
IWSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 
'''**'" ' OF MUCLCAPł PHYSICS 
MHCTI/mdT HAEPHOI?! cp\A3lAKlA 

R A P O R T No1211/PL 

u 

REAKCJE NIEPEŁNEJ SYNTEZY JĄDROWEJ 

- ICH MIEJSCE I ROLA WŚRÓD INNYCH 

REAKCJI CIĘŻKO JONOWYCH 

ROZPRAWA HABILITACYJNA 

KRYSTYNA SIWEK-WILCZYŃSKA 
INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 

ZAKŁAD FIZYKI JĄDRA ATOMOWEGO 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

KRAKÓW 

KRAKÓW 1983 



REAKCJE NIEPEŁNEJ SYNTEZY JĄDROY/EJ 
ich miejsce i rola wśród innych reakcji ciężkojonowych 

INCOMPLETE FUSION REACTIONS 

PEAKUMH HEUQJL-rorO CJiy 

KRYSTYNA SIWEK-WILCZYNSKA 

Instytut Fizyki Doświadczalne; 
Zakład FiŁyki Jądra Atomowego 

Uniwersytet Warszawski 
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa 

Rozprawa habilitacyjna 
WARSZAWA 1982 



NAKŁADEM INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ W KRAKOWIE 

UL. RADZIKOWSKIEGO 152 

Kopię kserograficzną, druk i oprawę wykonano w IFJ Kraków 

Wydanie I Zam. 81/83 NaMad 140 ej i 



Streszczenie: 

W pracy przedstawiony jest przegląd zagadnień związanych 
z mechanizmem reakcji wywoływanych przez ciężkie jony w zakresie 
energii od kilku do kilkunasu MeV na nukleon, ze szczególnym 
uwzględnieniem układów o znacznej asymetrii masowej. Przedys¬ 
kutowane są wyniki eksperymentalnych badań reakcji dwuciałowych, 
a w szczególności tzw. reakcji niepełnej syntezy jądrowej, se¬ 
lekcjonowanych przy zastosowaniu różnorodnych technik koincy¬ 
dencyjnych. Sformułowany jest model uogólnionego krytycznego 
momentu pędu wyjaśniający zasadnicze charakterystyki reakcji 
niepełnej syntezy jądrowej i przewidujący określoną lokalizację 
poszczególnych kanałów reakcji w przestrzeni momentu pędu. 
Zaproponowane jest również rozwinięcie tego modelu w postaci 
tzw. modelu reguły sum będącego próbą konsystentnego opisu 
reakcji pełnej syntezy, niepełnej syntezy oraz reakcji wielo-
ciałowych w ramach koncepcji statystycznej konkurencji tych 
procesów^modulowanej przez ograniczenia w przestrzeni momentu 
pędu. 



Various aspects of the mechanism of heavy-ion induced 
reactions in the range of bombarding energies from a few to 
about 20 MeV/A are reviewed with special emphasis on the 
reactions for very asymmetric systems. Results of the expe¬ 
rimental studies of binary reactions and particularly of 
the incomplete fusion reactions (selected by means of va¬ 
rious coincidence techniques) are discussed. A model of 
generalized critical angular momentum is formulated. The 
model explains essential features of the incomplete fusion 
reactions and predicts that particular reaction channels 
are localized in well defined regions of angular momenta. 
An extension of this model (the sum-rule model) is also 
proposed in attempt to consistently describe the complete 
fusion reactions, incomplete fusion reactions and multi-
body reactions in the framework of statistical ccncetition 
constrained by the angular momentum limitations. 
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WSTCP 

Do połowy lat siedemdziesiątych pojęcie "reakcje jądrowe 
z ciężkimi Jonami" miało dość ściśle określone znaczenie ze 
względu na stosunkowo wąski zakres tak energii (poniżej 
kilkunastu MeV na nukleon) jak i liczb atomowych przyśpiesza¬ 
nych jonów (Z—36). Powszechne zainteresowanie problematyką 
ciężkojonową, utrzymujące się przez dłuższy czas spowodowało 
znaczne rozszerzenie tematyki. W ciągu kilku ostatnich lat 
wyodrębniła się dziedzina reakcji ciężkojonowych przy ener¬ 
giach relatywistycznych. Obecnie coraz częściej mówi się o 
reakcjach w przejściowym zakresie energii (E/A=2O ? 200 MeV 
na nukleon), w którym należy oczekiwać jakościowo nowych zja¬ 
wisk w związku z osiąganiem i przekraczaniem "prędkości 
dźwięku" dla materii jądrowej. 

Jednak wciąż najintensywniej badaną klasą reakcji cięż-
kojonowych są reakcje przy stosunkowo niskich energiach. 
Niniejsza praca stanowi próbę usystematyzowania zasadniczych 
procesów rozgrywających się w zakresie energii od kilku MeV 
na nukleon do około 20 MeV na nukleon. Centralnym punktem 
rozważań będą tzw. reakcje niepełnej syntezy jądrowej (incom¬ 
plete fusion). 0 istnieniu tej nowej klasy reakcji przekona¬ 
no się dzięki odejściu od tradycyjnych eksperymentów inklu-
zywnych i zastosowaniu metod koincydencyjnych mających na 
celu wyodrębnienie procesów dwuciałowych (binarnych). 
Dyskutowane tu wyniki eksperymentalne dotyczące reakcji 
niepełnej syntezy jądrowej (jedne z pierwszych na świecie 
w tej nowej dziedzinie badań) zostały uzyskane przez autorkę 
we współpracy z Instytuten Cyklotronowym w Groningen'1»2»3'. 
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Interpretacja tych wyników wiąże się z wcześniejszym cyklem 
prac'*'^' • ̂  nad mechanizmem reakcji ciężkojonowych, zapo¬ 
czątkowanym w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze i konty¬ 
nuowanym w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW w Warszawie. 
7? azczególności koncepcja potencjałowego opisu reakcji pełnej 

lal 

syntezy jądrowej' ' przy zastosowaniu warunków brzegowych 
wynikających z modelu kroplowego ' została uogólniona i 
zastosowana do opisu reakcji niepełnej syntezy. 

W celu ukazania współzależności wszystkich najważniej¬ 
szych procesów jądrowych, obok wyników dotyczących reakcji 
niepełnej syntezy podane są również zasadnicze wyniki oraz 
wnioski dotyczące reakcji wielociałowych badanych także we 
współpracy z Instytutem Cyklotronowym w Groningen ' . 
Próbą konsystentnego opisu zarówno reakcji pełnej syntezy 
jak i niepełnej syntezy oraz reakcji wielociałowych (fragmen-
tacji) jest model "reguły sum"' * ' dyskutowany w ostatnim 
rozdziale niniejszej pracy. Wyjaśnienie sekwencji kolejnych 
dominujących procesów w przestrzeni momentu pędu (od reakcji 
pełnej syntezy poprzez reakcje binarne o uszeregowanym 
przekazie masy i ładunku aż do reakcji fragmentacji) jest 
atrakcyjną konsekwencją tego modelu. 
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1. PODSTAWOWE MECHANIZMY W REAKCJACH Z CIĘŻKIMI JONAMI 

1.1 "Standardowy" iaodel uszeregowania reakcji ciężko jonowycti 
w przestrzeni momentu pędu. 
Przy zastosowaniu modelu optycznego można dość dokładnie 

opisać elastyczne rozpraszanie ciężkich jonów na jądrach 
atomowych. Metody bazujące na przybliżeniu Borna (DWBA, kana¬ 
ły sprzężone) pozwalają rozszerzyć ten opis na najprostsze 
oddziaływania nieelastyczne. Dominująca część przekroju 
czynnego na rfiVc.ie pozostaje jednak w tych metodach poza 
polem widzenia. Traktowana wspólnie jako ubytek strumienia 
cząstek z danego kanału reakcji jest opisywana przez urojo¬ 
ną część potencjału optycznego. ff przypadku reakcji z neu¬ 
tronami i protonami przy niskich energiach całą absorpcję 
strumienia cząstek można w dobrym przybliżeniu przypiaywać 
jednolitemu mechanizmowi, mianowicie reakcjom prowadzącym do 
utworzenia jądra złożonego. Natomiast w reakcjach cieżkojo-
nowych, już przy energiach przekraczających barierę kulom-
bowaką o kilka .VeV/nukleon, przekrój czynny na reakcje roz¬ 
kłada się na wiele różnych procesów, z których tylko część 
można traktować jako reakcje prowadzące do utworzenia jądra 
złożonego. 

Dość powszechnie akceptowany jest pogląd, że reakcje 
prowadzące do pełnej ekwilibracji i utworzenia jądra złożo¬ 
nego (będziemy je nazywać reakcjami pełnej syntezy jądrowej) 
dominują w ograniczonym zakresie momentu pędu poczynając od 
zderzeń centralnych do pewnej górnej granicy (l„r)t ktdra 
wcale nie musi się pokrywać z momentem pędu odpowiadającym 
zderzeniom powierzchniowym Ugj.). Jak pokazuje schematyczny 
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parametr zderzenia —— 

"niskie " energie 

moment pędu 

Rys. 1. Przypuszczalny podział przekroju czynnego na obszary 
dominacji określonych tj-pów reakcji. 
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rys. 1, przy odpowiednio wysokich energiach zderzeń pomiędzy 

powierzchniowymi reakcjami wprost i obszarem dominacji reak¬ 

cji pełnej syntezy jądrowej istnieje (taK się przypuszcza) 

rozszerzający alę wrasc ze wzrostem energii obazar reakcji 

wielostopniowych, w których powstający ukłrus złożony nie ule;.ra 

całkowitej ekwilibracji. 

Pogląd o dominacji reakcji pełnej r-yr.t-izy i:.irowej w 

obszarze wartości momentu pędu nie przekraczających pewnej krv~ 

tycznej wartości d c r ) jest obecnie do;-.r dobrze •; -runtcivany. 

Pewna ożywienie w tej kwestii wniosły vt-yiilki o'lizz^r. meuod.i 

Hartree-Foeka z zależnością, od czasu (?l'.\?}t które =ui-;-rowa-

ły' il, że w zderzeniach centralnych sy;it = ?.r-. jądrowa nie wscho¬ 

dzi i wobec tego reakcje syntezy e:i ̂ lck:i" i.-. :•'<•- ne w pewr.vn: 

prz.edzir.le wartości i od l^in do i c r. pod-iu-i .•-;. ''okno'1 

0^.1—lm< odpowiadające zderzeniom centrain .-: jest o¥wnrte 

dla innych procesów zachodzących, bez. pełnej skwilibraeji. 

Mimo wielu prób zaobserwowania reakcji innych niż pełna synteza 

jądrowa w tyra hipotetycznym "oknie", nie iizyak'-no jak dotych¬ 

czas żadnego jediioznacznego pozytywnego wynj ku. Skądinąd 

dokładna analiza reakcji pełnej syntezy w ramach modelu statys-
/1 A/ tycznego pokazuje' ' iż w układach dla których obliczenia 

TDHP sugerowały istnienie "okna" dla zderzeń centralnych -

najlepsze dopasowanie do danych doświadczalnych otrzymuje się 

zakładając lmin=O. 

Obecny atan wied ,y o reakcjach zachodzących powyżej kry¬ 

tycznego momentu pędu (drugi obszar w dolnej części rys. 1) 

jest daleki od ideału. Zgromadzony dotychczas materiał doś¬ 

wiadczalny jest obszerny, jednakże składa się z wielu niepo¬ 

wiązanych ze sobą badań wycinkowych. Różni autorzy w sposób 
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bardzo arbitralny dzielą ten obazar na różne typy reakcji. 
Nazewnictwo jest niejednolite i często prowadzi do nieporozu¬ 
mień. Ponieważ jednym z głównych celów niniejszej pracy jest 
podanie modelowego obrazu oraz usystematyzowanie procesów 
jądrowych rozgrywających się w całym obszarze wprtości momentu 
pędu z wyjątkiem skrajnie peryferyjnych reakcji wprost (opisy¬ 
wanych przez model optyczny i DW3A), podamy poniżej krótkie 
definicje pojęciowe i proponowane nazwy wraz z ich angielskimi 
odpowiednikami, które można spotkać w publikacjach dotyczących 
tej tematyki. 

Stosunkowo najprostsza jest definicja reakcji pełnej syn¬ 
tezy jądrowej (complete fusion). Są to reakcje zachodzące 
przez stadium pełnej ekwilibracji z utworzeniem jądra złożone¬ 
go. Jednym z dwóch najważniejszych kanałów rozpadu jądra 
złożonego jest kaskada wyparowania neutronów (ew. cząstek nała¬ 
dowanych) zwykle zakończona emisją kilku lub kilkunastu foto¬ 
nów. Drugi:n kanałem rozpadu jest rozszczepienie (istotne 
szczególnie w przypadku ciężkich układów i wysokich spinów 
jądra złożonego). Drogi rozpadu jądra złożonego powstałego 
w wyniku pełnej syntezy jądrowej zależą jedynie od sumarycznej 
liczby masowej, ładunku, spinu oraz energii wzbudzenia tego 
jądra i są opisywane na gruncie modelu statystycznego. 

Mimo zupełnej jasności pojęciowej poprawne eksperymental¬ 
ne wydzielenie produktów reakcji pełnej syntezy jądrowej napo¬ 
tyka na spore trudności. Przyczyną tego jest obecność reakcji 
niepełnej syntezy jądrowej (incomplete fusion). Przy niezbyt 
wysokich energiach (E/A<8 MeV/nukleon) obserwuje się jedynie 
pewne odchylenia w kształcie widm energetycznych wyparowanych 
neutronów i lekkich cząstek naładowanych w stosunku do prze-
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widywań modelu statystycznego sugerujące obecność procesów 
zachodzących bez pełnej ekwilibracji. Przy nieco wyższych 
energiach ( —10 MeV/nukleon) procesy przedekwilibracyjne 
(pre-equilibrium) rozszerzają się na emisję cięższych cząstek, 
takich jak jądra He, Li, Be itd. Vszystkie te cząstki są 
emitowane głównie pod małymi kątami w kierunku wiązki padają¬ 
cych jonów. Pozostała część jądra-pocisku zostaje zaabsorbowa¬ 
na przez jądro-tarczy tworząc układ złożony, który ulega praw¬ 
dopodobnie pełnej ekwilibracji i rozpada się następnie zgodnie 
z przewidywaniami modelu statystycznego. 

Podobna sytuacja istnieje w kanale rozszczepienia. Za 
wzrostem energii i spinu układu złożonego (composite system) 
obserwuje się coraz większy wkład procesów podobnych do roz¬ 
szczepienia, w których jednak zarówno rozkłady kątowe jak i 
rozkłady mas produktów wykazują iż układ złożory "pamięta" 
wejściową konfigurację. Te reakcje rozszczepienia ze stanów 
przedekwllibracyjnych powinny być zaliczone do reakcji niepeł¬ 
nej syntezy jądrowej. 

Nazwa "reakcje niepełnej syntezy jądrowej" jest najbar¬ 
dziej adekwatna w odniesieniu do procesów w układach bardzo 
asymetrycznych, w których prawie całe lekkie jądro jest absor¬ 
bowane przez jądro-tarczy i tylko mały fragment (np. nukleon 
lub cząstka alfa) jest emitowany z energią znacznie wyższą od 
energii typowej dla procesów wyparowania. W rzeczywistości 
reakcje niepełnej syntezy jądro\":<2j nie wykazują naturalnego 
ograniczenia pod względem masy i ładunku wyemitowanego frag¬ 
mentu. Jak to zostanie pokazane w rozdziale 2, widmo masowe 
prod'iktow reakcji niepełnej syntezy jądrowej rozciąga się na 
cały obazar liczb masowych i atomowych poczynając od pojedyń-
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czogo nukleonu aż do fragmentów porównywalnych z cząstką bom¬ 
bardującą. Powstaje wobec tego pewna dwuznaczność pojęciowa, 
gdyż te same reakcje można traktować z jednej strony jako reak¬ 
cje niepełnej syntezy Jądrowej, a z drugiej - jako binarne 
reakcje wielonukleonowego przekazu do obszaru kontinuum 
(multinucleon transfer reactions, massive transfer reactions). 
Obie wymienione wyżej nazwy angielskie mogą prowadzić do nie¬ 
porozumień, gdyż chodzi tutaj o reakcje dla których optymalne 
Q-reakeji w przypadku przekazu wielu nukleonów może dochodzić 
do minus kilkudziesięciu (i więcej) MeV. Tymczasem nazwa 
"transfer reactions" je3t zarezerwowana tradycyjnie dia proce¬ 
sów wprost, prowadzących do dyskretnych stanów końcowych. 

Uściślenia wymaga również często używana nazwa "reakcje 
głęboko-nleelastyczne" (deep-inelastic reactions). W niniej¬ 
szej pracy będziemy używać tego terminu jedynie w odniesieniu 
do takich reakcji binarnych, w których znaczna 3trata energii 
kinetycznej układu nie jest spowodowana przekazem masy lub 
ładunku a więc trywialnymi efektami uwzględnianymi przy obli¬ 
czaniu optymalnego Q-reakcji. 

Osobne wyjaśnienie należy dać kilkakrotnie już używanemu 
w tym podrozdziale terminowi "reakcje binarne". W ogólnym 
rozumieniu termin ten oznaoza reakcje prowadzące do powstania 
dwóch ciał w etanie końcowym. W przypadku reakcji, w których 
obydwa produkty mogą być wysoko wzbudzone (powyżej progu ener¬ 
getycznego na emisję cząstek) większość procesów z formalnego 
punktu widzenia należy do reakcji wielociałowych. Tutaj jedna* 
binarność reakcji ograniczamy do stosunkowo krótkiej skali 
czasowej CC^10" 2 1s), w której rozgrywa aię większość proce¬ 
sów przedekwilibracyjnych. Reakcję przekazu znacznego frag-
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mentu od jądra-pocisku do jądra tarczy, w wyniku której ciężki 
produkt reakcji (końcowe Jądro-tarczy) jest wzbudzony do kilku¬ 
dziesięciu MeV i ulega ekwilibracji, nazywamy reakcją binarną, 
gdyż proves wyparowania neutronów (ew. cząstek naładowanych) 
następuje znacznie później w stosunku do pierwotnego procesu 
przekazu nukleonów. 

Reakcjami binarnymi w sensie takim jak to zostało sformu¬ 
łowane powyżej są również tzw. reakcje sekwencyjnego rozerwania 
(sequential breakup), którym ulegają głównie lekkie jądra. 
W wyniku reakcji cleżkojonowej lekki produkt może być wzbudzony 

•- PO 
do stanów niezwiązanych o czasie życia 10" s lub dłuższym i po 
tym czasie ulega rozpadowi na dwa fragmenty. Natomiast jako 
reakcje 3-ciałowe (lub wlelociałowe) trzeba zakwalifikować 
wszystkie inne procesy, w których rozpad zderzającego się ukła¬ 
du na trzy lub więcej fragmentów następuje w czasie porównywal¬ 
nym z czasem zderzenia. Do tej klasy reakcji można zaliczyć 
tzw. reakcje nieelastycznego rozerwania (inelastic breakup), 
w których nie istnieje korelacja energetyczno-kątowa, typowa 
dla rozpadów z dyskretnych stanów pośrednich. 

Pewne specyficzne cechy wykazują reakcje, w których zderza¬ 
ją się dwa bardzo ciężkie jądra. W niniejszej pracy reakcje 
tego typu nie będą omawiane (materiał doświadczalny ogranicza 
się do reakcji wywoływanych przez jony C i "TO, ale w celu 
podkreślenia jednolitego charakteru wszystkich reakcji ciężko-
jonowych należy uściślić" również terminologię dotyczącą bar¬ 
dzo ciężkich układów. Specyfika tych reakcji ma dwa źródła: 
drastyczne ograniczenie przekroju czynnego na pełną syntezę 
jądrową (ze względu na przewagę odpychającego potencjału ku-
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lombowskiego nad potencjałem jądrowym), oraz zdominowanie ka¬ 
nałów rozpadu układu złożonego przez procesy przypominające 
rozszczepienie. '.V reakcjach tych nie obserwuje się więc 
praktycznie ani produktów wyparowania kaskady nukleonów z 
jądra złożonego, ani też drugiego typu rozpadu jądra złożonego 
(bardziej prawdopodobnego w przypadku ciężkich układów) -
jakim jeat rozszczepienie ze stanu pełnej ekwilibracji (fusion-
fission). Po prostu w tych reakcjach nie dochodzi do utworze¬ 
nia jądra złożonego a cały przekrój czynny na reakcję przypada 
na reakcje głęboko-nieelastyczne (bez znacznego przekazu ~asy), 
które otrzymały nazwę "quaai-fjesion" oraz reakcje z dużym 
przekazem masy, które w zależności od osiągniętego stopnia 
ekwilibracji w większym lub mniejszym stopniu przypominają 
reakcje rozszczepienia (fiasion-like reactions lub fast fission). 
Znaczną część tej ostatniej klasy reakcji (zwłaszcza tę odpo¬ 
wiadającą zwiększeniu asymetrii masowej w wyjsciov/yr. kanale 
reakcji w stosunku do konfiguracji początkowej) można rozpatry¬ 
wać w kategoriach niepełnej ayntezy Jądrowej. 

1.2 Opis potencjałowy reakcji pełnej syntezy jądrowej. 
Atrakcyjną formą opisu oddziaływania jądro-jądro (w tym 

również reakcji pełnej syntezy) jest zredukowanie tego proble¬ 
mu do zagadnienia dwóch ciał z pewnym uśrednionym potencjałem 
oddziaływania. W przypadku tak skomplikowanych procesów jak 
synteza jądrowa "potencjał" traci oczywiście tradycyjny sens 
pola zachowawczego. Powinien on być zastąpiony przez powierz¬ 
chnię energetyczną układu uwzględniającą liczne kolektywne 
stopnie swobody. Na gruncie modelu kroplowego taka powierz-
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ohnia energetyczna może być 8kon3truowana pray zadanych defor-
macyjnych stopniach swobody (zob. np. W.J. Swiatecki i 
S. BjjSraholm ). W celu uniknięcia trudności numerycznych 
podjęto kilka prób zredukowania tej wieloparaiaetrycznej po¬ 
wierzchni energetycznej do jednowymiarowego potencjału typu 

» gdzie r jest odległością pomiędzy środkami mas dwóch 
jąder. W ramach modelu kroplowego zaproponowano jak dotychczas 
trzy rozwiązania tego problemu. J. Błocki i wsp.^ ' skon¬ 
struowali tzw. "potencjał proximity" biorąc jako punkt wyjścia 
teoremat, który wiąże energię oddziaływania pomiędzy dwiema 
kroplami materii jądrowej z oddziaływaniem (liczonym na jed¬ 
nostkę powierzchni) pomiędzy dwiema równoległymi i nieskończo-
nymi powierzchniami materii jądrowej. H.J- Krappe i wsp.' " 
zmodyfikowali "potencjał proximity" przez wprowadzenie krotko-
zasięgowego oddziaływania w postaci potencjału Yukawy podwój¬ 
nie całkowanego po całym obszarze jednorodnego rozkładu gęstoś¬ 
ci obu jąder. Obydwa wyżej wymienione potencjały wychodzą z 
założenia, że rozkłady gęstości są zamrożone w procesie zderza¬ 
nia. Założenie to ogranicza stosowalność tych potencjałów do 
obszaru zderzeń przy stosunkowo wysokich energiach i atawia 
pod znakiem zapytania ich wiarygodność w odniesieniu do reakcji 
syntezy, które - rzecz jasna - mogą nastąpić dopiero po prawie 
całkowitej dyssypacji energii ruchu względnego. Z tego punktu 
widzenia potencjał o zmiennym stopniu adiabatyczności (zamro¬ 
żone rozkłady gęstości na dużych odległościach i adiabatyczność 
przy małych odległościach) wydaje się być właściwszy. Skrajnie 
proste rozwiązania tak postawionego problemu przedstawione jest 
poniżej (J. Wilczyński i K. Siwek-Wilczyńska/6^). 

Założono, że efektywny potencjał VN(r) jest z góry zadaną 



gładką, parametryzowalną funkcją analityczną, a parametry tej 
funkcji (dla konkretnego układu jądrowego) można wyznaczyć z 
pewnych warunków brzegowych nakładanych przez model kroplowy., 
Zakładana adiabatyczność potencjału na małych odległościach 
sugeruje słabo zmienną funkcję w tym obszarze a więc na przy¬ 
kład kształt typu funkcji 1vrmiego, innymi słowy, potencjał 
typu Saxona-Woode1a; 

Głębokość tego potencjału otrzymuje się natychmiast z warunku 
adiabatyozności: VQ jest różnicą sumy energii powierzchniowych 
dwóch rozseparowanych kropli materii jądrowej o liczbach maso¬ 
wych A1 i Aj i energii powierzchniowej zsyntezowanego jądra o 
liczbie masowej A^+Ap: 

Współczynnik energii powierzchniowej, bgurf» wynosi około 17 MeV 
(A.Bohr i B. ?,. Mottelson' ' ) . We wzorze (2) nie występują czło¬ 
ny związane z energia objętościową gdyż wysycanie gęstości materii 
jądrowej implikuje zachowanie objętości. (Używamy tutaj uproszczo¬ 
nego wyrażenia na energię kroplową, uwzględniając jedynie człony 
związane z energią powierzchniową i objętościową.) 

Dwa dalsze parametry potencjału (1) są wyznaczane z zało¬ 
żenia że siła oddziaływania (pochodna potencjału) na odległości 
równej sumie promieni połówkowej gęstości, r=C,+C2» jest siłą 
kontaktową dla dwóch kropli o Jednorodnym rozkładzie gęstości 
i zadanym napięciu powierzchniowym (J. Wilczyński ' ) : 

fr.s 
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Współczynnik napięcia powierzchniowego dla materii jądrowej 
tp 

wynosi O^= 0«95 MeV fm" , a promienie połówkowej gęstości 
/20/ mogą być sparametryzowane zgodnie z propozycją ff.D. Meyere'a' ' 

który stosując formalizm rozkładów leptodermicznych otrzymał: 

2, 
(4) 

gdzie R jest tzw. ekwiwalentnym promieniem jednorodnego rozkładu 
gęstości, a b jest miarą rozmycia powierzchniowego. Z dopaso¬ 
wania do eksperymentalnych wartości promieni jąder wyznaczo¬ 
nych w rozpraszaniu elektronów Meyers sugerował następujące 
wyrażenie na promień R: 

oraz wartość parametru b~1fm przy zaniedbaniu dalszych czło¬ 
nów rozwinięcia (4). Ostatnio dość często stosowana jest nieco 
inna parametryzacja ': 

W niniejszej pracy będziemy aię konsekwentnie trzymać wyrażenia 
(6). 

Można wykazać, że siła kontaktowa' °' dana wyrażeniem (3) 
(zwana również "siłą proximity") jest maksymalną siłą przycią¬ 
gania pomiędzy dwiema kroplami materii jądrowej. W potencjale 
o kształcie funkcji Permiego (1) maksymalna wartość pochodnej 
wynosi Vo/4» i jest zlokalizowana przy r=R0. A zatem 

ha, (7) 
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Ostatecznie więc potencjał (1) o parametrze Vo danym równaniem 
(2) ma również wyznaczone jednoznacznie dwa pozostałe parametry 

(8) 

Poniżej przedstawimy wyniki teatu stosowalności kroplowego po¬ 
tencjału adiabatycznego (1) a parametrami danymi przez wyraże¬ 
nia (Z), (8) i (9). Wyniki pochodzą z pracy - K. Siwek-
'.Vilczynska i J. Wilczyńeki'/8y/. 

Reakcje pełnej syntezy jądrowej przy energiach niewiele 
przewyższających barierę kulombowską stanowią najlepszy mate¬ 
riał doświadczalny dla badania kształtu efektywnego potencjału 
jądrowego. Przy wyższych energiach coraz większą rolę odgrywa¬ 
ją bliżej nieznane procesy dyssypacyjne, które były postulowane 

/2 1 / przez różnych autorów (np. D.H.B. Gross i H. Kalinowski' , 
K. Siwek-Wilczyńska i J. Wilczyński/7'', J. Birkelund i wsp/22/'; 
w formie mniej lub bardziej fenomenologicznej. Przy dopasowa¬ 
niu przewidywań modelowych do wyników doświadczalnych mamy 
wówczas do czynienia nie tylko z parametrami potencjału ale i 
z parametrami sił dyssypacyjnych. Problem staje się więc przy 
wyższych energiach niejednoznaczny. 

