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W pracy porównano stany rezonansowe obserwowane w reakcjach

dwuciałowych (p,p) i w reakcjach trójciałowych (d,np) .

W wyniku analizy uzyskano zgodność parametrów rezonansowych

w obu typach reakcji dla jąder Sc r i Cu*.

Iłzbudzanie stanów z wyższymi kretami w reakeji trójciałowej

pozwala używać ten. typ reakcji jako uzupełniający do reakcji dwu-

eiałowej w badaniach stanów rezonansowych.

6 работе сравнены резонансные состояния наблюдаемые в
двухчасгичвнх (PtP) в грёхчастичныж (d,np) реакциях.

В результата анализа подучено совпадение резонаасных
каражетрог в втвх типах реакций для ядер 5с* a 'J9Cu*.

Возбуждение состояний с высняма угадовымя моментами в
грехчастичной реакцяи позваляет считавь asos »ип ззаинеодей-
сгзвя дополнительным к двухчастичной реакции.

In this work resonant states observed in two-body fp.p)

reactions and three-body (d,npj reactions are compared. -•—

Theoretical analysis gives agreement in the resonant

parameters in both types of the reactions for Sc and Cu

nuclei.— -

The excitation of states with higher- angular momenta in

the three-body reactions allows one to use this reaction) as an

supplementary to the two-body reaction in the investigations

of resonant states. f ,-. -! \.. '%
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1. V ft t e p

Zjawiska rezonansowe były zawsze przedmiotem szczególnego

zainteresowania dużej grupy specjalistów pracujących w różnych

dziedzicach fizyki. Zainteresowanie to jest związane

ж utworzeniem jakościowo nowego układu rezonującego o dużej

czułości na warunki otaczających pól sił, oraz znacznym

przekrojem czynnym, umożliwiającym pomiar nawet przy dużym

tle efektów konkurencyjnych.

V fizyce jądrowej obserwujemy rezonanse bardzo często,

niejednokrotnie zadając sobie pytanie czy badany nowe zjawisko

czy też tylko stan rezonansowy układu cząstek.

Często te same stany rezonansowe występują w różnych

typach reakcji jądrowych w których zostaje utworzona cząstka

złożona o podobnych parametrach. Stosunkowo nowym zagadnieniem

w fizyce jądrowej są stany/ rezonansowe występujące w reakcjach

trójciałowych. Porównanie tych rezonansów z podobnymi

występującymi w reakcji dwuciałowej stanowi przedmiot

niniejszej pracy.

Ha całość pracy składają się doświadczenia i ich

opracowania wykonane przez autora w ciągu ostatnich kilku lat



w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, w Instytucie

Fizyki Eorpuskularnej Louvain la Ыешге /Belgia/, oraz

w Instytucie Fizyki Jądrowej Politechniki w Zuricnu

/Szwajcaria/, a przedstawione w ponad 15 publikacjach.

Po wprowadzeniu w problematykę zjawisk rezonansowych

w rozdziale 4 przedstawiono wyniki analizy rezonansów

przy pomocy sprężystego rozpraszania protonów.

V rozdziale 5 opisano nową cast odę umożliwiającą

obserwacje tych stanów w bardziej złożonych reakcjach

trójciało wy ch.

Porównanie wyników dwóch różnych typów reakcji /dwu-

i trójciałowych/ prowadzi w rozdziale 6 do przedstawienia

wniosków związanych z zastosowaniem nowej metody reakcji

trójciałowyeh do badania stanów rezonansowych.

następnie w rozdziale 7 przedyskutowano zastosowanie

używanej aparatury doświadczalnej.

najważniejsze wnioski przedstawiono w zakończeniu

w rozdaiale 8 .



2. W p r o w a d z e n i e

. «Jeżeli zwrócimy uwagę ma energię różnych procesów zachodzą-

cych w przyrodzie, to zauważymy, że zjawiska związane z wyprodu-

kowaniem cząstek zajmują tu tylko określony,stosunkowo niewielki
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Hys. 1. Energia cząstek produkowanych w przyrodzie*



zakres energetyczny. Badania struktury jąder atomowych poprzez

obserwację produktów rozpadu stanów rezonansowych w zakresie

tym, tak jak to widać na rysunku 1 , pokrywają dość znaczny

wycinek.

Obserwacja zjawisk rezonansowych odbywa się najczęściej

poprzez badanie absorpcji promieniowania albo obserwację

produktu rozpadu rezonansów. Aby właściwie określić

wytworzony stan niezbędny jest możliwie kompletny zespół

pomiarów, a więc rejestracja wszystkich kanałów wyjściowych

reakcji.

Wykonane w ciągu ostatnich lat pomiary

szeregu informacji dotyczących struktury jąder atomowych .

Znane są już stany energetyczne dla wielu jąder wzbudzanych

w reakcjach jądrowych. Stany rozpadające się poprzez

emisję cząstki, która wytworzyła z jądrem układ rezonansowy

zostały nazwane stanami rezonansowymi, albo niezwiązanymi.

Stany takie obserwowano najczęściej w reakcjach sprężystego

i niesprężystego rozpraszania, w reakcjach strippingu

i pick-up przy rejestracji jednej z cząstek w kanale wyjściowym,

Jedną z pierwszych prób rejestracji korelscji dwóch

cząstek w kanale wyjściowym w przypadku gdy jedna z r.ich

przechodzi przez stan rezonansowy, podjęto niedawno dla

stanów protonowych i neutronowych w Instytucie Fizyki

Jądrowej ETH w Zurichu ' , zaś w zakresie wzbudzenia

201/ P.M.Endt, СVan der Leun, Nuci. Fnye., Д214 /1973/ 481,

202/ J.F.Valley, J.Lang, B.ttuller, P.Harmier, Nuci. Fhys.,

Д184 /197>/ 577.
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stand» alfa-cząetkowycb w Instytucie im. Kurcząt owa^

W niniejszej pracy przedstawiono nową metodę analizy

stanów rezonansowych wykonaną poprzez badanie funkcji korelacji

produktów powstających w wyniku reakcji strippingu dla 23

takich stanów.

Taka analiza korelacji dwóch cząstek w kanale wyjściowym

wymaga rozwiązania szeregu problemów. Jednym z nich jest

konieczność wybrania i sprawdzenia mechanizmu według którego

przebiega reakcja, innym opracowanie formalizmu matematycznego,

w oparciu o fizyczne założenia, niezbędnego do porównania

obliczeń z wynikami doświadczalnymi. Gdy w procesie

rozpraszania wytwarzany etan rezonansowy, to użyty formalizm

powinien określić parametry tego stanu tak, aby można je było

porównać z parametrami rezonansowymi dla tego samego stanu

otrzymanymi w wyniku innych doświadczeń. Uzyskanie

wystarczająco dokładnych i wiarygodnych wyników doświadczalnych

stanowi również jeden z podstawowych problemów.

Porównanie parametrów stanów rezonansowych przeprowadzono

w niniejszej pracy porównując reakcję trójciałową

^8Ni(d,np)^8Hi z reakcją 58Ni(p,p)58Ni, oraz podobnie

reakcję Ca(dfnpj Ca i odpowiednią reakcje dwuciałową*

Jakie są zalety i wady nowej metody trójciałowej ?

Cay wyniki jej są konsystentne z wynikami uzyskiwanymi

w reakcjach dwuciałowych ?

Na pytania te stara eie odpowiedzieć przedstawiona

praep.

203/ W.2.Galdberg, W.W.Dawydow, A.A.Cfełoblin, C.B.Sakuta,

W.I.Caajew» Izm. Aked. Kauk SSSR, 21 /1969/ 586.
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3. Z j a w i s k a r e z o n a n s o w e

Weźmy pod uwagę problem, który jest typowy w procesie

rozpraszania. Niech cząstka o energii Б zderza się

z jądrem A zawierającym A cząstek. Jeżeli^ energie

zderzenia £ jest wystarczająco niska możemy mieć albo

rozproszenie sprężyste, albo wychwyt radiacyjny poprzez

proces typu (cząstka, "f"). Gdy zbadamy zależność całkowitego

przekroju czynnego od energii /krzywa wzbudzenia/,

zaobserwujemy powolną jego zmianę, za wyjątkiem pewnych

obszarów w okolicy energii В w których przekrój ecynny

zmienia się gwałtownie z energią na odcinku f\ /X -nume-

ruje kolejne fluktuacje/. Taka fluktuacja w przekroju

czynnym została nazwana rezonansem i wiąże się ona

z utworzeniem kwazizwiązanego stanu w układzie złożonym

/cząstka + A/ powstałego w wyniku zderzenia. Istotne dla

tych stanów .st to, że rozpadają się one w czasie "&/f^

do otwartych kanałów jądra końcowego.

Gdy w naszym problemie rozpraszacie odbywa eie poprzez

centralny potencjał U(r-) określony w przedziale £0,oe/,

gdzie T jest wektorem opisującym ruch cząstki względem

jądra A, i jeżeli potencjał znika asymptotycznie

w nieskończoności prędzej niż l/r, asymptotycuua funkcja

falowa opisująca rozpraszanie może być napisana w postaci:

12



/3.1/

gdzie pierwszy człon opisuje falę padającą z wektorem

falowyn к , zaś drugi faJ.fe kulistą rozproszoną, z wektoremк

Amplituda rozpraszania fCko,k) może być przedstawiona

w postaci rozłożenia na fale cząstkowe:

ą.- i.) РД,- 7) . . /3.2/

Przy niskich energiach rozpraszania, gdy nie występują

proceay nieelastyczne można macierz rozpraszania S Ł

wyrazić w postaci:

S L = e2S<Ib , /3.3/

gdzie Ą jeat rzeczywistym przeetmięciem fazowym.

Amplitudę rozpraszania można wtedy przedstawić

w postaci:

Ź) - \ 2 : ( 2 Ł + I ; g ^ . Ł p t(k0- T) . /3.4/

Dla rzeczywistych SL :

e i n



gdzie 6- jest kątem pomiędsy wektorami к i kQ.

Różniczkowy przekrój czyany można napisać wtedy

w postaci;

^(k,9) =|f(k,6»2 ̂

Całkowity przekrój czynny przyjmie lrształt:

/3.6/

/3.7/

Przy zmianie «Г z energią E^ wida<J /wzory J.6, 3.7/,

że przekrój czynny dla odpowiedniej fali cząstkowej 6^

osiąga maksimum gdy przesunięcie fazowe <fL = — ~ .

Rozwińmy funkcję ctgĄ w otoczeniu punktu SL = —^~

i odpowiadającej mu energii Ед na szereg. Biorąc pod

uwagę tylko pierwsze człony rozwinięcia тащу:

ОЛ1 /

podstawiając :

dK
/3.9/

2

otrzymujeiąy wzór na przekrój czynny 6"t w p o s t a c i :

14



Jest to znana postać Breita-Wignera. Przekrój czynny

przyjmuje dla energii rezonansowej E ̂  wartość:

/3.11/

Ten wzrost przekroju czynnego odzwierciedla fakt, że

w procesie rozpraszania tworzy się fizycznie nowe ciało

0 określonych własnościach. Własności te są związane

z krętem I , z główną liczbą kwantoirą n i z innymi

liczbami kwantowymi, oraz energią wzbudzenia.

Wielkość ^ została nazwana szerokością rezonansu A

1 łączy się ona bezpośrednio z czasem życia utworzonego

stanu poprzez zależność:

Ъ б.бхЮ" 2 2

Dla rezonansów o szerokości 10 keV czas życia jest

301/ E.P.Wigner, Phys. Rev., 20 /1946/ 606,
E.P.Wigner, L.EisenbudJ Phys.Rev., JZ /1947/ 29,
G. Breit, E.P.Wigner, Phys. Rev., .49. /1936/ 642.
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—10,

rzędu 10 *"s» Taki krótki czas życia jest zasadniczo

bezpośrednia niemierzalny, а więc koniecznym było opracowanie

specjalnych metod jego pomiaru.

Metoda wynikająca beipośrednio ze wzoru /3.9/ pozwala

wyznaczyć szerokość I\ ze znajomości szybkości przechodzenia

fazy d^ przez rezonans v zbieżności od energii E. lymaga^

to przeprowadzenia tzw. analizy fazowej» a więc wyznaczenia

cząstkowych przesunięć fazowych. Ponieważ dla wyższych

energii Б przesunięcia te eą zespolone i często należy

uwzględnić dużą liczbę fal cząstkowych, analiza taka jest

niejednokrotnie wieloznaczna.

Doświadczalna metoda wyznaczania f* wynika ze wzoru

/3.10/, a więc z bezpośredniego pomiaru szerokości połówkowej

występującego maksimum rezonansowego. ' Energetyczna zdolność

rozdzielcza urządzeń pomiarowych po\rinna być wtedy znacznie

lepsza niż ^ .

Inne metody wyznaczenia ^ podatno w dalszej części

pracy.

W procesie rozpraszania w pobliżu energii rezonansowej,

przesunięcie fazowe 5^ zawiera zazwyczaj oprócz składowej

rezonansowej, słabo zależne od energii tło. Wprowaźmj je do

wzoru /3.3/ w postaci dodatkowego przesunięcia fazowego

ф (В). Otrzymamy wtedy:



Z podstawienia /3.9/ wynika, że dla dodatnich Г̂  faza

rezonansowa &t rośnie wraz ze wzrostem energii, tak wiec

w płaszczyźnie zespolonej wektor S L porusza się przeciwnie

do ruchu wskazówek zegara /rys. 2a/ i produkuje dla kąta

SL - ~- maksimum w przekroju czynnym. Również przy zmianie

Rys. 2. Zmiana
przesunięć fazowych
z energią wraz z
odpowiednimi wykresami
Arganda: a/ dla
rezonansu i b/ dla
echa.

fazy w kierunku przeciwnym /rys. 2b/ przy przejściu przez

_ii_ otrzymujemy maksimum w przekroju czynnym, jednak zmianie

fazy odpowiada ujemna wartość /^ .

Podczas gdy'dodatniej wartości ^ odpowiada opóźnienie

ciągu falowego przechodzącego przez potencjał, a więc rozpad

utworzonego rezonansu, dla wartości ujemnych ^ т а шУ

przyspieszenie w obszarze potencjału oddziaływania.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w procesie rozpraszania

obserwujemy rezonanse, należy znać zmiany przesunięć fazowych

17



w ich zależności energetycznej. Wiemy, że obserwowanemu

rezonansowi towarzyszy wzrost fazy z energią, ale nie zawsze

zwiększenie energii powoduje wzrost fazy. Wywołane jest to

zmianą fazy tła ф(Е) w kierunku przeciwnym do zmian rezonan-

sowych. Jeżeli przez К oznaczymy liczbę falową wewnątrz jądra

o promieniu R, a k Q odpowiada fali swobodnej, to średnie

przesunięcie fazowe cf = (K - kj Й . Dla bardzo dużej energii

cząstek padających <T ->• 0, /zakładany, że cząstki nie odczu-

wają słabego potencjału, a więc brak oddziaływali z twardym

rdzeniem/ natomiast dla energii aproksymowanej do zera mamy

ф = KR = a''" , gdzie n jsat liczbą stanów związanych potencjału.

Zaaadę tę oddaje twierdzenie Levinsona, które przy zało-

żeniu, że potencjał nie zachowuje się jak l/r dla r -*• 0

lub r -> oo mówi o różnicy w przesunięciach fasowych pomię-

dzy energią zerową a bardzo dużą:

)= « 4 ^ • /3.14/

W ten sposób każdemu wytwórzonem w potencjale rezonansowi

towarzyszy maksimum wynikające z przejścia \ przez —-

przy zmniejszaniu się faay z energią. Takie maksimum jest

noruialnie szerokie ze względu na małą szybkość spadku oT z

energią i zostało ono nazwane echen, ponieważ towarzyszy powsta-

jącemu poprzednio rezonansowi .

Dla sprężystego rozpraszania wektor S t w płaszczyźnie

302/ К.W. HcVoy, Annals of Riye., Ц /1967/ 91.

18



zespolonej porusza się pa obwodzie koła jednostkowego. Gdy

przesuńi ecie fazowe jest zespolone /otwarte inne kanały

reakcji/ promień tego koła jest m-iejazy С Jsj < 1^.

Analiza obserwowanych maksimów w krzywej wzbudzenia jest

bardziej złożona dla przyp&rfku gdy w procesie rozpraszania

bieżę udział wiele fal cząstkowych . Tak jak to zauważyli

Fernbach, Serber i Taylor3 J*' a potem Laws on-' " jest możli-

wość interferencji konetrvJrtywnej kilku fal cząstkowych dają-

cych w wyniku maksimum w przekroju czynnym. Zjawisko to nazwał

Peterson jądrowym efelctem Ramsauera^ '.

J I )

Rys. 3. Schemat jądrowego zjawiska Ramsauera.

303/ A.Bobroweka, A.Budzanoweki, E.Grotowski, L.Jarczyk, B.
Karnye, S.Uieek, U.Polok, A.Str-załkowski, Z.Wróbel,
Report IPJ 777/PL,

304/ S.Fernbach, R.Serber, T.B.Taylor, Phys.Rev.,21/1949/1352,

305/ J.D.Lawson, Poił. Mag., 44 /1953/ 106, \
J.M.Peterson, Fhys.Rev.» 12g /1962/ 995«
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Schematycznie na rysunku 3 przedstawiono falę padającą

na obszar o potencjale przyciągającym, wewnątrz którego długość

fali jest mniejsza. Po przejściu przez obszar potencjału fala

ta może interferować konstruktywnie z falą swobodną, dając w

wyniku maksimum w przekroju czynnym.

Wzrost potencjału przyciągającego powinien w tym przypadku

zmniejszyć długość fali w obszarze oddziaływania, a więc powi-

nien przesunąć maksimum w przekroju czynnym w kierunku wyższych

energii. /W przypadku maksimum rezonansowego kierunek przesu-

nięcia jest przeciwny./ Dodatkowo fala przechodząca przez

obszar jądra jest odbijana na jego brzegach i tłumiona we

wnętrzu. Tak więc wzrost absorpcji powinien zmniejszyć e:Pekt

interferencji.

Dla cząstek alfa, zjawisko interferencji różnych fal czą-

stkowych zaobserwowano w Krakowie na jądrach atomowych w obsza-

rze średnich mas, przy sprężystym rozpraszaniu pod kątami

. 307/wstecznymi .

Rysunek 4 przedstawia krzywą wzbudzenia dla sprężystego

rozpraszania cząstek alfa na jądrach kobaltu mierzoną pod kątem

& = 179° .

Obliczenia przeprowadzono stosując optyczny model

307/ A.Budzanowaki, K.Chylą, R.Czsbaaski, K.Grotowski,

L.Jarczyк, B»Kamys, A.Kapuścik, S.Uicek, J.Płoskonka,

A.Strzałkowaki, J.Szmider, Z.Wróbel, L.Zastawniak, Я.

