DO 3 I 1JS 
J~IND( l )

3 PRINI 12*1.NAM(J )» ENER(J )» POS(J )* A (I> » DA(I ) » 
tP(I'.DPÍJ).ICH(J)*LCH(J)
Il (CHÏ.Nt . -1. ) PRINT Í3.CHI. (P(ï ) » HJGtl .N)

4 IL(MS♦NE•0) PRINT i 4 *(ï N»(I)» I“ 20 »21-MS. -1>
5 IL(ISM.LU.0.OR.JB.LE.1) GOf0 1

C
C-----A MAX♦ NT GA I IV KOMPONT NS TORLL SE ES UJ ILLESZTÉS

0027 JGUB-1
0028 IL(IBM.EU » JS tl) GO 10 2
0030 DO 6 Ï=ÏSM,JS
0031 A ( I ) - A ( 1 H  )
0032 6 ÏN»(I)-ÏND(III)
0033 GO 10 2
0034 10 LURM A K 'IA '*15*' SPEKTRUM FELBONT ABA A ('»

♦ 14,'»'»Ï4»") TART OMANYBAN"rЗХ»УА1/ЗХr5(1H“ ))
0035 11 LUKMAT(//' ELEM KT V CSAT * INTENZITÁS

* HIBÁZ EGYÜTTHATÓ HIBA* TARTOMANY')
0036 12 I ORMA К  13 * 2X. A2 » 210.2 . L 1 2 ♦ 2 » FO « 2 * F i 2.6 » L 8 « 2 »

* 1 6 , r14)
003/ 13 FORMA*! ( ' ОКИ INORM“ '* G12♦4 * ЗХ *' НАТТ ER PAR . - ' r 5E1 i . 3 )
0038 3 4 TORMA K//' A BP ♦ KÖNYVTÁRBAN NÏNCBJ ' » 20 ( 3X » A2 ) )
0039 H NU

ГО
СЛ
CO

FORTRAN IV VOiC-ОЗА MON 19JUN-70 09:5a :02
0001 SUBROUTINE INPUT
0002 CUMMON/ВРВ/ BP(2048)» Y (1024)
0003 COMMUN/VE С/ IBP(20) rICH(20) »LCI-K40) »

% РОВ(20)* EHER(20 > » NAM <20)
0004 CUMMÜN/CT R/ IL IT,LL IT*JB,N*10,NAME,NS»MS.AO»Al
0005 CUMMUN/BGR/ NBG»ÏBG(20>
0006 COMMUN/TIT/ ÏNAM(40)»AREA(20)

C
C---- KIÍRATÁSI VEZERLU SZAM ULVASASA A KONZULRÓL

0007 ACCEPT 10,10
0008 IL(10.EU.V) STOP 

C
C BPEKTRUMKÜNYVTAR ES MERT SPEKTRUM ULVASASA LILÉ RŐL
C---- A LILE-OK NEVEIT KONZULRÓL VARJA * KIÏRASA UTÁN

0010 CALL ABBIGNd, *~1)
C
C A MERT SPEKTRUM AZONOSÍTÓJA* HAT ARAI, ILLESZTÉSI
C — ..TARTOMÁNY* KOMPONENSEK SZAMA EB NE VE, HAT TERPONTŰK

О О П  READ 10, NAME, MD, MJ* IFIT »ELIT,
«N, ( INAM ( I ) » I H  , NtN) , NDG » ( ÏBG( I ) » Ï H  , NBG )

C
C-----MERT SPEKTRUM, 2-2 HITELESÍTŐ HELY ES ENERGIA

0012 READ 12 »(Y(I)» ï ~MB» MJ)» CP1 * CP2» CE 1 » CE2
0013 CALL CLUSE(1) со
0014 ILIT=MAXO<ILIT*MB)
0015 LEIT-MINO(LEITr MJ)
0016 DO 1 I-IrN
0017 1 INAM(I)“256#(I NAM(14 ï)-96)K  ï NAM(1 + 1*1 ) -128 )

C
C---- A HELYEI HITELESÍTŐ EGYENES PARAMETEREI

0018 Al“ (CP2-CP1)/(CE2-CE1)
0019 A0=(CP1-CE1*A1)/100.
0020 CALL ASSIGN(1 » *-1 )
0021 READ 10*NS
0022 J--i
0023 H l
0024 DU 3 11-1 * NB 

C
C-----KÖNYVTÁRI NÉV* HAT ARUK* CSUCSHELY * ENERGIA* TERÜLET

0025 READ 11*NAM(ï)* ÏCH(I),LCH(ï)*PUS(I>,LNK R (I)* AREA(I)0026 ISP<1HJ
0027 J=J+LCH(I)-ICH(ï ) + l 

C
C---- A7 I-EDIK KÖNYVTÁRBELI SPEKTRUM

0028 READ 12 *(BP( К ) » K~ IBP(ï)> J-1)
0029 DO 2 К- 1 * N
0030 IE(NAM(I).EU.INAM(К)) GOTO 3
0032 2 CONTINUE
0033 J-IBP(l)
0034 1-1-1
0035 3 H I  + 1
0036 N5~I~1
0037 CALL CLUSE(1)
0038 10 FORMAT(1018)
0039 11 FORMA T(A2 * 215 * 3F10.0)
0040 12 F ORMÁT(ÎOE13.0)
0041 RETURN
0042 END

melléklet



+is
 г FORTRAN IV V01C-03A NON 19-JUN-7B 09:5150»

0001 subroutine: s hi ft
0002 CUMMON/SPS/ SP(2048)
0003 CUMMÜN/VEC/ ISP(20)rICH(20)rLCH<20)»IND(20)r 

* POS(20)»ENFR(20)»NAH(20)
0004 CUMMON/CTR/ IFIT r LFIT » JS » N rDUM » NS r NS r AO r A1
0005 CONNON/FIT/ INAN(40)rARFA(20)rA(20)
0006 IA-LFIT
0007 p IU=IFIT

L
C— ---A KÜNPÜNENS SPEKTRUMOK KIKFRFSFSF A KÖNYVTÁRBÓL

0008 JS=0
0009 NS”0
0010 no 4 ïI-1 » N
0011 DU 1 I“1 » NS
0012 II" ( INAN ( 11 ) « FU « NAN ( I ) ) SU TU 2
0014 1 CONTINUE
0015 MS~MSH
0016 INB(21-NS)- INAN(II)
0017

c
c—

GOTO 4

---A KOMPONENS SPEKTRUMOK HITELESÍTÉSE FS ELTOLÁSA
0018 2 JS- J S M
0019 IND(JS)- I
0020 A(JS)=ARKA(I)
0021 PUSI=ENER( I )*AH АО
0022 PP-PÜSÏ-PUS(I)
0023 JP-IFÏX(PP)
0024 IF(FLOAT(JP)•ST.PP) JP*JP -1
0026 ICH(I)=ICH(I)+JP
0027 LCH(I)~LCH(I)TJP
0028

c
c

D-PP-JP

LINEÁRIS INTERPOLÁL10 2 2  CSATORNA KOZOTT
c-— -- A BAI. HAT AR ELŐTTI CSATORNÁBAN 0 BEUTEST TEKINT

0029 L-ISP(I)-1
0030 SPL1-0«
0031 DU 3 J-ICH(I)rLCH(I>
0032 L-L + i
0033 SPL=SPL1
0034 SPL1-SP(L )
0035 3 SP(L )-Ю*(SPL—SPL1)+SPL1
0036 IA~MINO(IA>ICH(I))
0037 IU*MAXO( IUrLCH( Î.) >

c ---- A CSUCSHHLY MODUSITASA a SPfKTRUHKONYWTARBAN
0038 4 PUS(I)-PÜSI

c----- M. ILLESZTÉSI TARTOMÁNY MODUSITftSA
0039 IFIT-MAXO(IFIT » IA)
0040 LKIT'MINCKLKITi 1Ы>
0041 RETURN
0042 END

FORTRAN IV V01C-03A NON 1V-JUN-7H 09:51507

0001 SUBROUTINE MATRIX
0002 CUMMON/SPS/ SP(2048)» Y(1024)
0003 CUMMON/VEC/ ISP(20)»ICH(20> »LCH(20)»IND(20)
0004 COMMUN/FIГ/ P(20)»DP(60)»G(20)>H(210)
0005 CUMMUN/CTR/ IFIT►LFIT » JS » N rBUM(2)r YMA » YMI
0006

C
c-

CÜMMUN/BGR/ NBGiIBG(20)rFAC(20)rIZ(20)
— -PARAMÉTEREK SZAMA = KOMPONENSEK + HATTER PAR• SZAMA

0007 N* JS*H
0008 IF(NBG.LT.0) GOTO 2
0010 J~IBG(1)
0011 DO 1 1=1»NBG-1
0012 JJ=IBG(I+1>
0013 FAC(I)*(Y(JJ)~Y(J))/(JJ-J)
0014 1 J=JJ
0015 GOTO 3
0016 2 N-N-NBG
0017
0018

c
c-

3 L - 0
DU 4 1-1»N
-A KOMPONENS SPEKTRUMOK^6» CSATORNA! A KÖNYVTÁRBAN

0019 J^IND(I)
0020 IF(I.LE.JS) IZ(J ) = ï SP(J ) -1CH(J)
0022 G(I)=0*
0023 DU 4 J=I» N
0024 L=LH
0025

c
C -

4 H(L)=0.
— - YMI-BEN A MIN.. YMA-BAN A MAX « ELEMEI KERESI

0026 YMI-Y(IFIT)
0027 YMA=YMI
0028 DO 6 I*IFIT»LFIT
0029 YM~Y(I)
0030 YMI-AMIN1(YMI» YM)
0031 YMA~AMAX1(YMA » YM)
0032 CALL FDFDP(I)
0033 SIG=1♦/АМАХ1(1.» YM)
0034 L=0
0035 DU 5 J= Î » N
0036

c
c -

S=SIG*DP(J)

-GRADIENS(J) = SUMMA A MERT CSATORNÁKBAN DE/DPÍJ)
0037 G(J)=G(J)+DP(J)
0038 DU 5 К=J » N

оозу
0040
0041
0042
0043

C HESSE ( J » K ) = SUNNA - - SUl Y * DE/DP(J> * DF/DP(K>
C----A HESSE NATRIX I FLSU IRIANGULARISAT VEKTORBA ÍRJUK

5 H<L )~H(L )+GtDP(K)
6 CUNTINUL 
RI: TURN 
END
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FORTRAN IV V01C-03A MUN Í9-JIJN-7Ü 09J51J09

0001 SUBROUTINE SULVCR
0002 CUMMUN/FIТ/ P (20).DP(60)> ü (20)» H (210)
0003 COMMUN/CTR/ IDUM(3)r N > DUM г ISM
0004 DUUBLt PRCCISÏUN D(20).R>A1
0005

C
EUUIVAI.ENCE (P(1)>D<1))

C SZIMMETRIKUS» PUZITIV DEFINIT MATRIX INVERTALASA
C A MATRIX FCLSU TRI ANGULAR I SAT SUR OSZEUP
c CLRFNDCZCSBCN A H VEKTORBAN VARJA.
c AZ EREDMÉNYT UGYANÍGY > UGYANIDE TESZI*
c MINDEN VALUS SZURZAS CS USSZEADAS DUPLA PONTOSSÁGÚ.
c LÁSD AI GUL NYEL VEN « SZBORNYÏK SZTANDARTNÏH PRUGRAMM
c — -I AI. GOR ITMU V* MtCNYICRFVA > TBILISZI / 1973/ 62.

0006 ÏSM=0
0007 N1 =N-1
OOOÜ DU 5 К=1 » N
0009 IF(H<1> «GT.1.C-32) GUTU 1
0011 PRINT 10
0012 ISM=-1
0013 RETURN
0014 1 Al=~i.DO/H(1)
0015 DU 2 1=2.N
0016 D<I*1>=H<I>

CO 0017 L1 = 0
1 001Ü K1 = N
CO 0019 11”N

0020 DU 4 1=1»N1
0021 R"D<I)*A1
0022 H<11 )=R
0023 K0=L1TK1
0024 DU 3 J= I » N1
0025 JP=J+Ll
0026 JU=JTKO
0027 3 H<JP)=H<JU)+D<J)*R
002U K1=K1 • 1
0029 I1=I1+K1
0030 4 l I--LÏ+K1
0031

c
5 H(I1)*A1

c- -P = - HT SSL. * GRADIENS. DP(I) = SORT<HFSSC< I > I > )
0032 DU 7 I- 1.N
0033 l.= I
0034 R=0.
0035 DU 6 J= 1. N
0036 IF<I * EU.J ) DP(I)=SURT(-H< L ))
003U R=R-H(L)*G<J)
0039 IF(J.LT.I) L=LTN1-J
0041 6 L = L H
0042 7 P <I)=R
0043 10 FURMA T(//10X.'SZINGULÁRIS MATRIX')
004 4 RETURN
0045 END

FORTRAN IV VÜlC-ОЗА hűn 1V-JUN-/0 09:51:12
0001 s u b r o u t i n e  r e s u l t
0002 COMMUN/SPS/ SP<2 0 4 8 ) iY<1024>
0003 CUMMON/VEC/ ISP ( 20 ) » ICH( 20 ) . l.CH ( 20 > » I N » ( 20 )
0004 CÜMMON/FIT/ P(20> » DK* (20) » A (20) . HA (20) » В (20) »

* YB.YC.YM>!
0005 CUHHÜN/CTR/ IFIT>LFIT>JS.NrI O .NAHE>ISM»MS.CHI
0006 IÜU*IÜ
0007 DU 1 I-l.JS 

C
C ----- НА NtC A T IV KOMPONENS. Nth ÏR KI CSATORNÁNKIG NT

OOOÜ IF < P < I ) • L T « Ö ♦) IU=3
0010 D A (I )“D P (I )0011 1 B(I)=0.
0012 IF(IÜ«EU«3) GOTO 5
0014 SUM=0.
0015 DU 4 I~IFIT » LFIT
0016 Y M = Y (ï )

C
C ----- KÜMPUNtNStK tS HATTER SZÁMIT ASA CSATURNANKFNT

0017 CALL F D F D P (I )
0 0 1U YC-YCTYD

C
C PCLDA A KUHPONENSENKENTI HATTER SZÁMITASARA
C A HATTCR A KÜMPUNtNStK ARANYADAN USSZCÜZUDIK
C II" < ABS ( YC--YB ) *LT ♦ 1 « C-10 ) GOTO 3
C YP-Y B / < YC -YB)
C DU 2 J=1»JS
C-- 2 -B ( J ) = B ( J ) TDP ( J ) * YP

001V 3 II"< IOU«LT*2) CALL PLUT
C
C ----- KHINEGYZET SZÁMIT AS A

0021 4 SUM=SUM+(YM-YC)**2/AMAXi(1♦rYM)
0022 CHI= S U M / (L F IT - IFIT- N )
0023 5 AMI-0•

C
C----- INTENZITÁSOK LS RELATIV %-OS HIBÁK

0024 DU 6 1=1»JS
0025 G = A (I )
0026 A ( I )=P(I)*S
0027 V = D A (I )
002Ü D A (I )= S U R T (< S * V )* * 2 + A (I )* P <I ))/ А (I > *100 «

C ----- I F ( IU«CU«3) B(I)=-I.
0029 IF (A M I ♦L C •A (I )) GUTU 6
0031 A M I=A<I>
0032 ISM=I
0033 6 D P < I > = V / P U > * 1 0 0 .

C
C ----- HA NEM SZÁMULT CSATURNANKFNT. KHI = -1

0034 IF(IU* E U •3> C H I * ! .
0036 IU=IUU
0037 RtTURN
003U CND



ю
СПсп

FORTRAN IV V01C-03A MŰN 1V-JUN-7Ö 09:51514 FORTRAN

0001 SUBROUTINE FDPDP(L) 0001
0002 CÜMMUN/SPS/ SPC204Ö)»Y(1024) 0002
0003 CUMMUN/UELV ISP(20), ICHÍ20) rLCH(20> i IN»(20> 0003
0004 CÜMMÜN/FIТ/ P (20)» A(ÜO)» YB.YC 0004
0005 CUMMUN/CTR/ IPIT » LPIT » JS.N ,DUM.ISM 0005
0006 COMMON/DGR/ NBG » IBG(20).FAC(20)» I Z < 20) C

c C-
C ISM > 0 - CSAK DP/DP(I) AZ L-EDIK CSATURNABAN 0006
C — -ISM - 0 А/ ILLESZTETT KOMPONENSEK ES HATTER c

000/ IP(ISM.NE.0) 6010 1 c
0009 rc-o. 000/
0010 YB-O. 0008
0011 1 DO 2 1*11 JS 0010

C 0012
c — -A I-EDIK KOMPONENS SPEKTRUM A J-EDIK A KÖNYV 1ARBAN 0013

0012 J”IND(ï) 0014
0013 S=Ü « 0015
0014 IF(L •LT•ICM<J )•OR•L •GT«LCH(J )) GOTO 2 0016

c 0017
c — -A MATAROK KOZOTT: DP<I> ̂ DP/DP-BEUTESSZAM<L ) 0010

0016 J*IZ(J)+L c
001/ S=SP(J) c-
001Ü IP(ISM.NE.0> SOTO 2 0020
0020 S*S*P(I> 0021
0021 YC-YC+S 0022
0022 2 A d  >-S 0023
0023 IF!NBG.L f « 0) GO 10 3 0024
0025 IF !L •EU•IFIT > M-1 0026

c 0027
c — -HA ELERTE A KOV. HATTERPONTOT» NÖVELI Л/ INDEXET 0029

0027 IP <L. ST. IBOÍ М+1 ) ) M=-M+l 0030
0029 J~IBG<M) 0031
0030 А(N )“FAC(h)*(L J > LY(J ) 0032
0031 IF!IGM.Nh «0) RETURN 0033
0033 YB~ A ( N > Ht P ! N ) 0034
0034 RETURN 0035

c 0037
c — -A HAT 1ER -NBG-EDEUKU POLINOM 0030

0035 3 R«L-IFIT c
0036 S=i . C-
0037 Dü 5 I“ JS L1 » N 0039
0030 IP(ISM.EU.0) GOTO 4 0041
0040 A d  >=S 0042
00-11 GOTO 5 0043
0042 4 YB-YBiPd )*S 0044
0043 5 S-S* R 0045
0044 RETURN
0045 END 0046

004 7
0040

IV V01C-03A HON 19-JUN-7B 09551516
SUBROUTINF PLOT
CUMMÜN/FIT/ P<20bC<B0)rYR<3>» bIRdOO) 
CUMMUN/CTR/ IFITt LFIT> JS» Nr IOU»IBUM(3)»YHA>YMI 
BYTE IR> KO»BLIKR<3)t KXiIN
DATA KO » BL » KR » КХ/1MO » 1H »1HB»IHCilHHr1H*/

---- NORMAL AS LOGARITMIKUS SKALABAN
IPÍX)-INT( YMA$( AI.0G<X> -YMI ) >+3

---- BELEESIK A PONT A KIRAJZÜLASI TARTOMÁNYBAY
IN(J)=J.LT«1.Ok\ J.GT.100 
IF ! I • NE • IFIT) GOTO 2 
IFÜÜU.EU.O) GOTO 1 
PRINT 10 
GOTO 2

1 PRINT 10»BL 
YMI~ALUG(YMI)
YMA-95• / < AL0G<YMA> -YMI)
L^lOO

2 IF(IOU•NE•0 > GOTO 6
---- A KIÍRANDÓ BUFFER FEI.TOLTESE JELEKKEL

DU 3 J“1» L
3 IR<J)=BL 
L -0
DO 4 J^l.JS 
IF(C(J).EQ«0.) GOTO 4 
II-IP(C<J)LYR<1))
IF(IN(II)> GOTO 4 
IR(11)-KO+MOD(J » 10)
L-MAXO(L r11)

4 CONTINUE 
KK^O
DO 5 J^l»3 
K- IP ( YR ( J ) )
IF(IN(K>> GOTO 5 
IR(K)-KR!J)
L-MAXOÍ L» К)

----HA MERT ® SZÁMOLT» AKKOR * -ÜT RAJZOL
Il ! J. EU .3* AND. К. EO. KK ) IR С К ) =-КХ

5 КК=̂ К

6 PRINT 11»I » YR!3)» YR!2)iYR!1 )
10 FORMAT! 'OCS A T MFRT'M SZÁMIG НАМ r »
>A1» 3X » ' X » LOG ( Y >')

11 FORMAT< 15» lrÜ.O» T13 1 r:>0»Eü.!>» T27» IX» 100i
RETURN
END
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A SLAN6-1 ASSEMBLER NYELV FORDÍTÓPROGRAMJA 
16k-s TPA-i SZÁMÍTÓGÉPRE

VEGH JANOS

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

A 4k-s SLANG-1 assembler nyelv fordítóprogramját I6k-sra 
bővítettük. Az uj változat főbb előnyei: a szimbólumok 
maximális száma 728 (eredetileg 528), a keresztrefe
rencia-lehetőség és a lapokra tördelt programi ista a 
fordítás 3. menetében.
CROSS REFERENCE ASSEMBLER TRANSLATOR FOR I 6к TPA-i.
The 4k translator of the SLANG-1 language was extended 
to I6k, The main advantages of the extended version 
are: the maximum number of symbols being 728 (originally 
528), cross reference possibility and page-edited 
program list in pass-3.
АССЕМБЛЕР С ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕФЕРЕНЦИЕЙ ДЛЯ ЭВМ TPA-i 
С ПАМЯТЬЮ 16к.
Ассемблер SLANG-1 на 4н расширен на 16к. Самые важные 
преимущества нового варианта: максимальное число сим
волов 728 по сравнению с оригинальным 528, возможность 
перекрестной референции и постранично редактированный 
список программы в pass-3.

1. Bevezetés
Az assembler nyelvű programok javítását, bővítését jelentősen 
megkönnyíti a felhasználó által definiált szimbólumokra való 
hivatkozások helyét megadó, un. - keresztreferencia-lista. E 
listát TPA számitógépre Írott programok esetén a fordítás be
fejezése után az OS/i rendszerbe [l] tartozó CREF program ké
szíti el. E program használata azonban több kényelmetlenséggel 
jár: A szimbólumtáblázatról speciális formátumú listát kell 
készíteni. A keresztreferencia-lista elkészítéséhez (a szoká
sos fordítási időn túl) minimálisan kétszer be kell olvastatni 
a forrásnyelvi szalagot. A szimbólum értéke a hivatkozási lis
tától független másik listában található csak meg. A hivatko
zás csak egy decimális sorszám (amely azt adja meg, hogy a
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szimbólum a kinyomtatott lista hányadik sorában fordul elő),
■3 nem Tehet belőle közvetlenül meghatározni az abszolút memó- 
-•’iacimet. Ráadásul a hivatkozásokat a leirás sorrendjében kap
juk meg.
E hátrányok kiküszöbölésére a SLANG-1 [2] forditóprogram meg
felelő módosításával olyan fordítóprogramot készítettünk, amely 
- a fordítással egy időben - keresztreferencia-listát is ké- 
szit. A program tömegtároló nélküli 16k memóriával rendelkező 
számitógépen futtatható; a módosítás nem jár a program kezelé
sének bonyolultabbá válásával, sem a fordítási idő észrevehe
tő növekedésével.

2. A program adatai
A program neve: "SLANG-16k* 77
Számitógép: TPA-i 1001 (16k)
Forrásnyelv :
Használt perifériák:

A program feladata:

SLANG-1
teletype (gyorsolvasó, 
gyorslyukasztó, sornyomtató)
A SLANG-1 nyelven irt forrásprogramok
ról bináris szalag és lapokra tördelt 
oktális programlista, valamint ke
resztreferencia-lista készítése

3. A forditóprogram részletes leirása
A SLANG-16k’77 fordítóprogram egy fő részből és egy opcionális 
overlay szegmensből áll. Az első rész tartalmazza a tulajdon
képpeni fordítóprogramot. Ez magában foglalja:
1. az alapul szolgáló SLANG-1 fordítóprogramot [2]
2. a SLANG-1 blokkos beolvasást lehetővé tevő kiegészítését

[3]
3. az alábbiakban ismertetendő módosításokat
4. a CAMAC-utasitásokkal [3] kiegészített szimbólumtáblát.
Az overlay szegmens feladata az, hogy a CAMAC-utasitásokat tö
rölje, igy a felhasználó 103-mal több szimbólumot definiálhasson. 
A SLANG-16k’77 szintaxisa megegyezik a SLANG-1 -ével, működé
se és kezelése azonban kissé eltér tőle. A végrehajtott lénye
ges módosítások a következők:
1. A programot jelentősen kibővítettük, igy az csaknem telje

sen kihasználja a 16k memóriát. A 0. modul (=4k) a SLANG-1 
fordítóprogramot és a módosításokat tartalmazza, az 1.modul 
a blokkos beolvasáshoz a forrásnyelvi szöveg tárolására 
szükséges puffertároló, a 2. modulba került a szimbólumtáb
la, a 3. modulban pedig az egyes szimbólumokra való hivat
kozások helyét tároljuk.
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2. Azzal, hogy az eredetileg a 0. modul egy részét kitöltő 
szimbólumtáblázatot áthelyeztük a 2. modulba, s a tárolás
hoz az egész modult felhasználtuk, lényegesen több szimbó
lumot használhatunk: összesen 819-et. Ebből 625-öt
(az opcionális overlay-szalag beolvasása, tehát a CAMAC- 
utasitások törlése esetén 728-at) a felhasználó definiálhat. 
Az EXPUNGE utasitás [2] felhasználásával ez a szám 811-re 
növelhető.

3. Megváltoztattuk a szimbólumok tárolásának formátumát. Egy 
szimbólumot 5 szóban tárolunk. Az első négy szó a SLANG-1 
által is használt információt (az első három szóban a 
max. 6 karakterből álló szimbólum karaktereinek 6-bites 
ASCII kódját, a negyedikben a szimbólum értékét) tartalmaz
za, az ötödik pedig egy mutató. A 3. modulban az egy szim
bólumra való hivatkozásokat egy-egy összefüggő csoportban 
tároljuk. E csoportok ugyanolyan sorrendben helyezkednek 
el, mint a szimbólumok. A mutató a hivatkozáscsoportok el
ső tagjának cimét tartalmazza.

4. A program a hivatkozásokat a bináris szalag készitése so
rán gyűjti össze. A forrásnyelvi szövegben előforduló 
szimbólumnak a szimbólumtáblában való keresésekor a program 
a kurrens tárolóhely-számláló (CLC) értékét a 3. modul meg
felelő helyére irja be, miután a többi hivatkozás elcsusz- 
tatásával és a megfelelő mutatók léptetésével helyet biz
tosit számára. A hivatkozás tehát azt a tényleges memória
beli helyet adja meg, ahol az illető szimbólumra valamilyen 
módon hivatkozunk.

5. A program nem korlátozza az egy-egy változóra való hivatko
zások számát. Bár a tárolható hivatkozások összes száma is 
elég magas (<4095)- s emiatt az egy változóra jutó ^6-7 
átlagos hivatkozás általában kielégiti a gyakorlatban fel
merülő igényeket -, egy uj hibajelzés bevezetésével gyakor
latilag korlátlan számú hivatkozást engedhetünk meg.
4095-nél több hivatkozás esetén a program az

RT dddd AT XXXXXX
figyelmezetetést adja: jelezve, hogy az XXXXXX változóra a 
dddd memóriahelyről való hivatkozás már nem tárolható a 
rendelkezésünkre álló memóriában. E hibaüzenet-lista a ke
resztreferencia-listával együtt a hivatkozásokról teljes 
értékű információt ad.

6. A szimbólumtáblázatban nemszerepel a "Z" szimbólum. A "Z"-t 
használó programok forditása igy "UA" hibajelzést okoz:
a program forditása azonban helyes, mivel "Z" eredeti érté
ke 0.

7. A program inditás után kinyomtatja nevét, majd "TEXT": ki
írásával a programozótól max. 48 karakter szöveget vár, 
amit listázáskor fejlécként a lap tetejére nyomtat. A 
karakter leütésére az addig beirt szöveg törlődik: а"ЩBOUT" 
leütése a mindenkori utolsó karaktert törli, a TTY-on a tö
rölt "SZÖVEG" újra leiródik "/GEVÖZS\" alakban: "LF" hatásá
ra az aktuális - a javitások következtében esetleg áttekint-
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hetetlennél vált - szöveg nyomtatódik ki: a "CR" pedig a 
szöveg végét jelzi. Minden más karakter szerepelhet a szö
vegben.

8 . A forditás első menetében a kapcsolőregiszter ts. kapcsoló
jának (SR8) "1" állapota a szimbólumtáblázat kíirását szü
netelteti: a szimbólumtáblázat ellnőrzése azonban ilyenkor 
is megtörténik, s az esetleges hibaüzenetek mindenképpen 
kiiródnak.

9. Kényelmi jellegű változtatásokat tartalmaz a program lis
tázása. A listát 56 soros oldalakra szerkesztett, A/4 mé
retű lapokon kapjuk, fejléccel és oldalszámozással ellátva. 
"FIELD" utasitás használata esetén a memóriahely előtt a 
modulszámot is feltünteti. A szimbólumtáblázatfnyomtatása
kor a szimbólum neve és értéke után a szimbólumra való hi
vatkozásokat tünteti fel, nagyság szerint növekvő sorrend
be rendezve. A kapcsolóregiszter 2. kapcsolójának (SR2) 
lenyomására a listázás a legközelebbi lapvégen megáll, majd 
a "CONT" lenyomására uj lapon folytatódik.

