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Hoofdstuk 1 • Inleiding 

Kernreacties, waarbij een klein aantal nucleonen overgaat van de ene 

atoornkern naar de andere, v.orden transfer reacties genoerrd. Dit verslag 

l:eschrijft het onderzoek aan een drietal reacties van dit type: de 
208Pb(p,d), de 208Pb(p,t) en de 208Pb(p,o<) reactie. Centraal daarbij 

staat de 208Pb(p,o<) reactie. 

De reden voor dit laatste is gelegen in de l:evindingen van Polane /1/ 

voor de 58Ni(p,o<) reactie. Uit de analyse van deze reactie in terrren van 

een ( •• t) (t,o<) rreerstapsproces bleek, dat de bijdrage van de (t,cx) stap 

veel kleiner was dan op grond van schillenrrDdel-l::erekeningen werd ver

wacht. Het huidige onderzoek is voortgekorren uit de wens am na te gaan 

of een soortgelijk effect zich rnisschien ook bij andere (p,cx) reacties 

voordoet. 

De keus is daarbij gevallen op de 208Pb(p,~) reactie, om:iat voor de 
206Pb(t,~) reactie experirrentele gegevens uit de literatuur l:eschikbaar 

waren. Dit is voor l:etrekkelijk weinig andere (t,o:) reacties het geval. 

Bovendien is 208Pb een dubl:el-rnagische kern en vertoont binnen de context 

van het schillenrrDdel een zeer eenvoudige structuur. Ook over de struc

tuur van de kernen in de directe angeving van 208Pb is relatief veel l:e

kend. 

Behalve aan de 208Pb(p,~) reactie zijn rnetingen verricht aan de 
208Pb(p,d) en 208Pb(p,t) reacties. In cornbinatie rret de literatuur

gegevens voor de (t,~) stap biedt de ijking van de (p,t) stap tegen het 

experirrent de rrogelijkheid am de l::erekeningen voor het (p,t) (t,~) twee

stapsproces zoveel rrogelijk zonder vrije parameters uit te voeren. 

Deze inleiding zal am te l:eginnen v.orden gevolgd door een l:eschrijving 

van de experirrentele opstelling. In aansluiting daaraan l:ehandelen we de 

gang van zaken tijdens de rretingen. Een poging am de rretingen uit te voeren 

met l:ehulp van plaatsgevoelige detectoren v.ordt l:eschreven in een appendix. 

Het derde hoofdstuk verschaft een overzicht van de theorie. De amvang 

van dit hoofdstuk vloeit rechtstreeks voort uit de noodzaak am de theorie 

van de (p,d), (p,t) en (p,~) reacties afzonderlijk te l:espreken. 

Onze analyses van de rreetresultaten en de conclusies, die we daaraan 

verbinden, l:esluiten dit verslag. 
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Na hierroven kort te hebben aangegeven welke onderwerpen in dit ver

slag aan de orde kc.men, willen we nu meteen in algemene bev..oordingen onze 

revindingen samenvatten. In de slotsormen van de paragrafen, die de afzon

derlijke reacties rehandelen, zal meer in detail v.x:>rden getreden. 

Cm te beginnen bleek voor de 208Pb(p,d} reactie naar de drie laagstge

legen toestanden van 207Pb van een bijzonder grote overeenkatBt tussen 

theorie en experiment sprake te zijn. Dit maakte enerzijds een absolute 

normering van de gemeten doorsnedes rrogelijk; anderzijds kon v.urden ge

concludeerd, dat de genoerrde toestanden een vrijwel zuiver een-gat karakter 

hebben. 

Qua vonn lieten ook de hoekverdelingen voor de drie sterkste overgangen 

in de 208Pb(p,t} reactie zich goed reschrijven. Dit was zowel het geval wan

neer werd uitgegaan van een microscopische reschrijving van de 206Pb kern, 

als wanneer het effect van de onderliggende structuur werd verwaarloosd. In 

alle gevallen was de beschrijving meer dan toereikend an - na normering -

de eerste stap van het (p,t} (t,cx) tweestapsproces vast te leggen. Uit de 

grootte van de doorsnedes kon v.urden af geleid dat in de gebruikte golf

functies van True en Ford /40/ voor 206Pb de verschillende ccmponenten in 

ieder geval het juiste teken hebben. 

De 
208Pb(p,oc:} reactie is in eerste instantie als een eenstapsproces 

opgevat en geanalyseerd volgens het semi-microscopische rrodel /31/. Een

voudige cluster-berekeningen bleken voor de vier eerste toestanden van 
205Tl het verloop van de doorsnedes goed weer te geven. Met een uitzonde

ring werden door het semi-microscopische rrodel ook de relatieve groottes 

van de doorsnedes accuraat voorspeld. 

De analyse van de 208Pb(p,~} reacties in termen van een (p,t) (t,~) 
tweestapsproces leverde een soortgelijk resultaat op als Polane /1/ vond 

voor dezelfde reactie op 58Ni. Voor alle vier de beschcuv.de toestanden 

vielen de berekende doorsnedes groter uit dan de gemeten doorsnedes. Het 

verschil tussen theorie en experiment is weliswaar minder dramatisch dan 

door Polane werd geconstateerd, maar de conclusie dat zich bij de beschrij

ving van de (p,ei) reactie als (p,t) (t,o<) ~estapsproces een anornalie voor

doet blijft onontkoombaar. 
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Hoofdstuk 2. Metingen aan Transfer Reacties 

De doorsnedes van transfer reacties zijn over het algemeen klein. Qn 

toch de spectra van een tepaald deeltje van die van andere deeltjes te 

kunnen onderscheiden, :rroeten we de verschillende deeltjes kunnen identi

ficeren. In dit hoofdstuk v-.Drdt een methode van deeltjes-identificatie 

teschreven. Deze methode is toegepast bij een aantal metingen aan transfer 

reacties. 

2.1 Deeltjes-Identificatie met een llE-E Telescoop 

Bij experimenten met transfer reacties heeft het detectie-systeem dus 

als extra taak, deeltjes van elkaar te onderscheiden naar soort. Bij het 

te teschrijven experiment heeft deeltjes-identificatie plaatsgevonden 

door middel van zogenaarrde detector-telescopen. Elke telescoop testaat 

uit twee detectoren: een dunne Ll.E-detector geplaatst achter een dikke E

detector. Na in de li.E-detector een deel van hun energie te hebben afge

staan, v-.Drden de deeltjes gestopt in de E-detector. 

De deeltjes v-.Drden van elkaar onderscheiden aan de hand van hun spe

cifieke energieverlies dE/dx in het detectormateriaal. dE/dx kan v-.Drden 

benaderd door de semi-empirische relatie /2/ 

-dE/dx = c M0.73 z2 E-0.73 (2. 1) 

Hierin is M het massagetal, z het ladingsgetal en E de energie van het 

tetrokken deeltje. De constanten c en 0.73 hangen af van het detector

materiaal, in ons geval silicium, en van het energiegebied (5 - 100 MeV) . 

Betrekking (2.1) biedt de rrogelijkheid een grootheid PIO (Particle 

Identifier Output) te definieren, die voor elke deeltjessoort een karak

teristieke waarde heeft, onafhankelijk van de energie. Als .6E en E de 

energieen zijn die door de deeltjes v-.Drden afgestaan aan ,1E- en E

detector, v-.Drdt PIO gegeven door 

PIO= (E + E) 1•73 - E1· 73 = 1.73 c M0. 73 z2 d (2.2) 

We zien dat het PIO-signaal inderdaad energie-onafhankelijk is en de 
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deeltjes onderscheidt naar lading en massa. Uit (2.2) volgt PIO(p)+PIO(d) 

+PIO(t)+PIO(o<) = 1+1.6-72.2-:-11.0. Dit bleek in goede renadering inderdaad 

het geval te zijn gedurende ons experiment. 

Voor dit experiment hadden we de reschikking over een analoge reken

eenheid (Particle Identifier), ontwikkeld door Sluiters en Klein /3/, die 

een PIO-signaal volgens (2.2) genereerde. Met rehulp van een discr.iminator

eenheid werden de PIO-signalen naar hoogte onderscheiden en zo de verschil
lende deeltjes geidentificeerd. 

In de practijk geeft het PIO-signaal natuurlijk aanleiding tot een 

deeltjes-spectrum met eindig brede pieken. Figuur II.1 laat daarvan een 
VOOrreeld Zien. 
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Fig. II.l Een typisch deeltjes-spectrum. 

2.2 De Telescoop-Electronica 

Het geheel van electronische apparatuur wordt reschreven in een ver

zameling notities van Van Hall /4/. Wij reperken ons tot die onderdelen 

ervan, die rechtstreeks op het telescoopsysteem retrekking hebren. De voor

naarnste corrponenten van het electronisch circuit, dat voor elk van de te

lescopen is gebruikt, zijn weergegeven in f iguur II. 2. 
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Fig. II.2 Blokschema van een telescoop-circuit. 

PA : preamplifier (1: Canberra 970D; 2: Canberra 2003B) 
FA : fast amplifier (LRS 335L) 
FIA: filter amplifier (THE) 
FD fast discriminator (LRS 621AL) 
LA level adapter (LRS 688L) 
RU routing unit (THE) 
MA main amplifier (ORTEC 572) 
LGS: linear gate stretcher (ORTEC 442) 
PI particle identifier (THE) 
PL : particle logic (THE) 
MI : mixer (ORTEC 433A) 
ADC: analog digital converter (Nucl. Chic. 27850) 
DU : discriminator unit (THE) 

- 5 -
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De ~E- en E-signalen, afkanstig uit de-respectieve voorversterkers PA, 

VJOrden beide zowel aan een snelle als aan een langzarne electronica-keten 

toegevoerd. De langzarne keten (MA-I.GS) produceert een voor verdere verwer

king geschikte energie-puls. De snelle keten (FA-FIA-FD-LA) produceert een 

logische puls aan de hand waarvan VJOrdt uitgemaakt of en, zo ja, hoe deze 

energie-puls verwerkt zal VJOrden. 

In de routing unit VJOrdt bepaald of al dan niet sprake is van coinci

dentie van een ~E- en een E-signaal. In het eerste geval VJOrden door de 

routing unit de poorten van de betreffende .ti.E- en E-stretchers I.GS geopend. 

Behalve dat de routing unit de beide stretchers aanstuurt, produceert hij 

ook twee telescoop-bits die de telescoop in kwestie identificeren. 

Nadat in de stretchers aan de energie-signalen een blokvorm is gegeven, 

VJOrden ze aan de particle identifier PI toegevoerd. Zoals eerder vermeld 

genereert deze een PIO-signaal en rovendien een energiesignaal E + LiE. 

De deeltjes-pieken van het PIO-spectrum VJOrden gescheiden door de discrimi

nator-niveaus a,b,c,d van de discriminator-eenheid DU. De deeltjes-logica 

rrodule PL van de routing unit analyseert de logische signalen van DU en 

produceert vervolgens een tweetal deeltjes-bits. Het totale energiesignaal 

E + LlE komt via de ·mixer MI in de AOC terecht. 

Op deze wijze VJOrdt een spectrum opgerouwd dat in een aantal blokken 

is verdeeld. Na afloop van iedere meting kan dit spectrum op floppy disk 

VJOrden -weggeschreven. 

2.3 Het Experiment 

Het is een aantal jaren geleden dat in de groep Experimentele Kernfysica 

voor het laatst metingen aan transfer reacties zijn gedaan. De beschreven 

opstelling was in zijn huidige vorm niet eerder gebruikt. Enig houvast bij 

de oprouw van de opstelling bood het afstudeerverslag van Van Oosten /5/. 

Voor voorbereiding en uitvoering van de metingen was binnen het tijdrooster 

van de groep slechts beperkte tijd beschikbaar. Weliswaar is het systeem 

volledig operationeel gemaakt, maar het ontbrak aan tijd om alle puntjes 

op de i te zetten 

Bij het experiment is een protonen-bundel gebruikt, afkanstig uit het 

AVF cyclotron van de THE /6/. De energie van de bundel bedroeg 22.7 MeV 
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rret een onnauwkeurigheid van ongeveer 1%. Er was sprake van dispersief 

transport /41/ e.n de spreiding in de hlndelenergie v.ierd geschat op onge

veer 1 %0. De hlndelstroom varieerde van 75 nA bij voorwaartse hoeken tot 

meer dan 200 nA bij achterwaartse hoeken. Ruw geschat viel steeds rreer dan 

99.5% hiervan binnen een cirkel van 3 rnn diameter ter plaatse van het tar

get. Figuur II.3 laat de verstrooiingskamer zien, waarin het experiment 

heeft plaatsgevonden. 

Het zelfdragende 208Pb target had een dikte van 720 ~g/cm2 bij een 

isotopische zuiverheid van 98%. Het was het dikste van enkele targets, 

vervaardigd in het Kernfysisch Versneller Instituut (KV!) te Groningen 

door led.en van de groep. De vervaardigingsmethode bestond in opdamping op 

een polystyreen ondergrond. Deze v.ierd na afloop weer opgelost /7/. 

Soort en energie van de reactieproducten v.ierden bepaald met een viertal 

LlE-E telescopen. Als llE-detectoren dienden Philips 200 f!m surface barrier 

detectoren, als E-detectoren Enertec 3000 J-lm SiLi detectoren. De hoekaf

stand van de in een blok gevatte telescopen was 6°, en de kleinste hoek 

waaronder kon wrden gemeten was 24 °. De openingshoek bedroeg 1 • 5 °. 
Om zonodig over extra alpha-gegevens te kunnen teschikken, is tevens ge

meten rret een tweea.e blok van vier Enertec 3000~m SiLi detectoren. Deze 

detectoren hadden een onderlinge afstand van 12°; de kleinst m:::igelijke 

rreethoek bedroeg 60 °. De openingshoek was 2.5 °. 
Met de telescopen zijn om de 6 ° rretingen verricht van 30 ° tot 114 °. 

Het streven was hierbij steeds om naast een voldoende aantal triton

pulsen, ook een bruikbaar aantal alpha-pulsen te verzamelen. In totaal is 

gedurende een kleine 24 uren continu gemeten. voor aanwllende metingen 

was geen tijd beschikbaar. De resolutie was van de orde 60-80 keV. 

Bij voorwaartse hoeken liet zich een geringe "tesrretting" van de 

deuteron-spectra door protonen niet vermijden. Echter vanv.iege de grote 

negatieve Q-waarde van de (p,d) reactie was dit geen bezwaar. 

Voor de relatieve nonnering van de verschillende metingen werd zorg

gedragen door middel van twee boven en onder het verstrooiingsvlak ge

nonteerde Kevex 3000 tJ-m detectoren. Met behulp daarvan v.ierden elastisch 

verstrooide protonen geteld. Ter controle op deze norrrering dienden rretin

gen rret een Faraday cup in de hlndelstop. De omstandigheden tijdens de rre

tingen leiden tot een schatting van ruwweg 1 % voor de onnauwkeurigheid van 

deze relatieve normering. Om de normering van de detectoren ten opzichte 

van elkaar m:::igelijk te rnaken zijn overlap-metingen aan een mylar-target 
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uitgevoerd. Hieruit volgen normeringsfactoren met een statistische onnau'W'"" 

keurigheid van ongeveer 1%. 

Een absolute normering van de rreetresultaten is verkregen door van de 

deuteron-spectra uit te gaan. (De proton-spectra leenden zich niet daar

voor.) De bijl:ehorende doorsnedes zijn vergeleken met de bij 22 MeV l:epaal

de absolute doorsnedes van Whitten e.a. /8/, en daaraan gekoppeld door 

a.vBA-berekeningen. Het is rroeilijk an de onnauwkeurigheid van deze proce

dure te l:eoordelen. Whitten e.a. geven voor hun resultaten een onnauwkeu

righeid van 10% op. Gelet op de goede aanpassing van de theoretische door

snedes aan het experimenteel verloop zou een schatting kunnen luiden: 20%. 

