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Het onderzoek in de kernfysica
Dit hoofdstuk geeft in het kort een indruk van het wetenschappelijk onderzoek in de kernfysica 
dat in de loop der jaren op het KVI is verricht. Daarbij is een keuze gemaakt, om alle aspecten toe 
te lichten zou een tweede boek nodig zijn. Het is een persoonlijke keuze, iemand anders zou uit 
de veelheid van onderwerpen wellicht anders hebben gekozen.
Dit historisch overzicht is beperkt tot ongeveer het jaar 2002. Wat daarna aan onderzoek is opge-
zet en uitgevoerd is bij het verschijnen van dit boekje nog geen historie te noemen.
De werkwijze bij het schrijven van dit hoofdstuk was tweeledig: voor sommige onderwerpen 
werd de geschreven tekst voorgelegd voor commentaar en correcties aan de specialisten op dat 
gebied, voor andere onderwerpen is de gehele tekst door de specialist(en) aangeleverd en met 
kleine veranderingen in de tekst opgenomen. 
Om de behandelde onderwerpen naar waarde te kunnen schatten is een zekere kennis van de 
natuurkunde nodig. Leken in de natuurkunde zullen moeite hebben om het hoe en waarom te 
doorgronden. 
Het onderzoek is primair een zaak van de wetenschappelijke staf. Toch zou dat niet mogelijk zijn 
zonder de ondersteuning van de technische diensten: cyclotron-operateurs, elektronici, elektro- 
technici, instrumentmakers, werktuigbouwkundigen, computerdeskundigen, onderzoekassis-
tenten. Het resultaat van het onderzoek is te danken aan het enthousiasme en de deskundigheid 
van de gehele staf.

Waarom kernfysica?
In de periode dat het KVI werd gesticht, de jaren '50 en '60, was de kernfysica een belangrijke, zo 
niet de belangrijkste tak van het natuurkundig onderzoek. De atoomkern was het kleinst bekende 
deeltje dat in detail kon worden bestudeerd met de toen beschikbare versnellers. Het was funda-
menteel onderzoek. 

Naast het argument van puur fundamenteel onderzoek was er nog een tweede reden. In de jaren 
'50 en '60 werd de mogelijkheid om kernreactoren te bouwen voor energieproductie als zeer 
reëel beschouwd. Om de mogelijkheden en eventuele risico's die daaraan waren verbonden 
naar waarde te kunnen schatten, waren goed opgeleide mensen met ervaring in kernfysische 
methoden nodig die met verstand van zaken daarover konden praten. (Dit geldt ook nu nog.) Dit 
was ook de tijd van de Koude Oorlog met de dreiging van atoombommen op de achtergrond. 
Bovendien kwam men er al vrij snel achter dat het gebruik van kernfysische methoden en instru-
menten op een aantal terreinen van de geneeskunde erg nuttig kon zijn. Zie hoofdstuk 7.

Maar er is meer. In de loop van de tijd is de  wisselwerking tussen de kernfysica en  andere onder-
zoekdisciplines  en de ontwikkeling van  nuttige toepassingen verder uitgebreid, vooral dank-
zij het gebruik  van  nieuwe kernfysische technieken die voortkwamen uit het fundamentele 
onderzoek. Deze uitstraling van de kernfysica is geïllustreerd in de figuur hiernaast. Bijna alle daar 
getoonde aangrenzende activiteiten zijn op  het KVI aan de orde geweest of zijn het nog.

De atoomkern, een ingewikkeld systeem
In 1950 verscheen er een boekje met als titel 'Kernen der Atomen' geschreven door Dr. H. de Vries. 
De Vries (1916-1959) was een briljant fysicus die in 1942 in Groningen was gepromoveerd bij de 
toenmalige hoogleraar Coster op een proefschrift met de titel 'De resonantieniveaux van zilver, 
zink, koper en aluminium voor het invangen van neutronen'. 
Het boekje geeft een fraai overzicht van wat er in 1950 over de atoomkern bekend was. Hij merkt 
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op dat in de kern slechts twee soorten deeltjes, protonen en neutronen, belangrijk zijn en dat er 
al enkele relaties tussen deze deeltjes bekend zijn, zoals het β-verval. Hij schrijft verder: 
"Het onderzoek naar meer relaties is nog niet geëindigd en het is moeilijk te voorspellen wat 
het zal opleveren. (...) Maar wanneer het mocht blijken dat er tussen de pas genoemde deel-
tjes één algemene relatie is aan te geven – een theorie die deze relatie een exacte quantitatieve 
vorm geeft – dan heeft daarmee de natuurkunde wel de grenzen van haar gebied bereikt." En 
De Vries verwachtte dat dit binnen afzienbare tijd zou gebeuren en dat kernfysica dan minder 
spannend zou worden. Hij verliet daarom de kernfysica en stapte over naar andere onderzoekge-
bieden, eerst de biofysica en later ook nog het C-14-onderzoek. Beide worden nog steeds actief 
in Groningen beoefend. 

Nu, zo'n 50 jaar later, is het duidelijk dat zijn verwachtingen niet zijn uitgekomen: de nucleon-
nucleonwisselwerking en het veel-deeltjesprobleem maken het een stuk ingewikkelder dan 
De Vries had voorzien. Slechts door een passende benadering van de wisselwerking kunnen 
bepaalde eigenschappen van kernen en kernmaterie worden berekend.

Om de vele eigenschappen van de kern, zoals die experimenteel zijn gevonden, te beschrijven 
wordt gebruikgemaakt van modellen, waarbij bepaalde aspecten worden vereenvoudigd zodat 
het systeem wel berekenbaar is. Een model heeft zijn begrenzingen, het beschrijft bepaalde 
facetten erg goed maar is ongeschikt voor de beschrijving van andere processen. Modellen zijn 
dus maar beperkt toepasbaar. Twee gangbare en succesvolle modellen zijn het zogenoemde 
onafhankelijk-deeltjemodel waarin de nadruk wordt gelegd op het gedrag van een deeltje ten-
gevolge van zijn wisselwerking met alle andere deeltjes, en het collectieve model waarbij juist het 
gezamenlijk optreden van alle deeltjes als uitgangspunt wordt gekozen. 
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Enkele begrippen

Energie
In de kernfysica wordt energie uitgedrukt in eV (elektronvolt). 1 eV is de kinetische energie 
van een elektron dat een spanningsverschil van 1 volt heeft doorlopen (1,6 ∙10-19 J). In de 
kernfysica wordt meestal de eenheid keV of MeV gebruikt die respectievelijk duizend en 
1 miljoen eV zijn. Het gewicht van de deeltjes kan met behulp van de uitdrukking E = mc2 ook 
in energie worden uitgedrukt. De massa van een elektron is 0,51 MeV/c2 en die van een proton 
980 MeV/c2. 

Botsingen 
Een veelgebruikte methode om de eigenschappen van kernen te bestuderen is door op de 
kern van een trefplaatje een ander deeltje met hoge snelheid te schieten en te meten wat er na 
de botsing is overgebleven. Het deeltje waarmee geschoten wordt, het projectiel, is afkomstig 
van het cyclotron. 

Kernreacties
Als gevolg van de wisselwerking tussen trefplaatkern T en projectiel P kunnen er verscheidene 
soorten processen plaatsvinden.
Elastische botsing: projectiel P en trefplaatkern T houden dezelfde inwendige structuur.
Inelastische botsing: projectiel P draagt een gedeelte van zijn kinetische energie over aan 
de trefplaatkern T waarbij deze in een aangeslagen toestand raakt en zijn inwendige structuur 
verandert. Omdat T een quantummechanisch systeem is kan deze kern niet een willekeurige 
hoeveelheid energie opnemen maar alleen precies afgemeten energiepakketjes die kunnen 
worden bepaald door het energieverlies van het projectiel P te meten.
 
Overdrachtreacties 
Het projectiel pikt tijdens de botsing een deeltje op van de kern. Bijvoorbeeld als het projec-
tiel a een proton is dat een neutron uit de kern oppikt, wordt het een deuteron, een water-
stofisotoop dat uit een proton en een neutron bestaat. Als de trefplaatkern een 12C-kern 
was wordt het nu een 11C-kern, een lichtere koolstof-isotoop. We kunnen dit schrijven als:  
p + 12C →  d + 11C   (oppik-reactie) of 12C (p,d) 11C.
Omgekeerd kan ook het projectiel een deeltje afstaan aan de kern:
d + 12C → 13C + p  (stripping-reactie) of 12C (d,p) 13C.

Ook bij dit type reactie kan de eindkern nog een bepaalde hoeveelheid energie E opnemen. Deze 
reacties zijn niet beperkt tot één-deeltjesovergangen of tot protonprojectielen. Voorbeelden 
daarvan zijn de (d,6Li)- en (α,p)-reacties die uitvoerig op het KVI zijn bestudeerd. Met stripping- 
en oppik-reacties kan de structuur van de aangeslagen toestanden worden bestudeerd. Ook is 
het mogelijk om de eigenschappen van niet-stabiele kernen te bestuderen uitgaande van een 
stabiele beginkern. Ook bij dit type reacties kan de eindkern nog een bepaalde hoeveelheid 
energie E opnemen. Deze reacties zijn niet beperkt tot één-deeltjesovergangen of tot proton-
projectielen. Bijvoorbeeld in de (d,6Li)-reactie wordt een 4He (= α-deeltje) opgepikt. 

Niveauschema 
In een kern wordt iedere mogelijke energietoestand aangeduid als energieniveau. Alle niveaus 
samen vormen het niveauschema. Voor een kern van het element 181Pt zijn er vele mogelijkhe-
den zoals de figuur op pagina 131 is te zien. 
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Resolutie
Sommige energieniveaus liggen vlakbij elkaar maar corresponderen met geheel andere kern-
structuren. Het is dus zaak om in een experiment de niveaus uit elkaar te kunnen houden. Dat 
wil zeggen dat de energieonscherpte oftewel de energieresolutie in de deeltjesbundel van het 
cyclotron en in de apparatuur waarmee de reactieproducten wordt gemeten, kleiner moet zijn 
dan de onderlinge niveau-afstand. In de praktijk komt dat neer op 20 tot 50 keV. 
Dat betekent ook dat het trefplaatje niet te dik mag zijn omdat anders het energieverlies van 
een bundeldeeltje of reactieproduct in het plaatje de energieresolutie zou bederven. Dat bete-
kent in de praktijk dat de dikte meestal in de grootteorde van 1 mg/cm2 zal zijn oftewel onge-
veer een duizendste millimeter. (Ook de dikte van papier wordt vaak in massa per oppervlak 
uitgedrukt: 80-grams (verzwegen: per m2) papier heeft een dikte van ongeveer een tiende  
millimeter.) 

Hoekverdeling
De reactieproducten kunnen in principe in alle richtingen uit het trefplaatje komen. De hoek-
verdeling, dat wil zeggen de relatieve hoeveelheid van de bij iedere hoek uitgestoten speci-
fieke reactieproducten is een belangrijk gegeven bij de analyse van het reactieproces. 

