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Nederlandse samenvatting en vooruitblik

Nucleaire astrofysica houdt zich onder andere bezig met hetonderzoek naar het opwek-
ken van energie in sterren. Daarmee samenhangend, onderzoekt men in dit vakgebied het
ontstaan van de chemische elementen en hun relatieve abundantie. Sinds de ontdekking in
1952 door Merrill [1] van het radioactieve element technecium in de spectra van S-sterren,
is het duidelijk geworden dat inderdaad door middel van kernfusie zwaardere elementen in
het binnenste van een ster ontstaan. Omdat de halfwaardetijd van het ontdekte techneci-
um tussen de 105 en 106 jaar ligt, hetgeen zeer kort is op een kosmologische tijdsschaal,
betekent dit dat ook tegenwoordig astrofysische kernfusieprocessen plaats vinden.

De theorie van de oerknal voorspelt dat vrijwel alle materie, die zeer kort na de oerknal
ontstaan is, bestaat uit protonen en4He kernen. De zwaarste kernen, die gemaakt zijn
kort na de oerknal en in nog aantoonbare hoeveelheden waargenomen kunnen worden,
zijn kernen van7Li. Alle zwaardere kernen zijn ontstaan in sterren; zie referentie [2].
De zogenaamde hoofdreeks sterren, die de meerderheid vormen van alle waargenomen
sterren, fuseren waterstof in helium. De verbranding van waterstof verloopt zeer geleidelijk
in het binnenste van een ster bij een hoge temperatuur en druk. Daarbij bestaat in de
ster een hydrodynamisch evenwicht tussen de naar de binnengerichte zwaartekracht en
de naar buitengerichte stralingsdruk. Op het moment dat alle waterstof in het binnenste
van een ster verbruikt is, zal de kern van een ster gaan krimpen onder invloed van de
afnemende stralingsdruk en de vooralsnog gelijkblijvendezwaartekracht. Hierdoor zullen
de temperatuur en de druk in het binnenste van de ster verder stijgen. Onder bepaalde
omstandigheden, die afhangen van de massa van de ster, kan deverbranding van helium
gaan beginnen, waardoor koolstof en zuurstof worden geproduceerd. Als ook helium niet
meer ter beschikking staat voor verbranding, zal het samentrekken van het binnenste van
de ster weer doorgaan, zodat vervolgens ook koolstof en zuurstof verbranding kan gaan



132 Nederlandse samenvatting en vooruitblik

optreden, waardoor nog zwaardere kernen worden gemaakt.
22Na en26Al zijn twee langlevende radioactieve kernen, die na verloop van tijd verval-

len viaβ+ verval, gevolgd door het uitzenden vanγ-straling in de dochterkernen22Ne en
respectievelijk26Mg. Tijdens explosieve verbrandingsprocessen, zoals die optreden tijdens
novae explosies en zogenaamde X-ray bursts, kunnen deze kernen weggeblazen worden in
de interstellaire ruimte en het verval, waarbijγ-straling wordt uitgezonden, kan worden
waargenomen door satellieten, die richtingsgevoelige detectoren voorγ-straling aan boord
hebben.

Het doel van de huidige studie was het onderzoek naar de kernstructuur van22Mg
en 26Si. Beide kernen spelen een zeer belangrijke rol in astrofysische kernreacties, die
plaatsvinden bij een zeer hoge temperatuur, zoals deze voorkomt tijdens X-ray bursts en
novae explosies. Door gebruik te maken van de verkregen kennis van de structuur van deze
kernen, hebben we de astrofysische reactiesnelheid berekend voor de volgende reacties:
18Ne(α,p)21Na, 21Na(p,γ)22Mg, 22Mg(α,p)25Al, en 25Al(p,γ)26Si. De eerste reactie kan
een rol spelen bij het uitbreken uit de CNO cyclus, waardoor22Na en26Al kunnen worden
gevormd.

