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CUVIMT IHAIBTK

In lueraraa da faţă etnt prezentata o parta din rezultatele eer-
eatdrilar afaatuata tntre anii 1$77-1$B7 la Inetitutul da Fimied şi
Inginaria Wualaară aaupra proeaaalor multinualaoniaa din raaeţiila
adine intlaatiea pantru aiatama nualaara uşoara. Aeaata aareatări

^au foat iniţiata şi eonduaa da Prof. Hariua Patraşau.

Mulţumeae eonduaarilor ICEHZ şi I rin şi, tn mod deoetbit, Diree-
torului General, Dr.Marin Ivaşeu, pantru grija fi aprijinul aeordata
parmanant oaroatărilor da fizică nucleară, pantru alinatul ştiinţifia
favorabil aetioitâţii creatoare, tn oara am putut aă munoaao.

Conducătorului mau ştiinţifia, Prof.Mariue Patraşau, oara mi-a
îndrumat primii paşi pa tărtm ştiinţific, ti mulţumaae pantru apri-
jinul aoordat tn timpul experimentelor, pantru diaauţitta şi afatu-
rila praţioaaa legato da materialul tetei, pantru grija şi tnţele-
garaa arătata tn momanta dificila. Mulţumaae totodată SaJ'ului Secţi-
ei "fizica ionilor grai", Dr.Gh.Semeneaeu, pantru eforturile pa oara
la faea pantru ea activitatea creatoare tn aaaaetă aaoţia aă aă daa-
făşoara tn permanenţă tn cala mai bune condiţii.

Pentru aprijinul acordat tn afaetuaraa maculatorilor şi pantru
diaauţiila purtata tn vadaraa aluaidării unor aapaeta lagata da au-
biaotul aeaatai ţese, le mulţumaae eăldurom colegilor de grup I.Ber-
ceanu, I.Branouş, A.Buţd, A.Demian, C.Crama, I.Mihai, M.Petroviei şi
V.Simion. Da aaamenaa, mulţumaao oolagilor aovietiei, Dr.S.B.Sakuta,
Or.K.V.Karadjav, şi tn apaaial şefului da aaeţia, Or.A.A.Ogloblin,
pentru eprijinul lor, oara a dua la reuşita experimentului realizat
la Inatitutul "I.V.Xuroaatov" din Hoaaova, şi totodată conducerii
CSEK, prin grija oăraia a-a daafăşurat tn bune condiţii Acordul da
Cooparara au CSEA-VS8S.

Pantru punerea la diapouiţia a programelor de achiziţia gi pantru
aaiatanţa aoordată tn aurau'l măaurătorilor şi prelucrării datelor
experimentala, mulţumaao colegului M.Duma şi celorlalţi membri ai
colectivului da dezvoltare a aiatamului de calcul din aaoţia Ioni
Orei din ItlK. Mulţumea o de aeemenea echipei de exploatare a acce-
leratorului Tandem din im pantru calitatea faacieulalor utilizata,
aoleativului bibliotecii ItIM pantru aportul adu» la realizarea a-
aeatai taza şi tuturor colegilor care m-au ajutat ou lucrări şi
materiala grafice.

In fine, dar nu tn ultimul rtnd,4 recunoştinţa mea aa tndreaptă
către familia, eara mi-a oraat aoaa atmoafară de echilibru, attt da
nacaaară deafăşurării unai activităţi ştiinţifice şt realizării
unei lucrări ampla, cum aete lucrarea da faţă.
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1. INTRODUCERE

Domeniul reacţiilor nucleare, la care lucrarea de faţă îsi
propune «a Îşi aducă contribuţia, este unul din cele Mai intens stu-
diate domenii de fizică nucleară, avind ca principal scop elucidarea
interacţiilor nucleelor cu materia, interacţii Xn care intră In joc
cele mai puternice forţe pe care le cunoaştem, forţele nucleare.

1.1. Reacţii cu ioni uşori

Reacţiile nucleare cu proiectile usocrs, A*H, la energii mici

slnt dominate de două mecanisme de interactie: mecanismul direct si

mecanismul de nucleu compus. Mecanismul direct, acceptînd, p« baza

dimensiunilor mici ale nucleelor proiectil faţă de nucleele ţintă,

excitarea unor grade de libertate elementare, de obicei uniparticuiă,

se caracterizează prin distribuţii în canalele de ieşire apropiate

de distribuţiile canalului de intrare, produse de reacţie emise la

unghiuri înainte si viteze apropiate de viteza proiectilului, func-

ţii de excitaţie lente, timpi de interactie mici, de *1G s. Al

doilea mecanism presupune formarea din nucleul ţintă si nucleul pro-

iectil a unui nucleu compus cu timp mare de viată, de 10* -10** t,

care asigură decuplarea canalelor de ieşire de canalul de intrare.

Acestui mecanism îi slnt caracteristice spectrele energetice largi,

centrate la energii mici, distribuţiile unghiulare cu aîmttrie îna-

inte-înapoi fi comportare ca funcţia l/sin* în sistemul centrului de

masă (CM), funcţiile de excitaţie cu structuri rezonante înguste la

energii mici, care sînt dizolvate la energii mari, datorită supra-

punerii nivelelor.