Ąrbert, Report IFJ 838,824/PL, Huel.Phye., A211 /1973/463,

308/ A.Budzanowski, A.Dudek, K.Grotowski, A.Strzałkowski,
Phys. Lett., 22B /1970/ 431.
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Rys. 4. Krsywe wzbudzenia dla różnych parametrów

mikroskopowego modelu optycznego. Punkty

przedstawiają wyniki doświadczalne.

mikroskopowy odtwarzający w sposób zadawalający krzywą wzbudze-

nia. Głębokość części rzeczywistej potencjału, część urojoną

oraz jej kształt ustalono tak aby odtwarzał wyniki doświadcza-

lne.

Przedstawiony na rysunku 4 wpływ zmian części rzeczy-

wistej i urojonej potencjału na krzywą wzbudzenia jest zgodny

z zachowaniem się efektów interferencyjnych.

W tym przypadku na płaszczyźnie zespolonej wektor S(

dla różnych fal cząstkowych 1 przesuwa się, w pobliżu 26 MeV

zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, pozwalając wnioskować

o nierezonansowym charakterze maksimum /rys. 5/•
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Rys.

0.1

Ruch wektora S t w płaszczyźnie zespolonej
przy zmianie energii»

«Jak to powiedziano we wprowadzeniu, uzyskiwane w wyniku

rozpraszania cząstek szerokości rezonansów są w granicach, od

kilku eV do wielu MeV. Szerokość ta jest powiązana z

czasem życia utworzonego rezonansu relacją /3.12/. Drugim

parametrem energetycznym określającym rezonans jest jego energia.

Ponieważ dla wyższych energii wzbudzenia układ będzie się

szybciej rozpadał, to czas życia takiego układu zależy od tej

energii i od złożoności struktury, która została utworzona.

Prosta struktura będzie posiadać duże F /krótki czas życia/,

natomiast złożony, układ wzbudzeń jądra charakteryzuje się małą
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szerokością i maksima rezonansowe są wąskie i nieraz trudne

od oddzielnej obserwacji.

Te dwa parametry /energia rezonansowa i szerokość/

stwarzają odpowiedni podział obserwowanych zjawisk rezonan-

sowych.

Przy zmianie energii wzbudzenia* jądra przechodzimy /dla

małej energii/ od stanów związanych znajdujących się energe-

tyczni e poniżej otwartych kanałów na rozpad przez emisję

cząstki /rys. 6 (7) /• Stany te rozpadają się /deekseytują/

poprzez emisję piromieniowenia у .

Dla wyższej energii wzbudzenia jądra często wygodnie jest

nam dyskutować warunek graniczny, gdy energia wiązania jest

bardzo mała. Stany takie nazywamy kwazizwiązanymi (J) .

Rys» 6. Studnia

potencjału wraz z

powstającymi w niej

stanami.



W zakresie dodatnich energii istnieje zespół stanów, które

ze wsględu na barierę potencjalną, rozpadają się stosunkowo

powoli. Są to atany pseudozwiązane (2) . Te stany obserwuje-

my rejestrując produkty rozpadu.

Ponad barierą kulombowską obserwujemy stany o dużym

rozmyciu energetycznym, rozpadające się zaraz po utworzeniu.

Te atany. nazywamy etanami niezwiązaojmi albo rezonansowymi.

V zależności od złożoności, systemu, który został utworzony

wyróżniamy stany jednocząstkowe, w których jądro traktujemy

jako rdzeń o uśrednionym potencjale wewnątrz którego porusza

się cząstka. Dla takiego założenia można rozwiązać równanie

Sehrodingera dla warunków rezonansowych i określić parametry

stanu rezonansowego.

Wszelkie odstępstwa od obliczonych parametrów wskazują na

to, że wytwor-zocy rezonans posiada bardziej złożoną strukturę

niż założoną w prostym modelu jedaocząstkowym.

W zakresie bardziej złożonych wzbudzeń obserwujemy w krzywej

wzbudzenia maksima, które zostały nazwane strukturą pośrednią.

O*óż noże się zdarzyć, że w wyniku reakcji zderzenia nastąpi

wzbudzenie więcej niż jednego nukleonu i powstanie układ składa-

jący się np. z 3 cząstek i 2 dziur w dotychczas niewzbudzo-

nym rdzeniu /rys. 7/.

Te proste jeszcze wzbudzenia zostały nazwane przez Błocka

i Feshbacha stanami wejściowymi /doorway states/ ponieważ

otwierają one możliwości utworzenia jądra złożonego*

309/ B.Bloek, H.Feshbach, Ann. Phya., НУ, 22 /1963/ 47.
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Rye. 7» Obrazowe przedstawienie stanów wejściowych
w studni potencjału jądrowego.

Stosunkowo szerokie rezonanse występują wtedy, gdy w pro-

cesie wzbudzenia odgrywa rolę grupa cząstek zajmując wyższe

powłoki jądra. Tego typu wzbudzenia można powiązać z ruchami

kolektywnymi jądra jako całości i ze względu na dużą szerokość

tak utworzonych stanów zostały one nazwane gigantycznymi rezo-

nansami-* .

Tak skomplikowane wzbudzenia rozpadają się najczęściej do

wielu kanałów otwartych /c/ reakcji. Obliczenie całkowitej

szerokości rezonansu /д wymaga obserwacji rezonansu we wszy-

stkich kanałach rozpadu.

Wynik:

Z, rc /3.15/
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umożliwia często znalezienie innych, efektów konkurencyjnych

wpływających na proces rozpraszania.

Jednym z przykładów stanów o złożonej strukturze wabudze-

nia są stany w Ictórych wzbudzane cząstki możne zgrupować w

zespoły. W przypadku gdy zespoły te tworzą np. cząstkę ot >

mówimy o stanach alfa-cząstkowych. Stany te można obserwować

w sprężystym rozpraszaniu cząstek alfa pod dużymi kątami

rozproszenia .

Na rysunku 8 przedstawiono krzywą wzbudzenia mierzoną

Вуз. 8. Krzywe
wzbudzenia dla
sprężystego roz-
praazanis cząstek
alfa.

И 2Э а я п • в я м в S 9

A. Bobroweka, A.Sudzanowaki, K.Grotowaki, Ł,Jarcsyk,
S.Uicek, H.Siewodniczański, A»Strzałkowaki, Z,Wróbel,
Report 1FJ 613/PL, Hod. Phye., A126 /1969/ 361, i 307/
jak,równie* Acta Ebys. Pol., B2 /1972/ 533.



pod kątem 179° dla jąder tarczy 0, Kg, Al, Si 3 1 2 /.

Widoczne są maksima o szerokości rzędu ułamków MeV.

W przypadku reakcji Si (°^вО wykonano dopasowanie rozkładów

kątowych modelem optycznym .

Bye. 9. Bozkłady kątowe
w pobliżu rezonansów
alfa-cząstkowyeh. Punkty
przedstawiają wyniki
doświadczalne, linia
przerywana - obliczenia
modelem optycznymi zaś
linia ciągła uwzględnia
obecność stanu rezonan-
sowego.

0.01
30

- H a rysunku 9 przedstawiono wyniki tych dopasowani dla

energii w pobliżu maksimum w krzywej wzbudzenia. Obliczony

przekrój czynny jest niższy dla dużych kątów od wartości

otrzymanej w wyniku pomiarów. Dopiero założenie utworzenia

312/ S.Czabaneki, A»Kapuścik, S.Micek, J.Płaakonka, J.Sxmider,
Z»Wróbel, L.Zastawniak, B.Zybert, Beport IFJ 805/PL,

313/ A.Budzanowski, K.Chylą, H.Czabaneki,K.Grotowski,L.Jarczyk,
В.Кащув,A.^spueeik 5S.llicek,J.Płoekonka,A.Strzałkowski,

'fieport IPJ 824/гЬ.
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stanu rezonansowego podczas rozpraszania poprawia ts wyniki

/linia ciągła/. W obliczeniach przyjęto, że stan rezonansowy

0 krecie L = 10 tworzy się dla energii rezonansowej 26.8 MeV

1 posiada szerokość Г̂  =1.2 MsV. Obserwowana szerokość ze

wzglgdu na rozpad do kanału sprężystego wynosi Gc=0'65 MeV.

Dla niskich energii wzbudzenia średni stosunek szerokości

do odległości pomiędzy rezonansami . ̂ /D jest mały i obserwuje-

my odizolowane rezonanse. W miarę wzrostu energii, zwiększa

się liczba otwartych kanałów reakcji, wzrasta szerokość rezo-

nansów i ich gęstość tak, że obserwowane rezonanse pokrywają

się. Analiza tak wysoko wzbudzonych stanów jest utrudniona.

Dodatkowo obserwowane maksima w krzywej wzbudzenia mogą być

wynikiem fluktuacji w przekroju czynnym i dopiero obserwacja

innych kanałów reakcji pozwala to ustalić. Aby obserwować

określone stany należy tak dobierać rodzaj reakcji prowadzącej

do utworzenia etanu, aby wzbudzał on tylko pewne stany, podczas

gdy inne wzbudzając się słabiej» dają tylko tło do obserwowanego

przez nas przekroju czynnego.

Szczególnie dużo możliwości pod tym względem dostarcza nam

analiza reakcji trójciałowych.

Metoda takiej analizy została przedstawiona na przykładzie

reakcji strippingu w rozdziale 5 .



4. R e a k c j e d w u c i a ł o w e

Reakcje dwuciałowe stanowią zasadnicze narzędzie służące

do badania stanów rezonansowych. Wynika to już z samej pro-

stoty rejestracji tylko dwóch ciał w kanale wyjściowym co przy

znajomości kanału wejściowego, pozwala na obserwacje tylko

jednej cząstki, dla pełnego określenia parametrów kinematycznych

reakcji.

Podstawowymi informacjami otrzymywanymi na drodze reakcji

dwuciałowych są: liczba i rodzaj kanałów otwartych oraz zale-

żność różniczkowego przekroju czynnego, od polaryzacji i kąta

rozproszenia i energii cząstki padającej dla obserwowanych

kanałów reakcji.

Najprostszym do analizy jest proces w którym stany jądra

tarczy nie ulegają zmianie w wyniku przebiegu reakcji. Taką

reakcję nazywamy sprężystym rozpraszaniem, albo rozpraszaniem

elastycznym.

4.1 Sprężyste rozpraszanie protonów

Sprężyste rozpraszanie protonów na jądrach atomowych

pozwala na wytworzenie w układzie proton-jądro stanów rezonan-

sowych , które są izobaryeznymi analogami stanów związanych

neutronu z jądrem.

Parametry etanów rezonansowych można otrzymać z aralizy

401/ D.Fox, C.F.Hoore, D.Pobeon, Phy.s. Bev. Lett., ,12 /1964/198

29



zależności energetycznej różniczkowego przekroju czynnego dla

energii w pobliżu rezonansu. V przypadku kilku rezonansów

zachodzących na siebie często pomocna jest znajomość zależności

polaryzacji od energii.

Zazwyczaj zjawisku rezonansowemu towariayszy słabo zmienne

z energią tło. Jeżeli tło jest spójne z wytworzonym rezonansem,

to może ono w zasadniczy sposób zmienić jego kształt.

Prześledźmy to na prostym przypadku dla sprężystego roz-

praszania poniżej progu na reakcję, gdy mamy otwarty tylin

jeden kanał elastyczny. Przekrój ezynny dla pojedynczej fali

cząstkowej s można napisać w postaci:

/4.1/

я

Л
Нуа. 10. Zależność kształtu krzywej wzbudzenia w pobliżu

energii rezonansowej od faz; tła* Rysunek
a,b,c,d odpowiada fazie tła równej odpowiednio:
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Przesunięcie fazowe rezonansu S(S) przy przejściu przez

energię rezonansową zmienia aię od 0 do /<- /wzór 3..8/.

Dla fazy tła ^(E) przyjmijmy słabą zależaośd od energii E

i rozważmy cztery przypadki, w których faza tła przyjmuje

różne wartości: 0 , % , % , 2*: /rys. 10/.

Dla ф = 0 przekrój czynny wykazuje duży wzrost w okolicy

rezonansu. Dodanie fazy równej £ /rys. 10b/ zmienia zasadniczo

kaztałt rezonansu dając dla •£ miaimum rezonansowe /rys. 10c/.

Tak więc znajomość kształtu krzywej wzbudzenia w pobliżu rezo-

nansu pozwala na ocenę fazy tła.

Zaaadnicze przesunięcie fazowe w procesie rozpraszania

protonów wprowadza potencjał kulombowski i jądrowy stanowiąc

fazę tła.. Fazy te są różne dla różnych krętów wzbudzanych

rezonansów, dając różne obrazy rezonansu w krzywych wzbudzenia.

Analiza krzywej wzbudzenia może się również komplikować

wskutek sąsiedztwa innych rezonansów. Załóżmy dla uproszczenia,

że możemy w tym przypadku pominąć fazę tła / ф = 0/ i obserwu-

jemy dwa sąsiednie rezonanse o równej szerokości ' . W

przypadku gdy odległość pomiędzy rezonansami /E-̂  , Eg/ jest

dostatecznie duża (lE^ - Sgl » Г1 ) obserwujemy /rys. lla/

symetryczne dwa maksima w krzywej wzbudzenia. W takim przy-

padku rezonanse można analizować oddzielnie. Gdy I Ej- E2! = Г" ,

dla fazy rezonansu zmieniającej się jak to przedstawia rys. lib,

kształt rezonansu traci, swą symetrię. Sytuacja jest jeszcze

bardziej złożona gdy szerokość rezonansu Г jest większa оЛ

wzajemnej odległości rezonansów. W tym przypadku /rys. lic/

można powiedzieć, że manor dwa pokrywające się rezonanse,
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jeden o szerokości dużej zaś drugi występujący w jego tle

posiada małą szerokość /wprowadzono jednak na początku dwa

identyczne rezonanse/»

Kształt krzywej wzbudzenia dla dwóch rezonansów komplikuje

się jeszcze bardziej gdy w procesie rozpraszania występuje tło

przy udziale wielu fal cząstkowych.

Najczęściej nierezonansowe tło opisane jest prsaz oddzia-

ływanie określone potencjałem modelu optyc mego. Parametry

potencjału tego modelu można albo wyznaczyć z otrzymanych wy-

ników, jeżeli mamy w krzywej wzbudzenia obszary energetyczne

wolne od rezonansów, albo można je zaadoptować z innych prac.

4.2 Analiza rezonansów

Analizę rezonansów wykonano dla sprężystego rozpraszania

protonów dla obszaru energetycznego w którym rozpraszanie ku-

lombowskie daje duży >rkład do przekroju czynnego, oraz przy

założeniu, że energetyczna zdolność rozdzielcza pomiaru jest

rzędu kilku keV.

Jeżeli przez Sc = fc + i£ c oznaczymy przesunięcia fazowe

wprowadzone przez potencjał modelu optycznego, który aprokeymuje

tło, oraz u»Ł stanowi kulombowskie przesunięcie fazowe, wtedy

macierz rozpraszania odpowiedzialną za tło w elastycznym roz-

praszaniu można napisać w postaci:

/4.2/
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Macierz rozpraszania odpowiedzialna za proces rozpraszania

rezonansowego składa się z tła oraz części rezonansowej.

Sredniująe po strukturze subtelnej rezonansu otrzymujemy dla

izolowanych rezonansów wyrażenie :

-,

R

gdzie: 4~ przedstawia rezonansową fazę mieszania /resonance

mixing phase/i która wynika z efektu oddziaływania części

absorbującej potencjału na fazę rezonansu /w dalszych oblicze

niach zostanie ona zaniedbana/. Przez f~xctfp^ oznaczono

cząstkową i całkowitą szerokość kanału, zaś sumowanie jest

wykonane po wszystkich rezonansach o energii rezonansowej E ,

uczestniczących w procesie rozpraszania.

lITzór przedstawiający różniczkowy przekrój czynny można

napisać w postaci:

|B(e)|2 , /4.4/

gdzie:

Z? ( ó4 )«SCC> - e 2 i WŁ; PL(cos9) „
/4.5/

Z С-Я- 1- 1 / 2Г<З С С> - e
2 i " ^ Pi (cos B),

1,3
4o2/ А.У.Lane, R.G.Thomas, Rev» Mod. Phys., 22. /1958/ 257.
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zaś P, , PJ" są stowarzyazonymi wielomianami Legendre'a, oraz

czynnik kulombowski:

Kąt Ф przedstawia tu kąt rozpraszania mierzony w układzie

środka masy /CM/, zaś к jest liczbą falową.

Wzór /4.4, 4.5/ jest również słuszny w przypadku rezonan-

sów zachodzących na siebie, pod warunkiem, że posiadają one

różne liczby kwantowe rezonansu J .

Rezonansowa faza mieszania i znika dla rzeczywistego

oddziaływania - wywołana jest ona częścią absorbującą poten-

cjału. Dlatego przy wzroście tej części potencjału należy

oczekiwać wzrostu fazy tła Ф с . Istnieje jednak ograniczenie

wynikające z warunku unitarności |S C (J^1 . Dla pojedynczego

rezonansu:

cos(2«j£ + arctg ( 2^E* " EJ ) \
•C fv "̂

* /4.7/

\ if e"
2fc - (1 -——JSL_,_) e2f cl

Ograniczenie to daje dla rozpraszania protonów na jądrach niklu

dla energii 4 MeV wartość na fazę mieszanie rezonansu f^^8.5 •

Zfeodnie ze wzorem /4.3/ każdemu rezonansowi odpowiadają

cztery parametry E , П. , P , tf, . W tym jednak przypadku

403/ V.J.Thompson,. J.Li Adams, D.Robson, Fhys.Rev., 122 /1968/975.
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wymagana jest znajomość jego spinu i parzystości j"" . Jeżeli

jednak liczby kwantowe rezonansu nie są znane, ze względu na

trudności w jednoznacznym odtworzeniu doświadczalnej krzywej

wzbudzenia, często ograniczamy liczbę wolnych parametrów do

dwóch kładąc: Гл,,= Г^ oraz ^ c = 0. Przybliżenie to wymaga

aby liczba otwartych kanałów reakcji była możliwie mała.

Ze wzoru /4.5/ widać, że &(&) nie zawiera części rezo-

nansowej gdy kąt pomiarowy w układzie środka masy jest taki, że

P,(cos9) = 0 dla odpowiedniego krętu 1 wzbudzonego rezonansu.

Narzuca to metodę identyfikacji kretuj bowiem należy zmierzyć

krzywe wzbudzenia pod kilkoma kątami odpowiadającymi zerom

kolejnych wielomianów P Ł i znaleść kąt przy którym nie obser-

wujemy rezonansowych zmian w przekroju czynnym. Ponieważ zera

dla różnych P^ występują w róinych miejscach poza kątem

-1

12. Wielomiany P L (cosSJ dla krętów równych:

0 , 1 , 2 .



6 = 90° /rys. 12/ powala to na. identyfikacje krętu rezonansu.

