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Streszozenle 

Omówiono zagadnienie mikroskopowego nodelu optycznego dla 
elastycznych zderzeń jądrowych przy średnich energiach. 
Przedstawiono metodę konstrukcji potencjału optycznego, pole¬ 
gającą aa wykorzystaniu szczególnych własności rozproszenia 
kwantowego w granicy eikonalnej. Otrzymany potencjał wyraża 
się przy pomocy jądrowych funkcji falowych i amplitud rozpro¬ 
szenia irukleon-nukleon. Ma on charakter dynacdczny, gdyż 
zawierająo efekty wielokrotnych rozproszeń dopuszcza możliwość 
poćrednioh wzbudzeń jądrowych tarczy i pocisku. Pokazano, że 
uzyeie tego potencjału w dokładnym równaniu falowym odpowiada 
uwzględnieniu najważniejszych mechanizmów występujących w 
zderzeniu cząstek złożonych. Mikroskopowy model optyczny 
jest z powodzeniem zastosowany do analizy elastycznego rozpro¬ 
szenia protonów i oząstek U. na jądrach atomowych w zakresie 
energii 300-1000 MeV/ nukleon. Dynamiczny potencjał optyczny 
stanowi tam wyraźne ulepszenie w stosunku do eikonalnego 
modelu Glaubera i statycznego potencjału optycznego Watsona. 
Zbadano możliwość rozszerzenia mikroskopowego opisu oddziały¬ 
wania proton-jądro przez uwzględnienie zależności spinowych 
amplitudy elementarnej i efektów wymiany typu Hajorany. 



Hie problem concerning a microscopic optioal model for 

the elastic nuolear- oollision* at medium energie* are discussed. 

Ve desoribe the method for constructing the optioal potential 

whioh nakes use of the particular properties of quantum scat¬ 

tering in the eikonal limit. The resulting potential is 

expressed in teras of the nuclear wave functions and the 

nuoleon-mioleon scattering amplitudes. \. Ibis potential has 

a dynamic character since by including the effects of smltiple 

scattering it allows for the possibility of intermediate 

excitations of the projeotile and target nuclei. The use of 

the potential in the exact wave equation aooounts for the 

most important mechanisms present in the collisions between . 

composite particles. j The microscopic optical model was 

successfully applied in the analysis of elastio scattering 

of protons and o( -particles on atosdo nuclei in the energy 

range of 300-1000 fceV/nuoleon/) H»e dynamic optioal potential 

in this oase represents a considerable improvement over the 

eilconal Glauber model and the static, optical potential of 

Vatson. The possibilities -*e extendable miorosoopio description 

of the, proton-nucleus interaction by considering the spin 

dependence of the elementary amplitude and the Majorana exchange 

effeots were investigated.. 



Содержание 
В работе рассматрибаются вопросы микроскопической оптической 

модели при промежуточных энергиях. Предложен метод конструкции 
оптического потенциала, в котором используется особые свойства 
квантового рассеяния в ейкожалыгом пределе. Полученный потеж-
циал выражается с помощью ядерных волновых функции и амплитуд 
нуклон-нуклоиного рассеяния. Потенциал имеет динамический хара¬ 
ктер и блогодаря тому что содержит эффекты многократных рассея¬ 
ний допускает промежуточные ядерные возбуждения мишени и налета¬ 
ющей частицы. Показано, что применение этого потенциала в точ* 
жом волновом уравнении соответствует учёту важнейших механизмоз 
присутствующих в соударениях сложных частиц. Микроскопическая 
оптическая модель успешно применена к анализу упругово рассеяния 
протонов и <к-частиц на атомных ядрах в пределе энергии 
300-4000 Мэв/нуклов. Динамический оптический потенциал является 
здесь значительным усовершенствованием в сравнении с эйкональной 
моделью Глаубера и статическим оптическим потенциалом Уотсона. 
Исследуется возможность расширения микроскопического описания . 
взаимодействия протон-ядро путьём учёта спиновых зависимостей 
элементарной амплитуды и эффектов обмена типа Майорана; 
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Resdslal 1 
YlfiOKADZEMZS 

Rosprossenle jądrowa niskich energii opisuj* ale saswyosaj 
pray pomoey modelu optyosnego [Ho 63, 66 ] • V modelu tym 
skomplikowane odrtzi a lywanla, miedzy osąatką-pooialri— a, posz¬ 
czególnymi nukleonami jądra, tarosy reprezentuje pandas, lokalny 
potanejał arosproaBaxda o ayaatrll kolia taj. Mam* aodaln 
ódwolnja ale do analogii rosproasaaia. jądrowaco s rozprosz*-
aiaai światła na kuli s pó2praa£roosyatago smt*risJtu, która 
oafśoiowo salasraja syiatlo, a osfiolowo ja poohł*nla, 

Potanojal amdaln optyos&ago jaat pot*nojał— saspolonjnn; 
jago esaió nrojosaa oplatają prooaay absorbojl osąatak w taroay 
jądrowaj. Ola osąatak Jłaladowa&yoh potanojał aodalu optycan©-
go savi«ra oddslaływanla •laktroatatyosnat a dla osąatak obda-
rzonyoh. spinam równi** osaió salasną od aplit̂ , prsyjawwaną 
saswyosaj w postaoi oddaiaływanla apln-orbita /"lii/. Fara-
aatry mod*lu optyosaagof okrailająo* głębokość, saaieg 1 
kształt poasenagólnyeh osfśol potańojału, otrsysntja się z do-
paaowań krsywyoh taoratyosnyon do danyob doświadosalnyoh rós-
niozkowago przekroju osyanego rozproszenia elastycznego 
(Le* /dSL (6) f całkowitego przekroju czynnego na reakoje 6̂  oraz 
polaryzaojl P/6/« iniiliza teoretyczna, polega tutaj na wlelo-
krotnyia rozwiązywaniu równania, falowego Sebrddiagera. s zadanym 
potanojałaai rozproszenia i zaradnej optymalizacji jego parame¬ 
trów. 

Od azeregu lat czyniona aą próby [Bo 7fi] stworzenia mikros¬ 
kopowych podstaw modelu optycznego. Jaat to zadanie niezwykle 
trudna, gdyś przy niskioh energiach ruch osąstkl rozproszonej 
jest silnia aprsesony s dynamiką jądrową taresy. Złożoność 
problem kanałów sprzężonych uniemosllwia nassym sdanlem skon¬ 
struowanie poprawnego mikroskopowego potencjału optycznego. 



Dlatego model optyozny przy niekioh energiaob. aa zasadniczo 
Charakter fenomenologiozny* Próby uproszozonego opisu mikros-
kopowego aają jednak znaczenie jakościowe przyozynlająo się do 
ograniczenia liozby.i zakresu zmienności parametrów Modelu. 
Główną zaletą opisu fenomenologieznego Jest prostota formalna; 
przy pomooy kilku parametrów potencjału optycznego można sinter-
pretować różnorodne dane dośwladozalne* Model optyczny ułatwia 
usystematyzowanie bogaotwa wyników doswiadozalsyoa dla ró*nyob 
energii oząstek boabardująoyob i w sserokia sakresie liosb 
naaowyob tarozy. Pozwala on równie* prsewldywaó własnośoi ros. 
proszenia jądrowego w nowych warunkaoa do^wiadosalnyoh. 

Dla energii rzędu kilkuset MeT uzyoie modelu optycznego 
jest mniej popularne* Vi.ąse sie to z trudnośoiaai nmeryoznyBi 
v rozwiązywaniu równania Sohrddingera. Jak wiadoso /p. przy¬ 
pis B/f amplituda rozproszenia elastycznego wyraża sie * 
giea fal oząstkowyen: 

gdzie F̂ , jest wieloaianem Łegendraf a d( - przesunieoiea fazo¬ 
wym odpowiadający* orbitalnemu aoaentowi pędu 1. Maksynalna 
wartość 1, na której aożna zakończyć suBOwanie tego szeregu 
zależy od zasięgu potencjału i wartosoi. pędu p. Trudooiei 
obliczenia amplitudy rozproszenia Metodą fal oząstkowyon rosną 
ze wzrostem energii, a także rozmiarów oddglaływująoycb. oząstek* 

Fakt, ±e przy wysokich energiaob. liozba fal oząstkowyon 
jest duża, a rozproszenie ma mlejsoe głównie pod małymi tatami 
0t pozwala sumowani* po 1 zastąpić całkowaniem po parametrze 
zderzenia b /pb «* 1 + i/2/ oraz przybliżyć wielomiany Legendra 
funkcją Bessela, Jak następuje: 

1 
10 



gdzie q s 2p sin 8/2 jest przekazem pędu v układzie środka 
masy* Vynika stąd wyrażenie na amplitudę elastycznego rozpra¬ 
szania w postaci oalki Pouriera-Bessela: 

Tak więc v reprezentacji parametru zdarzenia /i,k/ Jedna ftm-
koja Y /*/ aaatępuje dtalą ldLezbe prz«*ualęć fazowych Z^. 

Ssozagólny* przypedkleat saatosowanla schematu /\*h/ jest 
•odel Glanbera wlelokrotoyoh sdersen £GI 59^. Model ten odniósł 
v ostatnich lataoh duse sukoesy v interpretaoji rozproszenia 
sgybicioh nadronów na jądrach fezy 71J • Stosuje sle go również 
do opisu zderzeń jądro-jądro. Zaletą aodelu Glaubera jest wy-
razeaie funkoji przesunieoia fazowego Jl( /b/ przez wielkości 
mikroskopowe: ftmlcoj* falowe oddziaływujących cząstek oraz 
amplitudę rozproszenia elastyoznego nukleon-nukleon. 

Sukoes aodelu Glaubera przyćmił tradyoyjny sposób opisu 
zderzeń jądrowyoh przy-pomocy potencjału modelu optyoznego. 
Tym niemniej należy sobie uświadomić, ze model Glaubera odpo¬ 
wiada formalnie przybliżeniu eikonalnomu dla rozproszenia 
potanojałowego /p, Rozdz. 3/, Stąd wynikają jego ograniczenia: 
zawężenie się do małych kątów rozproszenia oraz nieczułoćć na 
znak ozęćei rzeczywistej oddziaływania. Wykonane ostatnio pre-
oyzyjno pomiary wskazują rzeozywićoie aa wyraźne rozbieżności 
między modelem Glaubera a doświadozeniem}zwłaazoza w okolicach 
minimów dyfrakcyjnych i przy dużych kątach rozproszenia [ig 75]. 
Można oczekiwać, że powrót do dokładnego rozwiązywania równania 
falowego z odpowiednio dobranym potenojąłem rozproszenia pozwo¬ 
liłby na wyjaśnienie tych niezgodności. 

v niniejszej praoy propagujemy podjęcie tradycyjnego podejś-
oia potencjałowego d? opisu zderzeń jądrowyoh pray średnich 
energiach, Wiąże się to ale tylko z większą wiarygodnośoią 

11 



obliozen teorotycznyoh, Jaką daj* dokłada* rozwiązani* równania 
Sohrodingera w porównaniu s przybliżeniom «ikonalsym« Zasadni-
osa znaczenie aa tutaj możliwość teoretycznego skon* truowania 
potencjału rozpanoszenia, v odróżnieniu od potencjału modelu 
optycznego, otrzymywanego drogą analizy tsnomenologicanoJ. 
Możliwość ta istnieje przy dostateczni* dużych energiach, gdzi* 
wolno zaniedbać energie wzbudzenia pośrednich stanów własnych 
zderza.jącyob się osąatek, V konaekwenoji tego prsjrbliftenia 
•oftna zaatosowaó relaoje sunkniatoaoi /"olo«ure"/»oo osyni 
rozproszenie niezaleznya od struktury stanów wzbudsoxr/oh /p. 
Rosds. Z/, V ten sposób slfOisplikowanjr problea kanałów sprceto* 
nyoh ulega gnaognasm uprossoseniu, oo ułatwia otrzysanie Mikro¬ 
skopowego potencjału optycznego. 

Istnieje również alternatywna droga otrzyaania precyzyjnego 
opisu rozproszeń Jądrowych, polegająca na poprawianiu standar¬ 
dowego nodalu daubera w raaaon reprezentaoji paraaatru sdersenia 
(Va 75J • Stosuje się w tyai celu aetode rozwinięcia eikonalnego. 
Podejśoie to ograniesa sie jednak w praktyo* tylko do pierwszej 
poprawki eikonalnej, przy csya juz wtedy traci wiele s przejrzy¬ 
stości oryginalnego swdelu Glaubera, Z tego względu preferujeay 
naszą metodę y< która zasadza się na konstrukcji dobrze określo¬ 
nej wielkośoi fizycznej, jaką jest potenojal optyczny* Posłu¬ 
giwanie się językiem potencjału rozproszenia pozwala również* 
na ekstrapolaoję KfŁików do nizazyoh energii, gdzie pierwsza 
poprawka eikonalna jest ni* wystarczająca /p. Rozdz. 3/. 

Przedział energii, w którym metoda mikroskopowego potencjału 
optycznego mozo być stosowana, ograniczony jest od dołu stoso¬ 
walnością przybliżania •olosure*. Ponieważ najsilniejsze wzbu¬ 
dzenia jądrowe mają miejsce dla energii wzbudzenia 15-25 M*V 
/gigantyczny rezonans dipolowy/, można oczekiwać, ze przybliże¬ 
nie to może być zadowalając* dla energii osąstek bombardujących 
powyżej 200 MeT/nukleon. Tę wartość przyjmiemy jako granice 
oddBielająoą energie niskie od śr^dnioh* Natomiast sa energie 
wysoki* będziemy uważać te, dla których słuszne J*st juz przy-



blizenic eikonalne. V tym wypadku właściwiej jest określić 
granio* przy poaoor wartośoi pedu p. Według naszych oszacowań 
wartość graniczna jest » 2000 MeV/o. Tak wiec Mikroskopowy 
potencjał optyczny znajduje najwlaśolwsze zastosowanie v prze¬ 
dziale energii średnioh* Ola iii alftoh WMrgil slołonoić probl*. 
•n sprsftoajrob kanałów ograniosa mo*llvo<ć Mikroskopowej int«r. 
pr«taoji rospro*s«nla, co prowadsi do fiaoi—nologLc»n»go aodslu 
optyosłMgo* Dla wysokiob wiTgii wjratarosająoy j««t natomiast 
opis romprossania prsy «*yoiu •ikonaln«co sodslu Glaubsra. 

Prsr «n«rciaen rsfdn kilkns*t M*T/nakl*on sos* powstać 
wątpliwość o stosowalnoiol nlerslatTvistyonwgo równania falo¬ 
wano. Dla tyeh» morgii osąstki boabardujao* są ssybkie /pręd-
kośol > 0.6o/ i sfakt li IIISSMII jif I rolatywistrosncj jast istotny* 
Ty« ni«smi«Jt jak pokasojsar w prsypisi* A, o*yoi« zwykłego 
równania Sobrdding«ra j*st vystarosajaos nawst d?a ntdcloonów 
o snsrgli 1 G«V. ¥ o^olnosei rosprosssni* ssybkiob cząstek 
wykazuj* silne podobieństwo % rozproszeni— potenejałowya. 
Dynamiosne efekty relatywistyczne, Jak zależność od ozasrt 
względnego, wydaje sif odgrywać małą role [Vm. 773 • 

Innego rodząjn wątpliwość mogą budzić trudności numeryczne 
w rozwiązywaoiu równania Sobrddlngera dla średniob energii. 
Faktycznie dla lekklon jąder należy uwzględniać kilkadziesiąt, 
a dla oifzkioh tares - nawet kilkaset fal oząstkowycn. Tym 
niemałej, przy obecnym stanie elektronicznej techniki oblioze-
niowej są to zadania wykonalne, V przypisie B przedstawiamy 
nową, oryginalną metod* zwerycztiego obliczania przesunięć 
fazowyoh fflt która daje zusozne skróoenia czasu liczenia. 
Wynikający z niej kod optyozny SQQAR (pr 76] był wykorzystywa¬ 
ny w naszyon obliozeniaoh. Przypis B zawiera również kompendium 
formuł dotyoząoyeb równania Sonrcdingera dla rozproszenia w po* 
tenojale skalarnym i spinowym. Halezaloby zwróoić uwag*, ze 
poważne trudneśol 1—nyuiin aają miejsoe również przy stoso¬ 
waniu reprezentacji całkowej /I.*/ dla duzyoii przekazów pędu 
/<L > 1.0 OeT/o /« Csestekroć Kastfpuje sit tutaj oałkf po 



•sdorsonla /i.k/ sosą wloloatlanów Locondra /I.I/ 
[Do 7*t « 75] • 

Y Rosds. 2 podajoay fłówno olosonty toorli wiolokrotnyoh 
r o q n m d Vatsona [v» 53, 57] . V nuwoh toj toorli f«mlv-
josy prsyblisonio •ol«nnl, któro losy n podstaw wasystkion 
•ikroakopovyon opisów rosprosumia jądrowogo. Tooria Vataona 
poswala wyraslć potonojal optyo»nr rosprossania olaatyosnoso 
v poataoi axmvgu wlolokrotagrołi sdorsod, 3ct6rogo oxloxqr sal«*% 
od fmJcejŁ falowoJ ataxm pod*tawow«so tarosjr oras od •aoiawey 
rospro*8«Bla pooiafc-mdctoon. laną w«r«J« to«o asarogu podali 
XMSMUI, MoManua 1 Ubalor [K» 50J , 

V Rosds. 2 rospatrujoar tyUco pionnsr /Halowy ws«l«(ftoa 
oporatora vosprossoaia oloaoBtemogo/ oslon roswialf d a potoa» 
o Jala optyosn»go. Podkr«4lajqrt so wjmlkająeo o tad potonojalr 
Yatsona i BIT aa ją oharaktor atatyosny, to snaosy tdLo mmglęóm 
nlają amsliwoioi wsbv4saii tarosy w trakolo proooav rosproasonia* 
Struktura tyob potonojalow joat nloswylclo prosta, gdy* okroiła 
im koxwoltteja gestoaol jądrowoj 1 operatora oloaontarnoso ros-
proasoala-* Stąd ososto ioh osyolo w pr6bacb •ikroakopowoJ 
intorprotaoji a»dolu optyosaogo - n.p. swtoda sitładanla 
/"folding*/ potoaojalow [EQ 76*1 • Znaosoaio wirtualsycih wsbo-
dsoń poarodnloh salosy od struktury korolaoyjnoj tarosy 1 od 
wartosol prsokajm pada w rosproasoolu* Jak alf okasrajo /p. 
Rosds* ktS/t dla ailar/oh korolaoji adtdsynukloonowyon 1 pray 
dusyoh prsokasai. pod« opla rosproasoala jądrow«'to prsy poaooy 
atatyosaogo potanojałn optyosnogo staja sio alowłaaoiwy. 

Owiglednienio dynaalosnogo oharaktoru rosproasanla wyaaga 
oblioscnia dalasyon osloaów w asorogn rosproasoA wielokrotnych 
dla potanojałn optyosnogo. Hastroosa to jodnak poważne +"«udno-
aoi. Jus w drugia rsodslo prsybUsoala potonojal optyosay 
olcasojo alf akoaplikowangrm oporatoraai aiolokalaysi. Aby obojf£ 
trodnoaol swiąsano s nlolokalnoaolą Foshbacb i wsp62praooMiloy 
[Fo 70, 7i3 Proponują saatąploaio równania SohrMlagora s po-
tonojalasi alolokalnysi prsos układ sprsesonyon równań falowych 



z lokalnymi potenojałaml pierwszego rzędu. Dzięki sprzężeniu 
kanału elastyoznego z kanałami nieelastycznymi otrzymuje sic 
dynamiczny opis rozproszenia, traoąo jednak kontakt z potenoja-
łom modelu optycznego. Roi* potencjału optycznego spełniają 
przybliżone potencjały dla. poszczególnych kanałów oraz oddziały¬ 
wania między kanałami « 

Y Roods* 3 prsodatavlaxy novy spoaób obliczania dynamlczn«go 
potoaejałn opvyosnagof który umelednlająo rosproazanla wielo¬ 
krotna prowadzi do potanojalu lokalnago Ĵ Dy 77} • Naeza metoda 
wykorsyetuje •secsegolne vlaanosoi, jakie aa rozproszenie kwan¬ 
towe v eranloy elkonalnej, to znaczy, gdy operator energii klnę-
tyoznej jeat liniowy w pędzle. Propagator elkonalny zasadniczo 
iilatwla wyrażenie lokalnego 1 sferyczni* synetryoznego potencja¬ 
łu optycznego za poaoee, auplitudy rozproszenia. Ponieważ zabieg 
llnearynaoji ni* dotyczy oddziaływania, potencjał ten /choć otrzy¬ 
many przy użyciu przybliżonej amplitudy i przybliżonego propaga¬ 
tora/ po wstawieniu do dokładnego równania falowego prawidłowo 

opisuj* rozproszenie* 
V dalszym olągu Rosdz. 3 rozpatrujemy grani.' © eiVontlma w 

teorii wielokrotnyon zdarzeń. Okazuje sie, z* ̂ v««ni«» ampli¬ 
tuda rozproszenia w teorii Vatsona równa się amplitudzie roz¬ 
proszenia modelu Glaubera [<łl 59J z dokładnością do dwu popra¬ 
wek. Poprawki te pocnodzą z uwzględnienia namiltonianu jądro¬ 
wego 1 transformaoji amplitudy elementarnego rozproszenia z 
układu środka masy poolsk~nukl*on do układu poeisk-Jądro /p« 
przypis G/. Ha przykładzi* elastycznego rozproszenia p- He 
pokazujemy 1 z* obie poprawki wzajemni* sie kasują w szerokim 
zakresie energii i przekazu pędu. Oznacza to, z* mod*l Glaubera 
Jest nifłi dokładną transpozycją t*orli Vataona do mechaniki 
elkonalnej. 