Werkzame doorsnede
De werkzame doorsnede drukt de kans uit dat een bepaalde reactie optreedt als een projectiel 
op een trefplaat wordt geschoten. Aan iedere kern in het trefplaatje wordt een oppervlakte 
σ toegekend, de kans dat de reactie optreedt is de kans dat het projectiel dat oppervlakje 
raakt. Als het reactieproduct wordt waargenomen met een detector met oppervlakte O op een 
afstand r, dan moet het ergens door de bol met oppervlak 4πr2 ofwel 4π steradialen rondom 
het reactiepunt heen gaan. De kans dat het de detector raakt is evenredig met de ruimtehoek 
dΩ = O/r2 steradialen. Voor de Q3D-spectrograaf is dΩ =10 millisteradiaal (mstr). 
De differentiële werkzame doorsnede dσ/dΩ is de kans dat het deeltje onder een bepaalde 
hoek θ wordt uitgezonden. In de praktijk wordt σ uitgedrukt in barn = 10-28 m2. Voor de meeste 
processen tussen deeltjes is σ van de orde van grootte van een millibarn = 10-31 m2 of microbarn 
= 10-34 m2. De differentiële werkzame doorsnede dσ/dΩ komt dan in millibarn (10-31 m2) per 
steradiaal te staan, geschreven als dσ/dΩ (mb/str).

Neutron en γ-verval
Als aan een kern een hoge energie wordt toegevoerd, hoger dan de bindingsenergie van het 
neutron, dan zal deze kern in een zeer korte tijd van 10-15 tot -20 seconden één of meerdere 
neutronen afschudden totdat de aanslagenergie van de resulterende kern minder dan de bin-
dingsenergie is geworden. De restenergie wordt dan door emissie van elektromagnetische 
straling afgevoerd. 
Dit proces is in wezen hetzelfde als de uitzending van zichtbaar licht door aangeslagen ato-
men, het verschil is de energie van de uitgezonden straling. Voor atomaire processen is die 
slechts enkele eV's en voor kernen keV's of meer. Elektromagnetische straling kan ook worden 
beschreven in termen van deeltjes, fotonen genaamd. Het γ-verval van een aangeslagen kern 
verloopt meestal door emissie van een cascade van fotonen, waarbij de energie stapsgewijs 
wordt verminderd.
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Het schillenmodel
Een van de eerste modellen om de structuur van kernen te beschrijven is het onafhankelijk-deel-
tjemodel. Hierin wordt het effect van de wisselwerking die één deeltje ondervindt van alle andere 
deeltjes in de kern vervangen door een gemiddelde-potentiaalput die de vorm heeft van de mas-
saverdeling van de kern. De diepte hangt af van het aantal nucleonen en kan wel zo'n 50 MeV zijn. 
Het doet denken aan een knikker in een putje. Het grote verschil is dat de kern een quantummecha-
nisch systeem is. Dat is in principe de knikker in het putje ook, maar een dergelijk grof systeem laat 
zich uitstekend beschrijven met de wetten van de klassieke mechanica. De energietoestanden en 
de golffuncties van de deeltjes in een ééndimensionale energieput zijn eenvoudig te berekenen. 
In werkelijkheid hebben we te maken met een driedimensionale put. Dat betekent dat het deeltje 
in de kern kan ronddraaien en die beweging moet ook weer worden gekwantificeerd. Het met de 
draaiing verbonden baanimpulsmoment kan daarom niet iedere willekeurige waarde aannemen 
maar alleen maar zeer bepaalde waarden. Ook hebben de nucleonen nog een intrinsiek draai-
moment, de spin. Baanimpulsmoment en spin zijn zodanig gekoppeld dat de spin parallel (↑) of 
antiparallel (↓) aan het baanimpulsmoment kan staan. Dat geeft twee energietoestanden. Voor 
de opbouw van een kern is het uitsluitingsprincipe van Pauli belangrijk. Het zegt dat elke moge-
lijke toestand slechts door één deeltje van een bepaalde soort kan worden bezet. In kernen zijn er 
vier soorten: protonen met spin ↑ en spin ↓ en neutronen met spin ↑ en ↓. In de grondtoestand 
van een kern bevinden alle deeltjes zich in de laagst mogelijke energietoestanden. 

 Oplossing van de Schrödinger-vergelijking 
in een potentiaalput. De omcirkelde getallen 
geven het aantal neutronen of protonen dat 
een afgesloten schil bevat.



123

Hoofdstuk 6
Het onderzoek in de kernfysica

Een volledige oplossing van de Schrödinger-vergelijking voor een ietwat vereenvoudigde poten-
tiaalput is gegeven in de figuur hiernaast. Het valt op dat de mogelijke energietoestanden in 
clusters zijn gegroepeerd. De onderlinge afstand tussen twee energieniveaus in een groep is aan-
merkelijk kleiner dan die tussen twee groepen. In de laagste toestand kunnen 2 nucleonen zitten, 
in de daarop volgende groep 6, zodat het totaal aantal deeltjes 8 is. De kern van zuurstof, 16O dat 
uit 8 protonen en 8 neutronen bestaat, heeft dus zowel voor de protonen als de neutronen een 
afgesloten schil; de overgang van een deeltje naar een volgende groep kost extra veel energie. 
Een zware kern zoals die van lood, 208Pb met 82 protonen en 126 neutronen, heeft ook twee afge-
sloten schillen, één voor de protonen en één voor de neutronen. Ook 40Ca met 20 protonen en 
20 neutronen heeft een dubbel gesloten structuur, terwijl bij 41Ca een neutron in de bijna lege 
volgende schil zit. Bij 39Ca ontbreekt er een neutron: er zit een gat in de neutronenschil. 
Dit model is het zogenoemde schillenmodel. In een kern in rust zitten alle deeltje in de laagst 
mogelijke energietoestand. Voeren we nu energie toe aan de kern door bijvoorbeeld een botsing 
met een andere kern (inelastische verstrooiing) dan zullen één of meerdere nucleonen in een 
hogere baan kunnen komen. De kern wordt aangeslagen met een bepaalde excitatie-energie. De 
opgenomen energie is het verschil in energie tussen de oorspronkelijke en de nieuwe toestand. 
Binnen een groep kan die betrekkelijk klein zijn, maar als het deeltje van schil moet wisselen is 
daar een hogere excitatie-energie voor nodig. Dat uit zich in verminderde kinetische energie van 
het projectiel. Het spectrum van de inelastisch verstrooide deeltjes weerspiegelt de verschillende 
opgenomen energiepakketjes, zie de figuur hierboven. 

Met het schillenmodel is het mogelijk om spectra van kernen met één of meer nucleonen buiten 
de afgesloten schillen te berekenen waarbij deze dan als een stabiele romp worden beschouwd. 
Voor één nucleon is dat nog eenvoudig maar voor meerdere nucleonen moet de onderlinge wis-
selwerking tussen de extra nucleonen in rekening worden gebracht. 18O wordt dan beschreven 
als twee neutronen die in een potentiaalput van 16O zitten en onderling wisselwerken met een 
fenomenologisch bepaalde en tamelijk eenvoudige 'restkracht'. De berekeningen kunnen wor-
den uitgebreid tot meerdere nucleonen buiten de afgesloten schil, maar steeds met dezelfde 
onderlinge wisselwerking. 

Energiespectrum inelastisch verstrooide α-deeltjes aan  24Mg
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Het veel-deeltjessysteem van een kern van nucleonen met een ingewikkelde wisselwerking tus-
sen de deeltjes is dan teruggebracht tot een systeem van veel minder deeltjes met een eenvou-
digere wisselwerking. 

Bij hogere excitatie-energieën kunnen meerdere deeltjes in hogere banen terechtkomen. Des te 
hoger de excitatie-energie des te meer deeltjes belanden in hogere banen. Dat maakt het totale 
energiespectrum steeds gecompliceerder en moeilijker te interpreteren. 

Het collectieve model
In tegenstelling met de hierboven beschreven excitaties waarbij één of slechts een beperkt aantal 
deeltjes betrokken zijn, kennen we ook excitaties waaraan veel, zo niet alle deeltjes deelnemen.
In deze toestanden ondergaan de nucleonen een collectieve beweging, bijvoorbeeld een snelle 
ronddraaiende of een trillende beweging van de hele kern. Deze collectieve excitaties kunnen 
worden beschreven met speciale modellen zoals de door Bohr en Mottelson ontwikkelde rotatie- 
en vibratiemodellen. 
In de categorie van collectieve modellen past ook de op het KVI ontwikkelde Interacting Boson 
Approximation (IBA, zie pagina 145) die van grote invloed is geweest op het structuuronderzoek 
van kernen.
Een speciaal type vibratie is de reuzenresonantie die bij excitatie-energieën van 10 MeV en meer 
wordt waargenomen en waarbij, macroscopisch gezien, de kern als een geheel trilt. Deze collec-
tieve trillingen waar dus veel deeltjes aan deelnemen hebben een kleine trillingsamplitude van 
slechts een paar procent van de straal van de kern (3-10 m-15) en een frequentie van 3 tot 5 maal 
1021 trillingen per seconde. 
Het vloeistofdruppelmodel beschrijft reuzenresonanties als trillingen in vorm en dichtheid van de 
kern. In dit model bestaat de kern uit vier verschillende 'vloeistoffen': protonen met spin ↑ en spin  
↓ en neutronen met spin ↑ en ↓. Dit geeft een grote verscheidenheid in mogelijke trillingswijzen. 
De figuur hieronder toont de structuur van enige eenvoudige trillingswijzen. 

Het is ook mogelijk om reuzenresonanties microscopisch te beschrijven als een superpositie van 
deeltje-gat-excitaties waarbij een deeltje in een hoger gelegen schil terechtkomt en een gat in 
de oorspronkelijke schil achterlaat. De reuzenresonantie is een coherente toestand waarin alle 

Mogelijke trillingswijzen
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Coherente toestanden

mogelijke deeltje-gat-overgangen met dezelfde fase bijdragen zoals schematisch geschetst in de 
figuur rechtsonder.
Vanwege hun eenvoudige karakter, hun betrokkenheid bij vele andere eigenschappen van 
atoomkernen en de rol die zij spelen in kosmologische processen vormen zij een interessant ter-
rein van onderzoek. 