Sytuacje jednak komplikuje obecność członu ВС©) , który

wprowadza pewną, stosunkowo słabą zależność od rezonansu dla

kątów przy których część rezonansowa А(в) znika.

Na rysunku 13 przedstawiono obliczone kształty krzywej

wzbudzenia dla rezonansu wraz z tłem pochodzącym tylko od

rozpraszania kulombowskiego przy szerokościach rezonansu

Г^ = 50 keV, Г^с = 20 keV, dla trzech różnych krętów 1 = 0 , 1 ,

2 oraz trzech kątów rozpraszania. Na podstawie rysunku można

zauważyć, że możliwe jest wyznaczenie krętu tylko ze znajomości

krzywej wzbudzenia pod tymi kątami, Wynika to z charakterysty-

cznego zachowania się krzywych wzbudzenia dla różnych krętów

1*0 (*f

90*

fW

t a t u to

Rys. 13. Krzywe wzbu-
dzenia w pobliżu
energii rezonansowej
dla kątów rozpraszania
90°, 125°, 140° oraz
dla rezonansów o kretach
0 , 1 , 2 .

rezonansów. Sąsiedztwo jednak innych rezonansów, oraz możliwość

wzbudzenia etanów o wyżseych kretach wymaga przeprowadzenia

dokładnych obliczeń.
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4.3 Wyniki doświadczalne

Do badań nad atanami rezonansowymi w reakcjach dwuciało-

wych wybrano sprężyste rozpraszanie protonów na jądrach 'Ni.

Tego typu pomiary zostały poprzednio wykonane z dużą dokładno-

ścią w Uniwersytecie Duke w Północnej Karolinie przez Browna

1 innych* *'. łfrniki tych pomiarów zawierają bardzo dokładną

analizę stanów rezonansowych zaledwie do energii protonów

3.16 MeV i posłużyły one do sprawdzenia metody analizy krzywych

wzbudzenia otrzymanych w wyniku pomiarów.

Pomiary, które przeprowadzono przy użyciu akceleratora

typu Tandem w Zurichu były wykonane w zakresie energii od

2 do 7 MeV w odstępach co 10 keV pod czterema kątami

/90°, 125°, 140°, 160°/• Roanycie energii wprowadzane przez

tarczę pomiarową było utrzymywane w pobliżu 10 keV. Dopaso-

wanie do danych doświadczalnych przy pomocy wzoru /4.4, 4.5/

przeprowadzono metodą najmniejszych kwadratów, minimalizując

wielkość:

1

S

sumując zarówno po punktach dla różnej energii /krzywa wzbu-
dF

dzenia/ jak również po czterech kątach pomiarowych.

przedstawia obliczony teoretycznie różniczkowy przekrój

czynny zad 335- D i л дт^ 0 jest doświadczalnie otrzymanym

404/ J.C.Browne i inni» Mucl.Phys., A15? /1970/ 481.
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przekrojem czynnym wraz z błędem pomiarowym.

Parametry potencjału modelu optycznego użytego w oblicze-

niach wzięto z pracy Perey, Perey 5 . W obliczeniach używano

potencjału o kształcie:

część rzeczywista: U^ ̂ сш(г»гп>ан) posiadała liniową

zależność od energii: Ug = UQ - O.55E, /4.9/

część" urojona: 4aj ¥ gjr" f s w (r.rjjaj), /4.10/

л / Ъ ? 3̂0 ó"
potencjał spin-orbita: 6 • Ł (^-jj -p- gp f s w ( r , r a 0 ,a a 0 ) ,

/4.11/
potencjał kulombofrski:

2 2
— (3 - ^2 ) d l a r ^ R

c »
e c /4.12^

^ - dla r > Й ,
г c

gdzie formfaktor f-™ (г,г^.г а^) tryraża sig wzorem:

1 •
i - r k A

и ag

W obliczeniach przyjęto dla rozpraszania protonów na

jądrach niklu następujące parametry: U Q =57.1 MeV, zv,=1.25 fm,

aR=0.65 fm, W=13.Q UeV, rj=1.25 fm, at=0.47 fm, Dao=7.5 He7,

rso=1.25 fm, aso=0.65 fm, Bc=1.25 fm.

W obliczeniach przyjęto stosunek П ^ Г równy jedności.

Jest to uzasadnione do energii 4 UeV kiedy zarówno warunki

kinematyczne jak i jądrowe /współczynnik transmisji/ eliminują

inne kanały reakcji. W celu uzyskania jednoznacznych parametrów

CM.Perey, FŁG.Perey, Kuci.Data Table 12 /1974/.



dopasowania w przestrzeni Л zakładano również, że faza

mieszania ф = 0 .

Porównanie w wynikami grupy Duke, wykonanymi z rozmyciem

energetycznym 0.1 keV przedstawia tabelka I.

T A B E L K A I

3

3

3

E*
UeV

.086

.069

.104

grupa

JK

1/2"
3/2"

l /2 +

3/2"

Cuke

keV

0.2
0.06

5.6

0.11

3 .

3 .

3 .

Ел
MeV

0857

0928

1046

obecne

1/2

1/2

3/2

pomiary

ГА
keV

0.27

+ 5.35

С.38

W wyniku minimalizacji ^ przeprowadzonej metodą

największych gradientów, dla 80 punktów pomiarowych otrzymano

A 2 = 6.2 .

W obliczeniach zakładano, że rozmycie energetyczne w kanale

wejściowym jest głównie określone przez- rozmycie na tarczy

rozproszeniowej /10 keV/.

Do analizy danych doświadczalnych opraćjwano trzy programy:

1. Program wstępny, który wybierał jeden rezonans, a następ-

nie przeprowadza* dla każdej, kolejnej wartości Ł i j

dopasowanie E, i l\ . Program ten pozwalał przeprowadzić

analizę występującego rezonansu pod względem krętu i parzystości.

Często już sam kształt krzywej wzbudzenia pozwalał na określenie

krętu rezonansu.
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Rys. 14» Krzywe wzbudzenia dla sprężystego rozpraszania
protonów na jądrach 'Ni /punkty/ wraz z
wykonanym dopasowaniem /linia ciągła/, dla
czterech kątów rozpraszania. Parametry etanów
rezonansowych wyznaczono do energii 4.3 Me7.
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2. Program główny umożliwiał dopasowanie równocześnie 10

rezonansów, oraz ich parametrów E ^ , P > '"л o r a z iP •

Dopasowanie wykonane było równocześnie dla czterech kątów

rozpraszania. Dla energii powyżej 4 MeV ze względu na

większą gęstość poziomów, dopasowanie 4 parametrów dla

jednego rezonansu wprowadza wieloznaczności.

J. Program końcowy opracowywał dane całościowo. Dane zawie-

rające po 500 punktów dla każdego licznika /w sumie 2C0C

punktów/, porównywano z obliczeniami, dopasowując absolutną

wartość przekroju czynnego, a następnie przeprowadzając kolejne

dopasowanie poszczególnych rezonansów. Dopasowanie takie

zmieniało w sposób nieznaczny wyniki i było zasadniczo końcowym

testem kontrolnym.

Kfykonanie trzech kolejnych stopni gwarantowało jednozna-

czność uzyskanych wyników oraz stosunkowo dokładne odtworzenie

krzywej wzbudzenia w zakresie niższych energii /rys. 14/.

Odtworzenie funkcji wzbudzenia dla energii ponad 4.3 KeV

wymagało bardzo czasochłonnych obliczeń, szczególnie na etapie

1. Ponieważ równocześnie założenia Г^с= Г^ , | c = С powyżej

tej energii nie są dokładnie spełnione, dopasowania przeprowa-

dzono tylko do energii 4.3 MeV, wyznaczając parametry stanów

rezonansowych. W tym zakresie zidentyfikowano 28 rezonansów,

których parametry przedstawiono w tabelce II. Jak widać

obserwowano rezonanse o krecie dochodzącym do 2. Wywołane jest

to tym, że maksymalny kret wnoszony przaz proton do jądra jest

właśnie tego rzędu. Szerokości obserwowanych rezonansów są

w granicach od 0.27 do 12.8 keV.
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1000

300

Rys. 15» Widmo rejestrowanych cząstek w wyniku bombardo-j
7

wania 7 Ni protonami o energii 4.3 Me7
/в = 140°/.

1.2

1.0 ••

08 ••

* * »
ł i

Rys. 16. Rozkład kątowy protonów z reakcji 5 8Ni(p,pp,
dla pierwszego stanu wzbudzonego i energii
padających protonów równej 4.757 MeV.
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Błąd w określeniu energii rezonansowych jest rzędu -1С KeV

natomiast w wyznaczeniu szerokości rezonansu dochodzi do 5C %

dla małych Г^ , zaś dla szerokich rezonansów jest rzędu lo %.

Metoda dopasowania krzywych /program wstępny/ pozwala ze

stosunkowo dużą pewnością na ocenę parzystości rezonansu. Dla

wyższych kretów występuje niewielka różnica w л pomiędzy

spinami adpowiadającymi temu samemu kratowi. Prowadzi to do

powstania wieloznaczności w obliczonych spinach. ł/ tabeli II

przyjęto te wartości J^ , które odpowiadają minimom w przes-

trzeni д .

Aby sprawdzić dokładność założeń ГТ = Г^ dokonano oceny

szerokości cząstkowej na rozpad rezonansu do innych kanałów

reakcji.

Z rysunku 15 przedstawiającego widmo rejestrowanych

cząstek przy energii padających protonów 4.3 MeУ widać,

że najsilniej wzbudzany jest pierwszy poziom jądra ' Ni /2 +/.

Obliczenie szerokości cząstkowych przy rozproszeniu niesprę

żystyni znacznie się upraszcza, gdy pomijamy procesy bezpośred-

niego oddziaływania. Aby ocenió jak wielki jest wkład tych

procesów, zmierzono przy energii E = 4.757 MeV rozkład kątowy

niesprężyście rozproszonych protonów. Jak to widać na podstawie

rysunku 16 rozkład kątowy posiada symetrią wokół 90 i

przekrój czynny dla reakcji wprost jest tu do zaniedbania.

To stwierdzenie pozwala napisać różniczkowy przekrój czynny

w postaci;

a^ PJposS) . /4.14/
=0,2,4,6
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Dla pojedynczego rezonansu całkowity przekrój czynny dla

rozpraszania niesprężystego można napisać w postaci zależności

3reita - Wi

/ 4 Л 5 /

gdzie: gfJ) = | (2<J + 1) ,

J jest spinem układu rezonansowego, Из'ii s a szerokościami

cząstkowymi protonu emitowanego w rozpraszaniu niesprężystym

z krętem L i całkowitym momentem pędu j .

Dla energii rezonansowej E = Ep many:

r>2 , 2 *
i an- p /- •,,,

Ш7 • /4*w

ponieważ ^ D D '
= 4^" ao *

Zakładając, że П = Г* + 2l». Г,^. można po podstawie-

niu obliczyć ••̂  ^'ij z e związku 4.16.

Metoda ta umożliwia obliczenie szerokości cząstkowej

pod warunkiem, że zdolność rozdzielcza w kanale wejściowym

jest znacznie lepsza aiż szerokość rezonansu ' . ttymaga ona

bowiem znalezienia maksymalnego przekroju czynnego w jego

zależności energetycznej.

Inna metoda sprowadza się do porównania całki rezonansu:

V J G W "
= Jp / * р р ч ' I f <•

Л ** k p
406/ A.S.Dawydow, Teoria jądra atomowego, s.239,РИМ,Wa-wa/196?/t

407/ J.3urde i i n n i , Nucl.Phys., A141 /1970/ 375.
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z wynikien doświadczalnego średniowania energetycznego w prze-

P' ^ *
dziale ^.E : I„, - 47ta„AE. P 2 Г"

P Xi
W ten sposób można otrzymać p; i obliczyć

interesującą nas szerokość cząstkową, gdy znamy obszar doświad-

czalnego całkowania. W doświadczeniu był on określony przez

grubość energetyczną tarczy pomiarowej.

IV metodach tych na uwagę zasługuje fakt, że analiza wyników

doświadczalnych przez wielomian /4.14/ pozwala wyeliminować

punkty różniące się znacznie od oczekiwanej krzywej tak, że

przy większej liczbie punktów doświadczalnych ich w'-ład do a

jest zaniedbywalny w przeciwieństwie do normalnej metody obli-

czenia całkowitego przekroju czynnego poprzez sumowanie poszcze-

gólnych punktów doświadczalnych.

W tym przypadku wyniki doświadczalne z czterech kątów

pomiarowych umożliwiły jednoznacznie obliczanie czterech członów

we wzorze /4.14/, a następnie ze znajomości a Q obliczono

szerokość cząstkową na rozpad do pierwszego stanu wzbudzonego.

Rezultaty przedstawiono w tabelce II.

Jak widać błąd powstały z założenia Г*_с= Г^ przy dopaso-

waniach wyników doświadczalnych jest poniżej błędów dopasowania

otrzymanych w sprężystym rozpraszaniu protonów.

Zredukowaną szerokość. )ГЛ obliczono z I^ na podstawie

wzoru:

używając współczynników transmisji P generowanych przez

model optyczny. Vfyniki przedstawione w tabelce II zostały
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T a b e l k a II. Parametry rezonansów otrzymanych w wyniku

analizy sprężystego i niesprężystego roz-

praszania protonów na jądrach Ni.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

E59Сц
MeV

6.558
6.566
6.578
6.695
6.790
6.803
6.891
6.927
6.977
7.000
7.017
7.070
7.124
7.153
7-185
7.222
7.233
7.312
7.363
7.391
7.429
7.488
7.489
7.533
7-566
7.583
7.632
7.658
7.688
7.715
7.739
7.782

rozpraszanie sprężyste

Е Л
MeV

3.0857
3.0928
3.1046
3.2224
3.3174
3.3306

3.4605
3.5024
3.5279

3.5603
3.6502
3.6793
3.7136
3.7485
3.76СЗ
3.8395
3.8966
3.9205
3.9556

4.CI88
4.0631
4.С934
4.1089
4.1591
4.1851
4.2114
4.2368

4.ЭЮ5

1/2"
1/2*
3/2:

5/2*

-*•
1/2*
3/2*

1/2*
1/2;

3/2*
1/2*
5/2*
3/2*
1/2-
1/2*
1/2*

3/2*
1/2;
5/2*.
1/2*
5/2*
3/2"
3/2-
1/2*

3/2-

• **
keV

0.27
5.32
0.38"
0.47
1.00
3.00

1.59
1.06
0.60

7.93
0.49
0.85
0.86
4.12
1.91
1.21
2.31

10.73
1 . 1 1

2.92
2.15
2.80
2.53
0.88
2.11
3.24

12.78

2.02

keV

7.51
39.5
14.5
10.0
29.0
13.0

5.59
6.49
11.5

22.2
5.10
12.1
35.8
9.24
23.3
37.8
17.2
18.8
1.88

69.5
12.9
22.9
3.61
5.7
13.7
20.5
16.0

11.3

niesprężyste

Е р '
MeV

3.329
3.418
3.447
3.506
3.525
3.544
3.604
3.653
3.681
3.710

3.760
3.838

3.916

3.975
4.013
4.057
4.C92
4.111
4.159

4.218
4.247
4.266
4.306

Г Р '
keV

С.026

0.044
0.005
0.013

0.017
С.033
0.11
0.048

0.037
0.24

0.065

0.048
0.13
0.15
0.6
0.029

• 0.088
0.9

0 . 1

następnie wykreślone w postaci sum szerokości zredukowanych dla

odpowiednich fal cząstkowych na rysunku 17 . Takie wykresy

pozwalają znaleść stany rezonansowe charakteryzujące się stosun-

kowo dużą zredukowaną szerokością. Poziomy o dużej szerokości,
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Rye. 17. bumy zredukowanych szerokości dla różnych J

występujących rezonansów w procesie rozpraszania

protonów na jądrach Ni.

oznaczone na rysunku strzałkami, porównano następnie ze stanami

związanymi jądra izobarycznie analogowego Ni /rys. 18/,

przesuwając skalę energetyczną o różnicę energii kulombowkiej

minus różnicę mas protonu i neutronu.

Poziom 3/2" o energii 3.105 MeV może być porównany

z poziomem 2.64 MeV -^Ni, którego kret nie jest dobrze określony

ze względu na możliwą interferencję z innymi stanami /1/2 /.

Również dolny poziom 3/2+ o krecie Ł = 2 prawdopodobnie

ze względu na dużą różnicę w współczynniku transmisji w porówna-
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Rye. 18. Porównanie poło=
żenią energetycznego rezo-
nansów otrzymanych przez
sprężyste rozpraszanie
protonów /poziomy С /
z poziomami izobarczynie
analogowego jądra J Ni
z reakcji strippingu
deuteronów /wyniki A 408/
i B 4 0 9'/.

niu z reakcjami strippingu nie ma swojego odpowiednika. Dla

pozostałych czterech stanów uzyskano zgodność energetyczną

z dokładnością do 30 keV.

Różnica energii kulombowskieó pomiędzy jądrami Ni a Gu

wynosi:

в = E
c m •+ B n - E^ , /4.19/

gdzie: E o m jest energią rezonansu w układzie środka masy,

3 n - energią wiązania neutronu, zaś E x energią wzbudzenia

stanu izobarycznego. Po podstawieniu do wzoru za B_ = 9.001 MeV

408/ B.L.Cohen, Fhys. Rev., 126 /1963/ 698,
409/ R.H.Fulmer, A.L.JIcCarty, B.L.Cohen, Phye. Rev.,

B955.
/1964/
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otrzymano przez porównanie A E = 9.5 i 0.02 MeV pozostając

w zgodności г wynikami innych autorów /9.48 t 0.015 MeV^1^/.

Opisane metody analizy stanów rezonansowych w reakcjach

dwueiałowych wymagają dokładnej informacji o energii "dostarcza-

nej do kanału wejściowego, jej rozmyciu energetycznym, oraz

bardzo stabilnego geometrycznie strumienia cząstek używanych

w doświadczeniu. Aparatura pomiarowa spełniająca te żądania

została opisana w części doświadczalnej pracy.

410/ J.A.Nolen, J.P.Schiffer, Argonne Nat. Lab. Rep. AHL 7481

/1968/ 66..
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5. R e a k c j e t r ó j c i a ł o w e

Przez reakcję trójciałową będziemy rozumieli na przykład

reakcję typu d + A - > n + p + A przedstawioną na wysunku 19.

'.V wyniku tej reakcji otrzymujemy trzy ciała.

Rys. 19. Ogólny schemat reakcji trójeiałowej.

.Badając proces rozpraszanie w wyniku którego w kanale

wyjściowym powstają tF*y cząstki oczekujemy, że otrzymamy

informacje dotyczące: 1/ mechanizmu procesu, 2/ oddziaływania

pomiędzy dwoma cząstkami poza i na powłoce energetycznej, 3/

danych spektroskopowych.