Ogromną zaletą modelu Olaubera j*st mozllwoio eTektywnego 
obllozenla amplitudy rozpreszenia. V przeoiwlenstwie do teorii 

szereg wielokrotnych rozproszeń Glaubera zawiera skon-
llezbe wyrazów, które w prosty sposób zalezą od gestoioi 
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Jądrowej tarosy 1 aaplltudy rosprossenia eloaoataxnego aa powlo-
oo energii. Prostota aodelu olJronalnogo •prawią, so obllosenle 
równoważnego m potenojalu optyesnego Jo»t taka* stosunkowo 
łatwo• Potonojal ton aa oharakter ilynaaltmij, gdy* uwsglednla 
efekty rosprossen wielokrotnych. 

Warto uwypuklló róanioe aiedsy aodoloa Olaubora i jogo nie-
eikonalnyai uogó£nienlauit a aikroskopowjr* aodelea optyoaaya 
m potonojaloa wlolokro tnyoh roaproasoń. Modol Glatibora dajo 
ajaplitudt rosprooaoniat która 41a vyookloh «w-*»g<-i t «dalo prsy-
bllsonlo oikowwltio joot dObrot prawidłowo oploojo rosproasoalo 
Jądrowe. V nassja aodolv optyonr/a obliosonlo aaplitody oiko-
nalnoj etanowi. Jedynie krok poaredai do wyauaesoala potooojalu. 
Usyoie tego potenoj&łu w równaniu SofarSdinsera poswala rosaao-
rsyó prawidłowy opia rosproesenla do niaesyOh energii. Pokład- ' 
no roswiąsanie równania falowego a potonojaloa optyoanya odpo¬ 
wiada bowioa satawwanlv pewnego romwinioola eikonalnego, podoaae 
gdy aodol Olaubora daje tylko plerwaay osłon togo roawiniooia. 
Natoaiast w •toeunku do róanyoih aetod opisu nioeikooalnej pro-

aodel optyoany aa to prsowagf, ae vwaglednia poprawki 
i«i«« vsayetkloh raodówt nie traoao pray tya foraalaej 

praejrsystośoi i prostoty* 
Roads, k poewlfoony Jest oatówieziiu róanle aiodsy dynaaiosnya 

potenejałoB wielokrotnyon rosprosaen i etatyosnya potenejałea 
Vataona. Badany taa takso salosnoió aikroakopowyoh potenojalov 
optyoanyoih od atruktury Jądra tarosy. Róssioe aiodsy potenoja-
łea dynaaiosnya 1 atatyosnya dotyosą, opisu rozproszeń wielokrot-
ayob i wirtualnyofa wsibudsen pośrednich, Oba to efekty są wsaje-
anie sprsfsono i silnie aałesą od struktury korelacyjnej tarosy. 
Tak wioo prsy aaniedbaniu korelaoji Jądrowych^ wsbudsonia poa-
rodnio tarosy aą wsbroniono, a róanioe aiodsy potenojalea Jedno¬ 
krotnego i wielokrotnego rosprossenia - snlkoae. Prseoiwnie, 
w prsypadkn ailnyeb. korelaoji Bdfdaynukleonowyoh róanioe adoday 
dynaaiosnjn i atatyosnya potonojal aa optyosnya są bardso istotne. 
Mosna równie* roswasaó prsypadek statyoany, polegający na 
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zaniedbaniu wirtualnyoh wzbudzeń jądrowyoh, bez ozynienia 
założeń o strukturze korelaoyjnej. Pokazujemy, ze jest to 
równoważne tak zwanej granicy optycznej modelu wielokrotnych 
rozproszeń /p. również Rozda. ©"/. 

V Rozdz. 5 model optyczny wielokrotnych rozproszeń Jaat 
zastosowany do opisu elastyoznego rozproszenia szybkich proto¬ 
nów na różnych jądrach atomowych /'He, I 2C, O, 5 8Ni, 2 0 8Pb/ 
w szerokia zakresie energii i przekazów pfdu. V konfrontacji 
z rezultatami doświadczalnymi mikroskopowy model optyczny sta¬ 
nowi wyraźne ulepszenie w stosunku do eikonalnego modelu 
Glaubera. TJayoie potencjału optycznego jest szczególnie vain© 
dla małych energii, w okolicach minimów rozkładu kątowego i dla 
dużych przekazów pędu. Zgodnie z wynikami Rozdz. 4 dynamiczny 
charakter potencjału wielokrotnych rozproszeń odgrywa najwięk¬ 
szą rolę dla lekkich jąder, gdzie oprócz korelaoji krótkiego 
zasięgu ważne są korelacje wynikające z warunku translacyjnej 
niezmienniozoćoi ttutkoji falowej jądra. Natomiast dla jąder 
ciężkich, wskutek pominięcia korelacji międzynukleonowych, 
róznloa między potencjałem dynamicznym i statycznym ulega 
zatarolu. 

V Rozdz. 6 konstruujemy mikroskopowy potencjał optyczny 
dla elastyoznego rozproszenia dwu jąrter. V tym oelu korzysta¬ 
my z rozszerzonej wersji eikonalnego modelu wielokrotnych 
rozproszeń, podanej przez Czyza i Maximona fezy 69j . Kasz 
model optyczny jest z powodzeniem zastosowany <io opisu rozpxr-
szenia He- He. 

V Rozdz. 7 rozważamy zmiany, jakie wnosi do opisu elastycz¬ 
nego rozproszenia protonów wprowadzenie spinowych stopni swo¬ 
body. Stosująo dwuczłonową reprezentację amplitudy rozprosze¬ 
nia proton-nukleon konstruujemy mikroskopowy potencjał oddzia¬ 
ływania spin-orbita. Potenojał ten jest następnie użyty do 
analizy polaryzacji protonów w elastycznym rozproszeniu na 
tarczy helowej. 



V Rozdz. 8 badany efekty wyaieime występujące v elastyoznya 
rozproszeniu proton-Jądro pod dużymi kątami. Net przykładzie 
układu p- He pokazu jeny, ±m oddzitilywanie wyodLeniM Je»t silni* 
nielokalne i dokonujeary jego przybliżonej redukcji do potenojału 
lokalnego i potenojalu Majorany, 

Vnioski wynikająoe % niniejszej praoy zebrane są w Rosdz. 9* 
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Rozdział. 2 

STATYCZNY POTENCJAŁ MIKROSKOPÓW 

2*1 Teoria wielolarotnyoh zderzeń Vatsona 

Rozważamy rozproszenie olemontarnej oząatkl /np. protonu/ 
na tarasy jądrowej .złożonej z A nukleonów. Pełny nasiltonian 
H składa aie s nand.Ltoni.anu swobodnego Ho i potencjału oddzia¬ 
ływania V: 

H• 
Hamiltonian swobodny Ho zawiera operator energii kinetycznej K 
ruchu względnego oząstka-jądro i hamiltonian tarczy jadrovej H: 

Proces rozproszenia dla energii £ opisuje równanie falowe 
Llppmanna-Soliwingera na operator przejęcia T: 

T 
gdzie 

jest propagatorem rozproszenia /funkcją Greena/. 
Jeżeli potenojał rospronsenia V przyjąć w postaoi sumy 

oddziaływań s possozególnymi nukleonami: 

V - 1 Vi ( H ) . /" 
i " 1 

gdsle T: Jest współrzędną j-ego nukleonu tarczy, to równa-
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nie /2.3/ nożna zapisać nastepująoo {_Go 

T -J^-fj , 

= A 
Wielkość 1/j tto£na interpretować Jako operator przejścia dla 
rozproszenia pocisku na nukleonie zviaacanya v tar car. Różni 
się on od odpowiedniego operatora tj dla roaproszenia sirobodneep 
obecnością hamiltonianu jądrowego H. w propagatorze G.. 

Z równania /2.6/ wynika scores wielokrotnych zderzeń 
Vafesona [va 53, 57] : 

H 
którego poszczególne ozłony odpowiadają określonej liczbie 
krotnośoi rozproszeń pocisku na nukleonach tarosjr. 

Element aacierzy T dla rozproszenia elastycznego dany jest 
następujący* wyrażeniem: 

Too a <0|T|0> 
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gdnie itaowuil* obe jaraj e koapletny okład stanów własnych ju)> 
tarczy jądromj; [QSoaauteu. stan podstavovy jądra tarczy, 

Jak irldać s/2.10/ do obliosanla aapl±tudy elastycznego 
rosipcroszenla potrzebzia jest znajoaość vszystkioh • tanów własnych 
tar<sy. Ola dostatecznie dnstyoh energii £ solna jednak dokonać 
zasadniczego uproszczenia probloona. Dla energii kilkuset MeV 
można poninąo energie wzbudzeń jądrowych 5^, które są o rząd 
wielkości amiejaza. I»k wieo fFo 69~\ : 

Poaij&jąo haailtonian H. równie* w relacji /2.7/, określającej 
operatory Uj, aaay: 

Z 

oo iaiosliwi.a zastosowanie relaoji sudmietośei /"olosure"/: 
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prowadząo do nastepująoego rezultatu: 

Poraniła /2.14/ może być interpretowana jako opis rozprosze¬ 
nia pooisku na konfiguracji aokleonóirt podlegająoaj usrednieniti 
za pomocą fxmkoji faJ.owyoh ctaxm początkowano i końoowego tarosy. 
Taki obras rozproszenia usprawiedliwiony jest dla eząstek bo»> 
bardnjąoyohf która praeonodaą praess taroae jądrową dostatecznie 
szybko, by nie uczestniczyć w jaj wielooiałowej dynanioe. V 
literaturze spotyka sie wiała nazw dla foranły /Z,ik/t 
przybliżanie "closure", przybliżenie adiabatyczne lab przybli¬ 
żenie "ustalonych, rozpraszaczy". Natomiast przybliżania opera¬ 
torowej pray pomocy operatorów tjr opisujących rozproszenie 
pocisku na swobodnyoh nukleonaoh, nosi naowe przybliżenia im¬ 
pulsowego. 

Zasadniczą sałatą przybliżenia /2.14/ jest wyraźne rozdzie¬ 
lenie mechanizmu rozproszenia /danego jako sekwencja zderzeń 
dwuoiałowych/ od efektów strukturalnych tarozy. O wlasnosoiaoh 
rozproszenia jądrowego decyduje struktura stanu początkowego 
i końcowego tarczy, natomiast znajomość pośrednich stanów 
wzbudzonyoh jest niepotrzebna. Nie oznacza to jednak zupełnego 
pominięcia wirtualnych wzbudzali jądrowych w trakcie procesu 
rozproszenia. Jak pokazuje formula /2.12/» afekt dyspersyjny 
tarozy jądrowej /lub cieniowanie quasi-elastyozne {Ma ?8«Q/jast 
nadal uwzględniony. 

Istotą przybliżenia "olosure" Jest założenie degeneracji 
energetycznej wszystkioh stanów własnyoh tarozy. llmozliwia to 
łatwy spocób opisu oieniowania quasi-elastyoznego, a taksa 



pozwala wyjść poza fornal? /2,i4/, otrzyaaną w wyniku całkowi-
togo poainięoia haailtonianu jądrowego H^. Poprawki uwzględnia¬ 
jące pbeonosó H. w propagatorze 1 operatorze elementarnego roz¬ 
proszenia rospatrnjesjy w Rosdz, 3. 

2*2 Równoważmy potenojał optyezny 

Je«t to potenojal Vopt, który daj* takie ease rozproszenie 
elaatyozne, jak szereg Vats9sa« Ma«y wieo: 

Too • Vopt ^Vc^ & 0 T O O /2.16/ 
skąd wynika 

"'oo (i+6oXo) » TocT\o ̂ Too +Tćo&oTo &ô óo "/2*. i?/ 

V odróżnienia od operatora potencjału V, danego przez /2.5/, 
potenojal optyczny1 Vopt nie zależy od współrzędnych nukleonów 
tarozy, bedąo foko ją jedynie odległości względnej. 

Stosująo forsmły /2.1V i /2.17/ 

gdzie kolejne osłony są uporządkowane według rzędu rozproszeń 
eleeientarnyeh, to znaozy liezby operatorów tj: 

/2.20/ 

- Ź i <0|łi|0>Go<0|*klO> 



©to. 

2,3 Potencja! optyczny Vatsona 

Pierwszy ozłon w rozwinięciu /2.18/ nosi nazwę potencjału 
Vatsona Vw /pierwszego rzfdn/. Jest oozyviste, że potencjał 
ten opisuje nie tylko pojedynoze rozproszenie* Rozproszenia 
wielokrotne dane są członami vyzszyoh rzędów w rozwinięciu 
Bornowskin macierzy rozproszenia: 

Ta prosta obserwaoja może służyć jako argument za potencjało¬ 
wym opisem rozproszenia, V przeciwieństwie do szeregu Vatsona 
/Z,ik/f lub jego eikonalnej postaci jaką jest szereg Glaubera 
/p, Rozdz, 3/ i- które rozwijają macierz rozproszenia według 
rzędu rozproszeń elementarnych, szereg potenojałowy /2.18/ juz 
w pierwszym przybliżeniu daje amplitudę rozproszenia zawierają¬ 
cą efekty zderzeń wielokrotnych. Mamy bowiem korzystając z 
/2.19/: 

Zk 



V porównaniu z pełnym szeregiem Yatsona /p./2.12//, powyższa 
amplituda zaniedbuje jednak całkowicie możliwość wirtualnych 
wzbudzeń tarczy. V opisie rozproszenia elmstycznego, generowa¬ 
nym przez potenojał Vatsona, tarcza jądrowa pozostaje wico cały 
czas w stanie podstawowym. Z tego względu uzasadnione jest 
nazwać potencjał Vatsona statycznym potencjałem mikroskopowym. 

Należy również zwróoić uwagę na różnice warunków sumowania 
w szeregach /2.23/ i /2.12/. Stosunek ozłonów odpowiadających 
n-krotnemu rozproszeniu w obu szeregach jest rzędu /A/A-i z*1" . 
Formuła /2.23/ obejmuje możliwość kolejnych rozproszeń na tym 
samym nukleonie tarozy, co jest niedozwolone w dokładnej teorii. 
Te niedociągnięcia mogłyby być poprawione przez uwzględnienie 
dalszych członów w rozwinięciu potenojałowym /2.18/. 

Y celu obliczenia potenojału Yatsona /2.19/ w reprezentacji 
położeniowej postępujemy następująco: 

/2.2V 
Element maoiersowy dla rozproszenia pocisk-nukleon można 

zapisać w postacit 



] P'I H i ?i 
Jawnie ukazującej zachowanie całkowitego pędu. Ola rozproszenia 
elastycznego na powłoce masy powyższy element Macierzowy zalesy 
od dwu niezmienników, które można określić Jako wartość przekazu 
trójpędu o s: [ t> -."£'} i całkowitą energię w układzie środka masy. 
Ta ostatnia wielkość zależeć na ogół będzie od pędu uderzonego 
nukleonu p* . Zgodnie z przybliżeniem "closure11 właśoiwie Jest 
Jednak zaniedbać pędy nukleonów związanyon w porównaniu z 
pędem pooisku. Mamy więo: 

Eorstystająo z /2.25, 26/ łatwo obliezymy oałki w /2.24/. 
Mamy: 

/2.Z7/ 

Vynika stąd następując* Wyrażenie na potencjał Vatsona: 

26 



gdzie reprezentacja pędowa potencjału dana jest wzorem: 

;-L o • ' /2.30/ 

Varto zwrócić uwagę, ze lokalność potenojału Vatsona Jest 
następstwem założenia /2.26/ o elemencie macierzy elementarnego 
rozproszenia tj. V ogólnoćoi należałoby znać macierz tj poza 
powłoką energii, tym bardziej, ze kinematyka rozproszenia 
jądrowego jest odmienna od kinematyki rozproszenia pocisk-nukle-
on. Uwzględnienie efektów pozapowłokowych wymaga, znajomości 

potenojału elementarnego Vj i prowadzi do nielokalności opera¬ 
tora tj. Założenie /2.26/, powazeohnie przyjmowane w opisie 
rozproszenia jądrowego £Se 59] * stwierdza, ze dla danej 
energii E macierz rozproszenia elementarnego tj Jest funkcją 
tylko przekazu pędu ą, taką samą na powłoce energii i poza nią. 

Wyrażenie /2.30/ można zapisać inaczej: 

Vw(t) m-j£ A 
gdzie F/q/ jest jądrowym czynnikiem postaci /formfaktorem/: 

' /2.32/ 
T/ą/ amplitudą rozproszenia elastycznego pocisk-nukleon 

/przy założeniu, dla prostoty, jednakowego oddziaływania dla 
protonów i neutronów/. E r jest relatywistycznym odpowiednikiem 
masy zredukowanej /p. przypis A/; ponieważ równanie SchrSdin-
gera zawiera iloozyn 2E_V, rozproszenie nie zależy od wyboru 
postaci Br* V naszych obliozeniaeh potencjału będziemy zawsze 
używali E_ danego wzorem /AH/» 

Często stosuje się uproszczoną wersję wzoru /2.31/ kładąo 
w nim: 



Moftllwoló ta wynika s faktu, *• forafaktor jądrowy T/ą/ Jost 
dato asyboloj *padająoą funkcją prsakasu pędu, ni*-aaplituda 
rozproszenia elementarnego t/ą/, Prsybliaenle /2.3J/ poaija 
oałkowloie wyalary nukleonu w porównaniu s rondLaraal jądra. 
Vartoac f/o/ paraBetrjnraj* •!? korsjrstająo » twlardsanla optyce-
nego; 6" j»*t oałkowltym prs«kroj«ii wyiuiy rosproasaola 
poelalb-nnklaon, sas o( omaosa stostOMk osęiol rxeos7wlst«j 
do urojonej w t/0/, 

/2,33/ prowadsi do poro«t«so wyratwcLa aa potan-
ojal Vatsona: 

J««* transformatą Pourlora forafaktora Jądrowego t 
a wlco okraila rozkład aatarll jądrowoj w tarosj. 

Nale^T sauwasyó, *• amplituda t/ą/ w povrtmmydh. wsoraon J*«t 
aaplltttdą rosprossanla »le—ntarnego /pooiak-auklooa/f okroiloną 
v układał* środka warny poolsk-Jądro. J«j swdLąsak s aaplltudą 
•f(vw 'grodku mmmy układa pool«k-nukl*on okrsśla nastepująoa 
tranaf o r— oJa Ł»r«ntaa /p. PrsTpl* C/t 

gdsla 

i (e) -
p11^ oras P jO- aą odpowiednio pedaal 1 predkośelaal poolaku 
v obu układaoht UiA -.porfdkośelą waslfdną tyoh układów, saś 
8 - kątM> roBproamwila v okładsi* poolak-jądrp. 

Jakoblaa tranaforaaojl L/0/ równa •!« Jodnosol w 
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a/ dla rezproazenia do przodu niezależnie od energii: 
L /o/ * i 

b/ dla oząatak akrajnie relatywiatyosnyeh / \> s I1" = 1/ 
L /&/ s 1 v oalym zakresie kątów. 

Dla oząatek średnich energii zależność kątowa L /9/ jest 
•laba 1 afakt tranaforaacjl Lorantza /2.35/ •prowadza się 

do transforaaoji padów p -> p. 

2.4 Sformatowania Ktiwm Mc Maau«a-11ialara 

V «woia •fonmłowaaitt taorli wlolokrotnyob. zdarzeń Karun, 
Me Manna 1 Ibalar [Ka 59J wykorsyatnją wanmak antysTvetrli 
fankoj± falowej ttitładu A nukleonów w tarczy jądrowej. Dla 
identyosnyoh nukleonów tarczy aosna ttproaolć oddziaływanie 
/2.5/ kladąo w równaniu falowyai /2.3/: 

= AVŁ /Z.37/ 

pod warunkieai równoozeanego uzyoia antysyaetryoznego propagator* 
rozproszenia: 

s Xawik G A , /2.38/ 
gdzia Pant Jeat oparatoreai rzutowania na oałkowieia antyayaetry-* 
ozne atany jądrowa* 

Przy tych założeniach operator przejsoia T aozna wyrazić 
sastępująoo: 

T = ALl-(A-i)tr£, 
+ Vi GA H 
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Równanie /2.39/, mimo pozorów, zawiera całą ztłozoność problemu 
rozproszenia w układzie A + 1 olał* Wygodnie jest używać innej 
wersji tego równania: 

gdzie 

Kerman, Mo Manus 1 Thaler wprowadzają równoważny potencjał 
optyczny Topt, który daje takie sane rozproszenie elastyozne, 
jak operator T1. Masy wiec: 

gdzie propagator G*11 jest rezultatem zaniedbania, hamiltonia-
OO \̂  JL T V7© l©o 

jest rezultatem '. 
nu jądrowego w G?**", w ramach przybliżenia "closure". | 

• i 

Równanie /2.43/ prowadzi do analogicznego z /2.18/ rozwinie- | 
ola dla równoważnego potencjału optyoznego. Pierwszy człon w. [ 
tym rozwinięoiu: | 

= T0;(«= (A-ł)<0|łi|0> 
nosi nazwę potencjału KHT/pierwszego rzędu/. Różni się on 
tylko czynnikiem od potencjału Yatsona /2.19/: zamiast A mamy 
/A-1/. Trzeba jednak pamiętać, ze potenojał Vja4T generuje 
maoierz Tl, Dla otrzymania prawdziwej macierzy rozproszenia T 
należy T1 pomnożyć przez A/A-1. 

Zbadajmy macierz rozproszenia elastycznego wynikająoą z 
potencjału •KHT» Karny: 
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Należy zauważyć, te w odróżnieniu od /2.23/, powyższa amplituda 
zawiera te sama liczby ozłonów wielokrotnego rozproszenia, co 
oryginalny szereg Vatsona /2.1k/, V porównaniu z tym szeregiem 
Bamy jednak całkowite poninięoie wirtualnych wzbudzeń tarozy 
jądrowej* Tak więo mikroskopowy potenojał XMT jest, podobnie 
jak potenojał Vatsona, potencjałem statycznym. 