Idea prostego modelu reakcji pełnej syntezy dla energii 
lal 

przybarierowycb/ ' jest zilustrowana na rys.2. Podstawowymi 
założeniami modelu są: (i) zerowa dyssypacja energii na zew¬ 
nątrz bariery kulombowskiej i bardzo silna dyssypacja w obszarz* 
jamy całkowitego potencjału oraz (ii) zerowy przekaz momentu 
pędu do wewnętrznych stopni swobody obu jąder. Przy tych za-
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\ \ 

e n e rg 

Rya. 2. Ilustracja modelu reakcji pełnej svntezy jądrowej 
dla energii przybarierowych. 
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łożeniach kryterium zajścia reakcji eyntesy dla danej fali 
parcjalnej 1 jest fakt znalezienia się układu zderzających się 
jąder w obasarze jamy w całkowitym potencjale Vif+V(j+Vl' W przy¬ 
padku gdy potencjał dla danej wartości 1 jest odpychający w 
całym zakresie odległości (krzywe 4 i 5 na rys.2) wówczas % 
założenia (ii) wynika, iż syntez* dla tej fali parcjalnej nie 
zachodzi. Problem więc sprowadza się do wyznaczenia współczyn¬ 
ników transmisji Tp gdyż w świetle powyższych uwag przekrój 
czynny na reakcję syntezy, 15 synt» można zapisać w postaci: 

gdzie X=(1t/-2f(E) jest zredukowaną długością fali układu. 
Z punktu widzenia postawionego tu celu (tzn. zbadania 

stosowalności postulowanego potencjału jądrowego) zastosowanie 
przybliżenia "ostrego obcięcia" dla współczynników transmisji 
byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem, szczególnie przy 
niskich energiach. Stosunkowo dobrą dokładność można uzyskać 
obliczając współczynniki transmisji T, w tzw. przybliżeniu pa¬ 
rabolicznym (D.L. Hill 1 J.A. Wheeler/23/, T.D. Thomas/24/), 
w którym szczyt bariery dla danego 1 jest zastąpiony przez pa-
rabolę o krzywifnie danej przez drugą pochodną potencjału. 
Wówczas 

Tt={>)+cxpC23r(BL-£VKoiJi""' , do 
gdzie B̂  jest wysokością bariery, E - energią zderzenia, a 

TlGJudane jest wyrażeniem 

77 (12) 
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Druga pochodna całkowitego potencjału V(r,l) jest tutaj liczona 
dla odległości rB(l) odpowiadającej szczytowi bariery. Przy 
założeniach (i) i (ii) przyjęcie potencjału kulombowskiego 
oraz parametru inercjalnego jak dla układu punktów materialnych 
jest całkowicie uzasadnione, a zatem 

Przekrój czynny (10) może być więc obliczony dla zadanego po¬ 
tencjału jądrowe...i Vjj(r), 

>v pracy' ' została dokonana analiza eksperymentalnych 
funkcji *.:,bu~7,enia dla reakcji syntezy jądrowej na gruncie 
sformułowanego tutaj modelu. Dopasowanie przewidywań modelu do 
zadanej funkcji wzbudzenia nakłada - jak ilustruje rys.3 -
silne ograniczenia na potencjał jądrowy. Funkcja wzbudzenia 
f?la reakcji syntezy układu J S+ 'Al była obliczana z potencja¬ 
łem jądrowym typu Saxona-Woodsa (1) z ustalonym parametrem 
R ^C^+Co* als przy pełnej swobodzie dwóch pozostałych parame¬ 
trów VQ oraz <x. Rozkład j ^ w przestrzeni VQ względem CL 
posiada głębokie, dobrze zlokalizowana minimum dające jednoz¬ 
naczne wartości obu parametrów: VQsr 55 MeV i acsO.95 fm. 
Wynik ten świadczy o tym, iż tak sformułowany model umożliwia 
zbadanie stosowalności różnych proponowanych potencjałów jądro¬ 
wych. Przedstawimy tutaj wyniki testu adiabatycznego potencjału 
kroplowego danego wyrażeniami (1), (2), (8) i (9) oraz poten¬ 
cjału "proximity"' 1 który - jak było wspomniane uprzednio 
również bazuje na modelu kroplowym, ale przy założeniu zamrożo¬ 
nych rozkładów gęstości (sudden approximation). Obydwa poten¬ 
cjały nie posiadają żadnych swobodnych parametrów. Dla iloś-
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•a. 3. Wyniki dopasowań obliczeń modelowych do krzywej wzbu¬ 
dzenia dla reakcji syntezy układu ^2S+2^A1. Minimum 
Z 

% określa jednoznacznie dwa parametry potencjału ją¬ 
drowego (V i a) przy ustalonej wartości trzeciego pa¬ 
rametru RO=C1+C2=6.44 fm. (Z 
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ciowego oszacowania ewentualnych odstępstw w przebiegu teore¬ 
tycznych i eksperymentalnych funkcji wzbudzenia procedura dopa¬ 
sowania uwzględniała współczynnik poprawności danego potencjału 
(odpowiednio Jf i * * „ _ ) , przea który należy pomnożyć zakłada¬ 
ny potencjał jądrowy VN(r) we wzorze (13) tak aby TT wyniku dopa¬ 
sowania uzyskać minims Lne y}1 » Obliczenia przeprowadzono dla 
kilkunastu zmierzonych eksperymentalnie funkcji wzbudzenia, 
Msta tych reakcji, zakresów energii oraz uzyskanych współczyn¬ 
ników K i K„„_. iłst podana w tabeli 1. 

Tabela 1 

reakcja 

12C +152Sm 
I6n .63Cu 
16O + U 8 K d 
16O +150Nd 
16O +208 p b 
180 + U 8 N d 
32S +2*Mg 
3 2S +

2 7A1 
32S +40Ca 

35Cl+58Ni 

35Cl+62Ni 
35Cl+64Ni 
35Cl+9OZr 
35Cl+1i6Sn 

pos. lit. 

/25/ 
/26/ 
/25/ 
/25/ 
1211 
/25/ 
/28/ 
/28/ 
/28/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 
/29/ 

zakres 

1.00 
1.12 
1.00 
1.01 
1.06 
1.01 
1.05 
1.01 
1.02 
1.02 
1.01 
0.99 
1.00 
0.99 
1.09 
1.14 
1.18 

energii ; 

1.32 
1.61 
1.30 
1.21 
1.28 
1.21 
1.35 
1.36 
1.24 
1.78 
1.14 
1.11 
1,18 
1.15 
1.31 
1.39 
1.43 

prox 

•i. 5 4 
1.12 
1.78 
1.79 
2.08 
1.33 
1.36 
1.56 
2.05 
1.63 
2.17 
2.39 
2.29 
2.44 
1.72 
1.35 
0.99 

>-;aw 

1. 07 
0,97 
1.0S 
1.05 
1.08 
0. 94 
1.00 
1.01 
1.03 
1.02 
1.01 
1.02 
1.00 
1.01 
0.93 
0.86 
0.78 

o -tó "i/h *•) w jednoatkach Z1Z2e~/1.6(A-, +A2 ) 
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Rys. 4. "Współczynniki poprawności", N i N (zob. tekst) 
wyznaczone dla kilkunastu układów ?. dopasowania obli¬ 
czeń modelowych do funkcji wzbudzenia dla reakcji synte-

/8/ zy jądrowej w obszarze przybarierowym. (Z pracy ). 
Niezaczernione kółka są wartościami "współczynników po¬ 
prawności", które otrzymano dla potencjału "proximity", 
natomiast punkty czarne odpowiadają współczynnikom N 

s w 
dla potencjału typu Saxona-Woodsa z parametrami wyzna¬ 
czonymi w oparciu o warunki brzegowe wynikające z modelu 
kroplowego. 



Graficzną ilustracją uzyskanych wyników jest rysunek 4. Jak 
widać, potencjał adiabatyczny daje bardzo dobrą zgodność z 
wynikami doświadczalnymi. Wynikające z procedury dopasowania 
poprawki do parametru głębokości potencjału Vo danego przez 
wyrażeni* (2) nie przekraczają 5-10%. Natomiast potencjai 
"proximity" jest wyraźnie aa słaby gd^ź wymaga wprowadzenia 
(.iyuuika normalizującego o wartości około 1.8. Wyniki omówio¬ 
nego tu testu wyraźnie wskazuje, na prawidłowość związku pon-ie-
dzy głębokością potencjału (Vo) i je.50 nachyleniem w ob3za.rze 
peryferyjnym (a) (zob„ równanie (9))5 co jest bezpośrednią 
konsekwencją założonej z góry adiabatyczności procesu. 

Fakt iż potencjał "proximity" raczej aie opisuje reakcje 
aym'-%'j prKj niskica energiach nie powinien aziwić 'sakoZc;\'.ii 

:S«rarożonycL rozkładów gcntości), Fswc-.z jasna należy ocze^iwŁc ,. 
ze pxzy eijergiacn znacznie przewyższających barisrc kuloinooTrci:-:. 
role powinny się odwrócić: potencjał "proximity" powinien dawać 
lepsze dopasowanie niż potencjał adiabatyczny. Wyniki innego 
testu (B. Sikora i wsp. '), w którym nie ograniczono zakresu 
energii do energii przybarierowych wydają się potwierdzać ten 
punkt widzenia. Co prawda, rozszerzenie zakresu energii przy 
zachowaniu czysto potencjałowego opisu reakcji syntezy (bes 
uwzględnienia efektów dyssypacyjnych) może prowadzić - jak już 
wspomniano uprzednio - do niejednoznaczności wyników. 

1.3 Krytyczny moment pędu czy krytyczny promień? 
Naszkicowany w poprzednim podrozdziale model daje jednozna¬ 

cznie określone ograniczenie przekroju czynnego na reakcje 
pełnej syntezy jądrowej w przestrzeni momentu pędu. Jeśli 
zaniedbamy kwantowo-mechaniczne efekty prowadzące do rozmycia 
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rozkładu współczynników transmisji to otrzymamy: 

T, = f1 dla X - Xcr (14) 

gdzie krytyczny moment pędu 1 odpowiada najniższej fali par¬ 
cjalnej, dla której jsanika jama w potencjale Y(r,l). Wobec 
fcpgo przy niskich energiach (pr̂ j- których dla fszyatxlch osią¬ 
galnych fal parcjalnych istniej? jama potencjału), przekrój 
czynny na pełną syntezę jądrową wynosi: 

gdzie R-g odpowiada położeniu bariery obliczanemu z warunków 

(16) 

a Yg jest wysokością bariery 

Aby uniknąć przybliżeń we wzorze (15) należy obliczyć wartość 
przekroju czynnego wyznaczając wartość \^&7i dla zadanej energii 
E ze wzoru 

Tutaj odległość Rg będąca położeniem bariery dla całkowitego 
potencjału V(r,lmax) jeat liczona z warunków (16) z włączeniem 
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członu energii odśrodkowej. 
Przy wyższych energiach, gdy odpowiadające zderzeniom pery¬ 

feryjnym krzywe całkowitego potencjału nie posiadają jamy, 
przekrój czynny na pełną syntezę jądrową jest zredukowany do 

y 

Przy zadanym potencjale jądrowym krytyczny moment pędu l c r może 
być obliczony z warunków 

d/r ~ u • (20) 

Wystarczająco dokładnym przybliżeniem analitycznym rozwiązania 
układu równań (20) jest wyrażenie wynikające z zerowania się 
tylko pierwszej pochodnej potencjału przy odległości r ustalo¬ 
nej na promieniu największego gradientu potencjału jądrowego. 
Przybliżony wzór wynikający z warunku zrównoważenia maksymalnej 
siły przyciągania jądrowego (obliczonej jak dla dwóch jednorod¬ 
nych kropli materii jądrowej) przez siłę odpychania kulombow-

/19/ 
skiego i siłę odśrodkową ma postać : 

r~z \^^z> - • (21) 
(Wszystkie występujące w tym wzorzt oznaczenia zostały już 
wprowadzone w poprzednim podrozdziale). 

Reasumując, model bazujący na założeniu, iż reakcja pełnej 
syntezy jądrowej może nastąpić jedynie w obszarze jamy całko¬ 
witego potencjału V(r,1) prowadzi do energetycznej zależności 
przekroju czynnego tych reakcji przedstawionej prostymi liniami 
A-B i B-E na rys.5. Na rysunku tym zależności energetyczna 



- 24 -

-z. 

N 

O o: :̂ lxi 
NI 
a. 

^Przekrój czynny na reakcję , <TR 

Rys. 5. Schematyczna Ilustracja energetycznej zależności prze¬ 
kroju czynnego na pełną ayntezę jądrową. Objaśnienia 
wszystkich oznaczeń podane są w tekście. 
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są przedstawione w funkcji B~1» a więc energia E rośnie z prawa 
na lewo. Konsekwencją takiego modelu jest gwałtowne załamanie 
wzrostu przekroju czynnego © 8yQi przy pewnej krytycznej 
ansrgii, 

(22) 

Pcwyś«j taj energii przewidywany jest spadek przekroju czynnego 

<o synt» ProPol*cJonalnie do 1/B. 
Większość danych doświadczalnych potwierdza fakt załamywa¬ 

nia się energetycznej zależności <3 avnt w^a^n^e w pobliżu 
energii krytycznej (22). Rozbieżności interpretacyjne powstają 
jednak przy próbach wyjaśnienia dalszago przebiegu funkcji 
wzbudzenia przy energiach znacznie przewyższających E c r. Mia¬ 
nowicie dane doświadczalne (bazujące na eksperymentach typu 
inkluaywnego) sugerowały w większości przypadków, że przy wyso¬ 
kich energiach przekrój czynny S ayut n i e m a * e 3 e zgodnie z 
zależnością (19)t lecz zmierza asymptotycznie ku pewnej skończo¬ 
nej (niezerowej) wartości. Wyniki te skłoniły do wysunięcia 
koncepcji "krytycznego promienia" (M. Lefort'31', J. Galin i 
wsp./32/, D.Glas i 0. Mosdl^33^). W pracy^33/ założono, iż 
wystarczającym warunkiem zajścia reakcji syntezy jądrowej jest 
osiągnięcie przez układ zderzających się jąder pewnej krytycznej 
odległości utożsamianej najczęściej z sumą promieni połówkowej 
gęstości, 

Rcr = C, + C 2 - (23) 

Wówczas dla energii podkrytycznych (E<E C ) przekrój czynny 
dany jest jak i w poprzednio omawianym modelu przez wyrażeni* 
(15), natomiast dla E > B c r przekrój czynny ne pełną syntezę 
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Jądrową jest określony przez maksymalną wartość momentu pędu 
przy zadanej energii i zadanym promieniu krytycznym: 

Stąd 

gdzie VftT, jest sumą potencjału kulombowskiego i Jądrowego dla 

er : 
er 

r=R 

Znak V c r zależy oczywiście od wzajemnej relacji pomiędzy poten¬ 
cjałem kulombowskim i jądrowym. Głębokości potencjałów bazują¬ 
cych na modelu kroplowym (zarówno adiabatycznego jak i "proxi¬ 
mity") roaną słabo ze wzrostem liczb masowych i atomowych 
uczestniczących w zderzeniu jąder. Dlatego też V c r systematy¬ 
cznie wzrasta wraz ze wzrostem iloczynu 2^2 zmieniając znak 
z ujemnego na dodatni dla odpowiednio ciężkich układów. D» Glas 
i U. Mosel/ ^' przewidywali zatem, że energetyczna zależność 

synt ^ a e n e r8i i E > B c r P o w i n n* by^ naogół malejąca (wzdłuż 
linii B-D na rys.5), ale nie wykluczali możliwości dalszego 
wzrostu przekroju czynnego 6 g y ^ powyżej energii krytycznej. 

Krótkiego wyjaśnienia wymaga ograniczenie związane % 
rozszczepieniem Jądra końcowego (Bf=0) przedstawione na rysunku 
5 linią C-D-E, Rozpatrując problem ograniczeń przekroju czyn¬ 
nego na reakcje syntezy oądrowej z punktu widzenia możliwego 
do utworzenia jądra złożonego (produktu reakcji syntezy) nale¬ 
ży brać pod uwagę również próg niestabilności jądra złożonego 
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względem rozszczepienia, S. Cohen i wsp.' ' podali metodę 
wyznaczenia granicznej wartości momentu pędu przy której azybko 
obracająca się kropla materii jądrowej musi ulec rozszczepieniu. 
Okazało się, że ten graniczny moment pędu rośnie prawie liniowo 
wraz ze wzrostem liczby masowej jądra złożonego osiągając war¬ 
tość około 100 13 dla jąder o A=100 f 150, a następnie maleje 
do zera dla jąder ciężkich o A> 250. Pakt zanikania bariery 
dla procesów rozszczepienia powyżej granicznej wartości momentu 
pędu oznacza iż dla takich wartości 1 synteza jądrowa nie noża 
nastąpić gdyż powstały w wyniku zderzenia układ złożony ulegnie* 
rozszczepieniu zanim nastąpi pełna ekwilibracja. Właśnie w nie¬ 
stabilności "docelowego" jądra złoconego względem rozszczepie¬ 
nia upatrywano na początku iat 70-tych przyczyn ograniczeń 

przekrojów czynnych na reakcje pełnej syntezy. Dopiero analiza 
/1 9/ ograniczeń w kanale wejściowym reakcji (J. Wilczyńskr , 

R. Bass' , D. Glas i U. Mosel^ ') wykazała, że pomijając 
układy bardzo ciężkie, właśnie wejściowy kanał reakcji daje 
znacznie niższe ograniczenie w momencie pędu i wobec tego jest 
czynnikiem limitującym dla przekrojów czynnych reakcji pełnej 
ayntezy jądrowej. 

Jeżeli koncepcja krytycznego promienia dla reakcji pełnej 
syntezy byłaby prawdziwa i funkcja wzbudzenia zmierzała aaympto-
tycznie do 3TRcr (zob. rys.5), to wówczas przy odpowiednio wyso¬ 
kiej energii zostałaby osiągnięta graniczna wartość momentu 

Bf=0 pędu, l c r , przy której zanika bariera dla rozszczepienia 
jądra złożonego (punkt D na rysunku 5). W rezultacie, przy 
dalszym wzroście energii, właśnie lc£ (jako niższe ogranicza¬ 
nie) stałoby się czynnikiem limitującym, a przekrój czynny 
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C, + począłby zmierzać asymptotycznie do eera wzdłuż linii 
D-E, zgodnie z wyrażeniem 

Istniejące dane doświadczalne pozwalają bez żadnej wątpli¬ 
wości wykluczyć niestabilność jądra złożonego względem rozszcze¬ 
pienia jako przyczynę ograniczeń przekrojów czynnych na reakcje 
pełnej syntezy dla szerokiego zakresu energii i liczb masowych 
zderzających się jąder. Powracając jeszcze raz do rys.5, 
oznacza to, iż funkcje wzbudzenia nie przebiegają po drode* 
A-c-E, lecz załamują się już przy znacznie niższych energiach, 
a mianowicie w punkcie B« (Powyższe stwierdzenie nie dotyczy 
oczywiście bardzo ciężkich układów, dla których niestabilność 
względem rozszczepienia występuje już przy energiach przybarie-. 
rowych, tzn. punkt C pokrywa się z punktem A). Wciąż otwartym 
problemem pozostaje natomiast kwestia co jest czynnikiem limi¬ 
tującym przekroje czynne na reakcje pełnej syntezy w wejściowym 
kanale reakcji: czy warunek znalezienia się układu w obszarze 
jamy całkowitego potencjału (co pociąga za sobą przebieg funkcji 
wzbudzenia wzdłuż linii A-B-E), czy też wystarcza osiągnięcie 
dostatecznie małej odległości R„_ bez względu na działanie 
odpychającego potencjału (wówczas funkcja wzbudzenia będzie 
miała przebieg A-B-D-E). Jak już uprzednio było powiedziane, 
wcześniejsze wyniki eksperymentów sugerowały raczej tę drugą 
ewentualność. Eksperymenty te polegały jednak głównie na iden¬ 
tyfikacji produktów rozpadu układu złożonego bez możliwości 
sprawdzenia na jakiej drodze te produkty powstały - czy w wyni¬ 
ku procesów wyparowania z jądra złożonego, czy też prze7, emisję 
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szybkich cząstek, tzn. w procesach przedekwilibracyjnych. 
Odkrycie reakcji niepełnej syntezy jądrowej ukazało od razu 
jak bardzo zawyżone mogą być wyniki inkluzywnych pomiarów prze¬ 
krojów czynnych na pełną syntezę jądrową. Do kwestii tej po¬ 
wrócimy jeszcze w końcowej części niniejszej pracy. W tym 
miejscu przytoczymy jedynie wręcz szokujący wynik niedawnej pra¬ 
cy (p. Gontier i wap.^3 ' ) , w której metodą koincydencji 
cząatka-cząstka zdołano wyodrębnić częśó przekroju czynnego 
odpowiadającą pełnej ekwilibracji od przekroju csynnago inklu-
zywnego, który w tradycyjnych pomiarach był utożsamiany z prze-
ki-ojem C2.yanjm na pełną syntezę jądrową, W reakcji C+Ti przy 
stosunkowo wysokiej energii jonów 0 wynoszącej 310 MeV zmie¬ 
rzono/3 6/: 

C 3 t (pełna ekwilibracja; :£ 314- mb 

oraz 
6" g t"(pełna ftkwilibracja+ niepełna ekwilibracja)=1130^80 mb. 

Ten drugi wynik, jak wiekszośó tego typu pomiarów dość dobrze 
zgadza się z przewidywaniami modelu opartego na koncepcji kry¬ 
tycznego promienia (1237mb dla potencjału (1)f(2),(8) i (9)). 
Tymczasem prawdziwa wartość przekroju czynnego na reakcję pełnej 
syntezy jądrowej okazuje się być conajmniej 4 razy mniejsza 
(sdołano określić jedynie górną granicę przekroju czynnego), co 
zgadza się z przewidywaniami modelu krytycznego momentu pędu. 
opartego na kryterium istnienia jamy w całkowitym potencjale. 
Z równań (19) i (21) otrzymujemy bowiem O 8 t=221 mb. 

Przytoczony tu wynik jak również badania reakcji niepełnej 
syntezy jądrowej (które będą dyskutowane w dalszej części ni¬ 
niejszej pracy) wydają sie rozstrzygać istniejący od kilku lat 
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a dylemat wyboru pomiędzy koncepcją krytycznego momentu pędu 
iconcepcją krytycznego promienia. 

1.4 j^asa_dnicj!e__wyjUki^^ 
Przedmiotem rozważa/, w dw>5er. poprzednich podrozdziałach 

były reakcje pewnej syntezy .jądrowej. Obecnie zajmiemy się 
innymi reakcjami, które - jak gugerował rys,1 - rozgrywają się 
w głębokim obszarze peryferyjnym, poT̂ yże.j krytycznego momentu 
pędu dla reakcji pełnej s-nt^zy jądrowe j . wnioski s formuł ov,t nr 
w podrozdziale 1,3 sugerują, iż powyżej energii krytycznej 
ianej pryrażeniern (22) należy oczekiwać pojawienia sie całej 
klasy reakcji nie zachodzących przes; stadiom pełnej iVtcvrilibra-
cji, & równocześnie nie będących jeanostopniowyini reakcjami 
wprost. Udział tej nowej klasy reakcji w bilansie przekroju 
czynnego <5^ powinien silnie rosnąć z energią. 

Z reakcjami, o których tu mowa zetknięto się od strony 
Goświadczainej już w latach 6O-tych. 7? prostych eksperymen¬ 
tach polegających na detekcji radioaktywnych produktów zatrzy¬ 
manych w foxiach absorpcyjnych (R. Kaufxan i R„ r/olf gar.g/t?r' , 
J. Wilcsy.-'.ski i wsp.' '') stwierdzono istnienie reakcji charak¬ 
teryzujących 3ię znacznym przekazem masy i dużym stopnie:a nie-
elastyczności. Dalsze badania tych reakcji były prowadzone 
na początku lat 70-tych, już z zastosowaniem techniki telesko¬ 
powej AE,E i detektorów półprzewodnikowych, co umożliwiło 
dokładne pomiary widm energetycznych i nie ograniczało w żad¬ 
nym stopniu zbioru jąder końcowych podlegających detekcji. 
V7szyatkie eksperymenty z tego okresu ograniczały się jednak do 
pomiarów inkluzywnych i wobec tego wnioski dotyczące mechanizmu 
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reakcji nie zawsze mogły być jednoznaczne. 
Rysunki t i 7 pokazują typowy zbiór inkluzywnie raiei-aonych 

widm energetycznych cząstek naładowanych. W badanej reakcji 
tarcza 1-^Tb była bombardowana jonami ^* o energii 140 MeY. 
Jik- widać, w reakcji tej produkowanych jest wiele cząstek, prze¬ 
ważnie lżejszych od cząstki bombardującej. Energia odpowiada¬ 
jąca maksimum w rozicładzie energetycznym systematycznie maleje 
wraz z malejącą masą rejestrowanej cząatki, Oznacza to, że 
reakcje te nie są procesami przekazu nukleonów do niskowzbudzo-
n.yeh stanów końcowych, gdyż wówczas widma energetyczne powinny 
być zlokalizowane w pobliżu progów energetycznych liczonych dla 
raakcji bin-irnych, Q?c-> zaznaczonych strzałkami na rys, 6 i 7. 
Gdyby obserwowane cząstki powstawały w wyniku reakcji binarnych 
to maksima rozkładów energetycznych odpowiadałyby bardzo wyso¬ 
kim energiom wzbudzenia produktów końcowych jądra tarczy (np. 

7 166 
tr przypadku emisji Li końcowe jądro Tir. byłoby wzbudzone do 
energii około 40 MeV). Tak dużych wzbudzeń, można oczekiwać na 
gruncie prostego modelu "optymalnego Q-reakcji% zakładając że 
reakcje przekazu rr.agy zachodzą w zderzeniach peryferyjnych 
(nieco "głębiej" niż reakcje wprost), z zachowaniem kierunku 
trajektorii kulombowskiej i zachowaniem średniego pędu przeka¬ 
zywanych nukleonów. Model taki został zaproponowany przez 
Siemensa i wsp.^7/. Tutaj podamy "przepis" obliczania opty¬ 
malnego Q-reakcji w nieco zmodyfikowanej formis uwzględniającej 
zindywidualizowane dla każdego kanału reakcji oddziaływanie 
potencjałowe. 

Jeśli w reakcji A(B,C)D m nukleonów jest przekazywanych 
od A do B a n nukleonów w odwrotnym kierunku (od B do A), to 
przy powyższych założeniach otrzymujemy relację wiążącą pred-



- 32 -

60 -
40 
20 
0 

60 
40 
20 
0 

100 
OT 50 

i o 
o u 

60 
4O 
20 

0 

1500 
1000 
500 

-op t 

l59Tb('V'°Be) 

l 3 9Tb( l 4N. 9Be) 

l 5 9Tb( l 4N.7Ll) 

l 5 9Tb( l 4N.6Li) 

l 5 9Tb( I 4N.a) 

—1 1 1 n— 
20 40 60 BO 100 120 

EJECTILE ENERGY (MeV) 
140 

Eys. 6. Inkluzywne widma energetyczne lekkich fragmentów o 
1:ŁZ£4. Wartości Q oznaczają progi energetyczne 

oo 

reakcji binarnych a Qo_+ są wartościami optymalnego 
Q-reakcji liczonego według wzoru (30). (Z pracy' ). 



- 33 -

l 5 9Tb( ( 4N. l 3 ' l 6O) 
4 0 

2 0 •-
I 

0 — 

1000 - l5STb(l4N.l5N) 

500 f-

400 r f 5 9Tb( l 4N.'3C) 
i 

200 !-

o o 159Tb( l 4N, l 2C) 
400 r-

200 -

60 
40 
20 

0 

200 

100 

0 

100 

50 

l5STb('4N,'2B) 

I59TW/I4 Tb( l 4N.MB) 

- l59 T b ( K N i l0 B ) 

4 0 6 0 80 

{** 

— i — 
100 

— I — 
120 140 

EJECTILE ENERGY (MeV) 

Rys. 7. Inkluzywne widma energetyczne lekkich fragmentów o 

5 ź Z i 8 . Oznaczenia jak na rys. 6, (Z pracjr ' ) . 



- 34 -

kości ruchu względnego tuż przed reakcją (f ±n i tuż po reakcji 
trf, obie liczone w konfiguracji kontaktowaj, na promieniu naj¬ 
większego zbliżenia R: 

(28) 

(Symbole A,B,C,D traktujemy tu jako liczby masowe), 
Relacja ta pozwala obliczyć przewidywane optymalne Q-reakcji 
dla zderzenia stycznego: 

gdzie E|.(«3) i Ein(°°) są energiami kinetycznymi odpowiednio po 
i przed reakcją dla r=°o. Wartości energii kinetycznej v; kon¬ 
figuracji kontaktowej, Bin(R) i Ef(R), dla których evoajja si? 
relacja (28) można powiązać z energiami w nieskończoności 

Ef (R) = E f (o«) - Uf (R) - E f* X . 

Tutaj Uj_ (R) i U^(R) są energiami potencjalnymi układu odpowied¬ 
nio w wejściowym i wyjściowym kanale reakcji, określonymi przez 
wartość potencjału jądrowego i kulombowskiego na odległości 
r=R (U(R)=VN(R)+VC(R)). Siemens i wapółpracownicy^37^ zakładali 
możliwość pewnych strat energii kinetycznej układu w wejściowym 
i wyjściowym kanale reakcji (odpowiednio E±^x i E f

e x ) , nie 
związanych bezpośrednio z przekazem określonej grupy nukleonów. 
Testy numeryczne wykazały, że E±^ i E f

e x można traktować łącz¬ 
nie (Eex=Ei*x + Ef

ex) przypisując całą wartość E e x wejściowemu 
kanałowi reakcji. Stosując wzór (28) otrzymujemy wówczas 
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(30 

gdzie _f-iln jest masą zredukowaną układu w wejściowym kanale 
reakcji. Zaznaczona na rys.6 i 7 wartości optymalnego 
Q-reakcji sostały obliczone według wzoru (30) przy uwzględnie¬ 
niu zindywidualizowanych wartości potencjału jądrowego w kanale 
wyjściowym. Do obliczań użyto potencjału jądrowego w formie 
Saxona-'^codsa z parametrami wyznaczonymi z warunków brzegowych 
aakładanych przez model kroplowy (wzory (1), (2), (81 i (9)). 
Najlepsza zgodność z danymi eksperymentalnymi otrzymano przyj-
aując dla jtdyneco parametru obliczeń E wartość 10 Mc7, 
Promień P został wzięty jako równy saunie promieni połów!'cws^ 
gęstości . Zgodność oszacowań modelowych z danymi ekspery¬ 
mentalnymi może być traktowana jedynie jako sugestia, iż badane 
reakcje są reakcjami dwuciałowymi. Podobne relacje kinematyczne 
występują bowiem również w przypadku 3-ciałowych reakcji rozer¬ 
wania (breakup) cząstki bombardującej, dla których zachowana 
Jest w przybliżeniu prędkość fragmentów przed i po reakcji. 

Przytoczony powyżej "przepis" wyznaczania optymalnego 
Q-reakcji może być w sposób bardzo prosty uogólniony dla zde¬ 
rzeń innych niż styczne (J. ffilczyński i wap. ), jeśli zało¬ 
żyć, że w pswnej odległości następuje całkowita dyssypacja 
energii związanej z radialną składową prędkości. Założenie 
całkowitego wyhamowania ruchu w kierunku radialnym można uzasad¬ 
nić efektami działania zasady Pauliego lub - w kategoriach 
makroskopowych - nieściśliwością materii jądrowej. Dla prosto¬ 
ty można założyć, że działanie sił dyssypacyjnych w kierunku 
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radialnym jest zlokalizowane dla danej trajektorii w jednym 
punkcie r=Rmin. Idea tego prostego modelu przedstawiona jest 
na rys,8. Model ten z wielkim powodzeniem stosowany był przea 
G.K. Gelbke i wsp.'^8/ przy interpretacji relacji, kinematycz¬ 
nych dla szeregu produktów reakcji w układzie b0+ Pb, w 
szerokim zakresie energii jenów 1'0 od 9 V.eV/nukleon do 
19 MeV/nukleon. 

