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/••-•.'.' Invited Ions as a Tool i;. At-imic I'liysics. 

Johannes M. Hansteen 

toi .ii tii..>nt of Fhysics, (-'diversity of 
Liergen, Norway. 

Ab_ Li act: The present reviev; report deals with some of 
the dspec'.:; of atomic Physics which are being brought into 
lucus by tii-.1 construction and completion of a new gene
ration of heavy-ion accelerators. Various types of pro
cesses occurring in the overlapping electron clouds are 
being vi sua L i.x.od in an elementary way, u::ing among others 
L;ome recent, observations on the formation of quasi-molecules 
and quasi.-atoms. Phenomena connected with the inner 
electron shejIs in superheavy atoms arc touched upon, 
in particular- these processes possibly leading to the 
production of positrons. In such cases the crucial im
portance of an atomic Coulomb excitation mechanism is 
stressed. In conclusion the view is emphasized that 
inner shell ionization phenomena in heavy ion collisions 
form a bridge between processes originating rcspecti /ely 
i rom nuclear or atomic Phvsics. 
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Innle Jn lug-

I'or Lcraniclig nøyaktig femti ar siden, i første 

halvdel av 1026, ble de endelige fundamenter lagt for 

den kvantemekaniske beskrivalse av atomære fenomener. 

Store fremskritt ble gjort i de følgende år når det 

gjelder forståelsen både av atomenes struktur og av 

atomxre kolli?jonsprosesser og strålingsprosesser. 

Hest iøyenfallende var kanskje de oppdagelser som ble 

gjort i de påfølgendc tiår innen kjernestruktur-fysik-

ken, altså den spesialiserte del av atomfysikken hvor 

man søker å beskrive atomkjernene, deres oppbygning, 

og de spesielle krefter som holder kjernene sammen. 

Dette hadde blant ani.at sammenheng med utviklingen av 

da forkjoliige typer kjernefysiske akseleratorar, sasom 

syklotronar og elektrostatiske akseleratorer av Van de 

C.raaff-typen. Dessuten med konstruksjonen av apparater 

for registrering av stråling og partikler som ble produ

sert ved de nukleære og atomære kollisjonsprosesser. 

Tidsrommet fra slutten av 1950-årene og frem til i 

dag må betegnes som en mindre dramatisk periode innen 

den rene kjernestrukturforskning. Tilsynelatende hadde 

man nådd en form for platå. 

I årene fra nu av (1977) og til et stykke ut i 

1980-årene vil en ny generasjon av kjernefysiske aksele-

ratorei bli tatt i bruk, nemlig nye og kraftigere akse

leratorer for tunge ioner. Dette impliserer maskiner 
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som kan akselerere de forskjelligste typer ioner opp 

til energier på 10 millioner elektron volt (MeV) pr. 

nukleon eller mere, avhengig av omstendighetene. Eksem

pelvis vil dette si at uran-ioner vil kunne akselereres 

opp til energier av størrelsesorden 2 - 3 giga elektron 
g 

volt (GeV), dvs. 2 - 3 milliarder elektron volt (~10 eV). 

Sarnmenlignet med høyenergifysikken, slik som den 

f.eks. drives ved CERN i Geneve, høres disse energier 

ikke særlig høye ut. Mon de store synkrotroner og 

synkro-syklotroner kan av mange grunner ikke akselerere 

tunge ioner, bare enklere prosjektiler som protoner 

eller elektroner. 

Tilleggsopplysning: 

Ved Lawrence Berkeley Laboratory, California, har 

man ganske nylig klart å akselerere jernkjerner til høye 

energier (ca. 2 GeV/nukleon) i det såkalte "Bevalac 

complex". Dette representerer en kombinasjon av Super-

HILAC tung-ion akseleratoren med Bevatron-synkrotronen. 

De oppnådde beam-intensiteter var imidlertid meget lave. 

Kilde: CERM Courier 1J> (1976) 397, novemberutgaven. 
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1'or a antyde den aktuelle internasjonale forsknings-

anstrongelse på tung-ion-feltet %ievner vi i korthet 

noen representative eksempler på 'den nye generasjon av 

tung-ion akseleratorer 

Utvalgte eksempler på tung-ion akseleratorer (1976). 

1) UH I LAC v«d GSI (Gesellschaft f (ir Schwerionenforschung) 

nær Darmstadt. 

< 10 MeV/nukleon. 

Operativ. 

2) Super-HILAC, Lawrence Berkeley Laboratories, Cali

fornia. 

» 8.S MeV/nukleon opp til Z = 54. (Xenon). 

Operativ og foreslått videre utbygget. 

3) Syklotron U-M00 , Joint Institute for Nuclear Studies, 

Dubna, USST. 

R> 2-4 0 MeV/nukleon, avhengig av ionetypen. 

Under konstruksjon. 

4) The Daresbury Nuclear Structure Facility, NSF, 

Cheshire, Storbritannia. 

w It MeV/nukleon for lette ioner. 

Beregnet operativ 1979. 

