
Samenvatting

Fundamenteel kernfysisch onderzoek heeft tot doel het bestuderen van de
eigenschappen van kernen en kernmaterie onder speci�eke, in het laborato-
rium gecre�eerde omstandigheden. Het doen van kern-kern botsingen is een
methode om deze eigenschappen te bestuderen en proberen te begrijpen. De
interactie tussen twee kernen heeft verschillende facetten afhankelijk van bij-
voorbeeld het snelheidsverschil tussen beide kernen (twee auto's die botsen
zullen er na de botsing anders uitzien naarmate hun snelheidsverschil groter
was), de afmeting van beide kernen (neem bijvoorbeeld een vrachtwagen
en een auto) of de mate waarin de kernen elkaar raken (alleen de spiegels
worden eraf gereden). In dit proefschrift wordt �e�en facet bestudeerd.

Om nucleonen van een bewegende kern (het projectiel) te absorberen
in een stilstaande kern (target) zullen de nucleonen vertraagd moeten wor-
den totdat hun snelheid kleiner is dan de karakteristieke snelheid van de
nucleonen in de kern (de Fermi-snelheid). Dit gebeurt door het omzetten
van de bewegingsenergie van de projectielnucleonen in warmte in de ab-
sorberende targetkern. Dit proces heet dissipatie. Het dissipatiemecha-
nisme verschilt afhankelijk van de projectiel snelheid. Bij projectielsnelheden
lager dan de Fermi-snelheid kan het snelheidsverschil verdeeld worden over
alle nucleonen in de ontvangende kern, dit wordt in het algemeen one-body-
dissipatie genoemd. Bij projectielsnelheden hoger dan de Fermi-snelheid kan
het snelheidsverschil gedissipeerd worden door individuele nucleon-nucleon
botsingen; hieraan refereert men meestal als two-body-dissipatie.

Het doel van dit proefschrift is het bestuderen van de bijdrage van beide
dissipatiemechanismen bij projectielsnelheden ongeveer gelijk aan de Fermi-
snelheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat bij een botsing
tussen twee nucleonen bremsstrahlung uitgezonden kan worden. Brems-
strahlung wordt geproduceerd bij de plotselinge afremming of versnelling
van een geladen deeltje zoals een proton. Bremsstrahlung kan alleen als
zodanig ge��denti�ceerd worden in het hoog energetisch gedeelte van het fo-
tonen spectrum (E >30 MeV). Deze hoog-energetische fotonen worden ook
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wel harde fotonen genoemd.
Hoewel het bestaan van harde fotonen al in 1949 door Ashkin en Mar-

shak [Ash49] is gesuggereerd, is pas in 1985 bremsstrahlung voor het eerst
in een zware-ionen botsing gemeten door Grosse et al. [Gro85]. In dit eerste
experiment was het niet duidelijk of de fotonen uitgezonden werden door het
kern-kern zwaartepuntsysteem1 of door het nucleon-nucleon zwaartepuntsys-
teem. In de zware-ionen-experimenten die hierna gedaan zijn, met als doel
het meten van harde fotonen, heeft men laten zien dat de harde fotonen
uitgezonden worden door een bron die de snelheid heeft van het nucleon-
nucleon zwaartepuntsysteem en dus dat deze fotonen door nucleon-nucleon
botsingen geproduceerd worden. Tevens is vastgesteld dat de energieverde-
ling van de harde fotonen een exponentieel gedrag vertoont.

De verschillende aspecten van de kern-kern botsing zijn hieronder sche-
matisch weergegeven:
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De bestudeerde reactie is: 36Ar + 159Tb bij een bundelenergie van 44
MeV/nucleon, overeenkomstig met een snelheid van 30% van de lichtsnel-
heid. Het experiment werd uitgevoerd bij de GANIL versneller in Caen
(Frankrijk).