[1] OS/i felhasználói kézikönyv. KFKI-MSZKI, Budapest,1976
[2] TPA SLANG programnyelv. KFKI-MSZKI, Budapest, 1972
[3] Kiegészítés a TPA-1001 és TPA-i számitógép SLANG-1 

forditóprogramja használatához.
KFKI-MSZKI, Budapest, 1974

Szakmai lektor: Zolnai L á s z l ó

I r o d a l o m
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RADIATION SAFETY SYSTEM OF THE 5 MV VAN DE GRAAFF ACCELERATOR OF ATOMKI
A. KISS, E, KOLTAY, G. NAGY*, E, SOMORJAI 

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

In earlier papers [6]-[11] technical description 
has been given of the different units of a 5 MV Van 
de Graaff accelerator built up in the Institute. The 
aim of the work described in the present paper was 
to build up a system which provides radiation safety 
to personnel around the generator. The design of the 
electrical circuits driving the light and acoustic 
signal ling as wel I as that of the system of door 
interlocks are presented. Telemetering tools, such 
as radiation level meters and beam sensing elements 
facilitating the run of the machine are briefly 
mentioned.
AZ ATOMKI ÖTMILLIÓ VOLTOS VAN DE GRAAFF GYORSÍTÓJÁNAK 
SUGÁRVÉDELMI RENDSZERE.
Korábbi közleményekben [6]-[11] technikai leírást 
adtunk az Intézetben felépített 5 MV-os Van de Graaff 
gyorsító különböző egységeiről. A jelen közleményben 
leírt munka célja az volt, hogy felépítsük azt a' su
gárvédelmi rendszert, amely kellő védelmet biztosit 
a gyorsító személyzete számára. A fény—és hangjelzé
sek, illetve az aj tóretesze Iések vezér Iésére szolgá
ló elektromos áramköröket tárgyaljuk. Az üzemelte- . 
tést segítő távmérő berendezéseket (sugárszintmérő
ket és nyalábérzékelő elemeket) is röviden ismertet
jük.
СИСТЕМА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДЕНТРОСТАТИЧЕСНОГО 
УСНОРИТЕЛЯ НА 5 МэВ в ATOMKI.
В предыдущих ‘ работа-х [6]-[11] дано техническое описа
ние различных частей электростатического генератора 
на 5 МэВ, построенного • в Институте. Целью описанной 
в настоящей статье работы являлось построение систе
мы радиационной безопасности, обеспечивающей соответствующую

Present address: HAJDUTERV, Debrecen
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защиту персонала ускорителя. Описываются электрические 
схемы, управляющие световым и звуновым сигналам и 
запорам дверей, I танже помогающие в эксплуатации 
дистанционные измерительные устройства (измеритель 
радиационного уровня, прибор н-аблюдения и измерения 
пучна).

1. Introduction
In the design of the Van de Graaff accelerator facility, of the ATOMKI 
due care was taken of radiation safety to personnel around the generator. 
The generator itself represents a source of brems Strahlung of endpoint 
energy in the MeV range. Depending of the bombarding conditions the 
emission of high energy neutrons may also appear in the target rooms.
The nature of these radiations has been discussed in refs. [ 1][2][3] .
The official conditions to be fulfilled are prescribed by 
Hungarian Standards (see e.g. [4]). When subject to radiation, 
any area must be locked. The "open door status" must 
automatically prevent the radiation source from being switched 
on and opening of a locked door must disconnect the corresponding 
electrical circuit. On the other hand, the required safety 
was to be achieved under minimum limitations on the necessary 
technical operations and experimental work in the accelerator 
laboratory. Therefore special care was taken in designing the 
building as well as in constructing the radiation signalling 
and door interlock system of the laboratory to meet these 
contradictory requirements on a convenient level. Telemetering 
radiation level meters and beam sensing elements were installed 
to facilitate the optimization of the running parameters of 
the machine.
The basic elements of the system ensuring the safety conditions 
are :
- radiation shield walls separating areas with different 
radiation levels,

- a functionally determined localization of the different 
accelerator and target rooms. They are to be separated into 
areas in which the radiation levels change systematically 
according to the selection of different functional status 
of the accelerator. At the same time, a well designed 
localization can permit the operator to control all the 
traffic which would direct towards the rooms in the potential 
radiation zone of the accelerator,

- a door interlock system which closes the magnetic locks of 
all the rooms under radiation but keeps other rooms open 
for the necessary technical operation,

- a light signalling system driven by the interlock unit which 
gives information on the radiation and door locking status 
of each experimental area,

- a radiation level metering system gives the operator a rough 
quantitative information on gamma and fast neutron radiation 
levels. It works separated from the interlock system. However,
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its readouts and acoustic signals are useful tools in 
running the accelerator under optimum working conditions 
with moderate radiation background [5],

- the running of the generator at locked doors of the separate 
target rooms is facilitated by beam viewing and telemetering 
equipments.

In earlier papers [1][2][3] calculations have been presented 
for the physical dimensioning of the radiation shield walls. 
There use was made of published thick target yields and of the 
bremsStrahlung levels normally present in the radiation field 
of Van de Graaff accelerators.
The accelerator laboratory building has been described in 
some detail in ref. [6]. A technical description of the 
various construction elements as well as that of the beam 
transport system were given in refs. [7]—[11].
The aim of the present paper is to describe the active elements 
such as signalling, interlock and metering units used in the 
radiation safety system.

2. Door interlock and light signalling 
system

The doors belonging to the radiation area of the accelerator 
laboratory are shown in Fig.1. In the following description 
we use the notations introduced there.
Six main control functions basically determining the radiation 
status around the accelerator have been selected as driving 
signals for the door interlock system. They are as follows:
(a) turning on the main switch key makes the control desk and 

circuits live,
(b) starting the belt drive makes the generator ready for 

generating high accelerating voltage,
(c) switching on the belt spray current results in the 

appearing of high accelerator voltage,
(d) switching on the ion source makes the accelerated beam 

appear,
(e) opening the electromagnetically operated beam stop at the 

0 ° beam exit port of the switching magnet permits the 
beam to enter the 0° beam transport tube leading to
room Pi 1 ,

(f) opening the electromagnetically operated beam stop at the 
right-30o beam exit port of the switching magnet permits 
the beam to enter the right-30o beam transport tube 
leading to room P10.
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D = scintillation detectors 
TV = television cameras
Q = pneumatically operated 

quartz discs
BS = electromagnetically 

operated beam stops
DSM = double slit current 

meters
I signal units

1 X 1  door status and lock units 
door status units

Location of the signalling and lock units in 
the accelerator area.
Jelző és reteszelő egységek elhelyezkedése a 
gyorsitó területén.
Принципиальная схема системы сигнализации и 
б лонировни.
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The radiation status of a room is characterized in the 
following terms:
(A) control system living, no radiation,
(B) generator started, no radiation,
(C) the radiation may be started by a single control 

operation,
(D) radiation appeared.
The above conditions are signalled independently with white, 
yellow, green and red lamps, respectively, at the entrance 
doors inside the rooms and at the radiation signalling and 
door interlock mimic on the control rack. Push button switches 
are used to watch the status of the entrance doors and to 
inhibit the control operation resulting in radiation in a 
room with its door open. At the beginning of the radiation 
status "D" , the entrance doors of a given room will be locked 
by electromagnetically operated door locks. Push button 
switches are available at each door inside the room for 
releasing the magnetic locks if necessary. The opening of the 
doors breaks the circuit closed in radiation status "D". 
Acoustic alarm signals are given whenever the radiation status 
is going to be changed from "C" to "D".
The positions of door status and lock units AR1-AR4, door 
status units AÉ1-AÉ2, acoustic and light signal units AJ1-AJ8 
are shown in Fig.l. Fig.2 shows the radiation and door mimic 
with the notations of the signalling lamps.
The electrical schematic of the radiation signalling and door 
interlock system is shown in Fig.3. The notations used here 
are summarized in Figs. 1 and 2 as well as in Table 1, which 
exhibits the various functions and elements of the electrical 
control system. The scheme of the signalling and interlock 
functions in relation to the radiation status at the radiation 
areas is given in Table 2.

3. Radiation level metering
A four-channel energy selective rate-meter device has been 
built up of the elements of the Series N300 nuclear submodul 
system of GAMMA Works, Budapest. This equipment makes 
simultaneous measurements of gamma or neutron radiation levels 
at four points in the accelerator area. The results are 
indicated by rate-meter readouts and acoustic signals. The 
elements of the complete rate-meter are as follows:
- four detector heads of ND-130 type with photocathode diameter 
of 25 mm. The detector heads are equipped with NaJ(Tl) 
scintillators (type S 111.3 65) and with Emmerich scintillators 
(type S 132.363) for detecting gamma radiation and fast 
neutrons, respectively. The position of the detector heads 
are indicated by symbols Dy and Dn in Fig.l, where у and n 
refer to detectors of gamma and fast neutron radiation heads,
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Fig.2. Radiation and door interlock mimic.
2 .ábra.Sugárzási és reteszelési sématábla. 
Рис.2, Световое табло радиации и блокировки.
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ACOUSTIC AND LIGHT SIGNAL UNITS 
(AJ1-AJ8)

in rooms F6,F7, PA, P6, P10, P11, P11a

FK

□ whiteм yellow
0 green■ $ redФ blue

Fig.3. Electric schematic of the radiation signalling and 
door interlock system.

3.ábra. A sugárzásjelző és ajtóreteszelő rendszer 
áramutraj za.

Рис.З. Принципиальная схема системы сигнализации и 
б лонировни.





respectively.
- four analyzer units of NK-302 type. They contain high-voltage 
detector power supplies, pulse amplifiers and integral/ 
differential discriminator circuits. The units are used for 
separating the amplified detector pulses in given amplitude 
regions.

- two double-channel rate-meters of NC-302 type. Each unit 
evaluates the signals of two detectors in two independent 
channels. The levels of the output voltages are proportional 
to the average pulse rates in the channels. They can be 
measured by a meter and can be sent to separate acoustic 
signal units.

- four acoustic signalling level indicators of NZ-303 type. 
They can be used in two modes of operation. In "alarm" mode 
an acoustic signal is released when the radiation level 
reaches a preset one. In "continuous" mode the change in 
pitch of the continuous acoustic signal corresponds to 
changes of the radiation level. Relays are also contained 
in this unit to switch outer control circuits parallel to 
the acoustic signalling.

- all the above units are electrically fed by three power 
supply units type NB-302.

The complete device is located at the control racks of the
generator together with the radiation and door mimic.

4. Beam handling at locked doors
After reaching the radiation status in the target areas the 
task to lead the beam through the energy analyzing system and 
to transport the analyzed component to any of the expérimenta 
chambers at various points of the beam channels is to be 
solved by remote control at locked doors. To do this a successiv 
adjustment of the physical parameters of the electron optical 
elements [11] contained in the beam analyzing and transport 
systems should be made. The optimum set of the parameters 
results in the maximum target current at minimum beam losses 
on diaphragms and defining slits. To find this set in an easy 
way, beam size and beam position information should be 
generated at various places along the beam tubes.
The used beam sensing elements are the following:
- pneumatically operated beam stops equipped with insulated 
quartz discs inclined by an angle of 45° with respect to 
the beam direction. The beam size and position can be watched 
through windows by television cameras. The image given by 
the cameras appears on a TV screen on the control desk. Any 
of the 9 TV cameras can be selected by a selector switch, 
on the control desk. The beam current is measured by a 
nA-pA meter.

- the beam intensity measured on beam defining elements such
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Function, elements A ctive
u nit

Contactor Relay Push
button
switch

Limit
switch

Signal lamps A coustic
s ig n a l

Entrance door b e l l - - - CSNY - - ACS

Entrance door lock AZ - - ANY - -

Main switch key on - FK - ~ w hite  :AJ1-AJ8, 
P4,P10,P11,F7

-

Status  o f  door 29 - “ - AE1 green:29RN 
blue:29RZ

-

Status  o f  door 21 “ “ - - AÉ2 green : 21KN 
blue:21KZ

Status  and lock o f  
door 20

E -l ,AR1 - RF1 ARI green : 20AN 
blue : 20AZ * 
red:20AR

“

Status and lock o f  
doors 8 and 9

AR2, AR4 
E- 2

~ “ RF2 AR2 »ARU green : 9RN, 8AN 
blue:9RZ.8AZ 
red : 8AR

~

Status  and lock of  
door 7

E-3.AR3 - “ RF3 AR3 green:7AN 
blue:7AZ 
red : 7AR

~

Lock r e le a s e  sa fe ty  
sw itch  key,door 20

- - - SKI - - -

Lock r e le a s e  sa fe ty  
sw itch  key,door 8

- - - SK2 - - -

Lock r e le a s e  sa fe ty  
switch key,door 7

- - - SK3 - - -

A cou stic  alarm s ig n a l - - VMZ(20 s) 
R5

FJ - - AJ1-AJ8

S ta r t  o f  b e lt  drive - TK - - - yellow :A1-A8, 
PU,P10,P11,F7

-
F u ll speed b e l t  d r iv e Ak green:AJ7,AJ8, 

F7

B elt  spray current on tmk green :AJ1,AJ6, 
P9
red :AJ7,AJ8,
20AR
F7

Ion source bn IFMr KSO IFBE,
IFKI

green:AJ2-AJ5 
P10,P11 
red :AJ1,AJ6 , 
8AR, PU

•

Beam stop  0° F BS0°BE 
’BS0°KI BMKCP KSO 130° BE

во°и
- red :AJ2,AJ3,7AR, 

P ll
-

Beam stop  r i g h t - 3 0 ° _ BSJ300 BE 
'BSJ30°KI EMKJ300 KSO BJ30°BE

BJ3o°!a
- red :AJ9,AJ5,7AR, 

P10
-

Table 1. Notations of the elements used in the 
signalling and door interlock system.
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s T A T U S
A . MAIN SWITCH ON B. BELT RUNNING C . RADIATION APPEARS AFTER 

ACOUSTIC ALARM SIGNAL
D. RADIATION APPEARED

AREA Condition Light signal 
on

Condition Light signal 
on

Condition Light signal 
on

Condition Light s ig ia l 
on

Light signal 
off

Door lock 
closed

TOWER
/F-7/

Main switch 
key /FK/ on

white :AJ1-AJ8 
F7,PU,P10,P11

Start of belt 
drive/ТК on/

. or
Full speed 
belt drive 
/АК on/

yellow:
ÁJ1-AJ8
n ,P t ,
P10.P11

Start of belt 
drive/TK on/ 

or
Poll speed 
belt drive 
/АК on/

green:Aj7,
AJ8
F7

Belt spray 
current on 
/TMK on/

red:AJ7,AJ8 
Г7,2oAR

green:AJ7, 
AJ8
П

ARl

TARGET No 1 
/Р-U/

— и - — —  II —

Belt spray 
current on 
П Ж  on/

green:AJ1,
AJ6
PU

Ion source 
on

/1ЖК on/

red:AJl^AJ6 
PU ,8AR 

9AR

green:AJ1,
AJ6
PU

AR2

TARGET No 2 
/Р-11/

— и — -  II -

Ion source 
on

/ЮТ< on/

green:AJ2,
AJ3
Pll

Beam stop 
0° on 
,/BMK0° on/

red:AJ2,AJ3
P11.7AR

green:AJ2,
AJ3
Pll

AR3

TARGET No 3 
/Р-10/ -  и -

. .

— и - -  It —

green :AJ4,
AJ5
P10

Beam stop 
right-30 on 
/EMKJ300 on/

red:AJLAJ5
P10.7AR

green :AJU.
? J 5
P l l

AR3

Table 2. Scheme of the signalling and door interlock functions.



as diaphragms, collimators, electromagnetically operated 
beam stops, etc. is also a useful information. For such 
measurements four units of the above mentioned nA-yA meters 
are available,

- in several places pairs of insulated electrodes placed 
symmetrically to the tube axis opposite to. each other are 
used as beam defining slits. Two pairs of slits perform a 
two dimensional shaping of the beam. In both cases double- 
-input beam symmetry meters are connected to the opposite 
electrodes. Their readouts obtained at beam difference or 
beam sum modes also characterize the actual beam size and 
trajectory qualitatively.

The location of the elements of the beam sensing system are 
indicated in Fig.l.

5. Experience
The radiation safety system described above has been in use 
up till now for about 12.000 hours of operation. During this 
time plenty of different experiments have been performed in 
various channels of the accelerator. It has been found that 
the reliability of the system is sufficient and it follows the 
conditions of different experiments.in a flexible way. The 
telemetering and beam sensig tools described here reached the 
present level in continuous development. The time necessary 
for transporting the beam by a skilful operator to a target 
in beam tube termination chambers makes now only a few minutes 
The increase of the sensitivity of the beam measurements ’to 
the nA level requested by the high cross section of processes 
in nuclear atomic physics to be investigated is in progress.

R e f  er е е  : I.Uvay
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APPLICATION OF THE XPS METHOD FOR INVESTIGATION OF CHEMICAL EFFECTS ON CORE LEVEL PHOTOIONIZATIONCROSS SECTIONS
L . KÖVÉR

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.51. Hungary

The XPS (X-ray photoeIeciron spectroscopic) method 
gives a possibility to investigate the effect of the 
chemical surroundings on the core level photoionizatiо n 
cross section (PCS), by using Fadley’s intensity model.
A simple method to determine the PCS ratio is derived 
for systems consisting of a metal substrate and a thin 
homogeneous overlayer of a compound of the same metal. 
Application of the method to incomplete overlayer is 
discussed.
By using this procedure

a 4 f (PtO) 
o4f(Pt) =1.1±0.1 was obtained

for the case of eIectrochemicaII у developed PtO layers 
on Pt meta I .
AZ XPS MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TÖRZS-ELEKTRON FOTOIONIZÁ- 
CIŐS HATÄSKERESZTMETSZETEK KÉMIAI ÁLLAPOTTÓL VALÓ FÜG
GÉSÉNEK VIZSGÄLATÄRA.
Az XPS módszer lehetőséget nyújt (Fadley intenzitás- 
modelljének alkalmazásával) az atomi belső-héj foto- 
ioni^ációs hatás ke résztmetszeteк (PCS) kémiai környezet
től való függésének vizsgálatára. Fém felületén képző
dött, az adott fémet tartalmazó vegyületből álló, vé
kony, homogén rétegek esetében a megfelelő hatáske- 
resztmetszet-arányok egyszerű eljárással meghatározha
tók. A módszer akkor is alkalmazható, ha a réteg nem 
folytonosan összefüggő. Pt fémen elektrokémiai utón 
kialakított PtO rétegek esetén az eljárás segítségével
a 4 f (PtO)
—--гр^-т— =1.1±0.1 arány adódott.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА XPS ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
СЕЧЕНИЯ ФОТОИОНИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ОБОЛОЧЕК ОТ ХИМИЧЕС
КОГО СОСТОЯНИЯ.
Применение метода XPS и модели Федли [6] дает возмож
ность для исследования зависимости сечения фотоиониза
ции внутренних оболочек атома от химического состояния 
Отношение сечений определяется простым методом в случае 
тонних, гомогенных слоев соединений, образовавшихся на 
поверхности металла. Данный метод применим и в случае 
неравномерных слоев. Для слоя PtO на поверхности метал 
ла платины, полученного электрохимическим способом,

a4f(PtO)
получено значение ---ГрП — =1*1±0«1«

ü L|.f ' Т >

Introduction
Several works [1], [9] have recently appeared on the role of 
the factors affecting the limits of the quantitative application 
of the x-ray photoelectron spectroscopic method (XPS). When 
investigating a solid sample containing a given element, the 
clarification of the dependence of the subshell photoionization 
cross sections (PCS) and the inelastic electron mean free 
paths (IMFP) on the chemical sorroundings ("matrix effect"
[2]) is a matter of great importance. For the IMFP values for 
electrons moving in single-phase, homogeneous materials of 
different chemical composition, there are compiled data [3] 
and theoretical calculations [4] available. The value of the 
core level PCS, however, is assumed to be independent of any 
chemical effect in most of experimental and theoretical works 
(see e.g. [2],[5]). The XPS method gives a possibility to 
check the validity of these assumptions. The probability of 
the multi-electron processes (shake up, shake off) involved 
in the photoionization may vary among different chemical forms 
of an element, especially in the case of compounds of 
transition metals [1], causing difficulties in quantitative 
applications. Many of these difficulties are connected with 
the evaluation (background line, integration limits, peqk 
shape) of the intensity of the photoelectron spectra.

Determination of core level PCS 
ratios

Photoelectron spectra of a metal surface covered completely 
by a thin (several A thick) overlayer of a compound (e.g. 
oxide) of the same metal, show a peak from the bulk metal and 
its chemically * shifted analogue, due to the overlayer compound 
Fig.lA shows the schematic picture of the photoelectron 
excitation in this case. With the overlayer assumed to be 
homogeneous and the value of the energy shift negligible 
compared to the kintic energy of the peak, the photoelectron 
intensities (I0) from the overlayer consisting of a single 
species and from the metal bulk (Im ) by using the intensity 
model of Fadley [6] are:
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I0=I*[1-exp(-t/AQsin 0)] (1)
I =I*exp(-t/A sin 0), m m ~ о ’ (2)

where t, AQ and 0 are the overlayer thickness, the IMFP in 
the overlayer material (at the peak energy) and the take-off 
angle between the detected electrons and the sample surface, 
respectively (see fig. IA). I* and I* denote the photoelectron 
intensities for infinitely thick samples:

^o~^^ь ®)Poöo^o (3)
-̂ m- S ( E , 0 ) ömamAm , (4)

where p0 is the atomic density of the overlayer (supposed to 
be constant on the sample surface) and a0 is the differentia.!. 
PCS (averaged on the acceptance solid angle) for the given 
subshell of the metal atom in the overlayer compound. am , pm 
refer to the properties of the metal bulk, Am is the IMFP in 
the metal for the photoelectrons having peak energy E, and 
S(E,0) is the response function of the instrument.

A. B.
CONTAMINATION

Fig.l. Photoelectron excitation from a metal sample 
surface covered by a complete (A.) and an 
incomplete (B.) oxide overlayer.

1.ábra.Fotoelektron-keltés oxidréteggel teljesen (A.) 
ill. részben boritott (В.) fém felületéből.

Рис.1. Фотоэмиссия из поверхности металла, покрытой 
полностью (А.) и частично (В.) слоем окиси.

The sum of the overlayer and bulk intensities is:
(5)
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Denoting I /I by R and I/I* by В and using eqs. (1), (2), 
(3 ) , ( 4 ), we obtain

K: RBa p Л о о o_
'a p A "T-B(1-R) nrm щ

(6)

independently 
The presence 
sample, as in 
[6].

a P Л _о _ ̂ m m
am Po^o
of the layer 

of a uniform, 
Fig. 1, does

(7)
thickness, t.
thin contamination layer on the 
not influence the intensity ratios

The total subshell PCS ratio [6] is given by 
m oQ ^ [ 1 — ß̂m P 2 ( со s a ) ] df2

a"=—  1 -̂----------------  , (6)
m 1-^ßo P2(oos a)]dQ

T Twhere a , a are the total subshell PCS, is the acceptance о m ^
solid angle, whereas, ß and ßm are asymmetry parameters for
the given subshells, ß depends on the atomic number, and can
be calculated from theoretical models [7]. For many cases
this dependence is very moderate, so ВсЛВт can be assumed,
resulting in

The deviation of the ratio from unity shows the effect of the 
chemical surroundings on the total subshell PCS.
Taking the requirement of constancy of ß into consideration, 
one can select appropriate metals, and after cleaning the 
sample surfaces, one may determine I,* experimentally. Thin 
honogeneous films consisting of a compound of the metal can 
be developed on the sample surfaces using different techniques. 
By measuring R and B, and using the model of Penn [4] for

the PCS ratio can be determined.calculating the values of ^o
7Г ’m

By repeating the procedure for different overlayer thicknesses 
( different developing time intervals ) on the same metal 
sample, the method may be tested.
Fig. 2, shows the dependence of R on the 
measured in AQsinO units for different

overlayer 
К values.

thickness
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Fig.2. The effect of the variation of К and у 
on the value of R, in function cf the 
overlayer thickness.

2 .ábra.К és у változásának hatása.R értékére,
a felületi réteg vastagságának függvényé
ben .

Рис.2. Влияние изменения И и у на R в зависимости 
от толщины поверхностного слоя.

Application for incomplete over layer 
covering

The considerations above are concerned with the case of a 
complete overlayer with uniform thickness t. Introducing A «у=д^, where A0 and A are areas of the overlayer and the sample
surface, respectively, the model can be extended to y^l, for 
incomplete overlayer covering. Fig. IB shows the supposed 
structure of the sample surface, assuming the covering layer 
fractions to be homogeneous and uniform in thickness.
The overlayer and bulk intensitites are:

V Y l 0 (9)

Vi'd-YJnlm • UO)
Like in the previous section, R ’ is defined I^/I' and B' = lVl*. 
For the value of K:

R'BV
1-B'(1-R') (ID
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holds, i.e. the method of the determination of К is independent 
of the covering, if the covered part of the sample surface 
has overlayer "isles" of uniform thickness. .The effect of 
variation of the value of у (1-Ю.5) is represented in f ig. 2. 
for the case of K=0.5. у is constant in the figure. If y(t)-+y# 
for higher over layer thicknesses, the value of y* can be determined fron 
the saturation value of R, by using the value of К calculated 
from eq. (11).

Results
The method was applied to electrochemically oxidized Pt 
surfaces (a detailed description of the experiments is in 
ref. [8]).
The intensity of the Pt 4f doublet from the metal bulk and 
the PtO overlayer was investigated. Fig.3 shows measured 
platinum spectra at different R and В values.

Fig.3. Platinium 4f photoelectron spectra at 
different PtO overlayer thickness.

3.ábra.Platina 4f fotoelektron spektrumok különböző 
PtO felületi rétegvastagságoknál.

Рис.З. Фотоэлектронные линии 4f планины при разных 
толщинах слоя PtO.

The calculated value for ^  from Penn’s model is:
Aq i3 о m

, The values of the parameters used in the calculations 
m 0 » 0 1 4 9are: 0 = 49°; — = 0-,  ̂ • The average of --- , . from threePm 21.5 & cr4f(Pt)
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i
О
G

ndependent measurements
„(Pto)
H j Í P t )  = 1 -1 ± 0 -X -

(different R, B values):

This value seems to justify that no strong chemical effect 
is on the platinum 4f PCS, but further investigations of 
higher precision are needed with other compounds, too. 
Corrections for overlayer inhomogeneity and for surface 
roughness would refine the method.

Referee: G y . Szabo
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A "CON - Z O L A 7 7 "  PROGRAMNYELV ES A "NAP-02" MAGFIZIKAI MÉRŐ- ÉS ADATFELDOLGOZÓ PROGRAMRENDSZER
ZOLNAI LASZLO

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf.58. Hungary

A Nuclear Data 50/50 rendszer jelenleg használt 
programozási nyelvét, valamint ezen a programozási 
nyelven irt mérő- és adatfeldolgozó programcsomag- 
ját ismertetjük.
THE "CON-ZOLA'77" PROGRAMMING LANGUAGE AND THE 
"NAP-02" PROGRAMM PACKAGE FOR THE DATA PROCESSING 
OF NUCLEAR DATA.
The recently used programming language of ND 50/50 
system and the measuring and data processing 
programm package are described.
ПРОГРАММНЫЙ ЯЗЫН "CON-ZOLA'77" И ПРОГРАММНАЯ СИС
ТЕМА ДЛЯ ЯДЕРНОФИЗИЧЕСНИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТНИ 
ДАННЫХ "NAP-02".
Описывается в настоящее время используемый прог
раммный яэын системы ND 50/50 и написанный на этом 
языне программный панет для измерения и обработки.

I. Bevezetés
Az ATOMKI Elektrosztatikus Gyorsító Osztályának mérési-adat
feldolgozási feladatát egy Nuclear Data 50/50 tipusu adatfel
dolgozó rendszer látja el. A mérési feladatok mennyiségének, 
és minőségének változásával szükségessé vált a rendszer bőví
tése, ami maga után vonta a feldolgozó programrendszer bővíté
sét is. A rendszer programozását általában az [l]-ben leirt 
programnyelven végezzük, amivel sikerült kiváltanunk a rend
szer eredeti "Physics Analyser" (továbbiakban PA) programrend
szeré t [ 6 ] .
A rendszer hardware és software fejlesztése lépcsőzetesen, a 
fellépő igényeknek megfelelő lépésekben történt. E fejlesztések 
eredményeinek egy részét már közöltük [1-4].
A jelen cikkben ismertetjük a rendszer jelenlegi felépítését és 
a rendszer programozására alkalmas "C0N-Z0LA ’ 77" programnyelvet,
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valamint a programnyelven irt "NAP-02" magfizikai mérőprogram
rendszert. Részletesen ismertetjük a fenti programok, valamint 
a SYKES tipusu kazettás magnetofonra épülő mágnesszalagos 
könyvtárszervező program kapcsolatát is.