Eksperymenty inkluzywne prowadzone z zastosowaniem tech¬ 
niki teleskopowe,! i magnetycznej (głównie prace prowadsone w 
L'IflJ w Dubne j / ' ̂ °' ), doprowadziły na początku lat 70-tych 
do odkrycia tzw. reakcji głęboko-nieelastycznych. % ridir.ech 
energetycznych cząstek produkowanych n reakcjach c.U rKokonowych 
zaobserwowano pod pewnyn.i kątami dwa raaksima. Jedno z tych 
maksimów odpowiadało praktycznie całkowitej relaksacji energii 
kinetycznej w konfiguracji kontaktowej (energia końcowa równała 
się w przybliżeniu energii odpychania kulombowskiego obu jąder 
końcowych), a drugie maksimum zlokalizowane przy wyższych ener¬ 
giach spełniało z grubsza relacje kinematyczne optymalnego 
Q-reakcji. Pierwsza interpretacja takiego kształtu widm ener¬ 
getycznych została zaproponowana przez J. Wiiczyńskiego i 
wiązała się z sugestią potraktowania niezachowawczych oddziały¬ 
wań zderzających się jąder atomowych jak w klasycznym problemie 
ruchu z udziałem sił tarcia. Posługując się pojęciem trajekto¬ 
rii, wzdłuż której oprócz sił zachowawczych (potencjałowych) 
działają również siły niezachowawcze - możemy śledzić sukce¬ 
sywny proces dyssypacji energii. Należy oczekiwać, iż w miarę 
zmniejszania się wartości momentu pędu (a tym samym i parametru 
zderzenia) wzrasta nie tylko oddziaływanie potencjałowe ale 
również intensyfikują się oddziaływania niezachowawcze. Powin-
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Rys. 8. Schematyczna ilustracja modelu optymalnego Q-reakcji 
z całkowitą dyssypacją składowe^ radialnej prędkości. 
6. i 0 f są odpowiednio kątami rozproszeń w kanale 
wejściowym i wyjściowym. Całkowity kąt rozproszenia 
e=91+9f+jj7'-<f. (Z pracy/5/). 
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niśmy obserwować dwa skorelowane efekty przedstawione schema¬ 
tycznie w dolnej części rysunku 9: odchylanie się trajektorii 
w kierunku malejących kątów (spowodowane wzrastającym potencja¬ 
łem przyciągania jądrowego) oraz zmniejszanie się energii cząs¬ 
tek (będące wynikiem coraz intensywniej działających sił nieza-
chowawczych). W przypadku zderzeń z odpowiednio małymi wartoś¬ 
ciami B^in, trajektorie cząstek odchylane są w stronę ujemnych 
Lcjtów. Sugerowana na takim gruncie korelacja pomiędzy kątem 
odchylenia i końcową energią powinna odzwierciedlać się w poata-
ci grzbietu na mapie przekroju czynnego C5(O,E) - górna część 
rys. 9. Dolna gałąź tego rozkładu energetyczno-kątowego inter¬ 
pretowana jest jako wynik "orbitowania" (trajektorie z l«l c r) 
fragmentów odchylanych w stronę ujemnych kątów. Energia końco¬ 
wa tych "orbitujących" fragmentów równa się w przybliżeniu 
energii oddziaływania kulombowakiego dla konfiguracji końcowej. 
Idee te skonkretyzowane w matematycznej formie (K. Siwck-
Wilczyńska i J. Wilczyński' ') były jedną z pierwszych prób 
makroskopowego opisu reakcji głęboko-nieelastycznych. 

Im większa jest różnica między wartościami l m a x i l c r tym 
większą rolę w całkowitym bilansie przekroju czynnego będą 
odgrywać różnego typu reakcje dwuciałowe oraz procesy wielocia-
łowe. Jednym rodzajem reakcji dwuciałowych są wspomniane wyżej 
reakcje głęboko-nieelastyczne, które odgrywają szczególnie dużą 
rolę dla układów ciężkich, małych transferów masy i dużych 
energii bombardujących cząstek. Niniejsza praca poświęcona jest 
głównie badaniom układów bardzo asymetrycznych (o stosunku 
liczb masowychMD.1) dla których oddziaływania głęboko-nieelas¬ 
tyczne nie są dominującym mechanizmem reakcji dwuciałowych. 

Jak już wspomniano, produkty reakcji binarnych które są 
obserwowane 
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cross stction 
contours 

Icrit Imax 

Rys<. 9. Schemat ilustrujący zależności energetyczno-kątowe 
przekroju czynnego dla reakcji ciężkojonowych w przy¬ 
padku gdy zachodzą oddziaływania głęboko-nieelastyczne. 
(Z pracy / 4 1 /). 
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w zderzeniach układów bardzo asymetrycznych odpowiadają w prze¬ 
ważającej części zwiększaniu stopnia asymetrii. » tradycyjnym 
nazewnictwie odnoszonym do lekkiej cząstki bombardującaj i 
ciężkiego jądra tarczy reakcje te noszą nazwę reakcji zerwania 
(strippingu) nukleonów. Przekroje czynne dla reakcji przekazu 
ładunku w stronę lekkiego jądra są dużo mniejsze od przekrojów 
czynnych reakcji zerwania tej samej liczby protonów. Efekt ten 
jest prawdopodobnie wynikiem zależności prawdopodobieństwa 
reakcji od efektywnego Q-reakcji dla konfiguracji kontaktowej. 

W gruncie rzeczy, eksperymenty inkluzywne z pierwszej po¬ 
łowy lat 70-tych nie mogły dać jednoznacznej odpowiedzi na za¬ 
sadnicze pytanie czy obserwowane produkty reakcji zerwania nu¬ 
kleonów powstają w binarnych reakcjach transferu nukleonów czy 
tea w reakcjach z trzema ciałami w stanie końcowym. Z tego 
punktu widzenia faktem o dużym znaczeniu było zaobserwowanie' "* ' 
ścisłej korelacji zmierzonych przekrojów czynnych z progowymi 
wartościami Q-reakcji (Q ), liczonymi przy założeniu że reak-
cja jest binarna. Istnienie takiej korelacji stanowiło pier¬ 
wszy bardzo silny argument przemawiający za tym, że w badanym 
obszarze energii (7 - 10 MeV/nukleon) znaczna część produktów 
reakcji powstaje rzeczywiście w binarnych reakcjach transferu 
masy i ładunku. 

Mierzone przekroje czynne dla określonej grupy produktów 
reakcji o tej samej liczbie przekazanych protonów wykazują w 
wielu przypadkach niemal idealnie eksponencjalną zależność od 
Q__. Przekroje czynne mogą więc być spararaetryzowane w postaci 
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gdzie f (Z) Jest funkcją zależną jedynie od ładunków przed i po 
reakcji, a T jest parametrem (symbol ten od razu 3ugeruje pew¬ 
ne analogie termodynamiczne). 

Interpretacja empirycznej zależności (31) stanowi po dziś 
dzień otwarty problem mimo ponawianych wielokrotnie prób wyjaś¬ 
nienia teoretycznego. Zależność (31) mogłaby byc prosto wyjaś¬ 
niona gdyby obserwowane reakcje zachodziły przez stadium jądra 
złożonego. Taka interpretacja była sugerowana przez Abdul-
Magda'*3', jednakże jest ona z gruntu fałszywa, gdyż obserwowane 
rozkłady kątowe oraz widma energetyczne wykluczają możliwość 
równowagi statystycznej jako stadium pośredniego. J. Bondorf i 
wgp.' *', świadomi tych trudności wysunęli koncepcję częściowej 
równowagi statystycznej. W ich modelu stanem pośrednim jest 
silnie oddziaływujący dwujądrowy układ złożony, w którym ekwi-
libracji ulegają te stopnie swobody, które związane są z wymia¬ 
ną nukleonów w kierunku osi symetrii układu (miarą populacji 
tych stopni swobody jest liczba stanów jednocząstkowych o magne¬ 
tycznej liczbie kwantowej 1 =0). Postulowana częściowa równowa-

—21 
ga statystyczna jest osiągana w czasie krótszym niż 10 s, gdyż 
jest to górna granica skali czasowej obserwowanych reakcji, 
oszacowana na podstawie kształtu rozkładów kątowych. Pormalizu-
jąc koncepcję częściowej równowagi statystycznej Bondorf i 
współpracownicy założyli, że prawdopodobieństwa reakcji (a więc 
i przekroje czynne) są proporcjonalne do gęstości stanów końco¬ 
wych liczonych dla wynikającej z modelu energii wzbudzenia. 
Całkowita energia wzbudzenia dla danego kanału reakcji może być 
oszacowana jako 



- 42 -

gazie Qo t jest dane wyrażeniem (30). Podstwawowym problemem 
jest zatem odpowiedź na pytanie Jaka część energii wzbudzenia 
(32) może być odniesiona do stanów w częściowej równowadze 
statystycznej. Bondorf i współpracownicy założyli, że cała 
zmiana energii kinetycznej układu liczona w konfiguracji kontak¬ 
towej (pierwszy człon we wzorze (30)) nie ulega termalizacji. 
Argumentem przemawiającym za takim założeniem jest leżący u 
podstaw modelu optymalnego Q-reakcji obraz przekazu nukleonów 
z zerową składową pędu w kierunku osi symetrii układu. Pierwszy 
człon we wzorze (30) można więc interpretować jako wkład do 
rotacyjnych stopni swobody. Po odrzuceniu pierwszego członu 
pozostaje zatem w wyrażeniu na optymalne Q-reakcji jedynie róż¬ 
nica energii potencjalnych, a więc wyrażenie (32) redukuje się 
do 

B*. Q g g - Uf(R) + 0 l n(R)« Q g g - Qc . (33) 

Q „ 
R (34) 

W dyskutowanym tu modelu częściowej równowagi statystycznej 
autorzy zakładali, że w układach asymetrycznych decydujący 
wkład do gęstości stanów końcowych daje ciężki fragment. Przy 
zastosowaniu stało-temperaturowego wzoru na gęstość stanów 
autorzy ci otrzymali wyrażenie zgodne i empiryczną zależnoś¬ 
cią (31). 

Trudno jest uznać naszkicowany tu model częściowej równo¬ 
wagi statystycznej za zadawalające wyjaśnienie obserwowanych 
doświadczalnie relacji pomiędzy przekrojami czynnymi. Abstra¬ 
hując od dyskusyjności szeregu założeń model ten nie zdaje 
sprawy z zależności przekrojów czynnych od liczby przekazanych 
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protonów. Wyrażenie (33) sugeruje bowiem regularną i ściśle 
określoną zależność przekrojów czynnych od Qc co nie znajduje 
potwierdzenia w większości danych doświadczalnych. Innym, 
również nie wyjaśnionym na gruncie modelu Bondorfa i współpra¬ 
cowników faktem doświadczalnym jest ograniczenie występowania 
korelacji pomiędzy przekrojami czynnymi i wartościami Q 
Jedynie do obszaru wielonukleonowego strippingu, a więc do znacz¬ 
nego przekazu masy i ładunku od jądra lekkiego do ciężkiego. 
Dla reakcji z zerwaniem niewielkiej liczby protonów oraz dla 
reakcji wychwytu protonów nie ob3erwuje się regularnej zależ¬ 
ności przekrojów czynnych od Q__. 

W przypadku pomiarów inkluzyvjn.vch problem ode tępa tv» od 
eksp-jryirten ta i.ne j zal •żnot.ci O'.- komplikuje się dodatkowo na 
skutek tego., że część obserwowanych j nkluzywnie produktów 
reakcji może m e pochodzić z binarnych reakcji transferu nukleo¬ 
nów. Jak pokazały eksperymenty wykonane przez Gelbke'go i 
wsp.'^ ' korelacja pomiędzy przekrojami czynnymi i wartościami 
Q_. pogarsza się w miarę wzrostu energii i załamuje się całko-
wicie przy energiach wynoszących około 20 MeV/nukleon. Jest 
wysoce prawdopodobne, że względny wkład procesów 3-ciałowych 
do inkluzywnego przekroju czynnego na produkcję wybranego jądra 
końcowego wzrasta z energią, i wobec tego wyniki eksperymentów 
inkluzywnych przy wyższych energiach przestają odzwierciedlać 
relacje typowe dla procesów binarnych. 

Dokonując przeglądu najważniejszych wyników uzyskanych w 
oparciu o eksperymenty typu inkluzywnego należy podkreślić wy¬ 
różniającą się rolę cząstek <X wśród wielu innych obserwowanych 
produktów reakcji. Już na początku lat 60-tych Britt i Quinton 
/45/ zaobserwowali iż w zderzeniach jonów C, TK i 0 o 
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energiach około 10 MeV/nukleon z różnymi jądrami tarczy produ¬ 
kowane są cząstki ex z olbrzymimi przekrojami czynnymi, rzędu 
1 bania. Późniejsze eksperymenty pokazały, że również w reak¬ 
cjach wywołanych przez ciężkie jony (np„ 3 czy Ar) - * 
przekroje czynne na produkcję cząstek OC są wyjątkowo duże. 
Widma energetyczne obserwowanych cząstek ex rozciągają się ns 
obszar stosunkowo wysokich energii, znacznie przewyższających 
typowe energie dla procesów wyparowania cząstek alfa z jądra 
złożonego. Również rozkłady kątowe nie dają się wytłumaczyć 
na gruncie mechanizmu tworzenia jądra złożonego, gdyż wykazują 
one silną asymetrię względem kąta 90 . co świadczy iż obserwo¬ 
wane cząstki CX w przeważającej części są produkowane w proce¬ 
sach szybkich o skali czasowej porównywalnej z czasem 
zderzenia. F/ysoce wydajną produkcję cząstek ex próbowano in¬ 
terpretować na gruncie mechanizmu rozrywania (breakup) lub frag-
mentacji cząstek bombardujących. W przypadku jonów ^C lub 

0 taka interpretacja jest dość prawdopodobna. Jednakże przy 
bliższej analizie wyników zawsze powstawały trudności w uzyska¬ 
niu konsystentnego wyjaśnienia wszystkich aspektów mechanizmu 
tych reakcji. W gruncie rzeczy problem produkcji "szybkich" 
cząstek ex pozostał na przestrzeni kilkunastu lat niewyjaś¬ 
nioną do końca zagadką. Do problemu tego powrócono w końcu lat 
70-tych stosując już jakościowo nowe techniki badań eksperymen¬ 
talnych, a mianowicie metody koincydencyjne. 

Dokonany w tym rozdziale przegląd stanu badań jaki był 
aktualny w połowie lat 70-tych ukazuje, iż eksperymenty typu 
inkluzywnego nie pozwalały na wyciągnięcie jednoznacznych 
wniosków dotyczących mechanizmu reakcji. Zaistniała zatem ko-
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nieczność podjęcia szerokiego programu badań typu ekskluzywnego, 
wymagających zastosowania bardziej zaawansowanych technik eks¬ 
perymentalnych. 

2. BADANIA REAKCJI CIEŻKOJONOWYCH USTODĄ KOINCYDENCJI CZĄJ5TKA-
GAMLUl ORAZ CZASTKA-CZASTKA 

2.1 Metodyka badań w eksperymentach typu ekskluzywnego. 
W tym rozdziale zostaną omov/ione wyniki badań przeprowa¬ 

dzonych prsez autorkę we współpracy z Akceleratorowym Instytu¬ 
tem Fizyki Jądrowej w Groningen w ramach długofalowego polsko-
holenderskiego programu badań mechanizmu reakcji ciężkojonowych. 
Program ten wychodził z założenia iż wyraźny postęp w zrozumie¬ 
niu mechanizmu reakcji ciężkojonowych jest możliwy jedynie na 
drodze eksperymentów typu ekskluzywnego, w których rejestrowane 
są (i identyfikowane) co najmniej dwa końcowe produkty oddzia¬ 
ływania jądrowego. 

Eksperymenty typu ekskluzywnego polegają na stosowaniu 
różnorodnych technik koincydencyjnych. Charakteryzują się one 
małą wydajnością i wobec tego są badaniami bardzo trudnymi i 
czasochłonnymi. S? okresie gdy omawiany tu program badawczy był 
podejmowany, eksperymenty typu ekskluzywnego o podobnej skali 
trudności były inicjowane jedynie w bardzo nielicznych labora¬ 
toriach. Celem programu było rozwiązanie szeregu nierostrzyg-
niętych problemów i niejasności, które pozostały po etapie 
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eksperymentów inkluzywnych. 
Historycznie biorąc, pierwsze eksperymenty miały na celu 

zbadanie mechanizmu odpowiedzialnego za produkcję wspomnianych 
w poprzednim rozdziale cząstek oc (obserwowanych w eKfj 
tach inkluzywnych przez Pritta i Quintona' ^''), okręcenie 
relacji kinematycznych i lokalizacji tych reakcji w przestrzeni 
momontu pędu. Bardzo ciekawe wyniki tycn pierwszych eksperymen¬ 
tów skłoniły do znacznego rozszerzenia programu badaii w celu 
uzyskania podobnych informacji o wszystkich możliwych kanałach 
reakcji. Tak szeroko zakrojony program badań wymagał stosowa¬ 
nie całego szeregu różnych unikalnych metod eksperymentalnych 
takich jak: 
* ) koincydencje cząstka naładowana-promieniowanie "p ł 
2) koincydencje cząstka n-iłaaowana-promieniowanie'•p -filtr 

krotności promieniowania ~r t 
3) koincydencje cząstka naładowana-cząstka naładowana. 
Połączenie ze sobą dwu tak bardzo różnych metod eksperymental¬ 
nych jak detekcja cząstek naładowanych i detekcja promieniowa¬ 
nia -p stosowanych dotychczas do badań w dość odległych od 
3iebie zagadnieniach otworzyło jakościowo nowe możliwości 
eksperymentalne. 

Poniżej podany jest opis metodyki zastosowanej w badaniach 
reakcji 12C+i6OGd i 14N+159Tb przy użyciu wymienionych wvżej 
technik eksperymentalnych. 

2.1.1 Koincydencje cząstka naładowana-promieniowanie y 
W półksiężycowej komorze rozproszeń umieszczono teleskop 

półprzewodnikowy AE-E o dobrej masowej zdolności rozdzielczej. 
Na rys. 10 pokazano typowe widmo AE-E 9łużące do identyfikacji 
cząstek naładowanych. Ze względu na konieczność otrzymania 
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Rys. 10. Przykład widma AE-E zmierzonego przy pomocy teleskopu 
półprzewodnikowego z detektorami AS i E o grubościach 
wynoszących odpowiednio 50 jtm i 5 mm. 
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dobrej masowej zdolności rozdzielczej dla cząstek o Z£ 8 
stosowano cienki (~ 50^m) detektor &E, co z kolei uniemożliwia¬ 
ło jednoznaczną identyfikację protonów, deuteronów i jąder 
trytu. Teleskop ustawiony był pod kątem 20°. Wybór tego kąta 
był podyktowany kształtem rozkładów kątowych badanych cząstek 
naładowanych. Różniczkowe przekroje czynne d.C/d.0 posiadają 
bowiem maksimum dla kątów w pobliżu 8*20° dając największy 
wkład do całkowitych przekrojów czynnych. 

Cienka ściana komory równoległa do kierunku wiązki umożli¬ 
wiała ustawienie detektora Ge(Li) w niewielkiej odległości od 
tarczy. Detektor ustawiony był pod kątem 90° w stosunku do 
kierunku wiązki. Koincydencje impulsów z detektora czystek na¬ 
ładowanych i detektora promieniowania "y rejestrowane były zda¬ 
rzenie po zdarzeniu na taśmach magnetycznych. Rejestrowano 
sygnały AE, E i E-*- oraz czas At pomiędzy impulsami z detek¬ 
torów E i E.-J- . Dane opracowywano w reżimie "of line". Dla 
każdego z rejestrowanych w teleskopie ziE-E nuklidów (od He do 

0) otrzymywano towarzyszące tej cząstce promieniowanie y . 
Jest to promieniowanie V1 związane głównie z deekscytacją wzbu¬ 
dzonego ciężkiego jądra końcowego. 0 ile ciężkie produktv 
reakcji są jądrami o dobrze znanych schematach rozpadu, promie¬ 
niowanie to pozwala na jednoznaczną identyfikację danego pro¬ 
duktu końcowego. Dzięki możliwości określenia masy i ładunku 
lekkiego i ciężkiego fragmentu opiscna powyżej metoda koincy¬ 
dencji cząstka naładowana-promieniowanie y pozwala wydzielić 
reakcje dwuciałowe spośród różnych innych kanałów reakcji. 

Informacje zapisane na taśmach magnetycznych pozwalają 
również odtworzyć 7/idma cząstek naładowanych pochodzących ze 
ściśle określonych kanałów reakcji. rrojekcja taka polega na 
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selekcji przypadków koincydencji z określonymi liniami f -

charakterystycznymi dla interesującego nas kanału reakcji. 
Generowane w taki sposób widma cząstek muszą być skorygowane 
poprzez odjęcie tła odpowiadającego ciągłej składowej w koincy¬ 
dencyjnych widmach 'Y' • z tego względu metoda ta może być sto¬ 
sowana jedynie w pewnych wyselekcjonowanych przypadkach. 

Jak będzie pokazane w dalszej części pracy, niezwykle cen¬ 
nych informacji dostarczają pomiary absolutnych przekrojów 
czynnych, która mażna wyznaczyć w oparciu o dane koincydencyjne 
czastka-promienio^/anie y . Pomiary takie są bardzo trudne, wy¬ 
magają dużej staranności w zbieraniu i opracowywaniu danych 
oraz wykonania wielu dodatkowych testów. Zapewne z tych wzglę¬ 
dów omawiany cykl eksperymentów jest jedynym dotychczas źródłem 
danych o absolutnych wartościach przekrojów czynnych wyznaczo¬ 
nych metodami ekskluzywnymi. Absolutną wydajność detektora 
Ge(Ll) wyznaczano w każdym eksperymencie ustawiając w miejscu 
tarczy kalibrowane źródła promieniotwórcze. Analiza względnych 
intensywności przejść "r* wymagała wprowadzenia całego szeregu 
poprawek związanych ze schematami rozpadu obserwowanych jąder 
końcowych. Dla parzysto-parzyst>ch izotopów założono, że cała 
siła przejść *r koncentruje się w najniższych poziomach pasma 
rotacyjnego zbudowanego na stanie podstawowym. Dla jąder 
nieparzysto-parzystych i nieparzysto-nieparzystych siła przejść 
TT rozkłada aię na kilka konkurujących pasm rotacyjnych. Ana¬ 
liza widm jest niezwykle skomplikowana i wymaga dobrej znajo¬ 
mości schematu rozpadu, wraz ze względnymi intensywnościaml 
przejść. W niektórych przypadkach koincydencyjne widma Tf 
okazały się tak skomplikowane, że można było jedynie oszacować 
górne- granice przekroju czynnego. W obliczeniach absolutnych 
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przekrojów czynnych zrobiono upraszczające założenie, że roz¬ 
kład kątowy koincydencyjnego promieniowania y jest izotropowy, 
n niedawno opublikowanej pracy K. leki i wsp.' ' pok-zall, że 
rozkład promieniowania Y" będącego w koincydencji z cząstkami 
naładowanymi odbiega nieco od rozkładu izotropowego i posiada 
nieregularny kształt. Systematyczny błąd w wartościach absolut¬ 
nych przekrojów czynnych związany z tyra efektem nie powinien 
jednak przekraczać 2C". Dalszym krokiem w kierunku oszacowania 
absolutnych przekrojów czynnych było wykonanie pomiarów inklu-
zywnie obserwowanych lekkich produktów reakcji, wraz z kanałem 
elastycznego rozpraszania, dzięki czemu uzyskano absolutną 
normalizację dla wszystkich danych inklużywnych. Aby otrzymać 
absolutne wartości całkowitych przekrojów czynnych dla danego 
kanału reakcji założono, że rozkład kątowy cząstek rriładowanyci 
posiada taki sam kształt jak rozkład kątowy tych samych cząstek 
obserwowanych inkluzywnie. Założenie to zweryfikowano w przy¬ 
padku reakcji C+ Gd wykonując pomiary koincydencyjne 
cząstka ex -promieniowanie y dla dwóch kątów detekcji cząstek 
oc , wynoszących odpowiednio 20° i 50°. Błąd w absolutnej 
normalizacji ekskluzywnych przekrojów czynnych wyznaczonych w 
wyżej opisany sposób nie przekracza Ą0%. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że wybór jąder 
tarczy, którymi były 160Gd i 159Tb nie był przypadkowy. 0 suk¬ 
cesie eksperymentu decydowała między innymi dóbr" znajomość 
schematów rozpadu oraz zdecydowanie kolektywny cnarakter przejść 
y we wszystkich końcowych produktach jąder tarczy. Z tego 
punktu widzenia do tak zaplanowanych eksperymentów najlepiej 
nadają się tak dobrane pary jąder aby ciężkie produkty reakcji 
przypadały na dobrze poznane nuklidy z obszaru ziem rzadkich. 
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2.1.2 Koincydencje cząstka naładowana-promieniowanie gę -
filtr krotności y" 

7/ielokrotne koincydencje czą3tka naładowana-promieniowa-
nie y -filtr krotności O-" realizowane były przy zestosowaniu 
tego samego układu detekcyjnego jak opisany powyżej. Detektor 
Ge(Łi) otoczony był dodatkowo układem czterech symetrycznie 
ustawionych względem tarczy detektorów Nal(Tl). Układy do 
pomiaru krotności promieniowania T są powszechnie stosowane 
już od kilku lat. Zasady tej metody były szczegółowo opisywane 
przez wielu autorów (zob. np. pozycję ) , dlatego ograniczy¬ 
my się tutaj jedynie do omówienia pewnych specyficznych aapek-
tów (związanych z dodatkową detekcją cząstek naładowanych), 
które odróżrî -.ią zastosowany układ od typowych układów detskcji 
3;.aego promieniowania "f * * standardowej metodzie pomi.-.ru krot¬ 
ności y sygnałem identyfikującym dane zdarzenie jest impuls 
z detektora Ge(Li). W koincydencji z tym "wiodącym" sygnałem 
są rejestrowane impul3y z poszczególnych detektorów Nal(Tl), 
co pozwala przeprowadzić analizę rozkładów krotności zdarzeń 
koincydencyjnych. W przypadku opisywanej tu metody sygnałem 
wiodącym jest koincydencja wybranej cząstki naładowanej z okreś¬ 
lonym przejściem r zarejestrowanym w detektorze Ge(Li). Na 
taśmie magnetycznej zapisywano wiec pełną charakterystykę zda¬ 
rzenia wiodącego (AE, E, S^- i czas At pomiędzy impulsami E i 
E-jr ) oraz wszystkie impulsy z detektorów Nal(Tl), które poja¬ 
wiły się w koincydencji z tym zdarzeniem wiodącym (w przedziale 
czasu do t:»100 ns). Dane analizowano w reżimie "off line" 
przy pomocy programu KULTIP'48'. Ze względu na bardzo małą 
wydajność takiej metody pomiarowej i małe przekroje czynne 
badanych reakcji wyznaczone mogły być jedynie średnie wartości 
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krotności <Y , i to ze znacznym błędem statystycznym. Zebrane 
statystyki nie pozwalały Już na wiarygodne określenie wartości 
pierwszego momentu rozkładu krotności (dyspersji). Mimo to 
pomiary te okazały się bardzo cenne i posłużyły do uzyskania 
ważnych informacji o lokalizacji reakcji dwuciałowych w przes¬ 
trzeni momentu pędu. 

2.1.3 Koincydencje cząstka naładowana-cząstka naładowana 
Wszechstronne poznanie mechanizmu różnych procesów zacho¬ 

dzących w zderzeniach ciężkojonowych wymaga zbadania wszystkich 
możliwych kanałów reakcji, w szczególności takich w których 
zamiast jednego fragmentu lekkiego produkowanych jeat więcej 
cząstek naładowanych. W obszarze interesujących nas energii 
poniżej 20 Me7/nukleon najbardziej prawdopodobne są reakcje 
binarne oraz reakcje trójciałowe z dwiema lekkimi cząstkami, 
chociaż wraz ze wzrostem energii zaczyna silnie rosnąć prawdopo¬ 
dobieństwo reakcji fragmentacji. 

Schematycznie reakcję trójciałową z dwiema lekkimi cząst¬ 
kami możemy zapisać w następujący sposób: 

A + a—»• B + b1 + D2 • 

Gwiazdka oznacza tu stan wzbudzony jądra. Dużymi literami 
oznaczono odpowiednio ciężkie jądro tarczy (A) oraz jego pro¬ 
dukt końcowy (B) a małymi literami cząstkę bombardującą (a) 
oraz dwa lekkie produkty (b1 i b 2 ) . Ten schematyczny zapis 
zawiera w sobie trzy możliwości: 
1) trójciałową reakcję bez stanów pośrednich 

A + a—»-B + b^ + bp i 

2) sekwencyjny rozpad (breakup) lekkiego fragmentu (po pierwot-



- 53 -
nym procesie przekazu masy i/lub wzbudzeniu) 

A + a —>B + b 

b-*-b-| + b2 » 

3) sekwencyjny rozpad ciężkiego fragmentu 
-* A + a—*- B + b^ 
B-^>B*+ b 2 . 

Badanie korelacji kątowo-energetycznych pomiędzy cząstkami 
b-j i bo daje w pewnych warunkach możliwość rozróżnienia wyżej 
wymienionych mechanizmów,, Należy zwrócić uwagę iż w przypadku 
rozważanych reakcji trójciaiowych identyfikacja oraz pomiar 
energii i kąta emisji dwóch dowolnych cząstek daje pełną infor¬ 
mację o danej reakcji 3-ciałowej, gdyż energia i kąt emisji 
trzeciej cząstki są wówczas zdeterminowane. 

Przyjrzyjmy się bliżej relacjom kinematycznym dla dowolne¬ 
go procesu sekwencyjnego, 2) lub 3), gdyż relacje te określają 
metodę eksperymentalną przy pomocy której procesy sekwencyjne-
mogą być identyfikowane i badane. Na rys. 11 przedstawione są 
wektory prędkości cząstek b^, b 2 i B. Załóżmy, że cząstki b-j i 
&2 powstają w wyniku rozpadu cząstki b utworzonej w pierwotnym 
procesie A +a—*• B + b . Przy takim założeniu można obliczyć 
prędkości cząstek b1 i b2 w układzie środka masy cząstki b 
(odpowiednioty^ i CTg) i stąd energię postulowanego rozpadu: 

6= 

gdzie M1 i Mg oraz E-j i E2 są odpowiednio masami i energiami 
kinetycznymi (w układzie laboratoryjnym) cząstek b1 i b2, a 
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Rys. 11. Diagram prędkości dla trzyciałowego stanu końcowego. 
V-jCE.,), V2(E2) i V, (E,) są odpowiednio wektorami 
prędkości cząstek b 1 # b^ i B. Jijest względnym kątem 
emisji cząstek b1 i b2, a i^ i C^ są wektorami pręd¬ 
kości cząstek b1 i b 2 w układzie środka masy cząstki 
b. 
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jest masą zredukowaną układu b1 + b2. Jak zaznaczono na 
rys.11, kąt p J«et względnym kątem emisji cząstek b1 i b 2 w 
układzie laboratoryjnym. Ze wzoru (35) widać, ze mierząc 
energie kinetyczne cząstek b1 i b2 oraz wyznaczając dokładnie 
kąty emisji można zmierzyć energie względną £ , a co zatem idzie, 
energię wzbudzenia pierwotnego produktu bt 

B ^ » e + B8 , 
gdzie Ea jest wartością energii separacji dla danego kanału 
rozpadu b->b1 + b2» którą można obliczyć z różnicy mas spoczyn¬ 
kowych. 