Het onderzoek naar de kernstructuur van22Mg en 26Si is uitgevoerd met behulp van
kernreacties, waarbij protonen als projectiel op de stabiele kernen24Mg, respectievelijk
28Si, werden geschoten en waarbij tritium, dat tijdens deze botsing gevormd kan worden,
is waargenomen. Deze kernreacties worden aangeduid als24Mg(p,t)22Mg en28Si(p,t)26Si.
Het experimentele werk is uitgevoerd met behulp van de zogenaamde Grand Raiden mag-
netische spectrometer van het Research Center of Nuclear Physics (RCNP) in Osaka. De
gebruikte protonen werden daar versneld tot een energie van100 MeV met het Ring Cy-
clotron; de tritium kernen werden waargenomen met de detectoren in het brandvlak van
deze magnetische spectrometer. Door gebruik te maken van een nieuwe bundellijn, spe-
ciaal ontworpen voor experimenten waarmee een zeer goede energie resolutie verkregen
kan worden, hebben we een energie resolutie kunnen bereikenvan 13 keV (volle breedte
op halve hoogte van de piek). Een dergelijke resolutie was nog niet eerder bereikt voor
vergelijkbare (p,t) reacties met de kernen22Mg en 26Si, die in het verleden waren uitge-
voerd. Door deze zeer goede energie resolutie hebben we 62 energie niveaus in22Mg en 38
energie niveaus in26Si kunnen identificeren. Van deze niveaus hebben we er 12 in22Mg,
respectievelijk 14 in26Si, voor de eerste keer kunnen waarnemen en oplossen. De meeste
van deze niveaus liggen in een energie gebied, dat belangrijk is voor astrofysische proces-
sen. Het belang van een goede energieresolutie kan beoordeeld worden aan ons gemeten
energie spectrum van26Si, waar wij duidelijk in staat bleken te zijn de energieniveaus te
scheiden die zich bevinden bij een excitatie energie van 4805.6 (± 2.5) keV en 4827.0 (±
2.5) keV. Deze niveaus konden tot nu toe niet van elkaar onderscheiden waargenomen wor-
den en werden daardoor als één niveau behandeld. Bovendien werd dit ene niveau tot nu
toe gebruikt als ijkpunt voor de bepaling van de excitatie energie van niveaus bij een nog
hogere excitatie energie.
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De gemeten energie spectra verkregen voor de24Mg(p,t)22Mg en28Si(p,t)26Si reacties
zijn geijkt met behulp van de gepubliceerde data van referentie [16]. Deze onderzoekers
hebben voor de laagste energie niveaus in22Mg de excitatie energie zeer nauwkeurig be-
paald met behulp vanγ-spectrometrie. Met deze gepubliceerde gegevens voor de energie
niveaus in22Mg beneden de drempel, waarbij spontane emissie van protonen kan gaan op-
treden, hebben we een systematische fout kunnen vermijden,die in de gegevens van Endt
[46] zit. In ons onderzoek hebben we de onnauwkeurigheid in de bepaling van de exci-
tatie energie van de niveaus kunnen verkleinen tot 1 keV in22Mg en respectievelijk tot 2
keV in 26Si. In het bijzonder vermelden wij, dat vanwege deze hoge nauwkeurigheid de
onzekerheid in de berekening van de astrofysische snelheidvoor de18Ne(α,p)21Na reactie
verkleind kan worden tot 15%.

Andere belangrijke gegevens, die nodig zijn voor de berekening van de astrofysische
reactiesnelheden zijn de waardes van de spin, de pariteit, and resonantie sterkte van de be-
trokken energie niveaus. Tot nu toe zijn er slechts twee directe metingen gepubliceerd van
de resonantiesterkte van aangeslagen toestanden in22Mg. Beide metingen zijn gebaseerd
op studies, die uitgevoerd zijn met behulp van radioactievebundels. De eerste studie betreft
onderzoek bij TRIUMF (Canada) voor de21Na(p,γ)22Mg reactie [17, 18, 19]. De twee-
de studie is uitgevoerd in Louvain-la-Neuve (België), waarbij de reactie18Ne(α,p)21Na
gebruikt werd. Zoals uitgelegd is in paragraaf 5.1 zijn wij niet in staat geweest om een-
duidige waarden toe te kennen voor de spin en de pariteit vooraangeslagen toestanden in
22Mg en26Si. De ontbrekende gegevens hebben wij afgeleid uit de gegevens van spiegel-
kernen, in dit geval22Ne, respectievelijk26Mg. We moeten hierbij vermelden, dat door
deze methode een inherente onzekerheid bestaat in de door ons berekende reactiesnelhe-
den. Desalniettemin maken we door onze analyse een belangrijke stap voorwaarts in de
berekening van de betrokken astrofysisch reactiesnelheden.

