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Nederlandse samenvatting

Voordat de mogelijkheid bestond om radioactieve ionenbundels (RIBs) te gebruiken,
waren we gelimiteerd tot het gebruik van stabiele of langlevende kernen als doelwit.
Met het ontstaan van RIB faciliteiten en het gebruik van reacties in omgekeerde kine-
matica in een opslagring, is het mogelijk geworden om het onderzoek naar kernstruc-
tuur uit te breiden tot exotische kernen en lage impulsoverdracht. Deze methode is
in 2005 toegepast in de bestaande ring (ESR) op GSI1 in een testexperiment waarbij
een 136Xe bundel met een bundelenergie van 350 MeV/nucleon was opgeslagen in
de ESR. We hadden 15 organische scintillatoren voor het detecteren van snelle neu-
tronen en geladen deeltjes, een positiegevoelige p-i-n diode voor de identificatie van
projectielachtige zware deeltjes, een MWPC voor het volgen van producten van ato-
maire ladingsuitwisselingsreacties, en een eenzijdige Si-strip detector met acht groe-
pen. Het elastische verstroöıngskanaal is bestudeerd door het gebruik van de eerste
groep van de Si-detector. Deze groep was het dichtst bij 90◦ in de LAB-coördinaten.
Dit was voornamelijk mogelijk omdat we een kleine besmetting van het inelastische
verstroöıngskanaal voor deze groep verwachtten. De verkregen hoekverdeling voor
de elastische verstroöıng leverde werkzame doorsneden op die direct vergeleken kon-
den worden met theoretische berekeningen. Door het gebruik van simulaties werd
duidelijk dat het interactieprofiel uitgebreid moet zijn geweest (FWHM= 7.4 mm
langs de x en z-as). Hierdoor konden wij de in het experiment verkregen werkza-
me doorsnede reproduceren. De simulaties toonden een redelijke overeenkomst aan
tussen experiment en de Glauber theorie. Dit ontdekten wij na het ontvouwen van
de geometrische acceptantie. Door het gebruik van de spectra van de energie die
achterbleef in de vijfde groep bij kleinere hoeken dan 90◦, werd een poging gedaan
om te onderzoeken of er ook inelastische verstroöıngsgebeurtenissen plaats hadden
gevonden. We konden de bijdrage van gebeurtenissen voortkomend uit excitatie
van de Reuzen Dipool Resonantie (IVGD = IsoV ector Giant Dipole Resonance)
schatten. Dit stelde ons in staat de reactiesnelheden te schatten van elastische en
inelastische verstroöıngsreacties. Hier konden we het spectrum van de energie die
achterbleef in deze detectiegroep reconstrueren en de resultaten met het experiment
vergelijken. Wij namen sommige verschillen tussen de simulaties en het experiment
waar, zoals de positie van de elastische piek in de vijfde groep. Dit komt hoogst
waarschijnlijk door slechte lineariteit in de detectoren van deze groep. Niettemin
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werd er een duidelijk bewijs voor de excitatie van de GDR waargenomen.
Ook is er een op simulaties gebaseerd onderzoek gedaan voor een voorgesteld

experiment met 56Ni kernen als bundel en 3He kernen als trefplaat. Er is gepro-
beerd om een geoptimaliseerde geometrie voor de terugstootdeeltjes en zware-ionen
detectoren te ontwerpen om zo een maximale reactiesnelheid te behalen. Gebaseerd
op de reactiesnelheid afgeleid uit de simulaties, schatten we dat de relatieve fout
in de werkzame doorsnede minder dan 7% (24%) is voor een bundelenergie van 50
(200) MeV/nucleon in een redelijke meettijd van 15 dagen. Hetzelfde soort schat-
tingen waren gemaakt voor reacties die te maken hebben met een trefplaat van
4He.

Op het KVI zijn de simulaties voor de detectieopstelling van EXL begonnen met
de overname van andere eerdere simulatieactiviteiten voor deze opstelling. We heb-
ben de EXL calorimeter EGPA ontworpen en in de beschikbare Geant4 code voor de
silicium elementen (ESPA) voor de detectie van terugstootdeeltjes gëımplementeerd.
De volledige geometrie van de belangrijkste detectie-elementen van de EXL opstel-
ling werd voltooid door integratie van de al ontworpen magnetische spectrometer
elementen uit een andere simulatieactiviteit. Na de voltoöıng van de geometrie
voor de terugstootdetectie deel van de opstelling en calorimeter (ESPA en EGPA),
hebben we een volledig onderzoek uitgevoerd naar de energieresoluties en geometri-
sche acceptanties van de detectie set-up. Door het gebruik van protonen, werd een
gemiddelde efficiëntie van 98% (96%) voor de non-assembly-structured (assembly-
structured) calorimeter verkregen.
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R. Vignote, and Pedro Sarriguren) for providing the calculations of various cross
sections of interest.

A special word to my teachers for I enjoyed their classes: Mees de Roo, Klaus
Jungman, Nasser Kalantar-Nayestanaki, Gerco Onderwater, Rob Timmermans, and
Hans Wilschut. Thanks to Olaf Scholten for discussing some aspects of kinematics.

181



182 Acknowledgments

Special thanks to my dear friend Farhad Zahedi for his help with the Dutch
summary, and to my friendly paranymph Lotje Wansbeek for adding to its beauty
and richness.

During my stay at KVI, I had the chance to enjoy the company of many friends
and colleagues; Laura, Marlène, Victor, Simona, Oliver, Alma, Lotje, Duurt, Shiv-
aji and Maryam, Oscar, Wilbert, Sadia, Vani, Gianluca, Ahmad, Ayanangsha,
Ali, Manisha, Jarno, Sibren, Ruud, Ola, Leila, Tatsoya, Daren, Oksana, Ganesh,
Krijn, Jordy, Hong, Mohammad, Ruben Benard, ..., with very special thanks to
lunch/dinner buddies and cinema mates. I would like to particularly thank Hossein
Mardanpour and Aria Babai for being open-handedly available at the time I was
catching up with learning the necessary softwares and codes. I would also like to
thank Johan Meschendorp for his bright ideas and suggestions regarding my simula-
tion activity and programming. Special thanks to Silvia, Hamid, Catherine, Qader,
and my dear friend Shahab for their kindness and support.

I would like to thank my non-KVI colleagues who helped me in my job or during
the experiment at GSI, especially Oleg Kiselev, Ilieva Stoyanka, Haik Simon, Ma-
soud Shafiei, Hector Alvarez, Jan Patrick Meier, and Andrey Zalite to whom I am
indebted a lot for I learned a lot from him.