II. Az ND 50/50 mérő- és adatfeldolgozó rendszer
A rendszer fő részei a kisszámitógép, az analizátorrész és a 
különböző perifériák. Az analizátorrész autonóm mérőfunkciókat 
képes ellátni a számitógép támogatása nélkül is. A kisszámitó
gép ebben az esetben csak az adatforgalom szervezését végzi az 
egyes perifériák, illetve az analizátormemória között. Lehető
ség van az analizátorfunkciók egy részének a számitógépre való 
áthárítására is. (un. on-line üzemmód). Lényegében a számitó
gép és az analizátor együttműködésekor az analizátor mint a 
számitógép egyik perifériája szerepel.
A rendszer részeinek főbb jellemzői a következők:
1. ) PDP-8/I;DEC gyártmányú, egycimü, 12 bites szóhosszu, pár

huzamos logikájú, kettes komplemensü aritmetikával rendel
kező harmadik generációs kisszámitógép, 8k belső ferrit
memóriával. Ciklusideje 1.5 ys.

2. ) ASR-33 konzolirógép, lyukszalag ki- és beviteli lehetőség
gel. Sebessége kb. 10 karakter/sec.

3. ) FS-1501 fotodiódás gyors szalagolvasó. Sebessége kb.
1500 karakter/sec.

4. ) FACIT-4070 gyors szalaglyukasztó. Sebessége kb. 75 karak
ter/ sec .

5. ) C0MPU/C0RDER 120 kazettás digitális magnetofon. Irás-
sürüsége 1200 bit/inch, átviteli sebessége kb. 4800 bit/s.

6. ) KJ-8 aszinkron soros kapcsolat a PDP-11/40 számitógéphez.
Maximális átviteli sebessége 9600 bit/s.

7. ) 2 db. BURR-BROWN digital-analóg átalakitó, rajzoló
illesztőegységgel. A kimenetekhez vagylagosan csatlakoz
tathatók a következő egységek: 
a/ oszcilloszkóp 
b/ NE-230 analóg plotter
с/ NV-801 vezérelhető nagyfeszültségű tápegység 
d/ ND-2200 tipusu analóg-digitál átalakitók spektrum

stabilizáló beavatkozó szintjei.
8. ) 4 db programozható számláló.
9. ) Routing illesztő egység 8 független detektor jeleinek

on-line feldolgozása céljára.
10. ) ICA'70 analizátor.
11. ) ND 50/50 analizátor

Az analizátor a számitógéppel közvetlen kapcsolatban álló, 
valamint önálló feladatokat ellátó egységeket tartalmaz.
Az analizátorrész fontosabb egységei a következők:
a/ 4k 24 bites analizátormemória. Ciklusideje 6 ys.
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b/ adattároló és megjelenitó" egység
с/ 2 db ND-2200 tipusu 100 MHz-es Wilkinson rendszerű 

analóg—digitál átalakitó 
d/ 2 db ND-536 tipusu presetelhető óra 
e/ kétparaméteres analóg-digitál átalakitó vezérlő 

egység
f/ 4 db ND-531 tipusu kettős diszkriminátor 
g/ ND-521 tipusu analóg-összegző egység 
h/ ND-2200 tipusu spektrumstabilizátor.

Az ND 50/50 rendszer fentebb részletezett kiépítése fokozato
san valósult meg. A rendszer programozását lehetővé tevő prog
ramokat ennek megfelelően fejlesztettük. A fejlesztés fonto
sabb állomásait az alábbiakban foglaljuk össze.

III. Magfizikai mérési és adatfeldolgozási feladatok 
megoldására alkalmas programozási rendszer ki

alakítása
Az általunk végzett programfejlesztést az 1. ábrán vázoljuk 
az ND 50/50 rendszer alapprogramjaival kapcsolatban. A PA 
programcsomag fejlesztésére nem térünk ki, az ide tartozó 
programok egy részét ismertettük a [2] cikkben. A "Saját fej
lesztésű számítási programok" felirattal jelzett programok 
között nem fordul elő szorosabban vett magfizikai adatfeldol
gozási célú program, ezért ismertetésüktől eltekintünk.
Az általunk kifejlesztett adatfeldolgozói programozási rend
szert a FOCAL’5/69 interpreterre épülő programok alkotják.
A FOCAL’5/69 matematikai problémamegoldásra orientált magas 
szintű interpreter tipusu programnyelv. Az interpreter jelleg 
azt jelenti, hogy az utasításokat végrehajtás közben mindig 
újra lefordítja, "interpretálja". A programnyelv megszakitásos 
üzemmódon alapuló adatforgalmi rendszerrel, jó aritmetikai, 
illetve standard függvénycsomaggal és különösen könnyen kezel
hető javitási, illetve programszerkesztési lehetőséggel ren
delkezik. Két üzemmódja van. Az egyikben a konzolirógépről 
adott, maximum 72 karakter hosszú utasítást rögtön végrehajtja 
- ez az un. direkt üzemmód. A másik, "indirekt" üzemmódban az 
előzetesen megirt programot elraktározza a memóriában, és kül
ső parancsra azt végrehajtja. Az aktivizálás rendszerint egy 
direkt utasítással történik. Mivel a forrásprogram tárolása 
karakterformában történik, a rendelkezésre álló szabad memó
riában viszonylag hosszú assembler tipusu programmal egyenér
tékű program tárolható. A programtárolásnak ez a módja kb.
2 nagyságrenddel kisebb memóriaigényü, a bináris programtáro- 
láshoz képest. Az interpreter jellegből adódóan az előre le
fordított bináris programmal dolgozó programnyelvekkel szemben 
a végrehajtás 1-2 nagyságrenddel lassabb.
A FOCAL’5/69 további jellemzőit megtaláljuk az [5] irodalom
ban.
A létrehozott programnyelvváltozatok a mérő- és adatfeldolgozó 
rendszer kezelésére alkalmas függvényeknek és utasításoknak a
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FOCAL * 5/69-hez való csatolásával alakultak ki. Az 1.ábrán fel
tüntetett interpreterek egymástól abban térnek el, hogy külön
böző nagyobb feladatcsoportok által megkövetelt más és más 
utasitáskészlettel rendelkeznek.
Az "I&O" jelzésüek főleg mérési-, adatfeldolgozási feladatok 
megoldására alkalmasak, a "4W&12K" jelzésüek pedig azt a le
hetőséget biztosítják, hogy az eddigiekhez képest nagyobb igé
nyű számítási feladatokat tudjunk a rendszeren megoldani oly 
módon, hogy a rendszer analizátorának memóriáját programtáro
lásra alkalmazzuk. FORTRAN nyelven irt programok átírásánál 
szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy az igy létrehozott 
programnyelven maximálisan 1365 változó használata mellett pl. 
olyan programokat lehet Írni, amelyek egy 20k (16 bit) memóriá 
ju gépen irt programokkal egyenértékűek. Természetesen számol
ni kell a már említett lassabb működéssel. A bevezetésben vá
zolt fejlesztési folyamatot az egyes interpreterek is tükrözik 
Pl. a "ZOLA’77 I&0/1" jelzésű általában a perifériákat külön- 
külön kezeli egy-egy utasításon keresztül, a "ZOLA’73 I&0/2" 
az adatforgalom meggyorsítására a ki- és beviteli műveletsoro
kat egy-egy uj utasításban foglalja össze. Megemlítjük, hogy 
az adatforgalom meggyorsítására a magfizikai mérésekből nyert 
spektrumok statisztikai analízise alapján a programrendszerben 
egy uj kódot alkalmaztunk [1], amellyel sikerült az adatfor
galom idő és periféria igényét átlagosan 75 %-kai csökkenteni 
a hagyományos kóddal dolgozó "PA"-hoz képest. Ez a megoldás 
különösen hasznosnak mutatkozott az olyan méréseknél, ahol az 
adatforgalom időszükséglete a mérési idővel azonos nagyság
rendbe esik.
A címben szereplő programok kivételével az 1. ábrán jelölt 
programokról részletes leírás található a [U]-ben. A "NAP-02" 
programrendszer néhány programjának kivételével alkalmas arra, 
hogy az alább ismertetendő "CON-ZOLA*77" programnyelven is mű
ködjön.

IV. A "CON-ZOLA'77" programnyelv
Bár a mérési igényeknek a rendszer által nyújtott lehetősége
ken belül a "ZOLA’73 I&0/2" programnyelv megfelelt, az ND 50/50 
rendszerbe belépő uj egységek (4k memóriabővítés, kazettás di
gitális magnetofon, valamint a PDP-ll/4-O-nel való kapcsolat) 
szükségessé tették a rendszer programozását segítő program
nyelv továbbfejlesztését. A fejlesztéssel kapcsolatban az 
alábbi igényeket fogalmaztuk meg :
a/ A "NAP-02" programrendszer elemei továbbra is működjenek a 

kialakítandó programnyelv segítségével.
b/ Spektrumtárolás céljából viszonylag egyszerű módon lehessen 

használni a kazettás digitális magnetofont, illetve a 
PDP-ll/M-O-nel való kapcsolat felhasználásával a PDP-11/40 
tömegtárolóit.

с/ Lehetőség szerint a kazettás digitális magnetofon, illetve 
a 4k memóriabővítés segítségével váljon lehetővé a gyorsabb 
programé sere.
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l.ábra. A VdG-5 mérőközpontjában végzett programfejlesztés váz
lata.

Fig.l. 
The scheme of software-development made in the measuring 
centre of the VdG-5 electrostatic accelerator.

Рис.1. 
Схема усовершенствования программ в измерительном центре ЭГ-5.

"PAL III." ASSEMBLER

Programnyelvek

"MACRO-8"
(asssnbler)

"FORTRAN - 4K" 
/transzlátor és о.s./

FOCAL' 5/69 
(interpreter)

IZOLA'73 I&0-/1. 
—

ZOLA'73 ПО-12. 
—

ZOLA'74 I&0-/3. ]
-----------------|

IZOLA'74 I&0-/4. !- - - - - - - - -j
ZOIA'74 I&0/5.

--------------------------------------^

ZOIA'73 4W&12K

ZOLA'74 4W&12K i

I" Az ND programrend- j 
I szer továbbfejlesz- | 
I tése
L .

Sajátfejlesztésü I
számítási programok j
____________J

6 program

Tl,NAP(J2 programrendszer
(64 program)

OON-ZOLA’77 (8K)
Г ' ICA'70

programozása

" ODT"
"BIN.LOADER" 

stb.

Adatrendező, illetve Számítási Programszerkesztő Tesztprogramokfeldolgozó programok programok és betöltő programokI ..........
Nuclear Data 
programrends zer Lebegőpontos

programcsomag "SYMBOLIC EDITOR" A központi egység 
tes z tprogramj ai

Ю  40-0001 
-1042 
-1051 1------- ------------- 1

! 1
"DDT" Perifériateszt- 

programok

I ZOLA'73 1&0-/1-еп 1 
irt 3‘tesztprogran j

Jelmagyarázat

Az alapsoftware része

j Saját fejlesztés

Tervezett fejlesztés



Ezeket a célokat a programnyelv függvény és utásitáskészleté- 
nek bővítésével, valamint a programnyelv és a kazettás digi
tális magnetofon könyvtárkezelő programjának egymáshoz való 
illesztésével oldottuk meg.

4.1. A "CON-ZOLA*77" programnyelv függvény
készlete

A "CON-ZOLA’77" programnyelv függvényei között a FOCAL’69/5 
függvényein kívül olyan uj , többparaméteres függvények szere
pelnek, amelyek az egyes perifériák működését szabályozzák.
A szóbanforgó függvényeket általában egy fiktiv értékadó uta
sításban kell használni, amelynek formája S X=F__ /arg^,
arg2,... ,arg / , ahol arg^ a paramétereket, az - jel pedig 
egy-három megfelelő alfanumerikus karaktert jelöl. Az 1.ábrán 
szereplő többi programnyelv függvénykészletét részletesen meg
találhatjuk a [4] irodalomban. A "CON-ZOLA ’ 77" függvénykész
let összefoglalását az alábbiakban adjuk, táblázatosán az
1 . függelékben.
A függvényekben szereplő változók vagy konstansok decimális 
értékben kerülnek kiértékelésre. Az esetleges oktál is-decimális 
konverzióról a felhasználónak kell gondoskodnia.
A FI és FO függvényekben szereplő G ill. C-vel jelölt értékek 
az analizátor csoport-, illetve csatornaszámát jelentik, mini
mális értékeik 1 lehet. A csoport-, illetve csatorna beosztás 
nem feltétlenül azonosak az analizátoron kapcsolóval beállí
tott értékekkel. A program az abszolút cimet a F0(8,I) függ
vénnyel beállított érték segítségével számolja ki, úgy, hogy 
az abszolút cim =(G-l)•4096/I+C-l.
1. ) FO(0,1) és FO(1,1)

Ezeknek a függvényeknek a hatására az első argumentumtól 
függően 0 esetén az X, 1 esetén az Y DAC kimenetén az 
I változó egész értéke utolsó 12 bitje értékével arányos 
feszültségszint jelenik meg. A függvények értéke a végre 
hajtás után az I változó aktuális értékével egyezik meg.

2. ) FO ( 2 ) és FI ( 2 )
A konzolirógép motorját kapcsolják ki, ill. be. A függ
vényérték végrehajtás után 2 lesz.

3. ) FI(3,G,C)
A kivilágított (INTENSIFY) pontok keresésére alkalmas 
függvény. Ha a G,C memóriahely ki van világítva, akkor a 
függvény értéke 1, egyébként 0.

4. ) FO ( 3 ,G,C)
A G,C memóriahelyen egyszer felvillant egy markert. 
Megfelelő hatás eléréséhez ismételten szükséges használni. 
A függvényérték 3.

5. ) FI(4)
Bekapcsolt gyorsolvasó esetén lyukszalagról beolvassa a 
soron következő karaktert. A függvény értéke a karakter 
ASCII kódjának decimális megfelelője lesz. (Az ASCII ka
rakterkódtáblázat megtalálható az [5]-ben.)
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Bekapcsolt gyors szalaglyukasztó esetén azon kiperforálja 
azt a karaktert, amelynek decimális kódértéke az I változó 
aktuális értéke. A függvényértéke az I értéke lesz.

7.) FI(5,I,0,0,J,0,0,K,L) és FO(5,1 ,0 ,0,J ,0,0,K,L)
Az analizátor és digitális kazettás magnetofon vagy az ana
lizátor és a PDP-11/40 közötti adatátvitel céljait szol
gálják. A FO függvény az analizátorból, a FI függvény pe
dig az analizátorba viszi az adatokat.
Helves működés esetén a FO függvény értéke 0, a FI függvény általá
lón 1. Az egyes paraméterek jelentése a következő: Az I 
paraméternek két lehetséges értéke van, a magnetofon ese
tén 2, a PDP-11/40 használata esetén 0. A J paraméter ér
téke 4096-nál kisebb egész szám lehet; az illető spektrum- 
file nevének része (ld. alább). Az L értéke a spektrumátvi
tel abszolút, kezdő cimét határozza meg, tehát pl. az ana
lizátor 1. csatornája esetén 0. А К paraméter értéke az 
átviendő csatornák számát határozza meg. А К és L paramé
terek összege kisebb kell hogy legyen 4096-nál. А К para
méter értéke olvasásnál, vagyis a FI függvénynél nem lé
nyeges, ugyanis a program mindig annyi csatornát olvas be 
amennyi kiirásra került. A PDP-11/40 használata esetén a 
következő lényeges tudnivalókat kell figyelembe venni.
а/ A PDP-ll/40-en a megfelelő "PDPF" vagy "PDP8ZL" nevű 

programnak kell futni, foreground programként [8]. 
b/ Spektrumforgalmazás esetén a PDP-8/I és az analizátor 

közti kapcsolatot lehetővé tevő COMPUTER feliratú 
kapcsolót 0N állásba kell helyezni, 

с/ A programfutás spektrumátvitel közbeni megszakitása 
esetén mind a PDP-8/I-n, mind a PDP-ll/40-en újra kell 
inditani a megfelelő programokat, 

d/ A PDP-ll/40-en a. spektrumok az RK2 mágneslemez egységen 
érhetők el. Az ugyanolyan nevű spektrumok a keletkezés 
sorrendjében felülírják egymást, 

e/ Az egyes felhasználók spektrumjai megkülönböztetésére 
személyi kódokat használunk, amelyeket a "C0N-Z0LA’77" 
aktivizálásakor kell beállítani. A program aktivizálásá
nak eljárását a 3. függelékben közöljük. A J paraméter 
a személyi kódokkal együtt képezi a spektrumfile nevét 
a következő módon:

RK2:ABXXXX.EXT, ahol az AB a személyi kód első 
két karaktere, XXXX a J. értékének 4 numerikus 
karaktere, balról 0-kkal kiegészítve. Az EXT pedig 
a személyi kód első három karaktere.

A magnetofon használata esetén szükséges tudnivalók:
a/ A magnetofonon az irás és olvasás soros elérésben tör

ténik, ezért szalagrészeket nem lehetséges kihagyni. 
Utólag egy spektrumot csak kisebb, vagy ugyanolyan 
nagyságú spektrummal lehet felülírni a többi spektrum 
károsodása nélkül, oly módon, hogy a szalagon az előző 
spektrumokat beolvassuk - a felírás előtt.
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Ь/ Az első spektrum írása, vagy olvasása előtt végre kell 
hajtani egy"T $" utasítást (ld. később), a kazetta be
helyezése után.

с/ Spektrum olvasási utasítás hatására a szalagon követ
kező spektrum mindig beolvasásra kerül, függetlenül 
attól, hogy helyes vagy helytelen spektrum azonosító 
szerepel az utasításban. Ha egy spektrumot ugyanolyan 
paraméterekkel bíró FI függvénnyel olvastatunk be, 
amilyen paraméterek az illető spektrum kivitelekor a 
FO függvényben szerepeltek, és a beolvasás különben 
helyes volt (nincs hibás karakter) ,akkor a FI függvény 
értéke 256 egész számú többszöröse +1 lesz. Helyes 
filenév használata esetén az 1-től eltérő érték ellenőr
ző összeg hibát jelez. Az írási ellenőrző összeg hibát 
a 0-tól eltérő FO érték jelzi. Ennek a pontnak az 
ellenőrző összegekre vonatkozó része értelemszerűen 
vonatkozik a PDP-11/40-nel való kapcsolatra is. 

d/ A magnetofon irássürüsége egy kazetta oldalra 27 db
4k-s spektrum felírását teszi lehetővé. Kisebb spektru
mok esetén az ekvivalens spektrumczám az átlagos 
spektrumhosszal kb. fordítottan arányos, 

e/ A felirt spektrumokat évente célszerű újra Írni, ill. 
más adathordozóra átmenteni.

8. ) FO(6) és FI(6)
Ezek a függvények az ND 50/50 rendszer leírásánál 7.)-tel 
jelzett egység digitális kimenetén 0, ill. +5-os feszült
ségszint kiadását eredményezik. A szintek kapcsolásra 
használhatók fel. Plotter használata esetén a toll le, 
ill. fel irányban való mozgatására alkalmazhatók. A függ
vényérték 6 mindkét esetben.

9. ) FI(7)
Ennek a függvénynek a hívásával végrehajthatjuk az
1. memória modul (1. "field", azaz a második 4k) megfele
lő helyére beolvasott bináris programot, amely a 110600g címen 
kezdődik és maximálisan a 117377g címig helyezkedik el. A 
visszatéréshez az szükséges, hogy a végrehajtandó program 
5125g utasítással végződjön.
A függvény értéke ezen utóbbi utasítás végrehajtásakor az 
akkumulátor tartalma lesz.

10. ) F0(8,I) és FI(8)
Az analizátor csoportbeosztását lehet a programban beál
lítani, ill. segítségükkel figyelemmel kisérni. A csoport- 
beállítását az F0 függvény végzi az I változón keresztül.
Az F0 függvény értéke ennek az értékével, az FI értéke 
pedig az utoljára beállított értékkel lesz egyenlő. A 
program aktivizálásakor a beállított érték 64. A csoport
szám ebben az esetben a maximális csoportszámot jelzi.
Ennek segítségével történik a programban az abszolút cim 
meghatározása a G,C paramétercsoportot tartalmazó függ
vények esetén.

11. ) F0 ( 9,1 ,J), FI ( 9,1 ) , F0 ( 10,1, J ) és FI(10,I)
A PDP-8/I első (ill. 10-es argumentumnál a második) 4k-s 
memória modul tartalmának megváltoztatására, ill. lekérde
zésére szolgáló függvények. Az F0 függvény a megfelelő
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memória modul I-dik abszolút memória helyre a J értékét 
helyezi. Értéke a J értéke lesz. Az FI függvény az ille
tő memória modul I-dik abszolút memóriahely tartalmát 
veszi fel.

12. ) F0(11,G,C,I) és FI(11,G,C)
Egészszámoknak az analizátormemóriában való tárolására, 
ill. a spektrumértékek lekérdezésére alkalmasak. Az FO 
függvény a G,C cimü memóriahelyre helyezi az I értékét, 
ami nem lehet abszolút értékben nagyobb mint a 223-l.
Az FO függvény értéke megegyezik az I aktuális értékével.
A forditott irányú műveletet az FI függvény végzi, értéke 
egyenlő lesz a G,C memóriahely tartalmával.

13. ) FI(12), FO(12) és FI(14)
Az analizátor gyűjtés üzemmódját vezérlik. Az FI(12) 
függvény az analizátort gyűjtés üzemmódba helyezi, az 
F0(12) pedig leállítja a gyűjtést. A függvényérték mind
két esetben 12. Az FI(14) megvizsgálja az analizátor 
gyűjtési állapotát, a függvény értéke 1, ha a gyűjtés 
folyamatban van; 0, ha nincs gyűjtés.

14. ) FI(13 ) és FO(13)
Ezen függvények az analizátor ADD/SUBSTRACT gyűjtés mód
ját vezérlik. Az FI függvény kiadásával a gyűjtés hozzá
adó, az FO kiadásával pedig levonó üzemmódban történik.
A függvényérték mindkét esetben 13.

15. ) FI(15)
A függvény a végrehajtáskor felveszi a PDP-8/I kapcsoló 
regiszteren (SWITCH REGISTER) beállított értéket.

16. ) F0(15)
A függvény hatására a program megáll, a program futása 
a számitógép előlapján elhelyezett CONTINUE billentyű 
megnyomááával folytatható. A függvényérték 15.

17. ) FK( I , R ) és F B ( I )
E függvények segítségével lebegőpontos konstansokat tárol
hatunk az analizátormemóriában 1/2048 pontossággal. Az 
FK függvény az I-dik abszolút cimü memóriahelyre tárolja 
el az R változó aktuális értékét, a függvény értéke az 
R értéke lesz. Az FB függvény értéke végrehajtás után az 
I-dik abszolút cimen levő konstans értéke lesz. Az I ér
tékét a program 4096-tal osztott maradékrészként veszi 
f igyelembe.

18. ) FC(I ) és FP( )
Az [l]-ben leirt süritettkódu spektrumkivitel megvalósí
tásához szükséges függvények. Az FC(I) az analizátor 
I-dik csatornájának tartalmát átviszi a számitógép 
07612$ és 07613$ memória helyeire, a függvényérték a csa
torna tartalma lesz. Az FP( ) függvény ennek a két szónak 
a tartalmát lyukasztja ki süritett kódban.
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19. ) FR( ) é s FD(I)
A süritettkódu spektrumbevitelt megvalósító függvények.
Az FR() a gyors szalagolvasóról feltölti a már említett 
két rekeszt, az FD(I) pedig a két rekesz tartalmát csa
tornatartalomként értelmezve, az értéket áttölti az ana
lizátor I-dik csatornájába.

20. ) FL(I)
Az analizátorban az I-dik csatornától kezdve kikeresi 
az első kivilágított csatornát, ennek a csatornának a 
számát elhelyezi a számítógép 3879̂ _0-dik szavába, majd meg
keresi a kivilágított tartomány utolsó csatornáját. En
nek a csatornának a száma lesz a függvény értéke.

21. ) FA(X) és FT(X)
A FOCAL’69/5 abszolutérték, illetve egészrészfüggvényei- 
nek megfelelő függvények.

22. ) FSGN(X), FSQT(X), FEXP(X)
A FOCAL’69/5 megfelelő függvényei [5].

IV. 2. A " CON-ZOLA’ 7 7 " uta sitáské szí ete

A CON-ZOLA’77 utasitáskészlete néhány kivételtől eltekintve
megegyezik a FOCAL’69/5 utasitáskészletével. (ld.:[h])
Az eltérések a következők:
1. ) A TYPE utasítás analogonjaként beépítettük a PUNCH utasí

tást, amely a TYPE utasítással megegyező módon programoz
ható, azzal az eltéréssel, hogy a kimeneti periféria 
ebben az esetben a gyorslyukasztó. Ez az utasítás megsza- 
kitásos üzemmódban működik, hogy lehetővé tegye a gyors 
perifériakezelést.

2. ) A program nem tartalmazza a LIBRARY utasítást.
3. ) A T 2 utasítás hatását megváltoztattuk. A "CON-ZOLA’77"-

ben ennek hatására a kazettás magnetofon alaphelyzetbe 
kerül. (A kazetta visszacsévélődik, és előkészül az első 
spektrum Írására, ill. olvasására).

4-. ) A COMMENT utasítást szintén módosítottuk, úgy, hogy egy 
esetben a COMMENT utasítás a régi hatásán túl bizonyos uj 
funkciókat is ellát. Ebben az esetben a formátuma:
COMMENT & X; vagy C & X, 
ahol X 0,1,2 vagy 3 lehet.
(Az FI(5. . . . ) és F0(5....) függvények használata esetén
a 0, az FI(7) használata esetén az 1 nem használható). 
Hatására a program a tárgyprogramot (A "CON-ZOLA’77"-ben 
irt programot) a számitógép memória második moduljának 
megfelelő részére másolja át, és visszatér a tárgyprog
ram következő sorának végrehajtásához.

5.) A CTRL/S karakter hatására a program áttér a kazettás di
gitális magnetofon könyvtárszervező programjának végre
hajtására. Ekkor a magnetofonban előformált kazettának 
kell lenni, amely a felhasználó programjait tartalmazza.
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V. A  "NAP-02" m a g f i z i k a i  a d a t f e l d o l g o z ó  és mér ő
p r o g r a m r e n d s z e r

A "NAP-02" programrendszer jelenleg 66 programból áll. A 
programrendszer tagjainak részletesebb ismertetését a 2. függe 
lékben közöljük. A programrendszer azokat a programokat tar
talmazza, amelyékre a gyorsitó mellett folyó kisérleti munka 
során igény merült fel. A programokat feladatuk szerint néhány 
nagyobb csoportra lehet osztani.
1. ) Adatforgalmi programok.

Ezek a programok a mérőrendszer egyes részei közti adat- 
forgalmat végzik. Ide sorolhatók tágabb értelemben véve a 
rajzoló, az analizátormemórián belüli spektrumátvitelt 
végző programok, valamint a más számitógépekkel való 
kommunikációt szolgáló kódváltó programok.

2. ) Spektrumkiértékelő programok.
Ide tartoznak az egyszerűbb csucskereső, energiahitelesitő 
háttérlevonó, csucsalatti területet számoló, valamint a 
bonyolultabb csucsszétválasztó programok.

3. ) Kisérleti segédprogramok.
Ebben a csoportban találhatók a különböző kinematikai szá
mításokat végző, valamint a mérések előkészítéséhez szük
séges egyéb adatokat (térszög, detektortávolság, feloldás, 
stb.) számoló programok.

4. ) Kiértékelő programok.
A kiértékelő programok néhány kisebb számolással járó fe
ladatra készültek, pl. Legendre-sorfejtés, vékony- és vas
tag targeten mért rezonancia adatai keresése, stb.

5. ) Mérőprogramok.
Ide sorolhatók a különböző komplett méréseket irányitó 
programok. Ilyen az [4] értekezésben ismertetett mérésben 
használt program.

6 . ) On-line programok.
Ezek a programok assembler szintű programrészeket is maguk 
ba foglalnak, amelyeket az alapprogramnyelvre kell ráolvas 
ni. Néhány egyszerűbb mérésre rendelkezünk ilyen progra
mokkal, pl. kétparaméteres analizis, markerek mozgatása a 
spektrumban, stb.