2*5 Porównanie potencjałów optycznych Vatsona i KWT 

Na Rys. 2.1 porównano rozkłady kątowe wynikające s potencja¬ 
łów optycznych Vatsona /2.30/ X KMT /Z.kk/ dla rozproszenia 
elastycznego p- He przy laboratoryjnej energii kinetycznej 
protonu T, = 348 HeV 1 1050 MeV. Do obliczenia potencjałów 
optyoznyoh użyto gaussowskiej paranetryzacjl amplitudy rozpro¬ 
szenia nukleon-nukleon: 

gdzie paranetry 6", c< eras Ct /tsw. nachylenie - "slope"/ 
zalezą na ogół od energii, 1 są nieco różne dla oddziaływania 
pp i pn. 

V oblioztniaeh zastopowano skorelowaną gęstość jądrową 
[Ma. 70Q /p. Bozds. k / dla He, która uwzględnia krótkozasie-
gowe korelacje odpyohająoe miedzy nukleonumi tarosy jądrowej 
oraz tsw. korelacje środka masy. Gestoió ta określona jest 
przy Bomooy dwa. parametrów R, X , gdaie 1% R odpowiada w przyw 



blizeniu średniemu prosdeniowi k m d n t o v « m tarczy, zaś 
jest miarą zasięgu korelaoji odpychających* 

Różnice względne aiedzy wskazaniaad, potanejalov optyesnyoih 
Vatsona i KMT są rzędu A-1/A. Jak pokazuj* Ry». 2.1 41a jadra 
H« aą one doić istotne, lee* dla jąder eięzssyoh będą o wiele 

mniejsze. V os61nosoi potenoj&ł KOT daje dla mmlyeh przekąsów 
pędu vieksay przekrój ozynny, ni* odpowiadający am potenojal 
¥atsosa. Struktura ekstreania dyfrakoyjneso dla obu potencjałów 
jest podobna, z ty», ze potenojal XUT oharakteryzuj* się 
nizazyn adnianaif jak równie* nizszya drugia aakaisnai. 



20° A0°_ 60° 80° 8 

10° 

K>* 

Rys. 2 . 1 . Porównani* rozkładów kątowych dla rozproszenia elas¬ 
tycznego p- He, wynikaJących z potencjału optycznego Vatsona 
i potenojałTa KMT. Parametry Jądrowe \jt& 70] i R s 1.265 fm, 

% x 0.652. Parametry rozproszenia nukleon-nufcleon \py 7?] •' 
5" s 28 ub, c< = -0 .^5, OL = 1.5 GeV~2 dla 3W MeVr or*a 
? s H ab, c< = -0 .30, OLs 5.0 GeV"2 dla 1050 M«V. 



Rozdział 3 
DYNAMICZNY POTENCJAŁ WHCROSKOPOWY ' 

3 • 1 Granica eikonalna dla rozproszenia potencjałowego 

Zbadajmy strukturę funkcji Greena, występującej v równaniu 
Lippmanna-Sohwingera /2.16/ dla rozprosssenia w potenojale 
optycznym Vopt. Many: 

/3.1/ 

gdzie p - jest wartością pędu w układzie środka nasy dla pooisku 
i jądra, zaś Er oznacza relatywistyczny odpowiednik masy zredu¬ 
kowanej /p. Przypis A/, Zachodzi następująca tożsamość: 

gdzie 

a os z została skierowana wzdłuż wektora p' + p; wektory p, % 
oznaczają końcowy 1 początkowy pęd pooisku w układzie środka 
masy, zaś q s p" - p* j«st przekazen pędu. 

Tożsamość /3.2/ posnrala napisać: 
ł mi 

ffdzie ~ ~L 

Go = G" - N /3.3/ 

G - ^ 

/3.V 



nazywa sie eikonalną funkoją Greena. Poprawka eikonalna N dana 
jest wyrażeniem: 

Pnj1>1 i *»n1« G o * & nosi nazwę przybliżenia eikonalnego 
[Mo 47] /lnb pcrs7bli«*nia Glaut>«zm [GI 59] /. Jest ono często 
•to*omn« p n y wy»okioh «n«rglaoh. Usprawiedliwia je fakt, fee 
dla asytofcich osąstek dwke odohylani* pędu pooiaku jeat mało 
prawdopodobna*. PrsT-blidkenie N = O oznacza poainięoie członów, 
która mą kwadratowe w odchyleniu pędu. Eikonalaa tuakoja 
Greena (3 jeat liniowa w pedaob. Jej reprezentacja połozenio-

/3.6/ 

jawnie wskazuje, te w przybliżeniu eUconalnym propagacja «a 
aa onarakter prostoliniowy, zachowująo współrzędną poprzeczną 
( /"paraaetr zderzenia"/* i odbywa się tylko w kierunku roaną-
eyofa z. 

Yielką zaletą funkeji Greena & jest to, ze odpowiadające 
jej równanie falowe: 

_ w . i/ f* T* /3»7/ 
oo ~ »opt »oiit O f oe 

•oze być rozwiązane explloite, Maacy [GI . 

^ [ i ^ r a ] /3.8/ 
+•0 

J^V^) /3-9/ 

35 



Z nwagi na eikonalny charakter propagacji watooió f ersniły 
/3.8/ Jest sasadnioso ograniczona do aalyoh katów ~rosprossenia. 
Specyficzny wybór osi oikonsliioj, sawsse wsdla* dwosieoBneJ 
kąta rosproszenia, •prawią Jednak, *• aawat dla dn^-oh katów 
romprosseala Bgodnoió /3«8/ • dokładnyw roswląsaniea równania 
falowego ao*e być sdusiewająoo dobra* Vajwieksse rosbietnoioi 
•ają na ogól aiejsoe w oVolloaoh minia6w róAniosJcowego prsekrejit 
osTnnego dc^cLfl.- P. ̂ T«* 3«1» 

Bale*r te* awróoić masę, *e a /3.8/ wynika, *»JT#±kj 2 nie 
sale*y od snaku rmeoBywieteJ osoioi potencjału vOpt* Oo*3wiśeie 
dokładne rotrwiąsanie równania* Talowego nie aa tej wlaacoioi. 
Obecność sił prsyoiągająoreh uwidaosnia sie głębokimi yf—*—f * 
w roakladsie katowya, podessae gdy oddsia2ymnie odpyobająpe 
daje płytkie •ini—. Matoaiaet w prsybliseniu elkonalnya 
rótaioa ad.edsy odpyohająoya i prsyoiągająoya enarakterea oddsia-
ływandLa ulega mataroiu. Jest to dopasseaalne prsy wjsokiob 
energiaoh, gdsie oseść rseosywista oddaiaływania Jest bliska 
sera. Jedcak dla średnioh energii powyssse niedooiągniede 
fontoły eilroTMfinej aoce być istotne - p. Rys. 3.1, 
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Itjrr* 3.1* R6*nieafc«wy pr««kr6j ełjFimjr ro»pro«»»nia •lastjros-
n*go p» Ji« pr«y 1 G«T. Porównani* prsybli.*«nia •ikon*ln*go 
m dokładnya roswląsanlwc rómanla Sdtr0ddLnff«rft dla potanojalu 
V# p t - A R • i V •** / - r%2/s TR * ± 31.* M»T, Vl896.8 M«V, 
S > 1.%5 f a . 



Fanko ja Y /%/ nosi nasw* aUconalnago prsasunifola tmmongp. 
Jaj transforsmta Fourisra-Bsssala wyrafta się vsoraa: 

gdzie prsyjęljKar, *• fnnkoja (\ /b/ salary tylko od wartosel 
paraaetm sdersaala} JQ jast aarową fanko Ją Baaaala [.Ab ^ 

Korsystająo s relaoji /3.9/ aosaoy równia* napisać: 

o p t ^ »0/ J«»* trójwyatiarową transfozsatą Fouriara 
potanojałn •ptyeanago T o p t /%,%/• 

Zał6*ayt *• patanojaZ optyosny poaiada ayaatrle aTaryesną. 
Yovosaa: 

afaryona tranafanMita Fovriara \pt/ t, / okraala potao-
ejal optyesny w sposób nastfpająayt 

/3.13/ 

s i a 3t/x jast a*aryoaną ftodcają Bassala rsedo O. r 

Karsyatająe u tossasMsei £va 223 * 

/3.1V 

eras • ralaojl ortsgonalasaolt 
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CO 

/3.15/ 

otrzymujemy na podstawie wzorów /3.12 i 13/: 
too 

/3.16/ 

Należy powiedzieć, ze związek /3.9/ między przesunięciem 
razowym i potenojałem przyjmuje dla sferycznie sferycznego 
V ^/r/ postać równania oałkowego typu Abela: 

oo (r)olrŁ 

Rozwiązanie tego równania/równoważne relacji 3•16/Jest dobrze 
znane j_Tr 57J : 

1?* ol 

Przedstawiona wyżej metoda transformat Fourierowskich stanowi 
niestandardowy sposób soałkowania równania /3.17/. 

Określenie potencjału oddziaływania przy pomocy przesunięć 
fazowych stanowi treść tsw. problemu odwrotnego teorii rozprosze 
nia. V ogólności jest to zagadnienie bardzo złożone [vu 6&] . 
Natomiast w granicy eikonalnej rozwiązanie problemu odwrotnego 
jest proste i jednoznaozne. Te własność granioy eikonalnej 
ohoemy wykorzystać przy konstruowaniu mikroskopowego potenojału 
optycznego. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie zbadanie 
tsw. granioy Glaubera dla szeregu Vatsona, ożyli odpowiednika 
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granioy eikonalnej w mikroskopowym opisie rozproszenia jądro* 
vego. 

3,2 Szereg Vatsona v granicy Glaubera 

Zapiszmy wyrażenie /Zm6Ą generujące szereg wielokrotnych 
zdorzeń Yatsona, następująco 

» (1 + TGA) ^ /3.19/ 

Wyodrębniająo w G. eikonalną funkcję Greena mamy: 

GA ~ G"1 -N -H , /3.2O/ 

jest poprawką tnrzgledniająoą obecność haailtonianu jądrowego 
tarczy v sposób typowy dla przybliżenia "olooure", to znacay 
przy założeniu degeneraoji energetycznej wszystkich stanów 
jądrowych; p: jest pęden pojedynczego nukleonu o nasię u, 
X *= X ^ t za* V A oznacza energie potenojalną oddziaływania 
nukleonów tarczy. 

Relaoje /3.20/ aozna przekształcić następująoo: 

GA » G + AG , 
AG - [ł-G(N+H)] 



Operator rosproszenia Xl ohoeay wyrasić prsy- pomey operatora 
t] t opisującego rozproszenie poeisk-uakleon v jądrowym układzie 

y /p. Przypis C/« 
Z równania: 

i *• t i i i i ' /3.£3/ 

Sdaie V?j. - V7 ~ VN , /3,24 

wynika na podstawi* /2.7/: 

Relaoję tę mo&na. sapiaać następująoo: 

0 
Granica Glaubera polega na zaniedbaniu ozłonow poprawkowych 

w /3.22/ i/3.26/. Jest to równoważne położeniu: 

N = H - W - 0 /S.I7/ 
z ty* sastrzetenieai, ze granioa V = O dotyczy A tj# leoz nie 

V granioy Glaubers 

T -* Ta, = 



Równani* / 3 . 2 8 / motam. %mp±mmi6 w postaol •seregu nitiirTI*rr tim^j 
sdenen , analogioznego do •seregu Yatsona / 2 . 9 / s ' 

/3.2S/ 

V prseolwlen«twl* de •seregu Yatsona, szereg /3«29/ BOSO 
byó •prowadsony do postaoi sa«l«rająo«j skońosoną liosb* 

. Dla obliosaodla T^Ł ń*l«*y prT$m&t *• ep***tor tl 
m r m t k Glaub«ra £.Va 753 : 

gdel* V. j«»t pcwnTM lokalnym potanojal—« 
Na l̂>«»*w?**łj povloo* an«rgli fto snaesy dla pfdov olcrsśla-

iaajeix kl«mn«k os i •lkonalnoj v operators* G, poirytesr n n m « k 
nie •tanowi dodatkowego sałoftenla. Ponlewa* dla operatora, "t j 
określonego równaniem / 3 . 2 3 / awuqr / p . Prsypla C/: 

/3.3V 

wystaresy dla •pełnienia /3.3O/ prsyjąć, se T. 
•feryesną 1 spełnia równanie: 

vi ( r^ - 1 -
któret Jak wleay, aa jednosnaosne roswląaanle • 

Zvlaskl /3.3O/ 1 /3.23/ ••«*. byó sprseosne ae ••bą, prewadsąo 
do rótnyoh eleaentov •aoleraowyon operatora t $ posa powłoką 
energii. Xa ogół potenojal oddslalywanla eleaentarnege T. jest 
jednak nleaaaay 1 inToramoJa o operators* * 4 poonodal s p 



rozproazenia pocisk-nukleon. Dan* doswladozalne określają 
oczywiście jedynie elenent aaoierzovy i j u powłooe energii. 
Dlatego założenie /3.3O/ można traktować jako uzupełnienie 
lnforamojl doświadozalnej poza povloka energii*. 

Z&stosujcay przepis Glaubera /3.3O/ w równaniu /3.28/. 
Przyjmując, ze poszczególne nukleony znajdują aie v położeniach 
J a podstawie /3.8,9/: 

/3.33/ 

* Oczywiści* przepis Glaubera /3.3O/ nie jest jedynym sposobem 
ekstrapolacji poza powlokę energii. Pytanie "w jakiś stopniu 
sposób ekstrapolacji operatora rozproszenia elementarnego wpływa 
aa rozproszenie jądrowe?" musi niestety pozostać bez odpowiedzi, 
gdyż tylko warunek Glaubera pozwala efektywnie zsumować nieskoń¬ 
czony szereg /3.29/. Powyższa trudność nie powstaje, gdyby poten¬ 
cjał oddziaływania elementalnoą,!1* T. był znany. Taka sytuacja 
istniej* np. w rozproszeniu elektronów aa jądrach lub atomach 
przy założeniu statycznego oddziaływania kuloatbowskiego. 
Vowozaa granice Glaubera określa przepis /3.27/ bez żadnych 
zastrzeżeń,zaś warunek /3.3O/ ma postać: 

iff, 
oo stanowi przepisanie równania /3.23/ w granicy V -*• O. 



Amplitude rozproszenia wielokrotnego v granicy Glaubera 
aozna wieo zapisać nastepująoo: 

•3V 

gdzie jądrowy profil Glauberowski 1^ (&) po uzyeiu relacji 
/3.32/, danr jest wyrażeniem [GI 59] : 

Obliozająo Uoosyu w /3.35/ •o*e«y napisać profil i7#/b/ 
postad szeregu wielokrotnych rosprossen Glanbora: 

V przeciwieństwie do sseregu Vatsosa sxere^ Glaubera aa 
skonesoną liosbe wgcraaów; ostatni ealon w /3.36/ zawiera Uoozya 
A prof H i el—ontarnyoh. Kalety zativa*yćr *e wartmlcL •otomaia 
w obu sBeresaon są odmienne. Warto tak** podkreślić, *e aapli-
tuda rosproszenia Jądrowego Fgt, wyrasa się jedynie przy poaoey 
profili V- , ożyli określona jest znajOKOsolą rozproszenia 
eleaentarnego na povlooe energii**. 
sm Osnaoza to, ze warunek Glaubera /3.3O/ implikuje daleko idącą 
redukoję wyrazów w szeregu /3.29/. V ogólnosoi aozna powiedzieć, 
ze ozłony zależne od wlasnoaoi rozproszenia elenentarnego poza 
powloką energii są kasowane przy poaoey nieelconozonej liczby 
wyrazówt opisująoyoh tzw. rosproszenia wtórne. MeonaniZB tej 
redakcji był badany [jSm. 69» W. 72^ PanBT «*dany« potencjale 
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Fonrały /3.3kt 35/ stanowią treść tzw. modelu Glaubera wielo¬ 
krotny oh rozproszeń. V swya oryginalny *f orantłowaniu [Gl 59J 
Glauber zakładał stosowalność eikonalnej funkoji Greena dla 
rozproszenia potencjałowego przy wysokich energlaob i dla aałyoh 
przekazów pedn* Powyzaze wyprowadzenie! wzorowane na praoy 
Wallace'a £tfa 75] t J««* pouczające, gdy* precyzuje alejsoe 
Biodelu Glaubera w stosunku do dokładnej teorii wielokrotnych 
zderzeń Vatsona. 

3.3 Rozwlaleoie elkonalne szeregu Vatsona 

Zbadaaty teraz teorie ¥atsona w granicy: 

H = W « 0 . /3.37/ 
Szczególny przypadek tej granicy, gdy również poprawka eikonalna 
H znika, •tanowi granica Glaubera /3»27/. 

¥ granloy /3.37/ ao*esy napisać t 

,-1 

' /3.38/ 

Masy również korzystaJąo z /3.26/ i/3.38/: 

j *ij&N(G+AG)tj[i-GN(G+AG)tJ 
/3.39/ 

Wynikają stąd następujące związkit 

•lo«entarnego oddziaływania V.,kiedy warunek Glaubera /3.3O/ 
nie stanowi dodatkowego założenia. 



Storająo /3.28/ i. /3.19/ aasy wieo: 

•kąd wynika aaetepująee równaniet 

Roswiąsanle tego równania Hossa, saplMtó w postael •s«r«gat 

Jest to postać analoeiosaa d» taw. romrlnieoia. 
w rosprosseolu pot«nej«£««7a [Su 691 V» 7i3 • H«wi»y oa2on 
tego roevlnicoia odpowiada przybliżaniu •lirunalnwn. Batoaiast 
ir teorii irŁalokro tuyoh sderaań pianrasy vyras rosvinieoia •ike* 
nalaego dany jeat fonm2ą Glaubera /3.28/. 

3,4 Popravki piervsae^o rsadn 
Obeonie sbadaay poprawki pierwsmeso rsedo do prsyblisenia 

teorii Vateoaa prses feraułe Glanbera. Zapiaująo wyrasenie 

dasyay de wyłuskania sen osłonów liniowych w poprawkach V»H i ¥. 



Maaqr wico na podstawi* /3.22/ i /3.26/i 

AG * i) 6 

a tak** 

f* (i+2tj)A [i -

Pis.ao T * Ta + AT a > " / 3. 
otraymj—ir następująo* równani.* na poprawkę pierwszego rzędu 

i' 
- ij(i+Stł)ŁG*$&(M+H-W. 

i ' 1 

/3.5O/ 



Kbrsystająo a tozsaaosoi: 

tj - tf (i + g ^ G t j = tj (ł+Gtj) /3.51/ 

H /3.52/ 

•0*007- rozwiązanie równania /3.5O/ pnedatawić nas tępająoot 

ATW 

gdzie A T N » 

AT H • 

ATW — 

/3.56/ 

Zauwalay, te poprawka ATj^ Je«t zgodna s piarvszToi oelonem 
rozviulcoia •Ikoiwlirgo /3«44/. Hjrratanla na poprawki ATj^ 
i AT^| , vynikajao* a uws^lednlenla hatalltonlanu jądrowego i 
trancfonaaoji nlędzy nukleonowya i jądrowy* nklad«n arodka 
•asy, sostały obliosone po ras plarwszy przaz Vallaoe'a [Va 75], 
na którego praoy «i« vzorujesy. Inn* •formułowanie tyoh popra> 
wek podali Vonff i Yovaag [?o 75, You 77^ • 

Dotyobosa* ni* korsystaliŚBy s praepisu Glaubera /3.3O/. 
Warunek ten uao*liwia łatwe obliosenle poprawki pierwaseso 
nedn ApCl)do aaplltudr Olaubera F^ . Podobnie jak /3.3Vt 



poprawkę te aosna wyrazić pr*y pomooy oalki po pła*zesyźni« 
parametrów zdarzenia. 

N+ AFH /3.57/ 

gdmi* poprawki do profilu Glauborowskiogo mą naatępująoe 
• 75] : 

Ar * 

/3.59/ 

.6O/ 

A rw (o -i <o| # [i-K^a I «u i -00 

¥• wsoraoh /3.59-61/ Baatoaowalltejr omnaoacnlat 

-co 



Poprawka ellronaina A IN Jeat-dotese snana i była stosowana 
•• inn. w praoy Scbftraanna [sdh 73} oras Blessynsklee* i Jaro-
saewlosa HB2« 76J| . Poprawka Afw » wynikająca s transfonaoji 
aledsy nokleonowya 1 Jądrowy* -nWsrt— środka aasy, savi«ra 
tylko osłony diagonals* / k « ł / wy«t«pająo* w AFJa *. Kastałt 
poprawki Al~H tłiMaosy to, *• pray prao»tawleniu , operatora 
H s H. - g , tak by działał on b«apo«r*dnlo na podstawowy stan 
Jądra f 0> , Jodyny . nieSB«rowy prsyosynak poohodsl od nlaprso-
•iormogo operatora «n«re±l Idnotyosnoj nnklaonow tarosy. Pop¬ 
rawka AT^ J*«t wlee nl«sal«sna od oddziaływania Jądrowego T^ 
i sawlora podobno wyras«niat oo AT^ i A f u , 

Vyrasonla /3.35/ oras /3.59-61/ obllosyisy prsyjamjąo prosty 
•odol ff«stoiol Jądrowejt 

oo osnaosa oałkowite sanledbanle korelaojl sdedsy nukleonaal 
tarosy; ^CY) J«»* ***** e«stosolą Jodnoosąstkową. Kaay wtedyt 

A r„ 
" Prsy obliosenlu poprawek Af^ 1 A Tg postLnieto te wyrasenia 
» /3.5/ 1 /C 2V# które są rsedu t/p2. 
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Sdsio znaozak (o) oznacza brak korelaoji miedzynukleonowych. 

¥ /3*64>67/ założyliśmy dla prostoty, ze oddziaływanie elemen¬ 
tarne jest takie same dla wszystkich nukleonów tarczy. V ogól-
noioi profile V> dla protonów i neutronów są nieco różne. 
Fankojo S, Sj i S. określone są następująco: 

/3.68/ 

/3.69/ 

/3.70/ 
Dla obliczania całek w /3,68-70/ salozyay gaussowską gęstość 

jądrowąi 

oram gaussowki kastalt profilu elementarnego: 

/3.72/ 

Zalosani* /3.72/ odpowiada gaussowskiej salaiaoioi /2.46/ elas. 
tyosnej amplitudy resproszenia pooialc-nukleon od przekąsu 
pędu 4. Parametr R zależy od wymiarów jądra, zas parametry 
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V t Ot 1 <Ł - od natury pociska i •norgii . 
Znajomość profilu ^ / b / vy«terosa do vyasnaosmaia pot«nojaln 

V / r / z równania / 3 . 3 2 / . Bfdaie«y n*y«ali następująoeso prxy-
/ p . Praypi* C/: 

/3.73/ 

I kastałtaa 

s, s . i sM 

sespolona paraawtry r ( ó ( , 
/3.72/. 