'« reakcjach trójciałowych możemy mieć doczynienia zasadni-

czo tylko z czterema przedstawionymi na rysunku 20 możliwoś-

ciami.

Jeżeli badamy stany rezonansowe, to reakcja a /rys. 20/
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wytwarzać może rezonanse trdjciałowe, natomiast b,c,d generuje

rezonanse dwuciałowe. Identyfikację reakcji w której powstaje

rezonans można przeprowadzić poprzez badanie zależności kinema-

tycznych produktów reakcji w układzie środka masy rezonansu.

Rya. 20. Możliwe stany rezonansowe w reakcji trójciałowej.

I tak dla reakcji d energia rej'estrowanych cząstek p w układzie

środka maey В powinna być stała i niezależna od kąta rozpaau

rezonansu. Sytuację może tu jednak zmieniać powtórne zderzenie

cząstek /nazwa wprowadzona przez Foxa? ^ określa to jako

proximity scattering/ jednak jako reakcja drugiego rzędu zmienia

ona nieznacznie wyniki.

W przypadku reakcji b /гуз. 20/ rejestrujemy rozpad

cząstki d w polu jądra A. Taką reakcje można obserwować na

501/ B.Fox, Fhys. Rev., 12§ /1962/ 311.
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przykładzie rozpadu deuteronów w polu kulocboeskin cię&kicb

Każda z reakcji b,c,d ssoźe przebiegać dwotaa różnyci

drogami. Przedstawione jest to dla reakcji d na rysunku 21.

* reakcji а /туе. 21/ wytwarza sig etan C; , który

rozpada się poprzez emisję cząstki n do układu 3* . Hależy

oczekiwać, że tak utworzony układ złożony C* rospadnie się

symetrycznie względem & — 90°.

X <•'

Hjs. 21. Możliwe
przypadki dla
reakcji z rys. 2Ы.

Reakcja b /rys. 21/ jest reakcją wprost /direct/ i же

duży przekrój сгупду dla małych kątdw rozpraszania cząstki n.

502/ L.Jarczyk, J.Lang, B.Hullep, D.Balzer, P.Tiatte, P.Haraier,
Phys. Rev., C8 /1973/ 68.
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Już ta różnica pozwala zidentyfikować mechanizm reakcji ktdrą

wywołujemy. Znacznie bardziej złożoną jest sytuacja gdy oba te

mechanizmy ze sobą współuczestniczą.

Ponieważ w procesie rozpraszania deuteronów na jądrach

atomowych obserwuje się głównie reakcje typu b /rys. 21/,

zaś dodatkowo warunki pomiarowe można tak ustawić aby ten proces

był dominujący /małe &nĄ dalsze rozważania na ten temat

ograniczone zostaną do mechanizmu z rysunku 21b.

5.1 Obliczenie przekroju czynnego

Ogólne wyrażenie na przekrój czynny dla reakcji trójciało-

wej typu A + d -»• A + p + n można napisać w postaci ':

j.l/

gdzie M, i p^ są masą i pędem cząstki d, E i p przed-

stawiają całkowitą energię i pęd układu, zaś znaczki i lub

f określają odpowiedni stan wejściowy lub wyjściowy układu.

Podobnie Рд, Pn, P_ są pędami cząstek w stanie końcowym.

Macierz przejścia T jest znormalizowana tak, że funkcje

falowe zachowują eię jak e 1* ^ 4 Suma przebiega po końcowych

spinach cząstek. Dodatkowo, jak to napiszemy dalej, wynik

powinien być jeszcze wyśredniowany po spinach. Iloczyn

dp\dp_dp_ nazywamy często czynnikiem przestrzeni fazowej.

Ponieważ pędy p^.pLjpL są ze sobą powiązane poprzezл n p

pęd w kanale wejściowym /p,+ pn+ p_ = pf/, dla którego przekrój

503/ R.G.Newton, Scattering Iheory of Particles and Waves /1967/.
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czynny /wzór 5.1/ jest różny od zera, w doświadczalnym wyznacze-

niu przekroju czynnego wystarczy zmierzyć tylko dwa z nich np.

Ponieważ różnym wartościom р д odpowiadają różne układy

/P > PD/
 w wyniku takiego pomiaru otrzymamy grupowanie się

zarejestrowanych przypadków, dla danych kierunków wektorów Pa,

p /kąty określone ustawieniem detektorów^ na krzywej zwanej

kinematyczną, we współrzędnych /p , p /.

Trochę bardziej złożona jest sytuacja kiedy trzy ciała

/A, p, n/ powstają w kanale wyjściowym w wyniku dwóch następują-

cych po sobie reakcji dwuciałowych, tak jak to ma miejsce w oma-

wianej dalej reakcji.

Niech to będzie reakcja typu:

Wydawać się może, że pierwsza reakcja jako dwuciałowa powinna

ustalić w sposób określony /Pn» P_/• Mamy tu jednak doczynienia

dodatkowo z różnymi energiami wzbudzenia układu (A + p) tak,

że energia względna układu В + n jest również różna.

Tak więc wzbudzając do wyższych energii stan (A + p)

obserwujemy niższe energie cząstki n. Następnie tak utworzony

stan (k + p) , w przypadku gdy posiada on dostateczną energię

wzbudzenia, rozpada się dając proton p o energii odpowiadającej

energii wzbudzenia oraz energii stanu kolcowego jądra A. Ze

względu na prostotę obliczeń /szczególnie w przypadku gdy spin

jądra końcowego jest różny od zera/ wygodnie jeat podzielić

.reakcję na dwa etapy; utworzenie systemu (A + pj i jego

rozpad.
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Aby przeprowadzić dalsze obliczenia należy również zrobić

założenia dotyczące przebiegu reakcji.

Zakładano»', ze:

1. Wzbudza sie izolowany rezonans В z olr̂ eślonym spinem

i parzystością.

2. Za proces prowadzący do utworzenia stanu rezonansowego

w pierwszym etapie, odpowiedzialny jest mechanizm strippingu.

3. Rozpad utworzonego rezonansu a* nie jest zakłócony przez

neutron n.

Założenie dwustopniowego procesu umożliwia napisanie wzoru

na podwójnie różniczkowy przekrój czynny w postaci:

- SF "1^ • K. W •
gdzie л p opisuje proces strippingu, zaś W(S&> &

jest funkcją korelacji odpowiadającą ze rozpad utworzonego

rezonansu В .

5.2 Utworzenie stanu rezonansowego

Tak jak to widać ze wzoru /5.2/ do obliczenia podwójnie

różniczkowego przekroju czynnego niezbędna jest znajomość prze-

kroju czynnego na reakcję strippingu d o • А ЬУ S° obliczyć

wprowadźmy wektory falowe systemu (A •?• d) jako k ^ i

(B + n) jako kg^ oraz masy zredukowane tych układów M ^ i

Dla określonej energii £ układu (A + p; przekrój czynny
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wyraża się wzorem:

Porównanie wyników obliczeń z doświadczeniem, na tym etapie

wymagałoby kosztownych obliczeń dla kilku energii w pobliżu

energii rezonansowej. Obliczenia można jednak ograniczyć do

jednej energii przy porównaniu z doświadczeniem zcałkowanego

/zsumowanego/ przekroju czynnego w pobliżu rezonansu.

W tym celu należy wzór /5.1/ zcałkować po pędach i dopro-

wadzić do postaci:

gdzis E, , £2 oznacza przedział całkowania albo obszar sumowany

przy opracowaniu wyników doświadczalnych.

Podstawowym ułatwieniem tej metody jest to, że przekrój

d<5?;
czynny — J " ma postać ogólnie używaną przy obliczaniu reakcjid52 n

strippingu prowadzącego do stanów związanych, a więc może być

łatwo ze znanych wzorów zaadoptowany. Jedyna różnica

polega na normalizacji funkcji falowej utworzonego etanu rezonan-

sowego B, która zamiast normalizacji do jedności, dającej dla

stanów związanych czynnik spektroskopowy, dla rezonansów
8 in (к An1"* Y")przebiega podobnie jak —. J* —*-*- dla dużych odległości r.

504/ G.R.Satchler, Nuci, Pays., 15 /1964/ 1.
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Dokładne obliczenie całki we wzorze /5.4/ wymaga praco-

chłonnych obliczeń. Dlatego jest rzeczą ważną, aby całkowanie

to było wykonane możliwie ekonomicznie.

W przypadku wąskich rezonansów w pobliżu energii rezonan-

sowej £ , można podstawić zamiast E:
a.

1 Tx
Я = Ej, + - p t g ( - i i ) /5.5/

wzoru /5*4/ • Wtedy całkę otrzymamy w postaci:

. / 5. 6 /

Jeże l i założymy zależność Breita - Wignera dla przekroju

czynnego, to jest gdy:

E -
/5.7/

gdzie Г* jest stałą odpowiadającą szerokości rezonansu, wtedy

wyrażenie podcałkowe pozostanie stałe.

Pozwala to na numeryczne obliczenie całki /5.6/ przy
505/

zastosowaniu kwadratury Gaues - Legendre'a • Już uwzglę-

dnienie pierwszego członu tego rozwinięcia daje wynik na

przekrój czynny:

^ Щ d£fR
* dJ2n '

505/ A.Talbot, Approximation Theory, Academic Press London /1970/.
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Uwzględnienie następnych dwóch członów rozwinięcia zmienia wynik

zaledwie o 1 % . Procedura tej metody pozwala na łatwe porówna-

nie z wynikami doświadczalnymi, ponieważ sam Kształt rozkładów

kątowych powinien być dobrze odtwarzany, zaś jedynym parametrem

dopasowania jest tu szerokość rezonansu P .

Wyrażenie /5«8/ jest tylko wtedy dobrym przybliżeniem, gdy

rezonans jest wąski, dobrze separowalny i symetryczny, oraz gdy

Г jest dobrym określeniem szerokości. Dodatkowo podstawowe

jest to, aby tło pochodzące od procesów innych niż wytwarzanie

stanu rezonansowego było do zaniedbania.
d<?E

Najwygodmejszą metodą obliczenia przekroju czynnego J A

przy stosunkowo dobrej dokładności wyników jest metoda fal

zniekształconych DWBA.

5.3 Przybliżenie fal zniekształconych

Początkowo w obliczeniach przekroju czynnego dla reakcji

strippingu (d,p) zaniedbywana zniekształcenie funkcji falowych

padającego deuteronu i wylatującego protonu przez pole jądrowe

i kulombowskie. Funkcje falowe reprezentowane były poprzez

fale płaskie e 1 i dlatego też przybliżenie to zostało

nazwane przybliżeniem fal płaskich . Zakładano, że główny

przyczynek do reakcji pochodzi od powierzchni jądra, wprowadzając

promień odcięcia, powyżej którego zachodzi reakcja strippingu,

podczas gdy wnętrze jądra daje wkład do oddziaływania przez

506/ P.B.Daitch, J.B.French, Phys, Rev., §2 /1952/ 900,

S.T.Butler, Proc. R. Soe., A208' /1951/ 559,

S.T.Butler, Phys. Rev., 106 /1957/ 272.

58



jądro złożone.

Wyniki obliczeń tą metodą odtwarzały zasadniczo tylko

pierwsze maksimum w rozkładach kątowych. Dlatego niezbędne

było wprowadzenie przybliżeń dokładniejszych, takich aby fala

padająca była zniekształcona przez potencja? oddziaływania.

Bardzo wygodnym potencjałem okazał się tu zespolony potencjał

modelu optycznego. Uwzględnienie części urojonej potencjału

pozwala na wprowadzenie efektów pochodzących od absorpcji w

jądrze. %•

Aby ocenić jak absorpcja ta wpływa na wnikanie cząstki do

wnętrza jądra weźmy funkcje falową e1^ ' x opisującą ruch

cząstki o liczbie falowej к poruszającej się w kierunku x.

Natężenie strumienia cząstek zmniejszy się o e gdy cząstka

przejdzie odległość' Л odpowiadającą średniej drodze swobodnej.

Wstawmy funkcję falową tej cząstki do równania Schrodingera

zawierającego potencjał zespolony U = V + iV7 i wyliczmy Л .
w

Wtedy dla g + у <<! 1 otrzymamy:

(E + V)
Л = V=r~5T i /5.9/

Dla jąder o średnich masach atomowych /w pobliżu Ni/ na

podatawie znanych potencjałów optycznych'0" i przy energiach

Б od 10 - 20 MeV dla protonów otrzymujemy Л rzędu 4 fm,

dla deuteronów 2 fm , zaś dla cząstek alfa w pobliżu 1.5 fm.

Tak wiec w porównaniu z promieniem jądra, który jest rzędu б fm

można przyjąć, że deuteron jest zaabsorbowany na powierzchni

507/ C.M.Perey, F.G.Perey, Nuclear Data Table 13 /1974/296.
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jądra. Wkład do przekroju czynnego pochodzący od wnętrza jądra,

jak potem zobaczymy, jest do zaniedbania.

Obliczenie przekroju czynnego we wzorze /5-3/ wymaga

znajomości macierzy przejścia T .

Jeżeli możemy rozdzielić potencjał na dwie części pisząc

operator Hamiltona w postaci i

H = Ho + Uj + DJJ = Ho + D , /5.Ю/

tak aby potencjał U_ opisywał efektywny potencjał rozpraszania

/np. uśredniony potencjał optyczny U /, zaś UJJ potencjał

resztkowy odpowiedzialny za przejście ze stanu a -*•• b , wtedy
ело /

dokładny element macierzowy przejścia można napisać w postaci :

Т " < fb ' °II ' ft > • /5Л1/

Funkcja JL* przedstawia pełną funkcję falową rozbieżną,

odpowiadającą fali padającej $ a dla pełnego potencjału U,

zaś $ b przedstawia falę schodzącą w kanale b odpowiadającą

rozproszeniu tylko przez potencjał Uj .

W przypadku gdy potencjał oddziaływania w kanale a i b

jest różny /rearrangement/ •w zależności od tego który potencjał

weźmiemy do obliczeń mamy dwie formy /5*11/ ta». , prior dla

kanału a i u post dla b .

Prześledźmy to na przykładzie etrippingu deuteronów, a więc

reakcji: A + d •*• В + n /rys. 22/. W kanale a mamy

508/ «J.R.Taylor, Scattering Jbeory, John Wiley and Sons,
Inc /1972/ 271.
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potencjał U = U .+ U_. „ zaś w kanale b UK = U + U . .

' > (A

kanał a kanał b

Rjpa. 22. Schemat reakcji atrippingu.

Jeżeli przez O-j. oznaczymy uśredniony potencjał modelu

optycznego pomiędzy cząstkami i oraz к , to dla U,,

otrzymujemy:

kanał а и ы = UpA + UnA - \ k , ^ ^

kanał ь 0 ы = U • ̂  - ^ з .

Talc więc macierz przejścia w formie prior i post otrzymujemy

w postaci:

Tprior

•pet =<tr <*pĄH*4 «V | l V W "nB

/5.13/

pet =<tr <*ĄH*4 «V | l V W "nB I jaC+J
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gdzie $ a i ф£~ są dokładnymi rozwiązaniami dla pełnego

Hamiltonianu:

prior H = Нд+ T n p + T d A + U n p + и р д + Un A ,
/5.14/

p o at H = н А + т р Д + т п а + u p A + u n p + и п Д «

= HB+ Tn3+ Unp+ UnA •

spełniającymi warunki brzegowe, zaś фдС+Ч k<j»rdA^ i t

są falami zniekształconymi przez potencjał modelu optycznego
UdA i "nB • funkcje falowe fk(\> oraz <PBCf.rpA) są

odpowiednio funkcjami falowymi tarczy i jądra kLUcowego, i

reprezentuje współrzędne wewnętrzne, zaś ^нО^пд" ^ д О jest

funkcją falową deuteronu.

Założenie fal zniekształconych DWBA sprowadza się do

zastąpienia dokładnego rozwiązania £ przez odpowiednie fale

zniekształcone, tak, że otrzymujemy:.

'prior s < + n 4 ^ n B > r i £ V IUPA+ WdA1

/5.15/

prior s < + n 4 ^ n B > r i £ V IUPA

Macierze rozpraszania T D r i o r i 'nost e ^

identycznie równe. Forma T s+ ma jednak tę przewagę, że

stosunkowo łatwo.można stosowad dla niej aproksymację*
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Jedną z nich jest przybliżenie strippingu polegające na

założeniu, że jądro A pozostaje po przyłączeniu protonu

niezmienione a więc U д= U ^ . Otrzymujemy wtedy;

post ~ ' n ^ n' nB Т В ' pA I np id ̂  ' грА ~ nA'

/5.16/

Zespół etanów własnych układu CA + p) = В HandItonianu

Hg /5.14/ zawiera dyskretne stany związane ф „($ ̂ д ^

o wartościach własnych E 3 С 0 , oraz stany rezonansowe

U?g~;(?,r ,Jj z wartościami własnymi E B> 0 . Dla tych

ostatnich macierz przejścia ma postać:

Powstają jednak zasadnicze trudności w obliczeniu elementów

macierzowych T w tym przypadku. Hubi i Mines' "' stwierdzili,

że dla stanów rezonansowych całka /5.17/ obliczona numerycznie

w sposób dotychczas stosowany jest rozbieżna. Twierdzą oni, że

wynika to z faktu, iż oddziaływanie U nie jest umieszczone

w środku jądra tarczy. Natomiast podobne wyrażenie na macierz

rozpraszania "prior1 J e s* «bieżne, ponieważ oddziaływanie U д

znika w pewnej odległości od jądra. Ponieważ narazie nie ma

509/ I.L.Alty, Ł.Ł.Green, R.Hubi, Q.B.Jones, J.R.Mines,

Nuci. Phys., ̂ 1 /1967/ 558.



praktycznych metoc. obliczeniowych T D r ^ o r i wydawać się może, że

obliczenia macierzy przejścia nie można wykonać w sposób numery-

cznie zbieżny. Rozwiązanie tego problemu pokazano w dalszej

części pracy stosując dla obliczeń T p o s t specjalną metodę cał-

kowania w płaszczyźnie zespolonych promieni.

5.4 Formfaktor i całki radialne

Zgodnie ze wzorem /5.17/ oraz na podstawie poprzednich

rozważań można napisać wzór na macierz przejścia w postaci:

-7 f
/5-38/

gdzie "7 jest Jakobianem transformacji do układu współrzędnych

? , ?j. Czynnik w nawiasie kwadratowym nazywamy formfaktorem

i jest on elementem macierzowym oddziaływania powodującego

przejście ze stanu początkowego a do końcowego b , współrzędna

£д przedstawia wewnętrzna, współrzędną jądra A.

Formfaktor odgrywa ważną rolę w dynamice procesu rozprasza-

nia, umożliwiając badanie wpływu różnych modeli jądrowych na

proces strippingu. Dokładne obliczenie formfaktora zależy więc

od modelu reakcji, którą zakładamy. Normalnie obliczamy go w

sposób następujący.

