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INNLL'DNING 

Vår innsikt i atomkjernenes rike struktur og indre 

dynamikk er i stor grad et resultat av kollisjonsstudier. 

Fram til ganske nylig besto kjernefysikerens utvalg av 

prosjektiler hovedsakelig av de letteste atomkjernene; 

nukleonene, deuteronet, tritonet og alfa-partikkelen. 

Konsentrasjonen om forholdsvis enkle lette prosjektiler (ioner) 

var ganske naturlig i en periode hvor grunnarbeidene i 

kjernespektroskopi og i studiet av reaksjonsmekanismer ble 

utført. Gjennom sin forholdsvis beskjedne påvirkning av 

kjernematerien har de lette ionene først og fremst vært et 

nøkkelredskap til å avsløre fundamentale egenskaper for 

tilstander nær kjernens grunntilstand. Triumfer som avklarin-

gen av de enkelte nuklecners bevegelse, av kjernens kollek

tive rotasjons- og vibrasjonsbevegelser og av samspillet 

mellom disse bevegelsesformene er blitt muliggjort. 

Reaksjonsforløpene i lett-ione induserte roaksjoner 

har stort sett latt seg klassifisere i to hovedgrupper: 

direkte reaksjoner og compoundkjerne (mellom-kjerne) reak-

sjoner. I de raske' direkte reaksjonene er der en sterk 

sammenheng mellom bevegelsen før og etter kollisjonen og 

kjernen forstyrres lite. Reaksjonstiden svarer anslagsvis til 

den tid det tar prosjektilet å passere over en kjernediameter. 

Compoundkjerne reaksjonene er derimot av statistisk natur og 

skjer over et vesentlig lengre tidsrom. 

Forskningsinnsatsen i kjernefysikk har det siste ti-år 

undergått en markant karakterendring hvor tyngdepunktet i 
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reaksjonsstudienc mer oc mer er blitt forskjøvet til tyngre 

og til dels svært tunge prosjektiler. En ny forsknings-

front er blitt skapt, hvor kjernematerien studeres under de 

helt nye fysikalske betingelsene som skapes i de voldsomme 

støt mellom to høyenergetiske, mangepartikkel systemer. 

Etter en serie pioner-arbeid i 1960-årene kom utvik-

lingen av feltet i gang for fullt i begynnelsen av dette ti

år. De aller seneste års nærmest eksplosjonsartede utvikling 

av tung-ione fysikken er et resultat av vesentlige eksperi

mentelle nyvinninger; a) en ny generasjon akseleratorer som 

er i stand til å levere tung-ione stråler med god intensitet, 

og b) nyutviklet deteksjonsapparatur. Vårt solsystem fram

bringer seiv aldri tilstrekkelig høye temperaturer til å 

bringe de tyngre grunnstoffenes kjerner i kontakt med hver-

andre, og menneskets evne til å gjøre dette i laboratorier 

representerer i seg seiv en aldri så liten seier. 

For teoretikere så vel som for eksperimentalister har 

mulighcten for presisjonsstudier med tunge ioner vært en 

enorm stimulans og gitt grunnlag for en rekke nye idéer, også 

for spekulasjoner om eksotiske fenomener forårsaket av kjerne-

materiens spesielle egenskaper og kjernens størrelse. Mange 

av vyene går langt ut over rammen for tradisjonell kjerne

fysikk og kan få betydningsfulle allmenne implikasjoner. 

T.D. Lee har påpekt at mens høyenergifysikken har pumpet sta

dig større energimengder inn i stadig mindre volum (definert 

av elementær-partiklenes størrelse), byr nå tung-ione ^ysik-

ken på muligheten til å studere konsekvensene av stor energi-
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tilførsel til det mye større volum av kjernematerie som 

atomkjernene representerer. 

REAKSJONSTYPER 

De tunge ionene byr med deres mangfoldighet og store 

utvalg av høye ladninger og masser på et rikt spektrum av 

kombinasjonsmuligheter. Kollisjoner mellom tunge ioner lar 

seg ikke på enkel måte inndele i raske direkte prosesser 

oy sene compoundkjerne reaksjoner. Reaksjonsforløp som 

tidsmessig ser ut til å ligge mellom disse yttergrensene er 

av stor betydning og danner bakgrunnen for en hel del av 

entusiasmen i feltet. Det er likevel vanlig å skille ut de 

minst voldsomme reaksjonsforløpene, under fellesbetegnelsen 

"kvasielastiske reaksjoner". I disse prosessene som nærmest 

lar seg sammenligne med de direkte reaksjonene i lett-ione 

fysikken, overføres små energimengder og få partikler mellom 

kollisjonspartnerne. Denne kategorien omfatter således 

elastisk- og uelastisk spredning (eksitasjon) og overføring 

av et moderat antall nukleoner til lavt eksiterte sluttil-

stander. 