ZaloAonia /3.71-73/ poswalają wyramić 
analityomi*. Masy: 

okrcilon* 
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jądrowa /3.6"3/ nie spełnia warunku niozmienniosośoi 
translaeyjne J [<5a 57]] • Poprawna fusko ja falowa jądra powinna 
zależeć od tzw. współrzędnych wewnętrznych rt , określających 
położenie nukleonów względem jądrowego środka masy R . Można 
to urzeozywistnić przekształcając /3.©"3/ następująco ĵ Ma 75J : 

73.77/ 

o 
Zastosowani* przapiau /3.77/ oanaoza wprowadzenie pewnyoh korę-
laoji aiedsy nttkleonaai, bowiem poerod atmlennyon rj jest tylko 
A-11 nLesaletaqrob* Korelacje te nazywa sio korelacjami środka 
masy» Są one bardso istotne dla lekkich jąder. 

V przypadka gaussowskiej gestośoi jednoosąstkowej §(r) 
korelacji środka masy sprowadza się do prostej 

•odyfikaoji formuły na amplitudę rozproszenia jądrowego. 
V miejsce wsorów /3.3V i /3.57/ smsemy napisać [T» 58, Czy 69] 

) J<a t u$ 
f+ AC] 

/3.79/ 

Vyrasenie profilu jądrowege, uwselędniająoeffo korelaoje 
środka masy, prsy pomooy profili, nieskorelowanyob /3.$km67/ 
jest bardsiej slosone. Mamy: 
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Gdy •*• Jaat dudto, poprawka środka — «y •xp(+qTt /kajl** 1 ± vyra-
sonia /3.80-81/ pokrywają at* s profilami nlMkor^ŁowanjncL. 

Zanwatey, *• prsy v*yolv wsorov /3« 7^-76/ MtpUtudf rospre-
•••nla Jadrow«ffo /3.78-79/ aoina aprvwadslc d* poataol anallty-

j, Xal*«y w ty» oaln akorsystaó s aaatfpojąoyeh vłaan»<ol 

/3.8V 

' OO 

$ 

Hi* prsytaoxaay tutaj wamyatlcLob worów ograaii 
do sxanoj f o r a ł y na Glaubn^owaką amplitud* 

67a, Ba 68~] t 

jae *£• j*dyxil« 

ora* do wsora sa praifil a&*aab*vm.t 

.84/ 



Ry». 3*2* Poprawki plarvssago rscrtn do avplitody Glaubara 

dla rosprossauia alaatyesnaso p- Ba prsy mr»re±± Tt s ^50 MaV. 

Oblioswnia Mfktmmno dla nastepajaoyofai para«atr6w: R = 1,37 *"«i 

B-s 39 «b, oC «- 0.25, * « 3.5 
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Rola trzeoh poprawek pierwszego rzędu do amplitudy Glaubera 
zilustrowana jest na Rys, 3.2, gdsie przedstawiono rozkłady 

kątowe dla rozproszenia p- He pray energii Tt m $50 Mov. Haj-
wieksse znaczenie ma poprawka olkonalna A F,j » która prowadzi 
do istotnych róCnio w porównaniu z modelem Glaubera. Różnice 
te są szczególnie wąsa* dla bardzo małych przekąsów pfdu oraz 
w pobliżu ekstretów krzywej rozkładu kątowego* W * ujeamyeb 
wartości parametru elementarnego oC poprawka «<fcM^iM wpływa 
na złagodzenie struktury dyfrakcyjnej togo rozkładu, to znaczy 
różnica miedzy wartosoiaai przekroju czynnego w •lniana* 1 w 
następny* ajaksiansB ulega —nieJeżeniu. 

Znaozenie poprawek AF^ 1 ̂ F w J*»* dużo ansieJsze. Działają 
one w przeolwnyob. kierunkaob 1 Ich łączny efekt jest bliski 
zeru* Kasowanie sio poprawek, wynikających s uwzględnienia 
haajiltonianu jądrowego i transforaiaoji aledzy nukleonowyiM 1 
jądrowy* układem środka aasy, aa aiejsoe w szerokia zakresie 
kątów rozproszenia 1 energii, wyniki przedstawione aa Rys. 
3.2 zostały potwierdzone przez obliozeała dla energii Tĵ a 350 
i 1050 MeT. Kalezy oczekiwać t ze poprawki wyzszyoh rzędów, 
poohodząoe od członów H 1 ¥, bodą jeszose anlejsze. Rezultat 
ten wm duże znaczenie, gdyż oznacza, ze główna tresó szeregu 
wielokrotnych zderzeń Yatsona sprowadza sif do rozwinięcia 
elkonalaego / 

3.5 Potenojał optyczny wlelokretnego rozproszenia 

Zbadaaty teraz własnoaoi profilu jądrowego. Celowe jost 
ograniczenie elf do tzw. profilu elkonalnego } elk/b/, otrzy¬ 
manego przez zaniedbanie poprawek typu H: 



Jak wieajr s /3.1/ granie*, el kona Ina /» = 0/ umożliwia 
•konatrwanie równoważnego potencjału optycznego. Korzystając 
z relaoji między jirnfi 1 — a aikonainy prsesunieoisB fazowym 

/3.86/ 

a podstawia /3.16/ następująoe vyx>azeni« na po ten-
ojal optyosny: 

/3.87/ 
Vz6r t«tn wyaaea saloianla sraetrii aferyoznej potencjału. 

Rola. poprawek A f̂f 1 A Jyy do jądrowego profilu Glaubera 
^ silustrowana Je»t na Rys. 3.3 na przykładzie elastycznego 
rozproszenia p- He dla Tj_ = 650 MeT. Poprawki te działają 
w przeoiwnyon kiertmkaoh i ich łączny efekt jest bardzo aały. 

Rezultat ten jest źródle* odpowiedniego kasowania się poprawek 
w amplitudsie rozproszenia,atvierdzonogo wozesniej na Rys. 3*2. 
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Nuclear Profile 
p-4He 
TL - 650 MeV 

•a 
• A I H • 

0 Q5 10 15 20 25 b ( f m ) 0 0.5 10 15 20 25 b(fm) 

» 3«3» Poprawki pŁ«rw»fl«o r«cdn do profilu Glattbora dl* 
rospron«nl* 

oo 3*2. 
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Ryv. 3.4. Porównanie potenojalu optyezneso wynikająoego 
z profilu Olaubera a pct«nojaia»l ttwxgledniajaoyml 
poprawki pi«rwazego rzędu. Te «ame warunki kinema¬ 
tyczne i paranetry, eo na Rys. 3.2. 
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Podobny afekt M aleJsoe równio* dla Jądrowego potenejatu 
optycznego, oo pokazuje Rys. 3.4. Porównano t u potencjał 
optyczny wynikający a profilu Glauberowskiego f^ : 

x potenojalaatl, które uwBględniaJą jodną lwb dwlo poprawki 
do profilu TQC , Łąoan* owsfflodnlonlo oba poprawek pirowadsi 
do. wyniku, który bardso nlowlolo odMoga od potonojaln V^« 

Ha Ry». 3,5 porównano romklady kątowo wynikająóo s dokła 
roswląsanla równania Sofarftdlngora s potonojał— •g£, i s poten-
ojal«M mrsglednlająoyai oblo poprawki piorwasogo rseda. vi*wiol» 
klo równio* miodsy tyai potonejalaal, widoosn* na Ry«. 3.*»» 
a tają ale nie—l niesauiraaalne dla roakladów kątowych. Dlatego 
w dalasya oląga podtl—y eie posługiwali wyłąoanie potenojałen 
vSt » ̂ Ó^Tt J*fc pokasaliaay, a tanowi bardso dobre prsyblisenie 
do równoważnego potenojalu optyosnego /3*8?A Rosultat ten 
aa dnse snaosenie pryktyosne, gdyś obliosenie profilu Fgt Jest 
o wiele proetese, ni* obliosenie poprawek Affi i ATw . 

Kalety podkreślić, *e potenojaZ Vgj , ohoć otrsyaany 
w granicy elkonajnej /to snaosy prsy usyoiu eikonalnego propa¬ 
gatora 6 / 1 wyra*ony sa poaooą eikonalnego prof ilu jądrowego 
fg{ , representnje prawdslwe oddsiaływanle pooiaku s tarosą 
jądrową. Wstawia Ją© potenojał. Vgj, t sapisasy następująco t 

• lOEł + G^ni... 
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» • 

p-*He 
TL - 650 MeV 

I I I I I 
0 K ) * 2 0 * 3 0 » < 0 * 5 0 * 6 0 * 7 0 * 8 0 * 9 0 * 

e 

3 .5 . Ro«k2*dy katov* «7nikająo« s pot«nojalu T^ i z 
dni* popr«w%J. pl«rws>««o rsędu. 

Dla porovnaal* parsAdstawiono roskład katovy wynikający s a*pli» 
tTMty Glacritora, prsy wm(*^Lfdal«Bi« trs*oh poprawek piervaz«go 
rsfdu* T» saa* vamdei Ir lnwt jmna 1 paraaiattjrt oo na Rya. 3.2 
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do równania talowego I4.ppBanna-Sohwin£OTa otrsyamjaaqr al 
molorzowy- olaatyessnego rosproasonia: 

Wynika stąd roswinicoio aikonalnoi 

<o|Tio> -

/3.91/ 

kt6r* j«st analogiom* do roBWlnlooia •ikoxxalnogo 
Yatsona /3.^V« Tak vieo tUkyoi* potencjału V ^ v równaniu 
Sotarddla^era, rozwiązywanym baz tednjroli pr»y1sli*«nt odpowiada 
•umovaniu inplioite rozwinięcia eikonalnego, Ictór* wobec 
• twierdzonego vos*<nl«j kasowania »ię popravak typu I ł V, 
•tanowi główną sawarto<ó azerogu wiolokrotnyoli sdersec. 

Zwróć«y uwagę, *a poałusiwanio ai* rćnoaniwi Sohr9dine«ra 
Jaat bardso iatotn*. Dla niosbyt wyaokiob «n«rgii aikroakopowa 
poprawka >1VOTHI1TI« /3.59/ piorwasEago, rat«du mo*a być niewyatar-
oaająoa* Potwiardsa to tlya. 3,5, gd*i« wid»i»y dusą rozbiafe-
noió Bdędsy wynikieai, otrsyaanyai prsy poaooy piorwsaoj poprawki 
aikonalna,}- a polny* roswiązaniwt równania falowago. 

Potanojal optyosny V ^ , który wyrata aie sa poaooą profilu 
, danago asorosiaai /3.36/» bedsiaaor sasywaó potenojalaai 



wielokrotnego rozproszenia. Kazwa t« u ot oelu zestawienia 
potencjału V ^ z potencjałem Vatsona V w /2.19/, który analo-
elosnle można nazwać potenojsl—i pojedynczego rozproszenia. 

Oosywiioie ate potencjały implikują efekty wielokrotnych 
sdarsaó popratas ronlnleoia Borna. V praeoiwieństwie jednak 
de potanojalu Wataona Vy^ , dla potencjału Vg^ efekty wielokrot¬ 
nego rosprossanla wyetepują Ju* v j««o strukturze. 

Z tmgo te* powodu v opisie rozproszenia elastyoznego, gene-
rovanyai przem potenojał Y ^ , taroza jądrowa aoze ulegać wzbu-
dsaniosi wirtualnym. Aby unaocznić tę możliwość zapiszmy 
profil jądrowy /3.35/ amatepująooj 

/3.92/ 

stałowania obejmują kompletny układ stanów jądrowych |nS . 
Tak wieo uscasadnione jest nazwać potenojał V/^ - mikroskopowyv 
potoncjałem dynamicznym. 

Znaozenie wielokrotnyoh rozproszeń i wirtualnych wzbudzeń 
Jądrowyoh omawiamy szerzej w Rosdz. 4. 



Bosdział k 

PGROVNAHIB DYNAMICZNEGO I STATTCZJJEGO POTENCJAŁU OPTTCZNBGO 

4.1. Zalosnoso mikroakopowogo potanojalu optyosnogo od 
struktury jądra. 

Mikroskopów* potonojały optyczno Vw i V a zalosą od ampli¬ 
tudy olastyeznsgo rozprossonia poolak-onklooii i od struktury 
•tanu podstavovogo tarosy JadrovoJ, Zbadaiay to drugą zalotność 
ustalająo profil ol>• witarnogo rosproasonia v postaoi /3.72/« 

Załoftyaty następujący aodol g«sto«oi Jądra v •tanio podsta¬ 
wowy. [Ma 70] t 

Gęstość jądrowa /k,\/ daj* aoftliwość uwzęlędnlonia krótko-
zasięgowych korolaoji sdędzy ztukloonaai jądra. Dwa składniki 
•odAlu - to gest oso Jodnoosąstkowa ^/r/ i oporator korolaoyj-
ny O /fy $y/, okroślająoy kształt i zasięg oddziaływania 
dwu nuklsonów. Kblojno osłony /4.1/ odpowiadają rozwinięoiu 
wodług liozby skorolowanyoh part nloaalosn* oząstklf J«dna 
akorolowana para, oto. a* do A/2 /lub (A»i)/2/ skorolowanyołi 
par. 
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V Modelowym opisie krótkozasięgoryoh oddziaływań aiędzynukle-
onowyoh ważne Jest spełni en1 • m n o k n unitarności i uzdrowienia 
korelacji £ka 70j * Varunki te gwarantuje następująca postać 
ep«rmtora korelacyjnego: 

r A . 2/ 
gdzie 

M 

Fmkt7osniet korelacje /k,Z/ saotaomiją noraallzaoję ftmkcji 
falowej dwu nukleonów oraa spełniają warunek uzdrowienia, o ile 
funkcja korelacyjna 4-fcfe)-»l ; B&T ^ <* «c . Model skorelowanych 
par /k»i/ jest wtedy dobry* przybliżeniem bardziej ogólnego 
modelu Jastrowa {|Ja 55] . 

Gęstość jądrowa /h,t/t podobnie jak gęstośó /3.63/ będącą 
jej szczególnym przypadkie«, nie spełnia warunku niozmienniczości 
translaoyjnej £Ga 57] . Można go jednak zrealizować przekształ¬ 
cając /4.1/ analogicznie do przepisu /3*77/« V wyniku tego 
przeksztaloenia do gęstości jądrowej /*».i/>oprócz dynamicznych 
korelaoji krótkiego zasięgu , sostają wprowadzone tak zwane 
korelacje środka aasy. Korelacje krótkozasięgowe, jako zależne 
od względnych odległości Miedzy nukleonami, nie ulegają przy 
tyn żadnej zmianie. 

Model /4.1/ może być rozszerzony przez wprowadzenie korelacji 
statyatyoznych, wynikających z warunku antysymetryzacji funcji 
falowej układu jednakowych fermionów. Model taki był stosowany 
w łŁanych pracach analizująoycb. rolę korelaoji międatynukleonowych 
w elastyoznym i nieelastycznym rozproszeniu elektronów, fotonów 
i hadronów na lekkioh jądrach [_Ma 68, 69, 70, 71, 733 » C B l e 

72, 73^. v niniejszej praoy ograniozyaiy się do zbadania kore-



laeji krótkiego zasięgu /SRC/ i korelaoji środka masy /CM/. 
Przyjmiemy gaussowski kształt /3.71/ gęstości jednocząstko-

wej •£ /r/. Vtedy uwzględnienie korelacji środka masy w gęsto¬ 
ści jądrowej /k.i/ Jest bardzo proste sprowadzająo się do pop¬ 
rawki multiplikatywnej exp /+ 1? i / j_Ta 5®» Czy 69] i 
których wyrażeniach na amplitudę elastycznego rozproszenia. 
¥ szozególnośoi amplituda rozproszenia w modelu Glaubera /3< 
dana jest następującym wzorem: 

T] 
gdzie funkcję S/b/ określa wasór /3.68/ zaś 

T(t) 

gdasie 

*• /*«6/ 

Podobnie mosoa zapisać iloozyn formfaktora jądrowego F/q/ 
i amplitudy elementarnej t/ą/t określająoy zgodnie z wzorem 
/2.31/ potenojal Yateona. Mamy : 
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Wzór ten odpowiada przyczynkowi jednokrotnego rozproszenia 
/llniowesra względea profilu elementarnego/ w formule A . 3 / . 

Funkcje O-(T̂ fe) opleująoa krótkozasięgowe korelacje między-
nukleonów* pray Jii lewy v postaol: 

A. 8/ 
gdzi* R je«t paranetr*m jednooząstkowej gęstości gaussowskiej 
/3.71/. Postać /4.8/ odpowiada oddziaływaniu odpychającemu 
typu "miękkiego* rdzenia. Przy ustalonym R wartość parametru 
A określa zasięg korelacji krótkozasięgowych; im mniejsze A , 
tym do większyon odległości międzynukleonowyoh rozciąga się 
oddziaływani* odpyohająoe. 

Ha podstawi* /k.8/ 1 A « V moaemy napisać: 

» A. 9/ 

Założenia /3»71, 72/ oraz /b,9/ pozwalają wyrazić funkcje 
i T« analityczni*. Masy: 

- 2,1; ) + cTi 
Tt (0 - C,, €xp(- £ ) , 

^T3" A. 11/ 

a także ,. 

A. 12/ 
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g<ix±m «pó2o*7nn±k± C dan* są wsorud: 

n 9 ^ 4 f 
A. 13/ 

Inradraty pronlcnl v •kapopcntaeh /I»«10-12/ wynoszą ; 

v5#rĄ* /4.1O-1i/ aapXltrudy rołjpc—Ł*mi* v 
Gl«ub«r« /k.3/ wto 



A-Jl I 
k=0 igt^O 

A. 15/ 

Al H 

Piervassy ossion formuły A . 15/ odpowiada pominięciu korelacji 
krótkiego saslęgu i pokrywa »ię s morem /3.83/. 

Rovnlet profil Glanberoiraki, który okrećla potencja! wielo-
krotnoco rosproasenia sgodnie s wzorem /3.88/t da się wyrazić 
analityoraie. Mamy: 



A. 16/ 

Pierwszy osłon tej fonrały pokrywa ale s wzorea /3»8k/. Dla 
profilu korelaoje środka aaey praejawiajo. «±f ob*ono<oią osłona 
poprawkowego •> R /A. 

Wykoanjąo całkowania w A . 7 / otrmyuj—y : 

A . 17/ 

Vynlka stad aastępojąo* wyra»«nlo aa potcnojal Vataona: 

gdsl* osłon poprawkowy - R 2 A Je«t efektom koralaeji sredka 

Potenojał Vataona A*18/ 1 potenojal wielokrotnego rosproase-
nia, wynikający • /3.86/ i A . 16/, aą ziluatrowane na Rya.4.1-2 
dla rósnyoh aodeli geatośol jądrowej. 
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T t - 1050 MeV 
Watson potential 

no correlations 
CM only 

- SRC only 
CM* SRC 

4 
Rys. k.1. Potenojał Watson* elastycznego rozproszenia p- He 
przy T, = 1050 MeV dla różnych modeli struktury jądra tarczy. 
Paraaetry elewsTitaraego rozproszenia pooisk-nukleon: •©• = kU wb, 
d s. O.3, a s 5.0 GeV 2. Para»«try ją\drowe: R s 1.2^5 f"» 
X s oc dla krmyw+j kropkowanej i kreskovanej, oraz A =0.652 
dla posoatalyoh dwu krzywych, zatflerająoydb korelacje krótkoza-
mięgtmm /SRC/. Korelaoje środka aaay /CM/ eą uvs»Lednione 
tylko dla krzywej kreskowanej i ciągłej. 

Bolą korelacji jądrowyob dla oba potencjałów jest na o«ól 
podobna. Ola dużych wartoioi r afektywne mą tylko korelacje 
arodka aaay, które obniżają taa v dnoya stopniu bezwzględną 
wartość oześoi rzeozywistej i urojonej potencjału optycznego. 
Korelaoje krótkozasiegowe uwidaczniają sie tylko dla aałyoh 
wartośoi r. 
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p -
TL-W50MeV 

Multiple scattering potential 
no correlations 
CM only 

.._ SRC only 
CM* SRC 

r(fm) 

Rys. 4.2. Potencjał, wielokrotnego rozproszenia dla elastycznego 
rozproszenia p-**He przy T L a 1050 MeT. Opis krzywych i parame¬ 
try takie same, eo na Rys* 4.1. 

Ola potencjału Yatsona obserwuj* sie onarakterystycane prze-
oivdasia^anl« korelaojl krótkosaaiesowyoA i korelacji środka 
•asy dla aalych r. Pierwaze obniżają ta», zaś drugie podwyższa¬ 
ją wartość bezwzględną oseaoi rzeozywistej i urojonej potencjału 
Jądrowego. Mozoa te* stwierdzić, ze obecność korelaoji środka 
aasy zwiększa efektywność korelaoji krótkozaaięgowyoh. Tak 
wieo przy poMinieeiu korelaoji środka aasy rola korelaoji krótkiego 
zasięgu Jest nieznaczna, leos ulega wyrainesm zwiększeniu po 
wprowadzeniu korelaoji CM. »a odwrót, przy braku korelaoji 
krotkozasiegowyeb rola korelacji środka «asy Jest bardzo Istotna. 



Natomiast w obecności korelacji krótkozasięgowyeh jest ona zna¬ 
cznie zredukowana* 

Podobne współdziałanie korelacji środka masy i korelacji 
krótkiego zasięgu dla małych r ma niejace także dla ozęści 
urojonej potencjału wielokrotnego rozproszenia. 