A "NAP-02" programok három programozási módszer segítségével 
készültek. Az első az alapprogramnyelven végzett szokásos 
programozás, a második az assembler szintű programozás, és a 
harmadik egy alapprogramnyelvbe épitett lehetőség, amely rö
viden a következő:
Az alapprogramnyelvben olyan utasításokat is beépítettünk, 
amelyekkel a FOCAL nyelvű program futása közben meg lehet vál
toztatni a memóriatartalmat, ebből kifolyóan az alapprogram
nyelv szintaktikus és szemantikus fordítási szabályait. Mivel 
az alapprogramnyelv interpreter jellegű, a változtatás után a 
megváltozott szabályok szerint végzi a fordítást. Ennek a le
hetőségnek a használata nagy körültekintést igényel és csak az 
alapprogramnyelv listájának részletes ismerrete esetén ajánlható.
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VI. A "C O N - ZOLA'77", a "NAP-02" és a m á g n e s s z a l a g o s  
k ö n y v t á r s z e r v e z o  p r o g r a m  k a p c s o l a t a

A COMPU/CORDER 120 kazettás digitális magnetofon programozását 
a használt kazettának megfelelően két elérési módban végezhet
jük. Az egyikben - ezt alkalmaztuk a "C0N-Z0LA*77" spektrumtá
roló függvényeiben - közönséges kazettát használunk. Ekkor a 
program a szalag egyes részeit csak sorosan érheti el, de a 
szalag mindkét sávját használhatjuk adattárolásra. (Bővebb 
leirását ld. [7]).
A másik elérési módban úgynevezett előformált kazettát hasz
nálunk, amelynek egyik sávjára speciális karaktersorozat, 
ciminformáció van felirva. Ennek segitségével a szalag bármely 
részét elérhetjük úgy, hogy közben nem olvassuk, vagy Írjuk az 
információt, hanem a magnetofon gyors csévélési lehetőségét 
felhasználva a szalagon levő5blokkokban felirt file-ok kezde
tére mozgatjuk a szalagot. Ez utóbbi lehetőséget használja ki 
a könyvtárszervező program. Egy kazettára igy 26 db 4k (12 bit) 
hosszúságú bináris program vihető fel, amelyet aztán akármikor 
kikereshetünk, beolvashatunk, törölhetünk stb. Mielőtt egy 
előformált kazettát programkönyvtár céljaira használunk, ki 
kell alakitanunk a szalag nyilvántartó file-ját (directory), 
ezt a feladatot a . "Library Building Routin" végzi, amely fel
viszi a szalag elejére a tulajdonképpeni könyvtárszervező 
(neve: "Library Executive Routin") programot is. Ezek után a 
kazetta kész a könyvtározás használatára.
A fentebb vázolt eljárással és az emlitett programokkal kap
csolatos tudnivalók a [7]-ben találhatók meg. A "C0N-Z0LA’77"- 
bői kiadott CTRL/S hatására megfelelően aktivizált rendszer 
(ld. 3. függelék) és megfelelő kazetta használata esetén a 
program áttér a könyvtárszervező programba úgy, hogy először 
kimenti a számitógépmemória egy részét, helyére betölti a 
könyvtárszervező programot és vár a konzolirógépről kapott 
utasításra. Ezeknek részletes leírása megtalálható a [7] iro
dalomban. Az ott közöltekhez annyit kell módosításul megje
gyezni, hogy az a C, M, valamint a D utasítások után nem le
het alkalmazni a C, M, D és az L utasítást, mert a programo
kat a működés érdekében módosítani kellett. Ezekben az ese
tekben, a könyvtárszervező programot újra kell indítani az 
1177 77 8 címről.
A III. Függelékben közölt aktivizálási eljárás esetén a könyv
tár szervező program a gép memóriájának 2. modulját kezeli 
CON-ZOLA’77 nyelven irt program könyvtározása a következő:
1. )A C &. % utasítással (Id. IV. fejezet) a 2. memória modulba

helyezzük a programot.
2. ) Áttérünk CTRL/S-sel a könyvtározó programba és elvégezzük

a könyvtározást.
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A "CON-ZOLA’77" nyelven irt programok aktivizálására a követ
kező eljárás szolgál:
1. ) Ha elvégeztük az illető programnak a 2. memóriamodulba va

ló helyezését a C&X utasítással és ezt a programot újra 
akarjuk használni, akkor egy "E A" utasitás után újraindít
juk a "CON-ZOLA’77"-et a második memória modul 1500g,
1510g , 1520g, vagy 1530g elméről attól függően, hogy a 

C & X  utasításban az illető program áthelyezésekor X=0, 1,
2 vagy 3 volt. A program ekkor egy * karaktert gépel ki 
a konzolirógépen. Ezután egy ERASE utasítást adva a prog
ram készen áll a működésre.

2. ) Ha elvégeztük a könyvtározást - tehát olyan programra van
szükségünk, amely a könyvtárba van - egy CTRL/S karak
terrel áttérünk a könyvtár szervező progra.m használatára. 
Ezután az illető program behívható egy L utasitás hasz
nálatával, azt a elmet adva inditási cimül, amely ahhoz a 

C & X utasításban szereplő X-hez tartozik, amelyet akkor 
használtunk, amikor a szóban forgó programot a 2. memória 
modulba másoltuk.
Megjegyzendő, hogy könyvtározáskor az egész 2. memória
modul tartalma könyvtározásra kerül, igy egy könyvtári file 
maximálisan 4 "CON-ZOLA’77" nyelven irt programot tartal
mazhat .

VII. Összefoglalás
A cikkben ismertetett programnyelv, valamint a "NAP-02" prog
ramrendszer az elmúlt időszakban alapvetővé vált a VdG-5 mérő
központjában felmerülő adatfeldolgozási problémák megoldásá
ban. Ebben bizonyosan nagy szerpe van a "CON-ZOLA’77" interak
tiv jellegének. A rendszer ebből eredő viszonylagos lassúsága 
nem jelentett korlátozást.
A "NAP-02"-höz hasonlóan hajlékony programozást más programo
zási nyelven csak a rendszerben levő nagyteljesitményü, gyors 
tömegtárolási lehetőséggel lehetne elérni. Az ND 50/50 rend
szerrel nem régen összekapcsolt PDP-11/40 adottságai alkalma
sak hasonló feladatoknak assembler vagy FORTRAN nyelven való 
megoldásához. Az emlitett kapcsolat egyúttal módot nyújt arra 
is, hogy a kisgépek munkájának jelentős részét a nagyobb gép 
vegye át. Az 1. függelékben a "CON-ZOLA’77" függvénykészletét 
foglaljuk össze, a 2. függelékben a "NAP-02" programjainak rö
vid ismertetését adjuk, a 3. függelékben pedig az ismertetett 
programok aktivizálásának módját Írjuk le.

VIII. Köszönetnyilvánítás
A cikkben közölt programok az utolsó három-négy évben készül
tek.
Az ND 50/50 rendszer lehetőségeinek kihasználásához sokat se
gítettek Dr. Lőkös Sándorral folytatott megbeszéléseim.
A PDP-11/40-nel való kapcsolatnak a PDP-11/40 oldalán működő 
programját C.M.Prins, Dr. Székely Géza és Asztalos Gyula irta 
meg. Nekik ezúton is köszönetét mondok.
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F .1. A "CON-ZOLA'77" függvényei
A "CON-ZOLA’77M függvénykészletét az F.l táblázatban foglaltuk 
össze. A táblázatban használt jelölések jelentése a következő:
c(x) az X-edik szárnitógép-memóriarekesz aktuális tar

tartalma
[I] az analizátor I-edik abszolút memóriahelye 

(I< 40 9 6)
[G,C] az analizátor G-dik csoportjának C-dik csatornája 

(mindenkori memóriafelosztásnak megfelelően)
C[X] [X] aktuális értéke
C[G,C]
U[G,C]

a [G,C] aktuális értéke
a [G,C] legnagyobb helyiértékü 12 bitjének 
aktuális értéke

L[G,C] a [G,C] legkisebb helyiértékü 12 bitjének 
aktuális értéke
(A 0. bit a legkevésbé szignifikáns bit)

<A> az A változó aktuális értéke
<A>exp
<A> . -I mant t ,1.

vagy 2.

az A változó exponens részének aktuális értéke
Az A változó 1. vagy 2. mantisszájának aktuális 
értéke (az exponens és a mantisszák 12 bitesek)

I, J ,K,L ,G ,C egész változók, vagy csak egész részük van 
figyelembe véve

R valós változó
'Xj határozatlan érték
BR bináris regiszter, a számi tógépmemória 7612„ 

( 3978-^q ), 7613g, ( 3 97 9-^)-dik rekeszei
SR a PDP-8/I kapcsoló regisztere
« megszakitásos (interrupt) üzemmód
Megjegyezzük, hogy a táblázatban szereplő függvényeket az 
aritmetikai függvényekkel megegyező módon lehet alkalmazni.
Figyelembe kell, azonban venni, hogy az egyes kifejezések a 
prioritási szinteknek megfelelően balról jobbra, a zárójeles 
kifejezések belülről kifelé haladva kerülnek feldolgozásra.



F.l. Táblázat A "CON-ZOLA’77"-ben definiált függvények 
összefoglaló táblázata.

Table F.l. The functions of the "COLA-ZOLA’77".
Таблица 1. Обзорная таблица функций, определенных

в "C0N-Z0LA’77".

Függvény
formátum

A függvény hatásá
nak leírása

"A" végső 
értéke

Megjegy
zés

A=F0(0,I) Az X D/A C. kimenetén 
<I>~nel arányos analóg 
feszültség jelenik meg

<I> <I>:=mod 
(1,4096)

A=F0(1,1) Az Y D/A C. kimenetén 
<I>-nel arányos analóg 
feszültség jelenik meg

<I> <I>:mod
(1,4096)

A=F0(2) Kikapcsolja a konzoliró- 
gépet

2 Az utolsó 
output és 
az alkalma
zás között 
5 mp késlel
tetést kell 
biztosítani

A=FI(2) Bekapcsolja a konzoliró- 
gépet

2 Az alkalma
zás és az 
első input 
vagy output 
között 5 mp 
késleltetést 
kell bizto
sítani

A=F0(3,G,C ) Marker felvillantása 
[G,C]-n

<C> Megfelelő 
hatás eléré
sére több
ször alkal
mazandó

A=FI(3,G,C) , 1 ha G,C ki van 
világítva

1

0  egyébként 0

A=FI(4) A gyorsolvasón beolvassa 
a soron következő karak
tert .<A> a karakter 
ASCII kódjának decimális 
megfelelője lesz

<A> *
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Függvény
formátum

A függvény hatásának 
leírása

"A" végső 
értéke

Megjegyzés

A=F0(4,I) Az <1> decimális kódértékü 
ASCII karaktert kilyukaszt
ja a gyorslyukasztón

<I> *

A=F0(5,I,0,0,J, 
0,0,K,L )

Spektrumot ir ki az anali
zátormemóriából :[K]-tól 
kezdődően <L> db csatornát. 
<I>=0 esetén a 
C0MRJC0RDER 120-ra 
<I>=2 esetén a PDP-11/40 2. 
diszkjére.<J> a filenév 
része.
(Ld a cikkben )

0 Ha AtO, akkor 
az átvitel 
hibás volt

A=FI(5,I,0,0,J, 
0 ,0,K,L )

A F0(5,...) utasítással kiirt 1 
spektrumokat olvassa vissza 
az analizátormemóriában a 
[K]-tól kezdődően. <L> hatás
talan, a többi paramétert 
illetően Id. FC(5,. . ) -t

Ha A/l, akkor 
az átvitel 
hibás volt, 
vagy nem azo
nos a filenév 
az íráskor 
használttal

A=F0(6) Toll le utasítás a rajzoló
nak

6 #

A=FI(6) Toll fel utasítás a rajzoló
nak

6

A=FI(7) Végrehajtja a OON-ZOLA’77"- 
hez on-line kapcsolt 
programot -

A=F0(7,I,y) A rajzolóra kapcsolt D/A 
C.-k esetén az [I,J]-nek 
megfelelő helyre pontot 
tesz

<J>
1

<I> : =rnod 
(1,4096) 
<J>:=mod 
(J,4096) *

A=F0(8,1) Az analizátor csoportfelosz
tásának megfelelő csoport
számot állítja be

<I> Csoport
szám: 2n 
amelyre 
2 n>I>2n_l

A=FI(8) <A> a tárolt csoportszám
mal lesz egyenlő

Л<V -

A=FI(9,1) <A>:=C(I) <A> Csak az el
ső 4k-s mo
dulban hatá
sos

A=F0(9,I,J) C(I):=<J> <J>
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Függvény
formátum

A függvény hatásának 
leírása

"A" végső 
értéke

Megjegyzés

A=FI(10,1) <A>:=C(I) <A> Csak a máso
dik 4k-s mo
dulban hatá
sos

A=F0(10,I,J) C( I):=< J> <J>
A=F0(11,G,C,I) о r—1 О 0 1 _

1 II A M V <I> max <I>= 
2  -1

A=FI(11,G,C) A > V II О 1—1 CD 4# 0 1 _
1 <A> -

A=FI(12) Az analizálást megin
dítja

1 2 -

A=F0(12) Az analizálást leállít
ja

1 2 -

A=FI(13) Az analizátort ADD üzem
módba helyezi

13 -

A=F0(13) Az analizátort 
SUBSTRACT Üzemmódba 
helyezi

13

A=FI(14) ._ 1 ha a gyűjtés 
•~ folyik

0  ha a gyűjtés 
szünetel

<A> —

A=F0(15) A program megáll, 
CONTIWE-val folytat
ható

15 —

A=FK(I,R) U[I]:=<RlxP.: L№  =
-<R>rTHnt.l.

<R> A tárolás re
lativ pon
tossága 
1/2048

A=FB(I) <A> ;=U[I]: exp. L
<A> . , : =L[I] mant.l.

<A> A tárolás 
relativ pon
tossága 
1/2048

A=FC(I) <A>:= С(I) C(BR):=C(I) <A> <I>:=mod
(1,4096)

A=FD(I) C[I]:=C(BR); 
<A>:=C(BR)

<A> <I>:=mod 
(1,4096)
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Függvény
formátum

A függvény hatásának 
leírása

"A" végső 
értéke

Megjegy
zés

A=FP() C(BR)-t a [1] kódban 
kiperforálja a gyors
lyukasztón

o. —

A=FR() [1] kódú szalagról a kö
vetkező számot beolvassa 
a BR-be

C(BR)

A=FL(I) Az I. analizátormemória 
helytől kikeresi a kö
vetkező kivilágított 
tartományt, <A> a tar
tomány utolsó abszolút 
címe C(3978) az első 
cím értéke lesz

<A> <I>:=mod 
(1,4096)

A=FA(X) <A>:=<X> <A> -

A=FT(X) <A>:=ent<X> <A> -

A=FSGN(X) <A>: = sign<X> <A> -

A=FSQT(X) <A>:=/<X> <A> -

A=FEXP(X) <A>:=exp(X) <A> -
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F.2. A NAP-02 programrendszer
A következőkben az 5. fejezet felosztásának megfelelően fel
soroljuk a NAP-02 magfizikai adatfeldolgozó programrendszer 
tagjait. A felsorolásban az illető program sorszámát, és a 
program funkciójának rövid leirását adjuk meg. A PA-vel 
(Physics Analyser [6]) való összevetés céljából abban az eset
ben, ha a PA-ban hasonló program előfordul, annak a PA-beli 
kétbetűs jelzése követi a sorszámot. Meg kell jegyezni, hogy 
számos PA-beli program a ZOLA’73 I & 0/2 és a "C0N-Z0LA’77" 
programnyelvben, amelyben a NAP-02 programrendszer működik 
egyetlen direkt utasitásban megvalósitható, (ld. 1. függelék) 
igy ezeket a felsorolásban nem tüntettük fel.
Az adatforgalmi programok funkcióinak leírásánál rövidítés 
céljából néhány szimbólumot használunk, mivel ezeknek a prog
ramoknak nagy része olyan, hogy valamelyik perifériáról vala
milyen kódban egy másik perifériára, egy másik kódban viszi 
át az információt. A művelet általános jelzése (XI : P1-*X2 : P2 ) 
ahol XI az első kód, X2 a második kód jelzése, Pl ill. P2 az 
első, ill. a második perifériaegység sorszáma. Az előforduló 
perifériális egységek számai:

1 - PPP-8/I
2 - analizátor
3 - gyors papirszalag-olvasó
к - gyors papírszalag-lyukasztó
5 - teletype
6 - rajzolóegység
7 - kazettás magnetofon
8  - PDF 11/40 

A kódok jelzései:
1 - ASCII kód [5]
2 - PA-bináris kód [6]
3 - Uj kód [1]
4 - Blokkellenőrzéses uj kód
5 - lyukkártyára való konverziónál használt kód
6 - páros BCD kőd
7 - Hewlett-Packard tipusu rajzolóegységhez

használt kód
8 -  6 bites bináris kód
9 -  8 bites bináris kód
X - Az illető perifériaegység belső kódja
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/NAP-02-001/ CR Az analizátor csoportszámbeállitásához hasz
nált program

1. Adatforgalmi -programok

-002/TR Egyszerű spektrum (sp.) átvitel /x:2-x: 2/
-003/IN PA kódú sp. bevitele /2 :3-k: 2/
-004/-- Uj kódú sp. bevitele /3 :3-x:2/
-005/-- Uj kódú sp. kivitele /’x: 2-3:4/
-006/-- Sp. kirajzoló I. /x:2-x: 6/
-007/PD Sp. kinyomtató program /x:2-1:5/
-008/PR Sp. kiperforáló program /x:2-1:4/
-018/-- Uj kódú spektrum bevitele 

hozzáadással vagy kivonással /3 : 3-x: 2/
-019/-- Uj kódú szalagról spektrum

rajzoló I. /3 : 3-x:6/
-020/-- Hisztogramnyomtató I. /x:2-x: 5/
-022/-- Hisztorgramnyomtató II. /x:2-x: 5/
-023/IR Kivilágított sp. részlet ki

nyomtató program / x : 2-1: 5/
-026/ — Rajzoláshoz sp. kivitel /x:2-7 : 4/
-027/ — Rajzolókódu sp. bevitele /7 :3-x:2/
-028/N0 Sp. átvitel normalizálással /x :2-x: 2/
-030/-- Uj kódról ASCII kódra sp. 

konverzió /3 : 3-1:4/
-031/ — PA kódról ASCII kódra sp. konverzió /2 : 3-1: 4/
-032/-- Páros BCD kódú sp. bevitel /6 :3-x:2/
-033/ — Páros BCD kódú sp. kivitel /x:2-6 : 4/
-034/-- Kártyakonverzióhoz használt 

kódú sp. kivitel /x: 2-5 : 4/
-035/ — Kártyakonverziós kódú sp. bevitel /5 : 3-x:2/
-041/ — Blokkellenőrzéses uj kód sp. 

bevitele /4:3-x:2/
-042/ — Blokkellenőrzéses uj kódú sp. 

kivitele /x: 2-4 : 4/
-044/ —  
-045/ — Hisztogramraj zoló /x:2 - x : 6/
-046/ — Sp. kirajzoló II. /x :2-x: 6/
-055/ — Sp. logaritmusa, ill. annak 

kirajzolása /x:2-x:2/; /x:2-x:7/
-060/ — Sp. kivitele kazettás magnetofonra /x:2-9:7/
-061/-- Sp. bevitele kazettás magnetofonról /9 :7-x:2/
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-062/ — Bináris program bevitele /8:3-х:1/
-063/ — Bináris program kivitele /х:1-8:4/
-065/ — Sp. kivitel PDP-ll/40-re /х:2-9:8/
-066/-- Sp. beolvasás PDP-ll/40-ről /х:8-х:2/

2. S p e k t r u m k i é r t é k e l ő  pro g r a m o k

/NAP-02-009/--- A csucsparamétereket becslő program
-010/ — Max. 6 csúcs együttes eloszlását illesztés

sel kiértékelő program
-014/CP Egy csúcs pontos helyét meghatározó program
-015/CA

CE
ЕС

Lineáris energiahitelesitő program

-029/MB Csúcs alatti területet lineáris háttérlevonással 
meghatározó program

-043/ — Sp. Fourier transzformációját, ill. vissza- 
transzformációját végző program

-051/T0 Kivilágított sp. részlet integrációja
-059/ — Energia-intenzitás normalizáció
-064/ — Automatikus csucskeresés sp.-ban energia- 

kiirással

3 . K í s é r l e t i s e g é d p r o g r a m o k

/NAP-02-012/--- Szög és intenzitástranszformáció laboratóriumi 
rendszerből tömegközépponti rendszerbe

-013/ — Rutherford szórás hatáskeresztmetszetének 
számítása

-024/ — Kinematika I.
-025/ — Egyenlő intenzitású helyek számítása rugalmas 

szórásra, a térszögek megadásával
-036/-- 
-037/ — Kinematikai függvényeket kirajzoló 

program
-039/ — Pont és kiterjedt forrás térszögének számítása
-040/ — Excentrikus kiterjedt forrás térszögének 

számítása
-053/-- Kinematika II.
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/NAP-02-016/-- Szögeloszlások tömegközé.pponti rendszerben
4. Kiértékelő programok

-049/--
való Legendre sorfejtése
Vastag targeten' mért rezonancia adatainak 
meghatározása

-050/-- Vékony targeten mért rezonancia adatainak 
meghatározása

5. Mérőprogramok

/NAP-02-021/-- Gerjesztési függvény mérése kézi energia
változtatással

-038/AN Analizátorfunkciók végrehajtása
ST 
AD
SU

-047/-- Automatikus gerjesztési függvény mérése 
álló ablakokkal

1 
1

0 
о 

сл 
сл 

"О
 С
П 

\ 
\ 1 
1  

1 
1 Automatikus gerjesztési függvény mérés több 

detektorral, mozgó ablakokkal

6. On-line programok

NAP-02-048/MA Markerek elhelyezése a spektrumban
-052/-- Egyparaméteres analízis egy ADC-vel
-054/-- Kétparaméteres analizis két ADC-vel
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F.3. A "CON-ZOLA 'll" aktivizálása
Az alábbiakban ismertetünk két lehetséges aktivizálást. A fel
használó által irt szövegek alá vannak huzva, a ü jel a 
RETURN a ui jel a SPACE billentyű leütését jelentik a konzol-
irógépen.

A. Betöltés papírszalagról

1. RIM LOADER betöltése az 1. modulban [5].
2. BIN LOADER betöltése az 1. modulban [5].
3. "CON-ZOLA’77" betöltése:

a/ A "CON-ZOLA’77" szalagot behelyezzük a bekapcsolt
gyorsolvasóba

b/ SR:=117 7 7 7 8 

LOAD ADDRESS 
SR:= 1 1 3 7 7 7 g  

START
A szalag megállása után
S R : 1 1 2 0 0 0 g

LOAD ADDRESS
SR:113777g
START
A szalag megállása után
S R : 1 1 6 0 0 0 g

LOAD ADDRESS
S R : = 1 1 3 7 7 7 g

START
A szalag megállása után 
SR: =111М-74д 
LOAD ADDRESS 
START

Meg kell jegyezni, hogy az akkumulátor rekesz tartalmának mind 
három megálláskor nullának kell lenni helyes betöltés esetén.
A program újraindítása ezután a 000200g cimről lehetséges.
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4. A konzolirógépen ezután 
• *G^

(Itt a program által kiirt szöveg következik, amely után 
be kell Írni a személyi kód három karakterét a :Xu : Yu : Zu 
formában és a használni kivánt maximális csoportszámot).

*
(A gép ezzel jelzi, hogy kész az utasítások elfogadá
sára ).

B. Betöltés magnetofonról

1. A RIM LOADER betöltése az 1. modulba. [5]
2. EXECUTIVE LOADER betöltése az 1. modulba. (Ugy mint a BIN

LOADERT)
3. A magnetofon bekapcsolása, és a megfelelő kazetta be

helyezése után
a/ SR: = 11777 7 8 

LOAD ADDRESS 
START

b/ a konzolirógépen:
READY
L,CPLl)
READY 
L ,CPL2 il 
READY 
L,CPL3Ü

4. Innen megegyezik a papírszalagról való betöltéssel

Szakmai lektor: Szabo' Gyula és
Lokös Sándor
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A T O M K I  K ö z l e m é n y e k  20 ( 1 9 7 8 ) 3 1 3 - 3 2 7

AZ ÁLTALÁNOS VEZER /MASTER/-EGYENLET* /ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY/
GYARMATI BORBÁLA

A T O M K I  H-4001 D e brecen, Pf.5i. H u n g a r y

Bev e z e t é s

Az elmúlt években sok munka irányult a nehéz céltárgyon nehéz 
bombázó részekkel magasan a Coulomb-gát fölött létrehozott, 
több nukleont átadó reakciók vizsgálatára. Ezeknek a reakciók 
nak két fontos tulajdonsága van:
1. A hatáskeresztmetszet nagy része gyors folyamatokból szár

mazik, amelyekben a könnyű reakciótermékek előre irányul
nak.

2. A kinetikus energiának, valamint a hozamnak a megfigyelt 
eloszlása simán és monotonon változik a szórási szög függ
vényében. Ezekben a kísérletekben az egyes reakciócsator
nákról jóformán semmit sem tudunk, csak a reakciótermékek 
makroszkopikus tulajdonságait, a töltést, a tömeget, az át 
lagos kinetikus energiát tudjuk meghatározni.

A fentiek példát szolgáltatnak arra az általános helyzetre, 
hogy nagy számú részecskéből álló rendszer esetén a kisérlet 
csak részigazságot képes feltárni: néhány fizikai mennyiség
nek, amelynek mindegyike függhet a rendszer összes szabadsági 
fokától, az aktuális vagy (ismételt mérésekkel) az átlagos ér 
tékét szolgáltatja. Az utóbbiakat kell az elmélettel összeha
sonlítani. Feltehető, hogy ezeknek az átlagoknak a szempontjá 
ból a mozgásegyenletben tárolt összes információnak csak egy 
része "fontos", és az is elképzelhető, hogy erre a "fontos" 
részre az eredeti mozgásegyenletnél egyszerűbb szerkezetű, 
könnyebben megoldható egyenlet vonatkozik. Az alábbiakban azt 
vizsgáljuk meg, hogy ez milyen feltételek teljesülése esetén 
következhet be.

к------Az 1978. évi mátrafüredi őszi iskolán elhangzott 
előadás.
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A z  á l t a l á n o s  v e z é r e g y e n l e t  f o r m á l i s  l e v e z e t é s e  [2j

Az N részecskéből álló mikrofizikai rendszerünket egyidejűleg 
tárgyaljuk a klasszikus és kvantumelmélet keretein belül beve
zetve a sokaság (ensemble)~sűrűség (fázistérbeli eloszlás vagy 
sűrűségmátrix) jelölésére az f(t) mennyiséget, amelyet az is
mert Liouville-egyenlet határoz meg.

(1)

Itt H.a Bamilton-függvény, illetve -operátor, L-et Liouville-ope- 
rátornak nevezzük, [Á,B] az A és В mennyiségekre vonatkozó 
Poisson-zárójel illetve kommutátor. Az egyenlet formális megol
dása

f ( t ) = e x p ( - i t L ) f ( 0 ) .
Legyen P egy olyan yp -vei felcserélhető operátor, amely ki
vetíti f(t)-ből a "fontos" részt

Pf(t)=f1(t)
(1-P)f(t)=f2(t) 
f 1 ( t ) + f 2( + ) = f ( t ) .

Alkalmazzuk (l)-reP-t, majd (1 — P)—t
P( i f f  )= i - ~ - = P L ( f  i+f 2 ) ( l a )

( 1 - P ) (  i f y ) =  i y ^ - = ( 1 - P ) L ( f  1 + f 2 ). (lb )
Oldjuk meg (lb)-t formálisan f2-re, felhasználva az

у’+a 1 ( X ) y = —a 2(x )
alakú differenciálegyenlet

x л x
y={y0-J a 2 ex p(J aidÇ)dp}exp(-J aidÇ)

megoldó formuláját,
f2(+)=exp(-it(1-P)L)f2(0)

t
-i I ds ex p ( - i s ( 1 - P ) L ) ( 1 - P ) Lf j ( t-s ) .

Ezt (la)-ba helyettesítve az

i-~-yy^=PL exp(-i t(1-P)L)f 2 (0 ) 
t

+PLfi(t)-l/ ds PL exp(-is(1-P)L)(1-P)Lfi(t-s)
О

egyenletre jutunk. Válasszuk meg a rendszer kezdeti állapotát
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úgy, hogy
Pf(0) = f(0)

legyen, azaz t=0-ban essék a teljes sűrűségfüggvény a P al
térbe. A kezdeti feltétel miatt f 2(0 ) =0 és ezzel az fi( + )-re 
zárt egyenletet nyerünk

t
; Э f l(t) 
Э + =PLf1(t) «

ds PL e x p ( - i s(1 - P ) L) ( 1  - P ) L f 1 ( t - s) .
( 2) '

Ezt nevezik az általános vezéregyenletnek.
A (2) egyenlet szembeötlő sajátságai a következők:
a) megadja az f(+) P-térbe eső részének egzakt időfüggését, 

de más információt explicit módon nem tartalmaz;
b) van "memóriája": a t időpontbeli megváltozás az összes 

előző időponttól függ, ezt fejezi ki az időkonvolució;
c) "irreverzibilis": durván szólva az eredetileg a P-térben 

lévő teljes sűrűség kiszivárog ebből a térből, s igy a 
P-térbeli leirás számára információ vész el.

Most két, nagyon általánosan alkalmazható példán kövessük vé
gig a P-tér kiválasztásának, a vezéregyenlet levezetésének, 
közelitő megoldásának folyamatát, megfigyelve az alkalmazható
ság eközben kirajzolódó határait.