De kvasielastiske reaksjonene danner en naturlig bro 

mellom gammelt og nytt område. Disse reaksjonene dominerer 

ved lave energier. Ved høyere energier (vel over Coulomb-

barrieren) blir de mer voldsomme kollisjonsforløp av vesent

lig betydning. 1 stedet for ren fusjonering av de to frag-

mentene til et vanlig compoundsystem, er det stor sannsynlig-

het for dannelse av mellom-system med langt kortere levetid. 
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Ofte er reaksjonsforløpet karakterisert av at en stor del 

av den kinetiske energien i relativbevegelsen blir over

ført til indre fragmentenergi, uten at de kolliderende 

kjernene undergår drastiske masseendringer. Denne viktige 

observasjon som vi skal komme tilbake til/ har son for mangt 

et kjært barn medført uenighet om det mest passende døpenavn. 

Betegnelsen "sterkt uelastiske reaksjoner" vil her 

bli benyttet. Ved de mest sentrale kollisjonene vil 

mer tradisjonell fusjon kunne finne sted. Det kan ofte være 

nyttig å tenke pa de forskjellige reaksjonsforløp ved hjelp 

av ei klassisk trajektorie-bilde som skjematisk illustrerer 

det romlige området hvor sannsynligheten for den enkelte 

prosess er størst. En slik inndeling er angitt i Fig. 1. 

AKSELERATORER 

Utviklingstempoet i kjernefysikk er godt illustrert ved 

hjelp av akseleratorutskiftningene ved vart ledende nordiske 

laboratorium, Niels Bohr Institutet i Danmark. 

I 1935 ble der ved instituttet installert et høyspen-

ningsanlegg på ca. 1MV (millioner volt), og i årene deretter 

en syklotron som leverte deutroner med en energi på ca. 

10 MeV. Disse akseleratorene spilte en betydningsfull rolle 

i studiet av f isjonsprosessen og ble videre benyttet til å 

framstille radioaktive stoffer til pionerundersøkelser av 

biologiske stoffskifteprosesser basert på tracermetoden. 

Under og etter 2. verdenskrig ble der bygget to elektrosta

tiske van de Graaff akseleratorer med spenninger på henholds-

J 
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vis 1.5 og 4.5 MV. Disse maskinene ga muligheter for de 

første studier av Coulombeksitasjons prosessen som kom 

til å spille en nøkkelrolle i utforskningen av kjernenes 

rotasjons- og vibrasjonsbevegelser. 

En ny type van de Graaff, den såkalte tandem aksele

rator, ble kommersielt tilgjengelig i slutten av 1950-årene. 

I denne type maskin blir spenningen utnyttet to ganger, 

først ved akselerasjon av et negativt ion som så omdannes til 

et positivt ion og akselereres videre av den samme spennin

gen. En maskin av denne typen ble i 1959 installert i insti

tuttets nybygg på Risø, opprettet for dette formål. Denne 

første tandem ble så ca. 10 år senere skiftet ut med en 

større tandem med en maksimal spenning på omkring 9 MV. Tan

dem anlegget muliggjorde omfattende undersøkelser til belys

ning av kjernenes elementære eksitasjoner og til utforskning 

av nye sider av fisjonsprosessen, knyttet til kjernenes 

skallstruktur. 

Tandem anlegget på Risø ble også benyttet til en del 

tidlige tung-ione studier med karbon og oksygen ioner som 

prosjektiler. Det var imidlertid på et tidlig tidspunkt klart 

at tung-ione fysikken ville kreve større akseleratorer. Ved 

flere tandem installasjoner i USA og Europa ble således i 

første halvdel av 1970-årene maskinene modifisert til å ope

rere ved spenninger opp til 13 MV. Nye maskiner av denne 

typen ble også bygd. En vesentlig del av de spektroskopiske 

tung-ione studiene skriver seg fra disse anleggene. 