Met geregelde tussenpozen zijn naast de loodspectra ook mylar-spectra 

geregistreerd. Deze dienden ondermeer voor energie-ijking bij de spectrum

analyse. Voor de opslag van de afzonderlijke deeltjesspectra en van de 

spectra van de losse detectoren zijn 1 k kanalen gebruikt. Van elke rreting 

werden zo dus de resultaten in 20 k kanalen opgeslagen. 
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Fig.II.3 Schematisch overzicht van de verstrooiingskamer. 
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2.4 Verwerking van de Meetresultaten 

De analyse van gemeten spectra heeft plaatsgevonden met rehulp van een 

aantal prograrrrna's , ontwikkeld voor de PDPl1-23 computer d(X)r leden van de 

groep. De opgenanen 20 k spectra waren echter te lang an d(X)r deze prograrn

ma's verwerkt te kunnen 'WOrden. Daarom is een prograrrrna, PARI'SP, geschreven 

dat deze spectra verdeelt in hanteerl:::are deelspectra. 

Het prograrrrna PARI'SP leest d(X)r de gebruiker gespecif iceerde gedeeltes 

van een spectrum-file, gecreeerd d(X)r het experirnent-rronitorprograrrrna 

EXP11 /9/. Daarna schrijft het deze samen met de in de EXP11-file opgesla

gen experirnentele gegevens naar afzonderlijke files. Deze laatste verschil

len alleen in lengte (en natuurlijk in naam) van de CX)rspronkelijke EXP11-

file. Tegelijkertijd verandert het prograrrrna desgewenst een aantal experi

rnentele gegevens, zod.at zij alleen op de deelspectra retrekking hebren. Dit 

kan voor de verdere verwerking van relang zijn. 

Het geplande gebruik van PARI'SP bij de analyse van transfer reacties 

komt tot uiting in het volgende. Aan de experirnentele gegevens, opgetorgen 

in het array idata, kunnen er twee 'WOrden toegevoegd: de Q-waarde van de 

retrokken reactie en het massagetal van het uitgaande deeltje. Deze 'WOrden 

opgeslagen in idata(39) en idata(40). 

De experirnentele gegevens die rroeten 'WOrden gewijzigd respectievelijk 

toegevoegd, 'WOrden d(X)r PARI'SP gelezen in een aparte data file SP.DAT. 

In SP.DAT staan CX)k de namen van de oude en nieu~ files. De file SP.DAT 

'WOrdt d(X)r de gebruiker gecreeerd of bijge~rkt in de subroutine STUPSP. 

De toevoeging aan de spectrum-file van Q-waarde en ejectiel-massagetal 

'WOrdt weerspiegeld in toevoegingen aan een aantal andere prograrrma's en 

subroutines: SEQDSP (SEQDIR) , BKCHSP (BACKCH), PERSSP (PERSIL), SE'TUSP 

(SE'TUPD), SHCMSP (SHCM), EXPDSP (EXPDAT). (In deze opsornming is steeds 

achter de naam van het gewijzigde prograrrrna die van het CX)rspronkelijke 

prograrrrna gegeven.) Dit alles had tot doel om het piek-analyse prograrrma 

PERSIL, geschreven VCX)r (p,p') reacties, CX)k voor de analyse van (p,x) 

spectra geschikt te ma.ken. 

Sarrmenvattend: bij de analyse van spectra, verkregen bij transfer re

acties met ongepolariseerde protonen, spelen achtereenvolgens de volgende 

prograrrma's een rol: PARI'SP, SEQDSP, MYLARX, SUMS, BKCHSP, PERSSP. Deze 

prograrrrna's zijn met bijrehorende gebruiksaanwijzingen op schijf opgeslagen. 



- 10 -

Hoofdstuk 3 . De Theorie van Directe Transfer Reacties 

Kernreacties kunnen ruwweg worden onderverdeeld in zogenaarrde 

compound reacties en directe reacties /10/. 

Bij compound reacties wordt het invallende deeltje door de target

kern geabsorbeerd en vormt met deze een samengesteld systeern, dat in een 

hoog-aangeslagen toestand verkeert. Na verloop van tijd vervalt deze 

tussenkern, tot uiteindelijk een kern in de grondtoestand overblijft. 

Bij directe reacties speelt een veel kleiner aantal vrijheidsgraden een 

rol. Er wordt direct overgegaan van begin- naar eindtoestand. Een ty

pisch voorbeeld vormt het oppikken van een neutron uit de kern A bij de 

reactie A(p,d)B. 

Beide mechanismen kunnen tegelijkertijd een bijdrage leveren tot de 

reactie in een bepaald kanaal. Naarmate echter de energie van het inval

lende deeltje stijgt, neernt ook de dichtheid van de energie-niveaus in 

de tussenkern sterk toe. Voor deze tussenkern staan dan steeds meer 

verval-wegen open. Dit heeft tot gevolg, dat de bijdragen aan de afzon

derlijke reactie-kanalen verwaarloosbaar klein worden. 

Bij de reacties die in dit verslag aan de orde kornen speelt het 

compound reactie-mechanisme geen rol van betekenis. Daaran zal alleen de 

theorie van de directe reacties worden besproken. Daaronder vallen ook 

die gevallen, waarin sprake is van een klein aantal directe reacties die 

elkaar op een of andere manier opvolgen. Een elementair voorbeeld daarvan 

is het tweestapsproces A(p,d) (d,t)B. 

Na deze inleiding zullen VJe nu eerst enkele algemene aspecten van de 

theorie van directe reacties belichten. Daarna worden in het bijzonder 

de reacties behandeld, waaraan VJe metingen hebben verricht: de (p,d) , 

(p,t) en (p,~) reacties. 

3.1 De Overgangsamplitude 

Kernreacties onttrekken zich per definitie aan onze directe waarne

ming. Afgemeten aan de kernschaal staan onze meetinstrumenten op oneindi

ge afstand van de kern. 

Nu heeft de kern-wisselwerking een korte dracht, zodat de lichte 

reactie-producten die VJe detecteren er geen invloed meer van ondervinden. 



- 11 -

Bij de reactie A(a,b)B is dus van de golffunctie f ~' die de onderlinge 

beweging van de kern B en het lichte deeltje b beschrijft, alleen het 

asymptotisch gedrag van belang. Dit bepaalt vvelke doorsnedes vve zullen 

meten. 

Onder de gegeven omstandigheden is het asymptotisch gedrag van J (3 

bekend. Bij ontbreken van een Coulornb-wisselwerking geldt 

ik -7 eikt3rf3 
~ - A e at. .rO( 6 + f (f ) (3. 1) 

J (3 r0:. OQ cxr exp (3 r(3 
2 ~ 

met kfo = (2J-A(3 Ep / h ) . 

In alle reactie-kanalen (3 treden uitgaande l:olgolven op. In het ingangs

kanaal o< is natuurlijk l:ovendien nog sprake van de inkornende vlakke golf. 

Met reactie-kanaal bedoelen vve overigens een bepaalde opsplitsing van het 

systeern in fragmenten. Zovvel de soort van de fragrrenten, als de toestand 

waarin ze verkeren v.ordt ermee aangeduid. 

Uit de verstrooiingsarnplitude f~~ kan direct de dif ferentiele werk

zame doorsnede vvorden afgeleid: 

(3.2) 

In plaats van £~~ gebruikt men liever de overgangsarnplitude 

-2T(112 

Tcxfo = JA(!J f oep (3. 3) 

orrdat deze prettiger syrmnetrie-eigenschappen heeft. 

Rest nu nog dat vve verband leggen tussen Tc<~ en meetbare grootheden. 

Uit (3.2) en (3.3) volgt 

do-ex@ - jlctf ~ k(j IT 12 
ctn - (2TI'fl2) 2 k ctp 

(3 °' 
(3.4) 

Td(3 heeft betrekking op een spintoestand (JAMAsamaJB~sbll\:i) van A,a,B,b. 

Om de ongepolariseerde doorsnede dcr/d.0.
0 

=dcrJ J /d.Ofl. te berekenen 
p As Bsb Iv 

gaan vve uit van (3.4), sornneren over a eindtoestanden 

~~ en middelen over begintoestanden MAma. Dit geeft 

(3. 5) 
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Bij metingen met gepolariseerde protonen maken we wel onderscheid 

tussen rn =+~ en rn - :i.2 • Een addi tionele observal:ele is dan het anal yserend a a 
verrrogen /1/. 

3.2 Gekoppelde Vergelijkingen 

We hebben gezien, dat de differentiele werkzarne doorsnede volgt uit 

de overgangsarrplitude To:0· Qn To<~ te kunnen bepalen noeten we beschikken 

over een vergelijking voor de golffunctie ~r, die de relatieve beweging 

in kanaal ~ beschrijft. Deze vergelijking zullen we nu afleiden. 

De stationaire toestand golffunctie van het systeern als geheel, 

*(E) , voldoet aan 

Hf= Et (3. 6) 

De Harniltoniaan H kan warden gesplitst in de Harniltonianen van de lichte 

(c) en de zware (C) component van het systeern, en de Harniltoniaan van de 

onderlinge beweging van beide: 

H 0 = He + He + T 
0 

+ v ~ (3. 7) 

We definieren de geantisyrrmetriseerde interne golffuncties van c en C: 

H 1\1~ = E~ .!1~ 
cT1 i't'1 

(3. 8) 

, 
waarbij i,I staan voor de verzarneling quantum::retallen die de gel:onden 

toestand van c,C specificeren. De kinetische energie operator T~= 

-h2
1J

2 ce/2)-1.~ en de wisselwerking V'( bepalen de relatieve beweging van c 

en c. De opsplitsing in fragrnenten (c,i;C,I) wardt reactie-kanaal ge

noerrd; we zullen kortweg van kanaal tf spreken. r:J.. en (3 zijn ingangs- en 

uitgangskanaal van de reactie A(a,b)B. 

De totale geantisymretriseerde golffunctie * kan warden geschreven 

als 

(3. 9) 

De geantisyrnnetriseerde kanaalgolffuncties lflt zijn natuurlijk op hun 

beurt weer een cornbinatie van producten 'P~~i. ~ 't is de continuum golf

functie van de relatieve beweging in kanaal ~· Uit het asymptotisch ge

drag van fR> volgt de overgangsarrplitude To<~· Invullen van (3.9) in de 

SchrOdinger-vergelijking (3.6) geeft 
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2: (H - E) ~ lf" = 0 
¥ Io t 

(3.10) 

Een gegeven comp:ment ~ kan wrden ui tgeproj ecteerd door ( 3. 1 O) aan 

de linkerkant te vermenigvuldigen met *~ en vervolgens te integreren over 

de interne coordinaten. Onder de aanname dat de kanaalgolffuncties ortho

norrnaal zijn, geeft dit, samen met (3.7) en (3.8): 

(Tfl - Efl)r/3 + ~<'\'fl\v~\'\'~>JK ~ 0 • (3.11) 

Hierin is E~=E-E~-ii· (Voor inforrnatie over eventuele orthogonaliteits

correcties zie bijvoorbeeld /11,12/.) 

Vergelijking (3.11) schrijven we nu als volgt: 

tT/3 - Ef3 + < *13 \~\ ~f3>} ~/3 = - I: 
1

< tf3\vo\ l\1~> Tt 
ttf.i 

(3.12) 

Het linkerdeel van (3.12) met daarin het diagonale matrixelement 

<~(3 IV p.)o/(3> ziet eruit als de vergelijking voor het verstrooien van een 

deeltje aan een potentiaal. Het harogene deel van (3.12) zou op zichzelf 

dus alleen de elastische verstrooiing beschrijven. Het is de koppeling 

aan andere toestanden door de niet-diagonale matrixelementen in het 

rechterdeel van (3.12), waardoor de verschillende reacties wrden "ver

oorzaakt". 

Ver~elijking (3.12) is er een van een in principe oneindig aantal 

gekoppelde vergelijkingen. In de practijk beperken we ons noodgedv.ongen 

tot een klein aantal kanalen, waarvoor van een sterke koppeling sprake 

is. Het effect van de overige kanalen brengen we tot uitdrukk.ing door 

voor de potentiaal, die de elastische verstrooiing in kanaal (3 beschrijft, 

een complexe potentiaal te nemen: de optische potentiaal u [j (r ) . Voor de 

potentiaal v0 neemt men gevvoonlijk een effectieve interactie v /10/. Het 

gekoppeld stelsel vergelijkingen wrdt dan 
I 

(Tf; + u/3 - ~) J (3 = - 2 < t 0 \ v I ~ ~ > J v ( 3. 13) 
t=f f3 0 

Oplossing van j~ levert de overgangsamplitude Tcx(3· 

De exchange effecten /10,13/, die verband houden met de antisyrrmetri

satie van *t kunnen meestal wrden verwaarloosd. 
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3.3 Het 0ptisch Model 

De elastische verstrooiing van deeltje~ aan een kern 'M)rdt beschreven 

aan de hand van het optisch rrodel /14/. De wisselwerking tussen deeltje 

en kern 'M)rdt daarbij voorgesteld door een potentiaal U(r). Deze stelt 

een soort gerniddelde van de werkelijke wisselwerking voor. 

Nu kunnen naast elastische verstrooiing alle rrogelijke niet-elastische 

processen voorkanen, die een verlies van flux uit het elastische kanaal 

tot gevolg hebben. Om dit in rekening te brengen, maakt men de optische 

potentiaal complex. In de practijk vormt de optische potentiaal een goe

de benadering voor het diagonale matri.xelement <t(3\ Vf'\ ~,s>· De golffunctie 

A._~rf.;) van de elastische verstrooiing aan U~(r(3) 'M)rdt een distorted wave 

genoem::l. 

Een gebruikelijke vorm van de optische potentiaal is 

Hierin is f. (r) de Woods-Saxon vorrnfunctie, die een put rret afgeronde 
J 

hoeken beschrijft: 

(3. 14) 

(3.15) 

Uc is de Coulanb-potentiaal van een harogeen geladen :001 rret straal 

rcA113• (A is het massagetal van de kern.) De diffuusheid a is een ma.at 

voor de dikte van de oppervlaktelaag. r is de baanirrpulsrranent-operator. 

2 is gedefinieerd in termen van de spin-operators, als volgt: cr=25/h 

voor neutronen, protonen, tritonen en 3He-deeltjes; cr~/h voor deuteronen. 
~ 

(Uiteraard is a=O voor alpha-deeltjes.) De twee imaginaire tenren van U(r) 

staan voor volume-absorptie (WV) en oppervlakte-absorptie (WD). 

In aansluiting aan het oovenstaande geven we nu enige concrete infor

matie over de optische potentialen, die door ons zijn gebruikt in bereke

ningen voor de 208Pb(p,d), 208Pb(p,t) en 208Pb(p,~) reacties bij 22.7 

MeV. Dit tevens ter illustratie van de rnanier, waarop in dit verband ge

VXX)nlijk te werk 'M)rdt gegaan. 

De optische potentialen, die voor berekeningen aan transfer-reacties 

nodig zijn, 'M)rden ontleend aan de analyse van elastische verstrooiings

experimenten. Binnen het kader van de analyse van transfer-reacties lig

gen zij zonder meer vast. 
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De parameters van de gebruikte potentialen zijn samengebracht in 

tabel III.1. 

Tab. III. l Optisch model parameters. 

Potentiaal-sterktes zijn gegeven in MeV, afmetingen in fm. 

v rR aR WV WD rr ar vso rso aso 

proton 51.6 1.25 0.65 10.0 1.25 0.76 6.0 1.12 0.47 

deuteron 111.3 1.25 0.682 19.4 1.25 0.783 6.0 1.12 0.47 

triton 168.9 1.2 0.65 9.9 1.6 0.97 6.0 1.15 0.92 

alpha 177.3 1.34 0.57 15.6 1.34 0.57 

re 

1.25 

1.25 

1.3 

1.3 

De proton-potentiaal is eerder door Satchler /15/ gebruikt bij z1Jn 

analyse van de 208Pb(p,d) 207Pb reactie bij 22 MeV. Oorspronkelijk voor

gesteld voor de verstrooiing van 17 MeV protonen aan Pb, geeft hij ook 

een goede 1:€schrijving van elastische verstrooiing bij energieen tot 30 

MeV. 

De deuteron-potentiaal is strikt genanen geen optische potentiaal, 

rnaar de adiabatische potentiaal van Johnson en Soper /16/. We hebben de

ze volgens de voorschriften van Satchler /15/ afgeleid uit rx>tentialen 

voor protonen en neutronen. In tegenstelling tot deze adiabatische poten

tiaal , schiet de optische deuteron-potentiaal duidelijk tekort bij de 

reschrijving van de experimentele gegevens. 