5) GANIL, Caen, Frankrike. 

ra 100 MeV/nukleon for lette ioner, 

M 15 MeV/nukleon for gull-ioner. 

Beregnet operativ 1980. 
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Hovedarp.umcntene for konstruksjonen av disse nye 

tung-ion akseleratorer er av rent kjernefysisk karakter. 

Ved å studere serlig de nye fenoraentyper som induseres 

ved kollisjoncr mellom energirike mange-nukleon-kom-

plekser, !iar man berettiget håp om en renessanse av 

2) 

kjer.lest ruk tur fy sikken 

I denne oversiktsfdrelesning vil vi imidlertid 

legge vekten på andre aspekter av den generelle ione-

atomkollisjon, nemlig de atomære aspekter. Den nye 

generasjon av tung-ion akseleratorer frembyr rik anled

ning til utforskning av atomenes ekstranukleære deler, 

med andre"ord av elektronsfærene til de kolliderende 

atomer og det som skjer når disse skjærer inn i hver-

andre. Forsonlig mener jeg at dette aspekt har vicrt 

tor lite fremme i den alminnelige debatt blant fysikernc. 

Et nytt forskningsfelt er i ferd med å åpne seg; i 

virkeligheten er det allerede i rask utvikling. Vi har 

derfor funnet det riktig i denne oversikt å drøfte noen 

av de spesielle problemer som ir.uligens kan klargjøres 

ved hjelp av denne nye form for atomfysikk. Vi skal kun 

holde oss til de store linjer uten å gå i detalj, og uten 

diskusjon av kontroversielle punkter. 

han kan vanskelig på forhand love jensasjoner innen 

et nytt forskningsfelt. Én hensikt med denne redegjørelse 

skal være a søke å demonstrere at atomfysikk med aksele

rerte ioner, spesielt tung-ioner, inneholder potensielle 

.".luligheter for øket innsikt i temmelig fundamentale fy

siske prosesser, faktisk mere fundamentale prosesser enn 



man på forhand kunne ane. /f 

følgende bør understrekes: Allerode i dag er'det 

meget som tyder på at den atomfysiske del av forsknings-

programmene ved de nye tung-ion akseleratorer, som 

tølge av de nyesle utviklingar innen feltet, vil bli 

tillagt ddskillig større vekt enn man på forhand med 

rimelighet kunne ha ventet. 

2. Mere spcsilikke detaljer ved ione-atom kollisjoner. 

2•1 y±sy§iisering_ay_grosessen. 

Vi skal se nærmere på detaljer ved ione-atom 

kollisjoner. På figuren (fig.l) indikeres en slik 

kollisjon. Det bombarderende ion kommer inn fra venstre 

Fig. 1 SYMBOLIC REPRESENTATION OF 
ION-ATOM COLLISION. 



i.;ot u r ^ t - a t o m c t idet de ts kjerne- (Ai) følgcr den an-

tydede bane og samtidig er ledsaget av sin elektronsky 

soti er ordnet i e l ek t : onska l l , s l i k som også er t i l f e l l e 

i t a rge t -a tomet . Har ionet t i l s t r e k k e l i g k ine t i sk 

ene rg i , v i l elektronskyene trenge inn i hverandre, de 

v i l overlappe. t"n rekke kompliserte Tenomencr v i l da 

ku l ine o p p s L a . 

Ved hjelp av neste f igur ( f i g . 2 ) kan vi oppnå e t 

k v a l i t a t i v t bofirc; om s l ike fenomener. 1 f iguren er 

s>ikt antydet i o r s k j e l l i g mulige s t a d i e r i ko l l i s jonen 

(0><o) © © CS) *® ®-

E i g . 2 Schenat 1 c dlagran of various possible stages 
of an Ion-atom col l ision. 

In the middle t t j united atom stage. 

On either side the quasl-molecule formation. 

Under foru tse tn ing av at ko l l i s jonen er langsoni nok, 

v i l det finne sted en dannelse av ko r t - l evede , kvas i -

molekylære t i l s t a n d e r . Ulektronene innorJner seg i 

molekylærlignende o r b i t a l e r . To s l i k e t i l s t a n d e r er 

antydet på f iguren. Er de fysikalske be t inge l se r s l i k 

at de to kjerner kommer t i l s t r e k k e l i g nær hverandre, 



gruv. ivgm-t n.rrmure hveruiidre enn Corapton-b?lj>elengdcn 

ley elektronet, \ = 1i/(m0c), så vil de lodsagende elek-

tron-skall, elektronhyller, innordne seg som JU de til-

1,/ttu et kor.'ih inert atom, "united Jtoc", med atomnummer 

lik summen av kollisjonspartnernes kjerneladningstall. 

bure i dot'-u grenseti lfellet kan man talo om et kvasi-

a*u;r.. blir kollisjonen for hurtig, vil de kvas i-moleky-

ldTe eller kvisi-atomære tilstander ikke ha tid til å 

ddiines i det hole tatt. La oss særlig bemerke at nar 

det kombinerte atomnummer er tilstrekkelig stort, kan 

vi tå dannet kvasi-molekyler eller eventuelt kvasi-atomer 

av ekstremt tunge elementer, i prinsippet med atomnummer 

helt opp tii j.3't ( = 9? + 92, svarende til kollisjonen -jran 

mot urjn). Dette har særdeles interessante implikasjoner 

som vi skai komme tilbake til siden. 