Tt -WSOMfV 

Włtson potential 

no correlations 
CM onlY 
CM'SRC 

10« 20» 30» «>• 50" 

Rys. 4.3. Rozkłady kątowe w rozproszeniu elastyeznym dla po-
tenojałćw Vatsona, przedstawionych na Rys, 4.1. 
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Natomiast dla części rzeczywistej tego potencjału rola korelaoji 
krótkozasięgowyeh jest o wiele mniejsza, niz korelacji środka 
masy. Należy zwrócić uwas? na cbarakterratyosne falowanie 
ozęści. rseozywistej dla małych r. Dla ozęśoi urojonej efekt ten 
jest słabszy i uwidacznia się lepiej dopiero dla aniejszyoh 
energii /p. Rys. 4.5/* Falowanie potencjału optycznego wielo¬ 
krotnego rozproszenia sa miejsce tylko w obeonosoi silnych 

Multiple scattering potential 
CM*SRC 
no correlations 
CM only 

0° »° 20° 30° 40° 50 60°e 
Rys.k,k. Rozkłady kątowe w rozproszeniu elastyosnya dla poten-
oja!6w wielokrotnego rozproszenia, przedstawionych na Rys. k.2. 



korelaoji środka m y . Xatomlast dla potencjału Vatsona nle 
występuje «°° nigdy* 

Ma Rys. 4.3-4 przedstawiono rozkłady kątowe, wynikająoe z 
mlkowania równania Sohr0dlngera z potencjałami 

optycznymi, przedstawionymi, odpowiednio na Rys. 4.1-2. Dla obu 
typów potenojałtt rola korelaoji jądrowyoh jest podobna. V roz¬ 
proszeniu pod dużymi Trutwsi zasadnioze znaczeni* mają korelacje 
środka masy. Zwiększają ono przekrój czynny o kilka rzędów 
wielkośol. Źródłem togo efektu jest obniżenie wartośoi bezwz¬ 
ględnej potencjału optycznego dla dużych odleglośoi r przy 
jednoczesnym zwiększeniu jego intensywności dla r»1.0 - 1.5 fm. 
Korelaoje środka masy czynią w ten sposób powierzchnię poten-
ojału mniej rozmytą, co silnie zwiększa prawdopodobieństwo 
rozproszenia dyfrakcyjnego pod dużymi kątami. 

Korelacje krótkozaslęgowe wpływają na niewielkie przesunięcie 
pierwszego —4'W1—•—• i widocznie zwiększają wartość przekroju 
czynnego w drugim maksimum dyfrakcyjnym. Dla silnie oddziaływu¬ 
jących cząstek, w przeciwieństwie do elastycznego rozproszenia 
elektronów [Ma 70j , rola tych korelaoji nie powiększa się ze 
wzrostem przekazu pędu. ¥ pobliża, drugiego minimum wpływają 
ona na pewne pogłębienie struktury dyfrakcyjnej rozkładu kąto¬ 
wego. Halezy podkreślić, ze opisane tutaj działanie korelaoji 
jądrowyoh jest bardzo zbliżone do ofrcktów korelacyjnych znanych 
z modelu Glaubera £Le 71, Bł 73] • Tak więo różnice w mechaniz¬ 
mie rozproszenia, istniejące miedzy modelem optycznym i modelem 
eikonalnym, nie prowadzą do różnicy efektów strukturalnych. 

4.2. Rola wiolokrotnyob rozproszeń 

Zapiszmy szereg wiolokrotnyob rozproszeń /3.36/ dla profilu 
Glaubera następujące: 

ru> + r(2) + fc^ + • * • + T f A ) 
/4.19/ 
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gdzie r jest przyczynkiem n-tego stopnia względem profilu 
elementarnego. 

Obliozająo (/II (i~ fgjj występujący v wyrażeniu /3.88/ określa* 
Jąeym potencjał wielokrotnego rozproszenia 

gdzie, dla przykładu, ograniesyliśay aie do prsyoxynkov 3-go 
stopnia. 

Wynika stąd nastepująoe romwinieoie na potencjał optyoa&y 
wielokrotnego rozproszenia /w dalszy* oiągn oposzosasiy Indeks 
61 v oznaczeniu tego potencjału/: 

gdzie oc 

o 

v »-1» f 
eto., 

oraz 

Udowodnisiy, se pienrssy ozłon tego roswinieoia pokrywa sie 
z potencjałem optyoasnya Va.tsona. Przyosynki do profilu Olaubera 
można wyrazić nastepująoo: 
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gdaie F osnaessają kolejne osłony w szeregu wielokrotnych 
roaproazeń dla amplitudy Glauberaj 

Korzystająo a/4.22/ i toftsaaoćci osikowej /3.1V otrsynujeno' 

A.2V 
oo dokładni* pokrywa. si» z wyniki** /2.31/, poniewa* 

80 

60 

i-
E 
1 20-

Nuclear 

p-^He 
TL - 348 MeV 

... :x 

Optical 

60 

2 40 

cc 

* - i 

• 

i 

Potential 
— V(1)» Vw 
_ _ « _ y(l ) , v t 2 ) 

_ . _ . _ y(<) , y(2).y(3) 

0 0.5 10 15 2.0 25 0 Q5 1.0 15 2.0 2.5 
r(fm) r(fm) 

ya. 4 .5 . Ros«ini«oi* wielokrotnych rosprosseń dla potenojalu 
optyonweo w *last7osnya rosproae*niti p-TI* pray TL^W M*V. 
ParaiMtry: R « 1.265 ' « A ^ * 0.652, *T = 28 «b, oc =-0.45, 

CL « 1.5 2 
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Rola kolejnych osłonów v asaragn wLalokrotapofa rosproasań /2>»21/ 
l i l o i t rowuu jaat na Ry«. *«5 «« pwj*ład»l« alaatronaeo rospro-
«a«ni.a pJ*He fray laboratorjrjnoj «nargii kiaat^osaaj ^ e 3*8 MoT. 

1 
a 5 

% 

K)1 

10° 

K)"1 

10-2 

10 "3 

• 

i 

i 

1 
1 

i 

——. 

\ > 

i i 

34BMeV 
yW « yw ~ 

yd)* yO) 

V 

-

-

0 20° 40° 60° 80° W0» 
e 

Byś. k.6. Eoakłady kątov« odpowiadająo* 
do potoaojałn wlolokrotnaco roaprossoala, prsodatavlo^fB 
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V obliezeniaoh użyto gęstośoi jądrowej /4,1/ zawierającej korę-
laoje krótkiego zasięgu i korelacje środka masy. Poszczególne 
przyczynki do profilu jądrowego f~£g określono na podstawie 
formuły /k,16/« Jak widać przybliżenie jednokrotnego rozprosze¬ 
nia jest dalece niewystarczające, Potenojał Vatsona, odpowiada¬ 
jący temu przybliżeniu, jest o wiele słabszy, zarówno w części 
urojonej, jak i rzeczywistej, od pełnego potenojalu wielokrotne¬ 
go rozproszenia. Rozproszenia dwukrotne wyraźnie zwiększają 
intensywność potencjału, zaś rozproszenia trójkrotne są odpowie¬ 
dzialne za charakterystyczne falowanie centralnej części poten¬ 
cjału optycznego. Na podkreślenie zasługuje zwiększenie intensyw¬ 
ności potenojału optycznego przez rozproszenia wielokrotne w 
części powierzchniowej jądra /r v 1.5 fzn/. Ponieważ dla dużych 
r różnice Między potencjałami róznyoh rzędów są znikome, oznacza 
to, *e rozproszenia wielokrotne /zwłaszoza dwukrotne/ czynią 
powierzchnie potencjału Jądrowego śmiej rozmytą. Istnienie 
ostrej krawędzi powierzchniowej ma duże znaczenie dla prawidło¬ 
wego opisu elastycznego rozproszenia protonów z dużym przekazem 
pędu /p. 5.1/. 

Na Rys* 4.6. przedstawiono rozkłady kątowe, wynikające z 
równania Sohrodingera dla kolejnych przybliżeń do potencjału 
wielokrotnego rozproszenia. Słabość potenojału Vatsona i rozmy¬ 
ty kształt jego powierzchni sprawiają, ze odpowiadający mu prze¬ 
krój czynny jest o wiele niższy, zwłaszcza dla dużych kątów 
rozproszenia, od przekroju: czynnego, uwzględniającego rozprosze¬ 
nia wielokrotne. Rozproszenia dwukrotne podwyższają wartość 
przekroju czynnego, zaś rozproszenia trójkrotne praktyoznie wy-
sycają szereg rozproszeń wielokrotnych dla potencjału optycznego. 

Aby uniknąć nieporozumień, należy podkreślić istotne róznioe 
między szeregiem wielokrotnych rozproszeń /J».21/ dla potenojału 
optyoznego,a analogioznym szeregiem /*t.19/ dla profilu jądrowego 
w modelu eikonalnym. Odpowiadające im szeregi różniczkowych 
przekrojów czynnych różnią się znaczeniem possozególnyoh ozłonów 
oraz charakterem abic&nośoi. Ilustruje to porównanie Rys. 4.6 
m Sys. h.7f gdzie przedstawiono rozkłady kątowe, odpowiadające 
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Tótnym krotaosoioM zderzeń v aod«lu Glauber*.. Najto«rdziej ude-
rsajaoa jest różnica aiedsy prayoaynikaai "jednokrotnego roapro-
•senla*. Y nodeln optyoznym prsyblii*nl* plervsze^o rsęda za¬ 
wiera w raacsywistośoi efekty roaprosaeiSt wielolcrotnyob, które 
generowane «ą praes wy*aze osłony w ro«w±nieoiu Borna. V resral. 

10 

X) -3 20° 40° 100° 

By** fc*7* RoakZady kątowe odpowiadając* •zeregovi wielokrotnych 
rosproaseń /*.23/ w aodelv Glaubera. Paraaetry: R s 1,33 £m, 
% m *o , r * 28 mb, <* —0.45, CU * 1.5 GeV-2 
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taoia przybliżenie VatsOna daje rozkład kątowy, który dla roz¬ 
proszenia wprzód nlenajgorzej zgadza się z palnym wynikiem, zaś 
dla większych przekazów pędu wykazuje strukturę dyfrakcyjną. 

Najbardziej mamleirme jest to, że nieskończony szereg poten¬ 
cjałowy /4«2i/ nasyca się szybciej, niż skończony szereg Glaube-
ra /ft. 19/. Ta obserwacja mo&e być dodatkowym argumentem za 
potencjałowym opisem rozproszeń jądrowych. Może to mleć także 
znaczenia prakvyozne w przypadku, gdy obliczenie skomplikowanych 
wyrazów wielokrotnego rozproszenia napotyka na trudności. Sytu-
aoja taka aa miejsce n.p. w rozproszeniu jądro-jądro /p,Rozdz.V, 

V rozproszeniu oaąstek elementarnych na jądraoh użycie rozwi¬ 
nięcia potencjałowego /*».21/ nie jest potrzebne. Prezentacja 
kolejnych, przybliżeń na Rys. 4.5.6 miała wyłącznie cel poglądowy. 
V rzeczywistośoi stopień trudnosoi obliczenia pełnego potencjału 
wielokrotnego rozproszenia /3.88/ jest taki sam, co stopień 
trudności obliczenia poszczególnych składników azor^gu /ft.21/. 

Ha zakończenie*tego podrozdziału warto uczynić kilka uwag 
na temat relaoji między używanym w tej pracy potencjałem wielo¬ 
krotnego rozproszenia, a szeregiem równoważnego potencjału 
optyoznego opisanym nr Rozdz. 2. Podobny szereg potencjałowy 
można wprowadzić stosująo sformułowanie KMT teorii wielokrot¬ 
nych zderzeń jjKe 59, Fe 70, Ja 76]] . Obliczenie drugiego i 
dalszych członów w tych szeregach nastręcza poważne trudności. 
Jedna trudność wiąże się se skomplikowaniem wyrażeń typu /Z. 2 0/ 

i/2,21/ wskutek obecności funkcji Greena. Inna wynika z konie-
cznosoi znajomości macierzy elementarnego rozproszenia tj 
posa powłoką energii. Należy podkreślić, że nawet powszechnie 
stosowane założenie /2.26/ o lokalnosoi operatora tj nie wyetar-
oza do zapewnienia lokalnosoi potencjału w wyższych rzędach. 
Tak więc równoważny potencjał optyozny Jest skomplikowanym 
operatorem nielokalnym* Jego użyoie w równaniu Schrodlngera 
byłoby bardzo kłopotliwe* 



Aby viHir«^* trudności związanych s nlelokalnośoią Fsshbaoh 
i współpracownicy [P« 70, F* 71» La 73, Ul 74] zastępują równani.* 
Schredingtra z oddziaływanie* nielokalny* przez okład sprzężonych 
równań falowych z lokalnyal potenojałaai statyczny*!. V przybliż 
zeniu drugiego rzędu *a*y dva równania, s których J*dno opicuje 
rozprosaeniA w kanał* •la»ty©*ajnBf a drugi* uwsglfdnia w p*vi*n 
średni sposób oddziaływania w Iranalaoh ni*0la«trossy<ai. ¥ przy¬ 
bliżeniu trs*oi*g-j rz*du występują oztarjr równania *to. Dzi*ki 
sprzężeniu kanału *lastyosn*go z «f«ktyMiyMi Kanaławi nie*lasty-
oznyai zapewnia sie dynaMiozny opis rozproszenia. Katoda F*«li-
bacha odchodzi Jednak zbyt da1*ko od aodelu optycznego, by 
ułatwić zrozuaieni* struktury potencjału optycznego. Faktyczni* 
bowiea role potenojału optycznego przej«mją przybliżone poten¬ 
cjały dla poszczególnych kanałów, oraz zal*zn* od struktury ko¬ 
relacyjnej tarczy potencjały sprzegająoe kanały. 

Czynione były także próby przybliżonej redukoji oddziaływania 
nielokalnego do efektywnego potencjału lokalnego w pojedynozya 
równaniu Sohrftdingera [Jo 62, Ku 70J , Ograniozyły sie on* do 
drugiego rzędu przybliżenia wyaagająo juz wtedy wielu niezbyt 
dobrze kontrolowanych założeń. 

Z tą złożoną sytuaoją kontrastuje prostota naszego Mikrosko¬ 
powego potencjału optycznego. Jest on lokalny mima, ze uwzglę¬ 
dnia efekty wielokrotnych rozproszeń. V drugi* rzędzie przybli¬ 
żenia otrzyjBujemy dobrą zgodność z wynikaad. otrrysMuryJL aetodą 
efektywnego potencjału lokalnego jjtu 1Ó\ . Należy przypuszczać, 
ze prostota i lokalnosć naszego potenojału jest rezultat** 
zsuaowania szeregu wielokrotnych rozproszeń, podobnie jak 

sumowanie, szeregu ¥atsona w granicy Glaubera daje istotne upro¬ 
szczenie opisu rozproszenia pEi 7<t\ * 
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4.3* Rola wirtualnych wzbudzeń jądrowych 

V zakońozeniu Rozdz. 3 stwierdziliśmy, ze potencjał wielo¬ 
krotnego rozproszenia /3*88/ ma charakter dynamiczny, gdyż do¬ 
puszcza możliwość wirtualnych wzbudzeń tarczy jądrowej. Zbada, 
ay obecnie sytuację, w której pomija się cieniowanie quasi-ela-
styozne* ̂ Ma 78, Dy 78a3 • Zaniedbując w formule /3.92/ przy¬ 
czynki od wszystkich wzbudzonych stanów j-%dra many: 

A . 25/ 

Wynika stąd na podstawie /3.88/ następujący potencjał opty-
ozny: 

CO 

co — A . 26/ 

W 0 1' % 
Można przypuszozać, ze potenojał v N Si nie uwzględniający 

cieniowania quasi-elastycznego /nno shadowing"/, będzie dość 
zbliżony do potencjału Watsona. Faktycznie, czyniąc w A*26/ 
przybliżenie: 

x Nazwę cieniowanie quaai-elastycssne wprowadzamy w analogii 
do cieniowania nieelastycznego [PU 68] lub afektu Gribova 
TGT 69} , dotyczącego wirtualnego wzbudzenia cząstki elemen¬ 
tarnej w rozproszeniu 
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otrzysmjeagr wyrażenie aa potencjał VCi). Przybliżenie A . 2 7 / 
wydaje sie być o vial* bardziej wiarygodne, xii* analoglezne 
przybliżenie: 

» A.28/ 
wymagane do otrzyaania potencjału Vatsona z potenojaJtu vielokrot_ 
nego rozproszenia /3»88/. 

Przybliżenie /k.ż7/ aoze być zastąpione przyblizenlasi 
eksponenojaojl profilu A.25/: 

/ M 9 / 

Odpoviadajitcy «u potanojal optyozny dokładnie pokrywa «le z 
potanojaJJLeai Vatspna. 

Zvroomy vtmgp, *« «z6r /k»Z9/ pr&wadzi do tzw* granioy 
optycznaJ aodelu Olaubara [61 59, Czy 693 • ***** *• * «ranioy 
taj wynika potencjał optyozny Vataonaf był dość vozeenie znany 
[pi 5jQ . Warto podkreślić, ze zasadnioze zało*enie, prowa¬ 
dzące do granicy optyoznej i do potenojalu Vats ona, polega na 
poHinieolu wirtualnyołt wzbudzeń jądrowych. Hie jest na.tOHiast 
wyaagane, jak to ozesto było czynione [czy 69] $ żadne załote-
nie dotyczące struktury stanu podstavovego tarczy. 

Oczywiście efekt cieniowania quaslelastyoznego, a wiec i 
rćznioa aiedzy potenojałeei Watsona i potenojalea wielokrotnego 
rozproszenia, silnie zalezą od struktury korelaoyjnej jądra 
tarczy. Dla gęstości jądrowej /3.63/# opisująoej całkowicie 
niezależne oząstki /IP/, wszelkie wirtualne wzbudzenia Jądrowe 
są wykluozone* Faktycznie, profil eikonalny /3%35/ i potencjał 
optyozny wielokrotnego rozproszenia /3«88/ dane są wtedy foi 
łaal /druga postać poniższych wzorów zawiera przybliżenie 
eksponenojaojl/1 



/*.31/, 
\ J 

{̂ f2 OyTr^łK / - P./3.68/, które są formalnie iden¬ 
tyczne z wyrażeniami otrzymanymi przy pominięciu oieniowanla 
quasi-elastyoznego. lak więo, aby wyeksponować różnice dynami-
ozne, istnlejąoe miedzy oboma potencjałami, należy posłużyć się 

jądrową zawierająoą korelacje między nukleonami tarczy. 
Na Rys. 4,8, 9 i 10 przedstawiono rezultaty analizy elaatycz-

rozproszenia protonów na jądraoh He 1 Ca. Porównano 
tam rozkłady ką owe odpowiadające trzem mikroskopowym potencja¬ 
łom optycznym: potenojałowi Vatsona /k.Zh/, potencjałowi wie¬ 
lokrotnego rozproszenia /3*88/ oraz potenojałowi /k,26/, nie 
uwzględniająoemu oienlowanla quasi-elastycznego. Potencjały te 
pokazano obok wynikająoyoh z niob. różniozkowyoh przekrojów 
czynnych, otrzymanych poprzez rozwiązanie równania SchrOdlogera 
przy użyciu programu SQUAR /Przypis B/. 
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Y obliozeniaoh przedatawionyoa na Bys. 4.8-10 atoaowano 
•korelowaną gęstość Jądrową /*•!/ z uwagiodntonflew korelacji 
środka misy i z korelaojaai krótkocaeiegowymi w poataci /4.9/. 
Model korelacji jądrowych był użyty do jąder H# i Ca w rożny 
apoaób. Jądro He opisano Jako układ k nukleonów, natomiast 
dla Jądra n5ea pvsyjeto modal alfowy, traktując J* ^JJIÓ »y»te« 
10 ozą*t«k ot , Dlat«go partiflmtry ff , 0( , (L , odpowiadające 

p«ra«i«tj7yaaoji /3.46/ aaplittuly rosproascnia 
odnoaaą »±^ v praypadkn ^B* do oddsialywanla 

proton-nuklaon, »a» v praypa". Vu Ca «- do oddsialywanla p-Ot 

Potenojał /k,Z6/, ale uwr ledadLaJąey «ŁrttiaXny6b 
Jądrowych, daj© rmraltaty, ittóra dla «aiycfa praakazoir pędu 
łatą pośrodku wlfdzy vakaBaniaml pptanojaltx Vataona i poton-
ojału wielokrotnego rozproasenla. ZwlfkaAenle wartoaol 
kroju osymego v atóaunku do potanoJaZu Vataoxm Jest 
•osne do afektu obserwowanego dla potencjału BMT /p. Rys. 2*1/. 
Ponlewat rosproamenla do przodu dają główny prsycsynak do 
elaatyosnego praekroju oxynnego» nie dziwi doić duia intensyw¬ 
ność oeńtralnej caeśoi potencjału /k»26/» Ze wzrostem prze¬ 
kazu pędu wskazania potencjału /k,Z6/ atają ale Jednak, bardzo 
bliskie rezultatoa, odpowiadającym potencjałowi Vatsona* Oba 
potencjały dają tutaj o wiele mnlejesy przekrój ozynny ni* 
potenojfił wielokrotnych rosproasen. lone podobienatwo polega 
na braku struktury w kaztałcie potencjału. Struktura ta joet 
charakteryatyozna dla potencjału wielokrotnyob. rosproaaeń i 
występuj* tylko w obeonoioi silnych korelaoJi środka aaay. 