Zowel de triton- als de alpha-parameters stamnen uit een artikel van 

Flynn e.a. /17/, dat onder andere de 206Pb(t,~) 205Tl reactie bij 17 MeV 

tot onderwerp heeft. Flynn e.a. ontlenen op hun reurt de triton-parame

ters aan een 20 MeV overzicht /18/ van een aantal targets, waaronder 
208Pb. De spin-baan potentiaal van 6 MeV diepte is toegevoegd op grond 

van de resultaten van een verstrooiingsexperiment met gepolariseerde 

tritonen van 15 MeV /19/. De alpha-potentiaal is eveneens afkorn.stig uit 

een overzichtsartikel /20/ en is in eerste instantie opgesteld voor 
209B. 

l. 
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3.4 De Distorted Wave Born Approximation 

In de practijk rroet voor elke reactie ~pnieuw V>Drden l:eslist over het 

aantal reactie-kanalen en over de aard van de koppeling. Kortorn over het 

te hanteren reactie-rrcdel. 

De meest gebruikelijke analyse-methode voor transfer reacties is wel 

de zogenaarrde distorted wave Born approximation (J:J;VBA). In DWBA V>Drdt 

uitgegaan van de veronderstelling, dat de elastische verstrooiing in het 

ingangskanaal ct verreweg het l:elangrijkste proces is. De invloed van alle 

andere kanalen op de reactie in het_uitgangskanaal {2> is verwerkt in de 

optische potentialen u. Schematisch kunnen we dat aldus weergeven: 

t 
Het stelsel vergelijkingen ( 3. 13) wordt dan gereduceerd tot 

(T + U - E ) y(+) = 0 
0( 0( <X. ~(}'... 

(T(3 + U(3 - E(3) ~ (3 = - ( BblV\Aa) x(;) (3.16) 

Zoals we zien is het stelsel nu ontkoppeld. Voor de overgangsarnplitude 

To<~ laat zich met het Green' se functie formalisme direct een uitdrukking 

afleiden: 

(3.17) 

De distorted wave x~)(r;) l:eschrijft de elastische verstrooiing aan de 

optische potentiaa1 u 0 (r~) met "uitgaande" randvoorwaarden; Xy)tt;) te

schrijft het tijdorrgekeerde probleern. Het koppelings-matrixelement 
~ -<f(31 V lo/oc.> is in principe een functie van rd.. en r 0• 

Bij een tweestapsproces a+A-+c+c-+b+B volgens het schema 

spreekt men van tweede DWBA (tweede orde aVBA), enzovoort. 

Ui tdrukking ( 3. 17) vorrnt het ui tgangspunt van de I:WBA berekenir1g. 

Het is nu rrogelijk am de dynarnica van het probleern (de elastische ver

strooiing van de distorted waves) op verregaande wijze te scheiden van de 

structuur (de overlap van de deeltjes-golffuncties in het interactie-
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matri.xelement). De dynamica van de reactie kan 'MJrden l:::ehandeld met 

gebruikrnaking van slechts enkele algemene (rotatie) eigenschappen van 

het matri.xelement. De fysica van de reactie kant dan tot uiting in de 

grootte en de radiele vonn van het rnatri.xelerrent. 

Daartoe 'MJrdt het matri.xelement ontwikkeld naar termen die corres-
~ 

ponderen met de overdracht aan de kern van een zeker impulsrrorrent J, dat 
- -+-is samengesteld uit een baandeel L en een spindeel S. (Niet alleen in 

---!>- -DWBA, maar ook meer in het algerreen gaat men zo te werk.) Als JA,JB de --spins van target en restkern zijn, en sa,sb die van projectiel en ejec-

tiel, dan luidt de definitie /21/: 

~ __.,. --+ ~ ......,. --+- ~ ~ ~ 

J = JB - J A , S = s a - sb , L = J - S (3.18) 

De multipool-ontwikkeling kan dan 'MJrden geschreven met Clebsch-Gordan 

coefficienten (C.G.C.) die overeenkomen met de vectorkoppeling (3 .18): 

(3.19) 

A 'MJrdt de spectroscopische coefficient genoem:i, f de vonnfactor. 

Binnen het kader van een ontwikkeling naar partiele golven /14/ van de 

distorted waves kan hiermee de uitkornst van de hoekafhankelijke integra

ties in gesloten vonn 'MJrden gegeven. Van l:::elang zijn naast de spec

troscopische coefficienten alleen nog de radiele vonnfactoren. 



- 18 -

3.5 Een-Nucleon Transfer. De (p,d) en (t,0<) Reacties 

Het meest elementaire voorbeeld van een een-nucleon transfer reactie 

is de reactie A(p,d)B. Bij deze reactie nadert een proton de kern A, pikt 

er een neutron uit op, en gaat samen daarmee als deuteron verder, terwijl 

de kern B achterblijft. 

De beweging van het proton vCl:Jr de interactie en die van het deuteron 

na de interactie kunnen we. beschrijven door de distorted waves X IA(~ ;p) 
- p p 

en xdB (rdB), met andere VOJrden door middel van het optisch rocx:lel. Ook 

voor de berekening van het interactie-matrixelement is een rocx:lel onont

beer lij k: een m:x:lel voor de kernstructuur. (Een derde m:x:lel, dat b~j dit 

soort problemen een rol speelt, is natuurlijk het reactie-rrodel.) 

3.5.1 Het Schille..'1ITOdel 

De twee voornaamste kernstructuur-nodellen zijn het collectief rro:lel 

en het schillenrocx:lel /22/. zoals het VOJrd rrodel al inhoudt, vormen beide 

alleen rnaar een benadering van de realiteit. De twee rocx:lellen sluiten el

kaar daarom niet uit en kunnen zelfs VJOrden gecombineerd. Zoals nu bij de 

beschrijving van inelastische verstrooiing het collectief rocx:lel VJOrdt ge

bruikt, ligt het voor de hand cm bij transfer reacties van het schillen

rrodel uit te gaan. 

Volgens het schillenrocx:lel bewegen protonen en neutronen zich vrijwe.l 

onafhankelijk van elkaar in het veld van de overige protonen of neutronen. 

Dit veld VJOrdt voorgesteld door een een-deeltje potentiaal met centrale 

en spin-baan termen. De golffunctie van elk nucleon v..ordt dan gekarak

teriseerd door een viertal quanturrgetallen: het radiele quanturrgetal n, 

het baanimpulsrroment 1, het totale impulsm::rnent j en het rnagnetisch quan

turrgetal m. Een-nucleon schillenrocx:lel-golffuncties kan men schrijven als 

(3. 20) 

Hier in is X de spinfunctie. 

Reacties waarbij een nucleon in de kern VJOrdt achtergelaten, zoals de 

(d,p) stripping reactie, verschaffen ons informatie over de niet-gevulde 

niveaus van de restkern. Reacties waarbij een nucleon uit de kern VJOrdt 

opgepikt, zoals de (p,d) pick-up reactie, leren ons iets over de gevulde 

niveaus van de target-kern. 
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3.5.2 Het Interactie-Matrixelement 

Binnen de context van het schillenmodel kan bij een-nucleon pick-up 

reacties de oorspronkelijke kern A warden voorgesteld als de restkern B 

plus het opgepikte nucleon q=(nlj). De rrogelijke waarden van q volgen uit 

de vectorkoppeling (3.18). We schrijven daarom 

(3.21) 

(In onze notatie zullen we steeds voorbijgaan aan de effecten van anti

symnetr is a tie. ) 
. l.: 

De spectroscopische arrpl1tude 8 2 bevat alle inforrnatie over de kern-

structuur. Zij is een ma.at voor de arrplitude van de verschillende een

deeltje toestanden in de kern-golffunctie. De definitie van s /32/ luidt 

zodanig, dat voor het oppikken van een nucleon uit een volle schil onder 

achterlating van een zuiver gat geldt: S=(2j+1). Voor het oppikken van 

een nucleon uit een zuivere een-deeltje toestand in een verder lege schil 

geldt: S=1. 

Voor de duidelijkheid beperken we ons nu tot de (p,d) reactie. De 

coordinaten, die bij de beschrijving van deze reactie een rol spelen, 

zijn weergegeven in figuur III.1. 

Een voor de hand liggende keus voor de effectieve interactie, die er 

verantwoordelijk voor is dat door het proton een neutron uit de kern wordt 

opgepikt, is natuurlijk de proton-neutron interactie V=Vpn'l°tp-~\)=V(s). 

Fig .III.l 

De relevante coordinaten. 
~ A-1 - -'>-
rpA = --;;:- R + s. 
-+ -+ l~ 
rdB = R + 2 s. 

Het interactie-rnatrixelement uit (3. 17) kunnen ·we nu als volgt uit

schrijven (met de letter j duiden we de interne coordinaten van de ver

schillende deeltjes aan) : 
(, B d A p 

<BdlVIPA> = JdJBdjpdjn t (JB)~ (Ja) V(s) If' (fA)o/ 1p) (3.22) 

A 
Met de ontwikkeling (3.21) voor ~ laat zich de overlap van de zware 

deeltjes (integratie over JB) berekenen. 
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De l:erekening van de overlap van de lichte deeltjes (integratie over 

fp en j n) gaat volkomen analcx:>g in haar werk. Onder de aanname, dat het 

deuteron in een zuivere s-toestand verkeer:t /10/, vinden weals eind

resultaat 

<Bd(VIAp> = ~q 
!: _,,. d 

(C.G.C.) s~ fq(R)V(s)~ (S) (3.23) 

~....... - d 
De vormfactor is dus f (R,s)=~ (R)V(s)o/ (s). 

q q 

De schillenm:x:'lel-golffunctieo/q TMJrdt ge'<M'.)()nlijk berekend met een 

reele Woods-Saxon potentiaal. De diepte van de potentiaalput wrdt daar

bij zodanig gekozen, dat de neutron bindingsenergie gelijk is aan de ex

perimentele separatie-energie. Men spreekt in dit verband van de well 

depth procedure. 

In DWBA, welk reactie-m::xlel toepasbaar is voor alle transfer reac

ties /1/, is de overgangsamplitude (3.17) een zes-dimensionale integraal. 

Vanwege de practische problemen die dit geeft TMJrdt vaak de zogenaarrde 

zero range (ZR) benaderir1g toegepast. 

In het algernen~ geval van de reactie A(a,b)B is de fysische betekenis 

van de ZR benadering, dat men aanneemt dat b wrdt geemitteerd op dezelf

de plaats waar a is geabsorbeerd. Mathematisch wrdt dit tot uitdrukking 

gebracht door een c5-functie. Een :rrogelijke rechtvaardiging hiervoor is 

een korte dracht van de interactie en/of een geringe uitgebreidheid van 

de golffuncties van de lichte deeltjes. 

Op de ZR benadering zelf en de geldigheid ervan wrdt ingegaan in on

der andere /10,23,24/. Op de ZR benadering kan een finite range correctie 

wrden aangebracht, die de local energy approximation (LEA) wrdt genoerrd 

/25/. 

Voor de (p,d) reactie houdt de ZR l::enadering in, dat in het matrix

elerrtel!t (3.23) het product V(s)~d(s) wrdt vervangen door een soort ge

middelde waarde maal een 6-functie in s: 

d _m --V(s)f (s) = IY-0- O(s) (3.24) 

~ -De ZR vormfactor is f (R)=o/, (R). q q 
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- (A-1 )~ (A-1 r~ 
De ZR benadering brengt verder nog met z ich mee: r pA = A r dB= A R. De 

I::WBA overgangsamplitude is hierrree tot een drie-dimensionale integraal 

teruggebracht: 

TZR,IM = -~ (=ffiy(-) (R) ~'\"- (C.G.C.) S~ di {R)l x(+) (A-1R) (3.25) 
pd 0 J /\dB L Lq q Tq s pA A • 

We rrerken op, dat in dit geval voor het bere..1<enen van de ZR nonnali

satie-constante ~O een uitdrukking voor td volstaat. Het product V ,o/d pr. 
vordt gegeven door de Schrooinger-vergelijking voor het deuteron. Met een 

van de beschikbare uitdruY.kingen voor ~d, bijvoorbeeld de Hulthen-golf

fu.."lctie /26/, vindt men or=-123 Mevfm312 /27 I. Deze waarde v..ordt door 

experirrenten bevestigd. 

Over de overgedragen irrpulsrrc.menten kunnen we het volgende zeggen. 

Bij een-nucleon transfer is s~, dus l=j+~. Onder verwaarlozing van de 

deuteron d-toestand geldt 1TA1T'B= (-) 1 , zod~t l=j+~ of j-~ al naar gelang 

vari de pariteit van A en B. In ZR benadering is dit zelfs dwingend het 

geval. Vauk zal .tovendien JA=O zijn, zodat j=JB en de sornnatie over q in 

(3.25) rraar een term bevat. 

Heel in het algemeen kunnen we in dat geval in navolging van Towner 

en Hardy /13/ schrijven 

do- oc 
an (3.26) 

Hierin zijn 6,E,Q respectievelijk de verstrooiingshoek, de energie va11 

het invallende deeltje, en de reactie-energie. In B zijn alle dynarrische q 
aspecten van de reactie vervat. Deze zijn dus volledig gescheiden van de 

structuurinformatie van de spectroscopische factor S. Wezenlijk is, dat 
!, 

de spectroscopische amplitude S2 (althans de grootte ervan) direct volgt 

uit de vergelijking met het experiment. 

Voor de (t,cx) reactie verloopt de berekening van de DWBA overgangs

amplitude volkomen analoog aan de berekenL"lg voor de (p,d) reactie. Dit 

geldt VC)()r alle een-nucleon transfer reacties. 

Het kost weinig rroeite om met de gebruikelijke Gaussvormige golffuncties 

van triton en alpha-deeltje en met een eveneens Gaussvonnige interactie 
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de ZR norrnalisatie-constante D~IX te bepalen. A...fha."1kelijk van de gekozen 

parameters /28,29,30/ 'WOrdt een waarde tussen -400 en -500 MeVfrn312 ge-
to< . 3/2 vonden. Een veelgebruikte empirische waarde voor D
0 

is -479 MeVfm · 
/31/. 

3.6 De (p,t) Reactie 

Bij de reactie A(p,t)B wordt door het in~omende proton uit de target

kern A een neutron-paar opgepikt. Proton en dineutron vervolgen hun weg 

als een triton. Kern B met twee neutrone.i.'1 minder dan A blijft achter, 

al dan niet in een aanqeslagen toestand. 

3.6.1 Het Interactie-Matrixelement 

Bij de (p,t) reactie kunnen we met het schillenm:xlel voor cxren net 
!: 

als bij een-nucleon pick-up eE>.11 spectroscopische amplitude 8 2 definieren. 

Deze rroet nu natuurlijk de transfer van een neutron-paar Q,6~(JIS,q1 q2 ) 

v.ieerspiegelen: 

(3.27) 

Aan de transfer van een bepaalde set impulsm:mer1ten Q kunnen meerdere can

binaties van een-neutron golffuncties q
1 

en q2 bijdragen. Zoals we zulle..n 

zien, maken de coherentie-verschijnsele.J1 die daarvan het gevolg zijn 

anders dan bij een-nucleon tra."1sfer reacties een scheiding tussen struc

tuur en dynamica onrr>.:XJel i j k. 

De effectieve interactie is jn het geval van de (p,t) reactie die 

tussen inkOIDPJld proton en de overgedragen neutronen: 
~ - - ~ V=V (jr -r I )+V (Ir -r I )=V(s,r). Zie figuur III.2. pn p n

1 
pn p n2 

B 

Fig. III. 2 

De relevante coordinaten. 
-+ A-2 _... ~ 
rpA = -p:: R + s. 

-+ i -
R + 3 s. 
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Bij de rerek.ening van het interactie-rratrixelement <Bt\VIAp> speelt 

wederom naast de overlap van de zware deeltjes A en B ook die van de lich

te een rol. De relatieve reweging van de twee neutronen in de kern rroet 

de rewegin.g van de neutronen in het triton overlappen. Nemen we aa.11 dat 

het trit.on in een zuivere s-toesta.'1d verkeert /32,33/, dan kan alleen het 

s-toestand deel van ljJQ,Y tot de overlap bijdragen. Dit legt meteen de spin 

van het dineutron vast op S=O, zo:J.at J=L. In het matrixelerne11t rest alleen 
~ 

noq de terekening van de ir1tegraal over de coordinaat r van de re.latieve 

bs.-veging van l:eide neutronen. 