1.2. Reacţii cu ioni grei

Particularităţile pe care le prezintă ionii grei, A><t, folo-

siţi ca proiectil în reacţiile nucleare, sînt:

- lungimea de undă asociată sistemului este mult mai mică decît

dimensiunea sa, ceea ce duce la buna.localizare pe traiectorii A nu-

cleelor si la posibilitatea tratării clasice a problemei de ciocnire;

- efectele coulombiene joacă un rol important.datorită sarcinii

electrice mari a proiectilului;

- momentele aduse în reacţie sînt mari, de zeci si sute de uni-

tăţi n, datorită masei mari a nucleelor.

_Particularităţile acestea îsi puw amprenta asupra reacţiilor

cu ioni grei, care sînt dominate de reacţiile cuasielastice, reac-

ţiile adînc inelastice si reacţiile de fuziune. Reacţiile cuasielas-

tice au loc în regiunile periferice, în care interactia nucleară

este slabă si ca urmare produsele de reacţie nu sînt foarte diferite



- 2 -

de nucleele din canalul de intrare, pierderea de energie din ener-
gia disponibili initial este sică, unghiul de emisie este apropiat
de unghiul de atingere tangenţiali, timpul de iateractie este mic,
<10~22s. Reacţiile de fuziune au loc la parametri de impact aici,
întreaga energie cinetici a sistemului iniţial se transfomă Xn
energic de excitare a nucleului compus care se fomeazi si care se
dezexciti, fie prin evaporare de particule uscare, fie prin fisiune
simetrici. Timpii de interacţie Xn acest caz sXnt mari, >10~ s.
Aceste doui tipuri de reacţii Xsi au corespondentul Xn reacţiile di*»
rect* si reacţiile de nucleu compus* din reacţiile cu proiectile
uşoare.

Reacţiile adine inelastice reprezinţi un mecanism nou. Aces-
tui tip de reacţii Xi este dedicaţi In întregime secţiunea următoare.
Ele reprezinţi acea interacţie care laşi ca dinamica nucleari si fie
dominaţi de efectele coulombiene si de efectele centrifugale.
1.3. Reacţii mdtnc inelastice

Ciocnirile care au loc In aceste reacţii slnt ciocniri genti-
le. In care nucleele proiectil ci ţinti, după ce interacţioneazi un
timp relativ scurt, 10~Z2-10~a s, pe parcursul căruia se fomeazi
un sistem dinudear» Xn care constituenţii schimbi particule, ener-
gie fi moment cinetic, se separi din nou, firi a fi dramatic modi-
ficaţi .

Reacţiile adine inelastice au fost descoperite de Kaufmann
»i Wolfgang [1] fi de Wilczynfrfci, Volkov fi Decovski [2] fi au fost
intens studiate dupi anul 1970 de grupe puternice de fizicieni, la
marile acceleratoare de ioni grei din lume. Ele necesiţi energii de
bombardare Î10 MeV/nucleon, respectiv energii de la 1 la clţiva
MeV/nucleon peste bariera coulombiani.

Din studierea a numeroase sisteme nucleare, In special a sis-
temelor grele, au rezultat [3] ursitoarele caracteristici generale
ale reacţiilor adine inelastice:

- procesele primare slnt Xn esenţi procese binare;

- energiile cinetice finale ale produselor de reacţie prezinţi
diferite grade de' atenuare a energiei din canalul de intrare;

- interacţia are loc cu schimb de nuclepni, care duce la distri-
buţii de masi ale fragmentelor;

- distribuţiile unghiulare ale produselor de reacţie tip-proiec-
til slnt fie cu pic, fie doar cu crefteri la unghiuri înainta;

- raportul mediu N/Z al numărului de neutroni faţi de numirul de
protoni Xn fragmentele rezultate tinde la valoarea care minimizeazi
energia potenţiali a complexului intermediar;
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- aomentul unghiular este transferat din mişcarea orbitală In
spin intrinsec pentru cele doua fragmente primare}

- fragmentele primare se dezexcită prin evaporare de particule
uşoare, radiaţiiffi, ocazional, prin fisiune.

Moretto «i Schmitt [3] au stabilit ierarhia timpilor de re-
laxare pentru N/Z, raportul numărului de neutroni la numărul de pro-
toni, E energie, t moment unghiular si Z număr de protoni:

T»/z « 1#3 i îf " 3 < t4 * 15 < xz * 60 (unităţi 10""s).

In continuare acest capitol oferă o gamă largă de exemple sugestive
din literatura de specialitate, ilustrlnd principalele caracteris-
tici ale spectrelor energetice, distribuţiilor unghiulare, distri-
buţiilor de masă etc., pentru reacţiile adînc inelastice.
1.4. Scopul lucrării

Reacţiile adine inelastice au fost intens studiate experimen-
tal si teoretic, In special pentru sisteme nucleare grele si medii.
Un domeniu mai puţin studiat, probabil datorită cunoaşterii faptu-
lui că este dominat de reacţiile de fuziune, este cel al sisteme-
lor nucleare uşoare. Prin cele două noi sisteme llfN(110 MeV)+2<lMg
si IC0(6<» MeV)+2*Mg, prezentate Xn capitolele 3 fi •*, lucrarea de
faţă îşi propune să dovedească existenţa reacţiilor adtnc inelas-
tice In aceste sisteme nucleare uşoare.