Frsykład jądra Ca pokaauje, *e ró*nloedynaadosne miedzy 
potencjałem Vataona a potencjałem wielokrotnego rozproszenia 
mogą występować także dla oleskieh jąder. Vprawdzie model 
alfowy wyólbraymia rol» korelacji środka masy, ale również 
przy ich wyłączeniu różnice miedmy oboma poteaojałami byłyby 
smaczne. Stają alt one niewielkie dopiero przy jednoozeenym 
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\ a 0.728. Parametry oddziaływania p-o(j 0" * 150 mb,o(=-0.26, 
OL s 27 GeV""2 C 1 ^ 77] . 



wyłączeniu korelacji krótkozasięgowyoh. Na ogół przy opisie 
struktury jąder ciężkich nie uwzględnia się korelacji krótkiego 
zasięgu, V tej sytuacji, wobec słabości korelacji środka masy, 
różnica między dynamioznym i statyoznym opisem rozproszenia 
ulega zatarciu. 
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Rozdział 5 

ELASTYCZNE ROZPROSZENIE PROTONÓW ŚREDNICH ENERGII NA 
JĄDRACH ATOMOVYCH 

V niniejszym rozdziale omawiany rozkłady kątowe szybkich 
protonów rozproszonych sprężyście na różnych Jądrach atomowych. 
Rezultaty doświadczalne porównane są z wynikami analizy teore-
tyoznej wykonanej w ramaoh eikonalnego modelu Glaubera i mikro¬ 
skopowego modelu optyoznego z potencjałem wielokrotnego rozpro¬ 
szenia* 

k 5.1, Rozproszenie na Jądrze He 
u 

Stan podstawowy jądra He jest wyraźnie oddzielony o około 
20 MeV od kontinuum stanów wzbudzonych. Wydzielenie kanału 
elastyoznego w rozproszeniu na tarczy helowej jest więc stosun¬ 
kowo łatwe, nawet przy wysokich energiach bombardujących cząstek. 
Prostota Hef jako układu małej liozby nukleonów o całkowitym 
spinie i izospinie zero, ułatwia opis struktury tego jądra, jak. 
również teoretyozną analizę meohanizmu rozproszenia. Rozpro-
ezenie elastyozne na jądrze He, dająo dogodną możliwość porów¬ 
nania modeli teoretyoznyoh z rezultatami pomiarów, jest od 
szeregu lat przedmiotem intensywnych badań. Poczynając od pio¬ 
nierskiego eksperymentu w Brookhaven przy 1 GeV [Pa 67J zmierzo-
no rozkłady kątowe spręzyśoie rozproszonych protonów w szerokim 
zakresie energii i przekąsów pędu [Bo 72, Ba 74, As 751 
Ve 75, Fa 76, Be 7óab, KL 77», Gea 77, Po 78] . Lista 
prac teoretyoznyoh dotyoząoyoh rozproszenia p- He jest niezwy¬ 
kle obszerna. Nie jest naszym oelem omawianie tyoh prac, ani 
porównywanie róznyoh modeli struktury jądrowej i mechanizmu 
rozproszenia* Skoncentrujemy się natomiast na opisie rozpro¬ 
szenia elastycznego szybkioh protonów przy pomocy potencjału 
modelu optycznego. 
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Należy przypomnieć, ase w pierwszej analizie danych z Brook-
haven, wykonanej przez autorów pomiarów £Pa 67]» stosowano 
fenomenologiezny model optyczny. Stwierdzono wtedy, ze kształt 
potencjału optycznego różni się .znacznie od kształtu rozkładu 
ładunku w <ądrze He, wynikająoego z pomiarów elastycznego 
rozpraszania elektronów £PT 67J . Aby odtworzyć doswiadozalne 
rozkłady kątowe protonów trzeba było użyć potencjału optycznego 
o wyraźnie zarysowanej krawędzi na powierzchni jądra* Ostra 
krawędź powierzchniowa wpływa na znaczne zwiększenie przekroju 
czynnego dla przekazów pędu powyżej pierwszego minimum w roz¬ 
kładzie kątowym /p. Rys. 5.1/. Jest to zgodne z interpretacją 
dyfrakcyjną rozproszenia jądrowego: ostry brzeg jądra zwiększa 
prawdopodobieństwo rozproszeń pod dużymi kątami. Wymóg ostrej 
krawędzi, narzuoony przez własnośoi elastyoznego rozproszenia 
protonów, pozostaje w sprzeczności z rozkładem ładunku w jądrze 
He, który charakteryzuje się powierzohnią rozmytą. Sugerowa¬ 
łoby to, ze rozkłady ładunku i materii hadronowej w jądrze ato¬ 
mowym mogą różnić się kształtem. 

Pozorna sprzeczność między wynikami pomiarów elastycznego 
rozproszenia elektronów i protonów na tarczy helowej została 
wyjaśniona po raz pierwszy aa pomocą modelu wielokrotnych 
rozproszeń Glaubera [Gl 59] . Obliczenia Czyza i Leśniaka 
[Czy Ó73 afr oraz Betaaela i Vilkina [Ba 68J wytłumaczyły włas¬ 
nośoi rozkładu kątowego protonów przy uzyoiu gęstości jądrowej 
Bo zgodnej z pomiarami elektronowymi. Prace te zainicjowały 
ogromne zainteresowanie modelem Glaubera. Vedług £ego modelu 
pierwsze minimun w rozkładzie kątowym protonów jest efektem 
destruktywnej interferencji rozproszeń jednokrotnych i dwukrot¬ 
nych, natomiast stosunkowo wysoka wartość przekroju czynnego 
dla dużych przekazów pędu Jest wyrazem znaozenia rozproszeń 
wialokrotnyoh. 

Mimo sukoesu modelu Glaubera wart* jednak powróoić do pier¬ 
wotnej interpretaoji elastyoznego rozproszenia szybkioh proto¬ 
nów przy pomooy modelu optyoznego* Powtórna fenomenoloftiosna 



analiza optyczna £ci 73] potwierdziła wyniki pracy [Pa 67j , to 
znaczy dużą różnicę między kształtem potencjału optycznego,a 
kształtem gęstości ładunku w jądrze He. Błędne byłoby jednak 
wysnuwanie stąd wniosku o różnicy rozkładów ładunku i materii 
jądrowej, Faktyoznie bowiem potencjał optyczny tylko w pierw¬ 
szym przybliżeniu na ten sam kształt, co rozkład nukleonów 
w Jądrze - p*/2,3<f/. Jak pokazaliśmy w Rozdz. k.2t przybliżenie 
to, zwane przybliżeniem Vatsona, zawodzi dla dużych przekazów 
pędu, Natomiast potencjał optyczny wielokrotnego rozproszenia, 
uwzględniający efekty wyższych rzędów, odbiega kształtem od 
gęstości jądrowej. V szozególnośoi powierzchnia .ego potencja¬ 
łu jest mniej rozmyta, 00 silnie zwiększa prawdopodobieństwo 
rozproszeń pod dużymi kątami. Zastosowanie potencjału wielo¬ 
krotnego rozproszenia umożliwia równoczesny i prawidłowy opis 
elastycznego rozproszenia protonów i elektronów, przy użyciu tej 
samej funkcji falowej jądra He ^Dy 77^ . Tak więc pozorna 
sprzeczność stwierdzona w pracy [Pa 67j polega na błędnym zało¬ 
żeniu, ze potenojał optyczny siedzi ffxym kształtem rozkład 
materii jądrowej. Przedstawiona w niniejszej pracy mikroskopowa 
teoria potenojału optycznego prostuje ten pogląd, przypisując 
rozproszeniom wielokrotnym rolę tworzenia ostrej krawędzi 
powierzchniowej potenojału. 

Niektórzy autorzy uważali [Czy 71J > ze wyniki fenomenolo-
gicznej analizy optyoznsj [Pa 6"7J świadczą o niewłaściwości 
opisu elastycznego rozproszenia p- He przy pomocy potencjału 
optycznego. Tłumaozono to tym, ze model optyczr.y traktuje 
tarcze jądrową, nie jako układ określonej liczby nukleonów, 
lecz jako obiekt zbudowany z ciągłej materii jądrowej. Z tego 
względu potenojał optyczny rzekomo nie jest w stanie uwzględ¬ 
nić korelaoji międzynukleonowyoh, w tym również bardzo istotnych 
dla lekkich jąder korelaoji środka masy. Jak pokazaliśmy w 
Rozdz, 4.1 jest to pogląd niesłuszny. Przy konstruowaniu 
mikroskopowego potenojału optycznego korelacje między nukleo¬ 
nami tarczy Jądrowej uwzględni* się tak samo, jak w modelu 
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Rys. 5*1* Różniczkowy przekrój czynny elastycznego rozproszenia 
p- He, Krzywe kropkowane odpowiadają modelowi Glaubera, zaś 
krzywe eiągła - mikroskopowemu modelowi optycznemu. Pojedyncza 
krzywa kreskowana dla 1O5O MeV odpowiada potencjałowi optyozne-
MU Vatsona. Dane doświadczalne pochodzą z prac: [AS 75^ dla 
3^8 MeV, [Be 76a, As 75] dla 65O MeV, oraz [Ba 7*»] /przy uwzglę¬ 
dnieniu renormalizaeji [Aa 75]/ dla 1O5O MeV. Dodatkowo wyniki 
[Ve 75] dla 580 MeV umieszczone są razem z danymi dla 650 MeV. 
Parametry jądrowe: R = I.265 fm, X = 0.652 [Ma 70] . Parametry 
rozproszenia elementarnego: 6j» = 23.5 mb, S*, = 32.5 mb, 
0<j» s O ^ s - 0.^5, af=O*«v= 1.5 GeV"2 dla 3*ł8 MeVj Tf *ki.Omb, 

2 37.0 mb, Ctp= ^s-0.25, a p= a^= 3.5 GeV"2 dla 650 WeV 
oraz 6"f = 47,5 mb, «W= ^0.5 mb, oif = 
dla 1O5O MeV. 

Glaubera, lub przy obliczaniu elastycznego forofaktora ładunko¬ 
wego. 

Zgodnie z cytowaną wyżej argumentacją użyoie potencjału op¬ 
tycznego bywa utożsamiane z opisem rozproszenia na nieskończenie 
ciężkim obiekcie. V kontekśoie tego poglądu możliwość skonstru¬ 
owania mikroskopowego potencjału optycznego, który prawidłowo 
opisuje rozproszenie na lekkiej tarczy helowej, byłaby proble¬ 
matyczna. Jak pokazuje Rys. 5*1, wprowadzony w naszej pracy 
mikroskopowy potencjał wielokrotnegp rozproszenia z powodzeniem 
usuwa wszelkie wątpliwości. Generowane przezeń rozkłady kątowe 
protonów bardzo dobrze zgadzają się z wynikami doświadczalnymi 
w szerokim zakresie energii i przekazów pędu, Fotenojał wie¬ 
lokrotnego rozproszenia znaoznie różni się od potencjału 
Vatsona /p. przypadek T^ s 1050 HeV/ 1 w przeciwieństwie do 
niego ma charakter dynamiczny. Oznacza to, ze tarcza jądrowa 
nie jest obiektem statycznym, lecz w trakcie procesu elastycz¬ 
nego rozproszenia podlega licznym wzbudzeniom i deekscytaojom. 
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Na Rys. 5.1 result*ty naszego mikroskopowego modelu optycz¬ 
nego [Dy 76p,773 porównane są z wynikami modelu Glauber*. £ danymi 
doświadczalnymi. Wszystkie oblioaeni* zostały wykonane pray 
uzyoiu gęstości jądrowej /4.1/ a- uwzględnioniom warunku niez-
mienniczośoi translacyjnej /3.77/. Gęstość jednoosąstkowa $/r/, 
funkoja korelacji krótkoaaaieswyołi 1- J.( r^ ) oras aaplituda 
rozproszenia eleaentarneso t/ą/ były wzięte w poetaoi gauceow-
skiej. Jak pokasalisaqr w k,i uaosliwia to wyrażenie aaplitudy 
i profilu Glauberovakiego prsy poaooy funkoji eleaentarayoh. 
Uwzględnienie zależności isoapinowej oddziaływania nwkleon-
nukleon prowadsi do nieoo bardziej zlozonyoh forami nls /*»,15,16/. 
Potencjał wielkrotnego rozproszenia był wyliozony s wzoru /3.88/, 
natoaiast nuaeryozne oałkowanie równania SohrOdinsera % tya 
potenojałen wykonano korzystając x program SQUAR /p.Przypis B/. 

Należy powiedzieć, ze wartości paraaetrów amplitudy elaien • 
tamtej /Z,k6/ nie są zbyt dobrze znane* najbardziej pewne są 
wartości całkowitego przekroju ozyimego f . Natoaiaat spoty¬ 
kany w literaturze rozrzut wartośoi naobylenia a, a zwłaszcza 
parametru o( jest bardzo duży. Parametryzacja /2tk6/ uśrednia 
w pewnien sposób zależność spinową amplitudy elementarnej. 
Uwzględnienie spinowych stopni swobody w sposób jawny wymaga-
łoby bardzo szozegółowyoh informacji o rozproszeniu nukleon-
nukleon przy średnich energiach* ¥ naszych obliozeniach stara¬ 

liśmy się stosować kompromis miedzy parametrami poohodząoymi 
z pomiarów rozproszenia p-N lub p-D [Bu 66, Du 68, Ry 69, 
Ai 70, Soh 711 Mi 73 [J , a parametrami dającymi dobre dopasowa¬ 
nie do rozkładów kątowych w rozproszeniu p- He* Krzywe przed¬ 
stawiane na Rys. 5*1 ni* reprezentują więo obliozeń o ustalonych 
z góry parametrach, leoz nie są to te* najlepsze możliwe dopa¬ 
sowania* 

Porównanie wyników modelu Glaubera i mikroskopowego modelu 
optycznego prowadzi do wniosku, ze uzyoie potencjału optycznego 
dla Be jest bardzo istotne, szczególnie w okolioaoh minimów 
rozkładu kątowego i dla dużych przekazów pędu* Model Glaubera 
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daj* rozkład kątowy o wyraźnie zarysowanej strukturze dyfrakcyj¬ 
nej. Tymczasem doświadczalne rozkłady kątowe charakteryzują 
się" płytkimi, «"irHtm»m4 < zaś dla dużych przekazów pędu struktura 
rozkładu jest prawie niewidoczna. Własności te dobrze opisuje 
mikroskopowy model optyczny pod warunkiem przyjęcia odpychającej 
części rzeczywistej oddziaływania nukleon-nukleon / X. < O/. 

Należy w tym miejscu podkreślić bardzo ważną różnicę miedzy 
modelem Glaubera a modelem optycznym z potencjałem wielokrotnych 
rozproszeń. Zwykły modal Glaubera jest nieczuły na znak parame¬ 
tru Crf. . Dopiero po uwzględnieniu oddziaływania kulombowskiero, 
wskutek interferencji eikonalnej amplitudy jądrowej z amplitud? 
kulombowską, pojawia się zależność od znaku C* ICzy 7Oaj . 
V modelu optycznym znak o4 decyduje o przyciągającym lub odpy¬ 
chającym charakterze części rzeczywistej oddziaływania jądro¬ 
wego. Jak ilustruje Rys. 5*2, różnice między dokładnymi roz¬ 
wiązaniami równania falowego z potencjałem przyciągającym i 
odpychającym są bardzo istotne. V modelu Glaubera dla lekkich 
jąder, gdzie rola oddziaływania kulombowskiego jest niewielka, 
odpowiednie różnice są znacznie mniejsze. 

Użycie naszego mikroskopowego potencjału optycznego w równa¬ 
niu Schrodingera odpowiada sumowaniu pewnego rozwinięcia eiko-
nalnegO; które, jak pokazaliśmy w Rozdz. 3, stanowi główną treść 
teorii wielokrotnych zderzeń Vatsona. Pierwszy człon tego roz¬ 
winięcia odpowiada modelowi Glaubera. Wprawdzie istnieją 
różne metody uwzględnienia efektu nieeikonalnej propagacji 
[̂ Fe 70, Wa 75, Błe 75, Gu 75, Wo 75^ w mikroskopowym opisie 
rozproszeń wielokrotnych, leoz przedstawiona w tej pracy metoda, 
potencjału optycznego ma tę wyjątkową zaletę, ze bierze pod 
uwagę poprawki wszystkich rzędów /co jest szczególnie ważne 
dla mniejszych energii/, nie tracąo jednocześnie formalnej 
przejrzystości i prostoty. V rzeczywistości obliczenie naszego 
potenojału wielokrotnych rozproszeń jest tylko niewiele trudniej¬ 
sze od obliczeń w modelu Glaubera, natomiast technika numerycz-
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otrzymana przy pominięciu oddziaływania kulombowskiego. 
Parametry Jądrowe: R = 1*37 f», X = «*> . Parametry rozprosze¬ 
nia elementarnego: 6" = 28 ab, ci = ± 0.45, 0L = 1.5 GeV"2. 

nego oalkowania równania Sohrddingera jest dobrze opanowana. 
O dobrej zgodności Mikroskopowego modelu optycznego z doświa-

dozeniem decydujef opróez uwzględnienia rozproszeń wyższych 
rzędów i efektów nieeikonałnych, także poprawna struktura kore-
laoyjna gęstośoi jądrowej He [Ma 7o] , Jak podkreśliliśmy 
juz w Rozdz. 4, korelaoje środka masy w He są niezwykle istotne 
dla dużych przekąsów pędu. Czynią one powierzohnie potencjału 
optyoznego mniej rozmytą; dotyczy to zarówno potencjału dyna¬ 
micznego, jak i potenojału Vatsona. V obecnośoi korelacji 
środka masy bardziej efektywne stają się rozproszenia wielokrot¬ 
ne, które dodatkowo wyostrzają krawędź powierzchniową jądra. 

Rola krótkozasięgowyoh korelacji odpychających jest mniej 
widoozna* Sprowadza się głównie do podwyższenia wartości prze¬ 
kroju czynnego w drugim maksisnim, co znacząoo polepsza zgodność 
teorii z dosviadozeniem. Trzeba powiedzieć, ze stosunkowo 
nikle znaczenie korelacji krótkozasięgowych dla dużych przekazów 

pędu* było rozczarowaniem dla wielu badaczy, którzy oczekiwali, 
ze rozpraszanie silnie oddziaływujących cząstek dostarczy nowych 
informaoji o korelacjach jądrowych ^Pa 67} . V rzeczywistości 
rozproszenia wielokrotne okazują się bardziej zależne od włas¬ 
ności oddziaływania elementarnego i korelacji środka masy, niż 
od dynamicznych korelacji jądrowych* 

Uwaga ta nie dotyczy rozproszenia pod skrajnie dużymi kątami 
/&180°/, gdzie przejawia się wymienny mechanizm rozproszenia 
protonów, /p. Roads. 8/. 
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4 2 14* 
5.2. Rozproszenie na Jądrach C i G 

Dla jądra 12C rozkłady kątowe sprężyście rozpraszanych 
protonów zostały zmierzone przy energii 1000 MeY £Pa 67~\ » 
1040 MeV [Be 73l oraz 800 MeV [Bla 77] , «as dla jądra O 
przy energii 1000 MeV [Pa 67] . Istnieją również nieopubliko-
vane wyniki pomiarów z Saclay przy energii 600 MeV dla C, a 
dla 16O przy energii 600 i 10*K> MeV. 

Oba jądra mają wypełnioną powlokę s, oraz częściowo / C/ 
lub oalkowicie / 0/ zapełnioną powlokę P . Występowanie dwu 
powłok bardzo komplikuje opis struktury korelacyjnej tych. jąder. 
Przy rozważaniu krótkozasięgowyeh. korelacji odpychających nale¬ 
żałoby wprowadzić .kilka funkcji korelaoyjnych odpowiadających 
różnym stanom ruchu względnego dwu nukleonów. Jak wykazała 
analiza elastycznego rozpraszania elektronów {[Ma 70] rola kore¬ 
lacji krótkozasięgowych zaczyna być ważna dla przekazów pędu 
q > 0.5 GeV. Ponieważ pomiary elastycznego rozproszenia proto¬ 
nów na tarczach C i 0 były wykonane tylko dla małyoh prze¬ 
kazów pędu, pominięcie dynamicznych korelaoji jądrowych w niniej¬ 
szej analizie jest usprawiedliwione* 

Osobny problem stwarzają korelacje statystyczne, wynikające 
z warunku antysymetryzaoji funkcji falowej jądra. Okazuje się 
jednak, ze rola tyoh korelaoji w elastycznym rozproszeniu 
protonów jest niewielka [Le 7iJ i opis jądra tarozy przy poaiooy 
wyznacznikowej funkcji falowej może być z powodzeniem zastąpiony 
przez odpowiedni wybów średniej gęstości jądrowej. 

Y naszych obliczeniach zastosujemy iloozynowy model gęstośoi 
jądrowej /3.63/ z uwzględnieniem warunku translaoyjaej niezmien¬ 
ni czosoi. Gęstość jednooząstkową przyjmiemy w postaoi: 

/5.1/ 
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która wynika z modelu osoylatora harmonicznego dla jądra o jedna¬ 
kowej liczbie protonów i neutronów, wypełniających dwie pierwsze 
powłoki. Parametr R określa wymiary jądra. 

Gęstości /5.1/ odpowiada następujące wyrażenie na elastyczny 
fonnfaktor jądrowy /2.32/: 

Pierwszy czynnik w tej formule jest dobrze znaną poprawką 
Tła 58J związaną z korelaojaoti środka masy. Identyczną poprawkę 
[.Czy 69^ stosuje się do amplitudy Glauberowskiej wyliczonej 
prsy użyciu gestośoi oacylatora harmonicznego . 

Gęstość rozkładu ładunku jądra obliczymy ze wzoru: 

0 /5.3/ 
gdzie czynnik exp /- r- <ł T* / reprezentuje ładunkowy formfak¬ 
tor protonu przybliżony w postaci gaussowskiej; parametr 

r s 0.793 *""» [/a <S6j jest średnim promieniem kwadratowym protonu. 

Prosty czynnik exp /+ ą^TL^/kA / wynika z przepisu /3.77/ 
jedynie przy uwzględnieniu antysymetryzaoji różnych stanów 
powłokowych w modelu osoylatora harmonicznego £ E I 55̂ } , Nato¬ 
miast dla iloczynowej gęstośoi jądrowej stanowi on bardzo 
dobre przybliżenie efektu korelacji, środka masy. 
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Wykonując całkowanie otrzymujemy jjEl 6iJ : 

/5.V 

1 9> Kładąc v ale jsee 4 xy wartość nachylenia a. gaussowskieJ 
amplitudy rozproszenia pooisk-nukleon /2.46/, otrzymamy s /5.V 
efektywny rozkład Baterii hadronowej v jądrze, który określa 
kształt potencjału optycznego Vatsona. 