3.6.2 De Co0rdinaten-Transfonnatie 

---'>-

Voor uitvoP....ring van de integratie over r is na de overgang van jj- op 

LS-koppeling nog een co6rdinaten-transfonnatie nodig. In de dineutron-
_,,. -golf functie rroet v-.10rden overgegaan va11 coordinaten r 

1 
,r 

2 
op de "natuur-

--+ 
lijke" co0rdinaten r,R van de relatieve en massamiddelpuntsbeweging van 

de twee neutronen. 

In het geval van harrronische oscillator (h.o) een-deeltje golffuncties 

gebeurt dat door mi.ddel van de Talmi-.Moshinsky tranSfermatie /31/. Daarbij 

treden TaL"'Tii-M.oshinsky coefficienten (T.M.C.) op: 

(3.28) 

Op grond van behoud van energie n-oete.11 de quanturrgetallen in (3.28) vol

doen aan de harrnonische oscillator regel 

2N +A+ 2n + A = L ._1 2 (2n. + 1.) 
l.- , l l 

(3.29) 

Bij gebruik van Wocx:ls-Saxon (W.S.) golffu11cties kunnen deze worden 

ontwikl<eld naar h.o. functies, waarna weer tovenstaande transformatie kan 

'V\Orden toegepast. We wijzen er echter nog eens op, dat alleen het A.=O 

deel van y, (r 1 )~1 (r.,) van relang is. Er bestaat een rrethode, ontwi..kkeld 
..L1 ~ '" 

floor Bayman en Kallio /34/, om dit /..=O deel ook voor W.S. golffuncties 

rechtstreeks te bepalen. 

Als J.aatste voeren we nog de zero range (ZR) t:enaderirig in: 

(3.30) 



- 24 -

Met Gaussvormige ¢t en V kan d0~(r) zonder veel rroeite \'K)rden bepaald 
- (A-2)--+ (A-2)--+ 

/35/. Verder geldt in ~R benadering natuurlijk rpA= A rtB= A R. 

De integraal over r kan nu numeriek \'K)rden berekend /34/. Dit levert 
~ 

de ZR vormfactor F~(R). 

De parameters van interactie en triton-golffunctie, die in het pro

gramna CHUCK /39/ ....orden gebruikt, geven een ZR nonnalisatie-constante 
3/2 . _ot 3/2 d0=-1560 MeVfm • D1t kornt overeen rret een waarde LlQ =-500 MeVfm , 

als obt gedefinieerd is volgens ¢t(s)V(s)=obtO~) (waarbij dus is uitgegaan 

van een punt-dineutron) /1/. Deze laatste waarde sluit nauw aan bij de 

resultaten van berekeningen van Amusa /28/. 

3.6.4 Coherentie 

De ZR a-IBA overgangsarrplitude voor de (p,t) reactie luidt: 

TZR,IM = -d (ii x(-) (R) ~I (C.G.C.) \ s~ F (m}X(+) (A-2R) .(3.31) 
pt a Jl tB l L L~ L,~ L,0 pA A 

Deze uitdrukking rroeten we vergelijken rret uitdrukking (3.25) voor de 

(p,d) reactie. Zelfs als JA=O en dus J=L=JB, houden we een coherente san

matie over de neutron-toestanden (i':::.( q1 q2) over. 

Naar analogie van (3.26) kunnen we in dat geval schrijven: 

~goc l~ltoBL,~(8,E,Q)\ 2 
(3.32) 

Een factorisatie van structuur en dynamica is niet rrogelijk. De verschil

lende twee-neutron configuraties 't leveren coherente bijdragen aan de 

differentiele werkzame doorsnede. Het is daarorn vrijwel onrrogelijk om uit 

experirrentele gegevens de details van een onbekende golffunctie te recon

strueren. Aan de andere kant kunnen golffuncties wel op hun juistheid 

....orden getest. De (p,t) reactie is namelijk niet alleen voor de grootte, 
;!,,, 

maar vooral ook voor de tekens van de spectroscopische arrplitudes 8 2 ge-

voelig. 

We lichten het l:x:>venstaande toe aan de hand van een voorbeeld. Door 

True en Ford /40/ \'K)rdt de golffunctie van de grondtoestand van 206Pb 
206 + -2 -2 -2 gegeven als ( Pb)01 =0.855(3p112) +0.363(2f512 ) +0.359(3p312 ) 

-0.093(1i
1312

)-2• Dit betekent, dat bij de 208Pb(p,t) 206Pb grondtoestand

overgang de sorrma.tie over t vier termen telt. 
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3.7 De (p,~) Reactie 

Bij de reactie A(p,~)B 'ltJOrden twee neutronen en een proton opgepik.t 

uit de target-kern A. Een volledig rnicroscopische l:eschrijving /36,37,30/ 

van dit proces is bijzonder ingewik.keld en slechts l:eperkt toepasbaar. 

Daarom 'ltJOrdt vaak de zogenaarrde cluster-l:enadering gebruik.t. Hie.rmee tot 

op zekere hoogte verwant is het semi-rnicroscopische rrodel. Op l:eide gaan 

we hieronder kort in. 

De cluster-l:enadering /38/ vorrnt een zeer eenvoudig rrodel voor multi

nucleon transfer reacties. De overgedragen nucleonen v.orden l:eschouv.tl als 

een geheel, als een deeltjes-cluster die in de Os-grondtoestand verkeert. 

Op grond van de harrronische oscillator regel (3.29) geldt dan voor het 

radiele hoofdquantumgetal N van de cluster 

2N + L = ~ . ( 2n. + 1. ) Li i i (3.33) 

De cluster-golffunctie v.ordt op dezelfde manier l:erekend als een-deeltje 

golffuncties: volgens de well depth procedure. Voor de bindingsenergie 

van de cluster neemt men daarbij de exper.imentele cluster separatie

energie /31/. Het gevolg van deze aanpak is, dat onverkort het fonnalisme 

van een-nucleon transfer kan v.orden toegepast. 

De cluster-golffunctie heeft een correct asyrrptotisch verloop, zodat 

de cluster-l:enadering geldig is aan de oppervlakte en in het buitengebied 

van de kern. De effecten van de onderliggende structuur gaan echter ver

loren en de bijdrage van het binnengebied is onzeker /24/. 

Het semi-microscopische rrodel van Smits /31/ houdt in grote trekken 

het volgende in. De triton-amplitude v.ordt gefactoriseerd in een proton

en een dineutron-amplitude; de coherentie tussen deze l:eide 'ltJOrdt naar 

l:ehoren in rekening gebracht. Bovendien 'ltJOrdt op grond van fysische argu

rnenten een scheiding tussen structuur en dynamica aangebracht. Dit heeft 

vanzelfsprekend gunstige gevolgen voor de l:erekening en de interpretatie 

van de resultaten. 
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Als bij de (p,t) reactie kunnen we ~A in een reeks ontwikkelen, die 

de transfer van drie nucleonen weerspiegelt. Daarbij w:Jrdt op de gebrui

kelijke rnanier een spectroscopische arnplitµde s% gedefinieerd. 

De effectieve interactie speelt zich af tussen het proton en de 

triton-cluster. We nemen V=V ( s) • Voor de betekenis van s zi j verwezen 

naar figuur III.3. 

Fig. III. 3 

De relevante coordinaten. 
- A-3-+ -r A = ~ R + s • 

.....,.P - i -
r~B = R + 4 s. 

' 
p -b B 

Ook bij het berekenen van de overlap van de lichte deeltjes gaan we 

te werk als bij de (p,t) reactie. Qn te reginnen wordt de overgang bewerk-
-4- -4- -

stelligd van jj- op LS-koppeling, en van de coordinaten r
1
,r

2
,r3 op de 

-"' ~ ~ 

interne coordinaten r,t en rnassamiddelpuntscoordinaten R van de triton-

cluster. Dit gebeurt eerst voor de twee neutronen, vervolgens voor dineu

tron en proton. Smits gaat uit van harnonische oscillator (h.o.) golf

functies, zodat direct de Talmi-Moshinsky transforrnatie (3.28) kan w:Jrden 

toegepast. 

De overlap van de zo verkregen triton-cluster met het alpha-deeltje, 

dat in een Os-toestand verkeert, resulteert net als bij de (p,t) reactie 

in een groot aantal beperkingen voor de interne cluster-quantumgetallen. 

Wat uiteindelijk overblijft is een sarmatie over de radiele quantumgetal

len v1,y2,N. Deze sorrmatie is natuurlijk nog onderworpen aan de beperking 

van de harnonische oscillator regel (3.29): 

2N + L + 2V
1 

+ 2V
2 

= r.. (2n. + 1.) (3.34) 
1 ]. ]. 

Toegespitst op de situatie met JA=O' waarin J=JB en met S9 vanwege 

'JTA1TB=(-)L ook L vastligt, geeft dit alles voor het interactie-rnatri.xele

ment 

«xB\VlpA) = (C.C.C.) ..2:NV 
1 y2 

ACI.. A<:x,\~ ~ 
GQ N\/ V Oy O 0\1 O 't' (s)V(s)o/NL (R) .(3.35) 

f 1 2 1 Y2 

De overlapf actoren ~~ beschrijven de overlap van de interne beVJegingen 
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in triton-cluster en alpha-deeltje. (In de algerrene structuurarrplitude G, 

die zelf weer een sonrnatie bevat over de quanturrgetallen q. van de afzon-
~ ~~ l 

derlijke nucleonen en N,J=L van de dineutron-cluster, zijn naast de eigen-

lijke structuurinformatie ook alle transforrnatie-coefficienten samengevat). 

Uit (3.35) volgt, dat alleen de sarrna.tie over N een scheiding van 

structuur en dynamica in de weg staat. Het volgende is nu het geval. Het 

radiele hoofd-quanturrgetal N neemt zijn maxirnale waarde N (3.36) aan voor 

v1=V2=o. De vormfactor-term met het maxirnale aantal knopen is dominant in 

het oppervlakte-gebied van de kern. De (p,cx) reactie is een oppervlakte

reactie /31/, zodat we rrogen verwachten dat deze term de grootste bijdrage 

aan de experiroentele doorsnede zal geven. Deze dominantie v..ordt nog ver

sterkt, doordat de overlapfactoren OVA~,OVA~ sterk afnemen bij toenernende 
1 2 waarden van v .. 

l 

Stel nu, dat voor alle rrogelijke drie-nucleon configuraties de waarde 

van 

N=~. (2n.+l.) Li i i 
(3.36) 

hetzelfde is. Door N tot N te beperken laat zich dan in een klap de ge

'We!lste factorisatie van structuur en dynamica verwezenlijken. Qrdat dan 

v1=Y2=o en uit de c:iverlap met het alpha-deeltje al dwingend was gevolgd 

A1='12=0, komt dit overeen met de aanname van een Os-toestand voor de 

triton-cluster. (Een en ander vorrnt dus een verklaring voor het succes van 

cluster-berekeningen.) 

Het gevolg is, dat we nu de dynamica van de reactie kunnen berekenen 

met de gebruikelijke (zero of finite range) aNBA programna's. In het be

lang van een correct asymptotisch verloop vervangt Smits tenslotte nog de 

h.o. vormfactor door een W.S. vormfactor, waarna een eenvoudige cluster

berekening overblijft. De triton-cluster v..ordt zoals gebruikelijk getonden 

verondersteld met de experiroentele triton separatie-energie. 

Over de grootte van de doorsnede kan voor elke toestand een uitspraak 

v..orden gedaan aan de hand van de structuuramplitude 8m.J· 

Met de restkern B gegeven door het weak/intermediate coupling rrodel 

/22/ als 
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d) JB = ~ - c!:Jp',._,J I jp-1 x (B+1 )J; JB > T B Ljp,J (3.37) 

kan de structuuramplitude ~ 'WC>rden uitgedrukt in dineutron-amplitudes 

%j· De afleiding van deze laatste verloopt volkanen analoog met die van 

~· Het verband, dat op deze wijze 1W0rdt gelegd met het (p,t)-experi

rrent, vormt de kenmerkende eigenschap van het semi-microscopische rro:'l.el. 

Dit alles geeft de volgende uitdrukking voor ~: 

(C.C.) J?: J S~ ~J 
Jp' JP ( 3. 38) 

Hierin staat (C.C.) onder andere voor de coefficienten die optreden bij 

de jj-IS en Talmi-Moshinsky transformaties voor het proton en het dineu

tron. Afgezien daarvan is de structuuramplitude~ een coherente som 

van producten van de afzonderlijke amplitudes van het opgepikte proton, 
~ S . , en het dineutron, ~J· 
JP 

Alle grootheden in (3.38) kunnen 'WC>rden rerekend. De overgangssterktes 

~Jvolgen uit de vergelijking van de resultaten van cluster-rerekeningen 

met het (p,t)-experiment. In de practijk spelen alleen die toestanden een 

rol, waarvoor de experimentele doorsnedes het grootst zijn. Voor de 
208Pb(p,t) 206Pb reactie bij een energie rond 20 MeV zijn dat bijvoorreeld 

de O~ ,2~ en 4~ toes.tanden. Het teken van ~J is hierbij de enige onl:ekende 

factor. 

Door echter de relatieve tekens van de ~J zodanig te kiezen, dat de 

experimentele overgangssterktes ~ zo goed mogelijk 1W0rden gereprodu

ceerd, kan het teken van deze amplitudes vaak eenduidig v.orden repaald. 

De (p,~) reactie is dus niet alleen gevoelig voor de tekens van de coeffi

cienten c!: J' maar meet ook de relatieve tekens van 8NJ'· 
JP, 
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Hoofdstuk 4. Analyse van de Meetresultaten 

Binnen het kader van het schillenm::xiel nemen enkele kernen een bij

zondere plaats in. Een van die kernen is 208Pb, dat 126 neutronen en 82 

protonen telt. In de grondtoestand is namelijk zowel voor neutronen als 

voor protonen alleen van gesloten schillen sprake. Bovendien treedt juist 

voor de bezettingsgetallen 82, 126 een bijzonder groot energieverschil met 

de eerstvolgende schillenm::xiel-toestanden op: 208Pb is dubbel-rnagisch. De 

energie van de eerste aangeslagen toestand van 208Pb is met 2.6 MeV groter 

dan die van enige andere kern boven rnassagetal 40. Dit vorrnt een treffend 

bewijs voor de ongewane starheid van deze kern.· 

Op 
208Pb zal daaran bij uitstek het schillenm::xiel van toepassing zijn. 

Dat betekent dat in de grondtoestand in goede benadering zuivere conf igu

raties (3s112)2 en (3p112)2 zullen warden aangetroffen voor respectieve

lijk protonen en neutronen. Bovendien rrogen we ook voor kernen in de om

geving van 208Pb goede resultaten verwachten van berekeningen op basis van 

het schillenm::xiel. 

In de volgende paragraf en zal in de context van de behandeling van de 
208 208 208 . . Pb(p,d), Pb(p;t) en Pb(p,~) reacties nader warden ingegaan op de 

relevante toestanden van 207Pb, 206Pb en 205T1. 

Figuur IV.1 geeft alvast een overzicht van de een-deeltje en een-gat niveaus 

in het lood-gebied. 

4.1 De 208Pb(p,d) 207Pb Reactie 

De kern 207Pb heeft een neutron minder dan de kern 208Pb, die met 126 

neutronen en 82 protonen dubbel-rnagisch is en daarmee het prototype van 

een schillenm::xiel kern. In de meest eenvoudige schillenm::xiel voorstelling 

warden de laagliggende niveaus van 207Pb beschreven als een neutron-gat 

in de 208Pb romp. Deze neutrongaten komen overeen met de schillenm::xiel 

banen in de N = 83-126 hoofdschil; dat wil zeggen 3p112 ,2£512 ,3p312 ,1i1312 , 

2£
712

,1h
912 

in volgorde van stijgende excitatie-energie. (Zie figuur IV.1). 
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2d312 
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-- 3.48 -- 197/2 -I 

NEUTRONEN PROTONEN 

Fig.IV.l Een-deeltje en een-gat niveaus in het lood-gebied. 