2 • 2 Skjemat isk_Qyersikt_gyer_atginære_ef f ektgr_yed_tung; 

ion kollisjcner. 

Ved planleggingen av UNILAC-maskinen ved GSI i 

Daz^nstadt bie det utarbeidet et to-parameter diagram for 

atomære prosesser ved tung-ion kollisjoner. Diagrammet, 

som er laget av en komité, ble vist blant annet av Peter 

Armbrus ter ved lrciburgkonferansen om indre-skall-ionisa-

sjon' i mars - april 1'J7C). 

Vi definerer følgende parametre: 

Z ,.f = Zi + Z 2 : atomnummer for det samlede 

kollisjonssystem ("United Atom"), prosjektil 

pluss target. (Også kalt Z..,). 



v : i^nets riastighct. 

u : tanehastighet for bundet elektron i 

det kombinerte system. 

a : luvodkvintetall for c lok trone': i 

kollisjonssystemet. 

PJ figuren har vi langs den ene aksen størrelsen 

v/u og langs den andre Z p f/n-
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VELOCITY PARAMETER v / u ; 

3 ATOMÆRE PROSESSER VED I 0 N E - A T 0 M K0LLISJ0NER 

(EFTER P.ARMBRUSTER) 

I'd en mate ei" dette et verdensbilde for de atomære 

4 ) 
kollis]on stenomener• Man har også brukt uttrykket 

"de indre elektro.nskalls kjemi",hvis spilleregler da 

anskueliggjøres av dette diagram. 

Det sentrale parameterfelt er av størst interesse 

for oss. Dette parameterfelt har pa sin venstre side 

ot område hvor det ikke finner sted noen prosesser i 

det hele tatt (.—- ~ 2«10~2.1. Prosjektil-energien er 
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så lav at elektronskyene i liten eller ingen grad 

trenger inn i hverandre. 

f'å oversiden finner man et stort område med 

ikke naturlig eksisterende systemer, "• ,(* > 18M. 

Pa héyre side har man et område mod nakne kjer-

ner (— > 2); elektronskyene klarer ikke lenger " følge 

med de akselererte kjerner. 

iJå .lodsidon (— < 20) har vi ot område hvor ut

sendt isen av bldt røntgenstråling op Auger-elcktroner 

dominerer. 

I det sentrale område av figuren, og til venstre 

for den vertikale stiplede linje, har vi for oss det 

sakalt nesten-adiabatiske område med -— < 1 og hvor 
t 

mo1ekylær-lignende fenomener dominerer. 

Til høyre ior den stiplede strek dominerer direkte 

eksitasjons- og ionisasjons-prosesser• 

I denne forelesning skal vi med hensikt se lite på 

de direkte cksitasjonsprosesser. 

Vi konstaterer at de forskjellige eksisterende ak

selerator typer dekker forskjelliga energioraråder. Vår 

figur kan deles opp i band som begrenses av de aktuelle 

ione-hastigheter pr. nukleon, (-r ~ v 2 ) . 

Ut fra figuren slår vi fast at eksempelvis Tandem-

akseleratorer er mcget velegnet for atomære studier i 

det nesten-adiabatiske område, altså der hvor kvasi-

mc :--.sylære fenomener ventes å spille en viktig rolle. 

Med den nu operative UMILAC-maskin kan man ifølge 
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figuren undersake leite kollisjonssystemer med nesten 

nakne kjerner, eventuelt systemer med ett eller to 

elektroner; jevnfør delen av sentralområdet nederst til 

høyre på iiguron. 

Av meget større interesse for øyeblikket er den 

mulighet som UIlII.AOakseleratoren gir til å undersøke 

nostcn-adiabatiskc kollisjoner for de tyngste systemer. 

Han jkulle således kunne nå området for superladninger, 

altså godt oppe i elet transurane område, 'l £ IO1*. Av 

særlig aktualitet er området for hvilket 

Z r r => 172. elf 

Dette har blant annet sammenheng med tien indikerte posi

tron-ut sende Ise i det smale området i overdelen av figu

ren, som gjenspeiler viktige, noen mener fundamentale 

problemer i den nye form for atomfysikk. 

Ut fra to-parameter diagrammet konstaterer vi at 

atomære fenomener vil gjøre seg gjeldende nesten uansett 

hvilke eksperimenter man velger å utføre med den nye gene

rasjon av tung-ion akseleratorer. 

Dette stemmer til eftertanke. 

Elektronsfærene er vanskelige a kvitte seg med. Til 

gjengjeld kan de gi opphav til ny innsikt. 

Vi skal diskutera noen utvalgte resultater fra spesi

elle områder av det demonstrerte generelle diagram over 

ione-atom kollisjoner. 
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i!. 3 Krikle teoretiske detaljer. 