R o z w i j a m y f u n k c j e f a l o w ą u k ł a d u (A + p ) < p ^ ~ ; ( ^ J ^ ^

o spinie Jg i jej zetowej współrzędnej m» na funkcje falowe

jądrei tarczy А ^ДС|А^ Ji'mA' о г а г Przekazywanego protonu
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/5.19/

Takie rozwinięcie umożliwia następnie przeprowadzenie cał-

kowania po $"д we wzorze /5. 18/.

Do obliczenia macierzy T według wzoru /5.18/ niezbędne

jest jeszcze wyliczenie całki sześciokrotnej. Znanych jest kilka

metod obliczań uproszczonych ̂ opierających się na zaniedbaniu

odrzutu jądra A ' ' .

Najprostrzym przybliżeniem, które można zastosować dla

strippingu deuteronów jest tzw. przybliżenie zerowego zasięgu

/zero-range/. Hfrstarezy zauważyć, że wzór /5.18/ upraszcza

się znacznie po podstawieniu:

Do

/5.2C/

Przybliżenie zerowego.sasięgu oznacza fiaycznie, że cząstka

n w kanale wyjściowym jest emitowana w tym samym miejscu w jakim

510/ T.Sawaguri, W.Tobocman, Journ.Math.Phys., 8 /1967/ 2223,
L.H.Dodei, K.R.Greider, Phye. Rev. Lett., U /1965/ 959,
P.J.Buttle, J.L.Goldfarb, Nuci. Phys., 18 /1966/409,

Nuci. Phye., Д115 /1968/ 461,
Nuci. Phye., A116 /1968/ 321.

65



cząstka d jest absorbowana. A więc *Ч,л= ? . = ?*,, i wtedy:

3

511/
Istnieje szereg metod przybliżonego obliczania DQ

Najczęściej używa się tu jako U potencjału Hultena"1 otrzymu-

jąc Do
2 = 1.48 х 104 MeV2fm3.

Podstawiając /5.20/, /5.21У i /5-19/ cło /5.18/ można

całkę we wzorze /5.18/ napisać w postaci:

0

gdzie L^ i J^ oznacza kret i spin i-tej cząstki, zaś L,s,j

określa kret, spin i całkowity moment pędu dla procesu przekazu

cząstki p .

Is i
Wielkość fL j L J nazywany całkami radialnymi i zasadniczy

problem obliczenia przekroju czynnego dla reakcji strippingu do

stanów rezonansowych sprowadza się do obliczenia tych całek.

Funkcja 5? przedstawia protonową funkcję falową rozpadającego

smę rezonansu (A + p)* i może być napisana w postaci:

/5.23/

РА г •

gdzie ф jest rozwiązaniem równania Schrodingera:

511/ P.J.aitle, J.L.Goldfarb, Proc. Phys. S o c , 8J /1964/ 701,
F.G.Perey, O.Saxon, Phye. Lett., 1£ /1964/ 107,

512/ E.Bunakov, Nuci. Phye., A140 /1970/ 241.
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uj
PA

!>г) = О, /5.24/

d'la warunków rezonansu 5- ^ .

Mferunki rezonansu dla funkcji falowej ik dobrano zmienia-

jąc głębokość rzeczywistej części potencjału tak, aby przy danych

parametrach rezonansu, takich jak: liczby kwantowe j , 1 liczba

węzłów n i energia wiązania E , uzyskać przesunięcie fazowe

na potencjale równe — l

Zrealizowane to zostało w sposób następujący.

Dla dużych odległości gdzie funkcja ij-i jest funkcją

kulombowską wprowadzono przesunięcie fazowe rezonansu 4/ a

następnie przeprowadzono całkowanie metodą Conwell /opisana

dalej/ w kierunku г = 0 , gdzie badano czy lh (r=O) = 0.

Różnice od zera korygowano zmianą głębokości potencjału. Metoda

ta wymaga znajomości liczb kwantowych rezonansu, energii wiązania

cząstki p , kształtu potencjału oddziaływania oraz startowych

wartości głębokości janty potencjału, który to parametr jest potem

dopasowywany do warunków rezonansowych.

W porównaniu z formfaktorem dla stanów związanych, który

oscyluje tylko w obszarze działania s3 jądrowych tak, że liczba

węzłów odpowiada liczbie przejść funkcji falowej przez zero, dla

stanów rezonansowych obliczenie tej liczby nie jest takie proste.

Funkcja falowa stanu rezonansowego oscyluje również na dużych odle-

głościach i powstaje pytanie do jakiej odległości należy liczyć

liczbg przejść przez zerô 'w tym przypadku liczba węzłów odpowiada

67



różnicy pomiędzy liczbą przejść przez zero dla funkcji falowej

przechodzącej przez potencjał i funkcji fali swobodnej. Tak

określona liczba wązłów zależy tylko od wybranego potencjału.

Tak jak to powiedziano funkcja falowa stanu rezonansowego

w porównaniu ze stanem związanym charakteryzuje się stosunkowo

dużą amplitudą poza obszarem działania sił jądrowych i kulombo-

wskich /rys. 23/ . Ponieważ równocześnie funkcje falowe «J7Q

i <|-< . również silnie oscylują, całki radialne /oznaczenia

uproszczone/ :

f = j fon( Д в г ^ г Г Фб(г)йг> /5.25/

formalnie nie aą zbieżne.

Rys. 23• Funkcja falowa

stanu rezonansowego dla

reakcji 4OCa(d,n}41Sr(5/2-}

przy energii wiązania

4.9 MeV /lisia ciągła/,

oraz funkcja falowa dla

etanu kwazizwiązanego

o energii wiązania -0.1

MeV /linia przerywana/
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Istnieje szereg metod umożliwiających przeprowadzenie

całkowania w sposób numerycznie zbieżny.

Historycznie najstarszą i zarówno najbardziej prostą jest

metoda zaproponowana przez Hubi i Mines ' . Jeżeli wyianożymy

funkcję podcałkową we wzorze /5.25/ przez czynnik e~№r to

zauważymy, że dla <* > 0 takie całkowanie jest zbieżne.

Przeprowadzając więc całkowanie dla kilku możliwych wartości c* ,

otrzymamy przez ekstrapolacje wartość całki dla &• = 0 . Jak

widać wymagane jest tu przeprowadzenie conajmniej trzech obli-

czeń, które są dosyć czasochłonne.

Bardzo przybliżoną metodą jest obliczenie całek radialnych

dla etanów związanych przy energii wiązania zaledwie kilku keV .

Całka /5»25/ daje się wtedy obliczyć numerycznie, ale aby

uzyskać zbieżność należy przeprowadzić całkowanie nawet do promie-

ni rmax = 5°° fnu

Stosunkowo najbardziej poprawną matematycznie metodą, która

zostanie w tym rozdziale dokładnie przedstawiona, jest metoda

całkowania w płaszczyźnie zespolonych promieni-' .

Ciekawe rozwiązanie problemu całkowania przedstawił

Bunakov . Przeprowadza on całkowanie do pewnego promienia

a następnie korzystając z warunków granicznych dla funkcji falo-

wych, które dla dużych promieni są funkcjami kulombowskimi dodaje

przyczynek pochodzący od obszaru zewnętrznego co obliczonej

numerycznie całki /5.25/. Metoda ta pomimo swojej prostoty nie

znalazła zastosowania w praktyce.

513/ H.Hubi, J.R.Mines, йет. Mod. Pays., 9£ /1965/ 406,

'514/ T.Berggren, Nuci. Phye., A109 /1968/ 255,

515/ G.M.Vincent, H.T.Fortune, Phya. Rev., 2C /1970/ 782.



Interesujące rozwiązanie podał w swojej pracy Schlessinger .

Zakłada on początkowo słabą zależność funkcji falowych od energii.

Przy pomocy transformacji Fouriera transformije on formfaktor

<L do płaszczyzny energii, gdzie zakłada jego zależność od

energii typu Breita - Wignera i przeprowadza całkowanie po

energii rezonansu. Tak przecałkowany formfaktor transformuje

do płaszczyzny promienia. Otrzymany formfaktor jest eksponencjal-

nie opadającą funkcją promienia poza obszarem oddziaływania poten-

cjału, co umożliwia obliczenie zbieżnej całki /5.25/. Główną

trudnością tej metody jest właściwa normalizacja otrzymanego

formfaktora.

Istnieje jeszcze szereg metod stanowiących połączenie

powyżej przedstawionych jak np. wprowadzenie czynników szybko

malejących typu e"0*1" pod całkę /5.25/ itp.^ '

Tak jak to powiedziano na jpoprawnie jszą matematyczne jest

metoda funkcji analitycznych, całkowania w płaszczyźnie zespolo-

nych promieni i tę też metodę użyto w niniejszej pracy do obli-

czania całek radialnych /5.25/ w procesie strippingu prowadzące-

go do wytworzenia stanów rezonansowych.

Przedział całkowania podzielony jest tu na obszar wewnętrzny

0 < JT < г oraz część zewnętrzną r

max < г < ею przy czym

promień wybrano tak, aby potencjał jądrowy w części zewnętrznej

był do zaniedbania. W obszarze wewnętrznym całkowanie wykonano

według wzoru /5*25/.

Poza obszarem oddziaływania jądrowego funkcję falową deute-

ronu można przedstawić w postaci superpozycji schodzącej

516/ L.Sehlesainger,G.L.Payne, Phys. Bev., 6g /1972/ 2047.
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i rozchodzącej się kulombowskiej funkcji falowej.

фа (г> = I i [Hd i') -4dHd О)] *^й . /5.26/

gdzie fn^ jest elementem macierzowym fal cząstkowych, zaś cod

jest kulombowskim przesunięciem fazowym.

Należy zauważyć, że funkcja Ht maleje bardzo szybko przy

przejściu w kierunku dodatniego urojonego г , natomiast H^

maleje w kierunku ujemnych urojonych promieni. Podstawiając

funkcje /5«2б/ do wzoru /5.25/ otrzymamy dwa człony dla których

drogi całkowania przedstawione są na rysunku 24. Pozostaje

jeszcze przyczynek pochodzący od łuków, który znika dla dużych

promieni.

Numerycznie obliczono funkcje falowe w płaszczyźnie zespolo-

nych promieni stosując metodę Conwell. Metoda ta umożliwia obli-

czenie funkcji falowej ihfz +£) ze znajomości ф(г) i

<k(z -&) oraz jej drugiej pochodnej danej przez równanie

Schrodingera. Funkcje ф(г + S) /dla małych 6/ otrzymuje

się przez jej rozwinięcie w szereg Taylora w otoczeniu punktu z

otrzymując końcowy wzór w postaci:

^(z+£> =л— 5^
/5-27/

£ 2 - ~ 2M lYl+lł 1
1 + 12

gdzie U(z) jest potencjałem oddziaływania. Metoda ta jak

widać może być zastosowana także do zespolonych z.
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Obliczenia funkcji falowych tą metodą porównano z wynikami

obliczeń wykonanych przy użyciu programu napisanego przez Tamarę

COULOlr ' dla funkcji kulombowskich zespolonego argumentu otrzy-

mując całkowitą zgodność wyników. Dokładność tej metody jest

Зтг
•ч

У

Rys. 24. £z*og£ całkowania w płaszczyźnie zespolonych
promieni.

wystarczająca również do obliczenia funkcji H^ , przy czym ze

względu na zbieżność funkcji F. i Gfl (в| = G. ± ii1.)

należy rozpocząć obliczania startując ze wzorów aproksymaeyjnych

dla tych funkcji przy г -*oo .

Na rysunku 23 przedstawiono funkcję podcałkową /5.25/

całki radialnej. Oscyluje ona silnie aż do promienia r m a r

powyżej którego całkowanie przebiega w kieruaku urojonych promieni

zanikając stosunkowo szybko. Można zauważyć, że dla г 4, 3 fm

wkład pochodzący od wyrażenia podcałkowego jest do zaniedbania.

T.Tamura, F.Rybicki, Сотр. Fhye. Com., 2 /1969/ 25.
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Ta część jądra nie bierze udziału w reakcji.

3łędy przy wyliczaniu całek radialnych mogą powstać wówczas,

gdy funkcje H. są dużo większe niż ihd dla promienia г .

Dlatego należy tak dobrać г aby nie był on głęboko w

R>8. 25. Zależność funkcji podcałkowej /5^2 / od drogi

całkowania w kierunku rzeczywistym i zespolonym

r. Iloczyn funkcji falowych przedstawiono dla

reakcji 40CaCd,nJ41Sc(5/2+) i Ld= 2, J d= Э,

barierze kulombowskiej i centryfugalnej cząstki d. Zwykle

występuje to dla dużych kretów Ld« Wtedy warunek ten sprowadzę

się do:

max
/5.28/



gdzie L, (max)" jest najwyższą wartością L, niezbędną do

obliczeń funkcji falowych.

Do obliczeń przekroju czynnego metodą całkowania w płaszczy-

źnie zespolonych promieni wykonano specjalny program wykorzystu-

jący elementy obliczeń z programu DWSA VENUS Tamiry

i Rybickiego5 1 8 /.

Zarówno poszczególne etapy obliczeń funkcji falowych jak

i całość została sprawdzona przez porównanie z obliczeniami

wykonanymi metodą fal płaskich3 *' oraz z wynikami innych auto-

rów dla reakcji 1 6 O(d,P) 5 2 O / , . 28SiC<i,P) 5 2 1 / , 9 2 Mo(d,n) 5 2 2 /

pokazując pełną zgodność»

Zgodnie ze wzorami /5.8/ , /5.18/ i /5-22/ przekrój

czynny przy braku polaryzacji w kanale wejściowym oraz przy

uwzględnieniu stanu s deuteronu wyraża s ię wzorem:

/5.29/

gdzie Ł , j , s jest krętem, całkowitym i wewnętrznym spinem

przekazanym przez cząstkę p, Я przebiega wskaźniki:

518/ Т.Ташшга, W.Coker, F.Rybicki,Comp.Phys.Gom.,2 /1971/ 94,
519/ J.P.P.Sellschop, Phye. Eev. Lett., 2/1959/ 346,

№ya.Rev., l i g /I960/ 251,
520/ Ł.Schltissinger, G.L.Payne, Phye. Rev., 6C /1972/ 2047,
521/ L.Jledsksr, H.Jackaon, J.Tntema, Phye. Rev., 9C /1974/1851,
522/ S.A.A.Zaidi, Tł.R.Coker, Phye. Rev., 4^ /1971/ 236.
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L^J^L^J^j a \* przebiega m, m^, m n > m^ i m n są magnetycznymi

liczbami kwantowymi, m jest równe m• + m - и., zaś cJ*

są geometrycznymi wspdłczynnikrmi a P? (&n) funkcjami

Legendre'a.

Gaiki radialne f ^ S zawierają część pochodzącą od całko-

wania w kierunku rzeczywistych promieni i część powstającą przy

całkowaniu w kierunku zespolonych r.

Metoda fal zniekształconych wymaga znajomości potencjałów

zaburzających funkcje falowe w kanale wejściowym i wyjściowym,

które normalnie są potencjałami modelu optycznego.

Innym bardziej przybliżonym modelem., który jest wolny od

tych wymagań jeat model peryferyczny. Model ten dla reakcji

etrippingu do stanów rezonansowych zastosował Dolinsky' •" .

Wychodząc z relacji dyspersyjnych Dolinaky obliczył amplitudę

przejścia zakładając oetrokrawędziowe obcięcie w kretach, biorąc

tylko kręty których wartości są większe od L ., które jest

parametrem dopasowania. Jedynym par-ametrem dopasowania jest

tu ?-ęt obcięcia oraz parametry rezonansu takie jak; liczby

kwantowe rezonansu i jego szerokość.

Model daje poprawne wyniki tylko dla małych kątów rozpra-

szania * n

5 2 4 / »

Obliczenia przekroju czynnego metodą fal płaskich dają

naogół poprawny kształt przekroju czynnego w funkcji •б' prze-

suwając całe rozkłady kątowe. Osie symetrii wyróżnione przez

kinematykę są osiami symetrii rozkładów kątowych obliczonymi tą

523/ E.Dolinsky, P.Dzhamalow, A.Mukhamedzanow.Ndcl,Phys.A202/1973/
97,

524/ K.Burgi,J.Lang,R.Uuller,S.Mieek,Jahresbericht ETH /1974/235.
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metodą. W obliczeniach takich poza bardzo małymi kątami в-

istnieje jednak znaczna niezgodność w wyliczeniu szerokości P.

5.5 Rozpad rezonansu

W wyniku reakcji strippingu zostaje utworzony układ

3* = (A + pj* i jeżeli energia wiązania A + p jest większa

od zera układ ten rozpada się w czasie poprzez emisję cząstki p.

Schemat takiego rozpadu z zaznaczeniem liczb kwantowych przedsta-

wiony jest na rysunku 26. Całkowity spin i-tego jądra jest

oznaczony przez 3^ .

Przekrój czynny /wzór 5.2/ aawiera funkcję korelacji W ,

B*

Rys. 26. Boipad гегопапви В .



która jest odpowiedzialna za proces rozpadu utworzonego w okre-

ślony sposób jądra В . Przy obliczeniach W zastosowano forma-

lizm wprowadzony przez Coestera i Jauctr '' oraz przez Fano^ '

w którym proces rozpadu opisany jest przez dwa tensory: tensor

statystyczny 3g£ i tensor efektywny A„.

Jeżeli założymy, że w reakcji strippiogu wytwarzamy izolowa-

ny stan В o dobrze określonej parzystości i spinie J B i gdy

ten rozpad nie jest zakłócony przez cząstkę p /proximity

reaction3 / rozkład kątowy emitowanych cząstek p w układzie

"poczynkowym В jest określony przez :

Prawo zachowania parzystości w rozpadzie ogranicza sumę

tylko do parzystych К . Tensor statystyczny Bj™ jest odpowie-

dzialny za stan polaryzacji jądra В • Funkcje sferyczne

harmoniczne oznaczono przez Yg. zaś ©•_,<£ określa kierunek

emisji cząstki p w układzie spoczynkowym B, ze względu na

układ odniesienia w którym zdefiniowane aą teneory statystyczne.

Tensory Ag są rzeczywiste i charakteryzują rozpad oraz

rejestracje cząstki w kanale wyjściowym, w przypadku gdy układ

detekcyjny tej cząstki nie jest czuły na jej polaryzację wtedy ":

525/ F.Goester, J.M.Jauch, Helv. Phys. Acta, 26 /1953/ 3,
526/ U.Fano, Nat. Bureau Standards, Rep NBS 1214 /1952/,
527/ J.Lang i inni, Nuci. Phys., 88 /1966/ 576,
528/ J.Lang, M.Simonius, Phys. Lett., 46B /1973/ 15,
529/ I.J.B.Goldfarb, Nuci. Phys., 2 /1958/ 622.
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^ j i ^ t{j£ j$ B i Ч 0'

• /5.32/

К j{; j-

gdzie przez С / ) i W < j j oznaczono symbole

Gordana i Racah zaś j = У 2 j + i .