Analizując wyniki eksperymentu koincydencyjnego w taki 
sposób iż energia względna £ jest obliczana indywidualnie dla 
każdego przypadku, można odtworzyć widmo energii wzbudzenia 
fragmentu b * . Rozróżnienie nieskorelowanych reakcji 3-ciało-
wych i reakcji sekwencyjnego rozpadu jest więc możliwe dzięki 
analizie widm względnej energii £ . W przypadku reakcji sekwen¬ 
cyjnego rozpadu zachodzących przez dyskretne i dobrze rozseparo-
wane stany wzbudzone jądra pośredniego b istnieje możliwość 
zaobserwowania tych stanów jako oddzielnych pików w widmie 6 • 
Reakcje nieskorelowane będą natomiast zawsze prowadzić do roz¬ 
kładów ciągłych. Podstawową więc rolę w tego typu badaniach 
odgrywa energetyczna zdolność rozdzielcza w obliczanej energii 
względnej. Analizując wzór (35) można łatwo sprawdzić, że wyso¬ 
ka zdolność rozdzielcza w £.(rzędu 20-50 keV) nie stawia wcale 
wysokich wymagań w stosunku do monoenergetycznosci lub rozmycia 
geometrycznego wiązki, gdyż obydwa te czynniki wpływają na 
zdolność rozdzielczą £ jako czynniki drugiego rzędu,. Wykorzys¬ 
tując wiązkę standardowego cyklotronu ciężkich jonów bez urzą-



- 56 -

dzeń monochromatyzujących i stosując grube tarcze dające rozmy¬ 
cie energetyczne rzędu 1 MeV można bez większego trudu rozsepa-
rować stany wzbudzone cząstki b *" odległe o 50 keV. Decydują¬ 
cą rolę odgrywa natomiatt precyzja w pomiarze kąta p . Dla 
uzyskania dokładności 50 keV kąt fi musi być bowiem mierzony z 
dokładnością do około 0.2°. 

W części eksperymentów mających na celu badanie procesów 
sekwencyjnego rozpadu zastosowano układ dwóch identycznych te-, 
leskopów składających się kolejno z cienkiego detektora AE 
(50jVm), pozycyjnego detektora o grubości 500J-lm (transmisyj¬ 
nego) oraz grubego detektora 1.5-milimetrowego. Oprócz standar¬ 
dowej informacji o sygnałach energetycznych (używanych między 
innymi do identyfikacji cząstek metodą AE-E), dla każdego 
przypadku koincydencji rejestrowane były sygnały określające 
dokładną lokalizację cząstek w obu teleskopach. Typowy zakres 
kątowy (p) takiego układu wynosił około 8°t a więc uzyskiwano 
znaczny efektywny kąt bryłowy dwóch teleskopów przy równoczesnej 
wysokiej precyzji w pomiarze kątaji . 

W celu zilustrowania omawianej tu metodyki na rys.12 przed¬ 
stawione jest widmo energii względnej układu cząstek B+ce 
produkowanych w reakcji TJ+ ^Tb przy energii 140 MeV. Skore¬ 
lowana emisja cząstek oc i jąder B może być interpretowana 
jako sekwencyjny rozpad pierwotnego produktu reakcji 
1 5 9Tb( 1 4N, 1 5N* )158Tb*' ze stanów niezwiązanych ze względu na 
rozpad •'N—*• ex. + B. Dolna część rysunku 12 pokazuje widmo £ 
liczone z danych koincydencyjnych przy zastosowaniu informacji 
o dokładnej pozycji obu cząstek w teleskopach. W tym przypadku 
w widmie można z łatwością zidentyfikować trzy (znane skądinąd) 
Btany wzbudzone 5N. Natomiast górne widmo zostało skonstruowa-
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Rys. 12. Widmo energii względnej układu cząstek 1 1B+%e pro¬ 
dukowanych w reakcji 1 5 9Tb( 1 4H, 1 5N*). Krzywa dolna 
odpowiada pomiarom z zastosowaniem teleskopu półprze¬ 
wodnikowego z detektorem czułym na pozycje. Krzywa 
górna odpowiada temu samemu widmu ale bez wykorzysta¬ 
nia informacji o pozycji cząstek. (Z 
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ne z tych samych danych doświadczalnych, ale przy zignorowaniu 
informacji o pozycji cząstek. Wartości £ zostały obliczone 
zakładając średnią wartość kąta p odpowiadającą pozycjom kąto¬ 
wym środków geometrycznych obu teleskopów. Jak widać z rysunku, 
w tyra przypadku energetyczna zdolność rozdzielcza w widmie £. 
drastycznie się pogarsza. 

Reakcje z trzema fragmentami w kanale końcowym były badane 
również z myślą o oszacowaniu całkowitych przekrojów czynnych 
na te procesy, średnich krotności cząstek itp. W tych przypad¬ 
kach precyzyjna informacja o korelacjach kątowych nie była wyma¬ 
gana i eksperymenty przeprowadzano stosując dwa standardowe 
teleskopy cząstek naładowanych (bez detektora pozycvjnego). 
W reakcjach wywołanych przez jony C i. T« wymagana była rr.aeow?. 
i ładunkowa identyfikacja wszystkich cząstek o 2 •£ Z^8, o ener¬ 
giach do kilkunastu L';eV/nukleon. Stosowano wobec tego na o~oł 
teleskopy składające się z cienkiego detektora ńE (50 ̂ m) i 
grubego detektora E (5 mm). Rejestrowano koincydencyjne zdarze¬ 
nia zawierające informację o wszystkich czterech sygnałach ener¬ 
getycznych oraz o czasie między obu cząstkami. 1-iierzono kore¬ 
lacje kątowo-energetyczne w szerokim zakresie kątów ustalając 
naogół kąt detekcji jednego teleskopu i zmieniając kąt ustawie¬ 
nia drugiego teleskopu w płaszczyźnie reakcji. Z krzywej kore¬ 
lacji cząstka« -cząstka<x wyznaczano średnią krotność cząstek 
oc, t.j. średnią liczbę cząstek oc przypadającą na jeden 
akt reakcji. Jeśli założymy, że cząstki o< emitowane są w spo¬ 
sób nieskorelowany to dla każdej pary kątów ($1fe-2) średnią 
krotność M^^ możemy wyznaczyć z relacji: 
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^ ^ (36) 

gdzie j ̂  •• jest wycałkowanym po energii cząstek ex inklu-
żywnym różniczkowym przekrojem czynnym. Całkowanie po energii 
rozciągano na całe widmo cząstek <*. z pominięciem tej części, 
która związana była z procesami wyparowania. 

Wspomniane powyżej pomiary krzywych korelacji posłużyły 
również do oszacowania absolutnych przekrojów czynnych dla 
reakcji z trzema fragmentami w końcowym kanale reakcji. 

Dokładniejsze informacje dotyczące omawianych tu technik 
eKsperymentalnych można znaleźć w oryginalnych publikacjach ' 
9,10,11,12,49/# Jeśli chodzi o problematykę badań mechanizmu 
reakcji trójciałowych, przedstawione tu informacje są dość 
skąpe ze względu na uzupełniający charakter tych eksperymentów 
w stosunku do wyników badań reakcji binarnych, które stanowią 
centralny punkt dyskusji w niniejszej pracy. 

2.2 Wczesne badania reakcji niepełnej syntezy jądrowej. 
Zainteresowanie problematyką mechanizmu reakcji ciężkojono¬ 

wych wzrosło w końcu lat siedemdziesiątych kiedy to możliwość 
przeprowadzenia skomplikowanych eksperymentów koincydencyjnych 
rokowała nadzieję gruntownego zbadania i wyjaśnienia szeregu 
kwestii dotyczących mechanizmu tych reakcji. Jednym z takich 
intrygujących problemów było wyjaśnienie mechanizmu produkcji 
"szybkich" cząstek oc obserwowanych z bardzo dużymi przekrojami 
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czynnymi (rzędu 1 barna). Jak wspomniano w rozdziale 1, o tych 
3zokująco dużych przekrojach czynnych donosili już na początku 
lat 60-tych Britt i Quinton'45', Jednakże inkluzywny charakter 
informacji ekaperymanta_nei uniemożliwiał ich jednoznaczną 
interpretację. Eksperymenty mające na celu badanie mechanizmu 
produkcji "szybkich" cząstek oc rozpoczęto prawie jednocześnie 
w czterech laboratoriach: ORNL w Oak Hidge, w Instytucie Cyklo¬ 
tronowym w College Station (Texas), w Laboratorium Cyklotronowym 
w Saitama w Japonii oraz w Cyklotronowym Instytucie Fizyki Jądro¬ 
wej w Groningen. Pierwsza publikacja dotycząca tego problemu 
(I* Inamura i •wsp. } ukssała się w końcu 1977 roku i donosiła 

o badaniach reakcji *N+1"Tb, przy energii 95 MeV. V ekspery-
mencie tym stosując koincydencje cząstka naładowana (pojedynczy 
detektor krzemowy)-promieniowanie Tp (detektor Ge(Li)) zaobser¬ 
wowano linie -f charakterystyczne dla rozpadu izotopów Yb. 
Założono, że obserwowane izotopy Yb są produkowane w reakcji 
159Tb(14H,c* xn)i69-xyt, (gdzie x*3,4,5). Zastosowany system 
detekcji cząstek naładowanych nie pozwalał na identyfikację 
tych cząstek, oraz na poprawny pomiar ich widma energetycznego 
(ze względu na użyty absorbent). Pomiary wykonywano dla kątów 
detekcji cząstek naładowanych do przodu i do tyłu. Różnica w 
widmach jr towarzyszących emisji cząstek cc do przodu i do tyłu 
(w tył emitowane są jedynie cząstki <% wyparowane z jądra złożo-t 
nego) pozwoliła na wydzielenie tej części widma y , która 
związana jest z emisją szybkich cząstek. Zaobserwowano, że w 
widmach "p jąder produkowanych w reakcjach ( TI,ccm) (dla 
składowej odpowiadającej cząstkom szybkim) występuje wyraźny 
brak zasilania stanów niakospinowych. Przedstawione fakty doś¬ 
wiadczalne sugerowały więc, że część obserwowanych przez Britta 
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i Quintona "szybkich" cząstek<x może być produkowana w dwucia-
łowych reakcjach zachodzących w zderzeniach powierzchniowych. 
Autorzy sugerowali dodatkowo iż reakcje te zlokalizowane są w 
przestrzeni momentu pędu tuż nad krytyczną wartością l c r dla 
reakcji pełnej syntezy. Poważnym, mankamentem pracy' był 
brak oszacowań wartości absolutnych przekrojów czynnych dla 
obserwowanych reakcji co uniemożliwiło wyciągnięcie jakichkol¬ 
wiek ilościowych wniosków. 

Znacznie szerszy program badawczy był rozwijany jednocześ¬ 
nie w Cyklotronowym Instytucie Fizyki Jądrowej w Gror.ingen. 
Badania skoncentrowano na układzie C+ ^Gd, który uznano aa 
optymalny z punktu widzenia identyfikacji ciężkich produktów 
reakcji (dobra znajomość schematów rozpadu). Jako jądro tarczy 
wybrano najbardziej neutrono-nadmiarowy stabilny izotcp z obaza-
ru ziem rsadkich. To pozwoliło aa znaczna rozszerzenie zakresu 
energii5 w którym reakcje jądrowe mogły być badane metodą koin¬ 
cydencji czą3t,)ca naładowana--proinieniowanie y~ . Do eksperymen¬ 
tów przystąpiono stosując stosunkowo mało wydajną metodykę, 
która jednak w rezultacie dłuższych pomiarów pozwalała jednoz¬ 
nacznie identyfikować czą3tki naładowane, mierzyć ich widma 
energetyczne i co najważniejsze - wyznaczyć absolutne wartości 
przekrojów czynnych. Duży wysiłek został włożony w uzyskanie 
informacji o energetycznej zależności przekrojów czynnych. 
Wraz ze wzrostem energii rośnie bowiem liczba fal parcjalnych 
dających wkład do przekroju czynnego na reakcje dwuciałowe. 
Jednocześnie należy oczekiwać rosnącej roli różnego typu reakcji 
fragmentacji, w których mogą być produkowane szybkie cząstki <x . 

Poniżej przedstawione są wyniki serii eksperymentów wyko¬ 
nanych w ramach wspólnego polsko-holenderskiego programu badań 
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mechanizmu reakcji ciężkojonowych, z wczesnego okresu realiza-
cji tego programu (K.Siwek-Wilczyńska i wap.' ' J / ) . Pierwsze 
eksperymenty miały na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące 
pytania: 
1) - Jakie są wartości absolutnych przekrojów czynnych reakcji 

dwuciałowych w których produkowane są sząstkiocf 
2) - Jaka jest energetyczna zależność tych przekrojów czynnych } 
3) - Czy reakcje dwuciałowe są jedynymi reakcjami, w których 

są produkowane "szybkie" cząstki ex . 
Tarczę z wvdzielonego izotopu Gd (wzbogaconego do 98.6&) 

bombardowano jonami 12C o energiach 90, 120, 1óO i 200 MeV. 
W celu wvznaczenia absolutnych wartości przekrojów czynnych dla 
tych reakcji dwuciałowych, w których produkowane eą cząstki cc 
wykonano cykl pomiarów koincydencyjnych cząstka oc -promieniowa¬ 
nie y . Detektor cząstek naładowanych (teleskop półprzewodni¬ 
kowy AE-E) ustawiony był pod kątem 20° w stosunku do kierunku 
wiązki, a detektor promieniowania y (Ge(Li)) pod kątem 90°. 
Bardziej szczegółowe informacje o układzie pomiarowym zostały 
podane w poprzednim podrozdziale. 

Na rys.13 przedstawiono widma promieniowania y będące w 
koincydencji s pełnym widmem obserwowanych cząstek ex . Kolej¬ 
ne krzywe odpowiadają energiom jonów 1 2C: 90, 120, 160 i 200 MeV. 
Prawie wszystkie obserwowane w tych widmach linie pochodzą z 
przejść w różnych izotopach Er i Dy. To przypadki koincydencji 
można więc odnieść odpowiednio do reakcji i6OGd(12C,cX xn)i68~zBr 
(i-liczba wyemitowanych neutronów) i i6°Gd(12C,2<x xn)i64"xDy. 

1 ? 

Wraz ze wzrostem energii bombardujących jonów C, widmo promie¬ 
niowania 7" staje się coraz bardziej skomplikowane: rośnie 
silnie tło oraz liczba widocznych fotopików co jest zwiąsane ze 
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wzrostem liczby otwartych kanałów xn. 
Pierwszy typ wymienionych wyżej reakcji, ten. grupa reakcji 

1^°Gd(12C,o<; xn)1o8"xEr może być interpretowana jako pierwotnie 
binarny proces transferu "Be" do wysoko wzbudzonych stanów 
jądra końcowego Er, które emituje następnie x neutronów. 
Podobnie reakcje typu 1"°ad(12C,2cx xn)1 4"xDy można interpreto¬ 
wać jako pierwotny proces wychwytu cząstki a przez jądra Dv, 

P. W tym przypadku pierwotny produkt lekki jest jądrem W3e, krtore 
będąc nawet w 3tanie podstawowym rozpada się na dwie cząstki « . 
Można zatem założyć (jako roboczą hipotezę), że w obu obserwowa¬ 
nych typach reakcji pierwotny proces ma charakter reakcji binar¬ 
nej, a emisja neutronów następuje po czasie znacznie dłużer-ym 
od czasu reakcji pierwotnej. Trzymając się takiej interpretacji 
wnioskujemy dalej iż wychwyt znacznego fragmentu cząstki bombar¬ 
dującej przes jądro tarczy prowadzi do wysokich wzbudzeń jądra 
absorbującego (sądząc z liczby wyparowanych neutronów). Już 
na pierwszy rzut oka widać, że liczby "brakujących" neutronów 
(x) są porównywalne z liczbami neutronów jakie byłyby wyparo¬ 
wane z jąder złożonych powstałych w reakcji pełnej syntezy 
jądra tarczy i odpowiedniego fragmentu ( Be iub He) przy po¬ 
równywalnych energiach na nukleon. Ze względu na te analogie 
reakcje te nazwano reakcjami niepełnej syntezy jądrowej. Rzecs 
jasna,udokumentowanie naszkiconego tu obrazu reakcji wymaga 
starannej i wszechstronnej analizy. 

Jednym z istotnych punktów jest odpowiedź na pytanie jak 
wygląda widmo energetyczne lekkich fragmentów w takich reakcjach 
niepełnej syntezy. Na rys.14 pokazano widma cząstek ex będących 
produktami reakcji i6OGd(12C,cX 6n)i62Br i 
i6oGd(12C,2o( 4n)i60Dy. Przedstawione widma koincydencyjne 
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odpowiadają najsilniejszym kanałom parcjalnym (o ustalonym x) 
w procesie wychwytu odpowiednio 8Be i cząstki c< . Wybierając 
ściśle określoną liczbę neutronów wyparowanych z jądra złożone¬ 
go 1^8Br lub Dy, wydzielamy określony obszar energii jaką 
wniósł do jądra złożonego wychwycony fragment. Dlatego też 
widma tak wyaelekcjowanych cząstek ex są dużo węższe od pełnego 
widma cząstek ot. , 

Poszczególne kanały parcjalne będziemy traktować jako 
składniki jednego (pierwotnego) kanału reakcji. Różnice w 
obszarach energii wzbudzenia dla różnych kanałów parcjalnych 
odpowiadają różnym obszarom Q-reakcji w procesie pierwotnym. 
Całkowity przekrój czyay dla danego pierwotnego kanału reakcji 
równa się więc sumie przekroje?/ czynnych wszystkich obserwowa¬ 
nych kanałów parcjalnych: 

5( 1 2C,«) = 

<5(12C,8Be) = 

W omawianej tu serii eksperymentów zbadano jedynie te dv/a kana¬ 
ły reakcji pierwotnych. ?/iązało się to ze zdecydowanie najwięk¬ 
szymi przekrojami czynnymi dla tych procesów. (Jak już wspom¬ 
niano uprzednio, w tych pierwszych eksperymentach uwaga była 
skierowana przede wszystkim na zastanawiająco silny kanał emisji 
cząstek ex , który rzecz jasna, najłatwiej było też badać.) W 
dalszych bardziej czasochłonnych eksperymentach, o których 
będzie mowa w podrozdziale 2.4 zdołano zbadać znacznie większy 
zbiór pierwotnych reakcji binarnych. 

W tabeli 2 przedstawiono wartości absolutnych przekrojów 
czynnych reakcji (12C,c< ) i (12C,2crt) dla czterech badanych 
energii 90, 120, 160 i 200 MeY. Wartości te wyznaczono zgodnie 
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z opisaną w poprzednim podrozdziale metodą zakładając, że 
kształt rozkładu kątowego cząstek « z reakcji niepełnej syntezy 
jest taki sam jak inkluzywnie mierzonych czaatekcx . W taboli 
podane aą również wartości inkluz.ywnego przekroju czynnego 
oraz wielkości R - zdefiniowanej jako: 

Wielkość ta informuje o tym jaka część ir.kluzywnie mierzonych 
cząstek ex pochodzi z pierwotnie binarnych procesów niepełnej 
syntezy jądrowej. 

Tabela 2 

S-, b(MeV) 6 rc.rt ) 6(12C,?oO 6Cinkl.) R 
~ mb mb nib 
90 

120 
160 
200 

77 
177 
182 
144 

16 
75 
159 
119 

5^0 
850 
1200 
2100 

0.19 
0.38 
0.42 
0.18 

W zakreaie badanych energii stosunek ten wynosi od 0.2! do 0.4, 
Reszta, a więc conajmniej G0% inkluzywnie obserwowanych cząstek 
alfa muai być produkowanych wobec tego w innych reakcjach. 
W przypadku jonów C zupełnie naturalnym wydaje się przypusz¬ 
czenie, że cząstki ex mogą być również produkowane z wysokim 

1 2 prawdopodobieństwem w reakcjach rozerwania C na trzy cząstki 
alfa, przy czym żadna z tych cząstek ex nie jest wychwycozia przez 

1 ? 
jądro tarczy. (Ze względu na strukturę jądra C, próg energe¬ 
tyczny dla takiego procesu jest stosunkowo niski i wynosi 
7.27 MeV). Zastanawiającym jest jedynie bralc w obserwowanych 
koincydencyjnych widmach y linii towarzyszących temu procesowi, 
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a więc przejść w izotopach Gd. Biorąc pod uwagę duże wartości 
przekroju czynnego na postulowany proo.ee C—5»3oC (co wynika 
z wyznaczonych wartości R) oraz wydajną detekcję tego procesu 
(krotność cząstek « wynosi 3) należałoby oczekiwać iż reakcja 
ta powinna być dobrze widoczna w koincydencyjnym widmie y~ o 
ile jądro tarczy ( "Gd) ulegałoby równoczesnemu wzbudzeniu v» 
tych procesach. Pakt nisobserwowania koincydencji pomiędzy 
caąctkarni c* i przejściami 'y w izotopach Gd sugeruje iż w pro-
cesach bez wychwytu masy ciężkie jądro nie ulega znacznym wzbu-
d serii on. 

Wartość przekroju czynnego na postulowany proces ' C--**3:X 
moż.e być oszacowana przy założeniu, że w zdarzeniach '~0±' Gd 
procesy s exisja cztersch lub więcej cząstek alfa są zaniedby-
walnie małe: 

^X12^)^4rl^J^o-e(i2c)o:)-'2^(Ji%2^)]. (38) 
2n:-ijoaośó tego przekroju czynnego z kolei umożliwia nam wyzna¬ 
czenie oczekiwanej średniej krotności cząsteko< 

(39) 
3 

Wielkość tę możemy również wyznaczyć eksperymentalnie na zupeł¬ 
nie innej drodze, a mianowicie z pomiarów koincydencji cX -ex. 
o ile założymy, że emisja cząstek c*. zachodzi w sposób nie skore¬ 
lowany. Stosuje się wówczas wzór (36). W przypadku braku kore¬ 
lacji pomiędzy cząstkami o( ich krotność powinna być stała, 



- 69 -

niezależnie od konfiguracji kątowej detektorów. W rzeczywis¬ 
tości w eksperymentach obserwuje się pewne, raczej słabe efekty 
korelacyjne. Na rys.15 pokazano dwie krzywe korelacji dla tego 
samego układu C+ Gd zmierzone przy energiach 120 i 200 UeV. 

ją i W eksperymentach tych jeden z detektorów ustawiony był na 
stałe pod kątem 0-j=20°» a drugi był przemieszczany w piaazczyż-
nie reakcji od kątów ujemnych -60° (po przeciwnej stroni? 
wiązki niż detektor 1) do kątów dodatnich +60^. Kształt tych 
krzywych wskazuj? na efekt korelacji * -D misji cząstek c. dla 
bliskich konfiguracji kątowych (! 6-|-'3?| < Zr-P) co jent charakte¬ 
rystyczną cechą procesów rozpadu sekwencyjnego, ora", dla 
IS-J-^I 2, "0° c o z kolei można intfrr-rŁtowaó jako korelacje 
asybkich cząstek <•*. ;'::Pitowar,ych _.:• pr^oru .'. kj-';rur.k len ruchu 
ciężkiego jądra końcowego. Ten osiami exekx l-y'i również, obser¬ 
wowany prsaz Bhowmika i wsp,'""' w reakcji ( B, KI CA ). 3rediiis 
wartości < M ̂  > uzvskane w wyniku pewr:s;i procedury sredriiowariia 

/o / opisanej w pracy' • wynoszą odpowiednio < "cX>=2.0 i 2.6 dla 
energii jonów 120 i 200 &eV« Są one zgodne z wartościami wyz¬ 
naczonymi z równania (39). Ta konsystentna zgodność wyników 
otrzymanych przy zastosowaniu dwóch zupełnie odmiennych metod 
eksperymentalnych pozwala wnioskować, że w badanym zakresie 
energii procesy rozerwania lub fragmentacji cząstki bombardują¬ 
cej (zachodzące bez wychwytu żadnego z fragmentów przez ciężkie 
jądro tarczy) wnoszą bardzo ietotny wkład do przekroju czynnego 
na produkcję szybkich cząstek oC i wraz z 2~ciałowymi procesami 
niepełnej syntezy jądrowej tłumaczą pełny bilans inkluzywnego 
przekroju czynnego. 

Przekroje czynne omawianych tu reakcji ( C,cx )t ( C,2oc) 
i ( C,3c<) zależą silnie od energii bombardujących jonów. 
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Rys. 15. Krotność cząstek &. z reakcji C+ Gd przy energii 
120 i 200 MeV w funkcji wzajemnej konfiguracji kątowej 
Przy U3taionym położeniu jednego detektora (0^+20°) 
zmieniano położenie drugiego detektora we wspólnej 
płaszczyźnie reakcji. Liniami przerywanymi zaznaczono 
obliczony poziom średniej krotności <MO<>. (Z 
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Zależność ta pokazana je3t na rys.16. Krzywa wzbudzenia dla 
reakcji (12C,3cO została wyznaczona przy użyciu równania (38). 
Cechą charakterystyczną tych krzywych wzbudzenia jest dość 
dobrze określona energia progowa, różna dla każdego z obserwo¬ 
wanych kanałów reakcji. Dla wszystkich trzech rozpatrywanych 
typów reakcji energie progowe przewyższają próg energetyczny 
dla reakcji pełnej syntezy, odpowiadający wysokości bariery 
kuiombowskiej kanału wejściowego. Próg ten dla układu 
12C+ Gd wynosi 50 MeV. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obser¬ 
wowane energie progowe zależą od masy zaabsorbowanego przez 
jądro tóresy fragmentu. Energia progowa jeat najniższa dla 
peinej syntezy (transfer całej masy), wyższa dla reakcji 
(u'C,o< ) (wychwyt Be), jeszcze wyższa dla reakcji ( C,2« ) 
(wychwyt He) i wreszcie najwyższa dla reakcji ( C,3« ) 
(procea bez jakiegokolwiek transferu masy). Przekrój czynny 
reakcji ( C,3<=<) zmienia się bowiem bardzo nieznacznie w za¬ 
kresie energii 80-160 MeV, po czym zaczyna bardzo 9ilnie rosnąć. 
W kategoriach jakościowych ten silny wzrost przekroju czynnego 
powyżej 160 MeV można traktować jako efekt progowy. 

Przebieg energetycznej zależności przekrojów czynnych dla 
reakcji niepełnej syntezy (12C,oC) i (12C,2»O przypomina 
kształt funkcji wzbudzenia dla reakcji pełnej syntezy. Badane 
funkcje wzbudzenia wykazują bowiem silny wzrost przekroju czyn¬ 
nego powyżej energii progowej, osiągają pewną wartość maksymal¬ 
ną a następnie w miarę wzrostu energii wykazują łagodny spadek. 
To zmniejszanie się przekroju czynnego wraz ze wzrostem energii 
padających jonów można interpretować podobnie jak w przypadku 
reakcji pełnej syntezy jako efekt ograniczenia przekroju czyn¬ 
nego przez krytyczną wartość momentu pę_du, powyżej której 
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1 2 Rye. 1b. Eksperymentalne krzywe wzbudzenia dla reakcji ( C,°() 

i ( C,2c<) wraz z inkluzywnie mierzoną krzywą wzbu¬ 

dzenia na produkcję cząste!:c< w reakcji C+ Gd. 

Krzywa przerywana jest wynikiem oszacowań przekroju 

czynnego reakcji ( C,3oO ze wzoru (33). (Z 
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dana reakcja nie może zachodzić. Analogia ta stanowi podstawę 
zaproponowanego (K. 51wek-Wilczyńska i wsp.' ') modelu uogólnio¬ 
nego krytycznego momentu pędu, który zostanie bliżej omówiony 
w ns3tępnym podrozdziale. 

Wyniki eksperymentalne przytoczone w tym rozdziale pozwa¬ 
lają zorientować się w pewnych własnościach reakcji, które, 
umownie postanowiliśmy nazywać reakcjami niipełr.ei syntezy. 
Widma cząstek « będących produktami tych reakcji posiadają 
maksimum dla energii kinetycznych zgodnych z przewidywaniami 
modelu optymalnego Q-reakcji5 dyskutowanego w rozdziale 
li modelu tym, prędkość produktów reakcji niepełnej ayntezv rów-
na aię w przybliżeniu prędkości ruchu względnego przed reakcją. 
Dlatsec też, reakcja niepełnej syntezy Gd( "C,2oexn) odpo¬ 
wiadająca wychwytowi cząstki c< i reakcja pełnej syntezy 

Gd(cx.,xn), które prowadzą w obu przypadkach do utworzenia 
tego samego jgdra złożonego 'Dy są kinematycznie rówrioważ™ 
ne o ile energia bombardujących cząstek « w tej drugiej reakcji 
jest trzykrotnie mniejsza od energii jonów ""C w pierwszej 
reakcji, E^ =1/3S( G). Utworzone w tych dwóch różnych reakcjach 
jądro słożors Dy będzie wówczas raieć w przybliżeniu tą 
samą energię wzbudzenia, chociaż rozkłady spinów mogą być 
zupełnie różne o ile obie te reakcje aą inaczej zlokalizowane 
w przestrzeni momentu pędu kanału wejściowego. Porównanie 
względnych intensywności przejść •*" towarzyszących deekacytacji 
jądra kdicowego ~xDy utworzonego przez wychwyt csąstki oc 
w reakcji niepełnej syntezy ( C,2<xxn) i reakcji pełnej syntezy 
(cx,xn) powinno dostarczyć nam informacji o ewentualnych róż¬ 
nicach w lokalizacji tych reakcji w przestrzeni momentu pędu. 
Na rya.17 przedstawiono względne intensywności przejść T1 w 
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Rys, 17. Względne intensywność:, przejscv dla jąder "Dy i D Dy 
będących produktami reakcji pełnej syntezy Gd(ot » 

• xr-)i64~^Dy i reakcji niepełnej syntezy i6°Gd(12C, 
2<*xn) bł~xDy. Energie bombardujących jonów wynoszą 
odpowiednio 90 i 120 MeV dla 12C oraz 30 i 40 MeV dla 
cząstek ot , (Z 
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dolnyra obazarza linii yrast dla wzbudzonych jąder 1 Dy i ' Dy 
będących produktami reakcji pełnej syntezy (z&csernione kółka) 
i niepełnej e.yntezy (niezaczernione kółka). Wraz ze wzrostem 
spinu tych jąder względne intensywności przejść ~f z reakcji 
( « , x n ) szybko maleją co j??t iwiadactwerc silnego zasilania 
stanów niekospiriowveh. Sp.-'dek iniensywnoJ:ci przejnć ~f- ;lla 
jąder będących produktami rsakcji ("*C,2»,xn) jest dużo ałabazy 
co może sugerować iż niskie fale parejsIn-? nie prowadzą do 
reakcji niepełnej syntezy. Pakt. tan Jest, zrozumiały biorąc pod 
uwagę dcniir.ującą rolę procesów t-ełnej syt.t"2y ć.la całych war-
tcr.ci acmectu pędu. Dopi-T-^ p^wyze.j kr,;t _>•_. zne.To ra OT. er tu. cędu, 
cdy prawdopod-',łh.'i.̂ .r.-3twe pe'TV",'; :• .''.:.".•-;1.'.y ?.'• '•'-..]& -irast .\:zr.ie :re-
dukotvr,!i>: d o c h e ' i : ^ •'.: •:• .-.i O'.;u r o i n e p . t. ;•"..» . v.:.-:cti •- dv.'i:c :.a! o w e , v. 