Het experimentele kernfysicaonderzoek op het KVI
Zoals al opgemerkt is de kern een te ingewikkeld systeem om microscopisch te kunnen worden 
beschreven, zelfs niet met de grootste computers. Juist door zijn ingewikkeldheid zijn er talloze 
verschijnselen die soms op basis van een model zijn voorspeld en waar dan naar wordt gezocht, 
en verschijnselen die soms toevallig worden ontdekt. 
Het kernstructuuronderzoek kenmerkt zich vooral in de grote verscheidenheid van onder- 
werpen. Dit werd in de hand gewerkt omdat de KVI-faciliteit in de jaren '70 voor dat onderzoek 
een van de best uitgeruste faciliteiten ter wereld was. Het cyclotron kon vele soorten projectielen 
zoals protonen, deuteronen, 3He en 4He (het α-deeltje) met variabele energieën produceren. Ook 
de detectieapparatuur was voor die tijd modern. Naast de Q3D-spectrograaf was er bijvoorbeeld 
een grote verstrooiingskamer waarin detectoren onder verscheidene hoeken rondom het tref-
plaatje in het centrum van de kamer konden worden opgesteld. 
Daarbij kwam nog dat in principe iedere (senior)onderzoeker vrij was in het uitzoeken van zijn 
onderwerp: elk staflid had in principe een eigen lijn van research waarvoor hij/zij de primaire ver-
antwoordelijkheid droeg. Dat onderzoek werd meestal in samenwerking met andere stafleden of 
collega's van buiten het KVI uitgevoerd. Die verscheidenheid in het kernfysisch onderzoek droeg 
sterk bij tot het wetenschappelijke klimaat op het instituut. Er gebeurde veel en er waren altijd 
interessante nieuwe gegevens. 
De voorbeelden die hier kort worden besproken zijn tamelijk willekeurig gekozen uit de Annual 
Reports. Bij veel van deze experimenten waren promovendi betrokken. Daarom strekte een 
bepaald type onderzoek zich in veel gevallen uit over een periode van tenminste vier jaar, over-
eenkomend met de aanstellingsperiode van een promovendus.
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Detectoren, de Q3D-spectrograaf
Een afbeelding van een opstelling zoals die op het KVI in de jaren '70 gebruikelijk was is te zien 
in de onderstaande figuur. Deze verstrooiingskamer is uitgerust met vaste-stoftellers die zijn 
gemonteerd op een draaibaar frame zodat de deeltjes die in een bepaalde richting uit het tref-
plaatje komen kunnen worden geteld. Deze tellers hadden hooguit een resolutie van ΔE/E = 10-3, 
dus voor een 40MeV-deeltje 40 keV. Dat is in veel gevallen niet goed genoeg. Een ander nadeel 
van dit type detectoren is dat ze alle opvallende deeltjes tellen dus ook de deeltjes die niet 
interessant zijn. 

Met de magnetische spectrograaf Q3D (zie pagina 47) was het mogelijk om met grotere precisie 
de reactieproducten die bij een bepaalde hoek worden uitgezonden te analyseren. Deeltjes met 
verschillende energieën en/of andere verhouding van lading en massa worden op verschillende 
plaatsen in het brandvlak van de spectrograaf gefocusseerd. Met speciale plaatsgevoelige detec-
toren die in het brandvlak staan opgesteld kan dan de energie en het type deeltje (bijvoorbeeld 
proton of deuteron) worden vastgesteld. Een dergelijk apparaat is in zekere zin te vergelijken 
met een optisch systeem van lenzen en prisma's waarbij het licht van een puntvormige lichtbron 
scherp wordt afgebeeld in het brandvlak en waarbij de plaats van die afbeelding afhangt van de 
kleur of golflengte (=energie). 
De energieresolutie van de KVI-spectrograaf was zeker vijf maal beter dan met vaste-stoftellers 
haalbaar is. Het andere grote voordeel van een spectrograaf is dat, in tegenstelling tot een vaste-
stofteller het merendeel van de reactieproducten niet in het brandvlak terechtkomt omdat het 
andere typen deeltjes zijn of omdat hun energie niet in het ingestelde energiegebied ligt. Het 
instrument is dus ook een filter tegen ongewenste deeltjes. 

Verstrooiingskamer
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Elastische α-verstrooiing
Eén van de eerste experimenten dat 
met het pas gereed gekomen cyclo-
tron werd gedaan was de meting van 
de werkzame doorsneden van elas-
tisch verstrooide α-deeltjes bij ver-
scheidene energieën aan 90Zr-kernen 
als functie van de verstrooiingshoek. 
De resultaten van dit door Put en 
Paans uitgevoerde experiment zijn 
te zien in de figuur hiernaast. Deze 
fraaie metingen hebben veel aan-
dacht getrokken. Een eenvoudige 
berekening leert dat uit het diffractie-
patroon in de 40MeV-data tussen 60 
en 120 graden volgt dat de straal van 
een 90Zr-kern ongeveer 4,6 fm is.

Inelastische protonenverstrooiing
Als voorbeeld van inelastische proto-
nenverstrooiing (p,p') toont de linker 
figuur op de volgende pagina (p,p')-
spectra voor 150Nd en 152 Sm. Deze 
spectra zijn gemeten met de Q3D-
spectrograaf; de hoge resolutie blijkt 
bijvoorbeeld uit de duidelijk geschei-
den toestanden bij een excitatie-
energie van 1,042 en 1,087 MeV in het 
152Sm-spectrum. Met een vaste-stof-
teller zouden deze twee verschillende 
toestanden tot één bredere piek zijn 
samengevloeid. De hoekverdelingen 
voor sommige aangeslagen toestan-
den zijn in de rechter figuur op de 
volgende bladzijde weergegeven. De 
theoretische krommen zijn berekend 
alsof dit collectieve toestanden zijn 
met overgangsdichtheden die met 
het IBA-model (bladzijde 145) zijn 
bepaald. In dit experiment ging het 
erom na te gaan of met de berekende 
structuren zowel voor protonen- als 
α-deeltjesverstrooiing de data goed kunnen worden beschreven. Een α-deeltje dringt niet ver 
in de kern door zodat dit een typische oppervlaktereactie is. Een proton kan verder doordringen 
in de kern en daarmee kan de berekende structuur ook in het binnenste van de kern worden 
getest. 
De overeenstemming tussen de data en de berekeningen lijkt op het eerste gezicht goed, maar 
bij nauwkeuriger beschouwing valt op dat de pieken in de berekende krommen en de expe-
rimentele data iets ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dit wijst erop dat de theoretische 
beschrijving van de structuur van deze toestanden moet worden aangepast. 

Elastische protonenverstrooiing
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Hoekverdeling van inelastische protonenverstrooiing
op 152Sm

Spectra van inelastische protonenverstrooiing 
op 150Nd en 152Sm
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(α,p)- en (p,α)-reacties 
De (α,p)-reactie is in de loop der jaren bij verschillende gelegenheden vrij uitvoerig bestudeerd. 
Eén kenmerk van deze reactie is dat het selectief is voor het aanslaan van hoge-spintoestanden in 
de trefplaatkern. Dat is kwalitatief te begrijpen. Omdat reacties met α-deeltjes zich voornamelijk 
aan het oppervlak afspelen, krijgt de kern bij absorptie van het projectiel een groot draai-impuls-
moment terwijl het uitgaande proton dat veel lichter is slechts een klein gedeelte daarvan weg-
neemt. Dit effect is duidelijk waarneembaar in de figuur hieronder waar spectra voor de 40Ca(α,p) 
43Sc-reactie zijn te zien bij een relatief kleine hoek van 10 graden en bij 50 graden waarvoor het 
effect veel groter zal zijn. Bij 10 graden worden ook lagere-spintoestanden zoals de 3/2- en 5/2- 
ten opzichte van de 19/2-toestand nog met een vergelijkbare sterkte aangeslagen, maar bij 50 
graden is dat zeker niet meer het geval. Eenzelfde selectiviteit voor aanslaan van hoge-spintoe-
standen is ook waargenomen voor deze reactie op lichtere kernen zoals 14N en 20Ne.
In een uitgebreide studie van de inverse (p,α)-oppikreactie is aangetoond dat in deze reacties 
die toestanden selectief worden aangeslagen waarvan de structuur kan worden beschreven als 
een proton gekoppeld aan een collectieve twee-neutronenexcitatie. Dit is in tegenstelling tot het 
toen gangbare beeld dat het proton een 3-nucleonensysteem uit de kern oppikt. De resultaten 
konden goed met een op het KVI ontwikkeld model worden beschreven. De (p,α)-reactie is bij-
zonder geschikt voor het bestuderen van proton-gattoestanden in instabiele kernen. 

Hoge-spintoestanden in de (α,p)-reactie
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Structuuronderzoek met γ-spectroscopie
Waardevolle structuurinformatie kan worden ver-
kregen door het γ-verval van hoog aangeslagen 
kernen te bestuderen. Als een kern een proton of 
een α-deeltje met een kinetische energie van enkele 
tientallen MeV invangt, wordt er een groot energie-
pakket aan de oorspronkelijke kern overgedragen. 
Deze kan die energie op twee manieren kwijt: zolang 
de excitatie-energie Eexc hoger is dan de neutronen-
bindingsenergie En zal dit gebeuren door emissie 
van neutronen, maar als Eexc lager is geworden dan 
Eb kan de energie alleen maar worden afgevoerd 
door γ-verval.
Een schematisch voorstelling van dit proces is hier-
naast weergegeven. De met 'Entry' gemerkte gebie-
den geven de variatie in spin en excitatie-energie 
aan die bij fusie van projectiel en trefplaatkern en 
na emissie van meerdere neutronen, mogelijk zijn. 
In de eerste fase van het γ-verval is de dichtheid van 
de aangeslagen toestanden zo groot dat individuele 
overgangen niet te onderscheiden zijn en het ener-
giespectrum van de γ's een continu verloop heeft. 
De vorm van dit spectrum is met een statistisch 
model te berekenen. Zodra het verval in de buurt 
van de y-rast lijn komt, wordt de niveaudichtheid 
laag genoeg om individuele overgangen te kunnen 
onderscheiden.
Met het roteren van een kern gaat rotatie-energie 
gepaard. De y-rast lijn geeft de energie aan die voor 
een bepaalde spin daarmee is gemoeid. Dit is dus de 
minimale energie die een kern bij een gegeven spin 
nodig heeft, ook als er geen veranderingen in de 
inwendige structuur zijn, als de kern 'koud' is. 

Door emissie van opeenvolgende γ's wordt de spin 
geleidelijk aan kleiner, de zogenaamde y-ray cascade. 
Is de kern ook nog inwendig aangeslagen dan liggen 
de aangeslagen toestanden boven maar dichtbij de 
y-rast lijn. De dichtheid van niveaus is daar nog rela-
tief gering en de afzonderlijke toestanden kunnen 
nog worden onderscheiden. 
Door de keuze van de kinetische energie van het 
projectiel kan het aantal neutronen N dat wordt 
uitgezonden voordat Eexc lager is dan Eb en γ-verval 
gaat optreden, nog worden geoptimaliseerd. Een 
te bestuderen kern kan dus worden geproduceerd 
door een geschikte combinatie van projectiel en 
trefplaat en projectielenergie. Een voorbeeld daar-
van is te zien in de figuur hiernaast. Deze experi-
menten worden 'on-line' uitgevoerd, dat wil zeggen 

Gammaspectroscopie, entreegebied

Opbrengst van reactieproducten voor de 
 144Nd (40Ar,xn) 184-xPt-reactie als functie van de 

beschietingsenergie
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Ingewikkeld niveauschema van 181Pt
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dat het meten van de uitgezon-
den γ- straling (fotonen) en de 
bestraling van het trefplaatje 
gelijktijdig plaatsvindt. 
Voor het meten van de γ's waren 
er meerdere typen detectoren 
beschikbaar. Voor een goede 
resolutie waren (en zijn nog 
steeds) de pure Ge-tellers of de 
GeLi-detectoren het beste. Deze 
bestaan uit een stuk germanium-
kristal waaraan wat de GeLi-teller 
betreft een klein beetje lithium 
is toegevoegd. Het volume van 
de GeLi-kristallen kon van de 
orde van grootte van 100 cm3 
zijn. Deze commercieel verkrijg-
bare en tamelijk dure tellers, die 
steeds gekoeld moesten worden, 
hebben een zeer goede energie-
resolutie, in de orde van grootte 
van 2 keV. Het KVI had uiteinde-
lijk de beschikking over zes van 
deze tellers. 

