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Chapter 8
Nederlandse samenvatting

Met de komst van nieuwe types versnellers, is het tegenwoordig mogelijk om kernen met
exotische neutron-tot-proton (N/Z) verhoudingen in de nucleaire grafiek te bereiken. Hoe
de structuur en eigenschappen van een kern, met name de collectiviteit, veranderen met
exotische N/Z verhoudingen is nog steeds een van de fundamentele vragen op het gebied
van kernfysica. In feite is de studie van collectieve modi van stabiele kernen, de zoge-
naamde Giant Resonanties (GR), altijd een van de belangrijkste motivaties voor het beoefe-
nen van de kernfysica geweest. Onder deze collectieve modi zijn de Isoscalaire reuzen-
monopool resonantie (ISGMR = Isoscalar Giant Monopole Resonance) en de Isoscalaire
reuzendipool resonantie (ISGDR = Isoscalar Giant Dipole Resonance) van bijzonder belang,
aangezien hun excitatie-energieën direct gerelateerd zijn aan de nucleaire onsamendruk-
baarheid van een eindige kern. De nucleaire onsamendrukbaarheid van kernmaterie kan
worden gedefinieerd als de kromming van de bindingsenergie per deeltje bij de verzadig-
ingsdichtheid. Het is een belangrijke input voor de toestandsvergelijking van kernmaterie,
dat op zijn beurt helpt om enkele astrofysische verschijnselen zoals de massa’s van neutro-
nensterren en supernovae explosies te begrijpen.

Onder de collectieve modi van een kern beschrijft een isoscalaire modus de trillingen van
protonen en neutronen in fase, terwijl een isovector modus trillingen van protonen en neu-
tronen uit fase beschrijft. De ISGMR en ISGDR kunnen onderzocht worden via inelastis-
che α-deeltje-verstrooiing, aangezien de spin en isospin van α-deeltjes beide gelijk aan nul
zijn. De belangrijkste motivatie van dit proefschrift is om de ISGMR en ISGDR in 56Ni
te bestuderen via inelastische α-deeltje-verstrooiing, hoewel de ISGMR en de isoscalaire
reuzenquadrupool resonantie (ISGQR = Isoscalar Giant Quadrupole Resonance) in 56Ni
reeds via inelastische deuteronverstrooiing bestudeerd zijn [53]. Aangezien 56Ni een ex-
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otische (neutron-deficiënte), onstabiele kern is, kan deze niet worden gebruikt als een tre-
fplaat. Daarom hebben we ons experiment uitgevoerd via omgekeerde kinematica. Om-
gaan met exotische stralen is zeer uitdagend, aangezien de intensiteit van dergelijke bun-
dels zeer laag is, waardoor een dikke trefplaat nodig is om een redelijke opbrengst te krij-
gen. Echter kan het gebruik van een dikke trefplaat de energieresolutie degraderen, en zeer
laag-energetiche terugstootdeeltjes kunnen mogelijk niet uit de trefplaat ontsnappen. Een
opslagringfaciliteit, waar de intensiteit van de exotische bundel kan worden verhoogd door
de ophoping en omloop van de bundel in de ring, bijvoorbeeld in de ESR bij GSI, is een
goed alternatief. Een andere benadering is om een actieve trefplaat te gebruiken: een gasde-
tector waarin het doelgas ook als een detector fungeert. Een voorbeeld hiervan is de MAYA
actieve-trefplaat-detector.

We hebben ons experiment uitgevoerd in GANIL in Caen, Frankrijk in mei 2011. Het be-
langrijkste doel was om de ISGMR en ISGDR in 56Ni via inelastische α-deeltje-verstrooiing
te onderzoeken met de actieve trefplaat MAYA, met een bundel-energie van 50 MeV/u.
MAYA is een tijd-lading projectiekamer, die gevuld was met 95% He en 5% CF4 bij een
druk van 500 mbar. Omdat de reuzenresonantie toestand van een kerndeeltje boven de
deeltjesemissie-drempel ligt, vervalt 56Ni door het uitzenden van voornamelijk protonen
en α-deeltjes. De uitzendrichting van deze vervaldeeltjes is zeer naar voren gericht, en zij
zullen niet stoppen in het MAYA volume, omdat ze bijna dezelfde energie per kerndeeltje
hebben als de bundel. Om deze deeltjes te detecteren zijn aanvullende Si-CsI telescopen
geplaatst in voorwaartse richting. Details van de 56Ni bundelproductiemethode uit de sta-
biele primaire 58Ni-bundel, de bestaande faciliteit in GANIL en de experimentele opstelling
van de MAYA actieve-trefplaat-detector worden gegeven in hoofdstuk 3.

De data-analyse werd uitgevoerd met het ROOT computerprogramma. De selectie van
de 56Ni-bundel en de geometrische en gebeurtenisreconstructie selectievoorwaarden voor
de terugstoot α-deeltjes worden beschreven in hoofdstuk 4. De data-analyse werd op een
gebeurtenis-per-gebeurtenis basis uitgevoerd. Om de doelmatigheid en acceptatie van de
detector te begrijpen zijn uitgebreide simulaties uitgevoerd met behulp van de input van de
LISE++ [78] en SRIM [61] softwarepaketten. De details hiervan worden gegeven in hoofd-
stuk 5.