Współczynniki g,- charakteryzują prawdopodobieństwo

rozpadu cząstki p w określony kanał wyjściowy o krecie

spinie całkowitym j .

'tot

oraz

gdzie sumowanie po с oznacza sumowanie po stanach jądra końco-

wego A do którego następuje rozpad. W przypadku rozpadu tylko

do stanu podstawowego jądra A o spinie 0* ' Lic ^ e 8 t r <^ w n e

r L- = Г ze wzoru /5.29/ i /5.8/.

W przypadku gdy spin jądra końcowego jest różny od zera:

gdzie i (i-jc) oznaczają przesunięcia fazowe na potencjale
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modelu optycznego odpowiedniej fali cząstkowej.

Ze wzglądu na prostotę obliczeń używano zredukowanych

tensorów statystycznych B™ :

~jf0 > /5.35/

gdzie fgQ wyraża się wzorem:

/5.36/

zaś J'gQ jest określone przez następującą transformacje ampli-

tudy przejścia fa

gdzie: u = m - m , - m _ .

W przypadku gdy jądro końcowe jest w stanie 0 , oraz mamy

tylko rozpad do jego stanu podstawowego, jedynym parametrem

porównania wyników doświadczalnych z obliczeniami jest Г

/parametry potencjału modelu optycznego otrzymane na podstawie

analizy innych reakcji/. Obecność tylko jednego parametru

dopasowania pozwala na znalezienie liczb kwantowych rezonansu 3.

Znacznie trudniejszą jest sytuacja gdy rozpad następuje

również do innych kanałów. Wtedy wieloznaczność w wyznaczeniuП .

nie pozwala podać jednoznacznego rozwiązania. Normalnie stany

wzbudzone jądra Л posiaćają kręty różne od zera, tak, że wymaga
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to uwzględnienia dla określonego stanu wzbudzonego jądra A

szeregu wartości Г"̂ . . Rozwiązanie tego problemu wymaga

znajomości liczb kwantowych rozpadającego sig rezonansu, oraz

wprowadzenia dodatkowych warunków upraszczających.

Podobnie trudna jest sytuacja w przypadku gdy odległość

pomiędzy dwoma sąsiednimi rezonansami jest rzędu ich s_erokośei.

W przypadku gdy parzystość" tych rezonansów jest różna otrzymuje-

my niesymetryczną funkcję korelacji *(&п»©р, *РР.> " 0 / ^ ^ Q

wyznaczenia szerokości tych rezonansów niezbędna jest znajomość

ich krętu i spinu. Również niesymetryczny rozkład kątowy

lV(en,S_,>pj może być wywołany interferencją rezonansu z tłea

posiadającym przeciwną parzystość.

5.6 Ufyniki doświadczalne i ich interpretacja

Rejestrując dwoma licznikami protony i neutrony w koincyden-

cji otrzymujemy /tak jak to opisano w części doświadczalnej/

energetyczne widmo dwuparametrowe. Schematycznie takie widmo
CO

dla rozpraszania deuteronów na jądrach 7 Ni przedstawia rye.27.

Koincydencje o określonej energii protonów E i neutronów

E są grupowane na krzywych kinematycinych. Ponieważ licznik

neutronów rejestrował również promienie gamma, na rysunku 27

widać krzywą kinematyczną reakcji (d,f p) . Najbardziej widoczna

jest reakcja (d,np) prowadząca do stanu podstawowego jądra

końcowego ^8Ni . Równocześnie obserwujemy pierwszy stan wzbu-

dzony jądra końcowego / 24", 1.45 MeV /. Ponieważ energie

530/ J.F.Valley, J.Lang, R.Miiller, P.Marmier, Nuci. Phys.,

Д184 /1972/577.
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Rys= 27. Widmo dwuparanietrowe otrzymane w wyniku bombardo-

wania jąder niklu deuteronami.

£ obliczono z pomiarów czasu przelotu neutronów, kierunek

wzrostu energii jest przeciwny.

Ta dwuparametryсzna krzywa wymagała specjalnego opracowania

w celu uzyskania informacji o potrójnie różniczkowym przekroju
3G

czynnym
dji

W tym celu do punktów doświadczalnych

dopasowano parametry wpływające na położenie lini kinematycznych

takie jak: wzmocnienie, zero skali, biorąc pod uwagę nawet takie

elementy jak kształt sygnału, wpływający na zależność czasu reje-

stracji od energii E . Dla określonej energii protonów otrzymano

widmo przedstawione na rysunku 28 . Kształt lini był dopasowy- .

wany wielomianem o dobranych doświadczalnie współczynnikach dla
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Rys. 28. Widmo czasowe neutronów dla określonej energii

protonów otrzymanych w reakcji ? Ni + d .

uzyskania najlepszego odtworzenia wyników doświadczalnych

/równocześnie uwzględniano tło - patrz rysunek 28/. Asymetria

lini była wywołana różnym opóźnieniem rozpraszanych na ściankach

komory neutronów. W ten sposób otrzymano przekrój czynny, który

wzdłuż lini kinematycznej przedstawiał krzywą wzbudzenia.

W zależności od rodzaju tarczy rozpraszającej obserwowano

różny charakter krzywych wzbudzenia /rysunek 29/" .

Do analizy w pierwszej kolejności wybrano Ca i Ni.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z formalizmem opisanym w tym

rozdziale przyjmując stripping jako pierwszy proces prowadzący

do utworzenia stanów rezonansowych.

Tak jak to powiedziano na początku rozdziału możemy mieć

531/ A.Buta, J.Lang, S.Micek, B.lfiłller, J.Unternabrer, P.Viatte,

Phya. Letters 5OĘ/1974/ 333.
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Rys.29 • Krzywe wzbu-
dzenia dla reakcji pro-
wadzącej do stanu pod-
stawowego jśjdra końco-
wego dla czterech pier-
wiastków jądra tarczy.

kilka przypadków reakcji trójciałowyeh /rys. 20/. V przypadku

с wsbudzamy rezonanse neutronowe /A + n/, zaś w d rezonanse

protonowe /A + p/. Obydwa te przypadki posiadają to samo Q

reakcji a wiec leżą na tej samej krzywej kinematycznej. Jednym

z proatrzych sposobów ich rozróżnienia jest zmiana jednego

z kątów rozpraszania i obserwacja czy położenie maksimum rezonan-

sowego zmienia się w układzie arcdka masy /A + p/ czy też

/A + n/. Stałość energii w jednym z tych układów określa układ

wzbudzony. Dla Ca i Ki w procesie rozpraszania widoczne były

tylko stany protonowe, stany neutronowe posiadając wyższą energię

wzbudzenia /inne Q reakcji/ widoczne są jako ';ło. Dla Mg



oprócz stanów "protonowych obserwujemy rówrież maksima pochodzące

od'stanów neutronowych. Widoczne są one na rysunku 29 przy

wysokich energiach wzbudzenia E r /przez Er określany tu ener-

gię wzbudzenia mierzoną w układzie A + p/, tam gdzie normalnie

obserwuje sie już prawic widmo ciągłe /Ca i Ni/, następowanie

dwóch różnych stanów na tej samej krzywej kinematycznej w przy-

padku Mg bardzo .utrudnia dokładną analizę przekroju czynnego,

wymagając wykonania precyzyjnych obliczeń rozdzielających

maksima różnego rodzaju.

Stripping deuteronu w polu kulombowskim jąder ciężkich /Aa,

Pb/ wykazuje dla energii padających deuteronów bliskiej barierze

kulombowakiej, widmo ciągłe ^ . Widmo takie wydaje sie być

obserwowalne jako niewielkie tło w przypadku 'Ni .

Przy obliczeniach przekroju czynnego metodą fal zniekształ-

conych jako potencjału zaburzającego funkcje falowe Jjn, Jj^

używano potencjału modelu optycznego.

Przyjęto potencjał w postaci analogicznej jak dla rozpra-

szania sprężystego protonów. Parametry tego potencjału przed-

stawiono w tabelce III;

Włączenie efektu nielokalności w potencjale optycznym było

symulowane przez wymnożenie funkcji falowych przez czynnik

korekcyjny533/:

1

? ' / 5 ' 3 8 /

532/ L.Jarczyk, J.Lang, B.Uuller, D.Balzar,- P.Viatte, F.liarmier,
Phys. Rev.f C§ /1973/ 68,
S.Hjorth, J.Saladin, G.Satchler, РЬув. Rev., 1̂ 8 /1965/B1425.



T a b e l k a III. Potencjały optyczne użyte przy obliczeniach.

40Ca(d,n) 41S<r(p) , MeV

kanał

d

n

P

UR
M=V

106.0

45.8

r R
fm

1.05

1.29

1.17

a R
fm

0.85

0.66

0.75

V

MeV

10.9

9.3

r I
fm

1.60

1.25

a I
fm

0.56

0.48

U,3 0

MeV

7

6

6

.5

.2

.2

1

1

r s o
fm

• 90

. 1 0

. 1 0

a s o
fm

0.60

0.75

0.75

1

1

R
с

fm

.25

.25

534/

4C5/

4C5/

58Mi(d,n}59Cu(p; , 10 MeV

kanał

d

n

V P

°R
UeV

107.1

45.6

<

r H
fm

1.05

1.29

1.25

aR
fm

0.85

0.66

0.65

W

UeV

14.8

9.2

r I
fm

1.43

1.25

a I
fm

0.72

0.48

U s o
MeV

9.6

6.2

7.5

r s o
fm

0.85

1.10

1.25

a s o
fm

0.46

0.75

0.65

fm

1.25 535/

405/

1.25 405/

Dla deuteronów przyjęto fc = 0.54 zaś dla neutronów ft= 0.85.

Liczbę węzłów stanu rezonansowego ustalono tak, aby w określonych

warunkach rezonansu głębokość potencjału była rzędu 40 do 60 MeV.

534/ P.Sohwandt, W.Haberli, Nuci. Phys., A123 /1969/ 401,
535/ J.A.R.Griffith, U.Irshad, O.Karban, S.Roman, Nuci. Phys.,

Д146 /1970/ 193.



I .•

O-O1

Rys. 30. Podwójnie
różniczkowy przetrój
czynny dla reakcji

dla różnych J
rezonansu, przy zało-
żeniu Г= 100 keV
i в п = 25°.

90' «в* гю'

Eye. 31. Bdznice
pomiędzy krzywą korela-
cji dla stanu paeudo-
związanego /linia
ciągła/ oraz stanu rezo-
nansowego dla Se.
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Przy obliczeniach brano pod uwagę 15 fal cząstkowych w obu

kanałach. Całkowanie w płaszczyźnie zespolonych promieni przepro-

wadzono do odległości na osi rzeczywistej 16 fm w odstępach co

C l fm, a następnie w kierunku urojonym do 40 fm. Daje to 2G0

punktów całkowania.

Zmiany parametrów potencjału modelu optycznego w granicach

10% minimalnie wpływają na wyniki dopasowań końcowych poza

zmianami Ug. Dlatego w obliczeniach uwzględniono tylko tę

możliwość zmian.

Obliczony podwójnie różniczkowy przekrój czynny posiada inny

kształt dla różnych wartości J. Dla J = 1/2 mamy rozkład

izotropowy, przy J = 3/2 przekrój czynny w zależności od ©•

zachowuje się podobnie jak funkcja sinus z odpowiednią fazą.

Natomiast bardziej złożony jest kształt przekroju czynnego dla

wyższych krętów /rys. 30/.

Tak więc ze znajomość* funkcji korelacji można zidentyfiko-

wać spin rezonansu, pod warunkiem dobrej jakości danych doświad-

czalnych.

Badając wpływ energii rezonansowej na kształt funkcji korela-

cji, można stwierdzić niewielkie zmiany w charakterze krzywej.

Przykładowo na rysunku 31 przedstawione są krzywe korelacji

dla stanu pseudozwiązanego i rezonansowego /Е л 1 *• = 4.5 MeV/.
4 Sc

Przy obliczeniach prowadzonych przy pomocy metody fal

płaskich /PWBA/ funkcja korelacji jest symetryczna wokół kąta

będącego osią symetrii reakcji. Ta oś symetrii wynika już ze

związków kinematycznych. Obliczenia metodą fal zniekształconych
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daje, przesunięte maksima o pewien kąt 3 ' co pokrywa się z prze-

sunięciem otrzymanym w wyniku pomiarów. Wtedy położenie maksimów

w funkcji kąta zalety głównie od krętu etanu rezonansowego.

Przykładowo jest to przedstawione na rysunku 32, gdzie wykre-

ślono zależność położenia dużego maksimum /oś symetrii/ funkcji

korelacji dla różnych krętów rezonansów.

140"

ЛСГ

Hys. 32. Położenie osi
symetrii w reakcji
40Cafd,n)41ScC6.46 MeV)
w zależności od kret
rezonansu. Linia
przerywana przedstawia,
wynik doświadczalny.

Wyniki doświadczalne dają położenie maksimum w okolicy 149°

/linia kreskowana/ co umożliwia identyfikację krętu jako L = 3-

Błędy oznaczone na rysunku 32 wynikają z przyjęcia o - 20 %

różnych głębokości potencjału deuteronowego, tak aby była

spełniona zależność ^RrH eoEst /ponieważ głębokość

potencjału i jego promień wpływa w sposób decydujący na .przesu-

wanie a£e maksimów w funkcji korelacji/.

«J.F.Valley8 J-.Lang, B.Uuller, P.Marmier, Nuci. Phys.,
Л184 /1972/ 577.
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Analizując krzywe wzbudzenia w przypadku ^°Ca można

zaobserwować, dla energii padających deuteronów w układzie

laboratoryjnym 11 MeV, około 25 rezonansów protonowych.

Ponieważ w większości są one słabe, można było opracować

aaledwi© 7 з nich. Hysunki 33 a, b, с przedstawiają trzy

typowe funkcje korelacji dopasowane do punktów doświadczalnych.

Rysunek 33a jest jednocześnie testem doświadczalnym wykazują-

cym na dobrą izotropowość funkcji korelacji. Wyniki parametrów

zidentyfikowanych rezonansów przedstawiono w tabelce V porów-

nując z innymi danymi z reakcji dwuciałowej.

02

«o*

Eye. 33a. Izotropowa funkcja korelacji dla stanu rezonan-
sowego 1/2" z reakcji 4OCard,n)41Sc(3.47 UeV).
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ЮО"

Rys. 33b. Funkcja korelacji dla stanu 5/2~ otrzymanego
w reakcji 4 0 Ca(d,n) 4 1 Sc{4.95 MeV).

too

Rys. 33c. Funkcja korelacji dla stanu 9/2 otrzymanego
w reakcji 40Ca(ds,n)41Sc(5.04 MeV).
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Rys. 34a. Izotropowa funkcja korelacji dla J!C= 1/2"
i 58Ni(d,n,)59Cu(5.24) .

юо* aoo*

Rys. 34b. Funkcja korelacji dla stanu 3/2* oraz
58Ki(d,n)59Cu£6.52) .
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m
0.1

at

Rys. 34c. Funkcja korelacji dla stanu 5/2+ i reakcji
5SNi(d,n)59Cu(5.85J .

«o*

Bye. 34d. Funkcja korelacji dla reakcji 5SNi(d,nJ59Cu(6.94/'
i st&nu 5/2" /linia ciągia/, 7/2"7przerywana/.



t a b e l k a IY. Stany rezonansowe Cu otrzymane w wyniku
reakcji strippingu ' Mi {d,ny Z\i"(p) ..

E
keV

5240+20
5330130
549Ot3O
5620+20
5710+30
5850120
593Ot3O
6030+30
6120+20
6210+20
6330+20
6410+30
6520±20
6620+30
6750t20
6850+20
6940+20
7120+20
7200+20
7290+20
7400+20
7550+30
7680+30
7820*30
7920+30
8020+30
8100+30
8210+30
8270+30
8390+30

• J *

V2~

1/2"

5/2*

3/2*.5/2*
3/2*,5/2*
5/2",7/2"
3/2*.5/2*

3/2* ,5/2*

3/2*.5/2*

5/2",7/2"
3/2*,5/2*
3/2*,5/2+

3/2*
3/2*

3/2*,5/2+

3/2*,5/2*
3/2*»5/2+

0 .

0 .

. 0 .

O.15±0.03

Г
keV

066 i). 01

27 t u 07

059*0.009

, 0.083Ż0.
O.O3±O.OO5, 0.02 ±0.
0.3 ±0.06

O.5liO.ll

0.85^0.14

0.4910.08
3.4 ±0.5
1.9 ±0.4

1.
4 .

10.8±1.5,

13.016.5
13.OŁ6.5

, C.17 io.

, 0.37 tO,

0.47 ±0.

0.32 +0.
1.9 ±0.
1.0 ±C.

9 10.3
7 tO.7

6.4 11.0

8.0 ±4.0
8.0 1Л.0

•

013
0C4
025

05

09

05
3
15

—
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Wyniki dla 'Ni wymagały znacznie bardziej złożonego

opracowania"3'' ze względu na to, że widocznych było około 30

rezonansów. Opracowano 16 z nich i wyniki przedstawiono w

tabelce IV. Typowe funkcje korelacji są pokazane na rysunkach

34a, b, c, d.

Z tabelki widać, że w procesie strippingu wzbudzane są

głównie stany o krccie 1 = 2. Dla jądra niklu kret ten

odpowiada krętowi przekazanemu przez deuteron przelatujący

w pobliżu powierzchni jądra. Dodatkowo ustawienie licznika

neutronowego pod odpowiednim kątem "©L może preferować

wzbudzenie określonych krętów dla których przekrój czynny

w reakcji strippingu jest największy . Dlatego dla obserwa-

cji różnych stanów nieabgdny jest pomiar przy różnych ustawie-

niach licznika neutronowego.

537/ P.Viatte, Praca doktoraka Nr 5625» ETH, 2jrieh /1975/,
533/ S.MŁcek, P.Viatte. R.ltiiller, J.Lang, J.Unternaherer, A.Buta,

Jahresbericht ETE /Biirich/ 13 /1974/.
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6. P o r ó w n a n i e r e a k c j i d w u

i t r ó j c i a ł o w y c h

6.1 Porównanie wyników doświadczalnych

Badanie etanów rezonansowych występujących w reakcjach dwu-

ciałowyeh charakteryzuje duża prostota wykonania doświadczenia.

Otrzymane wyniki można łatwo zinterpretować kinematycznie, ze

względu na udział tylko dwóch cząstek w kanale wyjściowym. Obli-

czenia, które są tu niezbędne do wykonania są stosunkowo proste,

ale zawierają wieloznaczne rozwiązania.. Pomiar krzywej wzbudze-

nia wymaga zmiany energii, a więc bardzo wielu pomiarów.

W reakcji trójciałowej jeden pomiar dwuparametrycznego

widma dostarcza nam już krzywej wzbudzenia. Ten równoczesny

pomiar gwarantuje nam te same warunki pomiarowe dla wszystkich

dostępnych kinematycznie energii wzbudzenia.