Kényszernek alávetett egyensúlyi rendszer 
(mikrokanonikus sokaság) makroszkopikus fej

lődése
Vegyünk szemügyre egy N részecskéből álló rendszert. Korlátoz
zuk tárgyalásunkat a klasszikus kvantumstatisztika területére. 
(Ezzel a szuperfolyékonyság jelenségét kizárjuk vizsgálódá
sainkból, egyébként a leirás nem különbözik a kvantummechani
kaitól.) A rendszer állapotát a 6N dimenziós fázistér egy x 
pontja jellemzi. A fázistérbeli f(x,t) valószinüségi eloszlás 
az (1) egyenletnek tesz eleget. Válasszuk ki azokat a fizikai 
mennyiségeket, amelyekkel a rendszer makroszkopikus állapotát 
jellemezni akarjuk. Legyenek ezek

{ A 1(x ) , A 2(x ) . . . . A n ( x)}5A(x ) .
Ezektől megkívánjuk, hogy 1. függjenek sok részecske állapo
tától, 2. változzanak lassan a részecskéket jellemző egyedi 
mennyiségekhez képest. A 2. követelmény azt jelenti, hogy a 
rendszer az A(x) változását jellemző időkhöz képest igen gyor
san egyensúlyba jut. A mozgásállandók messzemenően teljesitik 
a fenti kívánalmakat, ezért őket az A(x)-be mindig beleértjük.
Preparáljuk most a kezdeti állapotot az A(x0)=a° előírással. 
Azaz vessük alá a rendszert annyi és olyan kényszerfeltételnek, 
amennyi és amilyen a kiválasztott állapothatározók aj ,a°,.. .a° 
rögzített értékét biztosítja, a kényszerrel összeférő egyensúly
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azonnal beáll.
Kérdés, ha eltávolítjuk a kényszert, hogyan fejlődik a rend
szer a kiválasztott makroszkopikus állapothatározókkal mérve. 
Nézzük meg, mi történik a fázistérben. Mikroszkopikusan a 
rendszer t idő alatt xo-tól x+-ig mozog, a választott fázis
függvények A(xp)-tól A(x^.)-ig. A mérés A(x + ) numerikus értékét 
szolgáltatja. Mivel a kezdeti állapotot makroszkopikusan de
finiáltuk, az x0-ról csak annyit tudunk, hogy az A(x0)=a° 
meghatározta S(a°)fázisfelületen helyezkedik el. Az ismételt 
kísérletek során e felületnek, amelyet a termikus egyensúly
ban lévő rendszer fázispontjai egyenletesen töltenek be 
(mikrokanonikus eloszlás), bármelyik véletlenszerűen válasz
tott pontja lehet kezdőérték. Ezért azonos makroszkopikus kö
rülmények között a kísérlet kimenetele (A(x ̂ ) értéke ; különbö
ző .
Legyen

g(a,t)daEg(a1a2...an,t)daida2.•. da n 
annak a valószínűsége, hogy

a j < A j ( x + ) < a j + d a j ( j = 1 , . . . , n ) .
A g(a,t)ismeretében az ismételt kísérletek középértékét, 
otj(t)-t, kiszámíthatjuk

otj ( + ) = Ja j g ( a , t)da (j = 1... .n). (3)

Ezek a függvények írják le a rendszer makroszkopikus fejlődé
sét. A fő feladat tehát a g(a,t)-t meghatározó egyenlet meg
keresése .
Mit tudunk?
1. Ismerjük a mikroszkopikus mozgásegyenletet

f ( x , t) = exp(-itL ) f(x,0 ) .
2. Tudjuk, hogy a rendszer a kezdeti állapotban mikrokanonikus 

eloszlású
f(x,0)=ő(A(x)-a°)/W(a°) ^
W(a)=/dx ő(A(x)-a).

3. Definíció szerint igaz, hogy
g(a,0) = ô(a-ao) = jïï16(aJ--a?).

Ezen ismeretek felhasználásával kell egyenletet találnunk 
g(a,t)-re. A g(a,t) és f(x,t) közötti összefüggés nyilván

g(a,+)=Jdx ő(A(x)-a)f(x,t), (5)
azaz g(a,+) a fázistérbeli eloszlásnak az A(x)=a kapcsolattal 
meghatározott S(a) felületre eső része. Az f(x,+)-t f(x,0)-ial 
kifejezve és az f(x,0) helyébe a (H) mikrokanonikus eloszlást 
téve
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(6)g ( a , t ) = /  dX 6 ( A ( x ) - a ) e x p ( - i t L ) ő ( A ( x ) - a 0 ) / W ( a o )

adódik. Ez az alak már mutatja, hogy az exp(-itL)-ben tárolt 
összes információból csak az a rész "fontos", amit ez a' 
mátrixelem tartalmaz. Másképpen: az f(x,t) kifeszitette Hilbert- 
tér helyett csak az az altér, amelyet olyan függvények alkot
nak, amelyek x-től csak A(x)-en át függnek. Ebbe az altérbe 
tartozik f(x,0)is!
Erre az altérre vêtit a

Gi(x)=PG(x)= f d x ’ <5 ( A ( x 1)-A(x))G(x)
wTATxT) ” (7)

előírással megadott P operátor, amely mintegy "átlagolja" a 
G(x) függvényt az S(A(x)) felületen. (5) és (7) összevetéséből 
látszik, hogy

g(a,+)=W(a)[fi(x,+)]A (x >=a (8)
vagy

ahol
9 (a,t) = W(a)<f(X ,t); a > ,

<G ( X , t ) ; a > ~ wX~a~T íclx ̂ (A ( x )-a )G ( x , t )

(9)

(10)

a G(x,t)fázisfüggvény S(a) felületen vett mikrokanonikus köze
pe. A (8) és (9) forma természetesen ugyanazt fejezi ki, mint 
az (5) összefüggés, ám számunkra kedvező formában: a "fontos" 
mennyiség segítségévei. Mivel Pf(x,0 ) = f(x,0), a (2) egyenlet 
fi(x,t)-re közvetlenül‘alkalmazható, s igy egyenletet nyerünk 
g(a,+)-re. Ennek levezetése egyszerű, de hosszadalmas, ezért 
itt mellőzzük, [3] -ban részletesen megtalálható. A végered
mény

if“ bj(a)9(a,t)} 
J.= 1 J t n n

■f d S jöa'l I ) К n<(a ,a ' ; s)-j|-r
3aJ W ( a '" ) (11)

ahol
V ; ( a ) = < d A : / d t ; a >,

d A ; -icfi-p'íi dAi/Kjk(a,a'; s)=<-^ e lsU j ( 1 - P )-^pő ( A ( x )-a » ) ; a > . (12)

A vj(a) mennyiség az Aj átlagos változási sebessége az S(a) 
felületen, Kjk(a,a',s) a memóriafüggvény, ez őrzi a figyelmen 
kivül hagyott (1-P)-tér emlékét.
A (11) egyenlet egzakt, teljesen egyenértékű (l)-gyel, formá
ja azonban alkalmassá teszi arra, hogy fizikailag áttekinthe
tő közelitések kiinduló pontjául szolgáljon. Használjuk ki az 
A(x) fázisfüggvényeknek azt a megkövetelt tulajdonságát, hogy 
lassan változnak, és hanyagoljuk el a (dA/d+)2-nél magasabb 
rendű tagokat. Ekkor a (11) egyenlet
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М а . 1 2  ^ {vj(a)9(a,t))

= /ds I I -т~{ K jk(a,s)W(a) 
о j-ik-i daj J 3a âia./,4--s).>^0(Â3^ ^ } +0(AJg) (13)

alakúra egyszerűsödik,
Kjk(a, s) = <[Áj(s)-Vj(a)][Ák(0)-vk(a)];a>
Áj(s)=e'sLÂ(0) (14)

memóriafüggvénnyel, ami éppen az időderiváltak egyensúlytól va
ló eltérésének időkorrelációs függvénye. Ez bepillantást enged 
a rendszer memóriájának működési mechanizmusába: az elhagyott 
(1-P)-tér az átlagoktól való eltérésekben, a fluktuációkban 
jelenik meg. A (13) egyenletben fel lehet ismerni a makroszko
pikus transzportjelenségek leírásából ismert Fokker-Planck- 
egyenlet általánosított formáját. Ha feltehetjük, hogy a rend
szer adott pillanatbeli változása nem függ a megelőző időktől 
(Markov-folyamat ) , vagyis ha a t-s+t helyettesitést elvégez
hetjük, továbbá feltehetjük, hogy a K:k(a,s) s növelésével

• ,t ,°° , ,gyorsan csökken, vagyis az j —> j helyettesitest elvégezhetjük,
о о

a klasszikus Fokker-Planck-egyenletet nyerjük.

Hátra van még a (3) egyenlettel megadott otj( + ) mennyiségekre vonatkozó moz
gásegyenlet felirása. Ez azzal a feltevéssel tehető meg, hogy a 
t = 0  időpillanatban Ő(a-a°) alakú g(a,t) függvény az idők folya
mán elég "éles'' marad ahhoz, hogy a termikus fluktuációnál 
kisebb hibával a függvény átlaga egyenlő legyen az átlag függ
vényével. Az átlagra a

d a . ( t )  +
— ^ — = V j  ( a  ( t  ) ) + J d s ^ { K j . J l ( a ( t - s ) , s ) F £ ( a ( t - s ) )

(a(t-s) s )
egyenlet érvényes, ahol

Рк(а)“э!~ 1 °9 w ( a ) 
az un. termodinamikai erő.
Ez az egyenlet már erősen emlékeztet az irreverzibilis termo
dinamika Onsager-féle törvényére és néhány további, az A(x) 
fázisfüggvényekre tett feltevéssel abba át is vihető.
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Gyenge perturbáció esete
írja le a rendszert a

H= H0 + H *
Hamilton-operátor, és érdeklődjünk a H0-lal felcserélhető 
A ={A 1 , . . . , An ) fizikai mennyiségek átlagértéke iránt. E problé
ma számára az a természetes reprezentáció, amelyben Ho és A 
diagonális. Megkívánjuk, hogy ebben a reprezentációban H'-nek 
ne legyen diagonális eleme. A keresett átlagérték

ot( t ) = Sp{ Af ( t ) } ,

ahol f(t) a sűrűségmátrix. Mivel A diagonális, f(t)-nek csak 
a diagonális elemeire van szükség az átlagérték számításához. 
Vetítse ki tehát p a diagonális részt az f (t)-ből

Pf(t)=fd (t)

(1-P)f(t) = f0 .d (t ) •
A (2) egyenlet akkor zárt f(j(t)-re, ha

P f ( 0 ) = f ( 0 ) ,
azaz, ha a kezdeti feltétel az, hogy a sűrűségmátrix +=0-ban 
diagonális. Ez egy kezdeti véletlentázis-feltevésnek felel 
meg.
[Az elnevezés jobb megértéséhez zárójelben villantsuk fel a sű
rűségmátrix definícióját [1]. Legyen ip tiszta állapot, azaz ha
tározzák meg annak a sorfejtésnek C n együtthatói, amelyet ope
rátorok egy teljes rendszerének Un sajátfüggvényei szerint 
végzünk el

Ф=1п CnUn-
Egy A fizikai mennyiség a átlagértéke ebben az állapotban

; = У . A . C * C  .
L n ’ n n ' n n ' na;

Egy nem-tiszta állapotot tiszta állapotok inkoherens szuper
pozíciójaként Írhatunk le

P ( i h ( i ) ,
'' az i-edik tiszta állapot statisztikai súlya. Ilyen álla- 

pótban az A mennyiség átlagértéke
_ V „( i )„( I )_v л V „(i)p(l)*n (i) 
L Ir L n Tn n TnL,r n T n = Sp{Af }

Az itt megjelenő
fn»n=IiP( \ ) Л  i ) * p (  i )
n ' n u I r n ' n

mennyiségek alkotják a sűrűségmátrixot, amelynek nem-diagonális
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elemei eltűnnek, ha C^')-t és véletlen eloszlásuaknak
tételezzük fel.] n n
írjuk fel fj(t)-re a (2) általános vezéregyenletet

d f d ( + )  , +i — -PLf d ( t ) - i / dsPL exp[-i s( 1 —P)L] (1—P)l_fd(t — s);
itt L=L0+AL’, L ’ nem diagonális.

A [4] munkában részletesen leirt, egyszerű, de hosszadalmas 
számolás után a sűrűségmátrix egyik, mondjuk kk-adik elemére 
a
dfkk(t) t

-=A2 l j ds wkp(s)[f aa(t-s)-f kk(t-s)]+0(A3f )dt Л/к°
egyenlet adódik, ahol

(15)

Ш кЛ W 5,k~fi' k£
2 / E k~ E £ Nсо s (— -— s ) ,

az E.-k pedig a H0 sajátértékei.
Használjuk ki, hogy a À kicsiny, ezért dfkk(t)/d+ is kicsiny, 
igy nem követünk el nagy hibát, ha az f k)í.( t-s ) + f к к ( t) helyette
sítést megengedjük, akkor az s szerinti integrálás elvégezhe-

E - Eff , / % 2 I » |2 ti . , к Z .
í ds“ kí(s)'í7lHkel r - rr- s , n ( ^ --- 1 ).

[A t-»-«» határesetben

í-ír-sin(-i-lt)»wí(Ek-E!,).] (16)
к Z

Egy i-vel jelölt állapot állapothatározói közül tüntessük fel 
külön az E energiát és jelöljük a teljes operátorrendszer 
többi tagjához tartozó kvantumszámokat együttesen a-val

kZ H( Ea;E ’a ' )

f kR( "*■ K  Ea ; t ).

így a (15) egyenlet a

1 Ш = е 1 - Х21 J ^ i H Í E a í f a n l ^ s i a ^ - t )

alakot ölti.

E * a ,fl ' E-E fi

x{f(E,a,;t)-f(Ea;t)}

Csábitó volna a (16) határátmenet segítségével megszabadulni 
az energiaszintekre vett összegtől. Ha a t nagy a sin függ
vény gyors oszcillálása miatt az összeghez
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I E-E ' I * 0 ( fi / + )
energiaintervallumból származik járulék, ez durván

N(E)*0(fi/t)
számú energiaszintet jelent, ha N(E) a nivósürüség. 
Ha ez >>1, azaz

t
N ( E )ti<<0 ( 1  ) (17)

a £ JdE'N(E') helyettesités elvégezhető, s a (16) felhasz- 
E '

nálasával a
t)- x ^  (W(a a ’)'f(Ea';t)-W(a,a)f(Ea;t)} (18)

a *
egyenlet adódik. (Itt bevezettük a

W(aa’) = W(a ’a)=|^|H(Ea';Ea)|2N(E)

jelölést, amely az egységnyi idő alatti átmenet valószinüsé- 
gét jelenti). Ez a Pauli-féle vezéregyenlet, amely kvantum- 
mechanikai nivók betöltésének időbeli változását adja meg. 
(Eredeti levezetésében Pauli azt a kvantummechanikával össze 
nem férő feltételt is kihasználta, hogy az állapotfüggvény 
kifejtésében szereplő együtthatók minden időpontban véletlen 
eloszlásuak. Látjuk hogy ez a feltevés szükségtelen.)
Térjünk vissza egy pillanatra a (17) összefüggéshez, amely
nek teljesülése, a perturbáció gyengesége mellett, szükséges 
feltétele a (18) egyenlet (15)-ből való levezetésének. Hogy 
(17) nagy t-re iÿ igaz legyen a nivósürüségnek nagynak kell 
lennie. Az állapotsürüség viszont nagy rendszereknél a sza
badsági fokok számával arányos, igy a rendszer mérete véges 
À esetén határt szabhat annak az időintervallumnak, amelyben 
a Pauli-egyenlet érvényes. Az egyenlet egzaktul érvényes min
den időben, ha (1) először a rendszer mérete tart végtelen
hez (2) A-*o és (3) +-*» úgy, hogy A2t állandó. (Ez az un.
Van Hove-határeset.)

A vezéregyenlçttel meghatározott mennyiségek
időfüggése

Vegyük szemügyre a vezéregyenletek egy egyszerű prototípusát 
példaként. Vizsgáljuk a

A 2 Jtds K( s, A )G ( t- s ) (19)
egyenlet megoldását, feltéve, hogy itt G(+)és K(s;A) egyszerű
en függvények és G(0)=1. Kicsiny A esetén dG/dt is kicsiny, 
ezért G(t-s)=G(t)+0(A2).
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Ekkor (19) a

Ä p - - X 2/+ds K(s;À)G(t)+0(x2)

alakba írható. На К nullától végtelenig integrálható, van 
egy olyan tm időpont, hogy + >тт esetén

t TI ds K(s;A) 'v J mds K(s;A) 
előirt pontossággal. így t>>xrT]-re

f"*"ds / s d s ’ K( s ’ , A ) 'v tJTmds K(s,A) 
о о оés ezzel a
G( + ) 'v exp[-À2t |Tmds K( s , A ) +0 ( A 4 ) ]

о

közelitő időfüggést nyerjük. A Van-Hove-féle határesetben 
(A-Ю, A2 + = áll) ez a függés egzakt.

Hogy megnézzük, mit illetnek az exponenciális időfüggéshez 
vezető elhanyagolások, járjuk be a fordított utat.
Tegyük fel, hogy

G(+)=exp[-yt] y>0.

Ezt (19) -be Írva
Ye-Yt = A2/ ds K(s,A)e s \

azaz .+ ° vcy=A2/ ds K(s,A )
О

adódik. Ahhoz, hogy egy időfüggetlen у létezzen K(s,A)-nak 
exp[-Ys]-nél gyorsabban kell 0-hoz tartania. Ekkor

Y=A2/ ds«(s,A)e^S . 
о

Mindez azt jelenti, hogy tiszta exponenciális időfüggés csak 
legalább exponenciálisan bomló memória esetén várható. Láttuk 
azonban, hogy a memória fázisfüggvények időkorrelációs függ
vénye. A fluktuációk (amelyeket a figyelembe nem vett altér 
okoz a megfigyelt mennyiségekben) a memóriafüggvényt elvben 
még periodikussá, vagy majdnem periodikussá is tehetik. Ez a 
Poincaré-féle visszaérés. Kimutatták azonban, hogy ha a kicsiny 
fluktuációktól eltekintünk, a Poincaré-ciklus, ha kialakul is, 
igen hosszú [5]. Egy Ponicaré-cikluson belül az időfüggés

G ( t ) = exp [ - Yt] +0 ( A 4 t ) + A 2- (korlátos, de nem exponenciá
lisan bomló függvény)

alakú.
Bár példánk speciális volt, néhány általános következtetést 
sugall: először, hogy az exponenciális bomlás nem általánosan 
igaz, hosszú idő eltelte után más tipusu függés fedheti el; 
másodszor, G(+) alakja nagy de véges rendszerek esetén lehet, 
hogy csak korlátozott időtartamra érvényes az alkalmazott 
közelítés miatt.
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Összefoglalás
Azoknak a fizikai mennyiségeknek az időbeli fejlődését, ame
lyek olyan időskálán változnak, amely nagy a többi változóra 
vonatkozó statisztikus egyensúly beálltához szükséges időhöz 
képest, de kicsiny a Poincaré-féle visszaérési időhöz viszo
nyítva, a klasszikus statisztika (termodinamika) egyenleteivel 
(Fokker-Planck-egyenlet, Onsager-egyenlet stb.) Írhatjuk le. 
Ezek az egyenletek a makrovilág irreverzibilis fejlődését fe
jezik ki, és úgy származtathatók a mikrofizika reverzibilis 
egyenleteiből, hogy az utóbbiakból a mérés számára hozzáfér
hető, "fontos" mennyiségekre vonatkozó információt kivetítjük, 
a többit veszni hagyjuk. Ez az információveszteség teszi meg- 
fordithatatlanná a szemügyre vett folyamatot.
Hogy egy rendszert jellemző valamely mennyiség a klasszikus 
statisztika egyenleteinek tesz-e eleget, az a mennyiséghez 
tartozó időskálán kivül függ a rendszer kezdeti állapotának 
megfelelő preparálásától is, és általában csak a posteriori 
dönthető el.

Példa: Nehéz ionok mélyen rugalmatlan ütközése [6,7]
Térjünk vissza a Bevezetésben említett példánkra. Két nehéz 
ion ütközését mélyen rugalmatlannak mondjuk, ha: a céltárgy 
és a bombázó rész azonossága lényegében megőrződik, bár tete
mes tömegátadás is végbemegy; a szögeloszlás erős anizotrópiája 
a gyors felületi ütközés jellegzetességeit mutatja (a kölcsön
hatási idő Tin+ ^ (1СГ 2...lO-?0) sec); a Coulomb-gát feletti 
kinetikus energia nagy része igen rövid idő (<10-21sec) alatt 
a fragmentumok gerjesztési energiájává disszipálódik; a 
fragmentumok nivósürüsége a magas gerjesztési energia miatt 
igen nagy, igy igen sok reakció'-csatorna van nyitva.

e=-*<o

l.ábra. Klasszikus trajektóriák mélyen ru
galmatlan ütközésben.
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Az 1.ábrán a folyamat klasszikus képe látható. Az ütközési pa
raméter egyértelműen meghatározza az eltérités szögét is. A 
surló (grazing) beesést (2. trajektória) létrehozónál kisebb 
ütközésiparaméter-érték vezet a mélyen inelasztikus szóráshoz 
(3., 4., 5. trajektória). Látható, hogy a kölcsönhatási idő 
nő az eltéritési szög csökkenésével. A kísérletekben együtt 
észlelt +0 és -0 szög azáltal választható szét, hogy az ener
giaelosztásban két komponens jelenik meg. A kisebb energia- 
veszteséghez tartozó csúcsot tulajdoníthatjuk a 3., a másikat 
a 4. trajektóriának. A 2. és 3. ábra a “* °Ar (388 MeV) + 2 3 2Th 
reakció végtermékeinek energia-, illetve elemeloszlását mutatja.

2.ábra. Az E* teljes gerjesztési energia normált 
P(E*) eloszlása klórra, különböző labora
tóriumi eltéritési irányoknál, a 
** °Ar ( 388 MeV ) + 2 3 2 Th ütközésben.

A 0gr surló szöghöz közeli 30°-os szögnél kicsiny a kinetikus- 
energia-veszteség, azaz kicsiny E* gerjesztési energia jelenik 
meg. Kisebb szögeknél vagyis nagyobb kölcsönhatási időknél az 
átlagos energiaveszteség nagyobb és az eloszlás szélesebb lesz. 
Az elemeloszlás átlagértéke lényegében állandó, a szélesség 
monoton módon nő. A bemutatott eset igen nagyszámú különböző 
mérésre jellemző tipikus példa.
Igen ritka, szép jelenségre leltünk a mélyen rugalmatlan szó
rásban: fejlődésének különböző fokán figyelhetünk meg egy fo
lyamatot a szögeloszlás tanulmányozása révén, különböző szórá
si szögekhez különböző kölcsönhatási időket rendelve.
A Bevezetésben emlitett kisérleti körülmények, valamint a 
2. és 3. ábrán látható eredmények azt sugallják, hogy az e 
cikkben tárgyalt relaxációs folyamatok egy esetével állunk
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3 . ábra . Normált P( Z i ) elemeloszlás a i,0Ar(388 MeV) + 23 2Th 
ütközésben különböző eltérítési irányoknál.

szemben. Nehéz volna annak elemzése, hogy vajon teljesülnek-e 
azok a feltételek, amelyek a klasszikus statisztika egyenletei
hez vezettek, ezért úgy járunk el, hogy feltesszük ezen egyen
letek alkalmazhatóságát és megvizsgáljuk, hogy leirják-e 
konzisztens módon a jelenséget.
Válasszuk ki az A makroszkopikus állapothatározókat: legyenek 
ezek a fragmentumok E* gerjesztési energiája vagy a fragmentu
mok Zj, Zz=Z-Zi töltése, stb. Jelöljünk ki az érték közül 
egy cellát az

V f <A<AN+AA2
előírással. Jelöljük az A^-hez tartozó cellában a csatornák 
számát N-nel és ezen N számú csatorna "betöltési" valószínű
ségét PN-nel, legyen wM N (t )=w^M (t ) az átlagos átmeneti való
színűség egy N cellába tartózó csatorna és egy M cellába tar
tozó csatorna között. A PN betöltési valószínűség időfüggését 
a

dpN(t) 
d t = 1M "m n( + >ínpm < + >'■MPN(t)}

Pauli-féle vezéregyenlettel Írjuk le.
Ha a diszkrét makroszkopikus A állapothatározókat folytonos 
z változókkal helyettesítjük az egyenlet a
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Jd z 'w(zJz;t){p(z)P(z,,+)-p(z')P(z, + )}
alakot ölti', p(z) a csatornasürüséget jelenti. Mivel а т;п + 
kölcsönhatási idő kicsiny, fel lehet tenni, hogy csak egymás
tól nem nagyon különböző csatornák között van lényeges való- 
szinüséggel átmenet: w(z’,z;t) csak z'-z-ге különbözik zérótól, 
ezért P(z',t) és p(z') z,=z körüli sorfejtésében a második 
tagnál megállhatunk. E feltevéssel a következő transzport
egyenlet adódik:

Э..р.( d(z,t)P(z,t) ]+ ez (z, + )P(z,t)], (20)
ahol

ci(z,t)=p(z)3y2(z,t)/3z-28c2(z,t)/9z 
ez (z,t) = p(z)p 2(z,t).

Bevezettük a
y 2(S, + ) = - ^ J d U 2W ( E , £ ;  + )

W z ’-z ; t ) = w( z ’ , z ; t ) .
A levezetés során W(E,Ç,t)-t E = z körül sorba fejtettük.
Látjuk, hogy a (20) egyenletben fellépő и  és -2 transzport
együtthatónak időfüggése w(z’,z;+) időfüggéséből származik. 
Mivel w ( z ' , z ; t ) =0 +>x,nt-re,ugyanígy ci=>-2=0. Tegyük fel, hogy 
a kölcsönhatási időn belül viszont állandók. Egyidejűleg em
lékezzünk arra, hogy a kölcsönhatási időt a klasszikus kép 
szerint az eltéritési szög méri, igy a megfelelően normált 
hatáskeresztmetszet egy adott szögnél a

^ ^ = T |[c1(z)P(z,t)] + g4"-[c2(z)P(z,+)] (21)

egyenlet megoldása t = тjnt(0)-nál. A c 1 (z ) = -v,c2(z) = D (v és D 
állandó) helyettesítéssel (21) a

p(z,t) = (4frDt) 1/2exp[-(z-vt)2/(4Dt)]
eredményre vezet. P(z, + ) maximuma zrnax = vt, félértékszélessé- 
gének négyzete Г2=(16£n2)Dt. Ezek az eredmények husonlitan- 
dók össze +=т;n+(0)-nál a 2. és 3. ábrán látható P(zHE*,0) 
és P(z=Zi,0) eloszlásokkal. Meg lehet adni olyan v^, Dt , 
vZi» D̂ i értékeket, amelyekkel a kisérleti eloszlások kon- 
zisztesen leirhatók.
Ebből az a következtetés adódik, hogy a sokrészeeske-átadó 
reakciókat lehet statisztikusan tárgyalni: be lehet vezetni
a kisérletileg meghatározott mennyiségekkel közvetlenül 
összehasonlítható makroszkopikus változókat, amelyek időfüggése
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klasszikus transzportegyenlettel irható le.

Szakmai lektor: Lovas R e z s ő
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ATOMKI Közlemények 20 (1978) 329-343

REZONANCIA-JELENSÉGEK NEHÉZION-REAKCIOKBAN *
CSEH JÓZSEF

ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

A történeti utat követve a jelentősebb kísérletek és 
modellek felemi itésével áttekintjük a nehézion- 
reakciókban mutatkozó rezona neiajeIenségeket.

Coulomb-gát alatti rezonanciák
1960-ban Chalk Riverben az első tandem generátorral végezték 
azt a nehézion-kísérletet, amelyben először mutatkoztak rezo
nanciák [1]. A céltárgy és a bombázó részecske egyaránt 12C 
volt. A kísérlet elsősorban asztrofizikai szempontból Ígérke
zett érdekesnek, tekintve, hogy a csillagtüzek karbonciklusára 
nézve a hatáskeresztmetszet mérése értékes információkkal szol
gálhatott. A várakozással ellentétben a gerjesztési függvények 
a Coulomb-gát környékén rezonanciákat mutattak (1.ábra), me
lyeknek szélessége ^100 keV volt, és mint a részletesebb vizs
gálatokból kiderült, a 12C+12C csatornába való bomlásukhoz 
igen nagy - a Wigner határral összemérhető - redukált szé
lesség tartozott. A két alacsonyabb energiájú rezonancia 
spin-paritására 2+, ill. 4 + adódott. Hasonló kísérletek a 
1 2 C+lE0 reakcióban kevéssel szélesebb rezonanciák jelenlétét 
mutatták, mig a 160+160 rendszer gerjesztési függvénye simá
nak bizonyult.
A rezonanciák láttán a kísérletezők a következő kvalitatív ér
telmezést javasolták. Az ütközés során a két szénatommag össze
tapad , de nem olvad eggyé, a reakció időskáláján mérve számot
tevő ideig egy kvázimolekuláris állapotban létezik. Ez a sajá
tos szerkezet okozza, hogy különálló állapotok figyelhetők 
meg: hogy ezek nem keverednek bele a 21*Mg egyéb nívóiba. A 
speciális cluster-szerkezet magyarázza a 12C+12C csatornába 
történő bomlás nagy valószínűségét is.

A Magfizikai Őszi Iskolán /Mátrafüred, 1978.október 9-19/
elhangzott előadás.
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l.ábra. Különböző kimenő csatornákra vonatkozó
gerjesztési függvények a 12C+12C reakcióban 
Az energiatengelyen a nyil a Coulomb-gát he 
lyét jelzi.