Tandem maskinene er blitt vesentlig forbedret i de 

senere år. Seiv om maksimum energien for svært tunge ioner 
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er bcgrenset, leder disse maskinene fremdeles hva angår 

presisjon og fleksibilitet i måleoperasjonene. I Daresbury i 

England bygges for tiden en 45 m høy vertikal tandem som er 

prosjektert for en terminalspenning på 30 HV. Videre er en 

foldet tandem type med en mer kompakt og mekanisk sett stabil 

geometri som illustrert i Fig. 2, under bygging i USA og 

Japan. Et dansk forslag om en 25 MV akselerator av denne ty

pen/ plassert på Risø, behandles for tiden. Et slikt forsk-

ninyssenter i Danmark vil gi vesentlige ringvirkninger og 

også bli av stor betydning for utviklingen av norsk kjerne

fysikk. 

De mer voldsomme tung-ione kollisjonene har hittil vært 

studert hovedsakel.Lg ved hjelp av syklotroner, synkrotroner 

eller lineære akseleratorer. Til den siste kategorien hører 

UNILAC-maskinen ved GSI i Darmstadt i Tyskland. Skandina

viske fysikere har deltatt som brukergrupper ved dette sen

teret i de to år maskinen har vært i drift. Franske fysikere 

har i likhet med tyskerne gått sammen om et stort laborato

rium i Caen i Normandie. Akseleratoren, som bærer navnet 

GANIL (Grand Accélérateir National d'lons Lourds) vil i 

hovedtrekkene bestå av to identiske isokrone separerte sektor 

syklotroner. Fig. 3 gir et innblikk i prosjektil- og energi-

områdene for de nevnte maskinene. Også angitt er området for 

den såkalte DEVALAC ved Lawrence Berkeley Laboratory i USA. 

Denne komplekse giganten produserer de høyeste energier for 

tiden (opp til flere GeV/nukleon) og er en kombinasjon av Berke

ley Bevatronen og den lineære akseleratoren SUPER-HILAC. 

Som et apropos kan det være verd å nevne at det i be-
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yynnelsen av 1970-årene forelå planer om et felles nordisk 

tung-ione laboratorium, NORDAC. Planen var å benytte 9 MV 

tandemen i Risø som injektor til en ny stor syklotron. Av 

beviiyninysmessige grunner ble som kjent dette prosjektet 

skrinlagt. 

DETEKSJONSUTSTYR 

De tunye ionene har satt nye krav til registrerings-

utstyret og vesentlige framsteg har funnet sted. Utviklin-

gen av deteksjonsutstyr for registrering av reaksjonsproduk-

tene fra de voldsomme kollisjonsprosessene er således et 

felt som i innsats og til dels apparaturtyper har fått felles

trekk med elementærpartikkelstudiene. Vi skal her nøye oss 

med å gi et eksempel på den høye kvaliteten som er oppnådd i 

spektroskopiske studier av kvasielastiske reaksjoner. Fig. 4 

viser et eksperiment med lavt reaksjonstverrsnitt, utført ved 

Brookhaven National Laboratory (USA). En 1 2 C beam fra tandem 

van de Graaf-maskinen ble brukt til å bombardere et tynt målob-

jekt av wolf ram og reaksjonsproduktet 1 ( ,C ble detektert ved 

hjelp av et magnetisk spektrometer• 

Det 

gode resultatet er betinget av den høye oppløsningen og store 

romvinkelen for spektrometrst. Den benyttede spektrometer-

typen ble utviklet av den norskfødte H. Enge (professor ved 

M.Z.T. i USA.) og medarbeidere. 



KVASIELASTISKE REAKSJONER 

Studiet av kvaslelastiske tung-ione reaksjoner kan 

sies å ha to siktemål: a) De representerer et mulig nytt 

reciskap for kjernespektroskopi, og b) En bedre forståelse 

av disse prosessene vil kunne bli avgjørende for en avkla

ring av mekanismene i de mer voldsomme reaksjonsforløpene. 