W tabelce V przedstawione są wyniki parametrów stanów

rezonansowych otrzymanych dla reakcji dwu i trójciałowych. Można

zauważyć dobrą zgodność wyników pomiędzy sobą. Ponieważ zdol-

ność rozdzielcza układu detekcyjnego była w reakcji trójciało-

wej ograniczona przes detektor oraz liczbę kanałów dwuparame-

trowego widBa /256x64/ dla niektórych rezonansów /5700 i

6460 keV/ nie uzyskano rozdzielenia, które jest obserwowane

w reakcji dwuciałowej, gdzie zdolność rozdzielcza jest określona

przez akcelerator i tarczę rozproszeniową.

Przy metodzie trójciałowej można było rozstrzygnąć wątpli-
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wośei o spinie rezonansu w dwóch przypadkach /5860 i 5970 keV/ .

W reakcjach dwuciałowych istnieje często wieloznaczność w wyzna-

czeniu spinu J rezonansu przy jednoznaczAym określeniu jego

krętu /w pracy podano wartości spinów odpowiadające minimom

w przestrzeni A /.

V tabeli V widać bardzo dobrą zgodność v energii rezonan-

sowej. Jest to wynikiem precyzyjnego cechowania aparatury

pomiarowej przed przystąpieniem do pomiarów /rozdział 7/-

Obserwowana mała liczba stanów rezonansowych gwarantuje stosowal-

ność używanego w obliczeniach przybliżenia dla pojedynczego

i wąskiego rezonansu.

Rys. 35. . Porównanie

stanów rezonansowych
=o
y Cu dla reakcji dwu-
i trójciałowych.

601/ P.'Viatte, S.Hicek, H.lfiłller, J.Lang, J.Unteroaherer,
CM.Teodoreeću, L.Jarczyk, Hiye. Lett., 12B/1975/ 35.
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T a b e l k a V . Porównanie wyników otrzymanych w r e a k c j i
t r ó j c i a ł o w e j 4 C R ( d r n ) 4 1 S c f p ) z wynikami
uzyskanymi w r e a k c j i dwuciałowej * C a ( p , p ) .

E r
£<Э»пр.,

keV

3470
±20

4950
±20

5040
±20

5700
±20

5860
±20

5970
£20

6460
•20

ЕГ(Р,Р)

a/
keV

3469
±5

4951
±6

5034
15

5651
±5

5706
±6

5869
t7

5972
±9

b/
keV

5863
flO

5966
±10

6432
±10

6466

no

(d,pn)

1/2"

5/2"

9/2*

5/2"

5/2"

5/2"

5/2"

(P,P)

1/2"

5/2"

9/2+

5/2" '

5/2"

(5/2,7/2Г (5/2.7/2Г

(5/?,7/a" {5/2.7/2Г

5/2"

5/2"

Г

fd,pn;
keV

73
+ 10

1.7
±0.4

0.4
10.07

14
±3

8.8
±1.7

2.6
fO.5

18
fi

Г
JP.P)

keV

60
te
1.0

tC. 5

0.4
tO.2

1.0
i0.3

7
13

5
±3

8
12

1.
iO.

5.
t l .

7.
12.

b/

.5
6

6
5

0
5

0
0

gdzie: • a/ D.A.Gedecke, Nuci. fhys., Д134 /1969/ U l , 602/
b/ patrz - 201/.
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Sytuacja komplikuje się trochę gdy gęstość etanów rezonan-

sowych wzrasta. Widzimy to na przykładzie jądra ^ Ni. йа rys.

35 przedstawiono porównanie poziomów otrzymanych z reakcji dwu-

ciałowej /tabelka II/ z trójciałowymi /tabelka IV/.Dc porów-

nania wybrano te poziomy dla których w reakcji (p,p) zredukowana
2

szerokość cząstkowa Гл jest większa niż 10 keV.

Dla obszaru wzbudzenia gdzie gęstość etanów jest mala,można

znaleść porównywalne stany rezonansowe w obu typach reakcji.

Powyżej energii wzbudzenia jądra ' Cu równej 7 MeV obserwujemy

różnice pomiędzy energią rezonansową ponad 40 keV, a więc na

granicy błędów doświadczalnych.

Jak widać w reakcji trójciałowej występują głównie rezonanse

0 krecie 1 = 2 , a są np. tylko dwa o spinie 1/2 /tabela IV/

dla niskiej energii wzbudzenia.

Obliczenia przekroju czynnego dla pierwszego procesu

strippingu pokazały, że dla kątów neutronowych w okolicy 25°

istnieje dla spinu 1/2 bardzo głębokie minimum w rozkładzie

kątowym wylatujących neutronów co daje w wyniku mały wkład do

reakcji pochodzący od tych stanów. Tek więc dobranie właściwych

kątów detektora neutronowego może preferować niektóre spiny

1 kręty stanów rezonansowych dla których przekrój czynny jest

największy.

Ogólnie można zauważyć /rys. 30/> że dla reakcji

Ca(d,n)^ Sc(p) rezonanse o wyższych spinach i kretach mają

większy przekrój czynny tak, że możliwa jest obserwacja tych

rezonansów nawet o małej szerokości.

V przeciwieństwie do tego w reakcji (p,p) /dla małych
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energii protonów/ wzbudzane są głównie spiny 1/2. Wynika to

ze stosunkowo dużego współczynnika transmisji dla fal o niskim

krecie.

6.2 Rezonanse na powłoce i poza powłoką energetyczną

Porównując reakcje dwuciałowe z reakcjami w których wyniku

powstają trzy ciała, należy zwrócić uwagę na efekty związane z

powłoką energetyczną.

W reakcji dwucząstkowej mcżna powiedzieć, że energia jest

zachowana, kiedy zarówno przed jak i po rozproszeniu manry wysta-

rczająco długie przedziały czasu aby tę energię określić. W tym

przypadku pędy dwóch cząstek można umieścić na powierzchni w

przestrzeni pędów /energy shell/. Jeżeli układ dwóch cząstek

jest wytworzony tylko na czas krótki to pewne niezachowanie ene-

rgii jest dopuszczalne ze względu na zasadę nieoznaczoności.

Taki proces nazywamy poza powłoką energetyczną off-energy-shell

/w skrócie off shell/. Mechanizm ten jeet typowy dla reakcji

trójciałowej, gdy powstanie dwóch cząstek zostaje zaburzone w

krótkim czasie przez cząstkę trzecią. W tym przypadku można

znaleść pędy poza powierzchnią określoną przez prawa zachowania.

W opisie teoretycznym reakcji dwucząstkowej, padającą czą-

stkę traktujemy jako pakiet falowy osiągający jądro tarczy znaj-

dujące się w środku układu współrzędnych. Warunek początkowy

dla tego pakietu zależy od czasu. Jeżeli zmniejszymy rozmycie

energetyczne padającego pakietu falowego do granicznych wartości,

to można wyseparować zależność od czasu. Warunki początkowe
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stają się wtedy od czasu niezależne-

Jak to wygląda dla reakcji trójciałowych ?

Weźmy jako przykład reakcję typu A(d,n}(A + p) . Padająca

na jądro tarczy A cząstka d rozrywa sig, tak że oderwane czą-

stka p tworzy z jądrem układ wzbudzony, który następnie rozpa-

da się na cząstkę A i p. Czas życia utworzonego stanu jest

tak krótki, że nie można tu wprowadzić współrzędnych niezależnych

od czasu.

Równocześnie widać, że obszar reakcji trójciałowej jest

ograniczony. Uożliwe jest tu kolejne zderzenie cząstek po roz-

padnięciu się stanu /reseattering/, albo oddziaływanie wylatu-

jącej cząstki n na rozpad utworzonego stanu " ,

Na podstawie tabelki porównawczej /tabelka V/ dla Ca

trudno zauważyć aby występowała różnica w parametrach stanów

rezonansowych dla reakcji on i off shell. Zarówno energia rezo-

nansowa ora» szerokość rezonansu pozostają zgodne w granicach

błędów doświadczalnych. Podobnie jest w przypadku 'Ni.

W wyniku reakcji dwuciałowej a,b informacje o przekroju

czynnym i polaryzacji dostarczają nam wielkości macierzy Г

na powłoce energetycznej /on shell/:

<lfib li(E + iO)ł«J\a> •= A sin SX(B) e
i^X(-s) , /6.V

'parametr (B + iO) oznacza przejście graniczne z płaszczyzny

zespolonej do obszaru rzeczywistego energii. Czynnik A jest

parametrem normalizacji. W odpowiednio krótkim czasie po wytwo-

603/ F.Tabakin, The Two-Body Force in Nuclei, Plenua press NT,,

/1972/ 101. -
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rżeniu stanu macierz T można określić również poza powłoką

energetyczną <b|T(E + ifj[a> w płaszczyźnie zespolonych

energii.

Gzy fakt istnienia procesów poza powłoką energetyczną pro-

wadzi do niezachowania energii ? Mamy przecież przypadki w któ-

rych E a t E b .

Energia jest zachowana przez macierz S, której elementy

określają prawdopodobieństwo w(b •*- a), że asymptotyczna funk-

cja falowa (ba będzie obserwowana w kanale wyjściowym asympto-

tycznie jako

- a) = K"blSla>| 2 . /6.2/

Zachowanie energii jest zapewnione poprzez relację:

<Ъ \ S | a> = <^3(Рь~ P"â  " 2KiS(Bb- Ea)<b a

/6.3/

która gwarantuje znikanie macierzy S przez zerowanie się fun-

kcji S • Wielkość 27Ti przyjęta została podobnie jak używana

v aproksymacji Borna.

Efekty związane z zjawiskami off shell w porównaniu do on

shell można dla reakcji rezonansowych podzielić na dwie grupy.

Podstawowy efekt widzimy w wartości przekroju czynnego dla

różnych krętów wytwarzanych rezonansów. W reakcji strippingu

przekrój czynny rośnie prawie o rząd wielkości przy przejściu

do wyższych krętów o jednostkę /rys. ЭР/, podczas gdy w spręży-

stym rozpraszaniu protonów głównie wzbudzane są stany o krecie
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1 = 0 . Przeprowadzając analizę wyników prowadzącą do wyznaczenia

szerokości rezonansu, można zauważyć małą czułość obliczonych

wyników na zmianę parametrów modelu i stoaowanych ° 0 4' przy-

bliżeń. Już zastosowanie współczynników transmisji do obliczeń

przekroju czynnego off shell odtwarza zadowalająco /do ok. 30°/

doświadczalną wartość przekroju czynnego .

Drugim efektem obserwowanym w reakcji off shell w porówna-

niu do on shell jest różny kształt rezonansu widoczny a krzywej

wzbudzenia. Kształt izolowanego rezonansu zależy, jak to powie-

dziano na początku pracy, od obecności innego typu rozpraszania

/oprćcz rezonansowego/. Przy rozpraszaniu protonów mamy głównie

interferencję z rozpraszaniem kulombowskim. W procesie strippii-

gu możemy obserwować stripping w polu kulombowakim albo jądrowym

interferujący ze strippingiem do stanów rezonansowych.

W pewnych przypadkach obserwujemy duże podobieństwo.w kształcie

krzywych wzbudzenia jak to ma miejsce w porównaniach które prze-

prowadził Fuchs i inni607'' w reakcji 12C(d,n)13N .

Porównując te dwa typy reakcji należy oczekiwać, źe wykona-

nie doświadczenia off shell pozwoli niejednokrotnie rozstrzygnąć

czy obserwowane maksima w krzywej wzbudzenia, dla reakcji dwucia-

łowej, wynikają z powstających stanów w układzie jądro-cząstka,

czy też są one wynikiem efektów interferencyjnych jak np. zja-

wiska Ramsaaera.

604/ K.Mohring, R.Lipperheide, Nuci. Phye., A211 /1973/ 136,

.605/ R.Lipperheide, K.Mohring, Phys. Lett., J39B /1972/ 323,

606/ R.Lipperheida, Phys. Lett., 12B /1970/ 555,

607/ J.arommer, M.Ekpo, H.Fuchs, K.Grabisch, H.Kluge, Phys. Rev.

12C /1975/ 1069. ,
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7. A p a r a t u r a - p o m i a r o w a

3adanie rozpraszania cząstek na jądrach atomowych wymaga

opracowania specjalnej aparatury służącej do wykonania odpowie-

dnio precyzyjnych pomiarów parametrów procesu rozpraszania.

Opracowanie takie powinno opierać si^ na wymaganiach narzuco-

nych przez problem, który następnie analizowany teoretycznie

narzuca określone warunki dla wykonania doświadczenia /rozdział

4 i 5/. niejednokrotnie odpowiednio przeprowadzone doświad-

czenie upraszcza znacznie obliczenia i analizg wyników.

Duże podobieństwo aparatury doświadczalnej używanej przy

pracach z cząstkami alfa /rozdział 3/, deuteronami i protonami

skłoniło autora do bezpośredniego porównania różnych opracowań

aparaturowy ch.

* fizyce jądrowej w skład podstawowej aparatury pomiarowej

wchodzi zasadniczo pięć elementów:

Źródło jonów dostarcza cząstek o określonych parametrach

takich jak: masa, ładunek i energia. Strumień cząstek ze źródła

jest następnie uformowany w kanale wejściowym w taki sposób, aby

w obszarze rozproszeń uzyskać optymalne parametry, korzystne dla

określonego typu reakcji, którą badamy. 3adanie i pomiar wiel-

kości charakteryzujących reakcje przeprowadzamy w kanale wyjś-

ciowym, otrzymując w wyniku interesujące nas informacje. Na

ogół informacje wyjściowe są dane w postaci zespołu cyfr wyma-

gających dodatkowego opracowania, uwzględniającego warunki geo-
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metryczne i kinematyczne doświadczenia, nowoczesna myśl doświa-

dczalna żąda coraz częściej, aby informacja wejściowa nie zawie-

rała żadnego elementu zależnego od obszaru rozproszeń. Vymaganie

to jest możliwe do spełnienia pod warunkiem współpracy w kanale

wyjściowym z maszynami liczącymi.

Podstawowymi wielkościami określającymi źródło z punktu

widzenia badanej reakcji aąi rodzaj cząstki, energia, rozmycie

energetyczne oraz natężenie strumienia cząstek.

Rodzaj cząstek jest określony przez akcelerator, często

również użycie magnesu odchylającego w kanale wejściowym reak-

cji pozwala na eliminacje innych cząstek.

Porównanie przeprowadzono dla trzech używanych źródeł czą-

stek,,

W zakresie energii 23 do 29 MeV używano jako źródła

cząstek krakowski cyklotron U-120 dostarczający cząstki alfa

0 rozmyciu energetycznym około 150 keV i pi-ądach kilku fiA.

Pr.zy wyższych energiach pracowaao z cyklotronem izochronieznym

Uniwersytetu Louvain. la Ueuve w Belgii, który przy prądach około

1 jiA przyspieszał cząstki alfa wytwarzając strumień bardziej

monoenergetyezny /o rozmyciu rzędu 50 keV/. Do przyspiesza-

nia protonów /2 do 8 M»V/ i deuteronów /ok. 10 MeV/ używano

akceleratora typu Tanoem-Van-de-Gr-aaf Instytutu Fizyki Jądrowej

Politechniki Federalnej w Ziirichu /Szwajcaria/ dostarczającego

protony o prądzie kilku setek nA i deuterony do 1 /*A. Rozay-

cie energii protonów, zależne od ustawienia akceleratora było

w granicach 4 keV.

W czasie wykonywania pomiarów niesbedna jes>t znajomość

energii cząstek padających. Metody tu stosowane można podzielić
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w spoeób następujący: a/ metody reakcji jądrowych, b/ spektro-

metryczne, c/ zasięgowe.

Metoda a/ została użyta do kalibracji stali energetycznej

akceleratora typu Tandem przy doświadczeniach z rozpraszaniem

protonów. Pomiar energii w tym przypadku był przeprowadzony

przez wyznaczenie natężenia pola aagnetycznego magnesu odchyla-

jącego. Należało jednak wyznaczyć w sposób bezwzględny wartość

energii dla co najmniej dwóch punktów na skali energetycznej.

Wykoaano to używając reakcji progowej Д1(р,п) dla energii

protonów 5-794 MeV oraz dla '8Kifp,n; przy energii 9.516 KeV"

poprzez rejestrację zmian natężenia neutronów w kanale wyjścio-

wym. Błąd w wyznaczaniu energii tą metodą oceniono poniżej 10keV.

Istnieje szereg metod wykorzystujących zmianę energii czą-

stek rozproszonych w zależności od kąta rozproszenia. Przykła-

dem może być metoda w której porównujemy rozpraszanie niespręży-

ete o znanym Q reakcji z rozproszeniem sprężystym dla dwóch

różnych kątów rozproszenia przy tej samej energii produktów

wyjściowych.

Do metod spektrometrycznych należy zaliczyć pomiar energii

w którym spektrometr magnetyczny, albo wykalibrowany energety-

cznie detektor półprzewodnikowy umożliwia bezpośredni odczyt

energii z otrzymanego widma energetycznego.

Kależy zwrócić uwagę na to, że kalibracja energetyczna

spektrometru półprzewodnikowego dla protonów jest inna niż dla

cząstek alfa i różni się o około 0.2 56. Jest to wynikiem

innego procesu wzbudzeń w półprzewodniku oraz różnego zbierania

ładunku w obu przypadkach. Różnice te są większe jeszcze dla
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cięższych cząstek jonizujących.

Jedna z najstarszych metod polega na pomiarze energi: -rzeź

pomiar zasięgu cząstek /komory Wilsona, klisze jądrowe/.

Metodę te zastosowano, używając jako absorbentu aluminium, przy

pomiarach energii cząstek alfa.

Ha drodze strumienia cząstek ustawiono przesuwane alur.nio-

we absorbenty o znanaj grubości, pokrywającej zakres miirzonei

energii. Zarówno absorbenty jak i znajdująca się za nimi puszka

Farada'a znajdowały siP w polu magnetycznym w celu usunięcia

wtórnych eiektrciicv.'. Wzmacniacz różnicowy mierzył różnicę

prądów, otrzymaną w wyniku przejścia -ząstek przez absorbenty,

pomiędzy absorbentami i puszką Faraday'a, Zmieniając grubość

absorbentó?.1 można otrzymać krzywą zasięgu, a z niej wyznaczyć

energią padających cząstek.

Łietoda zasięgowa w porównaniu z innymi metodami pomiaru

energii pozwala na pomiar energii wysokoenergetycznych cząstek,

wymagając tylko dokładnego pomiaru prądów.

btrumieji cząstek o określonej energii i kierunku jest

formowany w kanale wejściowym. Do tego celu słuńą normalnie

diafragmy /kolimatory/. Zarówno wymiary ćiafragm przepuszczają-

cych strumień cząstek i ich rozstawienie określają kształt plamki

cząstek w obszar-ze rozproszeń. Normalnie wymagamy dużych gęsto-

ści prądów na tarczy. W tym celu nies-ędna jast optymalizacja

ustawienia aparatury pomiarowej w strumieniu cząstek.