2. METODICA EXPERIMENTALA SI MODELE TEORETICE

Experimentele raportate Xn această lucrare slnt experiment*
de tip inclusiv, ţa energii da bombardare relativ mici, <10 HeV/nu-
cleon. |

2.1. Metodica experimental*

Fasciculele de ioni grei, folosite Xn cele două experimente,
au fost furnizate de acceleratorul Van de 6raaff Tandem din IFIN-
Bucureşti, fasciculul de t(0(6>» MeV), fi de ciclotronul izocron din
Institutul "X.V. Kurceatov" din Moscova, fasciculul de l"N(110 HeV).
Ţintele, de grosime *1,6 mg/cm2, le-am obţinut prin evaporarea Xn
vid a Mg (tj. Ele au fost acoperite cu un strat subţire de aur, 10-
14 vg/om2, folosit la monitorare şi normare.

Sistemul de detecţie folosit a fost de tip telescop cu came-
ră de ionizare In gaz pentru AE şi detector gros de" Si cu strat J
barieră de suprafaţă, pentru E rezidual. Creat Xn grupul de experi- < ']
mentatori din care fac parte, acest sistem [5] asigură o foarte bu- |
nă separare a produselor de reacţie după sarcină fi o rezoluţie •- 4
nergetică de 3,5*, foarte bună pentru tipul de reacţii studiata. Â

• • i
• • • • - , • §
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2.2. Prelucrarea primara a datelor experimentale

Datele din matricile bidimensionale (AE,E), obţinute la cal-
culatoarele ataşate experimentelor, matrici cu ajutorul cărora se
poate face identificarea produselor de reacţie, le-an introdus în
programul SEDD la calculatorul IBM360/70. Printr-o cinematică de
douft corpuri am obţinut secţiunile eficace d2o/d£dn in sistemele CM
si SL» energiile cinetice totale, unghiurile în CM pentru produsele

de reacţie.

Testarea metoiicii experimentale si a programului de prelu-
crare primară a datelor a fost făcută pentru un sistem nuclear cu-
noscut, <lOAr(3OO MeV)+197Au, pentru care a fost realizat un experi-
ment la ciclotronul U-300 de la IUCN-Dubna. Ca element de noutate,
pentru produsele de reacţie Z~mt 17 si 19, rezultate din acest sis-
tem, au fost construite diagramele Wilczynski, care evidenţiază pu-
ternica contribuţie de reacţie adînc inelastică.
2.3. Modele de reacţie adtnc inelastice

Interesantele rezultate experimentale de reacţii adînc in-
elastice au dat un impuls puternic activităţii teoretice in acest
domeniu.

2.3.1. Modele teoretice

Modelele teoretice de reacţii adînc inelastice pot fi înca-
drate In două mari categorii: modele clasice de imprăştiere şi mo-
dele de difuzie.

Prima categorie aplică aproximaţia clasică la ciocnirile
ionilor grei, pornind de la observaţia că lungimea de undă de Bro-
glie asociată sistemului <^0,1 fin) este mult mai mică decît dimensi-
unea sa (tlOfia). Folosind un set de variabile colective si un for-
malism Lagrangean, modelele din această categorie stabilesc pe tra-
iectorii, punct cu punct, corespondenţa dintre faza iniţială şi fi-
nală a ciocnirii. Modelele clasice au reuşit să descrie corect evo-
luţia unor cantităţi nacroscopice Xn reacţiile adine inelastice,ca
de ex. pierderea mare de energie,prin introducerea forţei de freca-
re. Modelul clasic al sistemului dinuclear rotativ reuşeşte să des-
crie distribuţiile unghiulare ale produselor de reacţie folosind o
formulă relativ simplă:

Programul TAUCL realizat si executat pe calculatorul PDP11/34 dă '
posibilitatea extragerii timpului de int«racţi« din distribuţiile
unghiulare experimentale. - •

Modelele de difuzie slnt trecute succint în revistă. Ele «e j
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concentrează asupra aspectelor statistice ale fenoatenelor de trans-
port din reacţiile adine inelastic* şi au succes de ax. in descrie-
rea evoluţiei aasei In sistemele nucleare care admit reacţii de
acest fel.

2.3.2. Ho«el«l "r«f«l* «e »u»J"
J. Uilczynski si colab. [6] au emis un model "rafulă de su-

mă", pe care l-au verificat pentru sisteaul nuclear **1K1»O Me?)*
ls*Tb. Acest model tratează In mod unitar reacţiile cu transfer de
puţini nudeoni, reacţiile cu transfer de mulţi nucleoni si reacţi-
ile de fuziune, coabinXnd idaea echilibrului statistic parţial cu
un concept generalizat de moment unghiular critic. Modelul dl posi-
bilitatea de a calcula valorile absolute de secţiuni eficace pentru
diferite canale de ieşire» folosind expresia:

Echilibrul statistic parţial este luat In considerare In fonta pro-

babilităţii de canal:

p(i) « exp((Qn(i>-Qe(i)l/T) (2)

unde Q M este valoarea Q de reacţie pentru nuclea In starea funda-

mentală, iar Qe(i) este schimbul de energie datorat transferului de

sarcină!