Så tidlig s..,i.i for mer enn tjue år siden foreslo 

G. Breit oy medarbeidere eksperimenter med tung-ione pros

jektiler for å belyse teoretiske problemstillinger knyttet 

til partikkel-overføringsreaksjoner. Seiv om en del eksperi

mentelle pioner-studier ble foretatt i 1960-årene, skriver 

de fleste spektroskopiske studiene seg fra dette ti-år, 

spesielt hva angår partikkel-overføringsreaksjoner. En vik

tig drivkraft med røtter i 50- og 60-årenes semiklassiske 

teorier har vært nysgjerrigheten etter å avsløre om tung-

ionenes adferd lar seg beskrive ved hjelp av enkle semi

klassiske bilder. Vesentlige semiklassiske trekk er blitt 

funnet i reaksjonsmønstrene. Seiv om kvantemekaniske metoder nå 

er praktisk gjennomførbare ved beskrivelse av kvaslelastiske pro

sesser/ har de semiklassiske metodene bidratt vesentlig ved 

billeddannelse av reaksjonsforløpene. Denne informasjon er 

av stor verdi med henblikk pa etablering av et erfarings

grunnlag som kan komme til nytte i arbeidet med de mer vold

somme reaksjonene. 

Lett-ione induserte reaksjoner er fremdeies vårt vik-

tigste spektroskopiske redskap. Nytteverdien av tunge ioner 

til dette formål har fra flere hold vært møtt med adskillig 



skepsis. Den seneste utvikling har lmidlertid gitt løfter 

for framtiden. Som spektroskopiske redskap står lett-ione 

og tung-ione reaksjonene ikke i et direkte konkurransefor

hold. De supplerer i stedet hverandre7 dels på grunn av 

vesentlige dynamiske forskjeller. De nye dynamiske trekk 

skyldes i vesentlig grad det sterke elektrostatiske feltet 

mellom to kolliderende tunge ioner. Dette feltet er av så 

stor betydning for relativbevegelsen og reaksjonsforløpet 

at den sakalte Coulomb-barriere benyttes som referanseenergi 

for energien forbundet med ionenes relativbevegeJ.se. (Cou-

lomb-barrieren er den elektrostatiske potensielle frastøtnings-

energi for en konfigurasjon hvor ionene berører hverandre). 

En rekke studier av reaksjoner med energi både under og over 

Coulomb-barrJeren er nå blitt foretatt. Et spørsmål som er 

blitt viet en hel del interesse har vært spørsmålet om hvor 

langt ned i energi en må gå for at minimumsgapet mellom 

kjerneoverflatene skal være stort nok til å garantere rene 

Coulornb-ef f ekter. Et gap på minst, en kjerneradius ser ut 

til å være påkrevd. Interessante malinger av elektromagne

tiske momenter er blitt foretatt i dette lavenergiområdet. 

Ved hjelp av tung-jone indusert Coulomb eksit.asjon har 

man vært i stand til å produsere og identifisere tilstander 

i yrast området med spinn (I) opp mot 30 enheter. 

(Det laveste nivå for gitt I kalles yrastnivået, og samlingen 

av disse nivå som funksjon av økende I kalles yrastlinjen). 

Ordet yrast er et superlativ av det svenske ordet yr, som på 

norsk er det samme som ør, dvs. svimmel. 

http://relativbevegeJ.se
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Spektroskopi i dette området representerer en attraktiv ut

fordring ,og observerte fenomen som den markerte endring av 

rotasjonsspekteret for deformerte kjerner med A ~ 160 og spinn 

1 — 2 0 (populært kalt "back-bending") er allerede blitt be

lyst fra flere teoretiske angrepspunkt. Spesiell interesse 

er knyttet til spektroskopi i området like over yrastlinjen. 

I dette området er kjernen fremdeles kald, til tross for at 

den er høyt eksitert, siden nesten hele eksitasjonsenergien 

er knyttet til rotasjonsbevegelsen. Man skulle således for

vente et eksitasjonsspektrum som minner om spektret nær 

grunntilstanden; muligheten for at kjernestrukturen har en 

mer drastisk respons på økt rotasjon er imidlertid et av de 

interessante spørsmål. 