T V T . r ó w n i k i dyakuto^'iia-! "lii •v:ikc,i- :!.-:• •'.••.'.-'i-:-•; nyr 11f>"y. 

.-'j;wr:e O t T ^ l n ^ c e c h y r e a k c j i n i e n e ł !;•/; s ••: r: *- s •.'. y b v ł y b : ; j c s 

równie i w kil!1', u innych k̂ii:pery:r:ńr.i'ic.h wykonanych f^raes 
>» i , • . / c . 2 / T • / r - "i/ 

LoInowskieico i wsp.1 •' ' . '-astanectf i wap. ' O"~z /̂ .rr.anę i 
/c £ ! '.vsp. •'« W o' tatnifc j z cytov/an-.'oh prr.c r>o.<•"= z?.no, ze reakcje 

•« których rejestrowanym pro:.ujetarni reakcji są jeszcze lżejsze 

cząstki: p, d i t, charakter,,-iują się ty::; i ŝ rayrni właanoyciani 

oo omawiane tu reakcje z err.i3/ją szyakich cc-ąstek ot , 

2, 3 Uogólniona końcepc.ia Krytycznego n:omentu p^du. 

Pomiary energetycznej zależności przekrojów czynnych dla 

reakcji niepełnej syntezy 16°Gd(12C,c* xn) i 160Gd(1^G,2cX xn, 

doprowadziły do sformułowania modelu uogólnionego krytycznego 

momentu pędu (K. Siwek-'.Vilczynska i w s p . / ! / ) . Przesłanką do 

sformułowania tego modelu są dwie charakterystyczne cechy 

zaobserwowane w przebiegu funkcji wzbudzenia, a mianowicie: 
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1) istnienie dobrze zdefiniowanej energii progowej, której 
wielkość zależy od masy zaabsorbowanego przez jądro tarczy 
fragmentu oraz 

2) ograniczenie przekroju czynnego dla danego kanału reakcji, 
które uwidacznia się w postaci charakterystycznego makraimum, 
którego lokalizacja jest skorelowana z energią progową. 
Analizując bliżej zmierzone funkcje wzbudzenia można zau¬ 

ważyć, że energia progowa dla reakcji Gd( C,c< )Er jest 
bliska energii krytycznej E c r dla układu 12C+i60Gdr liczonej 
wg. wzoru (22). Jest wielce prawdopodobne iż zbieżność ta jest 
nieprzypadkowa, gdyż jak pamiętamy z rozdziału 1.3, przy energii 
krytycznej zanika jama w całkowitym potencjale oddziaływania 
dla peryferyjnych fal parcjalnych. A zatem przy energiach wyż¬ 
szych od E c r następuje saturacja liczby fal parcjalnych dających 
wkład do przekroju czynnego na pełną syntezę a cały zakres war¬ 
tości momentu pędu 1>1„_ otwiera sie dla różnego typu reakcji 
dwuciałowych, w tym również dla reakcji niepełnej syntezy ją¬ 
drowej. 

Jeżeli stoimy na gruncie założenia, że pełna synteza jest 
procesem dominującym gdy tylko proces ten jest dozwolony przez 
kształt potencjału to naturalną konsekwencją takiego stanowiska 
jest założenie iż dla 1 > l c r dominującymi procesami są reakcje 
niepełnej syntezy, które ze względu na swój charakter (absor¬ 
pcja dużego fragmentu) są najbliższe reakcjom pełnej syntezy. 
Kontynuując analogię z rozważaniami dotyczącymi reakcji pełnej 
syntezy (rozaział 1.3), należy poatulrwać iż dany kanał reakcji 
niepełnej syntezy jest dozwolony tylko wówczas gdy całkowity 
potencjał oddziaływania pomiędzy jądrem tarczy i fragmentem, 
który ma być wychwycony w danej reakcji jest w pewnym obszarze 
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odległości przyciągający, a więc posiada jamę. Tak formułując 
naszą hipotezę zaniedbujemy oddziaływanie pomiędzy lekką cząstką 
wylatującą i pochłoniętym przez jądro tarczy fragmentem. '.'/ tak 
postawionym problemie cząstka wylatująca sprowadzona jest jedy¬ 
nie do roli "widza". 

Powracając do zaobserwowanej korelacji pomiędzy progiem 
energetycznym reakcji niepełnej syntezy a energią krytyczną dla 
reakcji pełnej syntezy należy przypuazcz-ad, że jama w potencjale 
oddziaływania pomiędzy jądrem tarc2y i absorbowanym fragmentem 
zanika dla wyższych fal parcjalnych niż, to ma miejsce w przy¬ 
padka reakc.ii pełnej syr.teay. 'Wówczas ob.szp.r powyżej krytycz¬ 
nego r.omentu pędu dla oełne,; syntezy ;;:ógżoy by: zdominowany 
przst dan;>r kanał reakcji niepoin^j, cynt^ ?„•,•. " kolei i ten kuna* 
aiu3i :niec swoje ograniczenie w przestrzeni momentu pędu, pov/yzej 
którego ustąpi on na rzecz innych kanałów charakteryzujących 
aif jeszcze wyższymi ograniczeniami w momencie pędu kanału 
wejściowego, 

7/ świetle powyższych rozważań naturalnym wydaje się więc 
założenie, że konkurencja pomiędzy reakcją pełnej syntezy oraz 
różnymi kanałami niepełnej syntezy, a w granicznym przypadku -
reakcjami fraęmentacji pocisku, określona jest przez ogranicze¬ 
ni?, w przestrzeni momentu pędu kanału wejściowego. Trywialnie 
prosty model może być sformułowany przy trzech następujących 
założeniach: 
1) Transfer masy (wychwyt fragmentu) może nastąpić jedynie dla 

tych wartości momentu pędu ruchu względnego w układzie jądro 

tarczy plus absorbowany fragment, które są mniejsze od 
krytycznego momentu pędu na syntezę tego układu; 
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2) Absorbowany fragment cząstki bombardującej niesie w ruchu 
względnym rozpatrywanego układu moment pędu proporcjonalny 
do masy tego fragmentu; 

3) Jeśli ograniczenia w przestrzeni momentu pędu dopuszczają 
więcej niż jeden z kanałów reakcji wówczas dominującym ka¬ 
nałem reakcji Jest reakcja związana z wychwytem najcięższego 
fragmentuj 
Poniżej przedstawimy przewidywania tak sformułowanego 

modelu na przykładzie omawianych w poprzednim podrozdziale wy¬ 
ników badań układu C+ Gd. Krytyczna wartość momentu pędu 
na pełną syntezę układu C+' Gd może być obliczona ze wzoru 
U"!) podanego w rozdział* 1.3. Oznaczmy ją przez lc„(C-d + C). 
Podobnie można obliczyć krytyczne wartości momentu pędu na syn¬ 
tezę układów Ee+ Gd i He+ D Gd oznaczając je odpowiednio 
i„_(Gd+Be) i l„,,<Gd+« ). Wartości te trzeba teraz związać z •*< * or 
wartościami momentu pędu całego układu w wejściowym kanale 
reakcji. Korzystając z założenia 2) otrzymujemy krytyczne war¬ 
tości momentu pędu dla reakcji O^C,ot ) i ( 1 2C,2«) : 

lcr(12C,«) = J2 lcr(Gd+Be) f 
lcr(12C,2oO= ^ lcr(Gd+c<) . 

W skrajnie uproszczonym wariancie modelu możemy założyć, że 
konkurencja rozgrywa się jedynie pomiędzy pełną syntezą, reak¬ 
cjami niepełnej syntezy (12C,c<) i (12C,2<X) oraz reakcją frag-

1 ? 
mentacji ( "C,3oc). W ramach prezentowanego tu modelu ta ostat¬ 
nie reakcja nie ma żadnego ograniczenia w przestrzeni momentu 
pędu, gdyż nie zachodzi w niej transfer masy. Jak pokazały 
wyniki eksperymentów, wymienione wyżej kanały reakcji 3ą rzeczy¬ 
wiście najsilniejsze i ssniedbanie innych reakcji jest w pełni 
uzasadnione o ile nie będziemy rozpatrywać skrajnie peryferyj-
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nych zderzeń zdominowanych przez procesy bezpośredniego oddzia¬ 
ływania. Z tego względu w obliczeniach numerycznych ograniczono 
rozważany zakres fal parcjalnych do zderzeń, dla których odle¬ 
głość największego zbliżenia nie przekracza sumy promieni połów¬ 
kowej gęstości, RTnin

<ci+c2« TaJc w i e c d l a zadanej energii roz¬ 
patrywana jest konkurencja pomiędzy czterema wyżej wymienionymi 
kanałami reakcji w zakresie wartości momentu pędu od zera do 
pewnej maksymalnej wartości lp określonej przez relację 

gdzie VQ i RQ dane są odpowiednio wzorami (2) i (8). 
Obliczenia numeryczne pokazują, że w przypadku rozpatrywa¬ 

nych tu reakcji sekwencja krytycznych momentów pędu jest nastę¬ 
pująca: 

lcr(Gd+C)<l|lcr(Gd+Be)<1-|lcr(Gd+c<) , 

a zatem zgodnie z założeniami (1) i (3) procesy usystematyzowane 
według malejącej masy absorbowanego fragmentu dominują w kolej¬ 
nych przedziałach momentu pędu: 

O£l<l c r(Gd+C) pełna synteza 

lcr(Gd+C)^l< 1|lcr(Gd+Be) reakcja (12C,<X) 

%cr(Gd+Be)<l<:!^-lcr(Gd+c<) reakcja (12C,2c<) 
1 2 
—jlcr(Gd+<x) ̂  1 reakcje bez wychwytu masy, 

m. in. reakcja (12C,3cx; ) . 
Krótkiego komentarza wymaga ostatni z wymienionych tu przedzia¬ 
łów. Mianowicie reakcja fragmentacji cząstki bombardującej 
( C,3o< ), dla której przekroje czynne zostały wyznaczone jest 
jedną z możliwych reakcji bez transferu masy. Przedział 
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1> 1^1 (Gd+c<) powinien obejmować wszystkie istotne procesy, 
w których nie jest przekazywana masa. Oczywiście możemy tu 
pominąć jako mało prawdopodobne takie reakcje rozerwania (bez 

12 6 6 wychwytu) jak np. reakcja C —*~ Li+ Li. Natomiast istotny 
wkład w tym przedziale wartości momentu pędu mogą dawać wszelkie 
procesy wielostopniowego rozpraszania nieelastycznego 
i 6 OGd( 1 2c; 1 2C* )i60Gd* . Kanał fragmentacji (12C,3«) możemy 
traktować jako szczególny przypadek tych procesów, mianowicie 

12 ^ 
taki gdy końcowy produkt C jest wzbudzony do stanów rozpala¬ 
jących się na trzy cząstki « . 

Zgodnie z wyszczególnionymi wyżej przedziałami wartości 
momentu pędu przypisanymi poszczególnym kanałom reakcji, pro¬ 
ponowany model sprowadza się do podziału całkowitego (rroin̂ trycr.-
nego) przekroju czynnego określonego przez wartość ].,, (zoo. 
wzór (41)) na sektory zilustrowane na rys.18. Rysunek ten 
odpowiada najprostrzemu wariantowi modelu, mianowicie realizo¬ 
wanemu w przybliżeniu ostrego obcięcia (zob. rozdz. 1.3). '# 
tym przybliżeniu przekroje czynne dla poszczególnych procesów 
wynoszą: 

(43) 

gdzie l.| i I2 są odpowiednio dolną i górną granicą przedziałów 
(42). Oczywiście powyższy wzór stosuje się w zakresie energii, 
dla których 1.,-ś. 1R i 1 2<1 R. W przypadku gdy 1- < 1 R < 1 2 

przekrój czynny dla nego procesu sumuje się w zakresie fal 
parcjalnych od 1̂  do . :̂ , a reakcje o dolnej granicy przedziału 
przewyższającej 1R mają zerowy przekrój czynny, tzn. nie osią¬ 
gają jeszcze progu energetycznego dla danej energii. 
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Rys, 18. Schematyczna ilustracja modelu uogólnionego krytycz¬ 
nego momentu pędu. 
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Z powyższych rozważań wynika, że przekrój czynny dla danego 
kanału reakcji (i) posiada próg energetvczny przy erergii 

osiąga maksimum przy energii 

Emax = ~ R 9 + T ITOZ 5 U 5 J 

i następnie, zgodnie ze wzorem (43) - maleje przy dalazym 
wzroście energii jak 1/E . 

Na rys.19 (dolna część) pokazano obliczoną w ramach omó¬ 
wionego modelu energetyczną zależność przekrojów czynnych lir. 
reakcji pełnej syntezy C+ Gd, dwóch kanałów reakcj:. niepeł¬ 
nej syntezy i6°Gd(12C,<* ) i i6OGd( 12G, 2cx ) oraz reakcji bez 
wychwytu masy. Ten O3tatni kanał został na rysunku zaznaczony 

1 2 jako ( C,3tx ) ze względu na odpowiednioić z górną częścią rdait 
pokazano eksperymentalne funkcje wzbudzenia. (Jak już było 
powiedziane wyżej, reakcja fragmentacji ( C,3c* ) jest reprezen¬ 
tantem ogólniejszej klaay procesów 1 °Gd ( ' 2C, 1 2C )1bOGd'*fr). 
Pokazane na rysunku 19b krzywe odpowiadają najproatrzerau warian¬ 
towi modelu z zastosowaniem przybliżenia ostrego obcięcia, 
Krytyczne wartości momentu pędu dla układów C+1b^Gd, 
be+ Gd i c + 'D Gd potraktowano tutaj jako swobodne parametry 

w celu uzyskania zgodnej z danymi doświadczalnymi lokalizacji 
progów energetycznych i maksimów w funkcjach wzbudzenia. Przy¬ 
jęte io obliczeń wartości wynoszą odpowiednio t 1 _(Qd+C)=43i , 
lcr(Gd+Be) = 35fr i lcr(Gd+-:>. ,)=21n . ''bliczone w oparciu o tak 
prosty model funkcje wzbudzenia oddają dobrze jakościowe cechy 
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Rys. 19. Porć™" nie przebiegu eksperymentalnych funkcji wzbu¬ 
dzenia (porównaj rys.16) z energetyczną zależnością 
przekrojów czynnych na reakcje (12C,c< ), (12C,2o<) i 
( C,3cx) obliczonych w ramach modelu uogólnionego 
krytycznego momentu pędu. (Z prajyy'2/'). 
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przebiegu krzywych eksperymentalnych. Założenie ostrego obcię¬ 
cia dla poszczególnych "okien" w przestrzeni momentu pędu powo¬ 
duje jednak, iż krzywa te bardzo silnie wzrastają w pobliżu 
energii progowych. Obliczone wartości przekrojów czynnych dla 
rsnK-ji niepełnej syntezy (12C,c< ) i (12C,2c* ) przewyższają 
i!*rtośoi eksperymentalne o czynnik 2.5. Oznacza to, że wymie¬ 
nione tu kanały reakcji wysycają jedynie 40% geometrycznego 
przekroju czynnego odpowiadającego danemu przedziałowi wartości 
momentu pędu. 

Prob7 •?. niezgoda -'ci >.̂ r.-hał-u funkcji wzbudzenia daje się 
i *.vo v^urec prrj»a wprowadzenie bardziej realistycznego rozkła¬ 
du v przestrzeni momentu pędu- Zastępując ostre obcięcie "okicj. 
(*?) -przez gładkie rozkłady t^pu funkcji Permiego (spadające 
do wartości 1/2 dla 1=11 i 1=13) można uzyskać prawie idealną 
zgodność kształtu funkcji wzbudzenia dla badanych reakcji 
niepełnej syntezy (12C,c* ) i (12C,2<*). Przeprowadzone oblicze¬ 
nia wykazały, że parametryzując rozkład prawdopodobieństwa 
reakcji w postaci 

mo?na dopasować kształt obliczonych funkcji wzbudzenia do pun¬ 
któw doświadczalnych przyjmując wartość parametru ^2= 5ti» 
Natomiast kwestia absolutnych wartości przekrojów czynnych nie 
znajduje prostego, zadawalającego rozwiązania. Przyczyn niez¬ 
godności, które jak powiedziano sięgają czynnika 2.5 należy 
szukać zapewne w zbyt radykalnym sformułowaniu założenia 3). 
Jedynie w skrajnie uproszczonym modelu można zakładać, że wybra¬ 
ny typ reakcji eliminuje w 100$ inne reakcje (dozwolone z pun-
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ktu widzenia ograniczeń na moment pędu). Taka idealizacja j^st 
zapewne dobrym przybliżeniem w przypadku reakcji pełnej syntezy, 
ale w konkurencji pomiędzy innymi reakcjami można chyba jedynie 
mówić o najbardziej prawdopodobnej reakcji nie eliminując jed¬ 
nak całkowicie innych (dopuszczalnych w danym zakresie 1) reak¬ 
cji. Należy przypuszczać, że dość szczególną rolę odgrywa kar.ai 
szeroko pojętego rozpraszania, obejmujący wszy3tkie procesy bez 
wymiany masy. Jsst dość prawdopodobne iż takie reakcje typ" 
rozpraszania nie są skutecsnie eliminowane przez reakcje nie-
pełnej syntezy (""C,cx ) i ( C,2o< ) co znajduje odbicie w pias-
kim przebiegu funkcji wzbudzenia na '"ragmentację ( c"G,3o.) w 
zakresie energii poniżej 160 MeV. Inną możliwością jest "nie-
równowazna" konkurencja ze stron;/ ksuRłu ppłnej eyntesy. Mia-
nov.'i.cie przy znacznym rozmyciu "okien" w przestrzeni momentu 
pędu ( 4 T = 5 "h} można przypuszczać, ze pełń-? synteza konkuruje 
efektywnie z pozostałymi kanałami reakcji nawet przy wartościach 
momentu pędu wyraźnie przewyższających krytyczny moment pędu 
dla pełnej syntezy jądrowej, W świetle powyższych uwag można 
sądzić, że wyidealizowana forma założenia 3) narusza w istotny 
sposób warunek unitarności dla poszczególnych fal parcjalnych 
i prowadzi tym samym do zawyżenia przekroju czynnego na reakcje 
niepełnej syntezy. Do problemu tego powrócimy jeszcze w roz¬ 
dziale 2.5 omawiając model reguły sum. 

Zajmijn> się teraz bliżej krytycznymi wartościami momentu 
pędu wyznaczonymi ze zmierzonych funkcji wzbudzenia w oparciu o 
omawiany tu model. Na uwagę zasługuje fakt doskonałej zgodności 
krytycznego momentu pędu dla reakcji pełnej syntezy wyznaczonego 
z danych doświadczalnych dotyczących reakcji niepełnej syntezy 
(Icr=43l3 "h) z wartością, którą uzyskano z pomiarów przekrojów 
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czynnych dla reakcji pełnej syntezy (lcr=46*3 *0 Q l a układu 
12c+158(jd/55/\ Różnica dwóch jednostek masy dla izotopów gado-
linu nie powinna mied tutaj żadnego znaczenia. Zestawienie 
wszystkich dyskutowanych tu wartości liczbowych krytycznych 
momentów pędu podane jest w tabeli 3. 

Tabsla 3 
Wartości krytycznego momentu pędu 1 (w jednostkach n) 

układ 

<2C+
i60Gd 

r, e -t- ' ud 

z tej 

43 1 
3 5 -)• 

21 * 

pracy 

3 
2 
3 

46 + 
-

25 1 

iych 

3/55/ 

ze wzoru 

42 
32 
22 

(21 ) 

Wraz z wartościami eksperymentalnymi w tabeli tej podane są 
również wartości obliczone ze wzoru (21), zgodnie z oszacowa-

/19/ nienr •" opartym na modelu kroplowym. W przypadku reakcji 
"1 O "i O 

( C,oc ) i ( G,2o<) ograniczenia na moment pędu związane są 
z krytycznymi momentami pędu odpowiednio dla układów 8Be+i60Gd 
i He+ Gd. Dla pierwszego z tych układów nie dysponujemy 
rzecz jasna wynikiem bezpośredniego pomiaru przekrojów czynnych 
na ayntesę. Natomiast krytyczny moment pędu na syntezę układu 
He+ Gd może być oszacowany na podstawie kształtu funkcji 

wzbudzenia dla reakcji i6OGd(4He,m)/'56//. Wartość podaną w 
tabeli 3 uzyskano interpretując lokalizację maksimum funkcji 
wzbudzenia jako energię krytyczną i stosując wzór (22). 
Wszystkie wartości liczbowe podane w tabeli 3 łącznie z oszaco¬ 
waniami teoretycznymi wg wzoru (21) są spójne co pozwala sądzić, 
że zaproponowany model oparty o uogólnioną koncepcję krytyczne¬ 
go momentu pędu uwypukla pewne istotne elementy mechanizmu 
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reakcji. Równocześnie można sądzić, że dzięki zastosowaniu 
prostego oszacowania teoretycznego dla krytycznych momentów 
pędu w postaci wzoru (21) - model ten zyskuje moc przewidywania 
pewnych jakościowych efektów. Tak na przykład, korzystając ze 
wzorów (21) i (22) można oszacować energię, powyżej której prze¬ 
kroje czynne wszystkich możliwych reakcji dwuciałowych (poza 
emisją pojedynczego nukleonu, deuteronu, trytonu czy He) male¬ 
ją ze wzrostem energii, ustępując miejsca procesom rozpraszania 
i fragmentacji. Energia ta dla układów asymetrycznych, o któ¬ 
rych jest mowa w niniejszej pracy wynosi około 15 MeV/nukleon. 

Szereg wykonywanych w ostatnich latach eksperymentów wydaje się 
/38/ potwierdzać te przewidywania. M. in., Gelbke i wsp. badając 

różne kanały reakcji w zderzeniach 0+208Pb przy energii 20 MeV 
na nukleon stwierdzili przewagę procesów fragmentacji nad reak¬ 
cjami binarnymi. 

Hipoteza o lokalizacji poszczególnych kanałów reakcji w 
oddzielnych sektorach wartości momentu pędu powstała - jak opi¬ 
sano powyżej - w wyniku prób interpretacji kształtu funkcji 
wgbudzenia dla reakcji niepełnej syntezy jądrowej. Inną nieza¬ 
leżną drogą weryfikacji tej hipotezy mogą być pomiary średniej 
wartości spinów końcowych dla określonych kanałów reakcji nie¬ 
pełnej syntezy. K.A. Geoffroy i wsp.'"' bombardując tarczę 
54Sm jonami 60 o energii 153 MeV wyznaczyli podstawowe para¬ 

metry rozkładu krotności promieniowania jr , tzn. jego średnią 
wartość, dyspersję oraz parametr asymetrii rozkładu dla trzech 
kanałów reakcji: 154Sm(i6O,c* )Er (wychwyt 12C),154Sm(i60,2c<) 
(wychwyt 8Be) oraz 154Sm(i6O,3cc) (wychwyt jednej cząstki<x). 
Znajomość tych parametrów rozkładu krotności promieniowania •** 
pozwala wyznaczyć rozkład spinów jądra końcowego przed emisją 
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kwantów -x- (przy zastosowaniu np. procedury opisanej przez 
Sarantitesa i wsp.'b0'). Rysunek 20 (wzięty z pracy^ ') 
przedstawia wyniki takiej analizy rozkładów krotności promienio¬ 
wania 'T dla jąder 3r produkowanych w reakcji ' S.TI( 0, 
c* 6n) Er, jąder Dv produkowanych w reakcji 

0,2c< 5n)1"'';rDy oraz jąder 1 '^Gd powstających w reakcji 
0,3« 4-n) Gd. Strzałkami na tym rysunku oznaczono 

średnią wartość spinu odpowiadającą danemu rozkładowi. Znając 
liczbę wyparowanych neutronów można przetransfomowae rozkłady 
spinów jąder Kr, -^Dy i ' •''J<1 (po err.isji neutron4"*) na 
r-ozkłady spinów pierwotnych produktów reakcji, & więc od~owi«d-
nio jąder 166Sr, 1&2Dy i ^^Gd. Rozkł.idy te prz-.vMs-ono na 
rysunku 20b. Autorzy tej pracy zastoao'v̂ j.i pojtulov, ii".- w r.oaeiî  
uogólnionego krytycznego momentu pędu krytonu.'; 3"..T.' ŝ ".otr.- :.~ 
pędu kanału wejściowego z momentem pędu danero pod-u!:i sau (zało¬ 
żenie 2) str. 78). W ten sposób uzyskali oni brednie wartości 
momentu pędu kanału wejściowego dla reakcji ( J0,cx ), ('"'0,2c<) 
i ( 0,3<x) wynoszące odpowiednio l=c)2 "n, bO TT i 70 Ti. Wartości 
te są zaznaczone strzałkami na rysunku 20d i porównane z przewi¬ 
dywaniami modelu uogólnionego krytycznego momentu pędu. Jak wi¬ 
dać z tego rysunku, wartości eksperymentalne aq zlokali zov.an<r 
wewnątrz sektorów przewidywanych dla tych reakcji >v r:i":-ich mode¬ 
lu. Wynik ten uzyskany niezależnie, przy zastosowaniu zupełnie 
odmiennej metody eksperymentalnej jest dodatkowym potwierdzeniem 
koncepcji uogólnionego krytycznego momentu pędu. 
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<j Acaptured 

Rys, 20. 'Yynifri testu modelu uogólnionego krytycznego raoraantu 
pędu przeprowadzonego praez K.A. Geoffroya i wsp^^' 
dla układu ^O+^Srn. 
a) Rozkiady spinów jąder końcowych Er, ̂ ^Dy i 

' '' Gd (przad deekacytacją/v) wydedułcowane ze zmie¬ 
rzonych rozkładów krotności <T, 

b) Rozkłady apinów pierwotnych produktów reakcji 
(odpowiednio 1o6Er, 2Dy i 158Gd) po uwzględnieniu 
spinu uniesionego przez neutrony, 

d) Porównanie przewidywań modelu uogólnionego krytycz¬ 
nego momentu pędu (diagram <5-^ w funkcji 1) dla 
reakcji ( 1 60,CA) (16O,2<*) i ( 1 6 0 , 3 O O z wynikami 
eksperymentu (strzałki). 
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2.4 Reakcje niepełnej syntezy .Iadrowe.1 a reakcje wielonukleo-
nowego transferu. 
Wyniki eksperymentalne przedstawione w rozdziale 2.2 i 

ich interpretacja (rozdział 2.3) ukazały zakres i role nowego 
mechanizmu reakcji dwuciałowych - reakcji niepełnej syntezy 
jądrowej. Dzięki tym badaniom został osiągnięty m. in. pier¬ 
wotny cel przedsięwziętych eksperymentów, a mianowicie zostały 
wyjaśnione główne mechanizmy prowadzące do produkcji szybkich 
cząstek ex w reakcjach ciężkojonowych. Należy jednak przyznać, 
że jakkolwiek wyniki tych eksperymentów doprowadziły do sformu¬ 
łowania modelu uogólnionego krytycznego momentu pędu i wyjaśnie¬ 
nia wielu własności nowej klasy reakcji to jednak kwestia szcze¬ 
gólnego uprzywilejowania cząstek ex w tych procesach pozostała 
otwarta. Dlatego też celowym wydawało się wykonanie ekspery¬ 
mentu, w którym cząstką bombardującą byłoby jądro nie posiada¬ 
jące wyraźnej struktury alfowej, np. jądro Tf. W tak zaplano¬ 
wanym eksperymencie należałoby zbadać wszystkie mierzalne kanały 
reakcji ze szczególnym uwzględnieniem kanałów niepełnej syntezy 
jądrowej. Z myślą o uzyskaniu takiej "globalnej" informacji o 
reakcjach dwuciałowych została przeprowadzona seria eksperymen¬ 
tów w Cyklotronowym Instytucie Fizyki Jądrowej w Groningen' ' 

' . Wyniki tych eksperymentów są przedstawione w tym 
rozdziale, natomiast ich interpretacja w rozdziale 2.5. 