Vi begrenser oss til hovedsakelig å studeio ione-

atom kollisjoner hvor prosjefct.ilenergien ligger under 

Coulomb-barrieren mellom de to kjerner. Den relative 

hastighet av de to kjerner er da i alminnelighet meget 

mindre enn hastigheten til elektroiiene i de inore elek-

tror.skall i kollisjonspartnerne. Dette er de skall 

som er særlig aktuelle for vårt fornål. Typisk har vi 

"kjerne/ < 0.1 Cl) 
' elektron 

Dette gjelder til og med for K-skall elektroner i kol-

lisjoner av uran mot uran ( 9 2U-» 9 2U) med bombardements-

cnergier under Coulomb-barrieren. 

For systemets totale Hamilton-operator gjelder 

H„ „ -, = H., + H , (2) 
total N u ' 

med H som indeks for kjernedelen og e for elektrondelen. 

Vi kan under de foreliggende omstendigheter vente å 

få brukbare løsninger av systemets Schrodinger-ligning 

ved å bruke Born - Oppenheimer approksimasjonen. 

Anvendt i inc1 ekylfysikken representerer Born -

Oppenheimer approksimasjoi en en antagelse om at det under 

bestemte forutsetninger er mulig å behandle elektronbeve-

gelsen og kjernebevegelsen separat. Bølgefunksjonen blir 

skrevet som et produkt av en kjernedel og en elektrondel: 

t 



i = X.,(i'.t)<.0(r,x*0) , (3) 

hvcr r betegncr elektron-koordinater og r avstanden 

mellom de kollideredde kjerners tyngdepunkter. Dersom 

r antas å VJU'O liksert, kan elcktrondclen qv bølge-

f unksjon bestemmes ut fra egenverdiligningen 

[^(r.r^^Cr,^) = E ^ r ) ^ ? , ? ^ , CM) 

med r opptattet som en parameter. tfter Born - Oppen-

heiraer approksimasjonen brukes ip bestemt ut fra ligning 

CO i ligning (3). 

De stasjonære tilstander i lign. CO antas nu å 

bli perturberte av kjernedelen H., i ilamiltonoperatoren. 

Vi taler om koblinger mellom elektronbevegelse og kjerne-

bevegelse. Herved forårsakes elektron-overganger mellom 

elekti^on-tilstandene ifi . Han taler om radial-kobling og 

rotasjons-kobling. Dette er selvsagt en kompakt og 

sterkt forenklet fremstilling av prosedyren. 

Innenfor gyldighetsområdet av Born - Oppenheimer 

approksimasjonen vil hver elektronorbital for ione-atom 

systemet ha en energi som vil være en funksjon av kjerne-

avstanucn r. i'ano og Lichten har utviklet den såkalte 

molekylær-orbital (MO) modell i forbindelse med produksjon 

av elektronvakanser , elektronhuller, i tung-icn kollisjo-

ner . Dersom man bruker molekylære orbitaler av én-

elektrontypen, lar problemet seg lettere behandle reg..e-

r 
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messig. 

Vi reproduserer et diagram efter Fano og Lichten 

som allerede er blitt klassisk . Figur M viser et 

koroelasjonsdidgrdm for systemet Ar + Ar. 

4d V 3d» 

0.1 - \^ A f *J2-
0 .2 — v ( \ /s**%a 

0.5 J ^ J ^ 
/ V v - 4dff 

1.0 -At *•» / ^ / / \ * p f f 

2 

3d 

50»/ 1/ f 9t* 

5 
'lp Bp^XjJ 

10 

** >«_ 
3pff > "" 

** >«_ 
3pff > "" 

— ^ 

3pff > "" 

5 0 ^ 
f . T 

100 !1'\ < . 
ZOO 

!1'\ < . 

5 0 0 T̂ -ff. 
1 1 „ L I I I I 

! : » • • 

Kr 
.01 .02 .03 .2 .9 1.0 2 5 10 

B l o u l — - Ar+Ar 

F i g . 4 Energter for d l a b a t l s k e , u o l e k y l i r e o r b i t a l e r 

f o r systemet A r + A r . 

(Kor re las jorts-d lagran) 

E f t e r Fano og Ltchten ( 1 9 6 5 ) . 

Energinivåene for det kombinerte system er g i t t som 

funksjon av avstanden mellom de to k jerner . T i l venstre 

på figuren sees de krypton-l ignende nivåcr t i l det fore-

nede atom. (ø,7T,6, . . . : impulsmomenter m.h.p. den i n t e r -

nuklære akse) . Vi bemerker a t for visse avstander krysser 

energinivåene hverandre. Ved enhver såkal t " l eve l cross ing" 

er det en ikke -neg l i s j abe l sannsynlighet for at et e lek

tron kan fore ta en overgang t i l det annet kryssende nivå. 
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I'et er det ovennevnte leddet H,, i Hamiltonope.'atoren 
w 

som kan gi årsak til slike overganger. 