Met de nauwkeurige bepaling van de excitatie energie van toestanden in22Mg en26Si
hebben we de onzekerheid in de berekende reactiesnelheden kunnen verkleinen. Bovendien
levert onze analyse belangrijke gegevens op voor de ijking van de excitatie energie van
niveaus, die bevolkt kunnen worden door andere reacties, die uitgevoerd kunnen worden
met behulp van versnelde radioactieve kernen. Het onderliggende mechanisme van de
(p,t) reactie bij de relatief hoge bundelenergie, die we gebruikt hebben, betekent dat we
voornamelijk toestanden bevolkt hebben met een zogenaamdenatuurlijke pariteit. Daarom
is het noodzakelijk om ook kernreacties uit te voeren, waarbij toestanden bevolkt kunnen
worden met een niet-natuurlijke pariteit. Als voorbeeld van dergelijke reacties noemen
we 12C(16O,6He)22Mg en 29Si(3He,6He)26Si. Het belang van toestanden met een niet-
natuurlijke pariteit blijkt uit de25Al(p,γ)26Mg reactie, waar de belangrijkste bijdrage aan
de astrofysische reactiesnelheid toegeschreven kan worden aan twee resonanties, die spin
en pariteit 1+ en 3+ hebben en dus een niet-natuurlijke pariteit hebben.

Dit onderzoek levert de eerste experimentele resultaten voor de belangrijke reactie
22Mg(α,p)25Al. Onze berekende snelheden voor de reacties21Na(p,γ)22Mg en25Al(p,γ)26Si
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zijn vergelijkbaar met resultaten, die reeds zijn gepubliceerd [18, 28, 29]. Deze overeen-
komst kan toegeschreven worden aan het gebruik van dezelfdewaarden voor de proton
spectroscopische factoren in alle berekeningen en omdat debepaalde waarden voor de be-
trokken resonantie energieën vrijwel gelijk zijn in alle uitgevoerde berekeningen. Voor de
18Ne(α,p)21Na daarentegen is de berekende reactiesnelheid een factor 5groter dan eerdere
gepubliceerde resultaten[12, 20, 21, 64]. Het verschil kanverklaard worden, omdat in de
huidige studie nieuwe niveaus zijn gevonden boven de drempel waarbijα-deeltjes spontaan
uitgezonden kunnen worden van22Mg.

De directe bepaling van de astrofysische snelheid voor de reacties18Ne(α,p)21Na,
22Mg(α,p)25Al, en 25Al(p,γ)26Si bij een excitatie energie tot 2 MeV boven de drempel,
waarbijα-deeltjes spontaan uitgezonden kunnen worden in respectievelijk 22Mg en26Si is
tot nu toe nog niet mogelijk gebleken, omdat intense bundelsvan de radioactieve kernen
18Ne,22Mg, en25Al met een hoge kwaliteit nog niet geproduceerd kunnen worden. Daar-
naast zijn voor dergelijke directe metingen ook detectiesystemen noodzakelijk, die in staat
zijn α-deeltjes met een relatief lage kinetische energie waar te kunnen nemen.

Een methode, die gebruikt kan worden om de relatieve vertakkingverhouding voor het
verval van aangeslagen toestanden in niet-stabiele kernendoor emissie via protonen en via
α-deeltjes te bepalen is beschreven door Davidset al. [6, 15]. Deze zelfde methode zou ook
gebruikt kunnen worden om het verval van aangeslagen toestanden in22Mg en26Si te be-
studeren voor het energiegebied boven de drempel waarbij spontane emissie vanα-deeltjes
kan optreden. Ook in dit geval kunnen deze toestanden bevolkt worden door (p,t) kernreac-
ties uit te voeren in inverse reactie kinematica, waarbij zware kernen geschoten worden op
zeer lichte kernen. De gemaakte tritium kernen en de terugstuitende zware kernen22Mg en
26Si kunnen worden afgebogen en geanalyseerd met behulp van een enkele magnetische
spectrometer. Zo kunnen bijvoorbeeld een aantal belangrijke producten voor de reactie
waarbij 24Mg op waterstof geschoten wordt in tijdsconcidentie gedetecteerd worden. Het
betreft dan de kernen van tritium,21Na, en18Ne, die ontstaan via de24Mg(p,t)22Mg reac-
tie, en waarbij vervolgens22Mg vervalt via proton-emissie, waardoor21Na gevormd wordt
of via α-emissie, waardoor18Ne wordt gevormd.