Qc * * 1 2 1 2 '* **C * *"*

Coeficienţii de transmisie Tj iau In considerare momentele
unghiulare limită proprii fiecărui canal de reacţie:

l

Modelul "regulă de su£ă" are trei parametri liberi: tempera-
tura efectivă T, raza de schimb de sarcină Rc si difuzibilitatea a.
Pentru un sistem nuclear dat, parametrii slnt aceiaşi pentru toate
canalele de ieşire luate In considerare. Folosind parametrii T«3,J5
MeV, Rc/(AJ

/3*A*/J)xl,5fm si **l,7fi, autorii modelului au reuşit să
obţină o descriere foarte bună a secţiunilor eficace pentru 16 ca-
nale principale de reacţie si canalul de fuziune, pentru sistemul

Programul de calcul HIL, pa care l-am creat fi l-am •executat
pe calculatoarele PDF11/3* vi COXAIA021, folosimd modelul "regulă
de sumă", a fost verificat pe exemplul anterior. Referitor la acest
model am făcut observaţia că valoarea tmmxt pentru care autorii mo-•
delului dau o reţetă bazată pe bariera potemţimlmlmi de iateracţie
din carnalul de intrare, eete doar orieatativă, fiimdţ de obicei mai
mare declt valoarea psmUu oara se obţin cele mai bmme potriviri
cu datei* emperimeatale.
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3. REZULTATE OBTZNOTE PENTRU SISTEMUL >*N(11O M«V)+2<»M«

Experimentul pentru acest sistem s-a desfăşurat la Institu-
tul "I.V. Kurceatov" din Moscova, dar el a fost făcut la iniţiativa
părţii române a colaborării, cu sista» de detecţie românesc, si pre-
lucrarea datelor a fost realizată In Întregime In IFIN-Bucuresti.
Primele rezultate au fost anunţate [7]. In acest experiment am efec-
tuat măsurători inclusive la unghiurile de 12,5°, 15°, 20°, 25°,
30°, 35° si 40° In SL, unghiuri mai mari declt unghiul de atingere
tangenţială de 8,76°.
3.1. Spectre energetice fi distribuţii unghiulare experimentale

Katricile (AE,E) obţinute, din care fig.l prezintă situaţia
de la unghiul de 20°, evidenţiază separarea excelentă după sarcină
a produselor de reacţie din vecinătatea proiectilului. Iii hiper-
bola corespunzătoare elementului proiecţii se remarcă atît prezen-
ta Imprăştierii elastice a ionilor de 1<*N pe nucleele* de 2<lMg si
l'7Au, cit si prezenţa unei game largi de energii, care indică po-
sibilele interacţii adine inelastice.

Din matricile bidimensionale, cu ajutorul programului SEDD
au fost construite spectrele energetice ale produselor de reacţie
Be, B, C, H şi 0. Figurile 2 si 3 prezintă clteva spectre In SL.
Săgeţile Be si B r indică bariera coulombiană din canalul de ieşire
şi energia corespunzătoare procesului de rupere a proiectilului.
Prin clopotele care apar In ele, spectrele energetice în SL şi CM
evidenţiază reacţii de tip adine inelastic. Astfel, sînt Înregis-
trate pierderi de pînă la *70% din energia disponibilă iniţial.
Este de remarcat la acest sistem, ca si la alte sisteme nucleare
uşoare măsurate de noi, apariţia a cîte unui singur clopot pentru
un produs de reacţie înregistrat la un unghi de observare. Valori-
le de energie pe care sînt centrate clopotele slnt mai mici pe mă-
sură ce numărul de sarcină al produsului observat este mai mic şi
implicit, cu cit numărul de nudeoni transferaţi este mai mare.
Valorile Q*ff pentru care se obţin maxime In spectrele experimen-
tale, -28,i» MeV pentru carbon si -36,4 pentru bor, concordă bine
cu valorile calculate, -25,9 MeV pentru 12C şi -35 MeV pentru 'B,
folosind formula empirică a lui Sato si colab. [8] pentru transfer
de doi"si respectiv cinci nucleoni. In lucrare se face observaţia
că potrivirea ar fi mai bună dacă In loc de valoarea 1,*fm pentru
raza redusă s-ar folosi valoarea l,5Sfm, In care caz valorile cal-
culate slnt -26,67 MeV si respectiv -36,17 MeV. ^ ^ ~ , . ̂  •

Distribuţiile unghiulare, obţinute prin integrare pe două
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intervale de TKE, 10-68 MeV(-) corespunzător întregului clopot şi

10-4 0 MeV(x) corespunzător părţii cu pierderi mari energetice,sînt

toate cu creşteri la unghiuri înainte, creşteri mai mari decît

£ine), ceea ce exclude atribuirea unui mecanism de nucleu compus me-

canismului observat. Exemplele din fig.1* se referă la produsele de

reacţie B şi C. Diagramele Wilczynski, din care fig.& prezintă si-

tuaţia produselor de reacţie B fi C, slnt tipic* de reacţii adine

inelastice. Ele scot In evidenţă o particularitate a reacţiilor a-

dînc inelastice In cazul acestui sistem uşor, apariţia unei singure

creste inelastice, cea în care secţiunea eficace descreşte cînd TKE

descreşte şi unghiul de observare creşte. Acea6tă creastă în inter-

pretarea lui Wilczynski [9] este creasta minoră, creasta corespun-

zătoare unghiurilor negative.