Z intora /5.V vynika relaoja aiedsy parasetrea osoylatora 
R a irednia promienlea kwadratowya jądra <rma> t aderzosya 
v elaatyoznyai rozproszeniu elektroî 6v dla «aiyoh przekazów 
pędu: 

U /5.5/ 
Vyniary rozpatrywanych przez naa jąder wynoszą: dla C <ras)> = 
• 2.45 fa, zaś dla i60 <ras> = 2.65 tm. [pr 66"} . Wynikają stąd 
wartości parametru R, odpowiednio 1.62 tu. 1 1.72 tu. 

Przy założeniu gaussowskiej parametryzacji amplitudy elemen¬ 
tarnej /2.46/ obliczenie amplitudy Olauberowskiej oraz eikonal-
nefio profilu jądrowego prowadzi do wyrasen analityoznyon. 
Oopuszozająo możliwość saleznośoi parametrów elementarnych od 
izospinu,amplitude Glaubera dla iloozynowej sestośoi jądrowej 
/3.63/ napiszemy nastepująoo: 
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gdsie Z i N są odpowiednio liezbaai protonów i neutronów w 
tarosjr. V aoddu osoylatora baraonioznego fonkoja S(fc)/p.3.68/ 
wynosit 

)«*?(-
A M. JL 

Funkoje Sp i Sn powstają s /5»7/ prsez odpowiednia 
wskaźników dla para»atrów oddziaływania pocisku % pro tones /p/ 
i nentroneM /n/ tarczy* 
, Korzystając * wsoru PAb 65J : 

wykonuje«y całkowanie w /5.6/ ^L 
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^(RMaf)J 

Obliczenie transformaty Fouriera-Beaaela prowadzi do nastę¬ 
pującego wyrażenia na etkonalny profil jądrowy: 
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Korzystając z wzorów /3.88/ 1 /5.10/ można obliczyć potenojał 
optyozny wielokrotnych rozproszeń, opisująoy silne oddziaływanie 
protonu z tarozą jądrową,, Dla dostatecznie ciężkich jąder ważne 
staje się także oddziaływanie elektromagnetyczne. Uwzględnimy 
je w postaci statyoznego potenojału kuloabowskiego, wynikająoego 
z rozkładu ładunku w tarczy [j51 61J : 

* C 
/5.11/ 

Na Rys, 5*3 i 5»4 rozkłady kątowe protonów otrzymane w 
mikroskopowym modelu optycznym dla C i 0 /z uwzględnieniem 
i bez potencjału V Q / porównane są z obliczeniami modelu Glaubera 
/bez oddziaływania kulombowskiego/ i danymi doświadczalnymi. 
Uwzględnienie propagaoji nleeikonalnej w obliczeniach modelu 
optycznego prowadzi" do zmniejszenia głębokości minimów w rozkła¬ 
dach kątowych. Efekty nieeikonalne są znaczące, choć nie az tak 

h 

wyraźne, jak w rozproszeniu p- He przy tej samej energii 
/p. Rys. 5.1/. V warunkach kinematycznych odpowiadających 
Rys. 5.3-4 wartość pędu p jest większa, zaś przekazy pędu 
mniejsze niż na Rys* 5.1» oo zmniejsza różnice między modelem 
optycznym a eikonalnym modelem Glaubera. 

Rola oddziaływania kulombowskiego Jest dość ważna. Podobnie 
jak propagacja nieeikonalna, wpływa ono na podwyższenie wartości 
przekroju czynnego w minimnnłi rozkładu kątowego. Varto zwrócić 
uwagę na odmienne zachowanie się tych dwu meohanizmów w funkcji 
przekazu pędu. Ze wzrostem q rola oddziaływania kulombowskiego 
naleje, zaś propagacji nieeikonalneJ rośnie. 

¥ wyniku uwzględnienia obu efektów wypełniających miTitmn 
dyfrakcyjne otrzymuje się dość dobre dopasowania do danych 
doświadczalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze analiza 
teoretyozna przedstawiona na Rys. 5.3 i 5.4 nie ma swobodnych 

1O5 



p-«C 
elastic scattering 
T,-KWOMeV 

.. Glauber model 

Optical potential 

Optical potential 
vwthout Coulomb 
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Rya. 5,3. Różniczkowy przakrój uzyuuy alaatyeznago rozproazania 
p- C przy anargii 10ł0 HaY. Krzywa kropkowana odpowiada Mode¬ 
lowi Glaubara, ma* poaoatala krzywa - Blkroalcopowcau aodalowi 
optyosnaam wialokrotnyoh roxpross«ń s 

lub bas /krsTwa kraakowaaa/ oddziaływania leulOMbows. 
klago, San* doświadczalna poohodsą s pracy £Ba 73j • Faraaatry: 
R * 1.62 f»t Q*r > 47.5 sft, C^* 40.5 abf ^ = ̂ u = -0.3, 

. 5.0 GaV~2. 

para—trow. wartoid paraaatru R wynika « rosalarów jądra, 
saa paraaatrr aaplitody ala—ntarnaj mą ta n m , oo dla roz-
proszenia p-*Ha przy 1050 MaY ĵ Dy 77] • Widoczną rozbiaznoać 
•Ifdzy taorlą 1 doawia&ezaniaa w okolioaoh druglaco walfiizi 
na Ry». 5.3 tłtawosy alf aTaktaai daforaaojl tarczy węglowa i 
[La 71] . 
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5«fc* Róznioztowy pwekrój ozynny elastycznego rozproszenia 
p prvr energii 1 GeV. Krzywa kropkowana odpowiada aodelowi 
Glauber*, sea pozostałe krzywe - adkroskopoweera Modelowi optycz-
neeni wielokrotnych rozproszeń % uwzględnienie* /krzywa oiągła/ 
lub bes /krzywa kreskowaną/ oddziaływania kuloaibowskiego. Dane 
doświadczalne pochodzą % praoy [Pa 67] • Parajietrr: R = 1.72 fm, 
t̂  = 47.5 *t>t ^».« *0.5 *b, otp = A ^ —0,3, a f = a^ = 5.0 GeV-2. 
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5«5» Porównanie potenojalu optyosnego Vatsona Tw i poten-
ojaln 'wielokrotnego rosproasenia V dla elaetyosnego rozproaze-
nia p - 1 2 C . Dodatkowo przede tawiono wpływ korelacji erodka aasy 
na kształt potencjału wielokrotnego rozproszeniai krzywa kresko¬ 
wana odpowiada iloozynowej gestoeoi jądrowej /3.63/ w atodelu 

zaa T oeoylatora 
oje środka 

krzywa oiągłc. uwzględnia korela-
paraaetry, 00 na Rys. 5.3. 
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9" W 30* 

Rola korolaoji irodka — y v olaatyonya rospross*-
w*y 1fc,«10%0 M*T. OM.* Łrsyw otrij—no w acUcroalco. 

m , ovtyoaugnu • po*onojal— «lal«kr«tn«eo rospross«nla. 
Xrsywa eiągła nvsclfdnia koralaoj* środka aasy /CH/» »** krsywa 
kropkowana odpowiada iloosycowoj sfstoiol jądrowaj /3*^3/« *• 
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p-160 TL-KW0MeV 
Nuclear Optical Potential 

1.0 20 30 A0 0 10 20 3.0 
r (fm) 

5.7. Porównani* p*t«noj«2u «ptjr«Mła»go Vatsona Tw i pot«n-
wl*l«krotna«o i —in uwiwila • dla •lastyosn*«o rozprosxanla 
Ttfut paraiMtrr, oo m Rys. 5.*. 

Xa Ry». 5.5 i 5.7 9*r6waaii« aą jądrowa potanojaly optyosna 
dla alaatyognaga roaproaaania protonów na jądrach C i O. 
Rya. 5.5 Hvatruja a.ln. ralf korala©ji środka aaay v okraila-
nitt kastaZtu potanojalu. Jago wwqpalnlanla atanowi Ry». 5.6f 
ffdalo prsadatawioiia rosklady kątowo otrsyaana atoaojao potan-
ojal opty—ay wlolokrotaycii rovpraasad. Vldao, *a anaosanla 
koralaojl arodka mmmj dla jądar powłoki p joat bardso du*a. 

rola koralaoji arodka aasy daoydoja o do*ya snaosa-
nim rosproasań vialokrotayoh v tworsanln •Ikroakopowago potan-
ojalti optyosnaeo. Nlaa aloobooaoaol iljiwlriinifili koralaojl 
Jądrowych rotaloo alfdsy potanbjaJLoa Yataona 1 potonojałoa 
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p-160 
TL - 1040 MeV 

— . multiple scattering 
KMT 

Watson 

15* 20° 25* 30° 
W'3. 

5° 

Ry». 5*8. Rozkłady katove protonów v •Ikroakopowya modelu 
optyozny* 0 • dynanioznym potenojalen wielokrotnego rozpro¬ 

i statyosayai potenojałaatl Vatsona i KMT. Te same 
parantry, oo na Rys. 5.4. 
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wielokrotnego rosproasanla. aą istotna. Przedstawiają to Rys. 
5.5 i 5.7, a zwłaszoze Rys. 5.8, gdzie porównano rozkłady kąto¬ 
we wynikająoe s dynaaicznego potencjału wielokrotnego rozprosze-
nla i statyeznyoh potencjałów Yatsona i KMT, Vpravdzie różnice 
nie aą tak duże, jak dla. rozproszenia p- He, ale podobnie jak 
taai rozproszenia wielokrotne wyostrzają krawędź powierzchniową 
potenojfcłu optycznego i zwiększają wartość przekroju ozynnego, 
oo szczególnie jest widoczne we wtórnych •airsiamch rozkładu 
kątowego* 

5.3. Rozproszenie na jądrach 58Ni i 2 0 8Pb 
Przeohodziay teras do oatówienia elastycznego rozproszenia 

szybkioh protonów na clezkioh tarozaoh. Dla przykładu wybra-
llśay jądra 58»i i 2 0 8Pb, które były analizowane w dwu ekspe-
ryawntach: pray 10»0 MeT [Be 73] i 800 MeV ^Bia 77] . 

Dla oiezkioh Jąder szczegółowy opis struktury korelacyjnej 
tarczy jeat jesoze bardziej utrudniony, niz dla jąder powłoki p. 
Kształt tych jąder nie daje się opisać przy poaocy gęstości 
osoylatora haraonioznego, oo koaplikuje obliczenia nawet w naj¬ 
prostszy* aodelu niezaleznyoh oząstek, nie atówiąo juz o trudno-
óoiaoh wprowadzenia korelacji statystycznych lub dynamicznych 
korelacji krótkiego zasięgu. Jedyne uproszozenie polega tutaj 
na Możliwości zaniedbania korelacji środka sasy. 

V naszyoh obliozeniaoh przyjatieagr iloozynowy model gęstości 
jądrowej /3.63/ a gęstością jednooząstkową w postaci zaodyfiko-
wanego rozkładu Saxona-Voodsat 

/5.12/ 
Taki aaa kształt aut gęstość ładunkowa jądra j?oh ' ktor|t • 
wyznaozyć z pomiarów elastyoznego rozproszenia elektronów 
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[beJ 7^3 • Rozkład /5.12/ aa traty parametry R, o, v; wartość 
^ 0 określa normalizaoja gęstośoi Jednoczą* tkowej.. Parametry 
rozkladu nogą być a priori różne dla gęstości Jednoos&atkoweJ 
protonów i neutronów, a także odmienne od parametrów gęstości 
ładunkowej. Różnioa między gęstości.* JednocBastkową i ładunko¬ 
wą wynika ze akońosonyeb rosadLarow protonu, saś rósnioe aiędsy 
gęstośoiaai protonowywi i neutronowy«i poohodsą s asalesnośoi 
izospdLnowej oddziaływania pooisk-nakleon* V saletnośoi od 
rodzaju gęstosoi, parametry R, o, w saopatrsysy w* wskaźniki, 
odpowiednio p, n, i oh. 

V przypadku gęstości /5.12/ sałoseni* gaussowskiej paraaw-
tryzacji amplitudy elestentarnej nie wystarosa do wyrażenia 
profilu i amplitudy GlauberowskieJ w sposób analityczny, 

Sikonalny profil Jądrowy aoseagr, wskutek pominięcia korelacji 
środka masy, zapisać następująoo: 

gdzie funkoję S '*/ określa oalka: 

i o Jest zmodyfikowaną funkcją Bessela [.Ab 65J, zaś gęstość 
dwuwymiarowa C dana Jest wsorea: 
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Obliczanie amplitudy rozproszenia v modelu Glaubera wymaga 
wykonania transformacji Fouriera-Bessela dla profilu /5.13/. 
Natomiast tt mikroskopowym modelu optycznym, korzystając z 
wzoru /3.88/f otrzymujemy potencjał jądrowy w postaci : 

/5.16/ 

Jest to uogólnienie wzoru /k.Jt/ 1 odpowiada potenojałowi 
optycznemu nie uwzględniającemu wirtualnych wzbudzeń tarczy 
jądrowej. Wskutek peissiiKięeia korelaoji miedzynukleonowych 
w tarczy potencjał /5.1Ć/ na więc charakter statyozny. Różni 
się on od potencjału Watsona tylko obeonoćoią mianowników 
w funkcji podcałkowej w /5.16A Dla oięzkich jąder różnica 
ta ma bardzo małe znaczenie. Faktycznie bowiem znikłaby ona 
całkowicie przy eksponenoji profilu /5.13/: 

/5.17/ 

oo jest dozwolone dla ciężkich tarcz. 
Potencjał jądrowy /5.16/ musi być uzupełniony potencjałem 

kulombowskim Y /5«H/» który w rozproszeniu na oięzkich 
jądrach odgrywa bardzo ważną rolę. 

115 



104 k 

elastic scattering 
TL -10A7MeV 

Glauber model 

Optical potential 

Optical potential 
without Coulomb 

116 



Rys. 5,9* Różniczkowy przekrój czynny elastycznego rozprosze¬ 
nia P-"TM. pray energii 1047 MeV. Krzywa kropkowana odpowiada 
modelowi Glaubera, zas pozostałe krzyw* - mikroskopowemu mode¬ 
lowi, optyoznemu z uwzględnieniem /krzywa oiągła/ lub bez 
/krzywa kreskowana/ oddziaływania kulombowskiego. Dane doświad¬ 
czalne poonodzą z praoy [Be 73J. Parametry: Rp = 4.30 fa, 
a p e 0.47 f», Wps- 0.13, R n = 3.97 f», 0** = 0.59 fm, 
W u = - 0.11, f^s 4.31 tm, C^= 0.52 f«, W ^ s - 0.13. 

Na Rys. 5*9 i 5*10 rozkłady kątowe protonów otrzymane w 
•wdelu optyczny* /z uwzglednienies i bez potencjału VQ/ porów¬ 
nane mą z obliczeniaii Modelu Glaubera /bez oddziaływania 
kuloMbowskiego/ i wynikaai doawiadozalnyiii. Przedstawiona 
tutaj analiza teoretyczna nie sta swobodnych parmetrów. Para¬ 
metry Jądrowe poonodzą % pomiarów elastycznego rozproszenia 
elektronów £Bel 67, IfeJ 74] i protonów przy 600 MeV [Bla 77] , 
zas parametry amplitudy elementarnej są te same, co dla roz¬ 
proszenia p- He przy 1050 MeV [_hy T7~\ « Wobec tych ograni-
ozen należy usnąć zgodność teorii z doświadczeniem za bardzo 
dobrą. . . . • 

Można stwierdzić, ze dla oięzleieh taroz Jądrowych tiwzglę-
dnianie oddziaływania kulombowskiego Jest ważniejsze od efektów 

208 propagaoji nieeikonalnej. Ola Jądra Pb f«tenojał kulombowski 
jest tak znaoząoy, ze nie tylko wypełnia minima rozkładu kąto¬ 
wego, leoz również silnie zwiększa vartość przekroju czynnego 
we wtórnych Maksimach. 

¥ sytuacji kinematyoznej przedstawionej na Rys. 5.9 i 5.10 

rola efektów nieeikonalnyoh Jest raczej drugorzędna. Nabrałyby 
one znaczenia przy wyższych przekazach pędu, a także dla 
niższych energii pooiskw. 
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etasttc scattering 

TL-K)«)MtV 

- Glauber model 

— — Optical potential 

Optical potential 
without Coutofl* 
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Rys. 5.10. Różniczkowy przekrój czynny elastycznego rozproszenia 
p.2O8pb przy energii 10*f0 MeV. Krzywa kropkowana odpowiada mo¬ 
delowi Glauber*, za« pozostałe krzywe - mikroskopowemu potencja¬ 
łowi optycznemu z uwzględnienie* /krzywa ciągła/ lub bez /krzywa 
kreskowana/ oddziaływania kulombowsklego. Dane doświadczalne 
pochodzą z pracy fBe 73"] « Parametry: Kp = 6.59 fm, 0L«= 0.475 f», 
Wps 0.13, K*= 6,k5 f» , aA= 0.725 fm/Wn.= 0.13, ^ ó i 
4 = 0-542 fm.WcKs 0.14. 

p-58Ni TL-1047MeV 
Nuclear Optical Potential 

10 20 3.0 4.0 5.0 6.0 70 
r(fm) 

Rys. 5.11. Porównanie potencjału Vataona V y i potencjału 
/5.16/ dla elastycznego rozproszenia p-'^Ti. Te same para¬ 
metry, 00 na Rys. 5.9. 
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Rys, 5.12. Porównani* potenojalu v** 
/5.16/ dla elastycznego rozproszenia 
try, oo na Rye. 5*10. 

*• potaaojalu 

Rótedoa śLędzy pot«nojal«a optytmaym vylloaoz^rB a /5*"i6/t 

a potanojales Vatsona, aą dla jądar 58H1 1 208Pb snikoa* -
p. Ry». 5*11 i 5.12. Ni* provadma on* do vidoosnyofa r6*nio 
w roskładaoh. katoiqrob. Tm*ba i» •j|ni—il*(*i, «• atatyosny ołiara-
kt*r naas*8o pot*nejal« sani*dbania 
struktury koralaoyjiwj taromy. X«tni*jąo* dan* doivladosaln* 
nie wykazują potraaby vpro«ads«nia kor*laoji Jądrowyob. Mocłoby 
to »tać aię konieczna dla dusyoh przakasov pfdu, gdzie jednak 
poaiar elaatyozne^o rozproszenia na oiezkioh jadraoh, wobeo 
•ałośei przekroju ozynnego, jest niezwykle trudny. 
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Rozdział 6 

ELASTYCZNE ROZPROSZENIE JADRO~JADRO 

V niniejszym rozdziale konstruujemy mikroskopowy potencjał 
optyczny dla elastycznego rozproszenia lekkion jonów na tarczach 
jądrowych. Punktem wyjada jest, podobnie jak dla rozproszenia 
protonów, eikonalny model Glaubera, uogólniony dla zderzeń dwu 
jąder przez Czyza i Maximona. 

6.1. Szereg Vatsona i Glaubera dla zderzeń jądro-Jądro 
Przedstawiona w Rozdz. 2 teoria Vatsona może być z łatwością 

rozszerzona na zderzenia dwu jąder. Propagator rozproszenia, 
który uwzględnia strukturę jądra-pocisku /A/ i jądra-tarczy /B/, 
jest następujący: 

gdzie H A i Hg są hamiltonianami obu jąder. 
Potencjał rozproszenia V należy przyjąć w postaci sumy 

oddziaływań poszczególnych nukleonów pocisku i tarczy: 

i'1 k-1 
gdzie T jest współrzędną względną dwu jąder, zaś f-^ i 
- odpowiednio współrzędnymi j-ego nukleonu pocisku i k-ieg© 
nukleonu tarczy. Są to współrzędne wewnętrzne czyli mierzone 
względem środków Basy obu jąder. * 

Addytywnośó oddziaływań nukleon-nukleon prowadzi do wyrażenia 
operatora rozproszenia jądro-jądro w postaci szeregu wielokrot¬ 
nych, zderzeń Vatsona^ 
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/6.3/ 

Element aaeierzy T dla rozproszenia elastyoxnego Mosna 
zapisać następująco: 

-I I Og/ są stanaai podstavowyai pocisku i tarozy, 
zaś t .k - operatcyem rozprossenia dwn swobodnych nukleonów. 
Przy przej^oiu do wron /^.5/ poaineliiay obeonośó baailtonianów 
jądrowych w relaojach /6,3-4/. Jest en więc analoffonsc praybli-
tenia "olosure" /Z.ik/ dla rozpros»onia Jądro-jądro, 

Y granicy eikoaalne j Go
 s G , prsy salOBeaiu warunku 

Glaubera /3»3O/t nictskońoEoay saeres /6.5/ «os» być efektywnie 
zsumowany. Prowadzi to do aaplitudy rosprossenia aodelu Glaubera: 

gdsia eikonalny profil adersenia jądro«jądro dany jest naste-
pująoyai wyraseniesi Qcsy 6sQ t 
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loAo8> 
Profil oddziaływania elenentamego nukleon-mikleon zależy od 
poprzecznych współrzędnych nukleonów. 

6.2, Mikroskopowy potencjał optyczny dla zderzeń Jądro-jądro 
Jak podkraślilisay w Rozdz. 3 znajoswsć eikonalnego profilu 

rozproszenia pozwala wyliczyć Mikroskopowy potencja! optyczny. 
Masy: 

00 

O " * % /6.8/ 

Rozpatrzmy szereg wielokrotnych rozproszeń wynikający z 

r w 
gdzie • yjest przyozynkieB n-tego stopnia względeB profilu 
Obliczenie wszystkich przyczynków do profilu Glauberowskiego 
igt. dla układu dwa jąder Jest na ogół bardzo złożone. Główna 
trudność spowodowana jest •nogoaeią członów, w których powta¬ 
rzają się współrzędne tych saayoh nukleonów. V rozproszeniu 
cząstek eleaentarnyoh ozłony taki* w ogóle nie występowały. 