Ook zogeheten BGO-detectoren 
gemaakt van Bi4Ge3O12-kristallen 
en NaI-kristallen werden veel-
vuldig gebruikt. Hun resolutie 
is minder goed maar ze zijn 
robuuster en makkelijker en in 
verschillende vormen te produ-
ceren, en ook nog goedkoper. 

Ter illustratie van wat met deze 
technieken kan worden verkre-
gen geeft de figuur op de vorige 

bladzij het niveauschema van de instabiele 181Pt-kern met 78 protonen en 103 neutronen. Deze 
kernen worden geproduceerd zoals in de figuur daarvoor is aangegeven door de 144Nd (40Ar,3n) 
181Pt-reactie. Om een dergelijk niveauschema in elkaar te kunnen zetten worden er zes detectoren 
gebruikt die praktisch gelijktijdig een γ detecteren. Het energiespectrum van ieder van die detec-
toren vertoont een groot aantal pieken, zo'n honderd pieken in een energie-interval van 80 tot 
800 keV. Door voor een piek bij een bepaalde energie in één detector na te gaan welke γ-pieken 
in de andere detectoren daarmee in coïncidentie zijn kan na veel gepuzzel zo'n schema in elkaar 
worden gezet. 
De structuurstudies via γ-spectroscopie werden op het KVI omstreeks het jaar 1975 sterk 
gestimuleerd door de formulering van het IBA-model (zie pagina 145).
Later, in de loop van de jaren '80, verschoof de aandacht naar het gedrag van kernen bij hoge 
draaisnelheden (spin) en de consequenties daarvan op de structuur van deeltjestoestanden. Dit 
soort onderzoek werd wereldwijd op veel plaatsen gedaan, waarbij speciale opstellingen werden 

Niveauschema van 152Dy
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gebouwd met veel GeLi-detectoren die als een bol rondom het trefplaatje waren opgesteld. Het 
zou te ver voeren om alle nieuwe en interessante verschijnselen hier te bespreken, maar het KVI 
heeft daarbij een behoorlijke bijdrage geleverd. Om een voorbeeld te geven, in 1975 werd het 
niveauschema van 152Dy voor hoge spin (draaisnelheid) onderzocht door een bundel van 80MeV-
α-deeltjes op een 154 Gd-trefplaatje te schieten en vervolgens de γ-straling die de hete 152 Dy-kern 
uitstuurt na emissie van 6 neutronen te meten: in het kort de 154Gd (α, 6nγ) 152Dy-reactie. 

Het resultaat staat hiernaast. Het verrassende was dat bij een excitatie-energie van iets meer dan 
5 MeV een isomere toestand ligt met een levensduur van ongeveer 60 nanoseconde (60 mil-
jardste seconde), terwijl een 'normale' toestand bij deze excitatie-energie tenminste een duizend 
maal kortere levensduur heeft. Dit suggereert dat de interne structuur van deze toestand afwijkt 
van die van de toestanden bij lagere excitatie-energie. Deze isomeer heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van structuurmodellen voor hoge-spintoestanden.

Onderzoek aan reuzenresonanties
Op het KVI zijn de eigenschappen van specifieke reuzenresonanties uitvoerig onderzocht. Zoals 
in de figuur op pagina 124 is aangegeven zijn er verscheidene soorten resonanties. Een eerste 
onderscheid is dat er resonanties zijn waarbij de protonen en neutronen samen, in fase bewegen. 
Dit zijn de isoscalaire resonanties. Het is ook mogelijk dat de protonen en neutronen tegen elkaar 
in bewegen, in tegenfase zijn, de isovector-resonanties. 
De oudst bekende resonantie is de isovector GDR, Giant Dipole Resonance, waarbij alle protonen 
collectief tegen alle neutronen in bewegen: als de protonen naar links gaan, gaan de neutronen 
naar rechts en omgekeerd. Het zwaartepunt van de elektrische lading beweegt dan ten opzichte 
van het massamiddelpunt, wat resulteert in een elektrisch dipoolmoment. Dit is vergelijkbaar 
met radiostraling die wordt geabsorbeerd in de antenne doordat het de elektronen daarin doet 
heen en weer bewegen. Op dezelfde 
manier kan de GDR worden opgewekt 
door absorptie van γ-straling van de 
juiste golflengte (= energie). 

Iedere resonantie heeft drie karakte-
ristieke kenmerken, de energie Eres, de 
breedte Γres en de sterkte Sres. Voor een 
bepaald type resonantie verwacht je 
dat:
- het voorkomt in alle kernen 

behalve in de allerlichtste;
- Eres en Γres vloeiend verlopen als 

functie van het aantal nucleonen A;
- de sterkte dichtbij de theoretisch 

mogelijke waarde ligt.

Naast de GDR werd in 1971 de GQR 
gevonden. In een kern zoals 208Pb heeft 
de GDR een excitatie-energie van 
14 MeV en een breedte van 2,5 MeV 
terwijl voor de isoscalaire GQR de 
waarden respectievelijk 11 en 3 MeV 
zijn.

Inelastische α-verstrooiing op Pb
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De monopool-resonantie
Op het KVI is veel onderzoek verricht naar de isoscalaire Giant Monopole Resonance, GMR. Zoals 
in de figuur op bladzijde 124 is aangegeven is dat een trilling waarbij de vorm niet verandert maar 
de kern als geheel krimpt en uitzet. Het is alsof de kern ademt. 
Eén van de eerste aanwijzingen dat deze trillingswijze bestaat kwam van experimenten op het KVI 
waarbij α-deeltjes versneld tot een energie van 120 MeV werden verstrooid aan een trefplaatje 
van lood (208Pb). De figuur op pagina 133 toont het spectrum bij twee verstrooiingshoeken, van 
12 graden en 14 graden. Duidelijk is te zien dat de bult in het gebied van kanaalnummer 100 
tot 300, corresponderend met 9 tot 15 MeV excitatie-energie, uit twee gedeeltes bestaat. Het 
gedeelte GR1 heeft een excitatie-energie van ongeveer 11 MeV en is de isoscalaire GQR. Maar het 
andere gedeelte, GR2 bij een energie van circa 14 MeV, is het gevolg van een andere multipool- 
excitatie met een andere afhankelijkheid van de verstrooiingshoek. Er waren meerdere argumen-
ten om te vermoeden dat dit de isoscalaire monopool-resonantie was, maar het was niet voor 
100% uitgesloten dat het nog een ander type betrof. 
Dit vermoeden werd spoedig daarna bevestigd door onderzoekers van de Texas A&M University. 
Zij konden onomstotelijk vaststellen dat het de GMR is door de sterkte waarmee de GR2 wordt 
aangeslagen in inelastische α-verstrooiing als functie van de verstrooiingshoek bij hele kleine 
hoeken tot ongeveer 2° te meten. De monopool-resonantie kenmerkt zich door het zeer gepro-
nonceerde gedrag van de hoekverdeling bij kleine hoeken: een diep dal bij circa 3° en dan een 
sterke stijging tot 0°. 
De monopool-resonantie is een volkomen symmetrische trillingswijze en zal dus het best worden 
aangeslagen door een symmetrische interactie, dus door verstrooiing bij 0°. 
Andere typen van resonantie hebben in vergelijking daarmee in dit hoekgebied een min of meer 
vlak verloop. 
Op het KVI realiseerde men zich ook al spoedig dat 0°-metingen dé methode was om de eigen-
schappen van de GMR te bepalen. Zulke experimenten vereisen een subtiele techniek. Metingen 
bij 0° kunnen alleen maar met een magnetische spectrograaf worden gedaan omdat dan bundel-
deeltjes en de inelastisch verstrooide deeltjes fysiek gescheiden worden. De magnetische spec-
trograaf van het KVI met het daaraan verbonden detectorsysteem was daarvoor zeer geschikt. 
Het vereist een zeer zorgvuldige instelling van het bundeltransportsysteem van cyclotron naar 
trefplaatje en spectrograaf omdat anders de bundeldeeltjes die door verstrooiing aan spleten 
of andere mechanische obstakels een gedeelte van hun kinetische energie hebben verloren het 
spectrum in het GMR-energiegebied domineren. 
Deze metingen zijn in de jaren omstreeks 1985 uitgevoerd door een KVI-groep in samenwerking 
met een Zweedse groep uit Uppsala en een Italiaanse groep uit Milaan. Het resultaat van een der-
gelijke meting is hiernaast geïllustreerd. Uit de metingen verricht op het KVI en Texas A&M blijkt 
dat de Eres gelijk is aan 80 A-1/3 MeV, de breedte in lood (208Pb) ongeveer 2,5 MeV is en in tinkernen 
(112 -148 Sn) 3,5 MeV. In alle onderzochte kernen met 40 of meer nucleonen is de resonantiesterkte S 
ongeveer 100% van de berekende waarde. 

Samendrukbaarheid van kernmaterie
Een van de fundamentele eigenschappen van alle materie is de samendrukbaarheid of elasti-
citeit, de eigenschap waarmee een lichaam zich verzet tegen verandering van volume of dicht-
heid. Dit geldt ook voor kernmaterie. Dichtheid en de samendrukbaarheid van kernmaterie zijn 
fundamentele eigenschappen van deze exotische materie. De dichtheid is bekend, ongeveer  
1014 g/cm3. Die kan direct worden bepaald uit het volume en het gewicht van de kern. 
De samendrukbaarheid van kernmaterie is ook belangrijk voor het beschrijven van dichtheid 
en stabiliteit van neutronensterren en het gedrag van kernmaterie in supernova-explosies. 
Experimenteel en theoretisch is deze grootheid onderwerp van studie geweest op het KVI.
Uit de figuur op pagina 124 zien we dat bij de GMR sprake is van een voortdurende dichtheids-
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Nulgradenmeting
a) spectrum voor hoek tussen 0° en 3°
b) spectrum voor hoek tussen 0° en 1,5°  

waar de GMR sterk wordt aangeslagen
c) spectrum voor hoek tussen 1,5° en 3°  

waar de GMR veel zwakker wordt  
aangeslagen

d) verschilspectrum van b) en c) dat  
duidelijk de GMR laat zien
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verandering. Er bestaat een direct verband tussen Eres en de samendrukbaarheid van de kern met 
A nucleonen, KA. De energie Eres is evenredig met (KA/A2/3)1/2. Uit de experimentele gegevens kan 
KA als functie van A worden berekend. Om vervolgens de samendrukbaarheid van kernmaterie te 
berekenen, Knm, moeten de data voor KA worden geëxtrapoleerd naar A = oneindig wat in de prak-
tijk betekent dat een beroep moet worden gedaan op theoretische berekeningen. Vele methoden 
zijn daartoe ontwikkeld maar het uiteindelijke resultaat is dat ze vrijwel allemaal een waarde van  
Knm = 230-250 MeV geven.