Bovenstaand beeld VJOrdt door de experimentele gegevens, die voor 
207Pb beschikbaar zijn, in zijn qualitatieve en rreestal ook quantitatieve 

aspecten bevestigd. In zoverre als 207Pb inderdaad aan dit beeld beant

'WOOrdt, zouden voor de laagliggende toestanden de spectroscopische facto

ren snlj de waarde (2j + 1) rroeten hebben. 

Wij hebben voor de 208Pb(p,d) 207Pb reactie spectra opgenomen van 30° 

tot 114° in stappen van 6° . Van de experimentele procedure is in hoofd

stuk 2 verslag gedaan. Een karakteristiek spectrum is te zien in figuur 

IV.2. 
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Fig.IV.2 Een typisch deuteron spectrum. De geanalyseerde pieken 

zijn zwart gekleurd. 

Vijf niveaus in 
207Pb blijken sterk te v.Drden geexciteerd: de 1/2 

-1 - -1 -(3p112 ) grondtoestand, het 5/2 (2f512 ) niveau op 0.570 MeV, het 3/2 
-1 + -1 (3p312 ) niveau op 0.894 MeV, en verder het 13/2 (1i1312 ) niveau op 

- -1 1.634 MeV en het 7/2 (2f712 ) niveau op 2.334 MeV. 
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VCXJr de eerste drie niveaus hebben we de (relatieve) dCXJrsnedes be

paald. Het bleek dat de beide gevallen van 1-transfer goed van elkaar te 

onderscheiden waren, terwijl van j-afhankelijkheid bij de 1=1 overgangen 

naar de 1/2 en 3/2- toestanden geen sprake was. 

Een eerste schatting van de absolute grCXJtte van de dCXJrsnedes was 

rrogelijk dCXJr vergelijking met de 22 MeV dCXJrsnedes van Whitten e.a. /8/; 

het verloop van deze dCXJrsnedes is vrijwel gelijk aan dat van die van ons. 

Een nauwkeuriger schatting is bepaald aan de hand van ™1BA berekeningen. 

Toen Whitten e.a. hun gegevens onderwierpen aan een conventionele 

DV\JBA-analyse, bleek het nCXJdzakelijk alle bijdragen aan de overgangsampli

tude uit het gebied binnen een straal van 8.5 frn te onderdrukken. Alleen 

dan kon een goede overeenstemning met de gerneten hoekverdelingen v..Drden 

verkregen. Aangezien 1.25A113 = 7.4 frn, ligt deze afsnij-waarde aanzien

lijk buiten het hCXJfddeel van de rnassaverdeling in de Pb-kern. In navol

ging van Satchler /15/ hebben we daaran het adiabatisch deuteron rrodel 

toegepast, waarbij deze ongerijrrdheid zich niet blijkt voor te doen. 

Tab.IV.l Optisch model en gebonden toestand parameters. 

Potentiaal-sterktes zijn gegeven in MeV, afmetingen in fm. 

v rR aR WV WD rI al vso rso aso re 

58.4 
proton -0.3E 1.25 0.65 10.0 1.25 0.76 6.0 1.12 0.47 1.25 

p 
deuteron 111.3 1.25 0.682 19.4 1.25 0.783 6.0 1.12 0.47 1.25 

neutron v a) 1.25 0.65 (.\=25lbl 
n 

a) bindingsenergie is gelijk aan experimentele separatie-energie 

b) spin-baan koppeling is ,\ maal de Thomas term 

De bij de DV\7BA berekeningen gebruikte optisch rrodel parameters zijn 

sarnen met de parameters voor het gebonden neutron weergegeven in tabel IV.1. 

VCXJr nadere details over de optische potentialen zij verwezen naar paragraaf 

3.3. 
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Bij de berekening van de adiabatische deuteron-potentiaal is de neutron

potentiaal aan de proton-potentiaal gelijkgesteld, overeenkomstig geval 3 

van tabel II in /15/, dat de beste aanpassing aan de gemeten doorsnedes gaf. 

Het neutron werd, zoals gebruikelijk, gelx:>nden verondersteld in een Woods

Saxon potentiaal-put van een zodanige diepte dat de bindingsenergie overeen

kwam met de experimentele separatie-energie voor de desbetref fende toestand 

van 207Pb. Meer in het bijzonder: SOi(n) = s00 (n) + Ei, waarbij s00 (n) de 

grondtoestand separatie-energie is en E. de excitatie-energie van toestand i. 
l 

De berekeningen zijn, zoals voor dit hele hoofdstuk geldt, uitgevoerd 

met het zero range programma CHUCK /39/. De zero range normalisatie

constante was Nr = -nr = 122.5 MeVfm3/ 2. De resultaten kan men zien in 

figuur IV.3. 

In figuur IV.3 zijn de theoretische curves genormeerd op de experimen

tele doorsnedes. De nonneringsfactoren, en daarmee de spectroscopische fac

toren s, voor de 1/2-, 3/2-, 5/2- toestanden verhouden zich als 2.1+3.9+5.6. 

We benadrukken dat het hier om relatieve waarden gaat. De reden voor deze 

schrijfwijze zal hieronder duidelijk ~rden. De aanpassing aan het experi

ment is uitstekend te noemen. Dit feit, gepaard aan de grote overeenkomst 

tussen het huidige experiment en het experiment van Whitten e.a. /8/ dat 

door Satchler /15/ is geanalyseerd met gebru:i.kmaking van dezelfde optische 

potentialen als wij hebben gebruikt, schenkt ons vertrouwen in de volgende 

handelwijze. 

Door de spectroscopische factor voor de 3/2 toestand op de door Satch

ler (zie tabel IV.2) gevonden schillenrrodel-waarde 3.9 te stellen, hebben 

wij een absolute no:rmering voor alle gemeten doorsnedes verkregen. (De meer 

gebruikelijke v.ieg van no:rmering op de elastische proton-doorsnedes stond 

voor ons niet open.) Het is natuurlijk rroeilijk om een oordeel uit te spre

ken over de nauwkeurigheid van de aldus verkregen doorsnedes. Whitten e.a. 

noemen voor hun absolute doorsnedes een onnauwkeurigheid van 10%. Een 

schatting voor de onnauwkeurigheid van onze doorsnedes is 20%. 

In tabel IV.2 ~rden de waarden van de spectroscopische factoren, die 

dan volgen uit onze metingen, vergeleken met enkele waarden uit. de litera
tuur. 



z 
0 

1-
u 
LU 
(J) 

I 
(J) 
(J) 

0 

"' u 

-
"' (J) 

" m 
:c 
~ 

z 
:: 
I-
u 
LU 
(J) 

' <fJ 
<fJ 
0 

"' u 

10 t 
/\ 
I\ 
I '• ..._ 

I I /. 

0. I 

0.01 

10 

0. I 

I \/ \ 
I ~~ 

208Pb{p,d)207Pb 

E = 22.7 MeV p 
0.000 MeV 1/2 

I I j I I 

'.C.13793 S0.68966 91 .24138 
THETR CMS IOEGI 

(\ 
I \j~ 

~ 

• 

\ 

1 

... ...1 
131 . 79 31 

208Pb{p,d)207Pb 

E = 22.7 MeV 

0~898 MeV 3/2 I 
I 

0. 0 I 
t0.;3793 S0.68966 9l.Z4138 131.7931 

THETR CMS :OEGI 

- 34 -

z 
0 

1-
u 
LU 
<fJ 

' <fJ 
<fJ 
0 

"' u 

0 .1 

0 .o I 

• 

• 

208Pb(p,d)207Pb 

E = 22. 7 MeV 
p 

0.570 MeV 5/2 

10.13793 50.68966 91.24138 
THETR CMS IOEGI 

Fig. IV. 3 

I 
1 
~ 

~ 
I 

131 . 7931 

Hoekverdelingen voor de 
208Pb{p,d) 207Pb reactie bij 

22.7 MeV. De getrokken lijnen 

zijn het resultaat van zero 

range DWBA berekeningen zoals 

beschreven in de tekst. De 

gemeten doorsnedes zijn met 

punten aangegeven. Afgezien van 

de absolute normering vallen de 

foutvlaggen steeds binnen de 

punten. 
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Tab.IV.2 Spectroscopische factoren voor de 
208 207 . 

Pb(p,d) Pb reactie. 

E J'TT' s l' n J 

huidig 
experi- /15/ /54/ /55/1 /55/2 
ment 

0.000 1/2 2.1 2.1 2.0 2.16 2.18 

0.898 3/2 3. 9a) 3.9 4.0 4.00a) 4.04 

0.570 5/2 5.6 6.0 6.0 5.82 6.00 

a) genormaliseerd op deze waarde 

/15/: 22.0 MeV; /54/: 22.0 MeV; /55/1: 22.0 MeV, 2: 20.0 MeV. 

De spectroscopische factoren blijken alledrie in goede benadering gelijk 

te zijn aan (2j+1). Dit laat de conclusie toe dat, zo goed als men dat kan 

nagaan, de drie laagstgelegen toestanden van 207Pb een vrijwel zuiver 3p112 , 
2f

512 
en 3p

312 
een-gat karakter vertonen. (Satchler /15/ venneldt overigens 

dat finite range berekeningen in alle opzichten bijna dezelfde resultaten 

opleveren als zero range terekeningen.) 

Berekeningen van-Smithe.a. /56/ voor de toestanden van 207Pb geven aan 

dat men inderdaad mag verwachten dat de genoerrde drie laagstgelegen toestan

den niet gefragmenteerd zullen 'VX)rden door [gat x (208Pb)vibratie]-configu

raties met dezelfde spin en pariteit. 

We hebben doorsnedes tepaald voor de excitatie door middel van de 
208Pb(p,d) 207Pb reactie bij 22.7 MeV van de 1/2-1 (0.000 MeV), 5/2-1 (0.570 Mev) 

en 3/2 1 (0.898 MeV) niveaus van 207Pb. Zero range I:WBA berekeningen met het 

adiabatisch deuteron m:xiel blijken van deze reacties een uitstekende teschrij

ving te geven. 

Op basis van de resultaten van deze terekeningen en een vergelijking 

daarvan met gegevens uit de literatuur hebben we de gerneten doorsnedes ge

normeerd. De waarden van de spectroscopische factoren doen tesluiten tot 

een ~~te graad van zuiverheid van de destetreffende 3p
112

- 1, 2f
512

- 1 en 

3p
312 

neutron-gat toestanden. 
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208 206 . 4.2 De Pb(p,t) Pb React1e 

Kernen met slechts enkele nucleonen rneerof minder dan een dubbelgeslo

ten kern als 208Pb behoren tot de weinige, waarvoor van schillenrrodel-bere

keningen een goed resultaat valt te verwachten. Dit geldt in het bijzonder 

voor 
206

Pb, waarvoor slechts de wisselwerking tussen identieke deeltjes 

(in dit geval de twee neutron-gaten) behoeft te worden beschouvrl. 

De 
208

Pb(p,t) 206Pb reactie is dus enerzijds interessant cm deze bereke

ningen te testen, anderzijds cm (vanuit een redelijk betrouwbare spectros

copie) het reactie-model te onderzoeken. Onze bedoeling was evenwel in de 
. 208 205 eerste plaats cm de (p,t) stap in het Pb(p,t) (p,~) Tl tweestapsproces 

vast te leggen. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn voor de 208Pb(p,t) 206Pb reactie 

an de 6° spectra opgemeten in het hoekgebied van 30 ° tot 114°. Een typisch 

spectrum wordt getoond in figuur IV.4. Voor de drie sterkste overgangen 

hebben we de doorsnedes bepaald. De bedoelde overgangen zijn die naar de 

0+1 grondtoestand, de 2+, toestand bij 0.803 MeV en de 4+
1 

toestand bij 

1.684 MeV /59/. Het "zijn juist deze toestanden, die van belang zijn voor 

de (p,cx) reactie. De absolute grootte van de doorsnedes volgt uit de norme

ring tegen de in de vorige paragraaf besproken (p,d) reactie. 

De 4+1 piek was niet voldoende gescheiden van de zeer kleine 2+
3 

piek 

bij 1.784 MeV cm een afzonderlijke analyse rrogelijk te ma.ken. In het ver

volg zullen, wanneer van de experimentele 4+ doorsnedes sprake is, steeds 

de doorsnedes van het 4+-2+ doublet worden bedoeld. De 2+ bijdrage aan 

deze gecanbineerde doorsnedes is in alle gevallen erg klein. 

Bij de toestanden van 206Pb hebben we te ma.ken met gernengde configura

ties. Voor onze berekeningen zijn we uitgegaan van de golffuncties van 

True en Ford /40/, die 206Pb beschrijven als twee neutron-gaten in 208Pb. 

Overeenkanstig het schillenm::xiel worden de valentie-neutronen geacht te 

bewegen in een centrale potentiaal en elkaar te beinvloeden via een twee

deel tjes restwisselwerking. Voor deze laatste nemen True en Ford een 

fenanenologische nucleon-nucleon wisselwerking die Gaussvonnig is en een 
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Fig.IV.4 Een typisch triton spectrum. De geanalyseerde pieken 

zijn zwart gekleurd. 

zuiver singlet-even karakter draagt. True en Ford houden rekening met de 

volgende deeltjes-banen: 3p112 ,2t512 ,3p
312

,1i1312 ,2f712 • (Zie figuur IV.1.) 

(In latere rerekeningen van True /57/ spelen ook de 1h
912 

neutronen een 

rol.) Wij hebben in het bijzonder gebruik gernaakt van die golffuncties van 

True en Ford, die zijn verkregen door l:ovendien een zwakke koppeling met 

de collectieve toestanden van de 208Pb rorrp in rekening te brengen. 
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Tarel IV.3 laat de optisch rrodel parameters zien, die de teste aan

passing aan de gerneten hoekverdelingen opleverden. Voor nadere details over 

deze optische potentialen verwijzen we naar paragraaf 3.3. Met de proton 

potentiaal hebten we eerder bijzonder goede resultaten gel::oekt bij de (p,d) 

reactie. Met andere potentiaal-parameters ~d over het algerneen een wat 

minder goede aanpassing verkregen. Wat de gel::onden neutronen tetreft: deze 

zijn steeds gel::onden verondersteld met de helft van de experimentele di

neutron separatie-energie. 

Voor de berekeningen is het prograrrma CHUCK /39/ gebruikt, dat te werk 

gaat volgens de in hoofdstuk 3 genoerrde methooes van Bayman en Kallio /34/. 

Als zero range normalisatie-constante is aan CHUCK meegegeven Nbt = -1560 
3/2 _pt 3/2 MeVfm , hetgeen overeenkant met °O = -500 MeVfm . 

Tab.IV.3 Optisch model en gebonden toestand parameters. 

Potentiaal-sterktes zijn gegeven in MeV, afmetingen in fm. 

v rR. aR WV WD rI a I vso rso aso re 

proton 51.6 1.25 0.65 10.0 l. 25 0.76 6.0 1.12 0.47 l. 25 

triton 168.9 1.2 0.65 9.9 1.6 0.97 6.0 1.15 0.92 1.3 

neutron Va) 
n 

1.25 0.65 (A=25) b) 

a) bindingsenergie is gelijk aan helft van experimentele dineutron 

separatie-energie 

b) spin-baan koppeling is A maal de Thomas term 

In figuur IV.5 is het resultaat van de IWBA terekeningen vergeleken met 

de experimentele gegevens. Het is duidelijk dat de vorm van de hoekverde

lingen goed v.ordt weergegeven. Een maat voor de aanpassing aan de al:solute 

grootte van de gerneten doorsnedes vormen de "enhancement" factoren 

f, = (do/dQ) exp/ (do/dO) th' die gegeven v.orden in de derde kolan van tarel 

IV.4 onder c;TF. 
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Hoekverdelingen voor de 
208Pb(p,t) 206Pb reactie bij 

22.7 MeV. De getrokken lijnen 

zijn het resultaat van zero 

range DWBA berekeningen met de 

golffuncties van True en Ford. 

De gemeten doorsnedes zijn met 

punten aangegeven. Afgezien van 

de absolute normering vallen de 

foutvlaggen steeds binnen de 

pun ten. 

De O::rekende doorsnedes blijken ruVJWeg een factor 3 te klein uit te 

vallen. De verhouding van de doorsnedes v.Drdt door de berekeningen wel 

redelijk goed gereproouceerd. over soortgelijke ervaringen berichten on

der andere Weisse.a. /59/. 
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Tab.IV.4 Normeringsfactoren s voor de reactie 

208Pb(p,t)207Pb. Zie de tekst voor 

nadere uitleg. 