Wybierając jądro TN jako cząstkę bombardującą należało 
dobrać odpowiednio jądro tarczy, tak aby ciężkie produkty naj¬ 
istotniejszych kanałów reakcji były jądrami o parzystym Z, co 
jest istotne z punktu widzenia identyfikacji tych jąder końco¬ 
wych poprzez detekcję charakterystycznego promieniowania y • 
Z tego względu użyto 159Tb jako tarczę. Dla tak wybranego 
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układu - 1 % + 1 ^ % b - wykonano cykl eksperymentów, przy czym 
najwszechstronniejsze badania przeprowadzono przy energii 
140 MeV. W długotrwałych pomiarach koincydencyjnych typu 
cząstka naładowana-promieniowanie rr -filtr krotności y starano 
się zidentyfikować i zarejestrować z niezłą statystyką jak naj¬ 
więcej różnych produktów reakcji będących pochodnymi cząstki 
bombardującej. W eksperymentach tych identyfikowano więc ładu¬ 
nek i liczbę masową lekkich fragmentów od cząstki c< do izotopów 
tlenu. Tak szeroki zakres rejestrowanych kanałów reakcji dawał 
szangę uzyskania w miarę pełnej informacji o wszystkich proce¬ 
sach rozgrywających się w całym zakresie wartości momentów pędu, 
od głębokich zderzeń typowych dla reekcji pełnej syntezy jądro¬ 
wej po skrajnie powierzchniowe reakcje bezpośredniego oddziały¬ 
wania. Program omawianego tu cyklu eksperymentów miał na celu: 
1) Pomiary absolutnych wartości przekrojów czynnych reakcji 

dwuciałowych w pełnym zakresie liczb atomowych i masowych 
lekkich produktów reakcji; 

2) Wyjaśnienie kwestii czy reakcje niepełnej syntezy charaktery¬ 
zujące się wychwytem prawie całej masy cząstki bombardującej 
wyróżniają się w istotny sposób (pod względem charakterystyk 
dynamicznych, prawdopodobieństw zajścia reakcji itp.) od 
innych znanych reakcji binarnych, tzn. reakcji przekazu nu¬ 
kleonów do kontinuum stanów końcowych; 

3) Zbadanie jaki jest wkład reakcji binarnych i procesów wielo-
ciałowych do bilansu inkluzywnie mierzonych przekrojów 
czynnych; 

4) Zbadanie czy model uogólnionego krytycznego momentu pędu 
może być stosowany do opisu kompletnego zbioru danych doś¬ 
wiadczalnych, obejmującego kanały reakcji z wylotem nie 
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tylko cząstek ex- ale i innych fragmentów; 
5) Uiyskanie danych doświadczalnych dla weryfikacji bardzo arbi¬ 

tralnego ale zarazem jednego z podstawowych założeń modelu 
uogólnionego krytycznego momentu pędu, a mianowicie założenia 
o konkurencji różnych kanałów reakcji (założenie 3 str. 78). 
W omawianych w tym rozdziale eksperymentach wykorzystano 

wszystkie dostępne metody eksperymentalne omawiane szczegółowo 
w rozdziale 2.1. Zastosowano więc metodę koincydencji cząstek 
naładowanych z promieniowaniem "r w celu jednoznacznej Identyfi¬ 
kacji zarówno lekkiego Jak i ciężkiego produktu reakcji i wy¬ 
dzielenia tym samym reaLcji ćwuciałowych. W tych pomiarach 
użyto równie:-, filtru krotności Y* sterowanego przez wiodący 
sygnał logiczny koincydencji cząstka- y , dzięki czemu można 
było wyznaczyć średnią krotność promieniowania v- dla wybranego 
kanału reakcji dwuciałowej. w innej serii pomiarów zastosowano 
także metodę koincydencji cząstka naładowana-cząstka naładowana 
jako narzędzie badania reakcji trójciałowych. 

Ze względu na czasochłonność zamierzonego eksperymentu 
pomiary koincydencji cząstka--r wykonano jedynie dla jednej 
wartości kąta emisji cząstek naładowanych. Kąt detekcji cząsteK 
naładowanych, podobnie jak w badaniach reakcji 12C+ Gd wyno¬ 
sił 20°. 

Na rysunkach 21 i 22 pokazano szereg koincydencyjnych widm 
promieniowania y odpowiadających różnym kanałom reakcji 
H N +159 T b > w których emitowane są cząstki od 4He do 1 5» 1 6O. 
Ze względu na dobór detektorów teleskopu cząstek naładowanych, 
który był ustawiony z myślą o detekcji cząstek aż do Z=8 oddziel¬ 
na identyfikacja protonów, deuteronów czy trytonów była niemoż¬ 
liwa i wobec tego dane dla tych cząstek analizowano łącznie. 
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Rys. 21. Koincydencyjne widma y bramkowane różnymi cząstkami 
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Podobnie jak w przypadku opisanej w rozdziała 2.2 reakcji3prawie 
wszystkie wyraźnie widoczne linie y- w widmach koincydencyjnych 
dla danej cząstki wylatującej o liczbie atomowej Z1 odpowiadają 
przejściom pomiędzy stanami w pasmach rotacyjnych różnych izoto¬ 
pów tego samego pierwiastka o Z=65+7-Z1 (liczby 65 i 7 odpowia¬ 
dają liczbom atomowym jądra tarczy i cząstki bombardującej). 
Reakcje te możemy więc, niezależnie od tego jaką rejestrujemy w 
detektorze cząstkę, zinterpretować jako dwuciałową reakcję wych¬ 
wytu części pocisku poprzez jądro tarczy z następującą potem 
emisją neutronów z ciężkiego fragmentu. Jak będzie pokazane 
w dalszej części tego rozdziału, emisja neutronów z ciężkiego 
jądra następuje najprawdopodobniej po osiągnięciu równowagi 
statystycznej przez układ składający się z jądra tarczy i wych¬ 
wyconego fragmentu. 

Jak widać z rys.21 i 22, niektóre z koincydencyjnych widm 
'Y* nie posiadają wyraźnych linii i są wobec tego bardzo trudne 
w analizie i interpretacji. Jest to spowodowane dwoma czynni¬ 
kami. Pierwszym z nich jest poziom tła, które gwałtownie 
wzrasta w miarę malejącej masy rejestrowanej cząstki naładowa¬ 
nej. Lekkim cząstkom odpowiada bowiem duży przekaz masy i wy¬ 
soka energia wzbudzenia jądra końcowego, a co za tym idzie -
duża liczba otwartych kanałów reakcji. Właśnie ten efekt ogra¬ 
nicza stosowalność metody koincydencji cząstka- qr do niezbyt 
wysokich energii i stosunkowo lekkich cząstek bombardujących. 
Drugim czynnikiem powodującym trudności w analizie koincydencyj¬ 
nych widm ~r jest sama struktura niektórych jąder końcowych. 
V? badanym układzie % + ^ ° T b binarnym reakcjom z emisją cząstek 
o nieparzystym Z (H,Li,B,N) odpowiadają ciężkie jądra końcowe 
również o nieparzystym Z (Lu,Tm,Ho,Tb). ff tych jądrach końco-
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wych kaskada y rozkłada się na wiele równoległych pasm i w 
rezultacie tego, w obserwowanym widmie j" mamy do czynienia z 
dużą liczbą słabych przejść. Na specyficzne trudności napotyka 
analiza widm-r "bramkowanych" przez cząstki ex . W tym przypad¬ 
ku występują bowiem wspólnie aż trzy kanały reakcji wiodące do 
izotopów Dy, Er i Yb. Na skutek wyżej wymienionych trudności 
dla niektórych kanałów reakcji można było jedynie oszacować 
górną granicę przekroju czynnego. 

Koincydencyjne widma cząstek naładowanych odpowiadające 
określonym kanałom parcjalnym o ustalonej liczbie wyemitowanych 
neutronów otrzymuje się jak opisano w rozdziale 2.2 przez nało¬ 
żenie na widmo energetyczne określonej cząstki warunku koincy¬ 
dencji z przejściami ff w ściśle określonym jądrze końcowym. 
Na rysunkach 23, 24 i 25 pokazano widma cząstek a z dwóch naj¬ 
silniejszych kanałów parcjalnych reakcji ( N,c<)Ybf widma 3ft 
i 1^Be z najsilniejszych kanałów parcjalnych reakcji ( N, 3e)Er 
i <UN,1OBe)Er oraz widma 12C z reakcji (UN,12C)Dy dla trzech 
kanałów parcjalnych odpowiadających emisji jednego, dwóch i 
trzech neutronów. Położenie maksimum w tych widmach energetycz¬ 
nych jest zależne od liczby neutronów emitowanych w danym kanale 
parcjalnym. Przesuwa się ono w stronę niższych energii wraz ze 
wzrostem tej liczby. Oczywiście jest to odzwierciedleniem 
prostej zależności, że jeśli jądro końcowe może wyemitować 
większą liczbę neutronów (tzn. zostało wzbudzone do wyższej 
energii) to towarzysząca cząstka naładowana uniesie mniejszą 
energię kinetyczną. Innymi słowy, różne kanały parcjalne odpo¬ 
wiadające tej samej cząstce naładowanej ale różnej liczbie emito¬ 
wanych neutronów mogą być interpretowane (tak jak sugerowano 
już w rozdz. 2.2) jako części składowe tej samej reakcji pier-
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(bramkowane przez odpowiednie dyskretne przejścia TT) 
oraz inkluzyvme widmo jonów C. (Z pracy' ' ) . 
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•»oine,i, pochodzące z różnych obszarów wartości Q lej reakcji r';.e-r 
'/••.łtr.e.i, Przesunięcie maksimum w widmach energetycznych cbs<*"r-
rt-",vaz.vcn C3£3tsi" wynosi 8-'-1 *<;ftV I P jr-den epatowany np»tT'on. 
."-• t> czy te również reakcji- jednonukleonovepo transferu t.,1-
•'-cVc.ii i'^K,1-.') ('patrz rys.??1). To przesunięci? p ^ ^ ^ n i s 
" t/K'in. rewinno równać się sumie enerc:i i kinetvcr,nej emitowar•• 
,¥D rfiutr.inu i je?/-! ener?:i sćDf.rfi?' i z c..er.kiero jądra końców*-
;-,o» EnerEl ~. separacji w interesującym nas obszarze nas wyr'-"1' 
T.-T i'.eV, a .'riec srecnia snere: f kinetyczna neutronów należy 
u;;•••:--„owad r.;: 1-i' :..eV. 3a t,̂  typowe wartości - -f-dnia:i r-^g:' 
Kin: tycz;.ej r.eutro;...".v \> - r r.r-=>ac" w-.fp5r-'?,'n' ̂  ^ ja''^? '>'>''•'-<>!•'-
3 "'.L-. c DO os.ieniecu r">'Vnowa,Ti t trity?t v r m " . ~O : •'.-''H ana > 7 • 
s'i..:.îr ., -. ci poiozer.i-. ;r: ̂ ;SX:LU_T. dl ro? z c 2 • ySj.nyc • 'tfr'ai-̂ w >">.?>•-
cjalnych od liczby "'naku jacych" neutronów 20r'tała przeprov/a-
dzona na gruncie modelu statystycznego. Nakładając binnrny 
charakter pierwotnego procesu przekazu erupy nukleonów i znając 
powożenie n̂?.ksirnu:ri w widr.ie energetycznym dla danego kanału par-
cj.-ilnsgo Tiożna obliczyć odpowiadającą temu kanałowi parcjalnemu 
średnią wartość Q-reakcji, a 3tąd - średnią wartość energii 
wzbudzenia. Tabela 4 daje zestawienie wszystkich kanałów par-
cj:tln;-ch dls których udało się dokonać projekcji widm energe¬ 
tycznych. Wymienione są tarn produkty końcowe postulowanego pro¬ 
cesu pierwctneco, ?/artości Q-reakcji pierwotnej reakcji binarnej 
i wynikające stąd średnie energie v.'zbudzenia. Założono następ¬ 
nie, że cała energia wzbudzenia przypada na ciężkie jądro 
po'.p.'3t=;łe w proces:'; pierwotnym i obliczono wobec tego przewid.y-
w-;n~: na gruncie rr.odelu statystycznego średnią liczbę wyemitov/a-
nvch n3utronó-,v < x > . Wyniki obliczeń wykonanych przy zastoso-
v.'-::ii-j :.rogr;i-iii GHOGI (wg. Gilata'b1/') są podane w ostatniej 
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Rys. 26. Widma energetyczne jonów JC z reakcj i 
1 5 9Tb(1 4N t

1 3C) i S ODy i 1 5 W V 3 C 2 n ) 1 5 8 D y (bramko-
wane pr2ez odpov/iednie dyskretne przejścia-v-) oraz 

1 3 ^ ' ) , widmo inkluzywne jonów (Z pracy^ 
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.'.LjKue «abeli* Porównanie obliczonych wartości < :; ? « <->ćpo~ 
••.-<_̂ii!̂  l:.csbar.i "brakujących" neutronów w obserwowanych reak-
•..»..„ p>. . ,.Ti. ci'dzs generalnie sygnalizowaną ,iui poprzednio hipo* 
.,:, :c :.-£ akcja iiiepełnej syntezy przebiegają 2.asacm;:so riek"o 
-;..v,- L..uarr/.e, vr których ciętkie jądro wychwytuje z..acz,.y 
.,. .= . iii'kiwj cząstki (pccitku) l. tworsy wraz z tym fragme:-.•• 

., O4u:'0 i i uLur j c , ŁHii S j ii lic u. i, i 'O i. •.'••. j f;3 I W? tyCO. TKaiCCjach WtÓ 

proccs-.-:u e t a t y s t y c z n e j de«kac,y ifacji p ie rwotnego prod tik ii; 

rwotr Q F ' ;i 'Jtw 
^du.k: d'eV) (i'eV; GROGI 

i63fb -97 88 t.9 
i69 Y b _103 94 7.3 

-59 45 3.8 

159Tb(UN,12C2n)159Dy 
159Tb(UNf

12C3n)158Dy 

1 6 1 Dy 
1 6 1 Dy 
i60Dy 

i60Dy 

-29 
-39 
-8 
-25 

30 
40 
8 

25 

2. 
3. 
o 

7 
6 

Na marginesie powyższych rozważań warto zauważyć, że war¬ 
tości x>, jakkolwiek bardzo bliskie liczbom wynikającym a 
bilansu liczb masowych, przewyższają jednak systematycznie war¬ 
tości eksperymentalne prawie o jednostką. Tą niewielką rozbież 
ność :T)ozn>.. interpretować jako efekt emisji szybkich neutronów 



- 103 -

(przed osiągnięciem równowagi statystycznej). Możliwe jest 
jednak jeszcze jedno wytłumaczenie> które może służyć jako do¬ 
datkowy argument przemawiający aa peryferyjnym charakterem 
badanych reakcji. Mianowicie średni spin jądra złożonego utwo¬ 
rzonego w peryferyjnej reakcji niepełnej syntezy powinien być 
większy od średniego spinu tego samego jądra ale utworzonego 
drogą reakcji pełnej syntezy. Wobec tego dostępna energia wzbu¬ 
dzenia zredukowana o energię rotacyjną powinna być mniej asa, 
a co za tym idzie - mniejsza będzie również liczba emitowanych 
neutronów. Trzeba tu bowiem pamiętać", że obliczenia statystycz¬ 
nej emi3ji neutronów są wykonywane przy założeniu takiego rozkła¬ 
du spinów jądra złożonego jak w reakcji pełnej syntezy zacho¬ 
dzącej w swobodnych zderzeniach jądra tarczy i absorbowanego 
fragmentu. 

Mówiliśmy już poprzednio, że widma energetyczne cząstek 
naładowanych odpowiadające poszczególnym kanałom parcjalnym 
możnr traktować jako części składowe pełnego widma energetycz¬ 
nego pierwotnej reakcji binarnej. Sumując zatem widma kanałów 
parcjalnych (przy uwzględnieniu ich absolutnej normalizacji) 
można odtworzyć widmo energetyczne dla danego kanału reakcji 
pierwotnej. Pełna analiza tego typu jest oczywiście niemożliwa 
ze względu na olbrzymie trudności w dokonaniu projekcji posz¬ 
czególnych widm parcjalnych (główną trudność stanowi poziom tła 
w koincydencyjnych widmach 0̂  ). Znając jednak absolutne wartoś¬ 
ci przekrojów czynnych dla poszczególnych kanałów parcjalnych, 
nawet fragmentaryczne dane przedstawione na rysunkach 23, 24, 
25 i 26 pozwalają dość dokładnie wyznaczyć położenie maksimum a 
stąd eksperymentalną wartość optymalnego Q-reakcji dla wybra¬ 
nych kanałów pierwotnych reakcji binarnych. Dla porównania, pod 
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widmami koincydencyjnymi na rys. 23-26 pokazane są również widma 
energetyczne mierzone inkluzywnie dla tych samych cząstek nałado¬ 
wanych. Łatwo można się przekonać, że maksima widm energetycznych 
dla reakcji binarnych (uśrednione po kanałach parcjalnych) są zlo¬ 
kalizowane przy energiach bliskich położeniu maksimów odpowiednich 
widm inkluzywnych. Wobec tego cała dyskusja dotycząca optymal¬ 
nego Q-reakcji przeprowadzona w rozdziale 1.4 w odniesieniu do 
widm inkluzywnych stosuje się również w pełni do omawianych tu 
pierwotnych reakcji binarnych. W szczególności można stwierdzić, 
że prosty model Q-reakcji oparty o zasadę zachowania średniego 
pędu nukleonów dobrze opisuje podstawowe własności d/.. "tr.icEne 
bardzo szerokiego zakresu reakcji binarnych poczynając oc 
reakcji transferu jednego, dwóch nukleonów a kończąc ::-. res.-: •:,;';,'••• 
niepełnej syntezy jądrowej. Wydaje się zatem, że wszystkie h 

reakcje dają się opisać w ramach tego samego mechanizmuc 
Wszystkie badane reakcje binarne możemy więc traktować jako jed¬ 
nolitą szeroką klasę procesów jądrowych, w których możemy mieć 
do czynienia z bardzo zróżnicowanym przepływem masy i ładunku. 
W związku z tym, wyróżnianie reakcji niepełnej syntezy jądrowej 
i reakcji wielonukleonowego transferu jest najprawdopodobniej 
jedynie kwestią semantyczną. Nazwa reakcje niepełnej syntezy 
dobrze oddaje charakter reakcji, w których sostaje przekazany 
duży fragment cząstki bombardującej, natomiast w przypadku prze¬ 
kazu niewielkiej liczby nukleonów stosowniejaza jest nazwa 
"reakcje transferu nukleonów do kontinuum stanów końcowych". 
Powyższe wnioski stawiające na jednej płaszczyźnie wszystkie 
reakcje binarne (z wyjątkiem skrajnie peryferyjnych reakcji 
wprost wiodących do dyskretnych stanów końcowych) opierają się 
na analizie widm energetycznych końcowych produktów reakcji. 
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które świadczą o bardzo podobnej dynamice wszystkich tych reak¬ 
cji binarnych. Aby umocnić taki punkt widzenia należy zbadać 
czy inne charakterystyki, takie jak średnie wartości przekazu 
momentu pędu lub prawdopodobieństwa reakcji (przekroje czynne) 
również dr.azą się ująć w ramach ogólnego i spójnego opisu -
wspólnego ala całej klasy reakcji binarnych* 

Obecnie zajmiemy się kwestią absolutnych przekrojów czyn¬ 
nych oddanych reakcji binarnych i ich rolą w całkowitym bilansie 
insjiuzywnych przekrojów czynnych. W celu wyznaczenia absolut¬ 
nych wartości przekrojów czynnych zastosowano taką samą metodę 
jaic przy analizie wyników reakcji w układzie "C+ ' Gd. W 
koincydencyjnych widmacn x zmierzonych w reakcji N+ ̂  Tb przy 
energii 140 MeV zdołano zidentyfikować ponad 60 kanałów parcjal-
n>ch odpowiadających kilkunastu kanałom pierwotnych reakcji bi¬ 
narnych. Zestawienie wartości różniczkowych przekrojów czynnycn 
(6=20°) dla wszystkich tych kanałów parcjalnych można znaleźć w 

/I 2/ 
oryginalnej publikacji' . Tutaj podajemy te dane w bardziej 
syntetycznej postaci - po wysumowaniu kanałów parcjalnych dla 
poszczególnych cząstek końcowych (Tabela 5). W tej samej tabeli 
są podane wartości stosunku przekroju czynnego obserwowanej reaK-
cji binarnej do inkluzywnego przekroju czynnego na produkcję tej 
samej cząstki końcowej. Z przytoczonych liczb widać, że podob-
nie jak w reakcjach wywołanych prsez jony C, również i w reak¬ 
cjach z jonami 4N jako cząstkami bombardującymi emisja cząstek 
alfa jest dominującym kanałem reakcji (inkluzywnie 470 mb/sr 
dla d=20°). Tylko mała część tego przekroju czynnego (55 mb/sr) 
może być przypisana typowej reakcji niepełnej syntezy ( Tf,oc ). 
Inny kanał reakcji (1%,2c*O» który może być interpretowany jako 
pierwotnie binarna reakcja (14N,8Be) wnosi również około 50 mb/sr 
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Tabela 5 

Reakcja 
(mb/ar) 

(bin. 

(14H,<* )Yb 
(14N,6He)Yb 
(14N,6Li)Tm 
(UN,7Li)Tni 
(UH,7Be)Br 

(14H,9Be)Br 
(14N,10Be)Er 
(14H,1°B)Ho 
(14N,1l3)Ho 
(UN,12B)Ho 
(14N,11C)Dy 
<14N,12C)Dy 
(14N,3O<)Dy 
(14K,l3C)Dy 
(14H,14C)Dy 
(14W.15'i6O)Gd 

55 1 10 
1.3l 1.1 

<C 3 
<6 

24 1 5 
5-il 1.0 
5.5l 1.2 
5.2l 2.2 
11.91 4.3 
3.6l 1.3 
2.4l 0.7 
39 1 5 
5.7l 2.7 
25 1 2.5 
6.0I 1.2 
2.3+ 0.7 

0.12 1 0.02 
0.49 1 0.41 

<0»32 

0.10 1 0.02 
0.37 1 0.07 
0.41 1 0.09 
0.36 1 0.15 
0.22 1 0.0F 
0.17 + 0.06 
0.22 1 0.06 
0.29 1 0.04 

a ) 

0.04 1 0.02 
0.27 1 0.03 
0.14 1 0.O3 
0.32 1 0.10 

a) 

a) Wartość otrzymana z uwzględnieniem krotności cząstek oC. 

(inkluzywnie). Wreszcie trzecia reakcja (14N.3o< ) interpretowa¬ 
na jako proces (14N,12C*") wiodący do nie związanych stanów 12C 
daje inkluzywnie 17 mb/sr. Cała pozostała część inkluzywnego 
przekroju czynnego na produkcję cząstek c< (około 350 mb/sr) 
jest niewidoczna w koincydencjach oc - •v- r a wiec pochodzi naj¬ 
prawdopodobniej z reakcji rozerwania cząstki bombardującej 
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'!np. ' XH —*• 3« +d) be-i wychwytu ćcć, .sg-j % •' .-•AQ&Z&X.W yrze... j^iv 
crc2y; a co za tyia Idzie, he?. sŁaóiaego >.,ZDUCŁ<'ĆI-.̂ S. î â-.̂ â .̂ 
jądra •cońeowego. 

Iruae Kanały reakcji wymienxcne •* uabt^i '5 rowmaz *ai.aai«. ., 
na znaczny udział reakcji rozerwania względnie fragm«-ii«ac,ji 
••raąs tki. bombardującej «•" c£.ł<rowlt yai bilansie iivkluiyv-.aych prsv. 
ra-oł? czynnych. W ceiu przybilionego chouiaż ais i.̂  so c-izi .-. • 
rećt.ieffT oszacowania wkładu tycn reakcji 0.0 inkj.uzywn.egv pr. -
:rc;u czynnego przeprowadzono cyk'1 koincyat.icyjnycn eiapt ryL-... -
••••o w r.'.-p! eząstka-cząstka. 

Po ar lawowa cześć uzyskanej i?u ormae ji o k̂ relac;;-? e.. ?z.j<? • 
iastjta oraz o przesrojacn czynnie '-yon pio^eoów p-„ . :.a.. <.:. i 
'va:.--.rów ̂ oreiacii th^rycn o la f\'''M --'n korurinacli czasie*. ir.̂  
•'//;_ /ci:; Y.-/K o nan;, c. ti pr̂ ,v zas i,oay*r.. iu a.vo>;n aniTiŁracU-.,,'̂ ;. e, 

•xopov ,piuTZ roŁ-iz. 2.1) poruszanych >v jean&j piaćicc^^i-e, 
?/ większości, eksperymentów jeden z teleskopów był ustawiony po... 
stałym kątem 6'1 = i-20c' a drugi był przesuwany w płaszczyźnie rcu' -
cji od -60° do + 0O0.. Przeważająca część przypadków koincydencji 
odpowiadała rejestracji cząstek ex w oou teleskopach. Znacznie 
rzadsze były koincydencje pomiędzy cząstkami =x i nieco cięższy
mi jonami (Li,Be,B,C), natomiast koincydencje pomiędzy dwiema 
cząstkami o Z i3 praktycznie nie były obserwowane, co świadczy 
iż te ostatnie procesy nie dają znaczącego wkładu do bilansu 
inkluzywnych przekrojów czynnych. Rysunek 27 daje zestawienie 
dużej części danych koincydencyjnych ' dla trzech różnych 
energii wiązki |ifN: 112, 140 i 168 MeV. Nas interesują przede 
wszystkim wyniki dla energii 140 MeV, które są komplementarne 
do omawianych wcześniej wyników badań metodą koincydencji 
cząstka- y . Na rys.27 przedstawiono dane koincydencyjne wybra-

http://inkj.uzywn.egv
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Rys. 27. Korelacje cząBtka-cząstka w ustalonej płaszczyźnie 
reakcji dla trzech energii jonów ''hi (112, 140 i 
168 MeV) bombardujących tarczę Tb. Pod ustalonym 
kątem 6 H j =+20° rejestrowano łącznie wszystkie izoto¬ 
py Li, Be i B. W drugim detektorze rejestrowano 
cząstki of pod różnymi kątami 6^ , Krzywe ciągłe przed¬ 
stawiają oszacowania podwójnie różniczkowego przekroju 
czynnego dla składowej "nieskorelowanej", obliczone 
w oparciu o wzór (46). (Z prac/ 1 0'). 
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\f- w ten. •",T'-oaćbf ż". w d e t e k t o r z e n^d u^ ta lonyra ks/*"-?.- ft-,-. • -<?0 

-- -«<»iĄsti*f»wane wybrane cxąRt l - \ : ° L i , Li<, L i , 'Si.,, ' B e , ' ;-••• 

i^p - Ip Ą 1 e i B i nat-omiwufc w dru*...* .i-:tekto.«-^u C m i ~ a_.i j i^ rm 

.'.ye.':?- Mstowa} są rejestrowane c z ą s t k i c* ,, Łączne przedstawia?:•< ° 

••ffyv-.-'-.<w Ala w.TsyBtici^h wymienionych e ^ . g t p k 3wiązan« "Jest 7.?. 

- f- .-.B'prv. -,«prs. nisk.'5: s t a t y s t y k ą "A:%-rr* ń k o i n c y d e n c y j n y c h •i le s n s r -

---.T'-•"-••".?h k a n a ^ * ' r"»ałccH~ 2 r -^M-t:: w i d z e n i a k s z i 'i>tu k~^?:V" • 

-j.i »_„.<.„,_..^ -tjgięg p r e z e n t a c j a wynikó?: n i e p rowadz i •tein".': dc 

• ' . ;-io ' . -~~,-..-i i ^"flTOT^tficyjiiyc.o. Ś:^V:. •• .lak = dc okar.uj . - ' """ t^ . . -

-.-,-.;;- • »- < -• ką towych r . ^ l ęża w .<?"•';. owns j i;;ie r s e od ł-.-.uriiu c •../; ;.-;•. 

r 1ifce3e ona"1 i-is d a r y eh k o i n e " J .-"'". "V-v'r <: za? rM: -.-••?..' •• '•. .: 

"'"' •"•^(V" tsw' i .cr° u", r y o - 2 7 m c i i a r c z ł o ż y ć ua r.H.e n^^f ' -

•'•CHĆ '''•-.ic>",n.j?eiowaiaąTS o s y m e t r i i o s i o w e j teokoł ki '?: unku ••-.-'.'-

{•Cr»0°}r or-:?, c z e ś ć związaną s proc ' - ' i jmi eekweneyjneg-o roŁoa-fv 

l e k k i e g o • p r o d u k t u r a t ó c j i , któ"~"? d e r ' nu.lą "; b l i s k i e ' ' kon.fi %>;•:. -

c j a c h ką towych obu d e t e k t o r ó w (!@.-»S-,! < 2 0 ° ) , Podwójn ie r ó ż 

n i czkowy p r z e k r ó j czynny d f s / c l ^ i t R l c l Q . ^ d l a s k ł a d o w e j nie™ 

s k o r e l o w a n e j u d a j e alę aadawal&jąco o p i s a ć f a k t o r y z u j ą c go p r z e z 

i n k l u z y w n e r ó ż n i c z k o w e p r z e k r o j e czynne r o z p a t r y w a n e j p a r y 

c z ą s t e k - ^ 6 2 / ; 

_ ^ J § _ - _ - c o n s t 5 1 ° — d g - (46) 

Krzywe ciągłe aa ryo*27 odpowiadają właśnie takiej procedurze 
fakioryzacji* Kształt korelacji kątowej przy ustalonym kącie 
©H j i zmiennym kącie detekcji osąstek c< jest Z3tem dany przsz 
rozkład kątowy cząstek ot obserwowanych inkluzywnie. Korzysta-

http://kon.fi
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iac ze w.,oru (4b) można łatwo wyznaczyć całkowita p rzekró j czyn

ny (wycaiKowany po kątach) dla składowej Meflkorelowanel воя?.-

• z?e;ó±nych kanałów r e a k c j i rozerwania i f rajCTentRcjI.. 

i/rUA,a składowa funkcj i k o r e l a c j i c z a s t k a - c z ą s t k a 1~Ft ?.-***i-

'<?*ła £ proeesa.Ttl sekwencyjnego rozpadu pierwotnego (eWifisro r. •»*•.•>-

'•.i*tu. v metodzi° badania tych procesów była mows w r ^ d z i a l e 
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3a.Kwencv'jrjdjro rozpad'? w reakcjscb -D e?ko.ion^Tyf.h. У 1""1',тг..сЬ 
energii względnej układów °Li+c< , °В+сх i 'B+CK widać ostre 
maksima, Które można zidentyfikować jako znane steny wzbudzone 
pierwotnego produktu reakcji, a więc odpowiednio B, 
Dodatkową informację o mechanizmie tych reakcji daje inna pro
jekcja tych samych danych koincydencyjnych, a mianowicie widmo 
sumarycznej energii obu cząstek, E^ .=Бц j ł E ^ . Widma pełnej 
energii dla układów °B+« i B+c< (patrz dolna część rys. 28) 
posiadają ostre maksimum odpowiadające reakcji 3-ciałowej z 
utworzeniem wszystkich trzech fragmentów w stanach podstawowych 
(Q-3=Qf )• Wynik ten jest tym ciekawszy, że widma energetyczne 
cząstek ex i jonów boru projektowane oddzielnie nie wykazują 
żadnej struktury i wyglądają bardzo podobnie do widm inkluzyw-
nych pokazanych na rysunkach 6 i 7. Widmo pełnej energii w 
układzie Li+ c< wygląda zupełnie inaczej i jest rozmyte w sze
rokim zakresie wartości E t o t, znacznie poniżej energii odpowia
dającej Q3=Q|g. Ten wynik jest oczywisty, gdyż albo mamy tu 
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do czynienia z reakcją 4-ciałową l4N+l55Tb--»6Li+o( 
albo też jedna z cząstek o< jest zaaborbowana przez jądro tarczy, 
ale wówczas ciężki produkt końcowy musi być wysoko wzbudzonyv w 
przybliżeniu Jak w reakcji syntezy ^3Tb+of przy energii około 
10 MeV/nukleon. 

W przypadku udowodnienia sekwencyjnego mechanizmu reakcji 
(jak to ma miejsce w bezpośrednich pomiarach widm energii wzglę-
dne1 S ) można oszacować wycałłrowany po kątach przekrój czynny 
dls tej składowej funkcji korelacji cząstka-cząstka. Wykorzys-
tniemy tu fakt iż znamy kierunek wylotu wzbudzonej cząstki pier¬ 
wotnej (np, :0B**, % i N dla układów dyskutowanych w 
zwiąsnku z- rys.27). W przeprowadzonych obliczeniach założono, że 
roznać tej cząstki pierwotnej jest izotropowy w jej własnym 
układzie środka masy. 