De dikte van de neutronenhuid
De dichtheidsverdeling van de neutronen en protonen in een kern is qua vorm nagenoeg iden-
tiek: Rn ≈ Rp met Rn en Rp de straal van de neutronen- respectievelijk de protonenverdeling. Dit 
geldt zelfs voor een zware kern met een groot neutronenoverschot zoals 208Pb met 82 protonen 
en 126 neutronen. Dit komt door de sterke onderlinge wisselwerking van de nucleonen. Toch is 
er een klein verschil van enkele procenten, waardoor er een buitenste schil van neutronen is. De 
dikte van deze neutronenhuid hangt af van de sterkte van de neutron-protonwisselwerking in de 
kern en in het bijzonder van de grootte van de symmetrieterm in de nucleon-nucleonwisselwer-
king. Dezelfde term bepaalt ook waar de grens tussen stabiele en niet-stabiele kernen ligt en wat 
de straal van een neutronenster is. 
Het bepalen van de dikte van de neutronenhuid is zowel theoretisch als experimenteel moeilijk. 
Theoretische modellen geven een verschil van een factor 2, voornamelijk vanwege de aannames 
over de symmetrieterm in de neutron-protonwisselwerking. Eerdere metingen, waaronder die 
van het KVI, waren te onnauwkeurig om daarover uitsluitsel te geven. Een nauwkeuriger experi-
mentele bepaling van de dikte is dus belangrijk. 
Medewerkers van het KVI hebben samen met Hongaarse en Japanse groepen een nieuwe 
methode ontwikkeld om de neutronenschil te meten. Deze methode berust op de model- 
onafhankelijke relatie tussen de totale werkzame doorsnee voor het aanslaan van de bekende 
spindipoolresonantie (SDR) met de (3He, t)-reactie en de dikte van de neutronenhuid. Als tref-
plaat werd een serie van tin-isotopen (Sn) gebruikt: 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 Sn met 50 protonen en 
respectievelijk 62, 64, 66, 68, 70, 72 en 74 
neutronen. In het KVI-experiment werd de 
177MeV-3He-bundel van AGOR gebruikt. 
De tritonen uitgezonden onder een hoek 
van 0 graden werden met de Big Bite 
Spectrograaf (zie hoofdstuk 5) gedetec-
teerd. Voor ieder Sn-isotoop kan uit een 
analyse van het tritonspectrum de werk-
zame doorsnede voor het aanslaan van de 
SDR worden bepaald. 
De theoretische uitdrukking voor de door-
snede bestaat uit twee stukken; een stuk 
dat voor iedere isotoop hetzelfde is en een 
stuk dat afhangt van de (Rn–Rp)-waarde. 
Uit de gemeten waarden voor de werk-
zame doorsneden kan dan de toename 
van de waarde van (Rn–Rp) met toene-
mend aantal neutronen worden bepaald. 
Absolute waarden kunnen uit de data ver-
kregen met deze methode niet worden 
toegekend. Het resultaat is hiernaast in 
de figuur weergegeven waarin de geme-
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De dikte van de neutronenhuid. De cirkeltjes geven de 
gemeten relatieve waarden, de vierkantjes en driehoek-
jes zijn van metingen van andere groepen. 
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ten relatieve waarden zijn genormeerd 
door voor 122Sn de theoretische waarde 
te nemen. Een vergelijking met de bere-
kende waarden laat zien dat de helling 
van de (Rn–Rp)-waarden versus het aantal 
nucleonen A goed in overeenstemming is 
met berekeningen gebaseerd op de rela-
tivistische nucleon-nucleonwisselwerkin-
gen (1, 2 en 3). Voor de niet-relativistische 
berekeningen is de helling duidelijk afwij-
kend van de gemeten waarden. 

Diepgebonden-gattoestanden
Het onderzoek aan reuzenresonanties 
is door buitenstaanders (vakgenoten) 
wel eens bumpologie genoemd, zie de 
figuur op pag. 133. Maar er zijn ook nog 
andere processen waarbij een spectrum 
een resonantieachtig gedrag vertoont. 
Dat zijn bijvoorbeeld de zogenoemde 
diepgebonden-gattoestanden waarbij via 
een (d,t)-reactie een neutron wordt opge-
pikt, niet uit de valentieschil maar uit de 
daaronder liggende schil. Voor Sn-kernen 
met een afgesloten protonenschil van 50 
protonen en 62 tot 74 neutronen is de 
valentieschil die tussen 50 en 82 en de 
daaronder liggende schil die van 28 tot 
50, zie figuur 6.1 Het onverwachte was dat 
de sterkte van deze diepgebonden-gat-
toestanden niet volledig was uitgesmeerd 
over een groot excitatie-energiegebied, 
maar in een duidelijke brede bult gecon-
centreerd bleef ondanks de zeer grote 
dichtheid van energieniveaus bij deze 
excitatie-energie. Deze (d,t)-oppikpro-
cessen zijn al in de beginjaren van het KVI 
systematisch bestudeerd voor een serie 
van stabiele Sn-isotopen (tin), waaruit de 
breedte van de bult en de bindingsener-
gie van de diepgebonden-gattoestand als 
een functie van het aantal neutronen kon 
worden bepaald. De figuur rechts hier-
naast laat zien dat de brede bult in het tri-
tonspectrum bij een energie van 5,5 MeV 
uit twee gedeelten bestaat. De hoekver-
delingen van de brede en de smalle piek 
wijzen op het oppikken van een neutron 
corresponderend met een 2p- respectie-
velijk een 1g9/2-neutron. Spectra van de (d,t)-reactie op Sn-isotopen
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Het resultaat van de incomplete fusiereactie 14N + 159Tb bij 
verschillende energieën en voor diverse  

projectiel-achtige brokstukken. 
Het zware element is geïdentificeerd via de  

element-karakteristieke röntgens.  
De gearceerde blokken geven het element aan dat resulteert 

indien geen andere geladen deeltjes dan het  aangegeven 
projectiel-achtige brokstuk wordt uitgestuurd.
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Fysica met zware ionen
Met zware-ionenbundels bedoelt men meestal bundels van atoomkernen zwaarder dan lithium. 
Met moderne deeltjesversnellers zoals AGOR is het mogelijk zelfs de zwaarste atoomkernen (ura-
niumkernen) te versnellen. Met het oude cyclotron waren dat de atoomkernen van argon. 

In tegenstelling tot botsingen tussen een licht ion zoals een proton en een kern zijn botsingen 
tussen (zwaardere) atoomkernen bijzonder geschikt voor de studie van de eigenschappen van 
kernen onder extreme omstandigheden. Bij niet te hoge energieën gedragen de botsende ker-
nen zich als twee waterdruppels die wanneer zij elkaar raken met elkaar versmelten (fuseren). Zo 
maakt men bijvoorbeeld kernen met een zeer groot impulsmoment, een zeer hoge temperatuur 
(excitatie-energie), of kernen ver verwijderd van de stabiliteitslijn (zie bijvoorbeeld pagina 130 en 
volgende). In het eerste geval wordt een kern gemaakt die zeer snel om zijn eigen as draait. Zelfs 
lichtere kernen kunnen dan zo snel draaien dat ze instabiel worden en splijten. Bij laag impuls-
moment kan dat alleen voor de zwaarste kernen zoals van uraan. Verhoogt men de temperatuur 
door de botsingsenergie te verhogen dan splijt de kern niet in tweeën maar in vele fragmenten. 
De kritieke temperatuur ligt hierbij rond 5 MeV (5 ∙1010 K). Deze fragmenten hebben vaak een 
extreme verhouding tussen het aantal neutronen en protonen. 

Op het KVI zijn asymmetrische kern-kernbotsingen uitgebreid onderzocht waarbij een zware 
kern, zoals 157Tb, door lichtere kernen zoals 12C of 20Ne werd beschoten. Een belangrijke bijdrage 
was hierbij de ontwikkeling van het concept 'onvolledige fusie' (incomplete fusion) als dominant 
reactiemechanisme. Hierbij versmelt maar een deel van het lichte projectiel met de beschoten 
kern, terwijl het overblijvende brokstuk min of meer zijn traject vervolgt. De grootte van het pro-
jectielfragment hangt af van een aantal factoren zoals impulsmoment en energie. In het bijzonder 
werd het begrip 'gegeneraliseerd kritiek impulsmoment' geïntroduceerd dat beschrijft wanneer 
een projectielfragment nog met de targetkern kan versmelten. Met behulp van element-karak-
teristieke röntgenstraling kan de zware kern die het product is van het incomplete fusieproces 
worden geïdentificeerd. Zie de figuur hiernaast. Deze methode werd op het KVI ontwikkeld en 
met succes toegepast waardoor een vollediger beeld van kern-kernreacties bij lage energie kon 
worden verkregen. 

Bij hogere botsingsenergie, zoals die met de nieuwe AGOR-versneller mogelijk is, kunnen de ker-
nen niet meer als vloeistofdruppels worden beschouwd: met de interacties tussen de nucleonen 
van het projectiel en van de beschoten kern moet dan ook rekening worden gehouden. Deze 
combinatie van interacties is vooral bestudeerd binnen een Europees samenwerkingsverband, 
waarvan het KVI deel uitmaakte. Hiervoor werd het zeer complexe detectorsysteem TAPS (Two-
Arm Photon Spectrometer) voor hoogenergetische gammastraling ontwikkeld, dat zeer geschikt 
is voor de studie van een reeks interessante nucleaire processen met uiteenlopende vraagstelling 
van remstraling in nucleon-nucleonbotsingen tot mesonenproductie in relativistische kern-kern-
botsingen. TAPS was en is zeer succesvol en heeft tot een groot aantal wetenschappelijke publi-
caties geleid. De deelname aan TAPS heeft het zware-ionenonderzoek op het KVI een nieuwe 
impuls gegeven en het inzicht in de diverse processen die daarbij een rol spelen verder verdiept. 

Zoals al eerder opgemerkt gedragen kernen zich bij lage botsingsenergie als waterdruppels, 
terwijl bij hogere energieën de individuele nucleon-nucleonbotsingen domineren. Aan deze 
overgang van waterdruppel tot nucleon-nucleonbeschrijving is theoretisch en experimenteel 
veel aandacht besteed. In de eenvoudigste benadering kan men de botsende kernen opvat-
ten als twee potentiaalputten waarbinnen de nucleonen zich als in een Fermi-gas vrij bewegen. 
Als de kernen in een scherende botsing elkaar raken vindt er een uitwisseling van nucleonen 
plaats. De vrije weglengte van de nucleonen in de ontvangende kern wordt in hoge mate door 
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het Pauli-principe bepaald. Bij lage energieën kan men dus denken aan een Knudsen-gas (grote 
vrije weglengte), terwijl bij hoge energieën de botsingen tussen de individuele nucleonen steeds 
belangrijker worden. Deze individuele nucleon-nucleonbotsingen kunnen systematisch worden 
bestudeerd door het meten van de remstraling die bij deze botsingen vrijkomt. TAPS heeft dat 
systematisch onderzoek aan remstraling mogelijk gemaakt. 
Bij zeer hoge, relativistische botsingsenergieën van vele honderden MeV/nucleon, zoals die bij 
de zware-ionenversneller SIS bij GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt ter 
beschikking staan, is het mogelijk kernmaterie bij hoge dichtheden te bestuderen, hoger dan de 
paar procent die optreedt bij het aanslaan van de reuzen-monopoolresonantie (zie pagina 133 
en volgende).