Jeżeli tor cząstek z akceleratora jest dokładnie określony,

jak to ma miejsce w cyklotronie izochronicznym i tandemie,

aparaturę pomiarową, a więc położenie diafragm i tarczy rozpra-
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Jaanez* detektor

гт
Rys. 36. Podstawowe elementy aparatury pomiarowej.

ozającej ustala się za każdym razem przy pomocy teodolitu spe-

cjalnie ustawionego wg. znanych piinktów określających położenie

strumienia cząstek. Innym rozwiązaniem jest zamocowanie na osi

strumienia cząstek, w sposób stały, lunetki z krzyżem odpowiada-

jącym dokładnie środkowi strumienia cząstek /tandem/'. Takie

ustawienie pomimt że nym&ga ssmocowanis wielu lunetek /na

każdjji ..jonowodzie/., pozwala na szybką korekcję w procesie mon-

tażu nowej aparatury. Zastosowanie przeźroczystych zaworów

próżniowych na takim jonowodzie pozwala na ustawienie niezależ-

nie od warunków próżniowych, poszczególnych elementów aparatury.

Matody te wymagają aby akcelerator dostarczał cząstki

zawsze w określone-miejsce. Do sprawdzenia tego uźy^a się roz-

budowanego systemu ekranów fluoryzujących, których świecenie,

wskazujące na położenie strumienia cząstek, jest obserwowane

przez przenośne kamery telewizyjne, umożliwiając zdalną korekcję
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położenia strumienia przez odpowiednie ustawienie akceleratora.

Niejednokrotnie jednak zachodzi konieczność uetawienia

aparatury w warunkach zmiennego położenia strum4enia cząstek.

Należy więc ustawić ją podczas pracy akceleratora, tak aby uzys-

kać maksimum prądu przechodzącego przez diafragmy o określonych

wymiarach. Często dla małej aparatury badawczej buduje się

specjalny stolik sterowany zdalnie . W przypadku dużej

komory rozproszeń ruch całej komory zastąpiono przesuwanymi

zdalnie diafragmami. Diafragmy te w kształcie długich szczelin

/rys. 37/ umożliwiały dokładne ustawienie aparatury w warunkach

maksymalnych prądów cząstek.

Mówiąc o ustawieniu aparatury pomiarowej należy wspomnieć

o najstarszym systemie używanym, ze .rzględu na swoją prostotę,

Bye. Л, Ruchome diafragmy kolimujące strumień cząstek

701/ A.Budzanowaki, H.Wojeiechowski, K.Grotowski, S.Uicek,

H.Niowodniczanski, J.Sliż, Report IFJ 310 /1964/.
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nawet obecnie. Aktualne położenie strumienia cząstek jest tu

określone przez wypalenie ustawionych w kolimatorze papierków.

Dużą dowolność w dobieraniu przesłon do układu kolimacyj-

nego zapewnia system zastosowany przy pomiarze rozpraszania czą-

stek alfa w Belgii.

Jonoprzewód uformowano do przekroju prostokątnego /rys. 38/

wycinając na całej długości kilka rowków w które wkładane są

Rys. 38. Schematyczny

rysunek jonowodu z

diafragmami.

przesłony o określonych średnicach otworów. Duża długość

kolimatora pozwoliła dogodnie dobierać właściwe średnice otworów

w przesłonach i ich położenie.

Po przejściu kanału wejściowego strumień cząstek osiąga

obszar, w którym następuje rozproszenie cząstek. W przypadku

rozpraszania na tarczy obszar ten najczęściej identyfikujemy

z komorą rozproszeń.

Zarówno do kalibracji energetycznej jak i do właściwych

pomiarów niezbędne jest użycie kilku tarcz. Często tarcze te
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ze wzglądu na utlenienie albo higrpskopijność powinny znajdować

się w próżni. Te wymagania doprowadziły do wykonania urząćze-

nia tarczowego używanego w dużej komorze rozproszeń.

Zespół sześciu tarcz umieszczony był na przesuwanym /góra-

dół/ pręcie. Równocześnie można było obracać tarczami ustawia-

jąc je w położeniach dogodnych dla pomiarów. Wysunięcia tarcz

do górnego pomieszczenia pozwalał na oddzielenie obszaru górne-

go od komory poprzez zawór próżniowy. ОЬзгаг górny zaopatrzony

był w piecyk do napylania tarcz. Dzięki temu można było bez

zetknięcia tarcz z powietrzem po napyleniu umieszczać je w komo-

rze rozproszeń.

Ze względu na pionowe rozmieszczenie tarcz urządzenie to

charakteryzowały duże wymiary pionowe. Wady tej nie zawierało

| inne urządzenie tarczowe.

i '• Komora tarczowa zawierała w tym przypadku pojemnik z dzie-

I sifcioma tarczami. Tarcze te umieszczono na obrotowym bębnie

z którego można było wprowadzać tarcze oddzielnie do komory

1 rozproszeń bez zmiany warunków próżniowych. System ten by?.

niezawodny, precyzyjnie ustawiając tarcze na <-<i strumienia

cząstek określonej przez kolimator.

Komora rozproszeń swoimi wymiarami i wyposażeniem powinna

być dostosowana do rodzaju reakcji którą badamy.

tfa szczególną uwagę zasługuje wielolicznikowa komora roz-

!. proszeń używana na wiązce izochronicznego cyklotronu. Komora

ta została wykonana dla pomiarów różniczkowych przekrojów

czynnych. Bo takich pomiarów niezbędna jest rejestracja czą-

stek rozproszonych na tarczy pod różnymi kątami.
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Detektory rejestrujące cząstki zostały ustawione w płasz-

czyźnie reakcji, tak aby umożliwić równoczesną rejestrację w

całym zakresie kątów rozpraszania /rys. 39/. Detektory monto-

wane były na płycie przy pomocy specjalnych zatrzasków ułatwia-

jących ich szybką wymianę. Duża liczba detektorów /32/ zapew-

nia równoczesny pomiar, dla różnych kątów rozpraszania, przy tych

Rys. 39. Wielolicznikowa komora rozproszeń.

samych warunkach pracy akceleratora. Pomiar taki ze względu na

znaczną liczbę otrzymanych informacji, jest możliwy tylko przy

zastosowaniu nowoczesnych metod opracowania wyników w kanale

wyjściowym.

Zasadniczo innym warunkom powinna odpowiadać komora rozpro-

szeń przeznaczona do rejestracji reakcji trójciałowej. Już
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warunek trzech ciał narzuca konieczność równoczesnego pomiaru

przynajmniej dwóch cząstek w kanale wyjściowym. Pomiar taki

można wykonać nie -tylko w jednej płaszczyźnie /koplanarny/,

ale również umieszczając jeden г detektorów poza płaszczyzną.

Tak wiec dodatkowo mamy jeszcze jeden kąt obrotu /if/, co

należy uwzględnić w konstrukcji aparatury.

Komorę taką skonstruowano i wykonano w Instytucie Fizyki

Jądrowej Federalnej Politechniki w Ziirichu ' do pomiarów

Rys. 40. Kulista
komora rozproszeń
/foto. M.Markwalder/.

702/ J.Hafliger, R.Uuller, J.Lang, P.Viatte, L.Jarczyfc,
Jahreebericht /1974/.
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korelacji między neutronami i protonami powstającymi w wyniku

reakcji rozszczepienia deuteronu /rys. 40/.

Ze względu na rejestrację neutronów, elementy komory zosta-

ły wykonane tak, aby zapewnić minimalną absorpcję neutronów.

Zespół czterech detektorów protonowych umieszczony był na kon-

strukcji drutowej z możliwością obrotu o kąt в i ip w stosunku

do płaszczyzny reakcji i kierunku określonego przez strumień

cząstek padających i umieszczony na zewnątrz komory licznik

neutronów. Obudowa komory została wykonana z dwumilimetrowej

grubości stalowej czaszy kulistej o średnicy 400 mnu Licznik

neutronów ustawiony został na specjalnym ramieniu i umożliwiał

cn pomiary w granicach od 16° do 135 •

Pomiary absolutnej wartości przekroju czynnego wymagają

znajomości liczby cząstek padających na tarczę. Do określenia

tej liczby służą monitory. Monitor wiązki określa liczbę czą-

stek przez pomiar ładunku który one niosą. Najczęściej pomiar1

ten jest wykonany w puszce Farada'a. Innym typem monitora wią- i

zki jest detektor rejestrujący rozproszone cząstki na tarczy '

w warunkach gdy znamy przekrój czynny na określony mierzony ro-

dzaj rozpraszania. Normalnie tarczą w takim przypadku jest Au,

zaś pomiar opiera się na znajomości przekroju czynnego na rozpra-

szanie kulombowskie. W przypadku dużej komory rozproszeń tarczę

złotą umieszczono za tarczą rozproszeniową, tak aby cząstki roz-

proszone na tarczy złotej były niewidoczne przez układ detektorów

pomiarowych w kanale wyjściowym.

Często w czasie pomiarów grubość tarczy rozproszeniowej,

wakutek ogrzewania się ulegała zmianie /wyparowanie/. Zmiany
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te możemy obserwować stosując tzw* monitor tarczy. Jest to

detektor ustawiony pod stałym kątem /rys.41/ mierzący rozpro-

szone na tarczy cząstki. Liczba cząstek rejestrowanych przez

ten detektor jest, w odpowiednich warunkach, proporcjonalna do

grubości tarczy.

tarcia
rozpraszająca

monitor

oudałko

Feradayb

Rys. 41. Schemat ustawienia monitorów.

'Я czasie pomiarów przekroju czynnego na sprężyste rozpra-

szanie protonów zachodziła konieczność precyzyjnego ustalenia

kierunku cząstek padających." Wynikało to z dużych zmian w obser-

wowanym przekroju czynnym w zależności od kąta rozproszenia.

W tym przypadku zastosowano specjalny układ korygujący. Układ

ten pracował w sposób następujący:. W komorze rozproszeń umie-

szczano po przeciwległych stronach wiązki dwa liczniki. Licz-

niki te mierzyły różniczkowy przekrój czynny pod małymi kątami.
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Jak wiadomo przekrój ten ̂ jest w tym przypadku kulombowski i zale-

ży bardzo silnie od kąta rozpraszania. Pomiar różnicy zliczeń

w obu licznikach pozwalał więc określić położenie wiązki.

Impulsy z liczników podawane były poprzez dyskryminatory na

różnicowy integrator a następnie na przyrząd wskazówkowy odpo-

wiednio wyskalowany. Każda zmiana położenia wiązki trwająca

dłużej niż 1 sekundę była rejestrowana a następnie korygowana

przez operatora obsługującego akcelerator. Dodatkowo wskazania

liczników były rejestrowane przez FDP-15 umożliwiając przepro-

wadzenie dokładnej korekcji na położenie wiązki na tarczy.

System ten współpracował również z integratorem prądu cząstek

rejestrowanych w puszce Faraday's oddalonej od komory rozproszeń

0 ponad 2 metry.

W opisanej aparaturze doświadczalnej rejestrowano zarówno

cząstki naładowane /protony, deuterony, cząstki alfa/ jak

1 neutrony.

Do detekcji neutronów użyto licznika scyntylacyjnego z cie-

kłym acyntylatorem W' ' przy współpracy z fotopowielaczem

Xp-łO4O. Efektywność rejestracji neutronów wyliczono przy pomo-

cy cząstki {stowarzyszonej z reakcji T(p,n) He /Q = -0.76 MeV/

rejestrując neutrony równocześnie z cząstkami JHe. Pomiar ten

normalnie bardzo trudny do wykonania /ćuże tło reakcji konkuren-

cyjnych/ jest możliwy do realizacji tylko przy zastosowaniu

odpowiednich, cienkich /ok. 10 pn/ liczników półprzewodnikowych

rejestrujących tylko He.

Dodatkowo analiza impulsów z licznika neutronowego wymagała

703/ L.Jarezyk, J.Lang, R.lfiiller, J.Unternahrer, P.Viatte,

Jahresbericht ETH /1972/ 180.
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odróżnienia impulsów pochodzących od neutronów i od kwantów

gamma. W tym celu przeprowadzono analizę kształtu impulsów

wychodzących z fotopowielacza przy pomocy specjalnego dyskrymina-

tora czasu narastania impulsu. Impuls szybki 2 dynody fotopowie-

lacza w reakcji (d,np) w koincydencji z rejestrowanym protonem

pozwalał z różnicy czasowej tych dwóch zdarzeń określić /metodą

czasu przelotu/ energię rejestrowanych cząstek.

We wszystkich przypadkach cząstki naładowane rejestrowano

przy pomocy liczników półprzewodnikowych. Były to liczniki z.

barierą powierzchniową wykonane na krzemie typu n o oporności

od 3 do 30 кЯеяи Liczniki o oporności krzemu 3 kftem były

używane równocześnie do analizy energetycznej i czasowej impul-

su. Niska oporność wraz z wysokim napięciem polaryzacji gwaran-

towała szybki czas zbierania ładunku. Zamiast stosować normalny

w przypadku analizy energetycznej sposób uziemiania kontaktu Au,

zbierano z niego impuls szybki poprzez opór 50 A . Różnica w

zdolności rozdzielczej sygnału energetycznego jest w takim

układzie niezauważalna.

Duży koszt pracy akceleratora cząstek doprowadził do opra-

cowania wieloliczoikowych urządzeń, które oproch ekonomii czasu

zapewniają jednakowe warunki w kanale wejściowym dla wielu

kątów rozpraszania. Wielolicznikowa komora umożliwia równoczesny .

pomiar przy użyciu 32 detektorów. Przy pomiarach widm dwipa-

rametrowych /reakcja (d,pn)/ używano czterech zestawów liczników

protonowych w koincydencji z jednym licznikiem neutronowym.

Równoczesna praca detektorów półprzewodnikowych w tym przypadku

była możliwa przy-zastosowaniu specjalnego układu elektronicznego.
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Układ ten dostarczał impulsy do dwóch konwerterów analogowo-

cyfrowych, które były podłączone on-line do maszyny cyfrowej PDP,

wras z zakodowaną informacją określającą między którymi detekto-

rami zaszła koincydencja. W wyniku tego w pamięci maszyny były

segregowane dwuparametrowe widma pochodzące od poszczególnych

detektorów w koincydencji z rejestrowanymi neutronami. Widma

można było oglądać na ekranie displayu w czasie pomiarów, co

umożliwiało natychmiastową korekcję parametrów elektronicznych.

Przykładowo, rejestrowano impulsy pochodzące od generetora

rtęciowego /duża dokładność w wysokości impulsów/ w czasie

pomiarów i w przypadku znalezienia przez PDP-15 odchyłek,

wywołanych np. zmianą wzmocnienia, korekcja była wprowadzana

automatycznie poprzez zmianę ustawień parametrów konwerterów

analogowo-cyfrowych„

fltyndki w postaci dwuparametrowych widm były opracowywane

off-line przez tą samą maszynę cyfrową PDP-15. Opracowanie

polegało na dopasowaniu do otrzymanego widma krzywej kinematy-

cznej oraz wprowadzeniu korekcji na : kształt impulsów, czas

przelotu cząstki naładowanej itp. Aby w wyniku analizy otrzymać

krzywą wzbudzenia przeprowadzono dla każdego kanału protonowego

dopasowanie występujących maksimów w energii neutronowej /rys.

29 / krzywą o specjalnie dobranym doświadczalnie kształcie.

Przy takim dopasowaniu odejmowano tło. Dla różnych energii

protonów obliczono przekrój czynny otrzymując w ten sposób krzy-

wą wzbudzenia dla kątów przy których wykonywano pomiary. Opraco-

wanie tego typu wymagało następnie już bezpośredniej analizy

przez człowieka. Należało porównać występujące w krzywej
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rezonanse dla różnych kątów rozpraszania i przeprowadzić ich

interpretacje. Otrzymana zależność kątowa dla określonego rezo-

nansu dawała funkcje korelacji na poziomie której przeprowadzono

porównanie wyników doświadczalnych z obliczeniami teoretycznymi.

Gały pomiar dla czterech kątów trwał około б godzin.

Pozwalało to przeprowadzić zasadniezą analizę maszynową już

podczas pomiarów. Trudniejsza sytuacja występuje dla pomiarów

krótkich, jak to miało miejsce pray elastycznym rozpraszaniu

protonów.

Pomiar dla jednej energii protonów trwał minutę, a nastę-

pnie wyniki były opracowywane przez PDP-15. Opracowanie polegało

na dopasowaniu kinematyki, a więc położeń maksimów, oraz odtwo-

rzeriu kształtu widma, a więc powierzchni poszczególnych maksi-

mów. Po wymnożeniu przez stałe aparaturowe otrzymany przekrój .

czynny drukowano. W czasie tego opracowania, które trwało ok,

1.5 minuty zmieniano energię tandemu. Poszczególne wyniki były

gromadzone na dysku PDP-15 co umożliwiało obserwację krzywej

wzbudzenia już w trakcie pomiarów poprzez wyjście off-line.

Przy opracowaniu wyników ułożono ponad 25 różnych programów

i podprogramów na maszynę liczącą.

Ha podstawie doświadczeń z różnymi metodami gromadzenia

i opracowywania danych doświadczalnych należy stwierdzić, że

system akwizycji powinien być tak wykonany, aby w chwili zakoń-

czenia doświadczenia otrzymywano dane w postaci przekrojów

czynnych i ich błędów. Warunkiem tego jest opracowanie opty-

malnego systemu obliczeniowego na maszynę liczącą współpracu-

. jącą z doświadczeniem.
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8. P o d s u m o w a n i e

Analizując wyniki otrzymane przy pomocy reakcji tró jc iało-

wej w badaniach etanów rezonansowych należy stwierdzić, że:

1. W wyniku jednego pomiaru korelacyjnego dla tych reak-

cj i wzbudzamy wszystkie stany dozwolone, otrzymając całą krzywą

wzbudzenia w jednym pomiarze.

2. Parametry tak wzbudzanych rezonansów są zgodne z otrzy-

manymi w reakcji dwuciałowej.

3. Charakter zjawisk interferencyjnych jest często inny

dla reakcji .trójciałowej niż dwuciałowej, ułatwiając niejednokrot-

nie obserwacje rezonansów wzbudzonych w reakcji trójciałowej.

4. Reakcje trójciałowe okazały s i ę selektywnym sposobem

wzbudzania wysoko'spinowych stanów jądrowych i mogą być stosowane

jako metoda uzupełniająca przy wykrywaniu i identyfikacji rezo-

nansów protonowych z krętem większym niż zero.

5. Reakcje trójeiałowe mogą być stosowane do badania s ta-

nów rezonansowych układów, których niejednokrotnie nie można

wytworzyć w reakcjach dwuciałowych jak np. n + j£ =fn + r.) + p.
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