Studiet av interferens fenomener forårsaket av kon

kurransen mellom det repulsive Coulomb felt og det tiltrek-

kende kjernefeltet er et av de rike felt som vi ennå bare 

har sett toppen av. Vi har hittil fått verdifull informa

sjon om vekselvirkningen mellom de kolliderende ionene, men 

har også funnet avhengighet av detaljerte egenskaper til de 

nivåene som eksiteres. I systemer med lett eksiterbare 

kollektive bevegelser har behovet for en detaljert beskrivelse 

av samspillet mellom flere reaksjonsfcrlvp stadig kommet 

klarere fram, dvs. vi må ta med mulighet-. n for at en viss 

sluttilstand kan nås via flere mellomtilstander. Disse fler-

stegs reaksjonsforløp, som ofte tidlige .e ble sett på som 

uønskede komplikasjoner, kan produsere enkle og forståelige 

interferensmønster med stor følsomhet overfor den underlig-
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gonde kjornestrukturen. Eksempler på slike interfcrens-

mønster er gitt i Fig. 5. 

Sammenliknet med lett-ioner viser vinkelfordelingene 

for tung-ione induserte overføringsreaksjoner ofte mer mar

kert avhengighet av hvilken mekanisme, en-stegs eller mange-

stegs, som dominerer. Disse reaksjonene har således velut-

viklede "stifinner"-egenskaper og gir verdifull informasjon 

for analyser av korresponderende lett-ione induserte reak

sjonar. 

En anseelig mengde en-nukleon overføringer er også blitt 

foretatt så vel som alfa-partikkel overføringer. Det vil gå 

for langt å komme inn på disse i detalj. Vi må her nøye oss 

med å si at mens mye av datamaterialet har latt seg forklare, 

gjenstår fremdeles en rekke interessante uløste problemer. 

Naturen seiv ser ikke ut til å produsere noen grunn for ar-

beidsledighet på dette området. 

STERKT UELASTISKE REAKSJONER 

Disse reaksjonene ble først observert av Kaufmann 

og Wolfgang for vel femten år siden, men det er i dette 

ti-år at fenomenet er blitt viet den helt store interesse. 

Spøkefugler har sagt at disse prosessene er naturens trøst 

til fysikerne for hittil ikke å ha avslørt super-tunge kjerner. 

Mer seriøse uttaleiser påpeker at vi her har å gjøre med et ene-

stående scykke fysikk av allmenn interesse, nemlig dempnings-

(relaxation) prosesser i små kvantesystem som opprinnelig er 

langt fra likevekt. 
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Den eksperimentelle informasjon om de sterkt uolastiske 

reaksjonene kan kortsummeres i følgende punkter: 

1) Identiteten til de kolliderende kjernene bevares i store 

trekk, seiv om 2) et betydelig antall nukleoner kan bli 

overført. 3) Vinkelfordelingen er sterkt anisotrop og gjen

speiler karakteristiske egenskaper for raske perifere kolli-

sjoner med vekselvirkningstid i området T, ~ (10 2 0...10 21) 

sek. 4) En stor del av den totale relative energi over 

Coulomb-barrieren blir overført til indre frihetsgrader 

("fragment oppvarming") pa mindre enn 10 sek.. 5) På grunn 

av fraymentenes høye eksitasjonsenergi observeres bare midlere 

størrelser. Fig. 6 sr et av mange eksempler. Et interessant 

spørsmål har vært om man ut fra eksperimentelle data kan be

stemme en tidsskala for energioverføringsprosessen. I et 

enkelt og populært bilde er vekselvirkningstid og avbøynings-

vinkel 9 , blitt knyttet sammen ved T. . ~ 19 - 6 . I-(Se Fig.1) 
obs * int ' ss obs' 

Veksel vir kn ingst iden øker med av tåge tide avbøyningsvinkel. 

Sanunenhengen ser imidlertid nå ut til å være noe mer kompli

sert i lys av den seneste tids data. 

Det grunnleggende teoretiske problem ser ut til å bestå 

i at både kollektive og singelpartikkel frihetsgrader må in-

kludercs samtidig. En rekke framgangsmåter er blitt prøvd, 

med mer eller mindre suksess. En del av disse modellene er 

av klassisk natur som friksjonsmodeller for energioverføringen, 

og rullings-, glidnings- og sammenlimnings-modeller for kjer-

nenes bevegelse i kontaktperioden. Andre modeller er av 

kvantemekanisk karakter som tidsavhengig Hartree-Fock teori 

elle'" modeller for energiabsorpsjon gjennom kollektive sving-
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ninger. llydrodynamiske teorier og mikroskopiske transport-

teorier er også gjenstand for stor interesse. En skikkelig 

vurdering av de forskjellige teorier mot hverandre har hittil 

vært vanskelig og nye data ser ut til å være påkrevd. 