Tor å skape elektronhull i det kombinerte atom-

system, ina kollisjonjpartnerne bringes så nær hverandre 

at en nivå-krysning , en "level-crossing", finner sted. 

Et elektron kan da bli løftet opp til det høyereliggende 

nivå under forutsetning at en elektron-vakanse er der 

pa forhand. Han taler om "electron promotion". Er en 

slik elektron-vakanse ikke tilstede, så kan en Fano-

Lichten "electron promotion" prosess vanskelig finne 

sted. Vi skal ikke ga nærmere inn på disse kompliserte 

niikanismer i elektronsfærene. Vi vil bare konstatere 

at forskningnmcssig er her meget ugjort. 

Man innser irnidlertid aL reaksjonstverrsnittet for 

slike kollisjonsprosesser kan være av samme størrelses

orden som det geometriske tverrsnitt av de kolliderende 

atomer. Hålt i forhold til tverrsnitt for ordinære 

kjernereaksjoner er dette meget store størrelser. 

Dannelse av kvasiniolekyler; observasjon og interpretasjon. 

Vi betrakter et kortlevet ione-atom kollisjons-

kompleks og forutsetter at det under kollisjonen er dan-

net elektron-hull• Disse hull kan fylles enten ved ut-

sendelse av røntgenstråling eller ved utsendelse av 

Auj;er-elektroner; det siste en strålingsløs reorganise-
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ring av atom-komplekset. 

Dersom utsondelsen av røntgenstråler finner sted 

efter kollisjonen, altså når kollisjonspartnerne igjen 

er adskilt, s<5. vil de tilsvarende røntgenstråler ha 

energier SJIII er karakteristiske for de separate atomet'. 

1 tillegg til disse karakteristiske røntgenstråler 

ira de separate atomer, har man observert ikke 

karakteristiske røntgen-kontinua fra kvasi-molekyler. 

Hele dette felt ble sterkt stimulert ved en oppdagelse 

R } 

av Saris og medarbeidere i Amsterdam i 19 72. Man stu

derte Ar •» Ar kollisjoner og observerte et bredt røntgen-

bånd med energi omkring 1 keV. rigur 5 viser noen av de 

røntgenspektra man observerte. 

Fig.5 Spektra for 300 keV Ar + Ar og Ar + Cl . 

Antydet L HO røntgenbånd og K-toppen 
fra Cl . Efter Saris og med.arb.(1972). 

Det brede band merket Ar under HO symbolet tilskrives 

røntgenstråling fra oppfyllingen av et 2pir hull i det 

kvasi-rnolekylicre system Ar + Ar. Dette nullet må ha blitt 

dannet under en tidligere kollisjon i det faststofftarget 

som ble brukt under ekcperimentene. Dette raodell-bilde 
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bekreftcs av at MO-båndct forsvinner ved bruk av for-

tynnet gass-target. Det er nødvendig at levetiden av 

2pTr-hullet i argon er av minst samme størrelsesorden 

som tidsintervallet mellom to kollisjoner. Følgende 

tabell for prosjektilenergier omkring 100 keV i det 

aktuelle Ar + Ar eksperimentet illustrerer dette: 

i) Levetid for 2p hull i argon: 1*10 sek. 
~ -> 6 

2) Levetid for 2p hull i krypton: -10 sek. 
~ -16 

3) Tid mellom to kollisjoner: -10 sek. 

Vi konstaterer at levetiden av 2p hullet i Ar vir\elig 

er sammenlignbart og noe større enn tiden mellom to 

kollisjoner. Vi har for oss en to-kollisjonsmekanisme 

som synes a vjcre karakteristisk for slike lette kolli-

sjonnsystemor. 

Ved måling av Dopplerforskyvningon ira (u nevnte 

brede HO-kontinua er det vist at disse virkelig stammer 

fra det bevegede, rekylerende kvasimolekylære system 

7) bestaende av prosjektil og target i fellesskap 

Dette er selvsagt viktig for interpretasjonen av disse 

røntgenkontinua. 

8 ) Neste figur, fig. 6, viser et røntgenspektrum fra 

3 5 Br + 3sBr kollisjoner med prosjektilenergi på 30 Me'/. 

' Fig.6 

Røntgenspektra for 30 MeV Br + Br 
35 35 

Indikert antatt K KO Røntgen-bånd og 

g rense t i l f e l l e t = 7 0 , K a og Kg ; 

dessuten karakter ist isk K-strål ing fra Br 

£5fceVj E f t c r H e y e r h o f °9 nedarbeidere (1974). 
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Det MO-bånd som rnan her ser, antas å skyldes oppfylling 

av en K-vakanse i kvasi-molekylet. Legg merke til at 

to små topper nederst til høyre i spektret svarer til 

to karakteristiske K-røntgenlinjer for "the united atom" 

med Z... = 70, dvs. lantaniden ytterbium, Yb. Begrepet 

"united atom" synes altså virkelig å ha en fysisk realitet. 

Bemerk: MO emisjons-sannsynlighet: » — med T„ = 
K 

vakansens levetid. iler er forholdet ~ 10 for lir̂ Br 

kollisjonen i fig.6. 

