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STELLINGEN 

I 

De bij de bestudering van de verstrooing van zware ionen 

gebruikelijke methode alleen het reele gedeelte van de ef

fectieve potentiaal te beschouwen bij de vraag hoe klein 

de afstand r is tot waarop de kernen elkaar benaderen, gaat 

voorbij aan de belangrijke invloed van het imaginaire ge

deelte van deze potentiaal op de kinematica van het ver

strooiings proces. Deze invloed kan op eenvoudige wijze 

warden aangetoond door de berekening van de ornkeerpunten 

in het complexer vlak. 

T. Koeling, R.A.L. Malfliet, Phys.Rep.22C(l977)209 

II 

Het gebruik van dunne formvar folies met opgedampte goud 

strippen als kathode vlakken van driftkamers', heeft voor

delen boven het gebruik van draden, namelijk minder mate

riaal in het kathode vlak en de mogelijkheid een licht gas 

te gebruiken buiten de detector, bijvoorbeeld helium. 

W. J. Ockels, Nucl. Instr. &Meth. 144 (1977) 50 I 

III 

Het meten van de werkzame doorsnede voor de twee neutronen 

overdracht reactie bij zware .ionen in verband met de effec-

1 . k . 1 d 58 . ten tengevo ge van paarvorming, an in geva van e Ni+ 
60Ni reactie warden uitgevoerd met behulp van een eenvou

dige detector zonder deeltjes identificatie. 

IV 

Bij bet meten van bet tijdstip van doorgang van geladen 

deeltjes door dunne folies door middel van detectie van 

geemitteerde electronen, zijn forrnvar folies met een op

gedampte laag koolstof te prefereren boven koolstof fo

lies, omdat deze een bogere efficientie geven en voor gro

tere oppervlakten gebruikt kunnen warden. 



V 

Een driftkamer detector geeft een goede plaats en energie 

resolutie ook met een lange drift afstand (20 cm) en toe

passing van een zwak drift veld (100 V/cm). Zo'n detector 

kan goed functioneren in bet brandvlak van een Q3D type 

spectrograaf. 

W.J. 0ckels, Nucl.Instr.&Meth.144(1977)501 

VI 

Door de aanname van uitsluitend gestrekte El en E2 over

gangen en uit de waargenomen isotrope hoekverdeling con

cluderen Deleplanque en anderen ten onrechte dat de quasi

continuum y-stralen voor 50% een E2 karakter hebben. 

M.A. Deleplanque, Th. Byrski, R.M. Diamond, 

H. Hubel, F.S. Stephens, to be published 

VII 

Uit statistische overwegingen blijkt dat men met 8 detec

toren nagenoeg evenveel informatie over de vorm van de 

waarschijnlijkheids verdeling van de y-multipliciteit ver

krijgt als met 16 detectoren met dezelfde totale effi

cientie. 

Dit proefschrift 

VIII 

Door in een multipliciteits experiment alleen coinciden

ties met hoogenergetische y-stralen te registreren kan men 

preequilibrium processen-met verhoogde relatieve waar

schijnlijkheid waarnemen. 

Dit proefschrift 

IX 

Dat bij de evolutie van de mens bet grijpvermogen van de 

voeten verloren is gegaan, is te betreuren voor diegenen 

die in gewichtsloze omstandigheden werkzaam zijn. 

Wubbo J. Ockels 15 september 1978 