E Jn-
cTF E. LT 

o.ooo o+ 3.7 10.7 

0.803 2+ 3.0 10.1 

1.684 4+ 2.3 3.2 

De beschouv.rle toestanden zijn de laagste toestanden voor elke spin en 

elk van de carponenten van de gebruikte golffuncties levert een positieve 

bijdrage tot de doorsnedes. Een andere tekenkeuze in de golffuncties van 
206Pb geeft waarden voor E. die tot een factor 100 groter zijn. Dit laat 

de conclusie toe dat de door True en Ford gegeven coeff icienten inderdaad 

het juiste teken hebben. De controle daarop is een eigenschap van de 

(p,t) reactie. 

De normeringsf ac~oren s kunnen op zich overigens geen bron van gede

tailleerde informatie zijn. Door uit te gaan van een andere triton-poten

tiaal, set 1 uit /17/, verkregen we waarden voor t:, die 30 a 40% kleiner 

waren dan de waarden van tabel IV.4. Het verschil in de relatieve waarden 

was veel minder groot. Door voor elke impulsnoment transfer genormeerde 

en gesomneerde theoretische en experimentele resultaten met elkaar te 

vergelijken, vvordt de met de keus van de optische potentialen sarnenhangende 

onzekerheid voor een groot deel weggenomen. 

Verder is uit de literatuur /56/ bekend, dat vergroting van het aantal 

basisfuncties (de configuratie-ru.imte) leidt tot een betere overeenstem

ming tussen theorie en experiment. Afgezien daarvan blijft het in principe 

natuurlijk noodzakelijk an ook sequentiele processen als (p,d) (d,t) of 

(p,p') (p',t) in de beschouwing te betrekken. Deze noodzaak blijft niet be-

perkt tot de zogenaarrde verl:x:den overgangen, zoals die naar de 3+ toestand 

bij 1.34 MeV. Toba e.a. /58/ vinden bijvoorbeeld ook voor de grondtoestand 

overgang sterke aanwijzingen voor het optreden van (p,d) (d,t) processen. 

Zij kunnen door combinatie van deze processen met de eenstaps (p,t) reactie 

niet alleen de vorm rnaar ook de grootte van de doorsnede voor de grondtoe

stand reproduceren. 
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Hoekverdelingen voor de 
208Pb(p,t)

206
Pb reactie bij 

22.7 MeV. De getrokken lijnen 

zijn het resultaat van zero 

range DWBA berekeningen met 

alleen de voornaamste term van 

de golffuncties van True en Ford. 

De gemeten doorsnedes zijn met 

punten aangegeven. Afgezien van 

de absolute normering vallen de 

foutvlaggen steeds binnen de 

punten. 

In aanvulling op de toventeschreven terekeningen hebten v..e tovendien 

berekeningen uitgevoerd, waarbij alleen de voornaarnste term van de golf

functies van True en Ford is meegenomen. De resultaten daarvan zijn te 

zien in figuur IV.6 en de bijtehorende nor:rreringsfactoren cLT \\Orden 
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gegeven in de laatste kolan van tabel IV.4. De waarden van c.LT zijn veel 

groter dan die van fTF. Met narre voor de o+1 en 2+1 toestanden blijkt het 

effect van de overige termen van de respectieve golffuncties aanzienlijk 

te zijn. Evenwel v..orden - na normering - de experimentele resultaten door 

deze vereenvoudigde berekeningen nauwelijks minder goed weergegeven dan 

wanneer van de volledige golffuncties v..ordt uitgegaan. Van de rrog-elijkheid 

tot sirrplificatie, die dit biedt, hebben we dankbaar gebruik gemaakt bij 

de beschrijving van de eerste stap van het (p,t) (t,cX) tweestapsproces. 

Op grond van de beschreven en soortgelijke berekeningen kunnen we 

zeggen dat de vorm van de berekende hoekverdelingen vrijwel onafhankelijk 

is van de gebruikte configuraties. De structuurinforrnatie kant uitsluitend 

in de grootte van de doorsnedes tot uiting. Dit blijkt over het algemeen 

bij de (p,t) reactie het geval te zijn /60/. Oat voor het verloop van de 

doorsnedes het overgedragen impuls:rroment bepalend is, v..ordt nog eens be

vestigd door clusterberekeningen. Deze v..orden kort besproken in de volgende 

paragraaf en geven de doorsnedes van figuur IV.7. Een en ander brengt met 

zich mee dat de meeste toestanden direct naar spin kunnen v..orden ingedeeld 

op grond van de vorm van de hoekverdelingen. 

Waarschijnlijk heeft dit alles als oorzaak, dat de (p,t) reactie gelo

caliseerd is aan de·oppervlakte van de kern; het triton v..ordt illmers sterk 

geabsorbeerd. In het oppervlakte-gebied, buiten een straal van ruwweg 8 fm, 

liggen de staarten van de vormfactoren. Hun vorm v..ordt in wezen bepaald 

door de dineutron separatie-energie. Voor zekere L-transfer zijn daaran in 

dit gebied de vormfactoren gelijkvormig; eventuele verschillen treden pas 

in het binnengebied op. Hierop berusten ook de sanregels voor (p,t) reac

ties van Smithe.a. /60/ en Lanford /61/, die een rnaximl.limNa.arde aangeven 

voor de san van de overgangssterktes voor een bepaalde L transfer. 

We hebben doorsnedes bepaald voor de 208Pb(p,t) reacties naar de laag-
+ + + 206 ste O , 2 en 4 toestanden van Pb. De vorm van deze doorsnedes v..ordt 

goed gereproduceerd door zero range DWBA berekeningen. Deze vorm blijkt 

onafhankelijk van de details van de golffuncties van 206Pb. Dit maakt dat 

met de juiste normering ook berekeningen met zuivere conf iguraties (of 

zelf s cluster-berekeningen) kunnen v..orden gebruikt an bijvoorbeeld de 

eerste stap van het (p,t) (t,~) tweestapsproces te beschrijven. 
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De met de golffuncties van True en Ford /40/ l::erekende doorsnedes zijn 
kleiner dan de experimentele doorsnedes. De berekeningen bevestigen echter 

wel de juistheid van de tekens van de coeff icienten in de desl::etreffende 

golffuncties. 



- 44 -

Blijkens een studie door Milazzo-Colli e.a. /64/ van de 208Pb(p,~) 
reactie bij energieen rond 20 MeV zijn de pieken aan de hoge-energie kant 

van het spectrum vrijwel uitsluitend te wijten aan directe effecten. De 

reacties naarde corresponderende laaggelegen niveaus in 205Tl lenen zich 

daarom goed voor een analyse met behulp van de beschreven directe reactie 

theorie. In' deze paragraaf presenteren we de resultaten van cluster-bere

keningen binnen het kader van het semi-microscopisch m::xlel van Smits /31/. 

In het volgende hoofdstuk bespreken we dan de analyse van deze reactie in 

termen van het (p,t) (t,~) tweestapsproces. 

Door ons zijn voor de 208Pb(p,~) 205Tl reactie spectra opgemeten van 

30 ° tot 114 ° in stappen van 6 °. De experimentele procedure is beschreven 

in hoofdstuk 2. Figuur IV.7 laat een karakteristiek spectrum zien. (Van

wege de grote positieve Q-waarde van 6.93 MeV laten zich voor deze (p,cx) 

reactie eventueel ook zonder deeltjes-identificatie zuivere alpha-spectra 

verkrijgen.) 

De J::ultvormige q.chtergrond in het linkerdeel van het spectrum is terug 

te voeren op het pre-corrpound emissie-rrechanisme /64/. Dit rrechanisme ver

onderstelt het bestaan van voorgevonrde alpha-clusters in de kern. Het des

betreffende effect is voor de dubbel-magische loodkern verhoudingsgewijs 

erg klein en zoals gezegd voor de laaggelegen energie-niveaus te verwaar

lozen. 

Voor de vier laagstgelegen niveaus, dat wil zeggen de 1;2+, grondtoe

stand en verder de 3/2+1, 5/2+1 en 7/2+1 niveaus op 0.20, 0,62 en 0.92 MeV 

/63/, hebben we van 30° tot 84 ° de doorsnedes bepaald. Op grond van de ge

ringe piekinhouden is van de analyse van meer achterwaartse spectra voorlo

pig afgezien. Al::solute waarden van de doorsnedes zijn evenals bij de (p,t) 

reactie verkregen door normering tegen de {p,d) reactie. 

Bij de analyse van de reacties naar de genoerrd.e vier toestanden van 
205

Tl hebben we het semi-microscopische rrodel van Smits /31/ gehanteerd. 

(Zie paragraaf 3. 7.). We zijn daarbij uitgegaan van de berekeningen van 

Covello en Sartoris /62/ voor 205T1. 
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205
Tl blijkt op l::evredigende wijze te kunnen 'WOrden l::eschreven als een 

proton-gat in de collectieve kern 206Pb. Door de restwisselwerking tussen 

l::eide typen excitaties 'WOrden verschillende basisconf iguraties 

hp-
1 x (206

Pb)J; JB) gemengd tot de uiteindelijke toestand (205Tl)JB. 



- 46 -

De golffuncties van 205Tl v..orden dan gegeven door (3.37): 

=~ ~ ~ . J J ,J 
Jp' p 

I . -1 (206Pb)J· J ) 
JP X • , B ( 4. 1) 

Voor een aantal laaggelegen toestanden van 205Tl hebten Covello en 

Sartoris de waarden van de coefficienten uit (4.1) tepaald. Zij tetrokken 

bij hun terekeningen alle proton-gaten in de N = 51-82 hoofdschil, corres

ponderend rret de banen 3s
112

,2d
312

,1h1112 ,2d
512

,1g
712 

(zie figuur IV.1); 

verder alle toestanden van de neutron-kern rret maxima.al drie quadrupool

fononen. (Meer uitgebreide berekeningen van Azzin en Covello /66/ wijzen 

uit dat octupool-fonon componenten bij de laagliggende toestanden van de 

Tl isotopen geen rol van tetekenis spelen.) 

Door Covello en Sartoris zijn alleen voor 203Tl de daninante canponen

ten van een aantal toestanden in tabelvorm gegeven. Zij verrrelden expli

ciet dat de structuur van de golffuncties van 205Tl "very similar" is. We 

zullen er daaran bij onze berekeningen van uitgaan dat de coeff icienten 

C~ J voor 205Tl gelijk zijn aan die voor 203Tl. Weiss e.a. /59/ doen het-

Jp' zelfde bij hun berekeningen aan de reactie 205Tl(p,t) 203Tl. 

In de 1/2+
1

,3/2+
1

,5/2+
1 

en 7/2+1 toestanden van 205Tl blijken de o+ 

2+ en 4+ configurattes van 206Pb een overheersende rol te spelen. Dit zijn 

ook de niveaus waarin de doorsnede van de (p,t) reactie naar 206Pb is ge

concentreerd. cm de voor het semi-microscopische rrodel relevante experirren

tele dineutron-overgangsamplitudes ~J exp te tepalen, hebben we voor de 

(p,t) reactie naar de drie bovengenoerrde toestanden van 206Pb ~A cluster

terekeningen uitgevoerd. Daarvoor is zoals steeds het zero range programma 

CHUCK /39/ gebruikt. 

Soortgelijke berekeningen zijn gedaan voor de {p,~) reactie naar de 
205 vier laagstgelegen toestanden van Tl. 

Tatel IV.5 geeft een overzicht van de gebruikte pararreters. De ver

schillende optische potentialen zijn tesproken in paragraaf 3.3. Bereke

ningen rret andere pararreter-waarden gaven over het algerreen een wat minder 

goede aanpassing aan het experirrent. 

Zowel voor protonen als voor neutronen liggen de relevante een-deeltje 

toestanden in dezelfde hoofdschil. Voor de neutronen geldt 2n y + 1 v = 5, 

voor de protonen 2nrr + 11' = 4. Voor de dineutron-cluster houdt dit in 

2N + L = 10, voor de triton-cluster 2N + L = 14. 
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Zoals gebruikelijk is de diepte van de Woods-Saxon put van de gel:onden 

toestanden z6 gekozen, dat de experimentele cluster separatie-energieen 

werden gereproduceerd. Bij het binden van het triton is geen spin-baan 

potentiaal gebruikt. Dit zou namelijk het bestaan van een voorgevornrl 

triton in de kern veronderstellen, waartegen Smits /31/ een aantal be

zwaren aanvoert. 

Tab.IV.5 Optisch model en gebonden toestand parameters. 

Potentiaal-sterktes zijn gegeven in MeV, afmetingen in fm. 

v rR aR WV WD rI al vso rso aso re 

proton 51.6 1.25 0.65 10.0 1.25 0.76 6.0 1.12 0.47 1.25 

168.9 1.2 0.65 9.9 1.6 0.97 6.0 1.15 0.92 1.3 
triton 

177.3 1.34 0.57 15.6 1.34 0.57 1.3 
alpha 

dineutron v2n 
a) 1.3 0.65 

triton V a) 1.25 0.65 
t 

a) bindingsenergie is gelijk aan experimentele cluster separatie-energie 

Het behoort verder tot de opzet van het semi-microscopische rrodel, dat 

de vorm van de Woods-Saxon put kan 1MJrden aangepast aan de gerreten hoekver

delingen. Dit kan rren beschouwen als een poging om de werkelijke vonnfactor 

in het relevante oppervlaktegebied zo goed nogelijk te benaderen. In dit 

licht rroet de kleine waarde van de diffuusheid worden gezien, die door Bo

netti e.a. /63/ bij hun analyse van dezelfde (p,~) reactie bij 20 MeV op 

0.45 fro is bepaald. De reden voor deze kleine diffuusheid is onduidelijk, 

behalve dat zij natuurlijk de positie van het laatste maximum van de vorm

factor beinvloedt, met alle gevolgen van dien voor de doorsnedes. In ons 

geval echter was de aanpassing die met een waarde van 0.65 fm voor de dif

fuusheid van de triton-put werd verkregen beduidend beter dan met 0.45 fro 

het geval was. Voor de (p,t) reactie waren met een diffuusheid van 0.65 fm 

de resultaten eveneens ietwat beter dan met de diffuusheid van 0.50 fro, die 

door Bonetti e.a. is gevonden. 
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Hoekverdelingen voor de 
208Pb(p,t) 206Pb reactie bij 

22.7 MeV. De getrokken lijnen 

zijn bet resultaat van zero 

range DWBA cluster-berekeningen. 

De gemeten doorsnedes zijn met 

punten aangegeven. Afgezien van 

de absolute normering vallen de 

foutvlaggen steeds binnen de 

pun ten. 

VCXJr de 208Pb(p,t) reactie zijn de resultaten van de zero range avBA 

cluster-berekeningen met de potentiaalparameters van tabel IV.5 weergegeven 

in f iguur IV. 8. De relatieve overgangssterktes c.,.....J,.., P , die vol gen ui t de 
~ __ xp 

normering van de theoretische curves op de experimentele punten, staan in 
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taJ::el IV.6.· Met het oog op de benaderingen van het serni-microscopische 

rrodel kan aan absolute waarden voor de norrneringsf actoren niet zonder 

meer betekenis wrden gehecht. 

Tab.IV.6 Overgangssterktes voor de dominante 

niveaus in de reactie 208Pb(p,t) 206Pb. 

E 'JT( N 
,..., 2 
L G..,,_, 

NJ 
exp 

0.000 o+ 5 0 1.0 

0.803 2+ 4 2 3.2 

1.684 4+ 3 4 3.0 

Zoals we in figuur IV.8 zien, is in alle gevallen sprake van een 

goede overeenkomst tussen theorie en experiment. (Zij het dan dat deze 

wat slechter is dan bij de microscopische (p,t) berekeningen van de 

vorige paragraaf .) Be qualiteit van de aanpassing laat nog het meest te 

wensen over voor het 4+ niveau van 206Pb, waar de theoretische doorsnede 

weliswaar te snel daalt maar toch de oscillaties van de experimentele 

doorsnede goed reproduceert. De grotere onnauwkeurigheid in de experi

mentele overgangssterkte ~=3 ,J=4 die hiermee sarrenhangt, vormt echter 

in de practijk geen groot bezwaar, orrdat de invloed van deze grootheid 

op de waarden van de berekende overgangssterktes ~J slechts gering is. 

