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SAMENVATTING. 

In dit proefschrift worden de constructie en de werking 
beschreven van een klein betatron en van een expansie- 
nevelvat met zijn hulpapparatuur. 

Hoofdstuk I handelt over het betatron. De veldindex n 
is ongeveer 0.75, de s traal  van de evenwichtsbaan in het 
begin van de versnellingsperiode 8 cm. De electronen wor- 
den versneld in een afgesmolten, geëvacueerde glazen 
buis, welke de vorm van eenl'doughnut" heeft. Ze worden 
ingeschotenmet een energie van ongeveer 15 keV, terwijl 
de piekstroom ongeveer 1 A is. In de loop van de versnel- 
lingsperiode raakt het centrale gedeelte van het juk ver- 
zadigd, waardoor de evenwichtsbaan inkrimpt en de elec- 
tronen op het trefplaatje vallen. Hun eindenergie is dan 
ongeveer 7 MeV. 

In Hoofdstuk I1 worden verschijnselen behandeld welke 
samenhangen met azimuthale inhomogeniteiten in het mag- 
netische stuurveld. Theoretisch blijkt het mogelijk te zijn 
dat, indien de electronen bundel het gebied n = 0.75 pas- 
seert, wat in ons betatron kan gebeuren omdat de straal 
van de evenwichtsbaan afneemt tijdens de versneliings- 
periode, een gedeelte van de bundel wordt opgeblazen en 
verloren gaat door botsing met t r  efplaatje of kanon. Wij 
namen in ons betatron inderdaad vaak het optreden van 
meer dan één stralingspuls waar, wat verklaard kan wor- 
den door electsonen-oscillaties die het gevolg zijn van het 
passeren van eengebied met n= 0.75. Voorbeelden hiervan 
wordengegeven voor twee, geometrisch maar weinig ver- 
schillende instellingen van het betatron-juk. Het aantal 
waargenomen pulsen en het moment waarop ze voorkomen 
kan in verband worden gebracht met het gedrag van de 
straal van de evenwichtsbaan als  functie van de tijd. 

Het nevelvat, beschreven in Hoofdstuk 111 is van het zgn. 
overcompressie type, d. w. z. dat na de expansie het 
gas wordt gecomprimeerd tot een druk hoger dan de oor- 
spronkelijke en pas na enige tijd weer kan expanderen 
tot zijn normale waarde. Zof n cyclus vermindert de wacht - 
tijd aanzienlijk. Het vat heeft een doorsnede van 150 mm 
en een hoogte van 80 mm. De werkdruk in het vat kan 
worden opgevoerd tot 10 atmosfeer. Bovendien is hij voor 
gebruik in een sterk, gepulseerd magneetveld ontworpen. 

De hulpapparatuur wordt beschreven in Hoofdstuk IV. 
Een magneetveld wordt opgewekt met behulp van een paar 
spoelen zonder ijzerkern. Het magneetveld varieert min- 



der dan 2% over het voor de metingen bruikbare volume 
van het nevelvat. Door een condensator-batterij te  ont- 
laden door de magneetspoelen kan een veld worden ver- 
kregen dat een piekwaarde heeft van 0.7 wb/m2 en gedu- 
rende 2 msec minder dan 1% verandert. Ook kan een veld 
van 0.15 wb/m2 worden verkregen gedurende circa0.5 
sec indien de spoelen worden verbonden met een geschikte, 
in het laboratorium aanwezige, stroombron. 

Het fotograferen van de druppel- sporen in het nevelvat 
gebeurt met behulp van een stereoscopische camera, die 
ook gebruikt kan worden voor de ruimtelijke reproductie 
van de banen door projectie van de verkregen fotot s. 
Bijzondere aandacht is besteed aan de mogelijkheid om de 
foto! s bij de projectie op precies dezelfde plaats te krij- 
gen als bij de opname het geval was. 

Het centrale commandosysteem geeft een goed gedefini- 
eerde r i j  van commandot s aande verschillende onderdelen 
van de apparatuur. Het bestaat uit een schakeling die een 
startpuls geeft met een instelbare herhalingstijd en uit een 
aantal andere schakelingen, die door deze puls worden ge- 
start  en waarmee de tijd gedurende welke een relais is 
aangetrokken kan worden geregeld. Met ten hoogste twee 
van deze schakelingen kan ieder gewenst commando wor- 
den gegeven behalve die welke een periodiciteit van twee 
cycli hebben. Deze laatste vereisen een schakeling met 
twee stabiele fasen. 

De overcompressie-cyclus wordt uitvoerig besproken in 
Hoofdstuk V. Het gunstige van deze cyclus is dat gedurende 
de langzame expansie de damp een beetje oververzadigd 
wordt waardoor condensatie op ongewenste kernen kan op- 
treden. We onderzochten de mogelijkheid dat het hieraan 
ten grondslag liggende mechanisme het niet-adiabatisch 
gedrag van het gas is. In een appendix worden enige for- 
mules afgeleid die, gebaseerd op dit gedrag, voor ieder 
moment gedurende de cyclus het temperatuursverschiltus- 
sen gas en vatwand beschrijven, gemiddeld over het hele 
volume van het nevelvat. Met behulp van deze formules 
kan worden aangetoond dat op het momen; dat het conden- 
satieproces gedurende de langzame expansie begint, welk 
moment kan worden afgeleid uit het moment dat de drup- 
pels voor het eerst  worden waargenomen, de darnpinder- 
daad een beetje oververzadigd is.Zodoende concludeerden 
we dat het niet-adiabatische gedrag van het gas voorna- 
melijk verantwoordelijk is voor het schoonm~ken van het 
nevelvat tijdens de langzame expansie. Ook is aangetoond 



dat de invloed van extra damptoevoer, een mogelijke ver- 
kIaring die al eens eerder  was gesuggereerd, t e  verwaar- 
lozen is. 

Hoofdstuk V1 bevat de  beschrijving van de opstelling 
voor de productie van electron-positron paren met behulp 
van de combinatie betatron-nevelvat. Ook worden nog 
enige bijzonderheden over de werking van het nevelvat ge- 
geven. 