Eksperymenty koincydencyjne cząstka-cząstka zostały przed¬ 
stawione w niniejszej pracy bardzo pobieżnie. Bardziej szczegó¬ 
łowe informacje dotyczące tych zagadnień można znaleźć w orygi¬ 
nalnych publikacjach' °»4°'. jak już było powiedziane uprzednio, 
problematyka ta leży raczej na uboczu głównej linii rozważań 
niniejszej pracy koncentrującej się na badaniach reakcji binar¬ 
nych metodą koincydencji cząstka--jr . Podane tu informacje o 
wynikach badań metodą koincydencji cząstka-cząstka miały jedynie 
na celu ukazanie w miarę pełnego bilansu inkluzywnych przekrojów 
czynnych. Skrótowe zestawienie danych liczbowych w takim właś¬ 
nie aspekcie bilansu przekrojów czynnych dla kilku wybranych 
cząstek obserwowanych pod kątem 20° w reakcji *N+ "Tb przy 
energii 140 MeV daje tabola 6. Z tabeli tej widać, że w przy¬ 
padku izotopów Li, Be i B jako obserwowanych inkluzywnie cząstek, 
trzy poznane mechanizmy reakcji, a więc reakcje binarne (niepeł-
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Rys. 28. Widma energii względnej £{częśd górna) oraz widma 
pełnej energii E-tot=EH,I.+E<* (cz?ść dolna) dla nie-

10 11 związanych układów Li+o; , 10B+oC i 11B+C\ będących, 
produktami reakcji 14H+159Tb. (Z 



ua synteza,, icakcje seKweuc/jnego rozpadu lekkiego fragmentu 
->raz, niefoiLOifciowane reakcje wieluciałowe wyjaśniają około 

caiego inkluzywnego przekroju czynnego. W gruncie rzeczy 
teu joana traktować Jako zamknięcie bilansu, gdyż błędy 

ca oszacowań BH znaczne a charakter błędów systema-
;jcza;ch słLłania do przypuszczenia, że ostateczne dane liczbowe 
3ą raczej zaniżone. Dotyczy to głównie wyników uzyskanych meto-
lą koincydencji cząstka-•jf (dla reakcji niepełnej syntezy) ze 
vzgxeaow uorzeunio dyskutowanych. W przypadku koincydencji 
r.zą.3 i&-a-cząstka nie zostały zarejestrowane kanały s wylotem pro-
.onów vwzgifdnie deateronow). Fakt tec niewątpliwie obniża su-
aarycznv przekrój czynny na reakcje rozerwania lub fragmentacji 
iząstki bombardującej. Przypuszczalnie ma to szczególnie duże 
z,nsczenie w przypadku izotopów ~ C jako obserwowanych cząstek 
końcowych (trzy badane mechanizmy reakcji dają tu jedynie około 
40$ inkluzywnego przekroju czynnego na produkcję jonów C). 
Prawdopodobnie nieobserwowane eksperymentalnie kanały rozpadu 
takie np. jak T{—*• C+d lub ^N-^J^C+p są istotnymi składnikami 
inkluzywnych przekrojów czynnych. 

Tabela 6 
Wartości różniczkowych przekrójó-7 czynnych (Zj",—, )20° w m o/ s r 

mechanizm produkt reakcji 
reakcji 6-8 M 7,9,1OBe 10-12B 

nieskorelowana fragmentacja 
sekwencyjny rozpad 
niepełna synteza 

inkluzywny przekrój czynny 28.3+1.5 27.4^1.3 87+3 

8 . 

6. 
q 

2 . 

1 . 

1 

6 
1 

8 . 

3. 
1 . 

5^2. 
6+0. 

0 + 2 . 

0 

9 

0 

27 

11 

23 

+6 

13 
+ 5 
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Przejdźmy teraz do zreferowania ostatniej części przepro¬ 
wadzonych badań reakcji jądrowych w okładzie *N+ Tb. Będzie 
tu mowa o pewnych informacjach dotyczących wartości przekazanego 
momentu pędu, które uzyskano z pomiarów krotności promieniowa¬ 
nia TT . Jak już wspomniano w rozdziale 2.i, średnia krotność 
promieniowania -y była wyznaczana prsy pomocy filtru krotności 
qr (4 detektory Nal(Tl)) sprzężonego z teleskopem cząstek u;ia-
kowanych i germanowym detektorem promieniowania y . ^ gratem 
bramkującym była zawsze koincydencja wybranej cząstki naładowa¬ 
nej z kwantem y w detektorze Ge(Li). Analizując Lubiono dane 
koincydencyjne stawiano wąską braiak̂  na fotopiku w.vlir:. .ig-j cz*-~~ 
ścia -j- , co wraz z warunkiem koincydencji ze zidentyt'i. o v-• f 

cząstką naładowaną jednoznacznie okr^i^ło psrcj-iliij v.-:»_ 
reakcji. Przy zastosowaniu takiej proc* sury v,"'zm-.k:Łor.;. -i.: ,-"'J. 
krotność promieniowania T" dla wszystkich w miarę wyrain,"ev. . •• y~ 
y w widmie koincydencyjnym. Ponieważ dl3 danego jądra końco¬ 

wego obserwuje się naogół kilka wyraźnych przejść ')" - procedura 
taka pozwala wyznaczyć krotność f na kilku niezależnych drogach, 
Ry3unek 29 ukazuje nie trywialny fakt, iż krotność M r w podsta¬ 
wowym paśmie rotacyjnym jest praktycznie stała. Należy tu zaz¬ 
naczyć, że w reakcjach pełnej syntezy jądrowej zależność M ->-
od bramkującego przejścia nie jest płaaka. Stałość M •% w 
reakcjach niepełnej syntezy jądrowej (stwierdzona również przez 
Sarantitesa i wsp.' ') świadczy o bardzo słabym zasilaniu bocz¬ 
nym stanów niskospinowych, a więc o peryferyjnym charakterze 
tych reakcji. Traktując poszczególne wartości K <Y~ ^la różnych 
bramkujących przejść w tym samym jądrze końcowym jako niezależ¬ 
ne pomiary tej samej wielkości fizycznej wyznaczono wartość 
średnią < M ^ 7 (ważoną z wagami odwrotnie proporcjonalnymi do 
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w jądrze ' 'Er powstałym w wyniku reakcji 
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jest domieszka innych przejść w izotopach Er o nie 

dającej się rozdzielić energii, (Z pracy/ 1 2 / / ) . 
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poszczególnych błędów). Ta wartość średnia odpowiada wybranemu 
jądru końcowemu, a więc charakteryzuje odpowiedni parcjalny 
kanał reakcji. Pełna lista krotności < My? (uśrednionych po 
bramkujących przejściach) dla ponad 50-ciu kanałów parcjalnych 

/12/ jest podana w oryginalnej publikacji' * 
Znając <!&*•> można wyznaczyć przypuszczalną wartość spi¬ 

nu pierwotnego produktu reakcji, tzn. przed emisją neutronów. 
Wartość spinu < J > X (charakteryzującą dany kanał parcjalny) 
obliczano stosując przybliżony wzór, do którego sprowadza się 
(przy pewnych upraszczających założeniach) procedura zapropono¬ 
wana przez Sarantitesa i wsp.' ': 

(47) 

We wzorze tym J_ _ oznacza wartość spinu stanu podstawowego g. s. 
jądra końcowego a x jest liczbą wyemitowanych w danym kanale 
parcjalnym neutronów. Z postaci wsoru (47) wynika, iż zakłada 
się tutaj emisję czterech (średnio) tzw. statystycznych przejść 
Y » które razem wzięte nie powodują zmiany momentu pędu jądra. 
Ponadto zakłada się, że każdy wyemitowany w kaskadzie ewapora-
cyjnej neutron unosi średnio 0.7 "h momentu pędu. Końcowy etap 
kaskady deekscytacji jądra zachodzi wzdłuż linii yrast (lub w 
pasmach równoległych do linii yrast) i wobec tego każde przej¬ 
ście (typu E2) obniża spin jądra o dwie jednostki momentu pędu. 

Wartości < J> x wyznaczone dla każdego kanału parcjalnego 
z osobna zostały podane w pracy' '. Jak pamiętamy z poprzed¬ 
nich rozważań, wzrastającej liczbie x charakteryzującej dany 
kanał parcjalny odpowiada wzrost energii wzbudzenia, a więc 
przesunięcie w stronę bardziej ujemnych wartości Q w reakcji 
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pierwotnej. Poszczególne wartości < J > X dla tej samej cząstki 
wylatującej charakteryzują więc różne obszary wartości Q w pier-. 
wotnej reakoji binarnej. Ogólny wniosek z zestawienia wartości 
< J > _ jest taki, że w reakcjach z dużym przekazem masy (tzn. w 
typowych reakcjach niepełnej syntezy) średni spin jąder końcowych 
praktycznie nie zmienia się w dostepnyn dla tych reakcji zakre¬ 
sie wartości Q. Natomiast w reakcjach przekąsu niewielkiej 
liczby nukleonów, np. «» ~ C, przekaz momentu pędu wzrasta 
w miarę przesuwania a±ę w stronę bardziej ujemnych wartości Q. 

Z punktu widzenia ogólnych charakterystyk reakcji pierwot¬ 
nych i ewentualnego porównania wyników z modelami teoretycznymi 
warto jest określić średnią wartość spinu pierwotnych produktów 
reakcji dla całego zakresu wartości Q w reakcji pierwotnej. 
Uśrednienie wykonano z wagami proporcjonalnymi do wyznaczonych 
przekrojów czynnych dla poszczególnych kanałów parcjalnych C 6,^) 

* ^ (48) 

Tak zdefiniowana wielkość <J;> jest eksperymentalną wartością 
momentu pędu przekazanego w danym kanale reakcji pierwotnej, 
uśrednioną po całym (obserwowanym eksperymentalnie) zakresie 
ciepła reakcji procesu pierwotnego. 

Tabela 7 zawiera końcowe, zsyntetyajwane dane liczbowe odnie¬ 
sione do kilkunastu kanałów binarnych reakcji pierwotnych zacho¬ 
dzących w zderzeniach 4N+ -̂*T"b przy energii 140 MeV. W drugiej 
kolumnie tej tabeli podano oszacowania całkowitych przekrojów 
czynnych (wycałkowanych po kącie). Wartości te uzyskano zakła¬ 
dając, że kształty rozkładów kątowych wymienionych w tabeli 
reakcji binarnych są takie same jak zmierzone rozkłady kątowe 
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odpowiednich caąstek końcowych obserwowanych inłcluzywnie. 

Tabela 7 

Re akt 

synteza 

(14N, 

Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oht 
Oh, 
Oh, 
Oh, 
Oh, 

a )Yb 
'°He)Yb 
£Ii}Tm 
7Li)Tm 

'BejBr 
3Be)Er 
9 3e)Er 
1 0Be)Er 
10B)Ho 
11B)Ho 
12B)Ho 
11C)Dy 
12C)Dy 
13ODy 
UC)Dy 
1 5 ' i 6 O ) G d 

(mb) 

84 

1. 

O . 

<e 
o. 
36 

5. 

5. 
5. 

11 

3 . 

2 . 
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22 
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+ 

+ 
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. 4 

. 1 

. 3 

. 2 

4 

. 2 

. 7 

6b> 

2 

.5 

. 0 

•~> t e o r 
(mb) 

1022 

95 
1 

2, 

1, 

1. 

30. 

6. 

2 . 

3. 

15. 

7. 

2 . 

50. 

33 . 

29. 

7. 

. 0 

.5 

.4 

.5 

.4 

,2 

,1 

,7 

.8 

2 

5 

7 

0 

4 
4 

(1 

28 . 

2 1 . 

23 . 

2 1 . 

13. 

12. 

16. 

4. 

;ksp 

.7+1. 

6+1. 

2+1. 

2*2. 

0 ^ 1 . 

3lL 
1+2. 

5*0. 

,1 

4 

6 

1 

0 

2 

1 

5 

(ft 
fceor 
) 

36.8 

49 

48. 

53. 
52, 

55. 

55-
55. 
54. 
57. 

58. 

59. 

59. 

59. 

59. 

59. 
59. 

.6 

.3 

. "i 

.9 
,6 
.6 

,3 

,6 

,8 

.7 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

• < J > t e o r 
(H) 

35.4 

23.8 
19.8 

15.6 

8.5 

4 . 2 

4.6 
/ v 0.5 

a) Dane eksperymentalne ^"Tb( h,2c< ) zinterpretowano jako 
reakcję ( UN, 8Be). 

b) Wartość przekroju czynnego otrzymana z uwzględnieniem 
reakcji (UK,3oc). 
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Do normalizacji posłużyły wartości różniczkowych przekrojów 
czynnych dla reakcji binarnych wyznaczone dla ©=20° (wzięte z 
tabeli 5). Oprócz przekrojów czynnych tabela 7 podaje średnie 
wartości przekazanego momentu pędu <J> dla kilku kanałów 
reakcji a ,/yiotein cząstek c< , izotopów berylu, węgla i tlenu. 
W przypadku izotopów boru wartości < 3> nie zostały wyznaczone 
ze względu na trudny do zinterpretowania związek pomiędzy krot¬ 
nością < M-Y-> i spinem jądra dla izotopów Ho (nieparzyste Z) 
o skomplikowanych schematach rozpadu. Wyniki zebrane w tabeli 7 
posłużyły do przetestowania modelu reguły sum, o którym będzie 
mowa w następnym rozdziale. 

2.5 Model reguły sum. 
Wszechstronne badania reakcji jądrowych zachodzących w 

układzie % + Tb dostarczyły obszernego zbioru informacji 
eksperymentalnych, które posłużyły jako wskazówka do daleko 
idącej modyfikacji modelu uogólnionego krytycznego momentu pędu. 
W poprzednim rozdziale został wyciągnięty między innymi wniosek, 
że reakcje niepełnej syntezjr stanowią prawdopodobnie część 
znacznie szerszej klasy reakcji binarnych o własnościach dyna¬ 
micznych określonych przez kryterium zachowania średniego pędu 
przekazanych nukleonów. Spójny opis tej szerokiej klasy reak¬ 
cji powinien łączyć w sobie charakterystyczne własności zarówno 
reakcji niepełnej syntezy jądrowej jak i reakcji transferu 
mniejszych grup nukleonów. Podkreślić tu należy trzy podstawo¬ 
we elementy, które powinny się znaleźć w takim uogólnionym 
opisie mechanizmu reakcji: 

1) Zakładać należy taką dynamikę zderzeń, która się zgadza z 
eksperymentalnymi wartościami optymalnego Q-reakcji. Z tego 
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punktu widzenia kryterium transferu średniego pędu przekaza¬ 
nych nukleonów (związanego z ruchem względnym zderzających 
się jąder) stanowi dobrą podstawę dla modelu optymalnego 
Q-reakcji. (Patrz model Siemensa i wsp. , rozdz. 1.4). 

2) Koncepcja uogólnionego krytycznego momentu pędu znalazła po¬ 
twierdzenie w dość zróżnicowanych badaniach reakcji niepeł¬ 
nej syntezy jądrowej. Jakkolwiek zoBtała ona sprawdzona je¬ 
dynie dla kilku bardzo wyróżniających się kanałów reakcji 
(związanych z alfową strukturą lekkich jąder), to jednak myśl 
o zastosowaniu tej koncepcji dla wszystkich, nawet bardzo 
słabych kanałów - jeat atrakcyjna i godna przetestowania. 

3) Kwestia konkurencji pomiędzy różnymi kanałami reakcji musi 
znaleźć rozwiązanie bardziej realistyczne od tego jakie zosta¬ 
ło zaproponowane w modelu uogólnionego krytycznego momentu 
pędu (założenie 3 atr. 78). Przy opisie trzech zdecydowanie 

1 ? najsilniejszych kanałów reakcji (pe>na synteza, ( C,o< ) i 
( C,2c*) ) wystarczyło założyć, że kanał wychwytu najcięższego 
fragmentu całkowicie dominuje w zakresie dopuszczalnych dla 
tego kanału wartości momentu pędu. Próbując jednak sformuło¬ 
wać model opisujący znacznie większą liczbę kanałów o bardzo 
zróżnicowanych prawdopodobieństwach reakcji należy wyrazić 
te prawdopodobieństwa w bardziej realistycznej formie. 
Wśród trzech wyżej wymienionych zagadnień dwa pierwsze nie 

wymagają dalszej dyskusji, gdyż dysponujemy odpowiednimi "recep¬ 
tami" na obliczanie krytycznych wartości momentu pędu dla posz¬ 
czególnych pod-układów oraz ich związku z wartościami momentu 
pędu całego układu. (Patrz rozdz. 1.4 i 2.3). W najogólniej¬ 
szym przypadku reakcji binarnej 
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B + A = (B'+ n) + (A* + m)—9- (B*-*- m) + (A* + n) * C + D , 
w której fragment n przechodzi od jądra B do jądra A a fragment 
m w odwrotnym kierunku przekaz momentu pędu, zgodnie z założe¬ 
niami modelu Siemensa wynosi i 

Stosujemy tutaj te same oznaczenia co w rozdziale 1.4, odnosząc 
symbole n, m, B, A, C i D również do odpowiednich liczb masowych. 
A zatem krytyczne wartości momentu pędu dla pod-układów n+A 
oraz m+B* wiążą się z krytycznymi wartościami momentu pędu całe¬ 
go układu poprzez stosunki odpowiednich liczb masowych: 

^ * (50) 

W przypadku reakcji wymiennej (n^O i m^O) ograniczającą wartoś¬ 
cią momentu pędu będzie oczywiście mniejsza z tych dwóch war¬ 
tości, odpowiadająca naogół przekazowi fragmentu od jądra 
lżejszego do cięższego (dla układów bardzo asymetrycznych). 

Krytyczne wartości momentu pędu ograniczające zakres fal 
parcjalnych dla poszczególnych kanałów reakcji stanowią jeden z 
czynników określających konkurencję pomiędzy różnymi reakcjami 
binarnymi. Drugim czynnikiem są prawdopodobieństwa reakcji ro¬ 
zumiane jako efekt dostępnej dla danego kanału przestrzeni fazo¬ 
wej. Omawiane w poprzednim rozdziale wyniki eksperymentów, w 
których wydzielano reakcje niepełnej syntezy jądrowej (lub 
ogólniej - reakcje binarne) świadczą o tym, że przy niezbyt wy¬ 
sokich energiach właśnie te reakcje binarne stanowią znaczną 
część inkluzywnych przekrojów czynnych. Skądinąd, już wcześniej-
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sze eksperymenty inkluzywne (przy energiach poniżej 10 Me 7 na 
nukleon) wykazywały zależności świadczące o dużym udziale 
reakcji binarnych. W szczególności zaobserwowanie korelacji 
przekrojów czynnych z progowymi wartościami ciepła reakcji, 
Q , było silnym argumentem przemawiającym za tą właśnie t&zą. 

Co więcej, korelacja ta występuje najwyraźniej dla produktów 
reakcji dużo lżejszych od cząstki bombardującej, a więc dla ka¬ 
nałów reakcji, które przy założeniu binaraości procesu są typo¬ 
wymi reakcjami niepełnej syntezy jądrowej. Wobec tego stwier¬ 
dzona empirycznie zależność przekrojów czynnych od Q może nam 

fefe 
posłużyć do skalowania względnych prawdopodobieństw dla poszcze¬ 
gólnych kanałów reakcji. 

Zagadnienia związane z korelacją pomiędzy przekrojami czyn¬ 
nymi i wartościami Q (zob. wzór (31)) zostały dość obszernie 

66 
omówione w rozdziale 1.4. Podano tam również interpretację tego 
zjawiska w ramach koncepcji częściowej równowagi etatystycznej 
zaproponowanej przez Bondorfa i wsp. . Jak już mówiliśmy 
model częściowej równowagi statystycznej nie jest w pełni prze¬ 
konywujący. Pozostawiając jednak kwestię interpretacji zależ¬ 
ności przekrojów czynnych od Q jako problem wciąż niejasny, 
możemy traktować tę zależność jako fakt empiryczny i w tym sen¬ 
sie stosować ją do skalowania względnych prawdopodobieństw 
reakcji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zależność 
ta nie jest uniwersalna i że można ją stosować w miarę bezpiecz¬ 
nie jedynie dla typowych reakcji niepełnej syntezy jądrowej w 
układach asymetrycznych, przy niezbyt wysokich energiach. 

Tak więc postulujemy, że prawdopodobieństwo dowolnej binar¬ 
nej reakcji przekazu nukleonów (oznaczonej indeksem "i") wyraża 
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się relacją proporcjonalności 

ii) 

p(Ł 
gdsie Q jest różnicą energii kulombowskiej pomiędzy wejściowym 
i wyjściowymi kanałem reakcji w konfiguracji kontaktowej (dla 
sadaaej efektywnej odległości R - zob. wzór (34))- a T1 jest 
empirycznym parametrem interpretowanym w modelu częściowej rów¬ 
nowagi statystycznej jako temperatura pośredniego układu złożo¬ 
nego. Poprzednio podkreślaliśmy JUK, że relacja (52) najlepiej 
stosuje się dla najlżejszych produktów reakcji (izotopów He, Li 
i Be), a więc dla reakcji najbardziej 'zbliżonych do reakcji peł¬ 
nej syntezy (s, punktu wićlsenis v?ielko?ci wychwyconego fragmentuj. 
Dlatego postulujemy, że •jalac.ia. (~2) stosuig s''.ę również, dla 
kanału pełnej syntezy jądrowej. 

W omawianym tu modelu prawdopodobieństwo reakcji traktowane 
jest jako czynnik przestrzeni fazowej dostępnej dla danego kana¬ 
łu reakcji w sensie gęstości stanów końcowych. Wobec tego ewen¬ 
tualne efekty ograniczające w wejściowym kanale reakcji będą 
wpływać na wielkość przekroju czynnego jako dodatkowy czynnik 
multiplikacyjny, będący współczynnikiem transmisji w wejściowym 
kanale reakcji dla zadanych pod-układów n+AJ i ra+B . Współczyn¬ 
nik ten równa się jedności dla wszystkich fal parcjalnych poni¬ 
żej krytycznego momentu pędu dla danej reakcji transferu masy i 
spada do zera powyżej tej wartości. Zakładając pewne rozmycie 
w pobliżu krytycznej wartości momentu pędu możemy sparametryzo-
wać tak zdefiniowane współczynniki transmisji jako 

In.) ^ 
1 ^ ^ ) ] 5 (53) 
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j * t 1 -;т>лt parametrem rozmycia P >ry+;"c:;;.r ^ т~--1 ,-.-= --' -я~—>»itv. 

PV^u d..-. -?r? w?crami (?0) i (51) . Pare jя" -ту р : / - ; . \ . ' . ..-ч ... 

.-л Ч- I !{ r e ? г-1 с г. ••••*• w a r t o ś c i 1) 'Vs. d . s r r -o '—r..^;--- --:.'-•'1 у 

'\" .?.?<>?*••** г.-д*?П! fr^ror^lo.nr-i lr^-i l : • 

( Г) - v, fr ч - T M : ^ -Т.. fi 

U iindptaw modelu repoiły «;»nj leśy arłożeni <•. *.t* »•• o.-.-.», n 
okresie fal oarcjalnych od 1=0 do 1=L яас^оЛяс. t̂ lk"« '*o •<•• 
:«>aei 9vr..t.ezy jądrowej ora.?; Ы В Я Ш Р reaxc^;' tran ?- r\ , ш ? , <1 
których mechanizm reakcji jest wspólny (пр.. tworzenie układu 
złożonego w stanie częściowej równowagi statystycznej). Wobec 
tego wszystkie te reakcje, łącznie z pełną syntezą jądrową pod
legają temu samemu prawu skalowania prawdopodobieństw reakcji w 
postaci wzoru (52) i wyczerpują wszystkie możliwości stanów koń
cowych układu. Przy takim założeniu prawdopodobieństwa reakcji 
muszą spełniać warunek unitarności dla każdej fali parcjalnej z 
osobna: 

N . C p L T ^ L b T n - J l ^ ^ . (56) 
N^ jest tutaj współczynnikiem normalizacji wspólnym dla wszys
tkich kanałów "in, ale zmieniającym się wraz z 1 (gdyż współ
czynniki transmisji TQ i T m zależą od wartości momentu pędu). 
Innymi słowy, suma znormalizowanych prawdopodobieństw reakcji 
musi równać aię jedności jeżeli sumowanie obejmuje wszystkie 



d 

gdzis p(i}j T^Cl,!) oraz T (l,i) dane są wzorami (52), (53) i 
(54)» Powyższe wyrażenie przypomina swoją konstrukcją powszech
nie znany wzór Наизега-Feehbaehs na przekroje czynne w reakcjach 
zachodzących przez stadium jądra złożonego. Podobieństwo to 
jest jednak tylko formalne i bierze aie stąd iż w obu przypad~ 
kach można zastosować warunek imitarności dla prawdopodobieństw 
reakcji. Zarówno jednak prawdopodobieństwa p(i) jak i współczyn
niki transmisji we wzorze (59) nie mają nic wspólnego ze swymi 
odpowiednikami w formule Hausera-?eshbacha«. 

Jak już wspomniano uprzednio, ograniczająca wartość momentu 
pędu we wzorze (59), L, ma obejmować całą klasę zderzeń prowa
dzących do pełnej syntezy lub binarnych reakcji transferu masy 
o charakterze reakcji niepełnej syntezy jądrowej. Intuicyjnie 
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należy sądzić, że reakcje tego typu wymagają bliskiego kontaktu 
zderzających się jąder lub wręcz utworzenia pewnej struktury 
przejściowej - układu złożonego. Jakiekolwiek kryterium wyzna" 
czenia L, które tu można stosować jest w dużym stopniu arbitral¬ 
ne, W oryginalnym sformułowaniu modelu reguły siaro ' ' ' zało¬ 
żono, że L jest największą wartością momentu pędu, prz-y której 
zderzające się jądra •zbliżaj;' się jeszcse na odległość równą 
sumie promieni połówkowej gęstości, cc oanacza, za dla wszyst¬ 
kich rozpatrywanych reakcji gęstość materii jądrowej w obsaarze 
kontMktowya osiąg..;.; -normalną wartość wysycenia, a więc rzeeaywlś-
ois aoxna mówić vvćwcs^~ o tworzeniu się układu złożonego o sani-
ksjsce.i granicy pomiędzy obu składnikami» Jak pamiętamy s 
r&zdsiaZ^u 'U 3» powyższe kryterium .jest identyczne- ?• kryterium 
krytycznego promienia sformułowanym przez Glasa i Mosela 
jako prsepia na obliczanie przekrojów czyriiiych dla reakcji peł¬ 
nej syntesy. W dyskusji przeprowadzonej w rosdz, 1..3 aostały 
przedstawione argumenty wskazujące na to, ae kryterium krytyca-
nego pre-iienia Dbejmuje w gruncie r za czy nie tylko reakcje peł¬ 
nej syntezy jądrowej, ale i inne procesy jądrowe (zachodzące 
ba?, pełnej ekwil.ibraeji}, których udział gwałtownie wzrasta 
przy energiach powyżej 10 a«V/nukleon* Można zatem wysunąć tezę, 
że kryterium krytycznego promienia określa v/ielkosc prz.ekro.ju 
csynaego n.i u-Jworsenie układu złośonego, który moż© (ale nie 
r:iusi} doprowadzić do pełnej sytitesy jądrowej. Alternatywą, 
ssczególrii'5 pr^y wyższych wartościach momentu pędu, jest bowiem 
binarny rozpad tego v;kłsdu» Kryterium krytycznego promienia, 
^ J - C - T C , , deje nam zatem prosty i sensowny przepis aa oblicza¬ 
nie wirrcici L ivy3i:gpuj*ic&j we waorse (59)^ Wszystkie K 
J: v-j procedurą azesegóły są podane w rozdziale 1.3, 
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Wyrażenia występujące we wzorze (59) zawierają trzy swobod¬ 
ne parametry. Dwa z nicht T i R„ występują w pół-empirycznej 
zależności prawdopodobieństw reakcji od Q (wzory (34) i (52)). 
Frametr T, nazywany niekiedy efektywną temperaturą nie ma jasnej 
interpretacji, nawet na gruncie modelu częściowej równowagi sta¬ 
tystycznej. W szczególności otwartą kwestią jest energetyczna 
zależność tego parametru. Traktując rygorystycznie model 

f Ą Ą i 

Bondorfa i wep.' ' należy wnioskować, że T nie zależy od energii 
zderzenias gdyż csłon wyrażenia na Q .. zawierający zależność 
energetyczną .jest usunięty i nie daje żadnego wkładu do sternsa-
łizowanej energii wzbudzenia. Parametr R jeat efektywną odle¬ 
głością, dla której liczona jest zmiana energii kulombowskiej 
układu, związana % przekazem ładunku. Zgodnie z założeniami 
modelu częściowej równowagi statystycznej odległość R powinna 
być w przybliżeniu równa sumie promieni obu jąder. Jednakże 
próby dopasowania zależności (52) z parametryzacją członu Q w 
postaci (34) do danych doświadczalnych napotykają na spore trud¬ 
ności. Zależność inklusywnych przekrojów czynnych od przekazu 
ładunku wydaje się być nie tak regularna jak to sugeruje wzór 
(52), Trzecim wreszcie parametrem modelu jest parametr A w 
wyrażeniach (53) i (54)• Określa on rozmycie współczynników 
transmisji w pobliżu krytycznej wartości momentu pędu dla danego 
kanału reakcji. Dla prostoty sakłada się, że wartość parametru 
A jest wspólna dla wszystkich kanałów reakcji. Podsumowując 
powyższy komentarz dotycząc;/ parametrów modelu należy stwierdzić^ 
39 wszystkie trzy parametry, tj. T, R i ć> mają czysto empirycz-
ny charakter. Co więcej, wyznaczając parametry T i R poprzez 
dopasowania przewidywań modelu reguły sum do danych doświadczal¬ 
nych nie należy ich utożsamiać z wartościami otrzymanymi drogą 
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bezpośredniego porównania zależności ',^2) z doświadczalnymi 
przekrojami czynnymi, gdyż - jak wysika to z modelu reguły SUTE 
relacje pomiędzy przekrojami czynnymi odzwierciedlają 3^§_CST£ 

efekt zależności (5?^ i ograniczeń w prsastneni momentu pfd̂ ,. 
Wyniki pomiarów prsekrojów czynnych 31a wydzielor.-.'-h -.-'---• 

cji binarnych w układzie iJhj+153Tb (omówione w rozdz. '» *N -v-« 
tały wykorzystane ja)ro test przedstawionego wyżej moó~*-i -c-:-.''-
sum. Ponieważ przewidywania model'i dotyc.z-ą całkowi4---'*:. kr-r 

i ów czynnr^r (tan. wyrc-łkowanych po kaci-'1,- a w ek8ps"i"^"?r-^'ł *• 
smierzono różr-iczkowe nT^ckro^1? "^ynn? (r-«•>*>» tabele r"> ""• "J" -ó ~ 
eksnerymentalrte 703t^^-r odpowiednio pr?pl•'.<"• zone pr?" -•_•••----•• 

yc"! n^.jo tak i s a m ksi^tałt jak -i-/-.̂ '•>--,.- -.,„+ir;w<. ••...„>• • •• 

cząstek obserwowanych inhluzyrrai e. (W T̂ -rc2i.n ' -- ° ^ c~f----" 
przedstawione argumenty wskazujące, że tak wy znachor"* -->':•- r--
przekroje czynne nie mogą być obarczone znacznym błędsH-11. 

