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MODELLEN VOOR RADIOACTIEF VERVAL 

Inleiding 

In 1928 gaven G. Gamow' en R.W. Gurney en E.U. Condon^ een quantum-
mechanische behandeling van het radioactieve vervalproces. Voor 1928 zijn 
er verschillende pogingen ondernomen om een model (of een voorstelling) op 
te stellen voor het mechanisme van radioactief verval. In de literatuur over de 
periode voorafgaand aan 1928 is tot nu toe weinig aandacht besteed aan 
dergelijke vervalmodellen. Dit artikel is bedoeld om een overzicht te geven 
van vervalmodellen uit de periode 1911-1928. Daarbij zal het belangrijkste 
vervalmodel uitvoerig behandeld worden, terwijl van de andere modellen 
kort de essentie aangegeven wordt. 
Aan de hand van experimentele gegevens vonden H. Geiger en J.M. Nutall in 
1911 een verband tussen de levensduur van een atoom en de dracht van het 
a-deeltje dat bij verval uitgezonden wordt. Daarmee kreeg men de beschik-
king over een mogelijke kwantitatieve ingang voor modelvorming. Daarom is 
1911 gekozen als begin van de periode waarop dit artikel betrekking heeft. 
Gezien het succes van de theorie van Gamow, Gurney en Condon is het een 
redelijke veronderstelling, dat er na 1928 geen op klassieke fysica gebaseerde 
vervalmodellen meer zijn voorgesteld. 

Geschiedenis van radioactiviteit 

Voorafgaand aan de behandeling van de verschillende vervalmodellen, volgt 
hieronder een kort overzicht van de geschiedenis van radioactiviteit.' 
Het verschijnsel radioactiviteit werd in 1896door H. Becquerel ontdekt. Al in 
het eerste decennium van de 20e eeuw was het vrij algemeen geaccepteerd, dat 
radioactiviteit een atomair proces was dat niet beinvloed kon worden met 
toen bekende middelen. In deze zelfde periode was ook bekend, dat er drie 
verschillende soorten radioactieve straling (a, fi en X) bestaan, en dat deze 
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gescheiden van elkaar voorkomen. Het ;3-deeltje was al snel geidentificeerd 
met het elektron. In 1902 opperde E. Rutherford, dat het a-deeltje een positief 
geladcn heliumatoom is. Zekerheid kwarn cr op dit punt echter pas in 1909. In 
1902 en 1903 publiceerden Rutherford en F. Soddy een aantal artikelen, 
waarin zij de hypothese uiteenzetten, dat bij radioactief verval elementen in 
elkaar overgaan. Later bleek dat er drie verschillende vervalreeksen bestaan. 
Een radioactief element doorloopt daarbij de opeenvolgende stadia van een 
vervalreeks. In een van de genoemde artikelen over de transmutatiehypothese 
formuleerden Rutherford en Soddy de radioactieve vervalwet, waarin gesteld 
wordt dat de fractie van de hocveelheid radiactief materiaal die in een seconde 
vervalt, constant is. In formule: 

dN 

(N is het aantal atomen.) Hieruit volgt: 

N(0 = N,e-" (2) 

De vervalconstanie k is een maat voor de snelheid waarmee een radioactief 
element vervalt. In 1905 werd A-dr door E. von Schweidler voor het eerst de 
kans genoemd, dat een zeker atoom binnen een tijdje d/ vervalt. 
In samenwerking met J.M. Nutall stelde H. Geiger in 1911 een vergelijking 
op, die voor elk van de vervalreeksen het empirische verband tussen de 
vervalconstante (X) en de dracht (/?) van a-deeltjes in lucht weergeeft: 

log{k)^A+Blog{R) (3) 

Hierin zijn^ en 5 constanten. In datzelfdejaarformuleerde Rutherford een 
atoommodel waarin het atoom bestaat uit een zeer kleine positief geladen 
kern, omgeven door elektronen. Aangezien volgens dit model radioactieve 
processen zich in de kern afspelen, vei^onderstelde men dat de kern zowel a-
als /8-deeltjes bevat. In 1919 slaagde Rutherford er in om radioactiviteit op te 
wekken door kernen te beschieten met a-deeltjes. In 1928 tenslotte behan-
delden Gamow en Gurney en Condon radioactief verval als een quantum-
mechanisch proces. Daarbij vond de kanswet voor radioactief verval zijn 
fundering in het waarschijnlijkheidskarakter van de quantummechanica. 
In het bovenstaande overzicht van de geschiedenis van radioactiviteit ligt de 
nadruk op theoretische resultaten. Veruit het grootste deel van het weten-
schappelijk werk op het gebied van radioactiviteit was echter experimented 
van aard. 
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Vervalmodellen 