2 .ábra. Összetett atommagok kölcsönhatását leiró 
potenciál alakja (a Coulomb-gát körüli 
energiával rendelkező (12C+12C)-hez hasonló 
rendszerek esetében).
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A kvázimolekuláris állapotokra alapozva kvantitatív számításo
kat is végeztek. A két összetett atommag kölcsönhatását leíró 
potenciált - a Coulomb-, a centrifugális és a Saxon-Woods— 
-alakú nukleáris' potenciál összegét - a 2. ábra mutatja. Ehhez 
a potenciálhoz alaguteffektussal bomló kvázikötött és a gát 
fölött elhelyezkedő virtuális állapotok tartoznak. Az első áb
rához képest azonban ezeknek az állapotoknak túlságosan ritkán 
elhelyezkedő és túlságosan széles rezonanciák felelnek meg. 
Nogami és Imanishi ezért az alábbi felvetést használta számí
tásaiban. A kölcsönhatás során az egyik 12C mag az első 2+-os 
gerjesztett állapotába kerül, ezáltal a relativ mozgás számára 
rendelkezésre álló kinetikus energia csökken, és a rendszer 
egy kvázikötött állapotba jut (3.ábra). Számításaik reprodu
kálták az ismert 2+ és 4 + spin-paritásokat és a rezonanciák 
egyéb jellemzőit.

3.ábra. A Nogami-Imanishi-modellben szereplő
kvázimolekuláris állapotok létrejötte.

Az első méréseket hamarosan kiterjesztették a kisebb energiák 
felé, és a 12C+12C reakcióban újabb rezonanciák létére derült 
fény. Az 160+160 ütközés hatáskeresztmetszete az energiának 
ismét sima függvénye volt. A kísérleti eredmények ismeretében 
Michaud és Vogt mutatott rá arra, hogy a Nogami-Imanishi-modell 
keretében nincs mód az újabb rezonanciák értelmezésére. Az ő 
elképzelésük szerint a doorway állapot 12C+3a konfigurációként 
valósul meg (4. ábra), és igy a szabadsági fokok nagyobb száma 
miatt több rezonancia magyarázatára van lehetőség. Ezt az el
képzelést azonban nem fejlesztették kvantitatívvá, rezonancia
paramétereket nem számítottak ilyen módon. Újabb fordulatot 
jelentett az értelmezés terén Kondo és társai munkája, mely 
szerint a Nogami-Imanishi-modell eredeti formájában mégis al
kalmas a később felfedezett rezonanciák magyarázatára. Mind
össze arra van szükség, hogy a számítás során tekintetbe vett 
belső gerjesztéseket ne korlátozzák az egyik mag 2+-os állapo
tára .
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Statisztikusbomlás
“Na+P
23Mg+N
20Ne+o.

t

C+12n

Nem-statisztikusbomlásго
16
Ne + c* 
0+ eBe

Rugalmas potenciál - szárás

« Î

Fluktuációk

(a)

Közbenső
szerkezet

(b)

Durva
szerkezet

( c )

4.ábra. A Michaud-Vogt-modell sematikus illusztrá
ciója. A C+3a clusterizáció a doorway 
állapot szerepét játsza, A vonalak a kü
lönböző tipusu kölcsönhatásokat jelzik.

A Coulomb-gát alatt megjelenő rezonanciák nagyon kevés nehéz
ion-rendszerre jellemzőek. Elegendő bizonyitó erővel és rész
letességgel csak a 12C+12C és a 12C+160 reakciókból állnak 
rendelkezésre adatok. A megjelenésükhöz szükséges feltételeket 
kutatva kiderült, hogy fontos szerepet játszik a közbenső 
rendszerre jellemző nivósürüség és a nyitott csatornák száma 
(I. táblázat). A felsorolásból láthatóan mindkét, szám a 120 12C 
esetben a legkisebb, és majdnem mindkét jellemző tekintetében 
a második legkisebb értékkel a 12C+160 rendszer rendelkezik.
A kis nivósürüség követelményének megfelelően az energia-im
pulzusmomentum sikon a molekulaállapotok számára csak egy kes
keny ablak áll rendelkezésre ( 5 . ábra ) . A 2l,Mg-re vonatkozóan 
Yrast vonalnak az alapállapoti rotációs sáv kisérletileg is
mert állapotai által meghatározott é s extrapolált egyenest tekintik.
Az azonos impulzusmomentumu állapotok közül itt a legalacson' bt 
energiájuak helyezkednek el, tehát innen jobbra és lefelé defi
níció szerint nincsenek a 2 4Mg-naк nivói. Becslések azt mutat
ják, hogy nem messze ettől a vonaltól az állapotok sűrűsége 
tetemesen megnövekszik, és ez a másik irányból is határt szab 
a molekularezonanciák létének.

Figyelembe véve a tabellázott mennyiségeket a már ismerteken ki- 
vül elsősorban a 9Be+12C rendszertől várhatnánk további rezo
nanciákat. A mérés azonban lassan változó gerjesztési függ
vényt szolgáltatott, mutatván a gyengén kötött valencianeutron 
fontos szerepét. A kísérletet elvégző fizikusok következteté
se szerint a rezonanciák megjelenésének egy további szükséges 
feltétele, hogy a reakcióba lépő két atommag a-tipusu
(Z = N=~2n; n=l,2 , . ..) legyen.
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I. táblázat
Néhány nehézion-rendszer jellemző adatainak összeha-

sonlitása

Közbenső
mag

Reakció E
X

( MeV )
Relativ
szint-
sürüség

A nyitott 
csatornák re
lativ száma

2 °Ne 1 °B+1°B 36.1 37 160
21Ne 9 Be+12C 21.7 '3.3 7
22Na 1 0 B+12C 23.0 15 14
2  3Na 3 1 B+12C 23.8 1 1 14
24Mg 1 °B+19n 35.4 1 0 0 350

1 2 c + 1 2 c 2 0 . 6 1 1

25Hg 1 2 c + 1 3 c 22.9 7.1 13
26Mg 1 3 c + 1 3 c 28.9 36 48

1 2 с + 1Цс 25.7 13 1 2

2 6 A1 1 2 c+14n 2 2 . 6 23 13
27Mg 1 3 c + 1 4 c 27.2 44 170
2 7 A1 1 3C + 1 4 N 30.7 98 440
28Mg 1 4 c + 1 4 c 27.4 27 1 0 0

28Si 12c + 1 6 o 25.2 3.8 3.9
1 4 n+14n 35.8 1 1 0 300

29Si 1 3 c + 1 6 o 28.6 59 125
30Si 1 2 C+160 31.9 130 340

1 4 c + 1 6 o 31.0 98 2 2 0

31P 1 2 C + 1 9 f 32.1 350 1 .8x10 3
3 2 s 1 2 C+20Ne 29.1 43 75

1 6 0 + 1 6 0 27.3 2 2 34
3 6Ar 1 2 C+24Mg 28.1 130 300

1 6 0+2 °Ne 31.4 450 1 .5x103
4 °Ca 1 2 C+28Si 26.7 185 170

1 6 0 +24Mg 31.2 1 .0x103 2 x103
2 °Ne+z °Ne 36.4 7.9x103 2 .4x104

14 “Ti 2 0 Ne+24Mg 34.8 4.2x104 8 x10 4
“ 8 Cr- 2 4 Mg+2‘>Mg 36.4 2 .8x10 5 2 .9x105
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5.ábra. A molekularezonanciák ablaka a Mg 
esetén.

Rezonanciák magasabb energiánál
A gyorsitótechnika fejlődésével lehetővé vált a mérések ki- 
terjesztése a nagyobb energiák felé. Rugalmas szórási eredmé
nyeket mutat a 6.ábra. Ezek a gerjesztési függvények a követ
kező sajátosságokkal rendelkeznek. Egyrészt átlagosan 3 MeV 
szélességgel a potenciál szórásra jellemző csúcsok jelentkez
nek bennük. A leírásukra alkalmas potenciáloknak figyelemre 
méltó vonása a nagy felületi átlátszóság. Ez nyilvánvalóan 
lényeges a molekulaállapotok létrejötte szempontjából, t.i. 
az erős abszorpció nem kedvez kialakulásuknak. Másrészt meg
figyelhető a gerjesztési függvényeken a statisztikus fluktuáci
ók jelenléte. Ezek néhány száz keV szélességüek, és a közbenső — 
mag-mechanizmus - egyes számítások szerint kvantitatív módon 
is kielégítően - ad számot eredetükről. Kimutatható továbbá 
olyan finomszerkezet léte, ami nem magyarázható (egyszerűen) 
statisztikus hatásokkal. (Volt idő, amikor statisztikus érvek 
erősen visszaszorították a molekula-állapotok fogalmát).
A fluktuációtól eltérő jelleg igazolására gyakran felhozott 
érv a különböző szögeknél és különböző csatornában azonos 
energiánál mutatkozó oszcilláció, valamint a cluster-konfigu- 
rációhoz tartozó nagy redukált szélesség.
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6 .ábra. 90°-nál mért rugalmas szórási gerjesztési 
függvények.

A közbenső szerkezet magyarázatára Greiner és társai az ala
csonyabb energiáknál is jó szolgálatot tevő Nogami-Imanishi- 
-modellt ujitották fel. Számításuk alapgondolata vázlatosan igy 
fogalmazható meg. A rugalmas szórási folyamatban akkor is re
zonanciák jelentkeznek, ha nem gerjesztődik az egyik fragmen
tum sem. Megfelelő energia mellett a rugalmas rezonancia lét
rejöttén kivül még bekövetkezhet az egyik mag gerjesztése is 
- ami a Nogami-Imanishi-modellben a kvázikötött állapotra 
vezetett -» és ilyen módon kettős rezonancia alakul ki 
(7.ábra). Ezek összecsatolódása hozza létre az igazi állapo
tot. A 8.ábra egy példán mutatja a modell teljesítőképességét.
Megjegyzendő továbbá a hatáskeresztmetszet energiafüggésének 
egy negyedik sajátossága: a 30-40 MeV gerjesztési energiánál 
megjelenő keskeny (<100 keV) rezonanciák léte. Ezek magyaráza
tára sokféle próbálkozás történt, többek között Greiner és 
társai emlitett modelljével.
A valencia-nukleonok szerepére nézve érdekes adalék a 160+1.3C 
példája. Az 160(13C,12C) 120 reakcióban 18.7 MeV tömegközéppon
ti energiánál rezonancia jelenik meg, melyhez az L=14 értéket 
lehetett hozzárendelni. Ugyanebben a parciális hullámban az

335



Szeparációs távolság

7•ábra. A kettős rezonancia kialakulása.

8 .ábra. A duplarezonancia-modell eredményeinek 
a kísérlettel való összehasonlítása. A 
mérést 90°-nál végezték az 1 60 ( 1 60,1 60 ) 1 60 
szórásra vonatkozóan. A szaggatott vonallal 
összekötött pontok jelzik a mért értéke
ket a pontozott vonal a tiszta potenciál
szórást tekintetbe vevő számitás jóslata, 
a folytonos vonal pedig a duplarezonancia- 
modellel számolt görbe.
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J(J+1)
9.ábra. Kísérletileg észlelt rezonanciák a 12C+12C rendszer 

ben.

1 6 0+12C rendszer 19.7 MeV tömegközépponti energiánál mutat 
rezonanciát, ezért az előbbit úgy tekintik, mint ennek a leá
nyát; a fellelhető különbségekért a molekulaállapothoz kapcso
lódó neutron-egyrészecskemozgás okolható.
A széles energiatartományban ismertté vált rezonanciák fontos 
tulajdonsága, hogy a nekik megfeleltetett állapotokat rotációs 
sávokba lehet rendezni. Az energiák és impulzusmomentumaik kö
zötti összefüggés kielégíti a szükséges feltételt; bomlásmód
juk tanulmányozása pedig további érveket szolgáltatott ennek 
alátámasztására. Egyes szerzők a legjobban ismert 12C+12C rend
szerre vonatkozóan a következő csoportosítást végzik. Bizonyos 
állapotok olyan sáv tagjai, melynek a két alapállapotban lévő 
12C cluster által létrehozott molekula forgása felel meg, mig 
más állapotokhoz 2+ spin-paritásu fragmentum tartozik. A rela
tiv mozgáshoz tartozó pályamomentum kvantumszámát L-lel jelöl
ve, az egyik alkotóelem gerjesztése következtében három rotá
ciós sáv áll elő, amelyeket a J=L-2; J=L és J=L+2 impulzusmo
mentum jellemez. Hasonló módon gerjesztődhet mindkét 12C is, 
emiatt újabb sorozatok jelennek meg. Az ismert állapotoknak 
a J-E diagramon való elhelyezkedése (9.ábra) más elképzelés 
kiindulásául is szolgál [2]. Cindro modelljéhez az a felisme
rés adja az alapot, hogy a pontok egy egyenes körül csoporto
sulnak, és az azonos impulzusmomentumhoz tartozók szórása nem 
túl nagy. A szerző értelmezése szerint a reakció során létre
jött "kétatomos molekula" rotációs állapotait látjuk. Az egyes 
állapotok azonban felhasadnak az ütközés során létrejött felü
leti vibrációnak a rotációs mozgáshoz való csatolódása miatt.
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REZONANCIÁK NEHEZEBB RENDSZEREKBEN
Az első 12C+12C kísérlet után 17 év telt el, amíg rezonanciát 
észleltek az 160+160-nál nehezebb rendszerek reakcióiban. 
2 eSi-on 12C és ie0 rugalmas és rugalmatlan szóródása a követ
kező eredményeket adja [3]. A rugalmas szórás hatáskereszt
metszete 180°-nál a Rutherford-szórásénál lényegesen nagyobb 
(a 0°-os hatáskeresztmetszet néhány százaléka). Mind a rugal
mas, mind a rugalmatlan csatornában szabályosan ismétlődő szer
kezet látható. Az 160 esetében a két csatornában lévő tagolt-• 
ság nyilvánvaló korrelációban áll; a 12C gerjesztési függvé
nyében pedig az 1-2 MeV szélességgel jellemzett durva szerke
zeten kívül finomszerkezet jelenléte fedezhető fel. A rugalmas 
csatornában maximumokhoz tartozó energián mért szögeloszlások 
a Legendre-polinomok négyzetével jól illeszthetők. A szerzők 
következtetése szerint a durva szerkezet potenciálrezonanciák
nak felel meg, a finom szerkezet pedig a közbensőmag-effektus- 
ból adódó fluktuáció [4]. A könnyebb rendszerektől eltérően a 
rezonanciák nem illeszthetők rotációs sávba, azonban a látszó
lag rendszertelen spinsorrendre kvalitatív magyarázatot ad az 
a tény, hogy az állapotok a súroló (súroló ütközésre jellemző) 
impulzusmomentumok alkotta trajektória körül helyezkednek el 
(10.ábra). (Látható, hogy a rotációs sávoknak megfelelő vona
lak kisebb tehetetlenségi nyomatékot jelentenek, mint a súroló 
trajektória). Ha valóban rezonanciák jelnnek meg a 28Si+12C 
rendszerben a súroló L értékeknél, amint azt a szórási mérések

10.ábra. Valós Saxon-Woods-völggyel számított potenciál- 
rezonanciák az 1 60+ 2 8 Si rendszerben. A külön
böző rotációs sávok (szaggatott vonalak) a 
főkvantum-számaiknak megfelelően vannak osz
tályozva. A folytonos vonal a súroló trajektóri- 
ának felel meg. A pontok a kísérletileg megha
tározott értékek.
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tanúsítják, akkor ezek várhatóan láthatók más reakciócsator
nában is. A közbenső 1*°Ca rendszer adott gerjesztési tartomá
nyában ilyen magas spinű állapotok létrehozására nehézion
reakciók alkalmasak. A 2 ‘‘Mg (1 80,1 2C ) 2 8 Si reakció gerjesztési 
függvényében [5] valóban rezonanciák mutatkoznak (11.ábra), 
de nem feleltethetők meg egyértelműen a rugalmas szórásban 
jelentkező csúcsoknak. A rezonanciákon mért szögeloszlások 
ismét egyszerű alakúak (12.ábra), az illeszkedő L értékek most 
is a súroló trajektoria körül helyezkednek el. A 2l*Mg+160 szó
rásban hátsó szögeknél mért gerjesztési függvényről ahhoz ha
sonlók mondhatók el, mint amik a 28 Si(12C , 2C)28Si-ra igazak. 
Ha azonban a potenciálszórás rezonanciáit látjuk a ki-és be
menő csatornákban, akkor nem érthető miért olyan egyszerű a 
reakció szögeloszlása. Megjegyzésre érdemes még az a tény, 
hogy a szögeloszlásoknál elfogadható illesztést jelentő DWBA 
számítások természetesen nem mutatnak oszcillációt a gerjesz
tési függvényben.

Ex(‘°Ca) (MeV)
38 42 46 50 54

11. ábra. Gerjesztési függvények a 2 ‘‘Mgt 1 s0,1 2C) 2 8 Si
reakcióban. A felső ábra 0°-nál mért alapálla
poti átmenetnek felel meg, felülről a második 
és harmadik a 28 Si alap- és első gerjesztett 
állapotára vezető reakció eredményét mutatja. 
Az ábra alján a 180°-os rugalmas szórási mérés 
pontjai láthatók. A folytonos vonalak a szem 
vezetésére szolgálnak.
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12.ábra. Szögeloszlások a 2 **Mg( 1 60 ,1 2C ) 2 8 Si (g.s.)
reakcióban. A folytonos vonalak a Legendre- 
poiinomok négyzetét mutatják. A feltüntetett 
L értékeket eggyel változtatva az illesztést 
jellemző y2 megduplázódik. A szaggatott vonal 
DWBA számolásból ered.

Más a-tipusu magokkal végzett rugalmas szórási mérések hasonló 
eredményre vezettek, nehezebb rendszerek felé haladva azonban 
egyre gyengébbek az "anomáliák" [6] (13.ábra). Transzfer reak
cióban a tömegszám növekedtével az effektus szintén csökken, 
amint ezt a 2®Si(160 ,12C )32S reakció tanusitja [7]. Ebben a 
magtartományban kevés-olyan kísérletről történt említés, mely
ben nem csupa Un tipusu önkonjugált mag szerepelt, ezek nega
tiv eredménnyel jártak [8].
A szilíciumon való oxigénszórással kapcsolatban érdekes szá
mítást végeztek Dehnhard és társai [9]. Módszerükhöz az ötle
tet a következők adták. Ismeretes, hogy a nehézion-szórások 
leírására alkalmazott folding potenciálok, amelyek az effektiv 
kétnukleon-kölcsönhatást sűrűségekkel szorozva és a magok tér
fogatára integrálva adódnak, gyakran hamis eredményre vezet
nek a Pauli-elv nem megfelelő figyelembevétele miatt. Könnyű 
magokra végzett resonating-group tipusu számítások mutatták, 
hogy az optikai potenciált paritásfüggő taggal bővitve segíte
ni lehet a hiányosságon. Ezt tették a szerzők a már említett
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13.ábra. Különböző bombázó nyalábban 12C-en 
mért gerjesztési függvények hátsó 
szögeknél (a 155° és 175°TKP szögek 
közötti tartományra átlagolva).

nehézionokkal kapcsolatban. Az energiával nem változó paritás
függő tag súlya csiípán 0.2 % volt: ( V + iW)+0.00 2x (-1 ) '(V + iW),
ám ez a 180°-os hatáskeresztmetszetet nagyságrendekkel megvál
toztatta (14-. ábra). A görbe maximumhelyei nem rezonancia
energiáknak felelnek meg; a felrajzolt tartományban ugyanis a 
jóval kevesebb csúcs ellenére 14 db rezonancia jelenléte lát
ható a fázisok analiziséből. Ezek a rezonanciák a [3]-ban adott 
értelmezéstől eltérően azonos főkvantumszámhoz tartoznak.

Összefoglalás
A 12C+12C és 12C+160 bemenő csatornák által jellemzett reak
ciókban rezonanciák láthatók a Coulomb-gát környékén; magasabb 
energiáknál csatlakozik hozzájuk az 160+160 rendszer. A meg
figyelt állapotok rotációs sávokba rendeződnek. A gerjesztési 
függvény változásai nem indokolhatók egyedül statisztikus 
fluktuációkkal. Az értelmezés terén a legnagyobb sikert a mo
lekulaállapotokra alapitó - különböző módokon kiterjesztett - 
Nogami-Imanishi-modell érte el.
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14.ábra. Gerjesztési függvény a 28Si+160 rugalmas 
szórásban 180°±5e-nál. A pontok mérési 
adatok a folytonos vonal paritásfüggő 
potenciált tartalmazó, a szaggatott vonal 
paritásfüggő tagot nem tartalmazó számitás 
eredménye. A nyilak a rezonanciahelyeket 
mutatj ák.

Mindegyik reakció közös vonása, hogy a hozzájuk tartozó köz
benső rendszert a kérdéses energiatartományban a nivósürüség 
és a nyitott csatornák kis száma jellemzi. Ez nyilván két 
szükséges feltétel a rezonanciák létrejöttéhez, melyekhez 
Feshbach még egy harmadikat csatolt. Nézete szerint az éles 
rezonanciák olyan doorway állapotoknak felelnek meg, amelyek 
egy potenciálrezonancia szétoszlásaként jönnek létre. Nem 
mondja meg mi a csatoló mechanizmus - példákat szolgáltatnak 
rá a felsorolt' modellek: Nogami-Imanishi, kettős rezonancia - 
csupán azt hangsúlyozza, hogy gyengének kell lennie, mert kü
lönben az állapotok sokkal szélesebbek lennének.
A könnyű (oxigénnél nem nehezebb) ionokat tartalmazó rezo
nanciareakciókra a később felfedezettekkel ellentétben azt 
mondhatjuk, hogy a kisérleti felfedezésekkel csaknem párhuza
mosan számottevő elméleti erőfeszités irányult a jelenségek 
értelmezésére - legalábbis a fenomenológikus modell-alkotás 
terén . Konklúzió helyett mégis leginkább nyitott kérdéseket 
lehet felsorolni. Például: mi határozza meg, hogy molekuláris 
jelenségek észlelhetők-e, vagy sem? Mik a megfelelő potenciá
lok a nehézion-ütközések leirásához? Vajon származtathatók-e 
ezek alapvető ismereteinkből? Mi a csatoló mechanizmus, ami 
felszabdalja a potenciálrezonanciákat? Miként függ ez a rend
számtól, tömegszámtól és az energiától?
A nehezebb rendszerekre vonatkozóan rövid idő alatt viszony
lag sok kisérleti eredmény gyűlt össze - elsősorban a rugal
mas szórás méréséből - miáltal a válaszra váró kérdések még 
jobban megszaporodtak. Nem lehet tudni, hogy természetüket és 
eredetüket tekintve ugyanolyanok-e ezek a rezonanciák, mint a 
könnyebb rendszereknél és kisebb energiánál látottak. Bonyo
lítja a képet a kézenfekvő megfeleltetés hiánya a szórási és
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transzfer reakciók eredményei között. A rezonanciák spinjei 
és energiái más sorrendet követnek, mint a könnyebb magok ese
tében. Nem egyértelmű, hogy egyszerű potenciálrezonanciáktól 
erednek-e a gerjesztési függvények csúcsai. Ismét csak a-tipusu 
magokban fellelhető - tömegszámtól függő - hatásról van szó, 
de nem világos, mi ennek a szerepe; más magokkal és más reak
ciókban valóban nem jelentkezik-e az effektus.
Nagyon kevés elméleti próbálkozás történt eddig a jelenségek 
megértésére mikroszkopikus módszerrel. A 12C+^2C rendszerben 
időfüggő Hartree-Fock számitások mutatták egy olyan konfigurá
ció megjelenését, melyben két clusterben a nukleonok sűrűsége 
a különálló magokéval azonos, közöttük pedig egy kisebb sűrűségű 
nyak helyezkedik el; összhangban a molekulaállapotok képével. 
Generátor koordináta és resonating—group módszerrel végzett 
számitások a - l*°Ca+a szórásban észlelt nagyszögü anomália 
reprodukálása mellett - nagy és az energiával gyorsan válto
zó hatáskeresztmetszetet ‘jósoltak а цоСа+160 rugalmas szórás
ra 180°-nál Г 101.
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SZÓRÓKAMRA ELEKTRON BOMBÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT BELSÖ h ÉJ- 
- IONIZÁCIÓS VIZSGÁLATOKHOZ

KISS K . /  MORIK GY. ,  SCHLENK B , /  v a l e k  a .
ATOMKI H-4001 Debrecen, Pf. 51. Hungary

Az ATOMKI kaszkád tipusu gyorsitó berendezésénél a korábbi 
években kifejlesztettünk egy 90°-os nyalábeltéritő ionnyaláb- 
transzport rendszert [1], amelyhez magreakcióvizsgálatok cél
jára készült szórókamra csatlakozott [2]. Néhány évvel ezelőtt 
a gyorsitót elektronok gyorsítására is alkalmassá tettük [3], 
ezáltal lehetőség nyilt elektronbombázással létrehozott belső- 
héj-ionizációs vizsgálatok tanulmányozására. Az elektronok 
gyorsításával kapcsolatosan felmerült uj követelmények szük
ségessé tették a meglévő transzport rendszer átalakítását, 
valamint a kezdeti tapasztalatok alapján egy uj, kifejezetten 
belsőhéj— ionizációs folyamatok tanulmányozására sokoldalúan 
felhasználható szórókamra készítését.
Az alábbiakban megadjuk az átalakított transzport rendszer és 
az uj szórókamra leirását, ismertetjük a főbb egységek felada
tát, mechanikai és üzemi paramétereit, valamint, ahol érdemes, 
a kivitelezésrőlis adunk információt.
Az 1.ábrán a transzport rendszer és a szórókamra felülnézeti 
vázlata látható. A 90°-os eltéritő mágnes vákuumkamrájából ki
lépő vízszintesen haladó elektronnyaláb egy 0 0,2-4 mm inter
vallumban állítható szigetelt résen halad át, amely a nyaláb 
méretének és energiaszórásának változtatását teszi lehetővé.
A résen áthaladt elektronnyaláb esetenkénti felfogására, illet 
ve intenzitásának mérésére egy pneumatikus működtetésű nyaláb
felfogó (beam-stop) szolgál. A pneumatikus működtetésre azért 
van szükség, mert az egyébként használatos mágneses nyalábfel
fogó konstrukciók szórt mágneses térrel rendelkeznek, és az 
elektronnyaláb irányát ezáltal jelentősen megváltoztatják. A 
szigetelt réspofákon felfogott elektronáram különbsége mint hi 
bajéi a gyorsitó nagyfeszültségét stabilizáló szabályozó kört 
vezérli [1].
A résen áthaladt elektronnyaláb kellő összetartásának biztosí
tására egy elektromágneses lencse szolgál.
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pneumatikus szórókamra

l.ábra. A transzport rendszer és a szórókamra váz
latos felülnézeti rajza.

A lencsét követő 2 db, egymásra merőlegesen elhelyezett vál
toztatható erősségű dipól terű elektromágnes az elektron
nyaláb irányának szükséges mértékű megváltoztatását teszi le
hetővé .
A szórókamra kollimátora előtt elhelyezett újabb, az előzővel 
mindenben azonos pneumatikus működtetésű elektronnyaláb-fel
fogó a kollimátorra jutó elektronáram intenzitásának beállítá
sára szolgál.
A kollimátoron áthaladt nyaláb a szórókamra középpontjában el
helyezett céltárgyra csapódik. A céltárgyról szóródó elektro
nok és a kilépő röntgensugárzás intenzitásának, energiájának 
és irányfüggésének mérésére a szórókamrához különböző szögek 
alatt detektorok csatlakoztathatók.
Az elektronnyaláb-transzport rendszer és a szórókamra általá
nos és vázlatos ismertetése után az alábbiakban a pneumatikus 
működtetésű nyalábfelfogó egység, a mágneses lencse, valamint 
a szórókamra részletesebb leírását adjuk meg.
A pneumatik 
látható. Az

működtetésű
dugattyuszár úgy vezerelhe

ilabre_rogo egyseg rajza a 
(l) pneumatikus munkabérig ее, segit/-égével a

, hogy а (Зj tartókeretre r 
tett (V) Ti-ból készített lemezt a nyaláb útjába tolja, 
tartókeret a dugattyuszártól az (5) menete szigetelő be 
van elválasztva. A tartókeretet flexibilis elektromos v 
huzal köti össze a 6̂̂! BNC csatlakozóval, amelyen keres 
árammérő kapcsolható a szigeteit nyalábfeifogóra. A '7 
nium.ház a pneumatikus munkahenger felfogását és a tran 
rendszerhez történő csatlakoztatását teszi lehetővé. A 
tikus munkahenger MECMAN gyártmányú. Tupusszáma 1300 DV

2., ábrán
( 2 )
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2.ábra. A pneumatikus működtetésű nyalábfelfogó 
raj za.

maximális lökethossza 80 mm, maximális üzemi nyomása 10 atm.
Az adott feltételek mellett a maximális löXethosszból csupán 
40 mra-t használtunk ki. A lökethosszat a (8' ütköző határolja.
A vákuumszigetelést a ($) kettős Wilson-tömités és а (ш szo- 
ritó persely biztosítja'.' A munkahenger üzembiztos működteté
séhez már 3 atm üzemi nyomás elegendő. A munkahenger működte
tése süritett levegős palackból vagy hálózatból történik, nyo
máscsökkentőn (reduktor), ólajfilmszürős levegőszürőn és a 
dugattyú mozgásirányát meghatározó szelepeken keresztül. A 
szelepek elektromágneses müködtetésüek. Kapcsolásukat hálóza
ti feszültségről távvezérléssel végezzük. Alaphelyzetben a 
munkahenger a nyaláb utjától távol tartja az áramfelfogó Ti 
lemezt.
A 3.ábrán a hengeres térbeli elrendezésű mágneses lencse met
szeti rajza látható. A 0,6 mm átmérőjű huzalból készitett 
3000 menetes (1; tekercset a (2) jó mágneses tulajdonságokkal 
pe^idelkező Cl(j jelzésű anyagból" készitett külső burkolat és a 
\Ъ) nagy mágneses ellenállású réz betét veszi körül. A réz be
tétnél a mágneses erővonalak az ábrán is jelzett módon kiszó
ródnak a vasból, és az alkalmazott gerjesztőárammal változó 
erősségű és fókusztávolságú elektronoptikai lencsét hoznak lét
re. A lencse erősségét a gerjesztő tekercsre kapcsolt stabili
zált egyenfeszültség-forrás szolgáltatja. A maximális gerjesz
tő ár am 800 mA.
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3.ábra. Az elektromágneses lencse 
metszeti rajza.