3.2. Timpi de interacţie

Forma distribuţiilor unghiulare observate a sugerat aplica-

rea modelelor clasice de reacţie adtnc inelastică. Folosind progra-

mul TAUCL, am obţinut, prin potrivirile cele mai bune ale distri-

buţiilor unghiulare experimentale, cum sînt cele din fig.6, următo-

rii timpi de interacţie (In unităţi de io" 2 2s):

interval TKE

10-68 MeV

10-40 MeV

produs de reacţie
8 C N 0

1

1.5
1

1.3

1

1 . »

1

1.5

Se observă că produsele de reacţie adînc inelastică cu pierderi

mari de energie au timpi de interacţie tot mai mari, pe măsura de-

părtării de produsul proiectil, adică pe măsura realizării unui
• ̂2 1 —22

transfer mai mare de nucleoni. Timpii mici, 10 -10 s asociaţi
reacţiilor adînc inelastice din acest sistem nuclear explică pe de
o parte de ce nu este atinsă completa rtlaxare energetică şi,pe ds
altă parte, explică trecerea rapidă de la unghiul de atingere tan-
genţială la unghiurile negativ* de împrăştiere, care, în experimen-
tul nostru, sînt chiar unghiurile de observare.
3.3. Secţiuni eficace de interacţie

Am aplicat cu succes modelul "regulă de sumă", folosind pro-
gramul WIL, în cazul sistemului ''•NUlO MeV)+2l*Jlg, Luî*d în calcul
•16 de canal* de transfer, inclusiv fuziunea, potrivirea făcîndu-s*
pe datele experimentale obţinute pentru el*m*nt«l* B*, B, C, O, aja
găsit următorul a*t d* parametri ai c*l*i mai bun* potriviri:
NeV, Re*8,t7ftn ai a*l,5ft( Buna localizare In spaţiul de «oacnt

H.
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unghiular a diferitelor canele de reacţie este ilustrat* In fig.7.
Canalul de fuziune pentru acest sistem uşor este foarte intens.Fig.
8 prezintă comparativ secţiunile eficace experimentale, prin punc-
te cu erori» si secţiunile eficace calculate, prin histograma. Se
observi un acord calitativ bun intre valorile calculate si valorile
experimentale. Pe viitor se preconizează verificarea consistentei
parametrilor găsiţi, prin măsurători la energii de bombardare joase,
accesibile acceleratorului Van de Graaff Tandem din Bucureşti.

Spectrele energetice, distribuţiile unghiulare, diagramele
Uilczynsxi experimentale obţinute pentru produsele de reacţie din
vecinătatea proiectilului, împreună cu calculul de timpi de inter-
act ie fi de secţiuni eficace constituie dovezi ale faptului că, pen-
tru sistemul nuclear uşor 1HN(110 Mev)***Mg, contribuţia de reacţie -
adine ineltfstică este una din contribuţiile importante ale secţiu-
nii totale de reacţie.

4. REZULTATE OBŢINUTE PENTBO SISTEMUL "0(64 MeV)+2<lMg

La baza alegerii spre investigare a acestui sistem att stat
unaătoarelc motive: sistemul nuclear este uşor, deci aparţine dome-
niului pe care voiau'să XI abordăm{ parametrul Sommerfeld modificat
avXnd valoarea 10,53 indică posibilitatea unei inelasticităţi mari;
energia disponibilă peste bariera coulombiană este *l,<t MeV/nucleon,
aproximativ aceeaşi cu a sistemului >*F<72M«V>+**»Mg (10],pentru ca'
re am obţinut dovezi experimentale că prezintă procese mulţinucleo-
nice de tipul celor din reacţiile adXnc inelastice.

Majoritatea rezultatelor obţinute In urma studierii sistemu-
lui 1«0(64MeV)*21»Mg le-am publicat 111,12]. Măsurătorile inclusiv*
asupra acestui sistem le-am efectuat la acceleratorul Van de Graaff
Tandem din IFIN-Bucureşti. Cu metodica- experimentală descrisă In cap»
2.1, au fost observate produsele de reacţie cu 2*4*13 In domeniul
unghiular 15°-50° Xn paşi de 5°, Xn SL. Fig.9 prezintă una din ma-
tricile de identificare (*E,E). Intr-o primă analiză a acestor •••
trici a fost observată dependenta randamentului de producere a di-
feritelor elemente de numărul de sarcină Z, respectiv intensifica-
rea produselor de reacţie cu' Z par faţă, de produsele vecine cu Z
impar. .

4.1. Spectre energetice şi distribuţii unghiulare experimentale

Zn spectrele energetice ale produselor de reacţie ou Z*5«10
se observă zone largi corespunzătoare Xmprăstierii inelastice. Pentru
exemplificare, figura •10. : prezintă spectre Xn CM pentru elemen»
tul. oarbe*.:. Diapazonul de variaţie al secţiunilor eficace este
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foarte larg, de *6 ordine de mărime. Spre energii aici produsele de
reacţie ajung pînă In vecinătatea barierelor couloabiene din cana-
lele de ieşire respective. Si la acest sistem u«or se observi apa-
riţia cite unui singur clopot de interacţie inelastică pentru un
produs de reacţie la un unghi de observaţie. Lărgime* clopotelor
este de 10-15MeV, mai mică declt la sistase grele, dar destul de ma-
re comparativ cu întreaga energie disponibilă Xn CM, care este de
36,3MeV. Cele aai nari disipări energetice slnt de *26MeV, ceea ce
reprezintă pierderi energetice de «70%. Se poate face si pentru a-
cest sistem aceeaşi remarcă referitoare la valorile Q ale maximelor
din spectru ca si la sisteaul "M(110M*V)+2*Hg si, de asemenea, ne-
centrarea clopotelor pe valorile barierelor couloabiene indică in-
completa relaxare energetică a interacţiei adine inelastic* In a-
cest sistem. Distribuţiile unghiulare obţinute, prezentate In fig.