Een nucleon heeft een inwendige structuur die bestaat uit drie quarks die worden bijeengehou-
den door gluonen ofwel lijm-deeltjes. Voor zover bekend zijn de quarks elementaire deeltjes, dus 
zonder een inwendige structuur. Net zoals een kern aangeslagen toestanden heeft geldt dat ook 
voor nucleonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens hoge-energiebotsingen  Deze aangesla-
gen toestanden, waarvan de ∆-resonantie met een massa van 1232 MeV/c2 het meest prominente 
voorbeeld is, zijn instabiel en vervallen in zeer korte tijd. De ∆-resonantie vervalt voornamelijk in 
een π-meson en een nucleon. Voor de detectie van het neutrale π-meson, π0, dat in twee hoog-
energetische fotonen vervalt, is TAPS bijzonder geschikt. Aangezien de pionen ontstaan uit de 
∆-resonantie is het pionenspectrum zeer gevoelig voor de dynamica van de ∆ tijdens de botsing. 
Voor het eerst is bij GSI-energieën een anisotrope azimutale verdeling voor mesonen gevonden, 
die bekend staat als 'squeeze out', een fenomeen dat de uitstroming (flow) van kernmaterie uit 
een zone van hoge kerndichtheid beschrijft. 

Een overzicht van de zware-ionenfysica op het KVI zou incompleet zijn zonder de inspanningen 
van de zware-ionengroep in ultra-relativistische zware-ionenbotsingen bij CERN te noemen. Dit 
onderzoek, uitgevoerd in grote internationale samenwerkingsverbanden met bundels van zuur-
stof- en zwavelionen in de SPS-versneller, is gericht op het ontdekken van een nieuwe vorm van 
materie, het quark-gluonplasma, waarin quarks en gluonen zich vrij kunnen bewegen. In de ont-
staansgeschiedenis van het Heelal werd een quark-gluonplasma kortstondig gevormd na de BIG 
BANG. De hoop is dat met deze experimenten meer inzicht in de eigenschappen van zo'n plasma 
kan worden verkregen. Het KVI leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van detectiekamers 
voor geladen deeltjes, waarmee de sporen van deze deeltjes gemeten konden worden. Voor de 
verwerking van de signalen van tienduizenden microchips werd in Groningen het multi-proces-
sornetwerk ontwikkeld en gebouwd. De analyse met behulp van correlatiestudies (Hanbury-
Brown Twiss-correlaties) leverde informatie over het volume van de hoog-gecomprimeerde 
wisselwerkingszone. In Nederland nam het KVI het initiatief voor het kernfysisch onderzoek met 
zware ionen bij CERN en was het KVI van begin af aan betrokken bij dit onderzoek. Later werd dit 
type onderzoek door FOM toegevoegd aan het hoge-energieprogramma van het NIKHEF.

Weinig-deeltjesreacties: de nucleon-nucleonwisselwerking
Voor een goede beschrijving van de atoomkern is het noodzakelijk dat de wisselwerking tussen 
de samenstellende deeltjes van de kernen, de protonen en neutronen, bekend is. Dat geldt niet 
alleen voor de kern maar ook voor kernmaterie in het algemeen zoals die wordt aangetroffen in 
neutronensterren en supernovae. 
In 1934 stelde de fysicus Yukawa voor de wisselwerking tussen nucleonen te beschrijven als een 
uitwisseling van mesonen. In die theorie kan een nucleon vanwege de onzekerheidsrelatie gedu-
rende zeer korte tijd een meson produceren die dan wordt ingevangen door zijn partner; ener-
getisch gezien is dat mogelijk gedurende een zeer korte tijd. Door de uitwisseling van mesonen 
komt de wisselwerking tot stand. 
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Tijdens het botsingsproces worden de geladen 
nucleonen afgeremd en als het een elastische bot-
sing betreft, daarna weer versneld. De energie voor 
en na de botsing is hetzelfde, het is een 'on-shell' 
energieproces. 
Verandering van snelheid van geladen deeltjes kan 
tot gevolg hebben dat er een foton (= γ-straling) 
wordt uitgestuurd, de zogenoemde bremsstrahlung 
ofwel remstraling. 
In een (p,p' γ)-proces waarbij tijdens een proton-
protonbotsing een foton wordt uitgestuurd weer-
spiegelt het spectrum van de uitgezonden straling 
de verandering in de ladings- en stroomverdeling 
van de botsende nucleonen en geeft daarmee 
meer inzicht in de details van het botsingsproces. 

De SALAD-detector
Reeds vanaf 1992 werd er op het KVI gewerkt aan de 
voorbereidingen om het (p,p' γ)-proces experimen-
teel te bestuderen. Het principe van de metingen is 
hiernaast weergegeven. Een door AGOR geleverde 
protonenbundel van bijvoorbeeld 190 MeV valt op 
een trefplaat van vloeibaar waterstof. De twee voor-
waarts verstrooide protonen worden gedetecteerd 
met een speciaal voor dit doel ontworpen detector 
SALAD (Small Angle Large Acceptance Detector), 

waarmee de richting en energie van de pro-
tonen kan worden gemeten. 
Het belangrijkste experimentele probleem 
is dat de verstrooide protonen voor verre-
weg het merendeel het resultaat zijn van 
elastische processen. De SALAD-detector is 
juist ontworpen om dat probleem de baas te 
kunnen, zie hiernaast. De detector bestaat 
uit een aantal lagen. De eerste en tweede 
laag zijn dradenkamers die rondom de bun-
delpijp zijn opgesteld. Deze kamers zijn 
gebouwd in samenwerking met het labo-
ratorium van IUCF (Bloomington, Indiana). 
Met deze kamers kan de richting van de 
verstrooide protonen worden bepaald. Dwarsdoorsnede SALAD-detector

Principe (p,p' γ)
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Daarachter is een derde in segmenten opgedeelde laag van scintillator-materiaal waarmee de 
protonenenergie kan worden gemeten. Deze scintillatoren zijn zo dun dat elastisch verstrooide 
protonen er doorheen gaan maar die van het remstralingsproces niet. Daarachter is nog een 
vierde laag van scintillator-materiaal waarin de elastisch verstrooide protonen worden gestopt. 
Als dat het geval is dan wordt een 'veto'-signaal gegeven aan de andere detectoren en wordt het 
proces niet verder verwerkt. Daarmee wordt de bijdrage van de elastisch verstrooide protonen, 
die anders een telsnelheid van ongeveer 14 miljoen per seconde zouden veroorzaken, effectief 
onderdrukt. 
De uitgezonden γ-straling wordt bij meer-
dere hoeken gedetecteerd met TAPS (zie 
pagina 63) die daartoe ongeveer twee 
jaar op het KVI is geweest. Naast de 
meting van het (p,p' γ)-proces met reële 
fotonen kan het proces ook plaatsvinden 
met virtuele fotonen, dat wil zeggen als 
een elektron-positronpaar, het (p,p' e-e+)-
proces. Dat geeft in principe nog meer 
informatie over het botsingsproces maar 
heeft ook een nog kleinere werkzame 
doorsnede. 
Belangrijke criteria voor gewenste 
gebeurtenissen zijn in de eerste plaats 
dat de signalen van SALAD en TAPS coïn-
cident zijn en in de tweede plaats dat de 
gemeten energieën van de twee proto-
nen en van het foton opgeteld gelijk zijn 
aan de energie van het systeem vóór de 
botsing.

Enkele resultaten
De experimentele resultaten kunnen wor-
den vergeleken met theoretische bereke-
ningen die eveneens op het KVI door de 
theoriegroep werden gemaakt. Een voor-
beeld van de data in vergelijking met de 
theorie is voor het (p,p' γ)-proces te zien 
in de figuur hiernaast. De overeenstem-
ming is redelijk maar niet perfect, wat er 
op wijst dat meer denkwerk nodig is. 
In de loop der jaren zijn deze metingen 
nog meer verfijnd, bijvoorbeeld door 
bundels van gepolariseerde protonen 
te gebruiken. Ook werd de zoektocht 
naar drienucleonkrachten voortgezet 
door voor het proton-deuteronsysteem 
waarbij het proton is gepolariseerd, het 
analyserend vermogen te meten bij ach-
terwaartse hoeken. Zoals de figuur rechts-
onder laat zien zijn dit precisiemetingen 
met heel kleine foutengrenzen. Ook hier 

De (p,p' γ)-werkzame doorsnede en het analyserend vermogen Ay bij 
190 MeV en voor verschillende combinaties van de hoeken waaron-
der de twee protonen zijn verstrooid. De krommen zijn het resultaat 

van theoretische berekeningen op het KVI uitgevoerd. 

Het vector-analyserend vermogen Ay als functie van de verstrooi-
ingshoek  voor de p→ d-reactie in vergelijking met drie theoretische 

berekeningen.
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is het duidelijk dat niet elke aanname over de vorm van de nuceon-nucleonwisselwerking vol-
doet, maar dat er twee zijn die een goede beschrijving van de data geven. 

Zoektocht naar het rechtsdraaiend W-boson in de zwakke wisselwerking
Al spoedig na de ontdekking van het niet-behoud van de pariteit (spiegelsymmetrie) in de zwakke 
wisselwerking, verantwoordelijk voor het β-verval, werd op basis van experimenteel onderzoek 
bepaald dat de longitudinale polarisatie van de uitgezonden β-deeltjes maximaal was. Dat wil 
zeggen dat de verwachtingswaarde voor de heliciteit H, gedefinieerd als het vectorproduct van 
de spin σ en de impuls p van het elektron, gelijk is aan H = σ · p = –v/c en dat de polarisatiegraad 
P gelijk is aan 1 in termen van v/c. In het standaardmodel voor deeltjes betekent dit dat er een 
fysiek intermediair boson WL bestaat dat als intermediair optreedt bij zwakke-wisselwerkingspro-
cessen. 