A szórókamra tervezése során az alábbi szempontokat vettük fi
gyelembe :
- nyújtson lehetőséget több szögnél egy vagy több viszonylag 

nagy méretű, ólomárnyékolással védett detektor csatlakozta
tására

- egyaránt tegyen lehetővé szilárd vagy gáz halmazállapotú cél
tárgyakon végzett mérést

- áramfelfogó rendszerének kialakítása és szigetelése megfe
lelő legyen alacsony bombázó áramintenzitások méréséhez

- kellő árnyékolást nyújtson kivülről jövő zavaró sugárzások
kal szemben

- a szigeteiben felfogott kollimátorra néhány száz voltos fé
kező potenciál legyen csatlakoztatható

A fenti szempontok szerint készült kollimátor és szórókamra 
rajza a 4.ábrán látható.
A teljes szórókamra az Cl) külső acél és a 2̂) belső ólom kam
rából áll. Az (ly külső kamra palástjához, hegesztett (3. csat
lakozócsonk mellső homlokfelületébe a (̂4) elektromosan szige
telt, 02 vaĝ ...04 mm furattal ellátott blende van elhelyezve, 
amelyhez az (sj kerámia szigetelésű bevezetőn keresztül bizto-
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4.ábra. A szórókamra egyszerűsített összeállítási rajza.





sitottunk galvanikus csatlakozást. így lehetővé vált a kolli- 
mátor előtti blendére felfutó nyaláb intenzitásának mérése.
Ha a blendére vékony (0,5-1 mg/cm2) fóliát rögzitünk, a szó
ródás következtében a fókuszált elektronnyaláb széttartóvá 
válik, igy a kollimátor után a céltárgy bombázott felületére 
viszonylag homogén eloszlású nyaláb jut. A (V) csatlakozó csonk 
szolgál a (ff) vezető persely segítségével megvezetett (J7) 

kollimátorház befogására is. A [l) kollimátorház egy 10 mm át
mérőjű cső, amelynek a palástja furatokkal van ellátva a kol
limátor belsejében a kellő vákmim biztosítása céljából. A 
kollimátorház két oldalára a (jf) és (10) M12xl mm-es finomme- 
netü, cserélhető blende van csavarmenettel rögzítve, és ezek 
a (9)-essei jelölt két azonos kiképzésű, bronz laprugóval rög
zített ugyancsak cserélhető blemdét fogják közre. A kollimátor-

1 ) ellentér-elektróda potenciál- 
ztül a földpotenciálhoz képest 
. A belső blendéket rögzítő 

bronz rugóktól eltekintve az egész kollimátorrendszer alumínium
ból készült. A transzport rendszerrel azonos tengelyű, hosszan (160 mm) 
elhelyezkedő blendesor jól biztosítja az elektronnyalábnak a céltárgy 
középpontjába vezetését. Különböző furatu blendék alkalmazásával a cél
tárgyra jutó nyaláb átmérője változtatható.
Az (Y) külső kamra elhanyagolható mágneses remanenciáju rozs
damentes acélból készült. A detektorok a 310 mm belső átmérőjű, 
1 2  mm vastag henger palástján radiális irányban kiképzett 
20 furatba csatlakoztathatók. A csatlakozó furatok átmérője 
20 mm. A nyaláb haladási irányához képest a 0°-150° szögtarto
mányban 15°-os lépésközzel helyezkednek el mindkét oldalon 
ezek a csatlakozási pontok. A 0°-os nyalábirányban található 
(YY csatlakozó csonk, egy optikai vagy mechanikai jusztirozó 
eszköz segítségével, a kamra tengelyének a transzport rendszer
hez való pontos beállítására szolgál. Egyúttal lehetőséget 
nyújt egy fólián keresztül a nyaláb levegőre történő kihozásá
ra, 0° szög alatt egyi részecskedetektor csatlakoztatására vagy 
egy alacsony energiájú elektronágyu felszerelésére,-Használa- 
ton kívül ez'a csők a (14; menetes sapkával és a (15) gumi
gyűrűvel vákuumbiztos lezárást biztosit. A _pem használt pa
lástmenti csatlakozó pontok mindegyike a (Ï6) menetes dugó és 
a (17) anya segítségé vei vákuumra zárható. A dugók mindegyike 
alatt lévő (18) gumigyűrű homloktömitésként szolgál. A (19) 
kamrafedél vákuumtömitését a kamra peremébe süllyesztett'"gumi- 
gyürü biztosítja. A szórókamrában végzendő szerelésekhez a 
kamratető könnyen eltávolítható. A kamra alsó lapjához csatla
kozik a kamra függőleges tengelyével egybeeső tengelyű (20) 
vezetőhüvely a (21) vezetőcsappal és a (2J?; szorító anyával, 
amelyek a szórókáThrát a kamra állványához központosán rögzítik. 
A (23) cső a kamra megkerülő (bypass) vákuumvezetéke, amelynek 
alkalmazása a megfelelő vákuum létrehozása szempontjából elke
rülhetetlen, mivel az ismertetett kollimátorrendszer igen nagy 
vákuumellenállást jelent.
A külső kamra alaplapján 3 db, a rajzon (24) -gyei jelölt kerá
mia szigetelőn áll a már említett, 150 mm belső átmérőjű és 
2 5 mm falvastagságú (T) ólomkamra. A szigetelők eredő ellenállása

házbanszigetelten felfogott (1 
ja a Q2) BNC csatlakozón keres' 
a kamran kívülről változtatható
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300 V egyenfeszültseggel mérve 1010 ohm.
Az ólomkamra a nyaláb belépési helyénél átmenő furattal van 
ellátva a kollimátorrendszer becsatlakozásához. A kollimátor 
és az ólomkamra nincs galvanikus kapcsolatban egymással.
Az ólomkamrához rögzitett (25) ólomtömbbe készített furat, a 
(26) aluminium béléssel és a (27) szénből készült zárólappal, 
a vékony céltárgyon áthaladó "direkt" nyaláb felfogására szol
gál. Az alacsony rendszámú elemek betétként való alkalmazását 
az elektronok becsapódásakor keletkezőháttérsugárzás csökken
tése indokolja. Megjegyezzük, hogy a (25) , (26) , és (27) nya
lábfelfogó rendszer a szigeteiben felfogott ~(2) ólomkamrával 
galvanikus kapcsolatban van, és együttesen alkotja az áram mé
résére szolgáló Faraday-kalitkát.

Az ólomkamra palástján a külső kamra furataival azonos tengely
ben 15°-onként, a (2̂) aluminiumból készitett betétekkel fe
dett furatok vannakV^A detektorok a céltárgyat ezeken keresz
tül "látják" .
A  kamra függőleges tengelyében található a céltárgytartó ke
ret (29) rögzitője. Ebbe a (30) céltárgytartó keret felülről 
csatlakoztatható a (31) menetes leszoritó csavar és a (32) 
gumigyűrű segítségével. A (33y csőcsonk oldalról csatlakozik 
а (2Я) rögzitő felső részén ̂ található zsákfuratba. Ezen a cső- 
csorikon keresztül nyilik lehetőség, a nálunk már korábban al
kalmazott gáztöltésű céltárgycella feltöltésére [4,5].
Az ólomkamrát felülről a (34) , 15 mm vastag ólomból készült 
leemelhető fedél zárja le.
Az ólomkamra teljes belső felületét - a szükséges nyitásokat 
kivéve- 2 mm-es aluminium lemez fedi a háttérsugárzás csök
kentése, illetve az ólom nemkivánatos karakterisztikus sugár
zásának kiküszöbölése céljából. Mint már emlitettük, a (2; 
szigetelt ólomkamra az oda érkező és ott felfogott elektron- 
áram mérésére is szolgál. A felfogott elektronáram az Íj külső 
kamra falába épitett (35) BNC csatlakozón keresztül az elektro
nikus áramintegrátorhoz'csatlakozik, amely a 100 pA - 0,1 nA 
tartományban a bombázó részecskék számának ±1% hibával történő 
meghatározását teszi lehetővé [6].
A kamrát egy speciálisan erre a célra tervezett állványra 
épitettük, amely egyúttal a kamra tengelye körül forgatható 
egy vagy két nagy méretű, nehéz ólom árnyékolással védett 
Ge(Li) vagy Si(Li) detektor kellő alátámasztását és egy sikban 
való forgatását szolgálja. Az ábrázolt két félvezető detektort 
és a hozzá tartozó egységeket (kriosztát, előerősítő, Pb ár
nyékolás stb.) hordozó görgős támasz a kamrával azonos függő
leges tengelyű körasztalra támaszkodik fel (ld. 1.ábra). A 
körasztal külső palástján furatok helyezkednek el, és csapok 
biztosítják a görgős asztal rögzítését oly módon, hogy a de
tektor a szórókamra falán lévő furatokhoz csatlakozhasson. 
Mechanikai mérés alapján megállapítottuk, hogy a szórókamra
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palástja mentén körben mozgó detektorok forgáspontja a kamra 
középpontjával (a céltárgy középpontjával) 0,3-0,4 mm-en belül 
azonos. A kamra középpontjába helyzett radioaktiv forrással 
(241Am) és Si(Li) detektorral végzett mérés azonos eredményt 
szolgáltatott.

Emlitést érdemel, hogy a röntgenspektrumok mérésénél a cél
tárgyról és a kamra faláról szóródó elektronok viszonylag je
lentős számban közvetlenül a detektorokba juthatnak, ahol nem- 
kivánatos háttérspektrumot keltenek, illetve az elektronika 
tulvezérlését és tulterhelődését okozzák. Ennek megakadályozá
sa céljából a detektorok elé egy változtatható térerősségü 
elektromágnest építettünk be, amely a szóródó elektronok pá
lyáját úgy módositja, hogy azok nem juthatnak közvetlenül a 
detektorba.

Az eddigi mérések során Be ablakkal ellátott Si(Li) detektoro
kat alkalmaztunk. A Be ablak a detektorok és a szórókamra 
vákuumterét elválasztotta egymástól, és lehetővé tette a szó- 
rókámra gyors fellevegőzését, illetve leszívását.

Röviden kitérünk még a transzport rendszer és a szórókamra vá
kuumrendszerének ismertetésére (l d . l.ábra). A 90°-os eltéritő 
mágnes után a vákuumvezetékhez csuszózáras vákuumzsilippel le
választható 400 £/sec szivósebességü ólajdiffúziós szivattyú 
csatlakozik. A kamra közelében egy újabb 400 fc/sec szivóse
bességü ólajdiffúziós nagyvákuum szivattyú található, amely a 
kollimátort áthidaló (bypass) vákuum-csővezetéken keresztül 
biztosítja a szórókamrában a 2xl0-5 Hgmm vákuum fenntartását. 
Az ólajdiffúziós szivattyúk vízhűtéses csapdával rendelkeznek 
és alacsony tenzióju Leybold gyártmányú "Convalex 10" nevű 
olajjal működnek. A kamra, illetve az utóbbi ólajdiffuziós 
szivattyú előtt elhelyezett csuszózáras vákuumzsilipek a szó
rókamra vákuumrendszerének gyors leválasztását, a szórókamra 
fellevegőzését és a céltárgycserét teszi lehetővé.

Megemlítjük, hogy a gyorsítás közben keletkezett háttér féke
zési sugárzásnak a kamra felé irányuló hányadát átlagosan 
40-50 mm vastag abszorbens ólom árnyékolással csökkentettük 
le. Az árnyékoló ólomlemezeket és -tömböket elsősorban a féke
zési sugárzás legvalószinübb keletkezési helyeinek a közvetlen 
közelében, a szórókamra felőli oldalon, a vákuumtéren kivül 
helyeztük el.

összegezve tapasztalatainkat megállapíthatjuk, hogy a kamra a 
belsőhéj-ionizációs jelenségek kísérleti tanulmányozásában 
széles körű felhasználást tesz lehetővé. így többek között al
kalmas hatáskeresztmetszet-, szögeloszlás-, szögkorreláció- és 
koincidencia-mérések elvégzésére akár nA bombázó elektronáram 
mellett is, mind a gyorsitó, mind egy külön a kamrára épitett 
alacsony energiájú elektronforrás felhasználásával.

Az elmúlt időszakban hatáskeresztmet- és szögeloszlásmérések 
történtek a szórókamra alkalmazásával.

Szak m a i  lektor: Koltay Ede
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Bevezetés
Kis intenzitású folyamatok vizsgálatánál általában hosszú 
- néha több hetes - mérési idő szükséges. Az elektronika insta
bilitása miatt ez alatt az idő alatt az erősités és a nullpont 
helyzete is változhat. (Ez nemcsak a csúcsok kiszélesedését, 
hanem rosszabb esetben többszöröződését is jelentheti.) Ezért 
a spektrumokat (pl. gamma-spektrumokat) olyan kisebb lépések
ben célszerű felvenni, amin belül a rendszerünk stabilnak te
kinthető. Az igy kapott spektrumokban a legjellegzetesebb 
csúcsok azonosithatók, noha általában néhány csatornával elto
lódtak egymáshoz képest. A kis. intenzitású csúcsok azonban 
csak sok ilyen spektrum összegéből volnának kiolvashatók, ha 
az egyes spektrumok közötti deformációkat kiküszöbölhetnénk.
A bemutatandó CSUSZ szubrutin arra szolgál, hogy a legjelleg
zetesebb csúcsok azonosítása segítségével az összes spektrumot 
úgy transzformálja, hogy azonos csatornaszámhoz egy alapnak 
kiválasztott spektruméval azonos energiák tartozzanak.
így a külön-külön mért spektrumok már összeadhatók. Az eljá
rással kapott spektrumok esetleges torzulásainak vizsgálatára 
készítettük a "SHFCON" programot.

A spektrumok transzformálása "CSUSZ" szubrutinnal
Kiválasztjuk az alapspektrum általában két szélső, de lehető
leg kis statisztikus hibával rendelkező csúcsának helyét, Y1, 
ill. Y2-t, a transzformálandó spektrum ugyanolyan energiájú 
csúcsainak helyét, Xl-et, ill. X2-t, valamint a transzformá
landó spektrumot és az alapspektrum kívánt hosszát. Az

N’=A*N+B
képlettel kapjuk meg a transzformált spektrumban az uj csatorna- 
■»

Jelenlegi cim: Távközlési Kutató Intézet, Budapest
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számokat, ahol
A =Y2-Y1X2-X1 arányossági tényező,

B=Y1-A#X1 a nullpont csúszása,
N’és N a transzformált, ill.

eredeti csatornaszámok. A transzformálás során azonban a 
spektrum csatornaszám dimenzióju zsugorítása, ill. nyújtása 
miatt a csúcs alatti területek torzulnak, ezért a csatorna
tartalmakat is transzformálni kell úgy, hogy az intenzitás, 
a spektrum alatti, ill. a csúcs alatti terület változatlan ma 
rádjón. Ez a transzformáció a következő alakú:

Y(í )=^*[X(n4)+(N’-n;)*(X(N^+1)-X(Ng)],
ahol N<1 az N' egész része, és a szögletes zárójelben az N' 
szomszédos csatornáiban levő csatornatartalmak közötti lineá
ris interpoláció szerepel.
Jegiazarov és Szeszjutyin munkájában, [1] hasonló problémára, 
hasonló, de csak közelitő megoldást alkalmaznak, ami nagyobb 
erősitésváltozás esetén igen nagy hibákat okozhat.
A transzformálás során a spektrum hossza nő vagy csökken, de 
a program csak olyan hosszúságú szakaszokat vesz belőle fi
gyelembe, amekkora az alapspektrum hossza volt, ill. ha rövi- 
debb lesz, a fennmaradó csatornákat nullákkal tölti fel. Az 
igy transzformált spektrumok összegzését is elvégzi a szubru
tin, ha utolsó paraméterének (FLAG) O-tól különböző számot 
adunk. Az 1. mellékleten a CSUSZ szubrutin és egy hozzátar
tozó példa főprogram található.

A transzformáció következtében fellépő spektrum
torzulások vizsgálata

Felmerül azonban a kérdés, hogy a spektrumok ilyen kezelése 
mennyire képes a csúcsok helyzetét visszaállítani, és a csúcs 
alatti terület milyen mértékben marad konstans, továbbá, hogy 
a fenti művelet hogyan befolyásolja a csúcs formáját: a fél- 
értékszélességet és un. farokkomponenst.
£ torzulások megbecsülésére irtuk az SHFCON programot, mely 
az eredeti spektrumok kiértékelésének eredményére támaszkodik 
melyet pl. a FORGAMMA-val nyerhetünk.
A kérdés tisztázására 133Ba 144,7 kBq=3,91 uCi intenzitású 
standard forrással egy 100 cm3-es Ge Li detektortól 2 2 cm. 
forrás-detektor távolságnál 11 mérést végeztünk. Az NV804 
(ATOMKI gyártmányú) lineáris erősítőt használtuk, melynek erő 
sitése finoman állítható. A méréseket ND 20 20 analizátorral ve 
geztük, 50 MHz-es ADC-vel. Minden mérés 2000 s-íg tartott az 
élő időt tekintve. Az egyes spektrumokat az erősítés és a zé - 
róeltolás kombinált finom változtatásával különböző mértékben
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torzítottuk el, úgy, hogy a csucshely maximális változása 
11 csatorna volt, (A csúcsok félértékszélessége max. 3,3 csa
torna volt.)A következő erősítés (FA), ill. zéróeltolás ( Z F )  
értékeket használtunk (ezek a lineáris erősítő FINE
GAIN és az ADC ZEROFINE beállító gombjainak állásai).
Spektrum
neve

FA ZF

BAO 7,2 8  ,76
BA1 7,4 9,00
BA2 7,35 8,92
ВАЗ 7,30 9,84
BA4 7 ,2 5 8,76
BA5 7,20 8,60
BA6 7 ,15 8,56
BA7 7,10 8,52
BA8 7 ,00 8,48
BA9 6,9 1 0 , 0 0

BA10 7 ,05 9 ,00

A BAO spektrumot tekintettük alapnak, az ehhez transzformált 
spektrumokat^rendre BÁCSI,..., BACS10-nek neveztük el. A 

1 ^BACSll=y^ BACSi a transzformált spektrumok összeadásá
ból nyert átlagspektrum.

A transzformáció torzításainak vizsgálata
A transzformált spektrumok csúcsainak az eredetiekkel, illet
ve az alapspektrummal való összehasonlítására egy SHFCON nevű 
programot irtunk.
A csúcs helyének vizsgálatakor a transzformált spektrum csúcsai
nak helyét az alapspektrum megfelelő csúcsainak helyével kü
lönbségképzéssel hasonlítottuk össze. A különbség hibájának a 
két adat hibájának összegét tekintettük.
A félértékszélesség vizsgálatakor a transzformált spektrum 
csúcsainak félértékszélessé.gét az eredeti, transzformálatlan 
spektrum megfelelő csúcsainak félértékszélességével hasonlí
tottuk össze különbségképzéssel. Az átlagspektrumot az alap
spektrummal hasonlítottuk össze. A különbség hibájának itt is 
a két adat hibájának összegét tekintettük.
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A terület és a farokkomponens* esetében az eredeti és a 
transzformált spektrum megfelelő adatainak hányadosát képeztük, 
kivéve itt is az átlagspektrumot, amit az alapspektrummal ha
sonlítottunk össze. A számitás hibáját itt a relativ hibák 
négyzetes közepe adja.
Az eredményt a hibaértékkel a program sornyomtatón adja, nume
rikusán és grafikusan is. (1-4 ábra). Egy-egy csúcs-jellemzőre 
először az egyes csúcsokra vonatkozó,az egyes spektrumokból 
vett eredményeket látjuk. A fejlécben kiirja a program, hogy 
hányadik értékelt csúcsról van szó, melyik csuesparamétérről, 
milyen energiájú a csúcs, az alapspektrumban, melyik csator
nába esik, mekkora a csúcs alatti terület, milyen a lépték, 
és az I betűkkel jelzett ordináta hol metszi az abszcisszát.
(Az utóbbi egyébként a különbségeknél О-érték, a hányadosoknál
1. )
Egy csoportban az egyes csúcsok adatait Írja ki és rajzolja fel 
a program az összes spektrumot sorra véve, utoljára az átlag
spektrumot. Végül két spektrumra vonatkozóan az éppen vizsgált 
paraméter adatait növekvő energia sorrendjében az összes csúcs
ra kirajzolja. Esetünkben az utolsó spektrum az átlagspektrum 
volt.
A rajzolásnál a kiszámított különbség, ill. hányados értéknél 
csillagot tesz a nyomtató. A hibahatárokhoz + jelet, a csillag 
és a + jelek közti tartományt kötőjellel tölti ki. A rajzolást 
az egy csúcs paraméterre vonatkozó maximális és minimális hi
bahatár értékekre normáivá végzi a program.
Hogy az átlagspektrum az alapspektrummal csúcs alatti terület 
szempontjából is a többivel azonos módon összehasonlitható le
gyen, az átlagspektrumot az alapspektrum mérési idejére nor
máljuk.
Az ábrákat a PDPll/40-es számitógépen kaptuk. A FORTRAN IV. 
nyelven irt SHFCON program futtatása kb. 10 percet vett igény
be .
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a csúcsok eredeti helyükre tör
ténő visszaállítása fél csatornánál jobb pontossággal törté
nik, még a rossz statisztikáju csúcsok esetében is. Ez áll 
mind az egyes spektrumokra, mind az átlagspektrumra. A többi 
csucsparaméter vizsgálata pedig azt eredményezte, hogy az idő
ben egymás után felvett és transzformált spektrumok összegezé
sével a mérési statisztika úgy javítható, hogy közben a 
spektrum eredeti tulajdonságai lényegesen nem változnak.

A FORGAMMA program [2] a csúcsokra Gauss-görbét illeszt a 
csúcsok kisenergiáju oldalára pedig exponenciális görbét.
A csúcs formájára jellemző, hogy a Gauss-görbe hol megy át 
az exponenciális görbébe, ezt a program egy farokkomponens
nek nevezett számmal adja meg.

358



Mivel a transzformáció bizonyos simitást jelent, általában a 
transzformált spektrumok FORGAMMA programmal történő értékelé
sekor kevesebb iterációra volt szükség, mint az eredeti 
spektrumoknál.
Amennyiben nagymérvű nonlinearitás van az analizáló rendszer
ben, ill. az általunk bemutatott nullpont és erősité's válto
zásoknál jóval nagyobb változások következnek be, akkor bonyo
lultabb korrekciókra van szükség.
Az SHFCON program a CSUSZ szubrutin alkalmazása során elköve
tett hibák detektálására is alkalmas bizonyos mértékben.

A szerzők köszönetét mondanak Székely Géza lektornak az érté
kes diszkussziókért és a CSUSZ program jelentős javításáért.

S z a k m a i  l e k t o r :  S z é k e l y  G é z a  é s
Z o l n a i  L á s z l ó

Irodalom

[1] Б.Г. Егиаэаров, Р.П. Сесютин, ПТЭ (1970) 3, 134
[2] G. Székely, ATOMKI Közi'. 15 ( 1973 ) 259

G. Székely, ATOMKI Közi. 1 6 (1974) 355
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A  ' M t R T '  S P E K T R U M O T  T R A N S Z F O R M Á L J A  U O Y f H O G Y  A Z  M l  E S  М 2  P O N T  A Z  
A l  t S  A 2  P O N T B A  K L R U L f M A J D  A  ' F L A G ' - O  E S t T t N  A Z  ' A L A P '  S P E K T R U M  
H t L Y E R E  V I S Z I f A  ' F L A G ' O O  E S E T E N  H O Z Z A A D A J A  A Z  ' A L A P '  S P E K T R U M H O Z  
A  T R A N S Z P O R M A C I O  I T T  V E T I T E S  E G Y  P O N T B Ü L f E S  A  V E T Í T E T T  K É P  N O R M A  
L A S A  Ú G Y f H O G Y  A  S P E K T R U M O K  A L A T T I  T E R Ü L E T E K  M E G E G Y E Z Z E N E K .

p a r a m é t e r e k :
M E R T f A L A P  -  A  M E R T  I L L .  A Z  A L A P  S P E K T R U M  
D I M  -  A  M E R T  S P E K T R U M  D E K L A R Á L T  H O S S Z A
C S 1 f C S 2  -  A  T R A N S Z P O R M A L A S I  T A R T O M Á N Y  H A T A R A I  A Z  A L A P  S P - B A N
M l f М 2  -  H I T E L E S Í T  E S I  ( V E T Í T É S I )  P O N T O K  A  M E R T  S P E K T R U M B A N
A I f A 2  -  H I T E L E S I T E S I  ( V E T Í T É S I )  P O N T O K  A Z  A L A P  S P E K T R U M B A N
P L A G

b e m e n e t k o r : o > h a  n e m  k í v á n u n k  s p e k t r u m - o s s z e g z e s t  
♦ O f h a  k í v á n u n k  s p e k t r u m - o s s z e g z e s t  

k i m e n e t k o r : o > h a  s i k e r e s  v o l t  a  k u t a s
1 f H A  R O S S Z A K  V O L T A K  A  B E M E N Ő  E R T E K E K

R E A L  M E R T ( D I M ) f A L A P ( 1 ) f M l f М 2  
I N T E G E R  D I M  f C S 1 f C S 2  f К L A G
I K ( A 2 . L E . A l . O R . М 2 . L E . M l . O R . C S 2 . L T . C S l . O R . G S I . L T . 1 )  G O T O  2  
Q “ ( M 2 - M 1 ) / ( A 2 - A l )
0 R I G 0 - A 1 - M 1 / Q  
D O  1 I * C S 1 f C S 2  
I F ( F L A G . E Q . O ) , A L A P ( I ) - 0 .
R “ Q * ( I - Û R I G O  >
J - I F I X ( R )
I K ( J . L T . l . O R . J P l . G T . D I M )  G O T O  1
A L A P ( I > « A L A P ( I ) + Q * ( M E R T ( J ) + ( R - J ) * ( M E R T ( J + l ) - M E R T ( J ) ) )

1 C O N T I N U E  
K L A G - 0  
G O T O  3

2  F L A G - 1
3  R E T U R N  

E N D
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C
c
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c
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C
C
c
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C
C
C
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0019

P É L D A  P R O G R A M  A  ' C S U S Z '  S Z U B R U T I N  H A S Z N Á L A T  A R A  
D I M E N S I O N  X ( 2 0 4 8 ) f Y ( 2 0 4 8 ) f I K  R H T ( 1 0 )
D A T A  Y M A X f Y M I N f K 0 Z f J E L / 1 . E - 3 0 f 1 . E + 3 0 f 1 H  f I H * /

A  B E M E N Ő  A D A T O K  E S  A  M E R T  S P E K T R U M  B E O L V A S Á S A

R E A D  3 fN fI1fI2fIKLGfX1 fX2fY1fY2fIFRMT 
R E A D ( 2 f I F  R M T ) (X(I)fI-IfN)
A  ' C S U S Z '  S Z U B R U T I N  H I V A S A

C A L L  C S U S Z (XfYfN fI1fI2fX1fX2fY1fY2fIFLG>
I F ( I F L G . N E . 0 >  G O T O  5

A  T R A N S Z F O R M Á L T  S P E K T R U M  R A J Z O L Á S A  S O R N Y O M T  A T  O N

D O  1 I « I 1 f I 2  
V M A X - A M A X 1 ( Y M A X f Y (  I ) )

1 Y M I N * A M I N 1 ( Y M I N f Y ( I ) )
F - 9 9 . / ( Y M A X - Y M I N )
D O  2  I - I 1 f 1 22 P R I N T  4 fI fY(I)f(K0ZfJ»1fIFIX(F*(Y(I)-YMIN))+1)fJEL 
S T O P

3  F O R M A T ( 4 I 5 f 4 F 1 0 . 0 f 1 0 A 2 )
4 FORMAT(I5fF10.0f3H IfIIOAI)

H I B A Ü Z E N E T

5 P R I N T  6 fI1fI2fX1fX2fYJ.f Y2
6  F O R M Á T ( / / ' R O S S Z A K  A ' f 2 I 5 f 4 F 1 2 . 3 f ' B E M E N Ő  A D A  ! O K ' ) 

E N D
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1.PF Aft POSITION n Iff 6 *£ NCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS 53.00ftFV 19*.072CHAN 2135.IMP 1CM*0.0?2 I«0

BACS 1-0.озв 
BACS 2-0.112

.