Neste fig - (fig.7) viser et røntgenspektrum fra 

bombardement av bly CZ 2 = 82 ) med energirike Xe-ioner. 

(Xe: Aj = 12t, Z i = 54, prosjektilenergi ss 175 I-ieV. 

Måling i.v F. Folkmann og medarbeidere (U76) ved UNILAC, 
cf. ref. 3 ).) 

ENERGT (KMilfl 

F i g . 7 X-ray spectra fron 1.4 /nucleon Xe bombardment o f Pb-targets. 
After F. Folkmann et a l . (1976). 

Vi ser de k a r a k t e r i s t i s k e røn tgen l in j e r bade for pros

j e k t i l og for t a r g e t , a l t s å nettopp s t r å l i n g fra de 
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separate atomet• Ora de indirekte kontinua me11on og 

ovenlor de karakteristiske linjene har noe å gjøre med 

røntgenstråling fra kvasimolekyler, er i øyeblikket 

gjenstand tor undersøkelser. 

Vi bør på dette punkt konstatere at forskjell i .^. 

typer strålingsprosesser kan bidra til bakgrunnen for 

HO røntgenspektrene. Blant annet kan 

bremsestraling fra 

1) produserte sekundærelektroner 

el lei' ira 

2) de respektive akselererte kjcner 

spille en rolle. Entydige konklusjoner er i yeblikket 

9) vanskelige pa dette punkt 

I forbindelse med figur 7 (Xe-'-Pb) bemerker vi at 

Z __ = 13G i dette tilfellet, altså godt oppe i det 

transurane omrade. 

3.2 Super-tunge_kvasimolekyler. 

One-collision mechanism. 

Den mulige dannelse av super-tunge kvasi-atoir.er eller 

kvasi-molekyler ved tung-ion kollisjoner har i flere år 

(siden ca. 1972) vært i sentrum for interessen . Vi 

gjentar at eloktronstrukturen i disse tilfeller antas å 

ha alle egenskaper som kjennetegner de tilsvarende super-

tunge atomer. Figur 8 viser nye malinger av røntgen-

spektra Ira supertunge kvasimolekyler med ladningstall 
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l i r . 8 Renfgenspefttra fra suportunge kvasioolekyJer «erf Z » 132, 134. 
Dala for tnrgrts f fab! og fortynnet fori. 
Efter Helti og nerfarbeldere (1976). 

Logg på figuren merke til de meget karakteristisk 

formede MO-røntgenstrukturer. De finnes nettopp i det 

energiområdet hvor man venter å finne M - og M„-strå-

lingen tra de korresponderende supertunge atomer; dette 

karr man iorutsi på grunnlag av temmelig kompliserte 

1 n ) 
atointeoretiske beregninger ' . (Fricke og Saff, 197U). 

Figur 9 viser en form for enkel atommodell med an-

givelse av røntgen tenner som opptrer ved dannelse av 

elsktron-vakanser. H og M linjene opptrer som følge 

av v-akanser i underskallene M og H , cf. figuren. 



: ' - : CT . Q Aloinic model, showing electron transitions that may follow eloc-
^ ' Iron vacancies Transilions are labeled with conventional notation 

tor associated emission lines. 

.'j--ii;inion med 1'opplcr-rorbredningen a v røntgeniinjone, 

gir dette en rimelig forklaring på de observerte rønt-

genstrukturer i spektrene fra 2.,. = 132, 13>r; jevnfør 

figur 8 oven for. 

Her er imidlertid flere uløste problemer i forbin

delse med disse spesielle molekylære røntgenstråler. 

1 ) De observerte reaksjonstverrsnitt er muget større 

enn man kunne ventet på grunnlag av en to-kollisjons-

modell. 

2) Sammenligning av data tatt med fast stoff-target 

og gass-target viser HO-spektra som er like -inntil for

veksling, belte er ikke forenlig mod en l:o-kollisjons-

modell. 

Det synes i skrivende øyeblikk (høsten 197G) å være 

nødvendig å modifisere våre modellforestillinger om 



daiuielsen av ll'j r øn tgens t r å l e r for umge pro:; jeM.i l-

tai-ROt svstoBit.'f , :Jvc. for 

• : u n -- ::. + v., =• «o. 

flor synes I!i>røntgonstrålene å M L prnlusm-t i. løpet av 

en enkelt at outer kollisjon, altså ved en "sin^^e colli

sion mechanism". Dette medfører at produksjonen av elek-

ti mr.'akansen og utsendelsen av røntgenkv-antc t ikke behø

ver å voire uavhengige av hverandre. 

Ln konsekvens av dette er at atomspektroskopien i 

forbindelse med supertunge atomer blir vansktiigere enn 

man trodde bare for knapt ett år siden. Beregningsnessig 

er problemet dessuten blitt meget vanskeligere. Men at 

dette mere enn noensinne er en enorm utfordring til tung-
7 ) 

ion fysikerne, er hevet over tvil 

Indre clektronskall for supertungo kjerner. 