EKSOTISKE FENOMENER 

Finnes super-tunge atomkjerner? Dette er et av de spørs

mål som har gitft opphav til tung-ione fysikkens raske fram

drift. I dag kjenner vi 106 grunnstoffer og ca. 1500 isotoper. 

I et (Z = protontall, N = nøytrontall) - diagram danner disse 

et smalt, langstrakt nes i sjøen av ustabilitet overfor decay-

prosesser. Se Fig. 7. Den økende Coulomb frastøtning med 

økt protontall som resulterer i alfa-decay og fisjon, har så-

ledes gjort det vanskelig å forlenge neset mot høyere Z-verdier. 

Teoretikere har imidlertid forutsagt eksistensen av en øy 

eller en serie av øyer, av relativt stabile kjerner utfor ne-

sets odde, basert på argumenter om lukkede skall-strukturer. 

De fleste forutsigelsene har konkludert med at kjernene rundt 

298 

.g.114 skulle ha de beste stabilitetsegenskapene. Til tross 

for ekspedisjoner av mange slag mot det nye "India", og ad-

skillige rop om land i sikte, finnes det ennå ikke noe klart 

bevismateriale for eksistensen av super-tunge kjerner. 

Bølgene fra den seneste rapport fra Gentry et al. fra somme-

ren 1976 ser nå ut til å ha lagt seg etter at gruppens Rønt

genstråle data nå er blitt gitt en mer konvensjonell forkla

ring enn forårsaket av eksistens av supertunge kjerner. 
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1'orsøk på å produsere disse kjernene ved hjelp av tung-ione 

kollisjoner ved de nye akseleratorene vil helt sikkert 

fortsette. Hittil har iraidlertid resultatet vært lite opp-

løftende og tverrsnittet for produksjon av super-tunge kjer-

ner, om de finnes, ser ut til å være svært lite. Fusjon av 

de kolliderendo raassene til et super-tungt compound-system 

ser ut til å være en svært lite sannsynlig prosess. 

Et svar på spørsmålet om eksistens eller ikke-eksistens 

av super-tunge kjerner er av vesentlig interesse. Mange 

kjerne- og atomfysiske teorier som gir sammenfallende svar 

for de kjente elementene gir helt forskjellige resultater når 

de ekstrapoleres til de super-tunge områdene. Seiv om disse 

kjernene aldri kan framskaffes kan jakten på derti gi overras-

kelser av like så stor interesse, jfr. oppdagelsen av Amerika. 

Av andre spekulasjoner som vi bare har plass til å 

nevne ved navn er spørsmålene om eksistensen av super-tett 

kjernematerie og videre sjokk-bølgedannelser i kjernematerien 

under tung-ione kollisjoner. Disse idéene venter ennå på 

eksperimentell avklaring. Derimot er "ild-kule"-liknende 

fenomener blitt observert i høyenergetiske sentrale kollisjo

ner ved BEVALAC-senteret i California. I ildkulemodellen er 

det kun nukleonene i den lokale kollisjonssonen mellom 

prosjektil og target som antas pavirket i vesentlig grad; de 

resterende fragmentdeler opptrer kun som tilskuere. Nukleo

nene fra kollisjonssonen danner en "ildkule" som eksploderer. 

Denne modellen har i overraskende grad vært i stand til å be

skrive trekkene i de innsamlede data. 

Det har i den senere tid vist seg mulig å produsere 



atomkjerner med opp mot hundre spinnenheter 

ved hjelp av tung-ione kollisjoner. Dette ser ut til å 

være en tilnærmet grense for hvor mye spinn 

kjernen kan tilføres før den blir ustabil overfor fisjon. 

For svært høye spinn er det grunn til å anta at 

de klassiske sentrifugalkreftene vil indusere en fasongfor-

andring mot oblat diskos fasong om rotasjonsaksen, slik 

tilfellet er for jordkloden. Dette er en rotasjonsform som 

or helt forskjellig fra den vi møter i lavenergispektret 

for en deformert kjerne, hvor rotasjonsaksen er vinkelrett 

pa synimetrsaksen. Muligheten for eksistensen av slike yrast 

tilstander med relativt lang levetid undersøkes for tiden; 

deres decay vil gi oss informasjon om kjernens rotasjons-

egenskaper ved svært høye spinn . 