11 6i 12, slnt toate' cu creşteri la unghiuri înainte, creşteri aai
accentuate pentru produsele de reacţie din vecinătatea proiectilu-
lui, dovedind cA reacţia nu este de nucleu compus. In special fig.

12 scoate din nou Xn relief efectul de salt par-iapar Xn populare*
produselor de reacţie adXnc inelastică observat* In sisteaul " 0
(6UHeV>+2<*Mg. Diagraăele Wilczynski, din care fig.13 prezint! dia-
grama produselor de reacţie C si 0, evidenţiază fi ele apariţia u-
nei singure creste de interacţie adine inelastică, creasta minoră.
Necentrarea clopotelor din spectre si a părţilor final* ale creste-
lor din diagramele Wilczynski pe barierele coulombiene indică si la
acest şist** incompleta relaxare energetică.

CoabinXnd pierderile »*ri energetice observate Xn spectre cu
creşterile la unghiuri înainte observat* Xn distribuţiile unghiula-
re, se poate conchide că interaeţia din sisteaul 1CO<6HM«V)+2<I-Mg,
pentru produsele de reacţie din vecinătatea proiectilului, este o
interacţie adXnc inelastică.
4.3. Tlapl d* interactle

Apliclnd aodelul clasic al sistemului dinuclear rotativ, cu
ajutorul programului TAUCL am extras timpii de interacţie T din dis-
tribuţiile unghiular* al* produselor de reacţie adine inelastic! re-
zultat* din sistemul l«0(6HM*V)+2*ag. Fig.l* prezintă selectivita-
tea bună a procedurii folosite; slnt excluse variantele (a) si (c),
cărora 1* corespund t»2 vi respectiv l*10~* s pentru că dau potri-
viri slabe, pe clnd varianta Cb) eu.T«1,S«10"**S dă o potrivire,
foarte, bună, a datelor experimentale. Fig.lţ prezintă cele mai bun*
potriviri pentru elementul C pe diferite zone îngust* de TKE. tia-
pii de interact!* ruultaţi slnt Intre 1,6 si *,S*io~"s, c*i aai
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•ari corespunzînd valorilor TKE aai «ici, deci pierderilor energeti-
ce mai «ari.

Foarte interesantă este si evoluţia In timp a numărului de nu-
cleoni transferaţi. Pentru produsele de reacţie adine inelastică B,
C, N, 0, F, Ne, rezultate din sistemul 1*0(6"»H«V>*2"Hg au rcicfit
timpi de interacţic de 9; 2,5; 2; 1} 2,2 fi respectiv 2,3, Iii uni-
tăţi de 10""«. Se observă că timpii de interacţie aai «ari pot fi
asociaţi clementelor aai depărtate de proiectil, care prezintă
transfer de mai mulţi nucleoni. De *x.t timpul cel mai mare de in-
teracţie este pentru elementul B, la care se ajunge prin transfer
de 5-6 nucleoni.

Timpii relativ mici de interacţie adine inelastică, lu~ 2 1-
10**Js, obţinuţi pentru produsele de reacţie adine inelastică din
sistemul IC0(6«MeV)+2*Mg, ca fi In cazul anterior, vin In sprijinul
explicaţiei de trecere rapidă de 1* unghiurile de atingere tangen-
ţială, »**=3"»,6O în cazul de fată, la unghiurile negative, penicru
care se observă creasta minoră In diagramele Wilczyriski.
4.3. Secţiuni eficace de interacţie

Asa cum am mai subliniat, la sistemul 1*0(6iMeV)+2<'Mg este
interesant efectul par-impar In popularea elementelor din vecinăta-
tea proiectilului. Un calcul de energie potenţială In modelul pică-
tură de lichid, cu fi fără corecţii de pături, nu s-a dovedit a fi
satisfăcător. Ca urmare, am încercat descrierea acestui efect prin
modelul "regulă de sumă".

Folosind programul de calcul WIL fi procedura descrisă în
secţiunea 2.3.2, am obţinut cea mai bună potrivire a datelor expe-
rimentale, lucrînd cu 40 de canale de reacţie, inclusiv fuziunea,
cu următorii parametri de model: T=3,lHeV, Res8fm fi A*0,7fu Dome-
niul de unde parţiale este restrlns de t M X*26h. Fig.16 prezintă
buna localizare In momentul unghiular a diferitelor canale de re-
acţie, iar fig.17 prezintă comparativ rezultatele experimentale fi
calculate pentru secţiunile eficace. Modelul "regulă de sumă" nu
numai că permite calculul valorilor absolute de secţiuni eficace,
dar fi reufefte să descrie efectul de salt par-impar In sistemul
ls0<6*M«V)+2HMg. In viitor este interesant de realizat un experi-
ment pentru acest sistem la energie mai mare *>120MeV, pentru a con-
stata dacă acest efect dispare, cum ar fi de aşteptat, în modelul
folosit, datorită creşterii importanţei canalelor N fi F, canale
cu Z impar, din vecinătatea proiectilului.