Voor zover bekend zijn er in de periode 1911-1928 negenauteursgeweest,die 
een model hebben opgesteld voor het mechanisme van radioactief verval, of 
een uitwerking hebben gegeven van zo'n vervalmodel.'* Het belangrijkste 
vervalmodel zal, te zamen met de uitwerkingen ervan, uitvoerig behandeld 
worden. Van de overige vervalmodellen wordt hieronder kort de essentie 
aangegeven. 
A. Debierne veronderstelt in 1912, dat de deeltjes in de kern min of meer 
regelmatige bewegingen uitvoeren.'' Een kern wordt daarbij verondersteld te 
vervallen ten gevolge van het cumulatief effect van ongeordende verstoringen 
van deze regelmatige bewegingen. Debierne vertelt niet wat hij zich bij deze 
verstoringen voorstelt. Wei vergelijkt hij de bewegingen van de kerndeeltjes 
met thermische bewegingen van gasmoleculen. 
In het model van H. Rausch von Traubenberg uit 1915 bestaat de kern van een 
radioactief atoom uit een stabiel deel, waaromheen een aantal a-deeltjes 
bewegen.' Wanneer deze a-deeltjes te dicht bij elkaar in de buurt komen 
vervalt het atoom. 
In 1922 presenteert F. Wiichter een vervalmodel, dat geheel gebaseerd is op 
analogieredeneringen.' Dit model heeft een zeer speculatief karakter. Het 
vervallen van een atoom wordt daarbij vergeleken met het ontstaan van 
bliksem. Wiichter hanteert een fysisch wereldbeeld dat sterk afwijkt van het 
(in die tijd) gebruikelijke.** 
Het laatste vervalmodel is in 1922 voorgesteld door R.N. Pease' en uitgewerkt 
door S. Rosseland in 1923.'" Dit vervalmodel is gebaseerd op de aantrek-

4. Het in dit artikel gepresenteerde overzicht van vervalmodellen is gebaseerd op de 
verwijzingen naar dergelijke modellen in de delen van Fortschritte der Physik en 
Physikalisehe Berichte uit de periode 1911-1928 en op dc gegevens over vervalmodellen in 
verschillende handbocken en naslagwerken over radioactiviteit. 

5. .\. Debierne, "Sur les transformations radioactives", Les tdees modernes sur la 
construction de la matiere (1913) 304-331, en A. Debierne, "Considerations sur le 
mecanisme des transformations radioactives et la constitution des atonies". Annates de 
physique (9) 4 (1915) 323-345. 

6. H. Rausch von Traubenberg, "Ein Beitrag zur Kenntnis von der Konstitution der 
radioaktiven Atome", Naehrichten von der Koniglichen Gesellschafi der Wissenschaften zu 
Gottingen. Mathematisch-physikalische Klasse (1915) 28-34. 

7. F. Wachter, "Ubcr den Zerfall chemischer Elemente", Zeitschrift fiir anorganische 
und atlgemeine Chemie 123 (1922) 14-30. 

8. Wachter veronderstelt dat elenientaire deeltjes opgebouwd zijn uit etherdeeltjes. In 
rust hebben deze etherdeeltjes allccn massa. en geen lading of warmteinhoud. Wachter 
beschouwt lading en warmte als idcntiek. De lading van een groot aantal atomen kan zich 
ophopen op een atoom waardoor dit vervalt. 

9. R.N. Pease, "Atoms and electrons", Nature 110 (1922) 379-380. 
10. S. Rosseland, "Origin of radioactive disintegration". Nature 111 (1923) 357. 