De resultaten voor de 208Pb(p,o<) reactie wrden gegeven in figuur 

IV.9, terwijl de bijbehorende normeringsfactoren ~Jin taJ::el IV.7 staan. 

Ook hier kan alleen een relatieve normering ten opzichte van de grondtoe

stand plaatsvinden. 

Bij de berekening van de relatieve theoretische overgangssterktes 

~J th is gebruik gemaakt van de experimenteel bepaalde ~J die zijn ge

geven in taJ::el IV.6. De waarden van ~J th corresponderen met de volgende 

keus voor de relatieve tekens van de (p,t) overgangsarnplitudes ~J : 
G0G2 = +, G0G4 = -. De beide andere rrogelijkheden brengen steeds voor twee 

van de drie triton-overgangsarnplitudes ~J th grote afwijkingen van de 

experimentele waarden met zich mee. 
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Tab. IV. 7 Overgangssterktes voor de vier laagstgelegen 

niveaus in de reactie 208Pb(p,~)205Tl. 

J'Ti' G2 . G2 2 "' 
E N L NJ NJth 

GNJ (J=O) 
exp th 

o.oo 1/2+ 7 0 1.0 1.0 1.07 

0.20 3/2+ 6 2 2.4 1.0 1.10 

0.62 5/2+ 6 2 3.7 4.1 0.51 

0.92 7/2+ 5 4 4.1 4.4 0.15 

In figuur IV.9 zijn nogrnaals de overgangssterktes ~J weergegeven, nu 

l::ovendien vergeleken met de waarden die worden verkregen als alleen de bij-
~ + drage van de J=O term wordt beschouw:i. We zien dat met name voor de 5/2 

en 7/2+toestanden het effect bijzonder groot is. In het eerste geval is de 

bijdrage van de j3s
112

- 1 x (206Pb)2+; 5/2) component van de 205Tl golffunctie 

I -1 206 -r bepalend. In het tweede speelt de 2d312 x ( Pb) 2 ; 7/2) component een 

overheersende rol. 

Fig.IV.9 2 
Gereduceerde overgangssterktes GNJ" 

•: exper imentele waarden; O: berekende waarden; 

~: waarden berekend met alleen de J=O bijdrage. 
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Het valt nu ook te begrijpen waarom bij de 206Pb(t,o<.) 205Tl reactie de 

overgang naar het 5/2+1 niveau zwak is en die naar het 7/2+1 niveau niet 

v..Drdt waargenomen /17 ,65/, in overeenstermling met onze terekening voor al

leen de J=O term. Turners in een een-stapsproces kan een proton pick-up 

reactie de neutron-kern niet exciteren. Elke toestand kan daarom slechts 

v..Drden aangeslagen door de J=O canponent van de golffunctie. In concrete: 

de spectroscopische factor voor proton pick-up uit 206Pb v..Drdt gegeven 

door S. = (c!: 0) 2 (2j +1). Voor het 7/2\ niveau is de coefficient van de 
JP JP' p -1 206 + l 1g7 I 2 x ( Pb) 0 ; 7 I 2 ) term zeer klein. 

Concluderend kunnen we zeggen dat met uitzondering van de 3/2+ toestand 

er een goede overeenstemning testaat tussen de berekende en experimentele 

overgangssterktes. Voor de 3/2+ toestand v..Drdt overigens ook de spectrosco

pische factor S voor proton pick-up niet al te goed gereproduceerd /17,65/. 

Bij zijn analyse van dezelfde reactie bij 35 MeV vindt Smits /31/ een over

eenstemning tussen theorie en experiment die in qualiteit met die van ons 

valt te vergelijken. Ook bij hem vormt de 3/2+ toestand een uitzondering. 

De 20 MeV berekeningen van Bonetti e.a. /63/ geven juist voor de 3/2+ toe

stand een goed resultaat. Zowel Smits als Bonetti e.a. doen voor de rela

tieve tekens van de overgangssterktes ~J dezelfde keus als wij hebben ge

daan. 

De experimentele zowel als de berekende overgangssterktes rroet natuur

lijk een zekere onnauwkeurigheid v..Drden toegedacht. De aanpassing van de 

theoretische curves aan de gemeten doorsnedes geteurt in wezen op het oog. 

De theoretische doorsnedes zijn verder nog tehept met een onzekerheid die 

sarnenhangt met de gebruikte optische potentialen en rnet de potentiaalput 

voor de gebonden toestanden. Dit soort effecten weegt minder zwaar als, 

zoals in ons geval, alleen relatieve doorsnedes v..Drden teschouw:l. 

Bij dit alles :rrogen we niet uit het oog verliezen dat voor 205Tl de 

coefficienten ~ J ongetwijfeld zullen afwijken van de door ons gebruikte 
203Tl-waarden. Jp' Toepassing van deze laatste in cambinatie met de gege

vens van Bonetti e.a. /63/ levert met narre voor de 7/2+ overgangssterkte 

een enigszins afwijkend resultaat. Toevallig is het daarbij zo dat voor 

alle toestanden de overeenstemning met het experiment teter v..Drdt. 

De rmBA resultaten blijken in vrij sterke mate afhankelijk van de 

pararreters van de gebonden toestanden. Dit houdt waarschijnlijk verband 

met de grote i.rnpulsrroment-mismatch die met narre voor de (p,o<.) reactie 

optreedt. Er is limlers een aanzienlijk verschil tussen de massa's van 
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projectiel en ejectiel en bijgevolg tussen hun impulsen. Dit brengt met 

zich mee dat de bijdrage van het binnengebied van de kern van rneer belang 

v..Drdt. Orn dezelfde reden zijn de berekeningen dan gevoelig voor de optische 

potentialen. 

Aan de hand van de voor de (p,t) reactie naar 206Pb bepaalde overgangs

sterktes doet het semi-microscopische rrodel redelijk accurate voorspellingen 

voor de overgangen naar de vier laagste niveaus van 205Tl in de (p,ct) reac

tie. Niet alleen bevestigt dit de toepasbaarheid van het rrodel in de huidi

ge situatie, rovendien vormt het een aanwijzing voor de correctheid van de 

betroffen golffuncties van 205Tl. Enige twijfel is echter gerezen ten aan

zien van de golffunctie van de 3/2+ toestand. 

De verkregen resultaten rnaken het rrogelijk om een uitspraak te doen over 

de relatieve tekens van de overgangsamplitudes voor het dineutron in de 

(p, t) reactie. 
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Hoofdstuk 5. Het Tweestapsproc:es 208Pb(p,t) (t,ci<) 205Tl 

5 . 1 Inleiding 

In paragraaf 4.4 hebben we ons beziggehouden met eenstapsberekeningen 

aan de reactie 208Pb(p,~) 205Tl. Hierbij is de overgang naar de vier laagste 

toestanden van 205Tl beschreven als de pick-up van een triton-cluster. 

Deze cluster-benadering bleek een goede aanpassing aan de experirnentele 

hoekverdelingen op te leveren. 

In dit hoofdstuk vatten we de overgang naar 205Tl op als een (p,t) (t,D<'.) 

tweestapsproc:es. Voor de experirnentele gegevens v.Drdt verwezen naar para

graaf 4.4. we verrnelden hier nogmaals de bevindingen van Polane /1/ voor 

het 58Ni( •• t) (t,cx) rneerstapsproc:es. Deze luiden dat de bijdrage van de 

(t,~) stap veel kleiner rroet zijn dan te rijrnen valt met een schillenrrodel-

waarde van 2jp+1 = 8 voor de spectroscopische factor S. De uitkornsten van 

berekeningen aan zowel analyserend verrrogen als v..ierkzarne doorsnede lieten 

zich vertalen in een spectroscopische factor S = 0.04. Dit resultaat was 

het, dat de aanleiding vorm:ie tot het huidige onderzoek. 

5.2 Analyse en Discussie 

voor de berekeningen beschikten we over een drietal ingredienten. In de 

eerste plaats een goede tegen het experiment geijkte beschrijving van de 

(p,t) reactie naar de o+
1

, 2+
1 

en 4+1 toestanden van 206Pb. (Zie paragraaf 

4.2.) Ten tweede de experirnentele resultaten van Flynn e.a. /17/ voor de 
206Pb(t,D<.) reactie bij een energie van 17 MeV. Rekening houdend rnet de Q

waarde van de (p,t) reactie is dit juist de energie van de tritonen in ons 

experiment. (Ook Hinds en Middleton /65/ hebben gemeten aan deze (t,~) re

actie, echter bij 13.5 MeV.) Deze resultaten van Flynn e.a. geven ons niet 

alleen de spectroscopische factoren voor de grondtoestand overgangen, rnaar 

ook de bijbehorende optische potentialen in het triton- en in het alpha

kanaal evenals de zero range norrnalisatie-constante. Tenslotte hadden we 

ook nog de beschikking over de golffuncties van Covello en Sartoris /62/ 

voor 205Tl. 

Over de golffuncties van 205Tl is in paragraaf 4.4 al het een en ander 

verrneld. Covello en Sartoris /62/ hebben 205Tl beschreven als een gat in de 

collectieve kern 206Pb: 
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I . -1 206 
JP x ( Pb) J; J

8 
) (5. 1) 

Uit hun resultaten kunnen we allereerst afleiden welke proton- en dineutron

transfer kanalen in het reactierrodel rroeten 'l',\Drden opgenornen. 

Het blijkt dat in de golffuncties van 205Tl de (206Pb)0+
1

,2+
1 

en 4+
1 

canponenten sterk overheersen. cml.at de andere 206Pb canponenten l:ovendien 

corresponderen rret veel zwakkere (p,t) overgangen, mogen we ons beperken 

tot tweestapsprocessen die verlopen via de 0+
1

,2+
1 

en 4+
1 

toestanden van 
206Pb. 

De golffuncties van Covello en Sartoris geven verder aan welke proton 

pick-ups een rol van betekenis zullen spelen bij de overgang van elk van 

deze drie toestanden van 206Pb naar een zekere toestand van 205Tl. Zo kan 
+ 206 + in principe bij de overgang via de 4 toestand van Pb naar de 3/2 

toestand van 205Tl een 2d512 ,1g
712 

of 1h1112 proton 'l',\Drden opgepikt. 

Echter is in de desbetref fende golf functie van 205Tl alleen een 

l -1 206 + . 2d512 x ( Pb) 4 ; 3/2) canponent aanwez1g, zodat alleen de eerste moge-

lijkheid overblijft. 

Op grond van dergelijke overwegingen is een viertal koppelingsschema's 
208 + + + opgesteld voor de Pb(p,t) (t,~) overgangen naar de 1/2 1,3/2 1,5/2 1 en 

712\ toestanden van· 205Tl. Deze 'l',\Drden gegeven in figuur V.1. 

Onze analyse van de (p,t) reacties naar de 0+1,2+1 en 4+1 toestanden 

van 206Pb is behandeld in paragraaf 4.2. Deze analyse heeft geresulteerd in 

een goede beschi:'ijving van de bijbehorende doorsnedes. Dit laatste was het 

geval zowel bij gebruik van rreer uitgebreide golffuncties voor 206Pb (zie 

figuur IV.5), als bij gebruik van alleen de voornaarn.ste term daarvan (zie 

figuur IV.6). Om de benodigde rekentijd enigszins te beperken en in het 

belang van een goede overzichtelijkheid zijn we bij onze berekeningen steeds 

van zuivere conf iguraties uitgegaan. Een onzekere factor daarbij vornden 

natuurlijk nog de tekens van de verschillende structuuramplitudes. Deze te

kens hebben we gekozen overeenkomstig de binnen het kader van het semi

microscopische rroJ.el verkregen resultaten voor de dineutron-amplitudes 

(zie paragraaf 4.4.). 

Wat betreft de (t,cx.) stap kunnen we het volgende opmerken. De protonen 

'l',\Drden opgepikt uit een volle schil. De spectroscopische factoren voor de 

(t,cx) overgangen 'l',\Drden dus gegeven door: 
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(5. 2) 

Met de coeff icienten van Covello en Sartoris blijken voor de reacties vanuit 

de grondtoestand van 206Pb de waarden voor s~ 0 in hoge mate overeen te 
J , 

sterrmen met de experimentele resultaten van P Flyrm e.a. /17/ en van Hinds 

en Middleton /65/. Gelukkig geven Covello en Sartoris voldoende, zij het zij

delingse, inforrnatie om het teken van ~ J ondubbelzinnig (?) vast te leggen. 
Jp' 

Bij onze berekeningen hebben we voor de grondtoestand overgangen steeds 

de experimentele waarden van Flynn e.a. aangehouden. Doordat we rovendien 

de bijbehorende zero range norrnalisatie-constante en de bijbehorende optische 

potentialen voor triton en alpha-deeltje hebben gebruikt, bleef het aantal 

vrije parameters tot een zo klein rrogelijk aantal beperkt. 

Genoerrrle optische potentialen zijn natuurlijk dezelfde als bij de een
stapsanalyse van deze reactie zijn toegepast. De desbetreffende parameters 

zijn samen met de parameters van de potentialen voor de geronden deeltjes 

weergegeven in tabel V.1. 

Tab.V.l Optisch model en gebonden toestand parameters. 

Potentiaal-sterktes zijn gegeven in MeV, afmetingen in fm. 

v rR aR WV WO rl al vso rso aso re 

proton 51.6 1.25 0.65 10.0 1.25 0.76 6.0 1.12 0.47 1.25 

triton 168.9 1.2 0.65 9.9 1.6 0.97 6.0 1.15 0.92 1.3 

alpha 177. 3 1. 34 0.57 15.6 1.34 0.57 1.3 

neutron v a) 1.25 Q.65 (A=25)c) 
n 

proton v b) 1.25 0.65 (:A=25)c) 
p 

a) bindingsenergie is gelijk aan helft van experimentele dineutron 

separatie-energie 

b) bindingsenergie is gelijk aan experimentele separatie-energie 

C) spin-baan koppeling is A maal de Thomas term 
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De gemeten doorsnedes zijn met punten aangegeven. De foutvlaggen geven 

de statistische fout weer. 

Orn te beginnen hebben we tweestaps I:WBA berekeningen uitgevoerd voor 

een aantal van de afzonderlijke overgangen in de koppelingsscherna's van 

figuur V.1. Dat wil zeggen overgangen via een zeker tussenniveau van 206Pb 

en door overdracht van een repaald proton. Voor de overgangen naar de 

1;2\ en 3/2+1 toestanden van 205Tl zijn de resultaten weergegeven in fi

guur V.2. We zien dat voor een aantal overgangen de berekende doorsnedes 

groter uitvallen dan de gerreten doorsnedes. Voor de overgang naar de 
+ . + 206 1/2 1 toestand via de 2 1 tussentoestand van Pb door overdracht van een 

2d312 of 2d512 proton zijn bijvoorreeld de doorsnedes ruvvweg een factor 3 

respectievelijk 2 te groot. Door cornbinatie van de twee overgangen neemt 
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het verschil met de experimentele doorsnedes alleen maar toe : VJe komen in 

dat geval op een factor 5. Zelfs wanneer bij wijze van contr6le volstrekt 

willekeurig voor een van l::eide protonen het teken van de golf functie

coefficient v-Drdt omgekeerd, maakt dit nauVJelijks verschil. De tVJee over

gangsarrplitudes staan in dit geval in het canplexe vlak kennelijk onder 

een vrijVJel rechte hoek. 

OJk bij l::erekeningen volgens de volledige koppelingsscherna's van 

f iguur v. 1 treedt niet in die mate destructieve interfe.rentie tussen de 

verschillende overgangen op, dat deze anomalie teniet v-Drdt gedaan. Zoals 

uit figuur V.3 blijkt, zijn voor alle vier de l::eschoume toestanden de 

l::erekende doorsnedes aanzienlijk groter dan de experimentele doorsnedes. 

Fig. V. 4 
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Hoekverdelingen voor de 208Pb(p,CX')205Tl reactie bij 22.7 MeV. 