Uit symmetrieoverwegingen zou je eigenlijk verwachten dat bij het ontstaan van het heelal er 
geen voorkeur is voor links en rechts en dat er dus ook een intermediair boson WR moet zijn. Deze 
symmetrie kan gebroken zijn zodat het WR-boson bijvoorbeeld veel zwaarder is dan zijn linkshan-
dige partner en daardoor een veel zwakkere bijdrage geeft.
Het is van fundamenteel belang om naar het al of niet bestaan van het WR-boson te zoeken. Mocht 
het gevonden worden dan bestaan er twee fysieke bosonen W1 en W2 met een massa mW1 en mW2 
die een mengsel zijn van WL en WR:
 W1 = WL cos ζ – WR sin ζ 
 W2 = WL sin ζ + WR cos ζ 
waarbij ζ de menghoek is. Ook belangrijk is de parameter δ = (mW1 /mW2)2, het kwadraat van de 
massaverhouding. 
Door Van Klinken c.s. van het KVI en Atkinson van het Instituut voor Theoretische Natuurkunde 
werd opgemerkt dat als δ en ζ niet nul zijn, dat dan de verhouding tussen PF voor Fermi-
overgangen en PGT voor Gamow/Teller-overgangen afhangt van de parameters δ en ζ. Dus zou 
een nauwkeurige bepaling van die verhouding iets kunnen zeggen over mogelijke van nul afwij-
kende waarden van het standaardmodel. 
De experimentele bepaling van de waarden van PF en PGT berust op de verstrooiing van positro-
nen (β+-deeltjes) afkomstig van een radioactieve kern aan de elektronen in een dun folie waarvan 
een fractie van 2 tot 3% met hun spin loodrecht op het vlak van het folie zijn gericht. De waar-
schijnlijkheid van verstrooiing ofwel de werkzame doorsnede σ hangt af van de hoek α van de 
elektronenspin ten opzichte van de richting van de opvallende positronen. De gevoeligheid van 
de polarisatiemeter wordt gegeven door 
 S = f · cos α   (σa – σp) / (σa + σp)

Schets eerste opstelling van Van Klinken
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waarbij a anti-parallelle en p parallelle gerichtheid van de elektronenspin voorstelt en f een appa-
raatconstante. De polarisatiegraad P van de positronen volgt dan uit de asymmetrie 
P · S = (Na – Np) / (Na + Np) waarbij Na en Np de telsnelheden in de twee spinoriëntaties zijn. 
Een schets van een eerste versie van de opstelling is te zien op de vorige pagina. 
De energieselectie van de positronen gebeurt met behulp van een mini-orange apparaat. De 
spinoriëntatie van de elektronen wordt afwisselend van parallel naar anti-parallel veranderd door 
het verstrooiingsfolie om zijn as te draaien. De verstrooide en de verstrooiende deeltjes worden 
in coïncidentie gemeten met vijf plastic detectoren.
Het probleem met dit soort nul-metingen is dat een waardevol resultaat een grote nauwkeu-
righeid vereist. Voor deze metingen was de gewenste nauwkeurigheid 0,3%. Daartoe werd een 
apparaat ontworpen bestaande uit vier onafhankelijke positronen-polarimeters. De kortlevende 
positron-emitterende kernen 26mAl (Fermi-overgang, energie positron 3,2 MeV, T1/2 = 6,3 s) en 30P 
(Gamow/Teller-overgang, energie positron 3,2 MeV, T1/2 = 2,5 min) werden via een (p,n)-reactie 
geproduceerd door beschieting 
van 26Mg- en 30Si-trefplaten met 
9MeV-protonen. Deze trefplaatjes 
zijn op een draaibaar wiel gemon-
teerd zodat ze afwisselend kun-
nen worden beschoten en voor 
de polarimeters worden geplaatst. 
Zie bovenstaande schets. 
De uiteindelijke metingen werden 
gedaan met het cyclotron van de 
Vrije Universiteit. Twee sessies van 
drie weken onafgebroken meten 
resulteerden in het resultaat:
 PF/PGT = 1,003 ± 0,004.
Dit resultaat kan worden omgezet 
in de grenswaarden voor δ en ζ als
 –0,49 < δ · ζ × 103 < 1,2.

De uiteindelijke meetopstelling

De dikke, met R aangeduide krommen zijn het resultaat van de KVI- 
metingen. De overige krommen zijn afkomstig van andere groepen.
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Wat dit betekent in vergelijking met metingen via andere methoden is geschetst in de figuur links 
beneden. Vooral voor negatieve ζ-waarden is de begrenzing aanmerkelijk nauwer geworden.

Het theoretisch kernfysicaonderzoek op het KVI
Het theoretische kernfysicaonderzoek op het 
KVI ontwikkelde zich langs twee hoofdlijnen: 
enerzijds kernstructuur en anderzijds kern-
kernbotsingen en kern-materie. Het kern-
structuuronderzoek vond zijn oorsprong in de 
formulering van het IBA-model door Iachello 
en Arima, terwijl het onderzoek aan kern-
kernbotsingen en kernmaterie door Malfliet 
en medewerkers gebeurde. Daarnaast waren 
de theoretici ook vaak betrokken bij de inter-
pretatie van experimentele gegevens.

Het kernstructuuronderzoek
Naast de reeds bestaande modellen zoals het 
schillen- en vloeistofdruppelmodel ontwik-
kelden Iachello (foto hiernaast) en Arima in de 
jaren 1974/75 op het KVI een nieuw model, de 
Interacting Boson Approximation, IBA. Dit is 
een semi-fenomenologisch model dat in staat 
is om één recept te geven voor de beschrijving 
van collectieve toestanden die overeenkomen 
met vibraties en rotaties van de kern als geheel. Traditioneel zijn deze twee soorten collectieve 
excitaties moeilijk in één model te beschrijven omdat ze van een totaal verschillende structuur 
zijn. Met het IBA-model was het echter mogelijk om met weinig parameters de ingewikkelde 
structuur van collectieve aangeslagen toestanden in zware kernen zoals van 152Dy te reproduce-
ren, zie de figuur op pagina132.

Het IBA-model
Uitgangspunt van het IBA-model is dat een kern met een even aantal neutronen en protonen kan 
worden beschreven in termen van twee-nucleonenparen, de bosonen. In de eenvoudigste vorm 
zijn er twee soorten bosonen, de s-bosonen die het gevolg zijn van de paarinteractie tussen de 
nucleonen en de d-bosonen. De s-bosonen corresponderen met een nucleonenpaar dat gekop-
peld is in een toestand met spin en pariteit Lπ = 0+. Deze toestand heeft de laagste energie van-
wege de sterke paarinteractie tussen gelijke nucleonen. De andere belangrijke component van de 
wisselwerking tussen nucleonen is de quadrupoolinteractie tussen neutronen en protonen die als 
gevolg heeft dat de laag liggende toestanden een belangrijke component hebben met nucleonen 
gekoppeld tot Lπ = 2+. Deze laatste worden in het IBA-model in rekening gebracht door de d-boso-
nen. Het totaal aantal bosonen N wordt bepaald door het aantal nucleonen buiten een afgesloten 
schil. Het cruciale punt van het IBA-model is dat door de invoering van s- en d-bosonen de twee 
belangrijkste componenten van de nucleoneninteractie in rekening zijn gebracht. 

Een heel belangrijk aspect van het IBA-model is het gebruik van symmetrieën; in het geval van 
het IBA-model vormen het enkelvoudige s-boson en het vijfvoudig ontaarde d-boson tezamen 
de zes bouwstenen van de symmetriegroep SU(6). Tengevolge daarvan kan in speciale limiet-
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gevallen de hamiltoniaan van het veel-deeltjessysteem exact worden opgelost (men spreekt dan 
van een dynamische symmetrie). De eenvoudigste limiet is die van de (anharmonische) vibrator.  
Dit spectrum is typisch voor kernen aan het begin van een open schil, waar het aantal bosonen 
nog betrekkelijk gering is. 
Een tweede exact oplosbare limiet treedt op als de quadrupool-quadrupoolwisselwerking tussen 
de bosonen domineert; deze limiet correspondeert met de axiaal gedeformeerde rotor in het 
klassieke collectieve model van Bohr en Mottelson.

Het resultaat van een berekening voor een willekeurige kern hangt sterk af van het aantal boso-
nen N. Voor lage waarden van N is de paarinteractie overheersend. Voor grotere waarden van N 
wordt de quadrupoolinteractie steeds belangrijker omdat de energiewinst tengevolge van deze 
kracht evenredig is met het kwadraat van het aantal bosonen. Interessant voorbeeld is de toepas-
sing van dit model door Scholten en Iachello op de niveauschema's van Sm-isotopen. Voor deze 
kernen is het aantal protonen buiten de afgesloten schil 12, zodat het aantal bosonen wat de 
protonen betreft 6 is. Voor 146Sm met 84 neutronen is er 1 boson vanwege de neutronen en dat 
loopt op tot 6 voor 156Sm. Het totaal aantal bosonen varieert dus van 7 tot 12. Voor iedere isotoop 
zijn de excitatie-energieën van laagliggende 0+, 2+, 4+ en nog een 0+ uitgerekend, met steeds 
dezelfde vier vaste parameters en één, lineair van het aantal bosonen afhankelijke, variabele para-
meter. Het resultaat van deze berekeningen in vergelijking met data is hierboven weergegeven. 
De overeenstemming is indrukwekkend. Het IBA-model is in de jaren daarop verder uitgebreid 
met de invoering van nog andere types bosonen. Steeds was het mogelijk om een bevredigende 
beschrijving van ingewikkelde spectra te geven. 
Een beperking van dit eerste model was dat het alleen maar geschikt was om excitaties van hetzij 
protonen hetzij neutronen te beschrijven. Deze beperking gold niet voor het iets later ontwik-
kelde  IBA2-model waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bosonen die zijn opgebouwd uit 
gecorreleerde protonparen en bosonen bestaande uit neutronparen.
In dit geval wordt de relevante symmetriegroep gevormd door de directe productgroep 

De excitatie-energie (links) en overgangswaarschijnlijkheid (rechts) van 0+, 2+,4+en 0+
2 

in vergelijking met IBA-berekeningen
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SUp(6)*SUn(6). Deze uitgebreidere versie heeft bovendien het voordeel dat het een duidelijke rela-
tie heeft met microscopische modellen. Met andere woorden: de parameters in het IBA2-model 
(zoals de sterkte van de quadrupool-quadrupoolwisselwerking tussen het neutron- en protonbo-
son)  kunnen in principe worden berekend uitgaande van het schillenmodel.

De schaarbeweging
Eén ander wapenfeit van het IBA-model moet in dit verband nog worden 
genoemd, namelijk de voorspelling door de theoretici Dieperink en medewer-
kers van het KVI van het bestaan van de zogenoemde 'scissors mode', schaar-
beweging. Deze toestand die alleen optreedt in gedeformeerde kernen, kan 
worden beschouwd als een collectieve oscillatie met kleine amplitude van de 
symmetrieassen van de protonen- en neutronen-ellipsoides ten opzichte van 
elkaar, zie de figuur. De excitatie-energie en de overgangssterkte konden met 
het IBA2-model worden voorspeld. 

Deze toestand werd kort daarna experimenteel geverifieerd als een magnetische dipool-excitatie 
in gedeformeerde kernen via elektronenverstrooiing en een daaraan verwante techniek: 'nuclear 
fluorescense'. Later is een dergelijke toestand ook in onder andere Bose-Einstein-condensaten en 
in 'metallic clusters' gevonden.