4 

kingskracht van de om de kern bewegende elektronen op de deeltjes in de 
kern. Wanneer een relatief groot aantal elektronen zich aan een kant van de 
kern bevindt, zou deze aantrekkingskacht een van de kerndeeltjes kunnen 
doen ontsnappen. Hoe stabieler de kern is, hoe groter de elektronenconcen-
tratie aan een kant van de kern moet zijn om een deeltje te laten ontsnappen. 
Daarom zal bij een stabiele kern de kans op verval, en dus ook de vervalsnel-
heid, klein zijn. 
Al deze vervalmodellen hebben een hoofdzakelijk kwalitatief karakter. Ros
seland voert enkele berekeningen uit met betrekking tot de afstand tussen de 
elektronen en de kern volgens de quantumtheorie van Bohr. Ook deze bijdrage 
is echter hoofdzakelijk kwalitatief. Het vervalmodel van Lindemann, dat 
hieronder behandeld zal worden, onderscheidt zich van de bovenstaande 
modellen doordat het veel meer een kwantitatief karakter heeft. 

Lindemanns vervalmodel 

Het meest bekende vervalmodel is in 1914 door F.A. Lindemann geintrodu-
ceerd." In de literatuur zijn meer verwijzingen te vinden naar het vervalmodel 
van Lindemann dan naar de eerder genoemde modellen. Bovendien hebben 
drie auteurs een uitwerking gegeven van dit vervalmodel. Dat maakt dit 
model interessant, omdat het kennelijk meer dan slechts een wetenschapper 
heeft aangesproken. 
Lindemanns vervalmodel is gebaseerd op de Geiger-Nutall-vergelijking. Net 
als deze vergelijking is zijn model beperkt tot vervalprocessen die gepaard 
gaan met emissie van a-deeltjes. Lindemann veronderstelt, dat een radioactief 
atoom (bij a-verval) instabiel wordt wanneer jVonafhankelijke kerndeeltjes in 
een zeer korte tijd T door een onbekende kritische positie gaan. Over de aard 
van deze kritische positie laat hij zich niet uit. Lindemann neemt verder aan, 
dat de deeltjes die de stabiliteit van het atoom bepalen, roteren of oscilleren 
met een gemiddelde energie 

E = hv (4) 

{v is de frequentie waarmee zo'n deeltje oscilleert of roteert en h is de 
constante van Planck). Deze energie is gelijk aan de energie waarmee een 
a-deeltje uitgezonden wordt. De veronderstelling dat de energie gekwanti-
seerd is volgens vergelijking (4) had zijn nut bewezen in de afleiding van de 
stralingswet van Planck (1900) en in het atoommodel van Bohr (1913). Zowel 

11. F.A. Lindemann, "Radioactivity and atomic numbers", Nature 93 (1914) 585 en 
F..^. Lindemann, "Note on the relation between the life of radioactive substances and the 
range of the rays emitted". Philosophical magazine and journal of science 30 (1915) 
560-563. 
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de stralingswet van Planck als het atoommodel van Bohr hebben een rol 
gespeeld in de totstandkoming van de quantumtheorie. Lindemann verwijst 
overigens noch naar de stralingswet noch naar Bohrs atoommodel. 
In een tijdje T passeert een deeltje, dat met een frequentie v oscilleert of 
roteert, de eerder genoemde kritische positie ri'-maal. De kans, dat A'onaf-
hankelijke deeltjes in een tijdje r de kritische positie passeren is dus gelijk aan 
{TV}'^. Voor de vervalconstante geldt daarom volgens Lindemann:'-

X = (r.)-^ (5) 

Uit de vergelijking (4) en (5) volgt een verband tussen de vervalconstante en de 
energie van een a-deeltje. Tussen de energie en de dracht (R) van a-deeltjes 
bestaat de volgende empirische relatie: 

^ = 1 . 3 5 -lO*-£-^^2 (6) 

Met behulp hiervan kan, na enig rekenwerk, de Geiger-Nutall-vergelijking 

log(X) = ^ + Blog{R) (7) 

afgeleid worden, met 

B = 2/3 N (8) 

Op grond van het experimentele gegeven, dat B voor alle drie de vervalreeksen 
gelijk is aan 53.3, vindt Lindemann voor A' een waarde van 80. Dit stemt 
overeen met de waarden voor de atoomnummers van de radioactieve elemen
ten (tussen 82 en 92). Lindemann concludeert daarom, dat het de positieve 
deeltjes in de kern zijn, die de stabiliteit van de kern bepalen. Voor de tijd x 
neemt hij de tijd, die een spanningsgolf (strain) nodig heeft om de kern te 
doorlopen. Hiermee komt hij tot een schatting van de straal van de kern, die 
goed overeenstemt met de experimentele gegevens. Hij rechtvaardigt deze 
keuze voor T met behulp van een analogic. Wanneer aan een slinger een aantal 
stootjes (in dezelfde richting) gegeven worden, krijgt deze slinger de grootste 
uitwijking wanneer al de stootjes gegeven worden in de tijd, dat de slinger in 
een richting beweegt. Lindemann suggereert nu, dat ieder deeltje dat de 
kritische positie passeert een spanningsgolf veroorzaakt. Wanneer deze span-
ningsgolven elkaar in een voldoende korte tijd opvolgen, vervalt het atoom. 
Een van de voornaamste problemen met betrekking tot zijn model, hangt 