Intensificarea canalelor Z par In vecinătatea- proiectilului
pentru sistemul "(XSHHcV)* 2*^ fi neintensificarea lor In alte
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sisteme 1* energii similare ea d« ex. »»F*2*Hg «i >*F«27A1 [12] in-
dici o dependenţi « proceselor de transfer adXnc inelastic de cana-
lul de intrare. Prin îmbinarea ideii echilibrului statistic parţial
cu conceptul generalizat de Moment critic* canalul de intrare puttln-
du-fi puternic amprenta, «odelul "reguli de sumi" di nu numai o ex-
plicare calitativi, ci si una cantitativi efectului observat.
5. 8SCT2UNI EFICACE DE TRANSFER MJLTIMUCÎJONIC PENTRO « U I

SISTEME NUCLEARE UŞOARE
Pentru a aplica modelul "reguli de sumi" si la alte sisteme

uşoare si pentru a sesiza eventualele regularităţi ale parametrilor
acestmt^Jmodel, am ales din literatura de specialitate clteva siste-
me nucleare, In care au fost puse In evidenţi reacţii adine inelas-
tic»: »*O(88MeV)*"Al 1$ ), »»F(9SMeV)*27Al [>], 2 iHeU20HeV)* 2 7Al
[13] si 20Ne(120MeV)+5»Cr [1*1. Primele doui sisteme au aceeaşi
ţinti, iar ultimele doui au acelaşi proiectil.

Variind parametrii modelului Intre ursitoarele limite: T*
l-S,SMeV, re«Re/CAj

/3*Aj/J>«l,*-l,6fii si A*0,3-2,Sn, lucrlnd cu pro-
gramul WIL cu numir maxim de canale de reacţie si de fuziune. Intre
SO si 62, am obţinut cele mai bune potriviri ale secţiunilor efica-
ce pe elemente, potriviri care slnt prezentate In fig.lt. Dupi cum
se observi, modelul "reguli de sumi" reuşeşte si descrie foarte bi-
ne secţiunile eficace atlt pentru sistemele în care se observi, ctt
*Î. pentru cele Xn care nu se observi efectul de salt par-impar In
popularea elementelor. Tabelul următor sintetizează parametrii re-
zultaţi din cele mai bune potriviri cu modelul "reguli de sumi" la
toate sistemele studiate Xn lucrarea de fată:

Sistem nuclear

1 HN (11tH«V)+ 2>>Hg
1SO (6* HeV)+ 2<lHa
i C 0 (88 HeV)+ 2 7 AI
»*F (95 MeW)+ 2 7A1
2 0H«(l2»M«V)* 2 7A1
2 0U«(î2lM«V)+ « C r
*** (1«0MeV)-»1MTb

r e
(fm)

1.6
1.5

1 . *
1.6
1 . *

.5

T

(NeV)
*.O

3,1 (
2.2 I
5.2 1
2.3 1
2.6 1
*,. 1

A

(A)

1.5
1,7

1.45
>>3
1.3
• .8.
,7

E£I'*i
(HeV/nucleon)

7.85

5.5
S . i
6 . 0

*.«

(HeV/NHcleon)

3.51
«.37
2.35
l ( e |
2.37
2,48
5>tl

Se observi ci parametrul razi de sarcini reduşi, r e, rămtne Intre
limitele acceptabile cunoscute din reacţiile cu ioni grei, lf1>.l,6.
fm. Neccthcorâanţele dintre parametrul T si energia disponibili pe
nucleon peste bariera coulcmbiani di» carnalul de intrare dovedesc
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o datA In plus cA aeast par—stru nu reprezintA o adevAratA t«
tur*, ei doar o t—peraturA afectiv*, indicXnd raalisaraa unui echi-
libru statistic partial. Foarta intarasantA asta concluzia car* sa
poată tragă referitor la parametrul da difuzibilitate Xn momentul
cinetic unghiular. Aeast par—atru asta mic, 0,3-0,M, pentru siste-
mele nuelaara uşoare tn ear* energia dispoaibilA pasta bariera ooe-
loab.ianA este aicA Cl,3-2,HteV/nueleca> si aare, l,S-l,fn, pentru
şist—a eu energie dispenibilA mare, «-SNeV/auslcon. Explicaţia a-
cestui fapt oonstA Xn donsniul Îngust vi respectiv larg da valori
de.moment cinetic unghiular dintre lcr pentru fuziune si
donsaiu pa care au o contribuţie iaportaatA la secţiunea
produsele de reacţie adine inelaetieA din vecinAtataa proiectilului.