BACS 3 0.099 
BACS 4-0.080 
BACS 5-0.024

0.145 ♦— •.—  I— .«.

BACS 6 0.04«
BACS 9-0.004
BACS 9 0.048 
BACS10-0.017

0.1*7 ♦-.------------------I----.

2.PE*K POSITION f IFFF-FNCE IN FUNCTION OF SHIFT «*CS 72.80ftEV 23S.044CHAN 9190.IMP 1CM-0.02?

BACS l 0.107 0.101
BACS 2-0.0S9 0.098
MACS 3 0.0*4 0.100
BACS 4 0.191 0.1Ю
BACS S 0.198 0.1 07
BACS b 0.127 0.099
BACS 7 0.070 0. 1 02
BACS 8 0.1/8 0.109
BACS 9 0.244 o # m
BACSIO 0.1S4 0.100
RACS11 0.1 22 0.0**

э.р е а* p o s i t i o n < iru-fNc t in f u n c t i o n of shift bacs TS.OOftfV 239.643fHAN 18608.IMP 1CM*0.0?P 1=0

BACS 1-0.001 0.94*
BACS 2 O.OOS P*05R
BACS 3 0.04? 0.0Sfl
BACS 4 0.089 0.0*1
BACS 5 0.050 0.0*0
BACS b 0.034 0.057
PACS 7-0.003 0.05*
BACS 8 0•OH7 o.o*?
BACS 9-0.031 0.0*2
BACS10-0.029 0*057
PACS11 0.023 0.038

4.PEAK POSITION ' IFff-fNCE In ►UNCTION, of SHIFT MACS RO.OOftFv 251.598CHAN 119797.I mo 1CM*0.ü?2 1*0

BACS 1 0.012 O.ol? I - о
BACS 2 0.003 0*912 ♦ I •-
BACS 3 0.0?! 0.012 1 ♦
HACS 4 0.03* 0 . n 1 1 I
BACS 5 0.037 0.0 11 I
BACS s 0.031 0.91 1 I
BACS r O.oi 1 0.012 I-°
BACS 8 0.033 0.9П I
RACS 9-0.001 0.012
BACSIO 0.012 0.01? 1 -°
BÁCSI 1 0.021 0.0 08 1 ♦
5.PEA* POSITION г IFF F-ENfE IN FUNCTION OF SHIFT l*0.*0ftFV <»in.<,17fHAN 3189.IMP 1CM*0.0?2 1=0

HACS 1 0.002 ft * 1 ? n .
0.1

BACS *-0.003 
BACS 7 0.013

0.10
0.1 0?

BACS 9 0.083 
PACSlO-O.OfcO 
RACS11 0.001

0.107

0 • 0*8

*.P£A* POSITIUN 9  J F F t-F NC E IN FUNCTION Of SHIFT BACS 2?3•lOft F V 535.440CHAN 1756.IMP 1CM*0.02? 1=0
'

BACS 5 0.177 0 . is*

HACS 7 0.175 0.14*

BACS 9 0,145 0. i s i ♦ I--------------------------*---------------
BACSIO 
HACSI1

0.141
0.140

0 . 1  Si* 
0 . 1 0 0

7.PEA" POSITION nîFFF-FNCl IN rUNCTIr J OF SHIFT MACS ?76.40*Fv 64l.32SCHAN 22833.IMP 1См*О.0?Р 1=0

BACS 1 o.oio 0.020 • - 1 - O--
BACS 2 0.03* 0.021 I ♦-
BACS 3-0.007 0.021 • -— • 1 —  ♦
BACS 4 0.053 0.020 I
BACS 5 0.010 0.021 ♦ - I -O — •
BACS * 0.035 0.021 1 ♦-
BACS 7 0.023 0.021 I— *
BACS 8 0.023 0.021 I— •
PACS 9—0.004 0.020 ♦— *1— ♦
BACSIO 0.003 0.021
8ACS11 0.019 0*0)3 I ♦--•

M.PEA* POSITION 'IFFF-fNCE In rjNCTlON OF SHIFT HACS 30?.90KFv *94.06«CHAN ■'2961.IMP 1CM*0.0?2 1*0

BACS 1 0.007 0.0 14 ♦ I*
BACS 2-0.012 0.014 ♦— I
HACS J-0.005 0 .O 1 4 I -
BACS 4 0.026 0.9 1 «. I
MACS 5 0.009 0.014 ♦ I-
BACS *-0.018 0.014 I
PACS 7-0.01? 0.014
BACS h 0.004 0.014 ♦ -I*
BACS 9-0.023 0.014 ♦ -* —  ♦ I
BACSIO 0.004 0.014 ♦ -1 •
HACSIl-o.002 0.009

V.PFAft POSITION "IFFF-FNCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS 35*.00ftFY в0и.|24ГЧАЦ 1S?490•I 1 C M = 0 . 0 ? 2  1=0
BACS 1 0.01* 0 . 108 I
BACS ?-0.004 О.оПм ♦ •I*
BACS 3-0.0 1 * 0.008 *•-. I
HACS 4 0.027 0.008 I
BACS 5 0.01* 0.008 I
PACS *-0.012 0.008 ♦•*1
BACS 1 0.010 O.OOH I-**
BACS H 0.0?? 0.008 I
BACS 9-0.00* 0.908 ♦ • I ♦
BACSIO U.007 0.008 I*-*
BACS 11 U.00* 0.005 !*♦
10.PE AK POSITION о I F F F - £ NCt IN FUNCTION OF SHIFT ВАСЬ 383.90ftEv Я55.В44ГВАМ 20293.Imp 1CM*0.02? 1*0

bACS 1-0.001 9.021 ,
PACS ? 0.008 0.021
BACS 3 0.001 0.(21
BACS 4 0.0 0 н 0.021
HACS S О.П08 0.021 ♦ ♦
RACS * 0.0 05 0.021
BACS 7 0.000 0.921 • •
BACS 8 0.001 0.021
BACS 9 G.ПО* 0.021 I
BACSIO 0.004 0.021 ♦--1
BACS 11 0.004 0.013 ♦ I*-*

HACS * POSITION OIFFtPfNCF IN FUNCTION OF ENERGY

bl.OOKFv ♦--------- ------- ----I-------- •—
7 ? . 8 0 « E V I
75.0 OftfV ......-..........I......
HO.OOftF V
l*0.*OftF y ♦ —  I ------------
223.1Oftf V ♦ I------------
?7*.40ftF v ♦— •!--*
30?.90ftf Y ♦ -• —  *1
35*.Ou*fc Y ♦ •I ♦
383.90ftF Y ♦ --1 ----*
BACS 11 POSITION DIFFFPENCF IS Fu nc t i o n OF ENERGY

S3.00KEV 
72.80*<Ey 
75.00*Ev 
HO. 00*FV 
1GO•60*EY 
??3.10*f Y 
?7N.40*FV 
302.90*F Y 
J56.00KE Y 
Э8Э.90*ЕY

....... — !•-------- -
I -------- --------------- -♦♦ — ---♦1 ♦ -*♦

♦ I * - *
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l.PEAK F*H* OIFFEPENCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS 53.00KEV 196.072CHAN 2135.INP 1CH*0•047 i»e
_BACS 1 -0.3*9 *

BACS 5-0.213 
BACS 6-0.013

0.345 
0.373 *

BACS 7-0.153 0*400 -BACS В-0.175 
BACS 9-0.199 
BACSIO-O.325

0.369
0.504

*

2.PEAK FtfHM DIFFERENCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS TE.ÍOKfV 235.044CHAN 9190.IBP 1CN*0.047 1*0

BACS 1-0.157 
BACS 2-0.062 
BACS 3-0.171

0.150
0.150
0.160

BACS 5-0.535 
BACS 6-0.147 
BACS 7-0.072

I
0.157
0.156

BACS 10-0.118 
BACS11-0.107

0.155
0.104

Э.РЕАК FWHM DIFFERENCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS 75.00KFV 239.643CHAN 18608•I N° 1СИ.0.047 1*0

BACS 1-0.155 
BACS 2-0.062 
BACS 3-0.171

0.150
0.150

HACS 6-0.147 0.157
0.156 *

0.104
4. PE AK F'w OlFFEWEvCF IN FUNCTION OF SHIFT BACS B0.00KEV 251.598ГИА* 139787. 1CH*0 « 04 7 1*0

BACS 1-0.219 
BACS 2-0.110 
BACS 3-0.08? 
RACS 4-0.266 
BACS 5-0.294 
BACS 6-0.226 
HACS 7-0.073 
BACS 8-0.375 
HACS 9-0.148
bácsi 0-0.040
BACS11-0.148

0.024
0.024
0.024
0.023
0.023
0.023
0.024 
0.023 
0.024 
0.024 
0.0 16

♦ — »«» *
♦ -*- 

♦ -O-.

!
♦ î

J

î
1
1
I
I• ,
î

5.PEA* F*hm DIFFERENCE IN FUNCTION OF SHIFT ВАСЬ 160.60KFV 410.41TfHAN 3188.IBP 1 CH* 0.04 7 1*0
“ " *' *

*
BACS 6-0.227 
BACS 7-0.035

0.274
0.?54

RACS 9-0.207 0.276 
0.250
0.16Я

6.PEA« FWH* DIFFERENCE IN FUNCTION OF SHIFT oACS 223.10KFV 535.440CBAN 1756.IMP 1CM*0.047 1*0

BACS 1-0.122 423
0 * 349

HACS 3-0.Щ5 0. Y«9

BACS 5-0.293 
HACS 6-0.117 
HACS 7-0.167

0.461
0.331

BACS 9-0.080 0 . Î76
BACS10-t).?8? 
BÁCSI l-o.l l<3

0. 179 
0.?53

7•РЕАЛ F w нм DIFFERE NCE IN FUNCTION OF SHIFT PACS 278.4okfv 6<*i.3?s ch an 22833.i*p ic**o.o47 i*o
BACS 1-0.066 0.П43
BACS 2-0.186 0.045
BACS 3-0.104 0.042 ---
BACS 4-0.074 0.043
BACS S-0.174 0.045 . • • • • • a . .
BACS 6-0.242 0.044 .- .a .* « .-» .

BACS 7-0.246 0.045 » »»»«—»» ♦
BACS 8-0.198 0.043 ♦ -.-•-a.-.
BACS 9-0.089 0.039 «
BACS10-0.23S 0.045
RACSl1-0.167 0.028

1T1I1T1!1!!
H.PEA* FfcMM dif fe r en ce in f u n c t i o n of SHIFT bacs 30?.90*FV 694.068CHAN 52981.!*«P 1CM*0.047 1*0

BACS 1-0.182 0.026
BACS 2-0.038 0.027
BACS 3-0.200 0.026
BACS 4-0.033 0.026
HACS S-0.202 0.026
BACS 6-0.209 0.02*
BACS 7-0.168 0.026
PACS 8-0.122 0.027
BACS 9-0.089 0.025 ♦ ■
BACSIO-O.136 0.026
BACS11-0.130 0.017

9.PEA« FhHM DIFFERENCE IN FUNCTION OF SHIFT BACS 356.00KFV B00.124CHAN 1524R0.I«0 1CM*0.047 1*0
BACS 1-0.134 0.015
BACS 2 O.OOû 0.0 14
BACS Э-0.057 0.015 * e ♦ j
BACS 4-0.184 0.015
BACS 5*0.199 0.015 ♦ J
PACS 6-0.023 0.014
BACS 7-0.238 0.Ш5 ♦-** JBACS 8-0.181 0.015 f
BACS 9-0.110 0.014 ♦ JBACS10-0.127 0.015
PACSI 1-0.137 0.009 !
10.PEAK Г*гИ d if f f n e n c f in f o n c t i o n of shifi bacs 383.90KFV 855.644CHAN 20293.INP 1СИ*0.04 7 1*0
BACS 1-0.159 0.04?
BACS 2-0.197 0.042
eACS 3-0.190 0.(14?
BACS 4-0.216 0.042
BACS 5-0.193 0.041 « ——»«.a ». J
BACS 6-0.129 0.041
BACS 7-0.168 0.042
BACS 8-0.133 n.043 •j _ O .._j. j
BACS 9-0.108 0.0 39 ___ »--л .
BACSIO-O.2Э0 0.042
PACSI 1-0.159 0.027 T
BACS 9 FwH4 DIEFEBENCE IN FUNCTION OF ENEBOY

S3.00KFV
72.0OKEV
75.00KF y .»«------.-«.„в----*-.-*
80.00KEy

160.60KFV
223.10KEV
276.40«Ev
302.90«Ev
356• 00«F Y.
Э8Э.90КЕV

8ACS1I f m m# d if f e r e n c e in Fu nc ti o n of energy

53.00KEY 
72.80KEV 
75.00KEV 
80.ÖQ«f Y 

160.60*Fv 
ггэ.юкЕ* 
276.40*EV 
302.90«f¥ 
356.00KEV 
383.90"fY
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1.PE AK AREA PAt IO I N FUNCTION OF SHIFT 3 ACS 53.00KEV 196.0?2ГНА* 2135.IMP 1CM*0.030

BACS 1 0.9АЯ 0.110 ___________ _____

BACS 2 0.9Я9 0.09A
BACS 3 o* 9a 7 0.ОЯ9
BACS A 0• Я9Я 0•09A♦ •♦I
BACS 5 0.990 о.ояз ♦ --
BACS 6 0.497 0.097
BACS 7 0• 9Rft 0.Л92 . . . . .

BACS H 1.001 0.09A
BACS 9 1.Ois 0.113
BACS10 1.031 0.107 ♦
BACS11 1.126 0.073 I ----------------

г.ре AK AREA RATIO IN FUNCTION OF SHIFT 8ACS 72.B0KEV 235.0AACHAH 9190.INP 1CN*0.030 1*1

BACS 1 1• 1A7 0.060 I -------- *—
BACS 2 1.077 0.058 I ------ --------- «
BACS 3 0.908 0.056 "•I------
BACS A 1. 358 0.06A I
BACS 5 1é 393 0.063 I
BACS 6 0.970 0.056
BACS 7 1.017 0*0*0
BACS B 1.379 0.06A I
BACS 9 1.286 0.065 I
BACS10 1.032 0.060 ♦
BACS J 1 1• 0 АЯ 0.0A1 I ----------• ----------- --

Э.РЕАК AREA PAT 10 IN FUNCTION OF Sh I г t 3ACS 75.00KFV 239.6A3CMAN 18608.IMP 1CM-0.030 1*1
BACS 1 1.190 0.05Я I ----------
BACS 2 1• 09A 0.057 1 ..............................................
BACS 3 1.028 O.OM
BACS A 1.5A5 0.067 I . . . . . . . .

BACS 5 1.569 0.06A I
BACS 6 0.987 0.060 ♦— -------- - • I . . . . . .

BACS 7 1.038 0.060 ♦
BACS ft 1.556 0.069 I *
BACS 9 1• A ЗА 0.06Я I
BACS 10 1.067 0.060 I .........................................—
BACS 11 I.10? O.OA? I ................................»

A .PEAK AREA P A г 10 ÏN FUNCTION OF SMIF T BACS 80.00KFV 251.598CHAN 139787.IMP 1CM-0.030 1*1
BACS 1 1.022 0.П05 I
BACS 2 l.003 0.005 I*
BACS 3 0.999 0.005
BACS A 1.013 0.005 1.*.
BACS 5 1. 0 1 A 0.005 I
BACS 6 1.011 0.005 1
BACS 7 0.997 0.00Я
BACS 8 1.020 0.005 I ♦*
BACS 9 1.007 0. 00e; I**
BACS10 0.997 0.005 ♦ •
BACS 11 1.009 0.003 I*.
5.PEAK APE A PATIO IN FUNCTION OF SHJF T BACS 160.60KEV A1 0 . A17CHAN 3188.IMP 1CM-0.030 1*1

BACS 1 0.9?A 0.0*7 ♦ -— ... ...... ....*1
BACS ? 1.009 0.070 ...— ..{•...— .—
BACS 3 0.97A 0.07?
BACS A 0.991 0.071 --------- «1------- -
BACS 5 0.928 0 • 06A ♦ —
BACS 6 1.013 0.067 ------- I-*--------
BACS 7 0.965 0.061
BACS b 0.996 0.0^7 ♦ -*
BACS 9 0.993 0.066 ♦-- ----* J.-------
BACS 10 1.001 0.060 ♦........
BÁCSI 1 0.985 0.0АЙ ♦--
6.PEAK AREA RATIO IN FUNCTION OF SHIFT BACS ??3.1OKEV 535.440CH4N 1756.IMP ICM*0.030 1*1

BACS 1 0.991 0.095 ♦...........*1-------
BACS ? 0.999 0.0«1 -----
BACS 3 1.001 0.047
BACS A 0.900 О.ПЯ?
BACS S 0.992 0.04A ------------ • I-------
BACS 6 1.016 0.103 -----------I-*----.
BACS 7 1.019 0.080 ........1.......
B»CS 8 1.001 о.пяо . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- -
BACS 9 0.99A 0.087 ........... .........--- -
RACS10 0.978 0.093 ♦.............. I— .....---
BACS11 1.030 0.066 .... I.......
7.PEAK area PAt IO in f u n c t i o n of shift bacs 276.A0KFV 641.325CHAN ггвзэ.!*» 1CM-0.030 1*1

BACS 1 0.999 0.010
BACS 2 1.002 0.010 ♦ I*.BACS 3 I.noi 0.01 1
BACS A 1.Л00 0.010
BACS 5 1.005 0 • 0 1 0
BACS 6 1.001 0.010
BACS 7 1.001 0.010
BACS Я 0.999 0.010
BACS 9 l.OOA 0.010 ♦ I*.
BACSl0 1.000 0.010
BACS11 1.019 0.007 I *•«
0.РЕАК ARE* PATIO In FUNCTION OF Sm JFT 3ACS 302.90KEV 69A.068CHAN 52981.IMP 1CM*0.030 I»1

BACS 1 1.002 0.006 • «
bac s г 1.006 0.006
BACS 3 1.002 0.006 • «
BACS A 1.000 0.006 » • .
BACS 5 1.000 0.006
BACS 6 1.001 0.006 • ♦
BACS 7 1 .001 0.006
BACS 8 1.001 0.006
BACS 9 1.001 0.006
RACS10 0.999 0.006
BACS11 1.022 0.O05 I • ♦
9.PEAK AREA RATIO JN FUNCTION OF SHIFT 3ACS 356.00КЕ* в00.124СИ4Ц 152480.I.0 1СИ»0.030 1*1

BACS 1 1.000 O.OOA * «
BACS 2 l .000 O.OOA в *
BACS 3 1 .000 O.OOA
BACS A 1 .000 O.OOA в.
BACS 5 1.000 O.OOA
BACS 6 1.000 O.OOA
BACS 7 1.000 O.OOA
BACS 8 0.999 O.OOA • *
BACS 9 1 .000 O.OOA в.
BACS10 1.000 O.OOA
BACS11 1 .012 0.003 I •

10.PEAK АРЕД PATIO IN FUNCTION OF SHIFT B*CS 383.90KEV B55.644CHAN 20293.IMP ICN*0.Q30 1*1
BACS 1 1.000 0.010
bacs г í.ooo o.oio
BACS 3 1.000 0.010
BACS A 1.000 0.010
BACS 5 0.999 0.010
BACS 6 0.998 0.010
BACS 7 1.000 0.010
BACS 8 1.001 0.010
BACS 9 1.000 0.010
BACS 10 1.000 0.010
BACS11 1.007 0.007
BACS 9 AREA PATIO IN FUNCTION OF E NE 9 G T
53.OCRE* тг.вокЕ* 
75.00KE* 
eO.OOKEv 
160.60KEV
*?3.io*evгтв.АокЕ*30г.90КЕу
356.00КЕУ
Э8Э.90КЕУ

—  !-• 
I I

-•I- 
-•I —

BACS11 AREA RATIO IN FUNCTION Of ENC&GT
53.00KEV
72.В0КЕУ
75.00КЕУ
•O.OOKEy
160.60КЕУ
ггэ.юкс*
276.A0KCV
Î02.90KEV
3M.I0KEV
Э83.90*ЕУ





TAR PATIO FUNCTION OF SHIFT 53.00KEV 19b.072C4AN 2135.I*P 1СИ-0.324 1*1

8ACS l 1.395 0.46S
RACS 2 1.094 1.329
HACS J 1.363 1 . IM
RACS 4 5,1j9 ' 0.8S4
HACS s 1.018 1 • 1 7S
RACS 6 I .008 0.420
HACS 7 0.910
RACS d 0.7*7 1 .M*
BACS 9 0.981 C . 3*7
RACS10 0.962 0.425
RACSI1 1.119 0 .Й94

2.PEA* tAII p a t JO In FUNCTION OF SHIFT 72•80*E V 23S.044CHAN 9190.I И» 1CH*0.3?4 1*1

HACS 1 O.P 10 0.090 ♦•♦I
HACS 2 0.898 0.097 ♦ •1
bac s 3 U.994 0.093
BACS 4 0.*03 0.117 I
RACS S 0.M6 0 . Il ? ♦ I
MACS 6 1.033 0.(9)
HACS 7 0.9*3 0.087 ♦ • «
RACS 8 0 . * 1 4 0 • 1 l * ♦ I
RACS 9 0.771 O.io? .-•♦I
HACS10 0.934 0 . (t«9
HACSl1 U. MHS 0.0*9 ♦ *I

3.PFA- TA U wA * I 0 IV FUNCTION OF SHIFT HACS 75.00KFV 239.643CHAN 18608.I HP 1CM*0.3?4 1*1

HACS 1 ( .-30 0.(90 ♦ #♦1
HACS 2 0.498 0.097 ♦ •I
RACS i 0 . ̂ 94 0 . «>93 ♦ • .
RACS 4 0 . * 0 3 0.117 ♦ I
HaCS R Г. . * J * 0.112 ♦ I
HaCS * I .033 0.091 I
H AC N 7 0.9*3 0.0*7
RACS f 0.4 1 * 0.113 ♦ I
HACS 9 0.771 0.1 Г. 2 ♦ -*.1
R АСЫ u 0.919 0.0*B ♦ * I ♦
HnCSll 0 0.0*9 .•1
H.Pfi' TA U 4 A T J 0 I FUNCTI OF S'" 1 F T HACS «0.00«FV 251.598CHAN 139787.IMP 1CH*0.324 1*1

HACS 1 1 .041 O • 1 * I*
HaCS ^ 1 . о 1 9 0.11 1 7 I*
HACS 3 1 .< 3S 0.01 7 I*
HaCS 4 1.072 0 . fl 1 * I •
HACS S 1 .”7* 0.0 1* I
HACS H 1 .1 *2 O.ol* I*
HACS 7 1 .032 0.017 I •
HACS 8 1 .OH? 0.0 1 * I**
HACS 9 0.97* O.nj 7 •
HACS10 1.0 39 0.4 7 I •
HACSl1 1 .0 26 0.(12 I •

B.Pt A" TA II PATIO U  f u n ct i on OF Sh |F T HACS 160.60«F V 410.417CHAN 31R8.I*P 1CM*0.3?4 1*1

RACS 1 1. 1 4 1 0.927 I --------
HACS 2 1 .0 19 0 • 4 R2 ..... 1..--- »
HACS 1 1.129 0.39 1 ♦ - - I - *--- -
HACS 4 0.909 0.949 ♦---------- * I --
HACS S 1 .423 1 . -2S
HACS 6 0. 7*3 2.919
BACS 7 1.038 1.171
RACS H 1.09* 1 . 393 ....----------- 1 - *
HACS 9 0.9* 7 0. <«7
HACSl0 0.93* 1 .-96
RACSI1 2.02? 1 .>4? ♦ -1 --

f.PEA" TA M -AT 10 I F UNCT I JN OF Sh IM HACS 223.10«тV S3S.440CHAN 1756.I*° 1CM*0•324 1 = 1

HACS 1 0.99* 0 . Tu J
bacs ? 0.9*7 1.199
HACS 3 П.М9 3 0.t 7*
HACS 4 1.37? 1 .P73
RACS H 1 . ?S9 0.-70
HACS * 0.9? 3 0 . "»* 1 ♦--- - -♦
RACS 7 (1.4*3 1 .491 ♦ ---
RACS * 0.99? 1.13*
HACS 9 1 .003 0 . * * 7
RACS1o 1.297 0.737
HACSl 1 1 .068 O.P 9* ------- 1*- ........

TAU »ATlO In FlJNCTI' 27 6•40 < F V 641.32SCHAN 22833.18° ICH*0.3?4 1 = 1

HACS 1 1.043 0.1 оя 1 • ♦
HACS 2 1.01 1 O.ioo
RACS 3 0.9*0 0 . •'* 1 . • .
HACS 4 1 .r 34 0.079
RACS S 0.9S8 0.071 ♦ • ♦
HACS 6 1 .nS9 0.1 05 I *♦
HACS 7 1.039 0.09* I * ♦
HACS M 1 . Он* 0.124 I
HACS 9 0.929 0.09*
RACSIU 1 .o?l 0.0*4
HACSl1 1 .000 0.0*9 • ♦

R.PfA" ТАЦ. PATIO 1 FUNCT 1 JN of s- u t HACS 30?. 90«FV 694.06RCHAN ->2981 • 1-э 1CM = 0.3?4 1*1

HACS 1 0.984 0.OS7
MACS 2 1 .SI 1 o.oso 1
RACS 3 0.993 0 • (“4*
MACS 4 0.9 76 n. os*
HaCS 5 1 .0*2 0.Г9Ц I * ♦
HACS 6 0.9*9 0.044
HACS 7 0.9S4 0.0*. 2 *•
HACS b 0.Q09 0.0*.? • I
HACS 9 0.93R 0.0 3* «•
HACS10 1.08? o.oso I • ♦
НАСЫ 1 G • 9 * 2 0.03* •

<Ы
(J)'-J

9. Pf A* TAU PATIO IN FUNCTION OF SHUT -UCS 3S6.00«FV «0U.124CHAN 1S?480.I“d 1CM*0.1?4 i = i
HACS 1 1 .0S4 0.-'?S I *
HACS 2 1.0 16 0.02? I •
HACS 3 U • 9 79 0.020 •
HACS 4 0.996 0.020 • ♦
HACS s 1 ."79 0...2S I • .
HACS s 0.974 0.021 •
HACS 7 1 .0^9 0.02* 1 •
HACS * 1.09? 0.0 24 I ♦*
HACS 9 0.9?S 0.0 19
HACS10 1.0*9 0.0??
HACSl1 1.029 O.uis I*
Ю . Pt a* tail PATIO In FUNCTION OF Shift HACS 383.904FV 85S.644CHAN 20293.18° 1CM*0.3?4 1=1
HACS 1 1.016 Л . 0*7 I*
HACS ? 1.06? 0.0*1 I
MACS 3 1 .037 0 . n 77 I • .
bACS 4 1.061 0.0S6
RACS 4 1 .068 0.0*6 I
RACS 6 1 .077 0.07? I *♦
RACS 7 0.980 0.0*3
HACS 8 0.9S4 O.0S6
RACS 9 0.904 0.077 ♦ •I
HACS10 I.011 O.Ots I*
HACSl1 0.991 0.049 • «
HACS 9 TAIL p at io in f u n c t i o n of ENFRGY

S3.00FF y
7 2 . 8 0 K F  «
7S.00FFV 
HO • 00* f V

160.60«f V 
ггэ.i o«f y
276.40KF 9 
302.90*F V 
356.00*F </ 
3M3.90«F Y

BACS11 TAIL PATIO IN FUNCTION OF FNF9GY

53.00«! y 
7?.80*F « 
7S.00FF V*0.00«! V

1*0.60«! Vггз.10«! y
276.40«!V 
302.90«!yзьб.оо«е v
3H3.90«!V





(Summarized announcement)
IRRADIATION BEHAVIOUR OF METALLIC MATERIALS 

FOR FAST REACTOR CORE COMPONENTS
an international conference Sponsored by AIEA and SFEN, BNES and KTG

in AJACCIO - FRANCE - 5-7 JUNE 1979

TOPICS OF SESSIONS
. SWELLING, STRUCTURAL EVOLUTION AND STABILITY UNDER IRRADIATION IN FAST BREEDERS AND FUSION REACTORS.
. IRRADIATION CREEP (steels, nickel alloys, zircaloy ...)
. MODIFICATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES (structural components and fuel cladding for water, fast and advanced gas cooled reactors under steady state and transient conditions)
. CONSEQUENCES OF THE ABOVE PHENOMENA ON THE BEHAVIOUR OF FAST REACTOR FUEL ELEMENTS (pins, grids, wrappers, sub-assemblies...) AND ON THE OPTIMISATION OF MATERIALS SELECTION.

Note the deadline for the submission of abstracts : 15th november 1978.

For further informations, write to the General Secretary of the conference
Jacques POIRIER - CEA - DMECN-Département de Technologie 

BPn°2 - 91190 - GIF-sur-YVETTE - FRANCE

/
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meg. Tudományos intézeteknek cserepéldányképpen vagy 
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kül. Magánszemélyeknek esetenkénti kérésére 1-1 szá
mot vagy különlenyomatot szivesen küldünk. Ilyen irá
nyú kéréseket az intézet könyvtárszolgálatához kell 
irányítani. /ATOMKI, 4001 Debrecen, Postafiók: 51./
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