12. Lindemann is hier niet helemaal nauwkeurig. Strikt genomen moet het rechterlid 
van vergelijking (5) gedeeld worden door r. 
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\olgens Lindemann samen met de energie van de kerndeeltjes. Deze energie 
verandert als een van deze deeltjes uit de kern gezonden wordt. Lindemann 
stelt echter. dat elke theorie voor radioactief verval in een of andere vorm met 
dit probleem te maken heeft. Volgens hem is het echter bijna onvermijdelijk 
om 80 onatliankelijke factoren aan te nemen, die de kans op verval beheersen. 
Uit de experimenten blijkt immers, dat X evenredig is met E *". 
In 1916 werkt S. Meyer het vervalmodel van Lindemann verder uit.'' Aan de 
hand van experimentele gegevens komt hij tot de conclusie, dat de constante B 
in de Geiger-Nutall-vergelijking niet voor alle vervalreeksen gelijk is. Daar
mee is het aantal deeltjes dat bepalend is voor de vervalkans, dus ook niet 
gelijk voor de verschillende vervalreeksen. Meyer vindt voor de uraniumreeks 
A' = 81, voor de actiniumreeks N = 71 en voor de thoriumreeks N = 77. 
Aangezien de constante A in de Geiger-Nutall-vergelijking volgens Linde
manns model evenredig is met N, zou A toe nioeten nemen met toenemende A'. 
Dit correspondeert met de experimentele gegevens. 

Vanaf 1919 heeft ook H.T. Wolff zich beziggehouden met Lindemanns 
vervalmodel.'^ In tegenstelling tot Lindemann geeft hij niet aan, aan welke 
voorwaarden de gezamenlijke kerndeeltjes moeten voldoen voor het instabiel 
worden van de kern. Analoog aan vergelijking (5) stelt Wolff, dat voor de 
vervalconstante (X) geldt: 

;V 
X = H 11 a^v- (9) 

; 

Hierin zijn de v^ de omloopfrequenties van de verschillende deeltjes en de a, 
constanten, die afhangen van de eigenschappen van de kern. De grootheid n 
is het aantal maal, dat per seconde een vervalmogelijkheid optreedt. Waar 
Lindemann de vergelijking £ = Ai'hanteert, gebruikt Wolff de veronderstel
ling, dat het impulsmoment van een kcrndeeltje gekwantiseerd is volgens 

'",'7, = '//it (10) 

Hierin zijn m-, v, en r^ respectievelijk de massa, de snelheid en de baanstraal 

13. S. Meyer. "Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung, Nr 89", 
Sitzungsberichte der Kaiscrliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-
naturnissensehaftliehe Klasse (1916) 48-49. 

14, H.T. WoltT, "Atomkcrn und a-Strahlung". Annalen der Physik 60 (1919) 685-700; 
"Betrachtungen iiber den radioakti\en Zertall des Atomkernes", Physikalisehe Zeitschrift 
21 (1920) 175-178: en "Uber Gesetzmiissigkeiten der «-Strahler", Physikalisehe Zeitschrift 
21(1920)393-396. 

file:///olgens
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van het i-de deeltje. Het quantumgetal van dat deeltje is weergegeven met q^. 
Met behulp van het verband tussen de snelheid van een deeltje en de 
omloopfrequentie, 

v, = 27rr,v,, (11) 

volgt: 

4n--w/-,-

Uit deze twee vergelijkingen volgt: 

„2 _ /"7,v' 

hq, 
(12) 

(13) 
m. 