De aandacht voor het gebruik van symmetrieën heeft ook geleid  tot tal van nieuwe ontwikke-
lingen. Vermeldenswaardig is de introductie van het begrip boson-fermionsymmetrie, in syste-
men waar  één fermion is gekoppeld aan een aantal bosonen, en er een relatie bestaat tussen de 
sterkte van de boson-boson- en de boson-fermionwisselwerking. Zo blijkt dat de energieniveaus in 
bepaalde oneven platina (Z = 80) isotopen in goede benadering kunnen worden beschreven door 
deze boson-fermionsymmetrie. Dit is een van de weinige experimentele voorbeelden van optreden 
van een symmetrie die in de elementaire-deeltjesfysica ook wel 'supersymmetrie' wordt genoemd. 

Het belang van het IBA-model voor het kernstructuuronderzoek kan ook worden afgeleid uit het 
feit dat de artikelen waarin het model en zijn verschillende uitbreidingen zijn beschreven tot de 
meest geciteerde artikelen in de kernfysische literatuur behoren. Het is ontsproten uit de breinen 
van Franco Iachello en Akito Arima die min of meer toevallig in 1973 tegelijkertijd op het KVI 
aanwezig waren en in de jaren daarna elkaar daar ook nog regelmatig ontmoetten. Het KVI is dus 
de bakermat van dit belangrijke werk. Het was vooral in de jaren zeventig en tachtig een populair 
model in de kernfysica dat ook tot een opbloei van de experimentele kernspectroscopie heeft 
geleid. Het was ook één van de redenen dat aan Arima in 1994 het eredoctoraat werd toegekend, 
zie pagina 40. Ook Iachello kreeg vele prijzen en onderscheidingen voor dit werk. Zo is hij onder 
meer tot buitenlands lid van de KNAW benoemd.

Toepassingen van algebraïsche technieken buiten de kernfysica
Naast Iachello waren Dieperink en Scholten daarbij betrokken. Het gebruik van algebraïsche metho-
des voor de beschrijving van veel-deeltjessystemen is naderhand buiten de kernfysica met succes 
toegepast, bijvoorbeeld in de beschrijving van nucleonen en aangeslagen toestanden daarvan in 
termen van quarks. Een ander vermeldenswaardig voorbeeld is het gebruik van symmetrieën voor 
de beschrijving van rotaties en vibraties van complexe moleculen; in dit geval zijn de bouwste-
nen het 3-voudig ontaarde p-boson (dipool L=1) en het scalaire s-boson, en de symmetriegroep 
is SU(4). Dit zogenoemde vibronmodel werd eerst toegepast op de berekening van energieën en 
overgangswaarschijnlijkheden van diatomische moleculen, maar een echte doorbraak kwam met 
de toepassing op triatomische (en meer complexe) moleculen, door de bestudering van gekop-
pelde SU(4)-groepen. Diverse soorten moleculen zoals het CO2- en het H2O-molecuul kunnen 
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exact worden beschreven met behulp van een bepaalde dynamische symmetrie.
In de jaren '90 trad een geleidelijke verschuiving op van puur kernstructuuronderzoek naar toe-
passingen van methodes en technieken om veel-deeltjesproblemen in de kernfysica aan te pak-
ken op andere disciplines. Als voorbeeld kan worden genoemd onderzoek aan bepaalde QCD-
effecten die alleen optreden in een eindige atoomkern. 
Gebleken is dat diep-inelastische verstrooiingsprocessen (waarbij veel energie wordt overgedra-
gen) wel degelijk beïnvloed worden door de bindingsenergie en de Fermi-beweging van indivi-
duele kerndeeltjes en de aanwezigheid van pionen in een atoomkern. 
Verder werd bestudeerd hoe de informatie van semi-inclusieve diep-inelastische reacties met 
behulp van muonen of neutrino's, kan worden geïnterpreteerd. Als concreet voorbeeld werd de 
verstrooiing op een deuteron met detectie van een spectator proton geanalyseerd met als doel 
de structuurfunctie van een neutron te bepalen. Voor een kwantitatieve analyse bleek het nodig 
ook de hadronisatie van quarks in het geraakte neutron in rekening te brengen.

Kern-kernbotsingen en kernmaterie
Aan dit onderwerp heeft Malfliet op het KVI bijna dertig jaar theoretisch onderzoek verricht. 
Verreweg het meeste hiervan deed hij met promovendi en maar zelden met andere leden van de 
vaste wetenschappelijke staf. De onderstaande beschrijving van dat onderzoek is ontleend aan 
Malfliets eigen tekst. 
Zijn onderzoek lag vooral op het gebied van de weinig-deeltjessystemen, de formulering van een 
nucleon-nucleoninteractie die tevens de delta-vrijheidsgraden (pionproductie) incorporeert, en 
daarnaast op de beschrijving van dynamische processen en de studie van kernmaterie.

Kern-kernbotsingen
In de beschrijving van dynamische kern-kernbotsingen werd voor elastische en inelastische ver-
strooiing een semi-klassieke theorie geformuleerd. Deze geeft een redelijk accurate beschrijving 
van het proces maar heeft vooral het voordeel van een beter fysisch inzicht in de details van 
de botsing. Semi-klassieke methoden werden tevens gebruikt om kern-kernbotsingen bij hoge 
energieën te bestuderen. Een compact model, gebaseerd op de Boltzmann-vergelijking uit de 
statistische fysica, werd geformuleerd en met succes toegepast op de gegevens. 
Voorts werd een populair Monte-Carlo-model voor dit soort botsingen getest op zijn nauwkeu-
righeid door een simulatie uit te voeren aan een simpel model uit de statistische fysica waarvoor 
een exacte analytische oplossing voorhanden was. Hieruit bleek dat de Monte-Carlo-simulatie 
zeer gebrekkig was. 
Tenslotte is er veel werk gedaan om een hanteerbare, volledig quantummechanische, beschrijving 
van kern-kernbotsingen te formuleren. Uitgangspunt waren de Kadanoff-Baym-vergelijkingen, 
waarvoor een getrunceerde versie werd voorgesteld die de behoudswetten respecteert, quan-
tummechanische effecten incorporeert en zich leent tot een Monte-Carlo-achtige aanpak: de 
Botermans-Malfliet-vergelijking.

Relativistische beschrijving van kernmaterie met het Dirac-Brueckner-voorschrift
Het hoogtepunt in Malfliets onderzoek was ongetwijfeld de relativistische beschrijving van kern-
materie met behulp van het zogenoemde Dirac-Brueckner-voorschrift. In een eerste stap werd 
een nieuwe nucleon-nucleoninteractie geformuleerd, gebaseerd op het One Boson Exchange 
model. Hierbij werden tevens meson-vrijheidsgraden ingesloten middels de delta, een geëxci-
teerde toestand van het nucleon. De vrije parameters werden bepaald door te eisen dat deze 
interactie alle bekende en gemeten faseverschuivingen en inelasticiteiten reproduceert tot 1 GeV. 
Tevens bepalen de faseverschuivingen bij hogere energieën de harde repulsie in de nucleon-
nucleoninteractie, een facet van groot belang in de studie van de samendrukbaarheid van kern-
materie K∞. De compressiebiliteitsmodulus werd aldus bepaald op K∞ = 250 Mev en K∞ = 150 Mev, 
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respectievelijk voor pure nucleon-vrijheidsgraden en inclusief pion-vrijheidsgraden. Empirische 
bepalingen van K∞ geven aan de eerste waarde de voorkeur – zie pagina 136 – maar de lagere 
waarde is aantrekkelijk voor diverse scenario's in een supernova- explosie. Ook de waarden voor 
de bindingsenergie en dichtheid zijn in de berekeningen met de pure nucleon-vrijheidsgraden 
beter in overeenstemming met de data. Een relativistische Dirac-Brueckner-beschrijving is the-
oretisch gezien superieur aan een conventionele Brueckner-aanpak. Vooral het verband tussen 
dichtheid en energie van kernmaterie wordt nu correct beschreven vanwege relativistische effec-
ten. Het gedrag van nucleonen en delta's in kernmaterie, dat tot uiting komt in hun effectieve 
eigenschappen, verschilt als gevolg van de interacties met hun omgeving sterk van hun 'naakte' 
eigenschappen (massa bijvoorbeeld). 

Hete kernmaterie 
Naast de eigenschappen van 'koude' kernmaterie bij temperatuur T = 0 werd de relativistische 
Dirac-Brueckner-aanpak uitgebreid voor 'hete' kernmaterie tot T = 20 MeV. Hiervoor werd een 
nieuwe methode ontworpen waarmee het mogelijk was om de volledige toestandsvergelijking 
van kernmaterie te bepalen, inclusief thermische eigenschappen, bij verschillende dichtheden, 
wat de realiteit in stellaire omstandigheden dichter benadert. Van bijzonder belang was de studie 
van de samendrukbaarheid in neutronensterren met een veel kleinere proton/neutron-verhou-
ding dan in symmetrische kernmaterie. Het resultaat is een volledig consistente thermodynami-
sche beschrijving van de eigenschappen van kernmaterie.

Dirac-Brueckner-formalisme voor eindige kernen
Om eindige kernen te beschrijven met het Dirac-Brueckner-formalisme is de constructie van een 
effectieve nucleon-nucleonwisselwerking, de zogenaamde G-matrix, noodzakelijk. Nadat deze 
interactie via een aangepaste parametrisatie is geconstrueerd, kunnen door toepassing van een 
relativistische mean-field benadering of een relativistische Hartree-Fock-benadering eigenschap-
pen van eindige kernen theoretisch worden bepaald en vergeleken met experimenteel bepaalde 
observabelen, zoals de ladings- en massaverdelingen, bindingsenergieën en single-particle spec-
tra. De kernen 16O, 40Ca, 48Ca, 90Zr, 114Sn en 208Pb werden aldus bestudeerd en vergeleken met 
niet-relativistische beschrijvingen gebaseerd op Skyrme-type interacties. Tevens werden in de 
semi-empirische massaformule van Bethe-Weiszacker de oppervlakte-, Coulomb- en symmetrie-
parameters bepaald. Tenslotte werd de samendrukbaarheid KA in eindige kernen bestudeerd door 
het theoretisch model toe te passen op de isoscalaire monopool-reuzenresonantie. Het blijkt dat 
oppervlakte-effecten een grote rol spelen, zelfs bij zware kernen. De geëxtrapoleerde waarde 
voor KA voor A → ∞ ligt beduidend onder de waarde die voor kernmaterie is gevonden. Het legt 
de beperkingen van een extrapolatie van experimentele gegevens van A is eindig naar oneindig 
bloot en wijst de weg naar verbeteringen. 
Het hier geschetste onderzoek was onderdeel van het promotiewerk van B. ter Haar, de huidige 
plaatsvervangend thesaurier-generaal van de Staat der Nederlanden (zie NRC Handelsblad,  
1 november 2008, pagina 15).

Het laatste gedeelte van het onderzoek van Malfliet was gericht op de quantumdynamica in wan-
ordelijke systemen, een situatie die voor kern-kernbotsingen zeer relevant kan zijn. Dit onderzoek 
kwam echter stil te liggen door zijn benoeming tot directeur van ECT* te Trento. 