Vi vil drøfte clektronstrukturen for sfæriske kjerner 

som en funksjon av kjerneladningstallet Z. Dette kan 

gjøres ved hjelp av Dirac's relativistiske bølgeligning. 

Slike regninger er blant annet utført av Muller, Rafelsk.i 

13) 
og Greiner . For en punktformet kjerne finner man 
følgende energi for Is nivået (et gammel-kjent resultat): 

E ^ = moc2-/l-ct2Z3 

e ~ 1 
med a = -T- - yfj , f instruktur-konstanten. 

http://jeM.il-
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Ln slik løsning for en punktforraet kjerne kan ikke 

brukas for Z > 137 (idet vi får et negativt tall under 

rot tegnet) .• 

Man kan ta hensyn til at atomkjernen har en endelig 

utstrekning. Det viser seg da at man kan oppnå løsnin-

-;er av Dirac-ligningen helt opp til det punkt hvor Is 

nivået når ned til det negative energi-kontinuum. 

Situasjonen belyses ved følgende figur: 

soo 

o 

500 

-TtX»-

F i g . 1 0 Nivådlagrar for de laveste e lek l ron-

nivåer som funksjon av kjerneladningen. 

Efter MUller et a l . (1972). 

i'or I s t i l s t a n d e n svarer den k r i t i s k e Z-verdi t i l 

Z SJ 1 7 0 . er 

Det eksisterer korreksjoner til Z som følge av 

vakuum-polar i.sas jon<in. DeSLiuLcn JII.J de L ved tung-ion 

kollisjoner tas hensyn til at vi liar to ladningssentre 

13) istedenfor ett (to-senter Diracligning ). Uten i det 

hele å gå i dybden, aksepterer vi utsagnet om at dette 

14) bare kan gi korreksjoner til Z pa noen fa enheter 

Han heller derfor til den oppfatning at det for 
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supertunge a tonic r med Z > Z eksisterer inuligheten 

for at Is elektronet vil kunne falle ned i den negative 

energi-sjø; en såkalt "diving" prosess vil kunne finne 

sted. 

Huligheter for positron-dannelse i angivelig overkri-

tiske feiter. 

Dette bringer os:, over til den tidligere omtalte 

mulighet for produksjon av positroner i tung-ion 

kollisjoner. 

Ila-, ser brukt betegnelsen positron-dcirnelse i 

"overkritiske feiter". Denne betegnelsen er omdiskutert. 

Dette skal imidlertid ikke bekymre oss i denne brede og 

elementære oversikt. Om fenomenet positron-dannelse som 

sådant under de gitte fysikalske omstendigheter, er dtt 

ingen ucnighot (L. Wilets, privat meddelelse, november 

1976). 
* 

Vi vil grøfte mulighetene for observasjon av de 

positroner som forutsies å bli produsert i 92U+92U kolli

sjoner med høy energi. Situasjonen belyraes kanskje best 

ved d'.skusjor av det sterkt forenklede korrelasjonsdia-

grammet for systemet 92U->-92U. 

» 
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S.A. 

I s - •" 
UA. : 
I s - •" 
UA. : 

i n d s p 0 n t 

-0.12 

-1.02 
•1.35 

F i g . 1 1 Molekylire nlvåer for systemet _U + U 

son funksjon av kjernoavstanden R . 

Bare lsd og 2pre KO nlvåene er vist. 

Efter Mllller og Greiner (1976). 

Lnhver observerbar fysikalsk konsekvens av den omtalte 

"continuum diving" avhenger av at det finnes en K-

vakanse i dot super-tunge kvasimclekyl• Kullet i Isa 

orbitalen vil ved vår uran-uran kollisjon dukke ned i 

kontinuumet i en avstand av « 35Fm mellom de kollideren-

de kjerner. Til dette kreves en prosjektilenergi på 

minimum fw 700 MeV. 

Hullet i lso orbitalen kan fylles fra en høyere 

orbital med ledsagende utsendelse av røntgenstråler. 

Hullet kan også fylles av elektroner fra det nega

tive energi-kontinuum. Dette kan skje ved par-dannelse , 

tilsynekomst av positron + negatron, som følge av indu

sert Coulomb-eksitasjon, slik som antydet på figuren med 

"ind.". Men en spontan positrundannelse kan også finne 

sted slik som indikert med den horisontale pil merket 



".,;'Oi>t." pj Ji ag rammet. Et. slikt hull i el K-skall, 

se liguron, hvur verdien av bindingscnorgien er mere 

negativ enn -2nioo'(-1,02 MeV), kan fylles spontant ved 

olcktron-positron parproduksjon. Elektronet, nogatronet , 

tyller vakansen og positronet blir emiterL. 

Denne siste prosess monen a være den mest inter

essante fordi den efter en del forskeres raening kan opp-

fattes com et saromenbrudd av vakuumtilstanden under inn

flytelse av ekstremt sterke elektriske leiter ; - dette 

igjen et omdiskutert utsagn. 