(Met behulp van de relatie E=2mv' blijkt, dat net als bij Lindemann de 
energie evenredig is met de omloopfrequentie.) 
Met behulp van het bovenstaande leidt Wolff een vergelijking af, die 
dezelfde vorm heeft als de Geiger-Nutall-vergelijking. Door te eisen, dat de 
constanten in beide vergelijkingen dezelfde waarde hebben, vindt ook Wolff 
dat het aantal deeltjes (N) dat samen moet werken om de kern instabiel te 
maken, gelijk is aan 2/3 B. Wolff neemt aan, dat N voor alle elementen uit 
een vervalreeks dezelfde constante waarde heeft. Wanneer een kern vervalt, 
wordt een van de A' deeltjes uitgezonden. Dat betekent dat een van de 
kerndeeltjes, die niet meebepalend waren voor de stabiliteit van de kern, dat 
dan wel wordt. Wolff veronderstelt nu dat het quantumgetal en de massa 
van het 'nieuwe' deeltje gelijk zijn aan het quantumgetal en de massa van het 
uitgezonden deeltje. Hij vindt hiermee: 

k = kf^' (14) 

met A: een constante en v de omloopfrequentie van het deeltje dat uitge
zonden wordt. 
Met behulp van de veronderstelling, dat de a, uit vergelijking (9) niet veran-
deren bij het vervallen van het atoom, leidt Wolff een uitdrukking af voor de 
baanstraal van het (A'-l)-de deeltje, dat na het verval meebepalend wordt 
voor de stabiliteit van de kern. Deze uitdrukking brengt hem op het idee, dat 
de baanstralen van de opvolgende deeltjes onderling dezelfde verhouding 
hebben. Voor de straal van het i-de deeltje geldt dan: 
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(15) 

('•/is de straal van de baan van het eerste deeltje dat uitgezonden wordt en r, 
is de straal van het deeltje dat daarna uitgezonden wordt.) Men zou zich 
daarom, volgens Wolff, de kern schijfvormig kunnen voorstellen. De stabili
teit wordt dan bepaald door de buitenste N deeltjes. Bij het verval van de 
kern zou steeds het buitenste a-deeltje uitgezonden worden. 
In een van zijn artikelen uit 1920" geeft Wolff de volgende vergelijking, die 
aangeeft dat de dracht (R) van a-deeltjes in lucht een functie is van het 
rangnummer {s) van het element in de vervalreeks: 

\og{R) = x\og{k-s) + y (16) 

(x, y en k zijn constanten.) Het rangnummer geeft aan hoe vaak het atoom, 
vanaf het begin van de reeks, vervallen is. Daarbij moet niet alleen a-verval, 
maar ook )3-verval geteld worden. Vanwege dit laatste feit neemt Wolff aan, 
dat er bij iedere radioactieve conversie binnen een vervalreeks, steeds een 
gelijksoortige verandering plaatsvindt. Hij denkt daarbij aan een verande-
ring van de grootte van de kern. Wolff veronderstelt, dat deze verandering 
voorafgaat aan het uitzenden van een deeltje. Deze veronderstelling is 
begrijpelijk aangezien het proces van gelijksoortige veranderingen, volgens 
Wolff, doorgaat, onafhankelijk van de vraag, of er nu een a- of een /3-deeltje 
uitgezonden wordt. 
De laatste uitwerking van het model van Lindemann is afkomstig van G. 
Kirsch." Kirsch neemt aan, dat de massa van de kern in hoofdzaak afkom
stig is van de daarin aanwezige heliumkernen. Wanneer de atoommassa (in 
atomaire massaeenheden) geen viervoud is, is het aantal heliumkernen aan-
gevuld met 1, 2 of 3 waterstofkernen, of met een deeltje met een massa van 3 
atomaire eenheden en een lading van +1 elementaire ladingseenheid. In de 
kern bevinden zich bovendien nog zoveel bindingselektronen (/3-deeltjes) als 
nodig is om de kernlading op de juiste waarde te brengen. 
In tegenstelling tot Lindemann, Meyer en Wolff, gaat Kirsch ervan uit, dat 
het aantal deeltjes dat de stabiliteit van een kern bepaalt, van element tot 
element verschillend is. In de door hem gehanteerde vergelijking 

15. Wolff, "(Jber Gesetzmiissigkeiten". 
16. G. Kirsch, "Uber die Bcziehung zwischen Zerfallkonstante und Reichweite und den 

Bau des .Atomkerns", Natureissenschaften 8 (1920) 207; "Notiz zur Geiger-Nutallschen 
Glcichung", Physikalisehe Zeitschrift 21 (1920) 452-456; en "Uber radioaktive Tatsachen 
und Kernstruktur", Physikalisehe Zeitschrift 22 (1921) 20-23. 