Tijdens de botsing tussen beide kernen kan een hard foton geproduceerd wor-
den. De fotonen worden gemeten in de fotonen-spectrometer TAPS (Two
Arm Photon Spectrometer). Deze spectrometer kan de fotonen onderschei-
den van eventueel andere deeltjes en meet de energie en de hoek waaronder
het foton is uitgezonden.

1Een zwaartepuntsysteem is een systeem waarin twee kernen of nucleonen met gelijke
impuls (massa � snelheid) naar elkaar toe bewegen.
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Omdat in het experiment voornamelijk scherende botsingen2 bestudeerd
worden, zal het uitkomende fragment nog steeds de eigenschappen van het
projectiel hebben wat betreft snelheid en massa. We noemen dit daarom
het projectiel-achtig fragment (PLF ). Dit projectiel-achtig fragment is in de
meeste gevallen na de botsing in een aangeslagen (verhitte) toestand en zal
vervolgens vervallen door lichte deeltjes uit te zenden. De geladen deeltjes
worden gemeten in de Forward Wall, een detector die voor dit doel op het
KVI ontworpen en gebouwd is. Met behulp van de Forward Wall is het
mogelijk het primaire projectiel-achtige fragment te berekenen.
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Tenslotte wordt het afgekoelde fragment gedetecteerd in de GANIL spectro-
graaf SPEG. Met deze drie detectorsystemen was het daarom mogelijk om
alle aspecten van dit type reactie te meten.

Met de meetgegevens kunnen nu eerst de veronderstelde eigenschappen
van de harde fotonen worden getoetst. We vinden inderdaad dat de foto-
nen uitgezonden zijn door een bron die de helft van de snelheid van het
projectiel heeft, wat overeenkomt met de snelheid van het nucleon-nucleon
zwaartepuntsysteem. Verder kunnen we de helling van het exponenti�ele fo-
tonen spectrum vergelijken met de waarde verwacht op grond van eerder uit-
gevoerde experimenten. Ook hier is een goede overeenstemming. Tenslotte
kunnen we de waarschijnlijkheid voor het produceren van een foton bereke-
nen en deze vergelijken met de bestaande systematiek. Ook hier is een
uitstekende overeenstemming.

Nadat vastgesteld is dat de harde fotonen inderdaad geproduceerd zijn in
nucleon-nucleon botsingen kunnen de fotonen-gegevens gecombineerd wor-
den met de projectiel-achtige fragmenten. In de bijgaande �guur is de mul-
tipliciteit van fotonen als functie van de massa van het primaire projectiel-

2Botsingen waarbij de kernen elkaar maar net raken
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achtig fragment weergegeven (de fotonen-multipliciteit is het aantal projec-
tiel-achtige fragmenten van een bepaalde massa waarbij tegelijkertijd ook
een foton gemeten is, gedeeld door het aantal projectiel-achtige fragmenten
zonder dat een foton gedetekteerd is).
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Deze �guur laat zien dat naarmate er meer massa van het projectiel
verwijderd wordt, de kans op het meten van een foton toeneemt. Dit geeft
duidelijk aan dat nucleon-nucleon botsingen in elk geval een belangrijke
rol spelen in het dissipatiemechanisme. Verder is duidelijk dat ook massa
toegevoegd kan worden aan het projectiel. Echter de multipliciteits-toename
per verwijderde of toegevoegde massa-eenheid is niet gelijk. Om nucleonen
(massa) toe te voegen aan het projectiel zijn blijkbaar meer nucleon-nucleon
botsingen nodig dan om nucleonen te verwijderen. Semi-klassieke model-
berekeningen laten zien dat onder invloed van all�e�en one-body-dissipatie
massa overdracht slechts van het projectiel naar het target kan plaatsvin-
den. De botsingen (two-body-dissipatie) maken het mogelijk om "tegen deze
stroom in te gaan". De massa toename van het projectiel vereist daarom re-
latief meer botsingen. De gemeten asymmetrie in de overdracht laat daarom
de gelijktijdige actie van one- en two-body-dissipatie zien.