Zestawienie wyników porównania danych doświadczalnych z 
przewidywaniami modelu reguły sum podane jest % tabeli ?„ Para¬ 
metry modelu (T=3.5 MeV, R c / U ^ + A ^ - 3 ) ^ . 5 fm, A.= 1.7 ft) dobran 
tak aby uzyskać stosunkowo najlepszą zgodność wartości przekro¬ 
jów czynnych. Obliczenia wykonano stosując program, który rr 
mianowniku wyrażenia (59) uwzględnia wszystkie możliwe binarne 
kanały reakcji, dla których Q mogą być liczone przy zastoso-
waniu tablic mas Wapstry i Bosa' • Testowe obliczenia wykaza¬ 
ły, że w przypadku tak asymetrycznych układów jak 1^N 
można ograniczyć sakres rozpatrywanych produktów reakcji przez 
pominięcie w regule sum kanałów odpowiadających znacznemu prze¬ 
kazowi ładunku od jądra cięższego do lekkiego. Dla tych bowiem 
reakcji zmiana energii kulombowskiej (Q^ <«Ł Oj powoduje iż praw-
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L cr-

< L > L = 
> rtU2U-n a-' 
^a O, (60) 

H ( 2 1 + ^ S I L 
L=>0 

i korzystając następnie ze wzoru (49) otrzymujemy: 

< - J > i - < H n - l f > i - < 1 > I < - S - * ł > • (6 1) 

Jak już wspomniano poprzednio, dopasowując przewidywania 
modelu do danych doświadczalnych brano pod uwagę jedynie wartoś
ci przekrojów czynnych. Nie uwzględniano w tej procedurze war
tości <J> wychodząc z założenia, że droga od mierzonych ekspe
rymentalnie krotności 'x~ do końcowego rezultatu dającego się 
porównać z przewidywaniami teoretycznymi jest zbyt odległa i 
zawiera pewne kroki, które mogą wnosić trudny do oszacowania 
błąd. Porównanie średnich wartości przekazu momentu pędu (tabe
la 7) świadczy, że zasadnicza zależność, którą przewiduje model 
reguły sum, a mianowicie, że < J > wzrasta wraz z liczbą prze
kazanych nukleonów - rzeczywiście znajduje potwierdzenie w danych 
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doświadczalnych. Odchylenia absolutnych wartości < J> e]ZB->m od 

przewidywań modelu są jednak wyraźnie większe od dających się 
skontrolować błędów pomiarowych. (Podane w tabeli 7 błędy nie 
uwzględniają nieścisłości, które wnosi sama metoda, a w szcze¬ 
gólności stosowanie wzoru (47)). Stosunkowo największe odchyle¬ 
nia pomiędzy mierzonymi i przewidywanymi wartościami < J> wystę¬ 
pują dla reakcji przekazu niewielkiej liczby nukleonów. W tych 
reakcjach jednak przewidywania modelu są najmniej wiarygodne, 
gdyż koncepcje związane z procesami niepełnej syntezy jądrowej 
są tutaj ekstrapolov/ane na reakcje przekazu jednego esy dwóch 
nukleonów. W szczególności metoda obliczania krytycznego momen¬ 
tu pędu (basująca na modelu kroplowym) nie może być bezkrytycznie 
Btosowana w odniesieniu do pojedynczych nukleonów. Jednak naj¬ 
istotniejszym zapewne czynnikiem, który zaburza modelowy obraz 
przekazu momentu pędu w reakcjach wychwytu niewielkiej liczby 
nukleonów jest możliwość występowania procesów dysypacyjnych nie 
związanych bezpośrednio z przekazem nukleonów. Jak wykazuje 
analiza optymalnych wartości Q-reakcji (zob. rozdz. 1.4), we 
wszystkich reakcjach zachodzących w układzie ^N+ J°Tb jest ob¬ 
serwowana pewna mniej więcej stała strata energii kinetycznej 
układu (około 10 MeV), która nie daje się przypisać procesowi 
przekazu masy. Można zatem interpretować tę stratę energii jako 
wynik procesów dyssypacyjnych związanych z formowaniem (względ¬ 
nie rozpadem) układu złożonego. Można przypuszczać, że w proce¬ 
sach tych ma miejsce również pewien przekaz momentu pędu. Jego 
niewielka wartość nie wpływa wyraźnie na przekaz momentu pędu 
w reakcjach wychwytu dużego fragmentu, natomiast uwidacznia się 
w reakcjach przekazu jednego lub dwóch nukleonów, dla których 
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przewidywany przekaz momentu pędu jest bliski 
Dane liczbowe z tabeli 7 dotyczące porównaniu zmierzonych 

przekrojów czynnych dla kilkunastu kanałów reakcji z przewidywa¬ 
niami modelu reguły sum są zilustrowane graficznie na rysunku "30. 
Jak widać, model ten dość dobrze odtwarza zarówno absolutne war¬ 
tości przekrojów czynnych jak i względne relacje obejmujące 
sudany w zakresie trzech rzędów wielkości. Na szczególną uw?.g\ 
•sasługuje fakt, iż model reguły sum przewiduje prawidłowo wartość 
przekroju czynnego na pełną syntezę jądrową. Przekrój czynny 
dla pełnej syntezy układu N+'-'^Tb nie mógł by* coprawda zmie¬ 
rzony bezpośrednio poprzez obserwację ksnałów ('*N,xn) "̂ Hf, 
;uyż schematy rozpadu produkowanych w tej reakcji izotopów Hf 
lie są jeszcze zbadanet ale znane są przekroje c-.ynns na pełną 
.-yntez-ę die kilku podobnych układów i porównywalnych energii 
•zderzenia, dzięki cKeinu drogą interpolacji można oszacować prse-
krój czynny dla układu T?+' ° Tb przy energii 140 MeV, 
5 * q~1100 mb, z dokładnością zapewne lepszą niż *2Q0 mb. To» 
że przekrój czynny na pełną syntezę jądrową jest prawidłowo prze¬ 
widywany przez model reguły sum nie jest faktem trywialnym, gdyż 
- jak pamiętamy - zostało dokonane założenie (nie mające dotych¬ 
czas potwierdzenia eksperymentalnego), że skalowanie prawdopodo¬ 
bieństw reakcji w postaci (52) stosuje się również do reakcji 
pełnej syntezy. 

Ponieważ wzór (59) nis daje wyobrażenia jak praktycznie 
wygląda wynikająca z modelu konkurencja pomiędzy różnymi kanała¬ 
mi reakcji ~ \varto przyjrzeć się wynikom obliczeń numerycznych, 
które zostały przedstawione na rys.31- W górnej części tego 
rysunku pokazana jest zależność parcjalnych przekrojów czynnych 

Ą\ S^L, od momentu pędu (zob. wzory (57) i (53)) 
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Rys. 30. Porównanie zmierzonych wartości przekrojów czynnych 
dla kilkunastu kanałów reakcji w układzie N+ Tb 
z przekrojami czynnymi obliczonymi w ramach modelu 
reguły sum (histogram). W przypadku reakcji syntezy 
(Y=Hf) wartość eksperymentalna pochodzi z systematyki 
danych dla sąsiednich jąder. (Z pracy ). 
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.N ENERGY !i.A3).Mi5V 

Rys. 31. Przewidywania modelu reguły sum dla układu 1 ' W 
Obliczenia wykonano dla wai-tości parametrów, które 
dawały najlepsze dopasowanie do danych doświadczal¬ 
nych przy energii 1 40 MeV: T=3.5 MeV, R =1. 5(A'{2> +kP> )fm 

C t c, 

i A=1.7 n. (Z pracy712/). 
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dla kilku najważniejszych kanałów reakcji. (Wszystkie oblicze¬ 
nia dotyczą tego samego układu 14N+155Tb i zostały wykonane dla 
~ych wartości parametrów, które uznano za najlepiej odtwarzające 
zmierzone przekroje czynne). Jak widać, model przewiduje ściśle 
.'kreśloną lokalizację poszczególnych kanałów reakcji, w przestrze-
:u momentu pędu. Pakt iż niskie fale parcjalne do 1=45 « są 
prawie całkowicie zdominowane przez pełną syntezą jądrową wynika 
z tego, że spośród wszystkich możliwych reakcji właśnie pełna 
synteza charakteryzuje się zdecydowanie największą wartością 
•J +0 * W tym zakresie fal parcjalnych nie działają żadne ogra¬ 
niczenia ze względu na wielkość momentu pędu (współczynniki 
transmisji (?3)» (54) dla wszystkich kanałów są oli3k:'.e jednoś-
3i), tyra niemniej wartość exsponencjalnogo czynnika {'JZ) dla 
pełnej syntezy jest tak duża, że znormalizowane prawdopodobień¬ 
stwa (57) dla innych kanałów reakcji są bardzo małe. Dopiero 
powyżej krytycznej wartości momentu pędu dla pełnej syntezy, 
gdy współczynnik transmisji dla tej reakcji skutecznie zmniejsza 
jej prawdopodobieństwo - inne kanały reakcji mają szansę więk¬ 
szego udziału w parcjalnych przekrojach czynnych. Spośród nich 
największą wartość Q~F+QC ma reakcja 1 5 9 T b ( 1 % , c < ) 9Yb. Dlate¬ 
go też właśnie na ten kanał reakcji przypada największa część 
parcjalnego przekroju czynnego w obszarze szybkiego spadku praw¬ 
dopodobieństwa dla pełnej syntezy. Dla jeszcze większych war¬ 
tości momentu pędu zostaje przekroczony krytyczny moment pędu 
dla reakcji ( \,d.) i również jej prawdopodobieństwo zaczyna 
maleć. Kolejnym z punktu widzenia wielkości Q +Q jest kanał 
( :N,°Be), następnym (14n,12C) itd. W rezultacie omówionych tu 
współzależności pomiędzy wielkościami Qffe+Qc i ograniczeniami 
w przestrzeni momentu pędu powstają sekwencja obszarów wartości 



momentu pędu, w których zlokalizowane są poszczególne kanały 
reakcji. Właśnie taką sekwencję postulowaliśmy w rozdziale 2,3 
rozpatrując trzy główne kanały reakcji: pełną syntezę, ( C,&. ) 
i (tć:C,^Be). Wówczas założenie o wygrywaniu konkurencji przez 
kanał charakteryzujący się większym przekazem masy było postulo¬ 
wane w konsekwencji zaobserwowanych faktów empirycznych. Obec¬ 
nie uzyskaliśmy wyjaśnienie takiej właśnie a nie innej sekwencji 
kanałów reakcji na bardziej fizycznym gruncie. 

Dolna część rysunku 31 ukazuje obliczoną w ramach modelu 
reguły sum zależność energetyczną dla poszczególnych kanałów 
reakcji. Obserwujemy tu te charakterystyczne własności funkcji 
wzbudzenia, które w wyniku badań reakcji w układzie "C+ Gd 
(rozdz. 2.2) doprowadziły do sformułowania modelu uogólnionego 
krytycznego momentu pędu. Na skutek określonej lokalizacji 
poezczególnych reakcji w przestrzeni momentu pędu odpowiednie 
funkcje wzbudzenia wykazują zróżnicowane przesunięcie efektyw¬ 
nych progów energetycznych. Takie właśnie przebiegi funkcji 
wzbudzenia znajdują potwierdzenie eksperymentalne w badanym ob¬ 
szarze energii od kilku do kilkunastu M«V/nukleon. Ekstrapolu-
jąc przewidywania modelu na obszar wyższych energii (dla którego 
brak - jak dotychczas - jakichkolwiek wyników eksperymentów typu 
ekskluzywnego) można przewidywać, że poczynając od energii około 
15 MeV/nukleon wszystkie reakcje przekazu nukleonów od jądra 
lekkiego do ciężkiego (z wyjątkiem być może reakcji przekazu 
jednego nukleonu) powinny wykazywać spadek przekrojów czynnych. 
Reakcjami, które przy tych wysokich energiach nie są limitowane 
na akutek ograniczeń w przestrzeni momentu pędu są nieelastyczne 
rozpraszanie oraz reakcje przekazu masy od ciężkiego do lekkiego 
jądra. Ich udział w całkowitym przekroju czynnym powinien za-
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tem rosnąć z energią. Wniosek ten należy jednak, traktować w 
ścisłym odniesieniu do pierwotnych produktów reakcji, które w 
przypadku reakcji wychwytu nukleonów powstają najprawdopodobniej 
w stanach wzbudzonych, mogących prowadzić do sekwencyjnego roz¬ 
padu na dwa lub więcej fragmentów. 

Model reguły sum w wersji w jakiej został sformułowany i 
przedstawiony w tyra rozdziale pomija w pewnym sensie kwestię po¬ 
działu energii wzbudzenia. Model ten powstał bowiem jako próba 
interpretacji wyników badań binarnych reakcji zachodzących w 
bardzo asymetrycznym układzie przy niezbyt wysokich energiach. 
Przy tych ograniczeniach reakcje przekąsu masy od lek*:. ̂ go do 
ciężkiego jądra zdecydowanie dominują i założenie, że lełcki fra¬ 
gment posoataje w stanie podstawowym a cała energia wzbuczenia 
koncentruje się w ciężkim jądrae nie budzi poważnie isaycn zas¬ 
trzeżeń. (Takie też założenie leży u podstaw modelu częściowej 
równowagi statystycznej próbującego wyjaśnić zależność {~,2)). 
Kwestia podziału energii wzbudzenia nabiera poważnego znaczenia 
gdy rozpatrujemy możliwość reakcji przekazu masy od jądra cięż¬ 
szego do lekkiego. Z punktu widzenia rozważań czysto statystycz¬ 
nych należy oczekiwać proporcjonalności energii wzbudzenia do 
liczb masowych. Wydaje się jednak, że sam mechanizm reakcji 
określony przez kinematyczne warunki modelu Siemenaa i wspo¬ 
może mieć decydujący wpływ na podział energii wzbudzenia. Jak-
kolwiek autorzy pracy' ' nie precyzują tego zagadnienia to jed¬ 
nak rygorystyczne traktowanie założenia o przekazie średniego 
pędu związanego z ruchem względnym (dla każdego przekazanego 
nukleonu) prowadzi do wniosku, że jądro które zaabsorbowało pew¬ 
ną liczbę nukleonów automatycznie zyskuje też określoną energię 
wzbudzenia. W świetle tych rozważań nieco inaczej trzeba spój-
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rżeć na rolę reakcji 3-cialowych i ich ewentualne uwzględnienie 
w modelu reguły sum. Przynajmniej ta część reakcji 3-ciałowych, 
którą można przypisać procesom sekwencyjnego rozpadu lekkiego 
pierwotnego produktu reakcji (zcb. rozdz. 2.1) powinna być włą¬ 
czona do równania (56) wyrażającego warunek unitarności. Dla 
tak rozszerzonej klaay reakcji nie stosuje się jednak zapewne 
prosta zależność prawdopodobieństw reakcji od Q w postaci wyra-
żenią (52). A zatem jakiekolwiek próby rozszerzenia zakresu sto¬ 
sowalności modelu reguły suro na obszar wyższych energii i mniej 
asymetrycznych układów (o zwiększonej roli transferu masy od 
jądra ciężkiego do lekkiego) muszą być połączone z gruntowną 
rewizją czynnika związanego z gęstością stanów końcowych. W 
chwili obecnej nie dysponujemy żadnym modelem, który stanowiłby 
zadawalającą alternatywę lub uogólnienie relacji (52). 

TiV świetle powyższych uwag powróćmy jeszcze do przewidywań 
modelu reguły sum odnośnie zwiększającej się ze wzrostem energii 
roli reakcji przekazu masy do lekkiego jądra. Oczekujemy, że 
w odróżnieniu od binarnych reakcji typu strippingu, reakcje wych¬ 
wytu nukleonów będą się charakteryzować znacznymi wzbudzeniami 
lekkiego pierwotnego produktu reakcji. W rezultacie, w ekspery¬ 
mentach typu inkluzywnego nie należy bynajmniej oczekiwać wzrostu 
przekrojów czynnych na produkcję jąder cięższych od cząstki bom¬ 
bardującej, gdyż obserwować będziemy w przeważającej części pro¬ 
dukty rozpadu wzbudzonych fragmentów emitujących głównie neutro¬ 
ny, protony i cząstki ex . Systematyczne badania korelacji 
cząstka-cząstka przy różnych energiach wydają się potwier¬ 
dzać powyższe przewidywania. Ze wzrostem energii obserwuje się 
bowiem gwałtowny wzrost przekrojów czynnych na reakcje 3-ciało-
we i wielociałowe, przy czym znaczny w tym udział mają procesy 
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sekwencyjnego rozpadu świadczące o tym, że pierwotnym procesem 
w tych przypadkach jest powstanie produktu cięższego od pocisku3 
wzbudzonego do stanów niezwiązanych* Ponadto, analiza populacji 
stanów wzbudzonych ty-h pierwotnych produktów reakcji wyraźnie 
pokazuje, że podział energii wzbudzenia w reakcjach sekwencyj¬ 
nego rozpadu daleki jest od proporcji jakich by cożna byro ocze¬ 
kiwać na gruncie czysto statystycznych rozważań. A zerem hipo¬ 
teza o zależności podziału energii wzbudzenia od ukierunkowania 
przekazu masy pośrednio znajduje tu potwierdzenie. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

W niniejszej pracy został dokonany przegląd dość obszernego 
cyklu badań mechanizmu reakcji ciężkojonowych w układach asyme¬ 
trycznych. Na przestrzeni kilku lat, kiedy cykl ten był reali¬ 
zowany, zmieniał się dość szybko ogólny zasób wiadomości o 
reakcjach zachodzących w zderzeniach dwóch jąder atomowych. 
Poszczególne zagadnienia zostały tu przedstawione praktycznie 
rzecz biorąc według chronologii kolejnych etapów prac, co odzwier¬ 
ciedla charakter problemów i pytań, które kolejno się pojawiały w 
końcu lat 70-ych. Poczynając od kwestii ograniczeń przekrojów 
czynnych na pełną syntezę jądrową poprzez próby wyjaśnienia 
podstawowych własności reakcji binarnych aż po zagadnienia zwią¬ 
zane z reakcjami wielociałowymi. Równocześnie można zauważyć, 
że przy bliższym poznaniu tych różnorodnych zjawisk i procesów 
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nojawiają aif elementy wopólne dla zdawałoby się aupełnie niez-a-
leżnych t?/pów reakcji. Tak na przykład koncepcja ograniczeń 
reakcji pełnej syntezy jądrowej na skutek araian kształtu pov/ierz-
chni energii potenc;ia3.nej wraz z momentem pędu znalazła zastopo¬ 
wanie również i dla rsakcji przekazu określonych grup nukleonów. 
Wydaje się, że analogie pomj .Azy reakcjami pełnej i niepełnej 
syntezy idą o wiele dalej, że mechanizm absorpcji fragment-.; •-si¬ 
nego jądra pr^ea drucie jądro jest podobny do rviechar.iznns ibuor-
pcji całego jądra, Argumenten jest. -ctitaj rotwierdzonr. eirapery-
mentalnie stosowalność kinernatyc^nf-gc modelu oiernpnsa i w :p,''•'''• 
•'Is renkcii transferu nukleonów. Model ten bowie;!! sprowadź'. ;';ij 
óo tr;'-wialnego założenia, że*, wyseparoy/any frf.-.̂ vment poruszając 
'•ie z ~rcdko?cią ruchu ^s^i^dnes'o cał^^ż ;;.kładu tr-o.fin. n o.rv.?ie 
jądro i zostaje zaabsorbowany jak w prooeaii' p̂ łne.i s^rezy, 
Inny aspekt sagercwanej tożsamości mechanizmów ;).r'łne.; i niepei-
nej syntezy pojawił się w związku ?, modelem reguły sum. T.vr re¬ 
nach -ego modelu uzyskano bowiem koneystentny opis reskeji peł¬ 
nej i niepełnej syntezy jądrowej zakładając, że dla obu tych 
typów reakcji czynnik przestrzeni fazowej jest rządzony tym sa¬ 
mym prawem, które założono w postaci zależności prawdopodobieństw 
reakcji od 0 stwierdzonej empirycznie tylko dls reakcji nieoei-
nej syntezy. 

Model reguły sura stanowi aktualną syntezę- wiadomości i po¬ 
glądów na temat dość szerokiej klasy reakcji jądrowych zachodzą¬ 
cych w zderzeniach asymetrycznych układów. Przewiduje on loka¬ 
lizację poszczególnych typów reakcji w ściśle określonych obsza¬ 
rach wartości momentu pędu. W wyniku tej lokalizacji poszcze¬ 
gólne typy reakcji mają zróżnicowane przebiegi energetycznej za¬ 
leżności przekrojów czynnych wykazując wyraźne przesunięcia efek-
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tywnych progów energetycznych. W obszarze niskich energii (od 
bariery kulombowakiej do energii krytycznej) zdecydowanie domi¬ 
nującym procesem jeet pełna synteza* ?vz? energiach od 8 do 
około 1$ MeV/sukison maay do czynienia z asjb'xrdf.iej zróżnicowa¬ 
nym zbiorem reakcji jądrowych* Pełna syntesa daje WCIĄŁ «aj~ 
wiekeay wkład do całkowitego przekroju caynnegc- ile jej względ¬ 
ny udział maleję z energią. Reszta przekroju cr.ynnego jest dzie¬ 
lona pomiędzy różne reakcje 2-cia.łowe o przewadze procesów prze¬ 
kazu masy i ładunku od jądra lekkiego do ciężki^go. Z-« wzraster 
energii po kolei wstępują do konkurencji kanały najbardziej 
upT-zywliejowane ze- '#z?lę&\: na czynnik Evriazany z gęstością s;s-
c k końcov7ych* Erek';;: .?. v,:'.Tk'turalr.̂  lekkich jąder odgrywaj?, i u 

bardzo rfazną rolę prewadząs Ao swięks^onej eaaipji csąstek o 
duśej energii wiązania na nukleon, takich jak ''He, Be i ICC. 
Sekwencja reakcji binarnych osiągających maksymalną wartość prze¬ 
kroju czynnego w funkcji rosnącej energii zderzenia zaczyna się 
od typowych reakcji niepełnej syntezy, dla których optymalny 
zakres energii wynosi około 10 MeV/mikleon. Przy wyższych ener¬ 
giach reakcje wychwytu dużego fragmentu eą ograniczone w przes¬ 
trzeni momentu pędu i pozostają w konkurencji jedynie reakcje 
wychwytu mniejszej liczby nukleonów oraz reakcje przekazu masy 
w przeciwnym kierunku - od jądra cięższego do lekkiego. Przewi¬ 
duje sle, że ta ostatnia klasa reakcji (praktycznie nie ograni¬ 
czana ze względu na wartość momentu pędu) zaczyna dominować w 
bilansie całkowitego przekroju czynnego przy energiach wyższych 
niż 15 MeV/nukleon. Mechanizm przekazu nukleonów preferuje jed¬ 
nak powstanie tych jąder w stanach niezwiązanych, z których nas¬ 
tępuje rozpad na dwa lub więcej lżejszych fragmentów. Pierwotne 
procesy wychwytu nukleonów przez lekkie jądro (lub procesy bez-



transferowego wzbudzenia tego jądra dc etanov? niezwiązanych^ po-
wlnsy być wobec tego obserwowane głównie juko reakcje sekwencyj¬ 
nego rozpadu lekkiego jądra końcowego. Ba<.i:;.:Aa korelacji 
csąstka-c.ząstka wykazują, że takie wła.v.:\-. reakcjo goi'.'.venoj•;>::..:o 
rozpadu odgrywają istotną rolę jus przy energiach 10-12 V.e\'/:v^-

kleon'64'. 
Obecna wiedza o inechanij/rie reakcji CI VŁKO ̂ o:>cvyvch, nu 

itórą składaj?, się po części wyniki oz&t/: pr£»d-; ••.Hwioriycn .v r.i-
niejszaj pracy nadal jest fragmentary^sna j. w wi^iu sspe/t-.cn 
niespójna. ?03tęp jaki osiągnięto w ostar-r-zcri i^t^c;: po:,.'/jj.a 
jsdnak formułować corns bardziej precy?': ;;n?: pyt=nii'. ?-l?;..ij-:-:-in? 
aą dalsze badania ^ksperykienialrr:; i konicc-riić; jeot jo£ś-iyei '„;ie 
interpretacji ieore^cznej iyc;- r.r.r--/.c,yi.. 

Od stron;, eksp^^ya.entaln..;; :;--:.•. ̂  ou;-. ;rua;;:^:i w i . w : • ?.; 
s selekcją i iGentyfiki-cją kanał ów re;>.-.-. ••• ji - w --wtu-icji ^dy rt-?K.-
cje 2-ciałowa i wie! ociałowe nie dają s.; c rozróżnić w prostyc:: 
eksperymentach typu inkiusy^nego. Msioda koincydc-ncji cz<..at£•?.--
"Y" > którą zastosowano w cyklu omawianych tu prac przyczyniła 
się do uzyskania wielu wartościowych wyników. Jednakże może ona. 
być stosowana jedynie w ograniczonym zakresie energii i określa¬ 
nych obszarach jąder końcowych.. Trwają próoy zastosowania bar¬ 
dziej uniwersalnych metod eksperynienta^nych. 77 kilku laborato¬ 
riach budowane są obecnie SDektrometry ciężkich jąder odrzutu 
przewidzianych do pomiarów w koincydencji z lekkimi cząstkami 
naładowanymi. Kontynuacją programu badawczego przedstawionego 
w tej pracy są eksperymenty, w których identyfikuje się ciężkie 
produkty reakcji poprzez detekcję charakterystycznego promienio¬ 
wania rentgenowskiego KX towarzyszącego ^konwertowanym przej¬ 
ściom 7" • Pierwsze wyniki uzyskane tą metoda/ są bardzo obie-
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ou.irice* Widna pro33.ieniov:.-mia KX bramkowane przez warunek koin
cydencji z, określoną caąŁtka naładowaną ukazują w prostej, zin--
t~ ••.••rowan; j fornir "icr/ny atoro-iwe komplpinentsrfl^go (ci { k'kiagu ! 
M V . dukt'j. rvcłkeji. PróPy i łokciowego Padania reakcji fiężScc jono
wy ...h '-̂  m^ + edą polegają nn pomiarach oodwójnyeh (cząatka-KJ.'. ) i 
"u 1"̂.':' jnyoh 'c?..ąp tka-KX , --KX0) koir-.v.'dr..nc j i w celu w;'znacł,eri'ia 
..'•redni»;j kro tiioc ci s rera j. en; oj/arn ;•? KX dla d!?r:'?,c;o kanału r^nkc i i. 

Powracając jesse^e do spiviw związanych '/ interp"^ tic ja 
jmj .•n.jr.nyct' -.? tej y. racy rei.-ik.': ji ci eżko jonowych, trr-sba poćkr<\*Iic . 
.'v -voiry; :.lv.:- c;"£.poi';u.1-i.:.'. r -- • .••.•ô ywuj-ącą ti';r.l,,t ':tćrs ty opi.'y-
•••.••....'•?. .•'-•.>, * 0.3 f.yc ?.n- -.npf-. ~. •' t;/ -..•"! rf - ^ k e j i * Vode.". ••:•£•; ••:':::, c w s j •"'•?.•-
••••.•.-..-••; , t =•.ty3 :-yc•:,:•••: .'• o.'- 1:.: • v i b u d 7 i li r^n-a > or, i r a . K - 3 je i d<••••:•; 

yo'.vd^e::ynie j e s t -.isnawr.ny s:i r o z w i ą z a n i * ? n i g Ł a d a w a i a j g c e . o ł a -
bo;.ei tego modelu przechodzą automatyczni® na n.odel reguły sum,. 
Dalszy postęp w zrozumieniu i opisie reakcji cifżkojonowych oras 
vnc::liwościach dokonywanie przewidywań i dalekich ekstrapolacji 
s?i?ino' będzie przede wscye tkirr; od rozwiązania tego podstawowego 
problemu i wyjaśnienia roli gęstości stanów Końcowych w ksstał-
t o w sn i a praT^dopodobierists reakcji. 



143 -

W zakośczeniu pragnę serdecznie podziękować za owocną 
współpracę naukową moim irolegom s sespołóv? badawczych z Kopen¬ 
hagi, Groning-en, Krakowa i Warszawy - współautorom cyklu publi-
sac.ii stanowiących podstawę niniejszej rozprawy. 

Szczególnie serdeczne podziękowania składam Profesorowi 
Jar.u-ssowi Wilczyńskieinu, który przed dziesięciu laty ukierunko¬ 
wał moje zainteresowania naukowe na problematykę reakcji cięż-
koje-nowych i we współpracy z którym powstał koneyatentny cykl 
prp-:rt 7; zakresie ts,1 tematyki. 

Podstawowa czfće materiału eksperymentalnego została uzys¬ 
kana na urządzeniach Cyklotronowego Instytutu Fizyki Jądrowej 
w Groningen. Moja współpraca z tym Instytutem była możliwa 
dzigki śyczliwescu stosunkowi dyrektora K\rI Profesora R.K, Siems-
sena. Profesor Rolf Siemssen oraz koledzy z KVI - Jaap van 
Driel, Robert Janssens, Evert du Marchie i Johann van Popta 
byli współautorami cyklu prac nad mechanizmem reakcji niepełnej 
eyntesy jądrowej. Pragnę iro serdecznie podziękować za współ¬ 
pracę i wspólne dyskusja. 

Miło rai wyrazie w tym miejscu podziękowania Profesorowi 
Zdzisławowi Wilhelraiemu, pod którego naukowym kierunkiem pracu¬ 
je już od blisko 20-tu lat. Ukończenie niniejszej rozprawy 
zawdzięczam w dużym stopniu Jego pomocy i życzliwości. 
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