r, =r, 
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log(X) = Na + 2/3 N\og{R) (17) 

is A'dan ook geen constante. Kirsch gaat ervan uit, dat alle kerndeeltjes aan 
het verval moeten meewerken, en dat alleen relatieve posities van belang 
zijn. Daarom is A'gelijk aan het totale aantal kerndeeltjes verminderd met 
een. 
Met behulp van de op deze manier verkregen waarden voor A', en experi
mentele gegevens met betrekking tot X en R, heeft Kirsch voor een groot 
aantal a-radioactieve elementen de waarde van a uitgerekend. Daarbij blijkt 
a een constante te zijn voor een aaneengesloten deel van een vervalreeks, 
waarbinnen geen /3-verval optreedt. Bij de elementen in dezelfde vervalreeks, 
die van zo'n aaneengesloten deel gescheiden zijn door /S-verval, heeft a een 
andere waarde. Kirsch veronderstelt, dat binnen een gebied van constante a, 
het verval steeds op dezelfde manier tot stand komt. 
In zijn derde artikel over dit onderwerp presenteert Kirsch een kernmodel, 
waarmee hij het bovenstaande begrijpelijk probeert te maken.'' In het cen
trum van de kern bevindt zich een a-deeltje. Ook de eventuele kerndeeltjes 
met een enkelvoudige positieve lading worden in het centrum van de kern 
gedacht, al dan niet in de plaats van het genoemde o-deeltje. Om het cen
trum van de kern bevindt zich een ring of schil met /^-deeltjes. Daaromheen 
bevindt zich een ring met a-deeltjes en zo verder afwisselend ringen met ji-
en ringen met a-deeltjes. 
Net als Wolff veronderstelt Kirsch, dat het impulsmoment van a-deeltjes 
gekwantiseerd is, en dat de a-deeltjes in de kern bewegen met dezelfde 
snelheid als waarmee ze uitgezonden worden. Kirsch komt zo tot een schat
ting van de straal van de baan van de a-deeltjes (10"'-''m). De waarde die hij 
vindt, is klein ten opzichte van de maximale waarde voor de diameter van de 
kern volgens Rutherford (3 • 10''"'m). Om deze reden neemt Kirsch aan, dat 
het de a-deeltjes uit de binnenste ring zijn, die bij a-verval uitgezonden 
worden. Een tweede argument is, volgens Kirsch, dat het een plausibele 
veronderstelling is dat steeds de a-deeltjes met de grootste energie uitge
zonden worden. Dat zijn, bij gelijke quantumgetallen, de deeltjes met de 
kleinste baanstraal. 
In het gedeelte van de vervalreeks waarin de a uit vergelijking (17) een 
constante is, neemt de levensduur van de opeenvolgende a-stralers op 
regelmatige wijze af. De aanvangssnelheid van de uitgezonden a-deeltjes 
neemt bij deze a-stralers toe. Deze feiten doen, volgens Kirsch, vermoeden 
dat de opeenvolgende a-deeltjes die uitgezonden worden, alTcomstig zijn uit 
dezelfde ring van deeltjes. Iedere keer dat er een a-deeltje uit zo'n ring 

17. Kirsch, "Uber radioaktive Tatsachen". 
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geslingerd wordt, neemt de straal van de ring af. Hierdoor neemt de snelheid 
van de in de ring overblijvende deeltjes toe. Hierdoor veranderen de 
omloopfrequenties van deze o-deeltjes, en wellicht ook van de andere deel
tjes in de kern. Wanneer de omloopfrequenties van (enkele van) de kerndeel
tjes groter worden, neemt, volgens Lindemanns vergelijking voor de verval
constante (vergelijking (5)), de levensduur van het atoom af. 