O0KXOSIZ
Metodica experimental* folositA asta propria, realizatA Xn

IFZN, euprinzXnd attt prepararea ţintelor subţiri» cit si sistanul
de identificare a produselor de reacţia» sistam telescop cu canerA
da ionizară Xn gaz, care functioneazA la cai «ai buni parametri da
rezoluţie energetic* şi separare dup* sarcinA cunoscuţi. Acestei
metodici li asta asociat un complex de programe executate pe calcu-
latoarele moderna din IF». Programele da calcul SEDD, TAUCL si W L ,
oara extrag din datele primara experimentale secţiuni eficaoe,
timpi de interactie si» respectiv, calculeazA secţiuni eficace Xn
modalul "regulA de sumA", slnt personala. Metodica axparimentalA si
procedura de prelucrare a datele* primara am fost verificate pe sis-
temul nuclear *iAr(300He»Hlf7Au. Diagramele Wilczyaski obţinute
pentru prima dat* pentru produsele de reacţie Z*l», 17 *i 19 evidea-
ţiazA coexistenta reacţiilor* adine inelaatioe si a reacţiilor cuasi-
elastice la alem—tele din vecinAtatea imediatA a proiectilului si
existenta numai a reacţiilor adXae iaelastice pentru elementele de-
pArtate de proiectil.

Experimentele noi realizate, prezentate Xn oap. » si •»» au
pus clar Xn evidantA existenta proceselor multinucleonice da tipul
reacţiilor adXnc inelaatioe Xa sistemele nucleare uaoare **MUlt
M e V ) * * ^ si >«0(SHHeV>4»ng, la energii de s si reepectiv «MeY/au-
cleon. Dovezi Xa aoeet sama sXat spectrale emeggetime, distribuţi-
ile unghiulara ai diagramele Vilesyaeki obţinute
de reacţie din veeinAtatea praieetilmlui. 0 partioularitat*
treier energetice tn sisteme nucleare uaoare se profilaasA a fi
apariţia unui singur clopot de reacţie adXas inelastioA
mvamms de veaot—e la mm
tatat» «ia
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lele de ieşire, că în aceste sisteme uşoare reacţiile adine inelas-
tice nu prezintă o totală relaxare energetică. Rezultă că In siste-
mele uşoare potenţialul centrifugal joacă un rol important în con-
tracararea puternicului potential nuclear atractiv.

Timpii de interacţie extraşi din distribuţiile unghiulare
ale produselor de reacţie adine inelastică din cele două sisteme nu-
cleare uşoare sint mici, în domeniul 10"2l-10~22#. Trebuie remarcată
frumoasa corelaţie care a reie»it, conform căreia timpii mari de in-
teracţie sînt asociaţi transferurilor de mai mulţi nucleoni şi pier-
derilor mai mari de energie din energia disponibilă iniţial a siste-
mului. Timpii mici de interacţie adine inelastică rezultaţi, împreu-
nă cu puternicul potenţial nuclear atractiv al celor două sisteme
nucleare uşoare studiate, explică trecerea rapidă de la unghiul de
atingere tangenţială la unghiurile negative, care slnt aici chiar
unghiurile de observare. Aceasta explică şi apariţia numai a crestei
"minore" de reacţie adine inelastică în diagramele Wilczynski.

Trebuie ranarcată şi reuşita aplicării la sistemele studiate
a formulei semiempirice a lui Sato şi colab.[8] pentru valoarea Qeff
corespunzătoare maximului din spectrele energetice, pentru transfer
a mai puţin de 8 nucleoni.

Cele două sisteme noi, studiate în lucrarea de faţă vin să
aducă informaţii într-un domeniu interesant, dar puţin cunoscut pînă
in prezent, cel al reacţiilor adine inelaetiee în sisteme nucleare
uşoare. Rezultatele obţinute pentru sistemul x*H<110MeV)*a*Mg fac să
fie coborită limita inferioară de masă a sistemelor nucleare pentru
care se obţin astfel de interactii. Sistemul uşor Ii0(6tMeV)*21(Mg
prezintă şi un efect de intensificare a elementelor pare In vecină-
tatea proiectilului, care constituie o amprentă a canalului de. in-
trare. Modelul "regulă de sumă" este aplicat cu succes în ambele ca-
zuri şi pentru încă patru sisteme nucleare uşoare, 1*0(88MeV)+27Al,
19F(95MeV)*"Al, "lfe<120MeV)*"Al, «N«(120MeV)+50Cr, el dovedindu-
se capabil să descrie atît sistemele In care se observă, cit şi pe
cele în care nu se observă efectul par-impar. Din aplicarea acestui
model pentru sisteme nucleare uşoare a reieşit că, în cazul energi-
ilor mici, de l,3-2MeV/nucleon peste bariera coulombiană, parame- ,
trul de difuzibilitate Xn momentul unghiular este mic, <0,8n. '

In viitor se va face o tratare cuantică a noilor sisteme pe |
baza experienţei existente în grup [ÎS] şi va fi verificată eonsis- |
tenta parametrilor de model "regulă de sumă" găsiţi, prin realiza- f
rea unor experimente la energie mai mare, %12QMeV« pentru sistemul . •$
l*0+2<tMg, şi energie mai mică, %70MeV, pentru sistemul 1%N*2<lHg. I
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Lucrarea de faţft, cuprinztnd un bogat Material experimental

de procese multinucleonice In reacţii adine inelasticc, cXruia i s-a

dat interpretare In special în cadrul modelului "regulă de sumă",

tşi aduce contribuţia în domeniul reacţiilor din sistaae nucleare

uşoare.
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