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STELLINGEN 

1. Lazarus en Greenberg hebben, in het kader van hun S-polarisatie 

experimenten, metingen verricht aan de depol arisatie ten ge

volge van terugverstrooiing in de achterlaag van de bron. De 

gevonden procentuele depolarisatie bl eek bij lagere energiein 

aanzienlijk kleiner te zijn dan de procentuele bijdrage van 

de terugverstrooide electronen tot de bundelintensiteit. Te 

lichtvaardig zijn zij over deze discrepantie heengestapt. 

D. M. Lazarus en J. S. Greenberg, Phys . Rev . D2 (1 970 ) 45 . 

2. In dit proefschrift worden grenzen voor de verhouding cv/cv 

afgeleid uit het S-polarisatie resultaat voor het gemengde 

Fermi plus Gamow-Teller verval van tritium. Een polarisatie

meting aan een zuivere Fermi overgang kan leiden tot een betere 

bepaling van Cv/Cv mits de meting nauwkeuriger is dan 10%. 

3. Met een geschikte configuratie van een mini-orange spectro

meter is selectieve detectie mogelijk van na een kernreactie 

achterwaarts uitgezonden conversie-electronen. Deze configuratie 

is veelbelovend voor levensduurmetingen aan EO-overgangen met 

de "Doppler Shift Recoil Distance"-methode. 

4. Door Ryu en medewerkers zijn onlangs verrassend lage polarisa

tiewaarden gerapporteerd voor S--deeltjes met een energie van 

79 keV afkomstig van 45Ca en 147Pm: de verkr egen polarisatie

graad was in beide gevallen kleiner dan 30% van de theoretisch 

te verwachten waarde v/co Deze resultaten duiden op het belang 

van een zorgvuldige behandeling van instrumentele effecten . 

N. Ryu, Memoirs of the Faculty of Engineering Hiroshima 
Universi t y, Vol . 5, No. 3 (Serial No . 17) Febr. 1975. 
N. Ryu, F. Nishiyama and H. Hasai , Memoirs of the Faculty 
of Engi neering Hiroshima Univeri t y, Vol. 6, No. 2 (Serial 
No. 19) Febr . 1977. 

5. De door Maring gepresenteerde figuur van de hyperfijnvelden 

ter plaatse van onzuiverheden in ijzer is verouderd. 

K.W. Maring, proefschrift, Groningen, okt. 1977, blz . 167. 



6. In dit proefschrift wordt een uitdrukking afgeleid voor de 

procentuele depolarisatie van laag-energetische S-deeltjes 

door verstrooiing in de dikke achterlaag van de bron. Aange

toond kan worden dat de door terugverstrooiing veroorzaakte 

procentuele afname van de S-asymmetrie van loodrecht op de 

achter laag gepolariseerde kernen gegeven wordt door -mutatis 

mutandis- dezelfde uitdrukking. 

7. Het is wenselijk dat er bij het optica-onderwijs op de middel

bare school aandacht wordt besteed aan de fysische achtergrond 

van het fenomeen "scherptediepte". 

8. Onder gunstige omstandigheden kunnen "in beam"-metingen van 

levensduren van kernniveaux worden verricht door observatie 

van vertraagde-som-coincidenties in Ge(Li)-spectra van 

y-straling . Op deze wijze kunnen levens duren tuss en 10 ns en 

0.1 ms worden gemeten. 

J. van KLinken en L.M. Taff, Phys . Rev . e15 (1977) 431 . 

9. De polarisatievector van S-deeltjes die een bron verlaten in 

een richting niet loodrecht op het bronoppervlak heeft in het 

algemeen, behalve een longitudinale, ook een transversale 
component. 

Groningen, 2 1 october 1977. F.W. J. Koks. 