Voor een volledig begrip van de GR structuren, moeten de hoekverdelingen worden gere-
construeerd. Om de absolute werkzame doorsneden te verkrijgen is de elastische verstrooi-
ing van α-deeltjes op 56Ni onderzocht. De hoekverdelingen van de reuzenresonanties zijn
verkregen op twee verschillende manieren. De eerste methode is de Gauss-piek passende
methode, waarbij de gebeurtenissen voor een gegeven massamiddelpuntshoek worden bes-
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chouwd het excitatie-energiespectrum te verkrijgen behorende bij die hoek. De pieken in
de verkregen excitatie-energiespectra worden dan gepast met Gaussische functies en de op-
pervlakte onder deze functies voor de verschillende hoeken leidt tot de hoekverdelingen.
Echter dient de achtergrond vooraf te worden afgetrokken.

De aard van de GR toestanden kan ook worden bepaald uit een andere, onafhankelijke anal-
yse, genaamd de Multipool-Decompositie Analyse (MDA). In dit geval worden de gebeurte-
nissen beschouwd voor een gegeven excitatie-energie-interval om de hoekverdeling bij die
excitatie-energie te verkrijgen. De verkregen hoekverdelingen per energie-interval worden
dan gepast met een lineaire combinatie van theoretische werkzame doorsneden van mul-
tipolen die relevant zijn voor dit energie-interval. De theoretische differentiële werkzame
doorsneden werden berekend binnen het vervormde-golf Born-benaderingkader (Distorte-
d-Wave Born Approximation, DWBA) met behulp van de CHUCK3 code [59].

Bij beide werkwijzen werd het bestaan van de L = 0 modus (ISGMR) van 56Ni vastgesteld.
De piekpositie van de monopoolmodus, verkregen uit de Gauss-piek passende methode,
werd vastgesteld op 19,1±0,5 MeV, terwijl die van de MDA methode op 18,4±1,8 MeV ligt.
De FWHM waarde verkregen uit de Gauss-piek passende en MDA methodes zijn 2,0±0,3
MeV en 2,0±1,2 MeV, respectievelijk. Zowel de resultaten voor de zwaartepuntpositie als
de FWHM van de monopoolmodus zijn consistent met elkaar binnen de foutmarges.

De vingerafdruk van de laaggelegen dipool (L = 1) modus in 56Ni is zowel in de Gauss-piek
passende methode als in de MDA methode gevonden bij een excitatie-energie van ongeveer
17 MeV. Zoals verwacht neemt de dipoolsterkte toe bij hoge excitatie-energieën; dit leidt tot
de hoge-energiecomponent van de bimodale aard van de ISGDR-sterkte. Deze bimodale
aard is ook gevonden in 58Ni, waar de laaggelegen piek rond 16 − 17 MeV en de hoge-
energiecomponent bij ongeveer 30 MeV zijn gevonden [50, 52]. In deze analyse blijkt de
evolutie van de ISGDR-sterkte in de 56Ni data min of meer overeen te komen met de voor-
spellingen van de Hartree-Fock willekeurige-fase-benadering berekeningen [80], hoewel het
percentage van de energie-gewogen somregel (Energy-Weighted Sum Rule, EWSR) hoger
uitkomt dan 200%, hetgeen niet echt fysisch kan zijn. Dit kan te wijten zijn aan het gebrek
aan kennis in de achtergrondaftrekking.

De aanwezigheid van L = 2 modus (ISGQR) in 56Ni is ook gevonden, hoewel de zwaartepunt-
positie tenminste 2 MeV lager is dan wat gevonden werd voor 56Ni via inelastische deuteron-
verstrooiing [53]. Echter komt de rms-breedte van de sterkteverdeling wel overeen met
de resultaten die voor bijna alle andere Ni isotopen gevonden zijn in verschillende experi-
menten [50].
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Bij excitatie-energieën hoger dan 20 MeV begint de octupoolmodus (L = 3) eveneens bij te
dragen, zoals de MDA methode suggereert.

Uit de zwaartepuntpositie van de monopoolmodus is het mogelijk om de nucleaire on-
samendrukbaarheid (KA) te berekenen voor een eindige kern met behulp van Vergelijking
2.15. De rms-straal (

√
< r2 >) van de ladingsverdeling voor 56Ni kan worden benaderd

met die van 58Ni. Met het Fermi ladingsverdelingmodel, wordt de effectieve waarde van
de straal van de ladingsverdeling voor 58Ni bepaald op 3,764(10) fm [83]. Hiermee komt de
waarde van KA voor 56Ni, verkregen met de Gauss-piek passende methode, op 125,1(4,4)
MeV, terwijl met de MDA methode de waarde van KA berekend is op 116,0(11,5) MeV.
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