Spørsmålet melder seg om det er rimelig håp om obser

vasjon av disse effekter, spesielt de spontant produserte 

positroner ("spont."). Personlig mener jeg svaret er et 

betinget ja, seiv om det stadig or mange usikre faktorer 

involvert. 

Dersom muii antar at det ikl-.e er noen sai/iincnheng mel

lom produksjonen av et K-hull i kollisjonen og hullets 

hcnfdll, altså ingen koherens mellom prosessene, kan man 

skrive for det differensielle virkningstverrsnitt for 

spontan positron-emisjon: 

dE p o a d s 2 = L o W ( E p o S ' 9 ) ( a ^ ) P «.„ 
pos * ^ / x ' R u t h 

med Lo : Sannsynlighet for K-hull dannelse 

ved "diving point" , 

Sannsynlighet for positron utsendelse 

langs en gitt bane, 

positronenergi. 

W(E , O ) : \ pos' ) 

pos 



Joni i4Igu JV at prosessen forløper efter en "une-colli-

sion wc c han i sia" , er ovenstående uttrykk ikke pålitelig. 

Ikke desto mindre er størrelsen av L 0 en indikator for 

om eflekten er observerbar. 

Tor prosessen 92U->92U ved » 1500 MeV eksisterer det 

iorutsigelser av Lo. Han opererer i øyeblikket med 

M.10"G < Lo ~ 0.1 . 

Det pessimistiske estimat er laget av Foster og medarbei-

17 ) dere i Amsterdam . Det optimistiske resultat er fra en 

be regning av Het:-: ug medarbeidere i Frankfurt , hvor 

man tar hensyn til relativistiske effekter ved bruk av en 

to-senter Dirac-ligning. 

I begge tilfeller antas en atomær Coulomb-eksitasjons-

19) ntoKaniyme som opphav til K-vakansen 

Skulle det optimistiske tall vise seg å være riktig, 

vil tung-ion lysikerne gå en meget interessant tid i møte. 

Efter en lovende start på den nye generasjon av tung-

ion akseleratorer, - hittil vesentlig UHILAC-maskinen, -

skulle man snart kunne få svar på noen av disse både fun

damentale og stadig uløste problemer. 

Konklusjon. 

Vi har betraktet tunge ioner som prosjektiler i 

atomære kollisjoner. Disse ioner bærer med seg en vesent-
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lig del av sitt clektronsystem, de er ikke nakne kjerner. 

bet er heller ikko target-atoraene. 

Vi har søkt å beskrive noen av de spesielle fenomener 

som dette gir årsak til. Tor en kjernefysiker kan disse 

ienoniener enten være "orstyrrende, eller en sjelden gang 

til direkte hjelp i hans arbeide. 

Eksempel på dette siste er oruken av ione-indusert 

karakteristisk røntgenstråling som mikroanalvtisk hjelpe-

2 0) middel Den siste figuren illustrerer denne metoden 

som vil være velkjent for mange ' . (Efter Finn Folkmann, 

MBI og GSI). 

På figurens øvre del antydes visuelt hvordan et 

akselerert ion pr'oduserer ot hull i et indre cloktronskall, 

hv-rpå karakteristisk røntgenstråling utsendes og eventuelt 

kan registreres. 

Fig.12 (a) Skjematisk indikasjon av røntgenstråle-
produksjon ved ionebombardement. (b) Røntgen-
spektrum fra atmosfærisk støv efter bombarde
ment med 3 MeV protoner i 10 mi/iutter. 
Efter finn Folkmann ). 
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liedersto del av figuren viser den type informasjon 

som oppnås. Støv f ra en at 'iosf<erisk luftprdve er her 

bombardert med protoner med 3 HeV energi i 10 minutter. 

Tilstedevjcrelsen av en serie elementer i nicget små kvanta 

kan påvise::. Den karakteristiske røntgenstråling brukes 

som raerkel.ipper, og mengden av stoffene kan bestemmes i_ 

alle fall semi-kvantitativt• Utviklingen er kommet så 

langt at vi. lier er over på nærmost analytisk-teknologiske 

problenter'" 

Det ville være meget å ønske at eksLsterende lav-

energetiske akseleratorer også i vårt egot land kunne ut

nyttes mere og. bedre til slike mikro-analytiske formål. 

De atomære kollisjonsfenomener er en form for bro 

som forbinder kjernefysiske og atomfysiske prosesser. 

Brodannelseii er sd:rlii v.an innan don nye iorm for 

tung-ion fysikk. 

Atom jyriikk og kjernefysikk har altfor lenge vært be

trakt- ..i;: ' -> skarpt adskilte feiter. En syntese av 

disse 1. ngsfelter må sees som et verdifullt fremtidig 

mål. 

Vi må tro at en slik syntese ville vÆre helt i de 

store pionerers and, - og altså ville ha vunnet bifall hos 

fysikere som Lord Rutherford og Niels Bohr. Tror man på 

riktigheten av denne formodning, så burde dette alene kunne 

gi mor enn tilstrekkelig oppmuntring og inspirasjon til 

fortsatt gransking av dette særdeles lovende område innen 

den moderne fysikk. 
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