Vi vil avslutte med å nevne et prosjekt med mulig fram

tidig betydning for vår energiproduksjon; det foreligger nå 

forslag om å benytte en tung-ione stråle av f.eks. uran ioner 

med omkring 200 MeV/nukleon til å starte en termonuklear 

deuterium tritium fusjonsprosess. En stråle med adskillig 

større intensitet enn det man i dag kan frambringe er imid-

lertid nødvendig. Der finnes imidlertid adskillig optimisme 

blant de forskere som arbeider med slike prosjekt. 

AVSLUTTUNDJi BEMERKNINGER 

Vi har kun vært i stand til å gi en smakebit av et 

felt i sterk utvikling, og nødvendigvis i temmelig kvalitativ 

form. 
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Til avslutning kan det være på sin plass å peke på spenn-

vidden i tung-ione forskningen. Tung-ione fysikk begren-

ser seg ikke til kjernefysikernes tradisjonelle område. 

En hel del av den spennende utviklingen skjer i atomfysikk 

og i grenselandet mellom atomfysikk og kjernefysikk. Jeg 

vil i denne sammenheng henvise til J.M. tlansteens artikkel 

i dette tidsskrift for kort tid tilbake. Tung-ione fysikken 

er videre blitt en vitenskap med store innvirkninger på et 

helt spektrum av arbeidsfelt, grunnforskning så vel som an

vendte fag, med spennvidde fra grunnleggende fysikk til bio

medisin og teknologi som materialvitenskap. Mange av disse 

anvendelsene er fremdeles i sin spede barndom, men stor 

optimisme er til stede. Det er derfor grunn til å vente at 

den fremtidige utvikling vil avsløre adskillige spennende 

overraskelser. 
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FIGURTEKSTER 

Fig. 1 Klassisk bane-bilde av forskjellige reaksjonsforløp 

i tung-ione kollisjoner. 

Fig. 2 Et skjematisk bilde av en 25 MV foldet tander- van de 

Graaff akselerator. 

Fig. 3 Swiateckis terrengkart for tung-ione foncmener. 

Klassifiseringen er basert på entjrgi/nukleon og masse-

tall (egentlig radius) for prosjektilet. De tre 

karakteristiske masse-senter energiene 20, 140 og 

930 MeV/nukleon er estimater for overgangene mellom 

subsoniske, supersoniske, mesoniske og relativistiske 

områder. Ved kryssing av et skravert band forventes 

en kvalitativt endret fysikk hvor nye fenomener kan 

opptre. De inntegnede linjene (1) og (2) indikerer 

maksimum energiene for henholdsvis UNILAC og GANIL. Det 

lukkode området (3) angir operasjonsområdet for BEVALAC. 

Fig. 4 Spektrum fra reaksjonen ' a GW(' 2C,' ̂  C) ' 8 ""W med prosjek-

tilenergi 70 MeV,registrert ved hjelp av et magnetisk 

spektrometer. 

Fig. 5 Eksempel på interferens mønster. Vinkelfordelingene 

svarer til populasjon av de tre laveste medlemmer av 

grunn-tilstandsbandet i den deformerte kjernen l a ,*W, 

ved hjelp av reaksjonen ' " 6W(' 2C , ' "O ' B * W. Hvis over-

føringen av de to nøytronene til 2 og 4 tilstandene 

skyldtes samme mekanisme som for populasjonen av grunn-

tilstanden, ville disse vinkelfordelingene også ha 

samme klokkeform. I stedet observeres markerte inter

ferens minima. Disse er forårsaket av den store sann-

synlighet for inelastisk eksitasjon i disse kjernene. 

Denne eksitasjonsmuligheten medfører at fler-stegs 

prosesser som involverer eksitasjon underveis, konkurre

rer sLorkt med den direkte overføring. 

Fig. 6 Konturtegning for masse og energi fordelinger. for reak-

sjonsproduktene i reaksjonen 6 3 C u + 1 9 7 A u . De kvasi-

elastiske massekonsentrasjonene er tydelig adskilt fra de 

mer lavenergetiske produktene fra de sterkt uelastiske 

reaksjonene. 

Fig. 7 Illustrasjon av kjente og antatte stabilitetsområder 

for atomkjerner. 
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