De lijnen zijn het resultaat van zero range DWBA berekeningen 

volgens de relevante koppelingsschema's van figuur V.l, aan
gevuld met de in hoofdstuk 4 besproken directe overgang vanuit 

208 de grondtoestand van Pb. Voor getrokken en gestreepte lijnen 

was het teken van de (p,~) sterktefactor verschillend. Zie 

verder het onderschrift bij figuur V.2. 
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Verder hebl::al we voor de laagste twee toestanden van 205Tl het koppe

lingsscherna van figuur V.1 aangevuld met een directe overgang vanuit de 

grondtoestand van 208Pb. Voor deze overgang. is de clusterOOI'ladering van 

paragraaf 4.4 gebruikt. Tamelijk willekeurig zijn ook de normeringsfacto

ren, die uit de cluster-berekeningen volgden, aangehouden. Doel hiervan 

was na te gaan of van destructieve interf erentie tussen eenstaps- en meer

stapsprocessen sprake was. Deze berekeningen zijn voor elk van reide 205Tl 

toestanden tweernaal uitgevoerd ardat het teken van de (p,O<'.) overgangsarnpli

tude niet rekend was. De desretreffende curves zijn getekend in figuur V.4. 

Inderdaad blijkt voor reide toestanden de interferentie een destructief 

karakter te kunnen heb:oon. 

Er blijkt zich dus een ancroalie voor te doen bij de reschrijving van 

de 208Pb(p,~) reactie naar de vier laagstgelegen toestanden van 205Tl in 

termen van een (p,t) (t,('J() proces. zonder uitzondering vallen de berekende 

doorsnedes groter uit dan de experimentele doorsnedes. En dit terwijl door 

nauvve aansluiting bij eigen en andere exper.imenten het aantal onzekerheden 

in de berekeningen zoveel rrogelijk is teruggebracht. Qua vorm is de aanpas

sing l:x:>vendien veel minder goed dan bij de eenvoudige cluster-berekeningen 

van hoofdstuk 4. Dit vonnt een aanwijzing voor de dominantie van de directe 

overgangen. Hoe deze schijnbare tegenstelling tussen theorie en experirrent 

kan 'WOrden opgeheven is niet zonder meer duidelijk. 

Bij onze berekening is een tweetal effecten niet in rekening gebracht, 

te vveten finite range effecten en niet-orthogonaliteit effecten. In hoe

verre het huidige verschijnsel daarmee samenhangt, valt rroeilijk te zeg

gen. Gezien onze normering op het (p,t) respectievelijk (t,cx) experiment 

'WOrdt van finite range effecten geen grote uitwerking verwacht. OVer niet

orthogonaliteit correcties bij (p,O<'.) reacties is ons uit de literatuur 

niets rekend. 

Een andere rrogelijkheid is, dat een ander meerstapsproces destructief 

interfereert met het (p,t) (t,cx) proces. 
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Al met al rrogen we dus concluderen dat de beschrijving van de (p,cx) 

reactie als een tweestapsproces de nodige vraagtekens blijft oproepen. Ter

wijl enerzijds de basis voor deze conclusie breder is dan bij het onderzoek 

van Polane /1/ het geval was, neemt echter anderzijds het verschil tussen 

theorie en experiment bij het huidige onderzoek een duidelijk minder dra

rnatische vorm aan. 
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Appendix. Ervaringen met Plaatsgevoelige Detectoren. 

Gedurende de af studeerperiode is een opstelling ontwikkeld an in de 

zogenaanrle kleine verstrooiingskamer metingen met plaatsgevoelige detec

toren te verrichten. Tevens is een experiment met een plaatsgevoelige 

telescoop voorrereid. Bij dit alles is sarnengewerkt met F. Maas. 

Cnrlat de beschikbare plaatsgevoelige detectoren gebreken bleken te ver

tonen, hebben de uiteindelijke resultaten niet aan de verwachtingen be

antwoord. Aangezien de bruikbaarheid van de gevolgde methode wel is ge

bleken, VJOrdt in dit hoofdstuk toch een overzicht van de betreffende 

werkzaarnheden gegeven. 

Onderzoek aan en met plaatsgevoelige detectoren is eerder onderwerp 

geweest van de af studeerverslagen van Van der Laak /50/ en Dautzenberg 

/51/. Zonodig zal hiernaar warden verwezen. Een recent overzichtsartikel 

op dit gebied is /52/. 

Om te beginnen zal in deze appendix heel surnmier het -werkings-principe 

van de gebruikte plaatsgevoelige detectoren VJOrden toegelicht. Vervolgens 

kornen enkele van de over-wegingen aan de orde, die een rol hebben gespeeld 

bij het ontwerpen v~ de opstelling. Een beschrijving van de opstelling 

zelf en enige experimentele ervaringen ermee besluiten deze appendix. 

A.1 Plaatsgevoelige Detectoren 

Een plaatsgevoelige detector (position sensitive detector: PSD) geeft 

tegelijkertijd infonnatie over de energie van een invallend deeltje en over 

de plaats waar het deeltje de detector heeft getroffen. 

Een van de rnanieren /50,51/ an plaatsgevoelige detectie te verwezenlij

ken is door middel van een een-dimensionale halfgeleider-PSD. De PSD's 

waarvan in dit verslag sprake is, zijn van dit type. In tegenstelling tot 

"geVJOne" halfgeleider-detectoren zijn zij aan een zijde van een weerstands

laagje voorzien, met aan weerskanten een contact. Zie figuur A.1. 

De weerstandslaag fungeert als een, in principe lineaire, ladingsverdeler • 

Aan het energiecontact levert de PSD het gebruikelijke E-signaal, waarvan 

de totale lading evenredig is met de energie die het invallende deeltje 

aan de detector heeft afgestaan. Daarnaast kant aan het plaatscontact het 

Ex-signaal vrij, dat in totaal bij gegeven energie E evenredig is met de 

positie x van het invallende deeltje. 
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deeltje 

l E-signaal 

PSD 

Ex-signaal 

x 

L 0 

Fig.A.1 Schematische voorstelling van een een-dirnensionale PSD. 

Wanneer deze signalen worden toegevoerd aan een voorversterker, dan 

vertoont de pulshcx:x:jte van het versterkte E-signaal een zekere plaats

afhankelijkheid en de pulshcx:x:jte van het versterkte Ex-signaal vertoont 

voor vaste E een plaatsafhankelijkheid die niet helernaal lineair is. Een 

en ander hangt af van de eigenschappen van detector en voorversterker /52, 

50/. Ook het genormaliseerde energieonafhankelijke plaatssignaal blijft 

tot op zekere hcx:x:jte alineair. 

Het bezwaar van deze alineariteit kan worden ondervangen door vf:f:>r de 

PSD een tralie te plaatsen. Dat is wat wij hebben gedaan. Door te kiezen 

voor een tralie met vier spleten hebben we rovendien bereikt, dat de sig

naalverwerking geheel analcx:x:j was aan die bij metingen met een detector

telescoop. 
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Fig.A.2 x-spectrum, afkomstig van een alpha-bron. 
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Voor het bepalen van het x-signaal diende in ons geval een analoge 

deler, ontwikkeld door Dautzenberg /51/. Met behulp van een discriminator

eenheid v,:rerden de x-signalen naar hoogte onderscheiden en zo de betref fen

de traliespleten geidentif iceerd. Een karakteristiek plaatsspectrum is te 

zien in figuur A.2. 

A.2 De PSD-Electronica 

Door een PSD te combineren met een tralie met vier spleten is bereikt, 

dat er geen principieel verschil bestaat tussen de verv,:rerking van de PSD

signalen en de signalen van de eerder beschreven detector-telescoop. Verge

lijking van figuren A.3 en II.2 maakt dit direct duidelijk. De analoge de

ler AD neemt de plaats in van de particle identifier PI en de spleet-logica 

nodule SL die van de deeltjes-logica nodule PL. 

In principe laten PSD- en telescoop-electronica zich rovendien eenvou

dig combineren tot een systeem dat geschikt is an de signalen van een PSD

telescoop te verv,:rerken. De routing unit is al ingericht voor het detecteren 

van driedubbele coincidenties. 

De E- en Ex-signalen VJOrden in eerste instantie verv,:rerkt zoals de E- en 

L1E-signalen van een detector-telescoop. De blokvormige uit de stretchers 

LGS afkornstige E- en Ex-signalen VJOrden toegevoerd aan de analoge deler AD, 

die daarop een x-signaal afgeeft. Dit VJOrdt op zijn beurt toegevoerd aan de 

discriminator-eenheid DU, zoals het PIO-signaal in het telescoop-circuit. 

De ligging van de discriminator-niveaus in het x-spectrum is aangegeven in 

figuur A.2. De logische pulsen a,b,c,d van DU VJOrden verv,:rerkt in de spleet

logica nodule SL, die er t'Wee positie-bits uit afleidt. 

Gr:::G produceert een strobe-signaal voor SL. Dit signaal volgt rret in

stelbare vertraging op het overgaan van de eerste discriminator a. Het dode 

tijd signaal DI' van de routing unit VJOrdt gebruikt voor het "resetten" van 

SL. Op de v,:rerking van de spleet-logica nodule VJOrdt in de volgende para

graaf ingegaan. 

De verdere signaalverv,:rerking vindt plaats als bij de detector-telescoop. 

De positie-bits nemen onder de routing bits de plaats in van de eerste t'Wee 

detector-bits. 
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reset 
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DT routing 

routing bits 
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Fig. A.3 Blokschema van een PSD-circuit. 

PA : preamplifier (Simtec P-11) 
FIA: filter amplifier (THE) 
FD fast discriminator (LRS 621 AL) 
LA level adapter (LRS 688 L) 
RU routing unit (THE) 
MA main amplifier (l:Ortec 485; 2:0rtec 572) 
LGS: linear gate stretcher (Ortec 442) 
AD analog divider (THE) 
SL : slit logic (THE) 
DU : discriminator unit 
GDG: gate and delay generator (Ortec 416A) 
MI : mixer (Ortec 433A) 
ADC: analog digital converter (Nucl. Chic. 27850) 
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A.3 De Spleet-Logica Mcrlule 

In het geval van een PSD waarvoor een -q;-alie ITet vier spleten is ge

plaatst, levert de analoge deler een x-spectrum ITet vier pieken. Ee.n voor

reeld geeft figuur A.2. Precies als bij het PIO-signaal van de Particle 

Identifier kan ITet rehulp van een discr.iminator-eenheid en een spleet

logica rrodule elk x-signaal v.orden angezet in twee positie-bits. 

Het blokscherna van de gel::ou....xie spleet-logica rrodule SL wordt gegeven in 

figuur A.4. Het strore-signaal maakt dat pas naar de discr.iminator-pulsen 

kan worden gekeken op een tijdstip dat alle discriminators de kans hebren 

gekregen om over te gaan. Met rehulp van het signaal alx:d kan controle 

worden uitgeoefend op het gelijktijdig aanwezig zijn van de invoersignalen 

a,b,c,d en het strore-signaal. Het signaal reset dient ervoor cm de flip

flops te "resetten". 

R 

ov 

Fig.A.4 Blokschema van de spleet-logica module SL. 

positie
bit 2 
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A.4 Ontwerp van de Experimentele 0pstelling 

De keus van plaatsgevoelige detectoren voor gebruik in de kleine ver

strooiingskamer lag voor de hand. Een binnendiarreter van 285 nm maakt dat 

het gebruik van rneerdere gewone detectoren om gearetrische redenen proble

men oplevert. Het doen van metingen onder een aantal hoeken tegelijk is 

alleen rrogelijk bij gebruik van een of twee PSD's. Tot de voordelen van 

PSD's rroet in dit verband verder worden gerekend, dat het aantal kal:el

doorvoeren l:eperkt kan blijven tot twee per PSD. Bovendien kan voor elke 

PSD worden volstaan met een voedingsapparaat en twee signaal-ketens. Dit 

alles onafhankelijk van het aantal hoeken. 

Bij het ontwerpen van de inrichting van de verstrooiingskamer stond de 

eis op de voorgrond, dat de onnauwkeurigheid in de verstrooiingshoek niet 

te groot rrocht worden. Afgezien van systeem- en instel-fouten dragen tot 

de onzekerheid in de verstrooiingshoek bij: de tralie-spleetbreedte s, de 

l:::.undeldivergentie ~eb, en de l:::.undelbreedte b~. Zie figuur A.5. 

Voor de totale hoekonnauwkeurigheid Li 6 geldt bij l:enadering 

De diarreter van de verstrooiingskamer stelt een l:enedengrens aan de bij

drage van de tweede term. ~ is niets anders dan de openingshoek. 
r 

' 
' 

~f) 
b 

diafragma 

Fig.A.4 Bijdragen tot de hoekonzekerheid. 
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De invloed van de verticale bundeluitgebreidheid op de onzekerheid in 

de verstrooiingshoek valt te verwaarlozen. Dit vonnt een reden an het laat

ste paar quadrupcol-magneten z6 aan te sluiten, dat de hoofdvlakken van de 

horizontale focussering het dichtst bij de verstrCXliingskamer liggen. 

Met Van Genderen /53/ is overlegd over realistische schattingen voor 

bundeldoorsnede en maximale bundeldivergentie ter plaatse van het target. 

Naar aanleiding daarvan is besloten tot een tralie met straal r = 70 nm en 

vier spleten van breedte s = 1 rrm, op een onderlinge afstand van 3°. De 

maximale hoekonnauwkeurigheid is dan kleiner dan 1 °. De openingshoek be

bedraagt 0.75°. Achter het tralie is ruim voldoende plaats voor een PSD 

en zelf s voor een PSD-telescoop. Een goede scheiding tussen de hoekgebie

den is verzekerd. 

Met de geringe diameter van de verstrooiingskamer hangt verder nog sa

men een vergrote gevoeligheid voor fluctuaties in de bundelpositie. Met 

name bij voorwaartse hoeken stelt dit eisen aan de bundelstabiliteit. Deze 

eisen bleken niet onrealistisch te zijn. (Bij experirrenten met ongepolari

seerde deeltjes kan de aanwezige polarisatie-rronitor opstelling voor con

tr6le op de bundelpositie wrden gebruikt.) 

Met het onderstaande wrdt een greep gedaan uit de werkzaamheden die in 

de loop van de tijd· (vaak met hulp van derden) aan de opstelling zijn uit

gevoerd. Aan de verstrooiingskamer zelf zijn enige wijzigingen aangebracht. 

Er zijn houders ontwrpen en vervaardigd voor de te gebruiken detectoren. 

Op de bodern van de verstrooiingskamer is een zogenaanrle out-of-plane rroni

tordetector gerronteerd. Het bundelgeleidingssysteern is tot aan de ver

strooiingskamer doorgetrokken. Er zijn twee quadrupcolmagneten geinstal

leerd. Het desbetreffende gedeelte van het systeern is optisch uitgelijnd. 

Boven de meetplaats is een dak van betonba.lken aangebracht, ardat bij de 

eerste metingen de afschenning onvoldoende bleek. 

A.5 Experimenteel Wel en Wee 

Aan het begin van het PSD-project waren er vier PSD's van het fabri

kaat Nuclear Diodes beschikba.ar. Bij twee, met een dikte van 450 /J.ID, waren 

de contacten op de achterwand aangebracht. Bij de andere twee, met diktes 

van 100 en 200 flm, bevonden de contacten zich aan de onderkant. Deze laat

ste waren toepasba.ar als b.E-detector van een telescoop-combinatie. 
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De beide eerste detectors waren gedurende 6 jaren, de beide laatste ge

durende een nog langere periode niet gebruikt. Waarschijnlijk als gevolg 

daarvan vertoonden alle een bijzonder hoog ~isniveau en een onverrrogen cm 

de 'Werkspanning te verdragen. In een poging hierin verbetering te brengen 

zijn de detectoren onder andere aan een verblijf in een zuurstof-atrrosfeer 

onderworpen. Dit had gunstige gevolgen voor de 100 en 450 fID detectoren. 

Op grond daarvan leek in eerste instantie voortzetting van het telescoop

project verantwoord. 

Nadat de PSD-opstelling was voltooid, is daaran nog geruime tijd ge

'Werkt aan de voorrereiding van een experiment met een PSD-telescoop. Aan de 

vooravond daarvan bleek echter dat de 100 f'ID ti.E-detector wederan niet naar 

behoren functioneerde. Toen is besloten om de geplande metingen op het ge

bied van transfer reacties uit te voeren in de grote verstrooiingskamer. 

Deze metingen zijn in dit verslag reeds besproken. 