Besprekini^ 

Er is in de periode 1911-1928 door negen auteurs aandacht besteed aan de 
winning van modellen voor het mechanisme van radioactief verval. In de 
tijd dat ze geformuleerd werden (en ook later) hebben deze vervalmodellen 
weinig aandacht getrokken. Dit is begrijpelijk, omdat het voornamelijk 
experimented ingestelde wetenschappers waren, die zich met radioactiviteit 
bezighielden. Met de vervalmodellen zelf was bovendien weinig te beginnen. 
Veel van de veronderstellingen uit deze modellen waren moeilijk experimen-
teel te toetsen, en ook gaven de modellen geen aanleiding voor nieuwe 
experimenten. 
Het vervalmodel van Lindemann heeft veel meer een kwantitatief karakter 
dan de modellen van Debierne, Rausch von Traubenberg, Wachter en Pease 
en Rosseland. Wellicht moet hierin ook een verklaring gezocht worden van 
het feit, dat Lindemanns model meer aandacht gekregen heeft dan de andere 
modellen. 
Hoewel het model \'an Wolff en het model van Kirsch beide gebaseerd zijn 
op dat van Lindemann, zijn de verschillen aanzienlijk. In het ene model zijn 
het steeds de buitenste a-deeltjes die uitgezonden worden, en in het andere 
de binnenste. Wolff veronderstelt, dat in een hele vervalreeks steeds een 
gelijksoortige verandering optreedt, gevolgd door het vervallen van het 
atoom. Volgens Kirsch komt alleen tussen twee /}-stralers het verval op een 
gelijksoortige manier tot stand. 
Opvallend is de ontwikkeling in het gebruik van de Geiger-Nutall-
vergelijking. Lindemann gaat voorbij aan de verschillende waarden voor de 
constanten A en B voor de verschillende vervalreeksen. Meyer brengt de 
verschillen tussen de vervalreeksen juist naar voren. Ook in het model van 
Wolff zijn A en B (en daarmee .V) binnen een vervalreeks constant, maar 
verschillend voor de verschillende vervalreeksen. Bij Kirsch is Vvan isotoop 
tot isotoop verschillend. De Geiger-Nutall-vergelijking verliest hierdoor zijn 
oorspronkelijke betekenis. De constanten A en B zijn immers afhankelijk 
van ;V en daarom niet constant meer. 
In Lindemanns vervalmodel en de uitwerkingen daarvan worden quantum-
hypothesen gebruikt om de banen van de deeltjes in de kern te karakterise-
ren. De beschrijving van het mechanisme van radioactief verval geschiedt 
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echter geheel in termen van de klassieke fysica. In de theorie van Gamow, 
Gurney en Condon voor radioactief verval ligt dat anders. Zij behandelden 
het gehele vervalproces met behulp van de quantummechanica. 

SUMMARY 

Models for radioactive distintcgration 

Between 1911 and 1928 only a few authors made a contribution to models for radioactive 
disintegration. Most authors thought of radioactive disintegration as a consequence of the 
mutual repulsive or attractive forces between the particles inside a decaying atom, when
ever these particles reached an instable configuration. In the other cases use was made of 
the cumulative effect of small irregularities in the paths of the particles in the nucleus, or 
of an analogy of lightning to make the process of radioactive disintegration intelligible. 
None of the models for radioactive disintegration attracted much attention. 
The most influential model was the one proposed by F.A. Lindemann in 1914. 
Lindemann's model was based on an empirical relationship between the range of a-
particles and the lifetime of a decaying atom, which was found by H. Geiger and J.M. 
Nutall in 1911, Like the Geiger-Nutall-relation. this model was confined to substances 
emitting n-rays. Lindemann's model and the treatises based on it were more quantitative 
in character than the other models. Lindemann assumed that the nucleus of a radioactive 
element became instable when ,V independent particles passed through some unknown 
critical position within a short time r. He further assumed that the particles in the nucleus 
rotated or oscillated with the mean energy E—hv, the energy of the a-particle emitted. 
Using the Geiger-Nutall-relation and a few additional assumptions Lindemann found N 
to be equal to 80. This seemed to show, that nearly all the positive particles inside the 
nucleus had to conspire to bring about the disintegration of the atom. 
An interesting development could be seen in the use that was made of the Geiger-Nutall-
relation by the authors who contributed to Lindemann's model. Lindemann just used the 
overall relationship. Meyer and W'olff stressed the differences between the three 
radioactive series. In Kirsch' treatises, however, the Geiger-Nutall-relation had partly lost 
its empirical content, 

The two most detailed models for the process of radioactive disintegration were proposed 
bij Wolff and Kirsch. Though both models were based on Lindemann's model, the 
differences were notable. Wolff assumed that in all isotopes within one series a similar 
change took place inside the nucleus, immediately before the disintegration. When an 
atom disintegrated, the outmost a-particle was emitted. In Kirsch' model the 
disintegration of an atom came about in a similar manner only for a part of the series. In 
this model it was alw'ays the innermost a-particle that was emitted. 