Dla przykładu załózay iloczynowy aodel gęstości jądrowych: 
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oo oznaeza całkowite zaniedbania korelacji jądrowych* 
Many wtedy / indeks o oznaeza brak k o r e l a c j i id.'ęd9Eyxxukleonowycłi/: 

V /6.11-13/ załołyliśwjr dla prostoty, ±e oddziaływanie elewen 
tarne jest takie «aae dla vsoystkicli mdclecmov. Funkcje wyate-
pujące povysej określone są następująco: 



/6.15/ 

/6.15V 

/6.16/ 

/6.16'/ 

/6.17/ 

Ola obliOEenla oal*k ir /6 .1^-17/ zalotyanr gaus*ow*Icia gęsto¬ 
śc i j*dnocsą*tlcove / 3 . 7 1 / , odpowiMaio s poraaetrawŁ RA i Rg, 
oraz gau«sovaki profi l •lMtantarnr /3.72/» opisywany parametrami 
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9" * oL ± CL . U&yoi* gęstości ganssowskisj pocvala ala tylko 
wyrazić povytsas* całki analityesni*, l s o s tak&e v ppo«ty spo«6t> 
uwzględnić varun«fc nl«ani«nnlosBoioi trmnalaorjnej / 3 . 7 7 / . Dl* 
•ikonalneJ amplitudy jrosproas«ndLa kor«laoje ćrodka wuiy pxseja> 
wiają «±ę v poataoi pejaraiddL anltipllkatTimaj £Czy 69} » 

/6.18/ 

Obliczając tranaforsatf Potxri«ra-B«a««tla powy±ssaj aaplitudy 
rozproszenia, vyraxijqr profi l jądrowy /<S*9/ pray poaocy prof i l i 
nieskorelowanyiałi / 6 .11 -13 / . Poatępnjąo « t«n sposób oŁrmjwujewy: 

r» 

B 
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_ Ro TT 
/6.21/ 

Podobnie aozna wyliożyć • przyczynek od rozproszeń trójkrot-
nyeh i wyższych, leoz ze wzrostem krotnoćoi m o r y ulegają zna. 
oznej koaplikaoji. Palne wyrażenia na Glauberowską amplitudę 
rozproszenia w prsypadku ^estosei. i profili gaussowskioh 
zostały podane v praoy [jCzy 69} dla A = 2, J i ł oraz dowol¬ 
nego B. 

Korzystająo z wzorów /4.21/ można wyliczyć kolejne przyczy¬ 
nki do potenojału wielokrotnych rozproszeń. Podobnie jak |lla 
rozproszenia proton-jądro, aozna pokazać, ze przyczynek jedno¬ 
krotnego rozproszenia pokrywa się ze statyczny* potencjałem 
¥atsona: 

Sdzle FA i Fg są forWaktorami zderzającyoh się jąder. Jest 
to reprezentaoja pędowa bardziej ogólnego wyrażenia: 

będącego odpowiednikiem wzoru /Z.19/ dla rozproszenia jądro-
jądro. 
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to 

10 

Ry«. 6,1. Rozkłady kątów* v mlmMtyemufm rosproazeniu H» - H«t 
odpowiadające xrdaoTa px>z7bli*enica do potencjału vialokrotn»go 
rozproszenia, pokazanym ve vstawo* do ryaunka. 
FarMietry: ̂ =1^= 1.37 tu, €r* 28 rib, oC »-0.*5, Cl * 1.5 G«V~2. 
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Yłasności rozwinięcia wielokrotnych rozproszeń /k.Z\/ dla 
potencjału optycznego zilustrowane są na Rys. 6.1 na przykła-
dzle elastycznego rozproszenia He- He przy energii TL=1370 >ieV. 
Przedstawiono tutaj rozkłady kątowe wynikające z równania Sehro-
dingera dl* kolejnych przybliżeń do potencjału oraz dla pełnego 
wyrażenia /6.8/. V obliczeniach użyto gaussowskiej gęstości 
jądrowej s uwzględnienie*! korelacji środka masy. Jak widać, 
przybliżenie Vatsona jest dalece niewystarczające. Rozproszenia 
dwukrotne podwyższają wartość przekroju czynnego dla dużych 
przekąsów padu, zaś przy uwzględnieniu rozproszeń trójkrotnych 
otrzymuje się niemal taki sax rozkład kątowy, co dla pełnego 
potencjału wielokrotnych rozproszeń. Dzieje się tak, mimo, że 
rozproszenia trójkrotne nie wysycają jeszcze szeregu wielokrot¬ 
nych rozproszeń dla potencjału optyoznego. Istniejące różnice 
między potencjałami występują bowiem dla małych odległości Y , 
które w rozpatrywanym zakresie przekazów pędu nie są jeszcze 
zbyt ważne* 

Szybka zbieznoić rozkładów kątowych, odpowiadających kolej¬ 
nym przybliżeniom do potencjału wielokrotnego rozproszenia, 
pozwala unikną* liczenia skomplikowanych przyczynków do profilu 
jądrowego* Ma to duże znaczenie praktyczne w sytuacji, gdy 
pełne obliczenie profilu Glauberowskiego jest niemożliwe, 
Należy przy tym podkreślić, ze ograniczenie się do pierwszych 
kilku członów w szeregu /6,9/ j««t dozwolone tylko wtedy, gdy 
służą one do wyliczenia potencjału optyoznego. Szereg potencja¬ 
łowy /k.2l/ nasyca się bowiem o wiele szybciej, niż rozwinięcie 
/6.9/» Pokazuje to Rys. 6*2, gdzie przedstawiono rezultaty 
modelu eikonalnsgo, odpowiadające pełnemu wyrażeniu /6.7/ na 
profil jądrowy i jego trzem pierwszym przybliżeniom. Jak 
widać, zbieznoić szeregu wielokrotnych, rozproszeń w modelu 
Glaubera jest o wiele wolniejsza ni* szeregu potencjałowego. 

129 



f 
b 
•o 

w4 

10* 

w1 

10° 

W"1 

TO2 

| 

1 \ • 

"IN V \ 

; \ 

\ 
\ 

4He-*He 

TL -1370 MeV 
,-<« 

r*>.r«> 

ra 

\ \ 

\ ^ 
\ 

V \ 
\ \ 
\ \ \ \ \ 

\ 

1 

r; i 

ił 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

t 

-

-

-

\ 

s 1 

i -

\ 
1 

Q2 0.4 OJ6 0.8 10 

Ry«. 6.2. Rozkłady kątowe v rozproszeniu He- He, odpowiada¬ 
jące szeregowi wielokrotnych rozproszeń /6,9/ w modelu Glaubera. 
Te sane parametry, oo na Rys. 6*1 . 
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Rozkłady kątowe v rozproszeniu He- He dla modelu Rys. 6.3. 
Glaubera /krzywa przerywana/ i modelu optycznego z potencjałem 
wielokrotnego rozproszenia /krzywe ciągle/ . 
R^RgS 1.37 fm, S*= 26 «b, Ot =^0.^5, Ct 
Krzywa aodelu Glaubera nie zależy od znaku 

Parametry: 
1.5 Gv" 
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laną róznioę między modelem Glauber* a modele* optycznym 
ilustruje Rys, 6.3. Jak wiadomo przybliżenie eikonalne jest 
nieczułe na znak ozęśoi rzeczywistej elementarnej amplitudy 
rozproszenia, natomiast w modelu-optyoznym salezność od o( Jest 
dość silna. Zmiana znaku Ĉ  pociąga tutaj zmianę charakteru 
rozkładu kątowego. Dla ujemnych c< mamy płytkie minima i 
większe wartości przekroju czynnego, zaś dodatnia wartość eć 
wpływa na pogłębienie struktury dyfrakcyjnej rozkładu kątowego. 

6.3. Wzbudzenia wirtualne w zderzeniach jądro-jądro 
Inny sposób przybliżenia profilu Glauberowskiego polega na 

całkowitym lub częśoiowym pominięciu wzbudzeń wirtualnych w 
elastycznym rozproszeniu dwu jąder. Wprawdzie przybliżenie 
"closure" zakłada energetyczną degenerację wszystkioa stanów 
jądrowych, nie wykluoza to jednak możliwości wzbudzeń i deekscy- i 
tacji pooisku i tarczy w trakcie procesu rozproszenia. Aby £ 
uwidocznić możliwość wzbudzeń pośrednieb. zapiszmy jeden z przy¬ 
czynków trzeciego rzędu do profilu, jak następuje: 

-Z 1 l 
gdzie sumowanie obejmuje kompletny układ stanów własnych obu 
jąder. 
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Całkowite zaniedbanie wzbudzeń wirtualnych /lub cieniowania 
quasi-elastycznego - p, *f.3 / polegałoby na położeniu \^Ą) = 
= }/>lAl> = J 0 A> o r a z !^6) E! n8^> S |C3> w / 6. 2V. Uogól¬ 
niając tego typu uproszozenle na wszystkie przyczynki do profilu 
otrzymujemy: 

~ 

s 1 - exp (- /6.25V 

gdzie w ostatnim wierszu zastosowaliśmy przybliżenie ©ksponen-
ojaoji. 

Pominięcie cieniowania quasi-elastycznego /KS - no shadowing/ 
prows cmi do potencjału optycznego, który jest bardzo zbliżony 
do /w przybliżeniu eksponencjaoji - identyozny/ potencjału 
Vatsona, Wyrażenie /6.25/ niemal pokrywa się z wyrażeniem 
otrzymanym przez Czyza i Maximona Tezy 69J przy omawianiu granicy 
optycznej modelu Glaubera dla zderzeń jądro-jądro. V przeci¬ 
wieństwie do ich pracy nie uczyniliśmy jednak żadnego założenia 
o strukturze stanów podstawowych jąder, ani nie potrzebowaliśmy 
oszaoowania kłopotliwych przyczynków z powtórzeniami współrzęd¬ 
nych. Na*ze wyrażenie /6.25/ jest tylko wynikiem pominięcia 
cieniowania quasi-elastyoznego. TeJt więc granica optyozna eiko-
nalnego modelu wielokrotnyoh rozproszeń zyskuje nową interpre¬ 
tację fizyozną, jako równoważna zaniedbaniu wsbudzeń pośrednich 
zderzająoych się jąder. Nic wiec dziwnego, ze z granicy opty-
osnej wynika statyczny potencjał Vatsona. 
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Istnieje jeszcze jedna różnica między naszym F«a 77at Ha 78a, 
Dy 79jj a standardowym £Czy ^^] wyprowadzeniem granicy optycsinej. 
Ponieważ stany podstawowe } 0 ^ , )0fi^ są wewnętrznymi stanami 
jądrowymi, wyrażenie /6.25/ automatycznie zawiera warunek niez-
mienniczoścl translacyjnej, który na wielkie znaczenie dla 
letckloh jąder. Tak więo przy obllozeniu przyczynku pierwszego 
rzędu P ' - P./6.19/ - korelacja środka masy są uwzględnione. 
Natomiast w standardowym wyprowadzeniu efekt tych korelacji 
uwzględnia się dopiero po przybliżonym zsumowaniu rożnych nie-
skorelowanych przyczynków. Stosowana poprawka środka masy, 
mająca w przypadku gaussowkim postać esp/ł^R^/^ + ^ ^ 6 A 6 /I 
okazuje się jednak niekonsystentna z przybliżeniem prowadzącym 
do granicy optycznej i powoduje rozbieżność przekroju czynnego 
dla bardzo dużyoh przekazów pędu. 

Na Rys. 6.k oba podejścia do granicy optycznej porównane są 
z pełnym rezultatem modelu Glaubera. Nowa granica optyczna 
/ć.25/ ma znaoznie zwiększony zakres stosowalności w porównaniu 
ze standardowym wyrażeniem, które dla dużych q wyraźnie prze¬ 
cenia wartość przekroju czynnego. Zawyżenie, przekroju ozynnego 
wiąże się ze stosowaniem niewłaściwej poprawki środka, V rze¬ 
czywistości bowiem pominięcie oieniowania quasi~elastycznego, 
będące zasadniczym elementem granicy optycznejf wpływa na obni¬ 
żenie przekroju czynnego dla dużych przekazów pędu. Jak poka¬ 
zuje Rys, 6.kt błąd wynikający a eksponencjaoji ma raczej nie¬ 
wielkie znaczenie, nawet dla rozproszenia dwu lekkich jąder. 

Wielkość oieniowania może być miary przydatności rozproszenia 
jądro-jądro jako źródła nowych /to znaczy wykraczających poza 
znajomość formfaktorów/ informacji o strukturze jądrowej. 
Przykład Rys. 6,k wskazuje, ze interesujące efekty mają miejaoe 
dla dużych przekazów pędu, gdzie pomiar elastycznego przekroju 
ozynnego jest jednak bardzo trudny. 
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Rys. 6.4. Rozkłady kątowe v rozproszeniu He- He dla różnych 
wersji modelu Glaufrera. Krzywe kropkowane odpowiadają potęgo¬ 
wej /6.25/f «aź krzywe Jicreakowane - wykładniczej /©". 25 * /postaci 
granioy optycznej. Krzywa oiąsla reprezentuje pełny rachunek 
amplitudy GlauberwakXej J_Czy do]. Róenioe atiędy atarą fCzy 69I , 
a nową [Ma 78J granicą optyczną wyjaśnione aą w tekście. 
Parametry: R^dR^si.JJ' tm, r s ki ab, ot s-0.33, (X = 10 GeV"2. 
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Należy oczekiwać, aa przybliżanie lepsze ni* granioa optyczna 
o trzysta się dopuszozająo •ozliwo*c wirtualnycłi wzbudzeń przyaaj-
•niej v Jednysi s« zderzających się Jadar, no. w Jądrze tarczy B« 
¥ dalasya oiągn sasd,adłmjąo wibntHenia poaradnia v jądrsa pociska 
• /to łnaoły kładąc l1^}-JTIĄ1) 
następująca larsyblitania profilu 

Moana ja na»Ma<$ PTTJTII 1 trmt — vstywnaco podaka /RP -
projaetileA 

Dalasa ulapasanLa polagałaly na eselelovjra 
wlrtaalsjrołi wsbodsań poelsko. Prsyblisanls adLękklaso pociska 
/QSP - qnasl-aoft projaetila/: 

/6.27/ 
doposscsa te -mrtradsanla poolskU| która amją adLajsea v trakcia 
oddziaływania z ustalonym nukleon— taresy; v przykładzie /6.24/ 
odpowiada to dowolny* \%£) oras I^A^)2 i ^ * Rovsanl0 /6 
•ozna zapisać następająoo: 

- <oB| 
Przybliżenie to «a więc postać analogiczną do profilu oddziały¬ 
wania cząstki elssientamej z Jądrasi tarczy, z tya, ze w zdejsce 
profilu el—sn i arunąo występuje profil TAH $ opisujący rozpro-
sze&ie nukleonu tarosy na Jądrze pociaku. 
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AHe-*He elastic scattering 

complete shadowing 

quasi-soft projectile 
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Rys. 6.5. RosdOady kątowe v rozproszeniu He- Re dla różnych 
wersji aodelu Glaubers.. Granloa optyozna v postaoi potęgowej 
/NS/ oraz przybliłenia sztywnego /RP/ i aieUcieso /QSP/ pooisku 
porównań* są x pełnym raotatmklss wielokrotnych rozproszeń. Te 

paraaetry, oo na Rys. *».*». 
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Wzajemną relację obu ostatnich przybliżeń wyjaśnia przekształ¬ 
cenie /6.26/ do postaci: 

rr r i i rffl/tiviniftS 

r <<) 
gdzie ' AH Jeł* przyczynkiem jednokrotnego rozproszenia do 
profilu piw • T*^ więc przybliżenie sztywnego pocisku odpo¬ 
wiada mięciu granioy optycznej dla jądra pocisku v vyrazeniu 
/6.28/. 

Zaletą obu przybliżeń jest łatwość wykonania rachunków. Są 
one trudniejsze niż dla granicy optycznej, lecz unikają kompli¬ 
kacji związanych z członami z powtórzeniami współrzędnych. 
Obliczenia są podobne do rachunków wykonywanych dla rozproszenia 
proton-jądro, z tym, że profil elementarny jest bardziej złożony 
/P. 3.8V. 

Porównani* przedstawione na Rys. 6.5 pokazuje, ze uwzględnienie 
cieniowania quasi-elastycznego prowadzi do wyraźnie lepszej zgod¬ 
ności z pełnym rachunkiem vielokrotnyoh rozproszeń, zwłaszcza 
dla dużych przekazów pędu. Natomiast różnica między przybliże¬ 
niem miękkiego i sztywnego pocisku jest na ogół niewielka i 
trudno rozstrzygnąć, które z nich jest lepsze* 
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6,4. Blaetyezne rozproszenie He- He 
4 4 Rozproszenie He- He stanowi chyba najprostszy przykład 

oddziaływania dwu jąder złożonych. Cząstka $4. noce być trakto¬ 
wane jako najlżejszy z ciężkich jonów* Jej złożoność wydaje 
się wystarozająoa* by uwidocznić charakterystyczne oeohy zde-
rżenia jądro-Jądro, Jednocześnie prostota struktury He /spin 
i izospin sero/ ułatwia teoretyczną analizę rozproszenia. 
Dlatego wszystkie przykłady przedstawione w tym rozdziale doty-
ozą właśnie układu 

Ostatnio zostały znierzone rozkłady kątowe w elastycznym I* It 
rozproszeniu He- He przy pędzie laboratoryjny* Pj = 4.30 i 
5.05 GeV/o £Be 77} • Odpowiada to energii kinetycznej 490 
i 635 MeT na jeden nukleon pocisku. Dokonany porównania wyni¬ 
ków doświadczalnych z rezultatami modelu Glaubera i mikroskopo¬ 
wego modelu optycznego £Dy 78bJ . 

Obliozenia przedstawione na Rys* 6,6 zostały wykonane przy 
użyciu geatoćoi jądrowej /6.10/ z uwzględnieniem warunku niez-
mienniozosoi translacyjnej. Gęstość jednooząstkowa §CT3 o r a z 

profil rozproszenia nukleon-nukleon ^(t) były wzięte w postaci 
gaussowskiej. Umożliwia to wyrażenie amplitudy i profilu 
Glauberowskiego przy pomooy funkcji elementarnych. Krzywe 
kropkowane na Bja, 6,6 odpowiadają kompletnemu rachunkowi 
wielokrotnych rozproszeń czyli uwzględniają wszystkie efekty 
cieniowania guasi-elastyoznego w modelu eikonalnym* Także 
mikroskopowy potenojał optyczny był wyliczony z pełnego wyra¬ 
żenia /6.8/« Oddziaływanie elektromagnetyczne uwzględniono 
w postaci potenojału kulombowskiego typu /5.11/ z następującym 
rozkładem ładunku* 

U 
gdzie 
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tys. 6,6. Różniczkowy przekrój czynny elastycznego rozproszenia 
He-^He. Krzywe kropkowane odpowiadają modelowi Glaubera, zaś 
pozostałe krzywe - mikroskopowemu modelowi optycznemu wielokrot¬ 
nych rozproszeń z uwzględnieniem /krzywa ciągła/ lub bez /krzywa 
kreskowana/ oddziaływania kulombowskiego. Dane doświadczalne 
pochodzą z praey £Be 77J • Parametry jądrowe: ̂ v5*^ = 1*37 f». 
Paraaetry rozproszenia nukleon-nukleon: 6" =32.35 mot oC =>0e^3f 
a s 1.7 GeV* dla p,= 4.3 G«V/o oraz 6~ =39.3 »*t o<- =-0.4, 
Ct= 3«4 GeV-a dla pT= 5.05 OeV/e. 



Numeryczne calkowanxe równania Sehrddingera z potencjałem opty-
oznym wykonano korzystając z programu SCpJJkR /p. Przypis B/. 

Krzywe przedstawione na Rys, 6,6 ate reprezentują najlepszych 
możliwych dopasowań. Parametry rozproszenia elementarnego zos¬ 
tały wzięte z prac [JBu 661 De 73 , Va 78J , przy czyn wartośoi 
nachylenia a, a zwłaszcza parametru pC nie są zbyt pewne. Pa¬ 
rametr jądrowy R odtwarza wartość średniego promienia kwadrato-
vego jądra He. V naszych obliozenlaoh pominęliśmy krótkozasię-
gowe korelacje odpychające. Oszaoowanle efektów korelaoyjnyoh 
w rozproszeniu jądro-Jądro j~Ma 78ą] wskazuje, ze mogą one być 
ważne dla dużych przekazów pędu. Mimo tych ograniczeń należy 
stwierdzić, ze mikroskopowy model optyczny dobrze opisuje rezul¬ 
taty doświadczalne i stanowi wyraźne ulepszenie w stosunku do 
eikonalnego modelu Glaubera. Doświadczalny rozkład kątowy oha-
rakteryzuje się płytkimi minimami, co w modelu optycznym odpo¬ 
wiada odpychającej ezęśoi rzeozywistej oddziaływania jądro-
jądro / o < M O A Dla oddziaływania przyciągającego /c<>0 / 
struktura dyfrakcyjna rozkładu kątowego byłaby zarysowana 
bardziej wyraźnie /p. Rys. 6,3/, Rola oddziaływania kulombows-
klego w wypełnianiu minimów jest widoczna, leoz nie az tak 
duża, jak stwierdzono w prmoy £ Czy 70b]] , 

Używany w obliozenlaoh potenojał optyczny /6.8/, a także 
pierwsze trzy ozłony rozwinięcia potencjałowego /Ił.21/ pokazane 
są na Rys. 6.7 dla pędu p^ s 5*05 GeV/e, co odpowiada energii 
T.=2.,55 GeV. V porównaniu z Rys. 6.1 dla T. = 1.37 6eV obser¬ 
wujemy jeszcze szybszą zbieżność rozwinięcia potencjałowego. 
¥ ogólności zbieżność ta zależy od nachylenia amplitudy nukleon-
nukleon; dla większych a zbieżność jest lepsza. 

Inny szereg przybliżeń do potenojałr optyossnego, polegająoyoh 
na częściowym uwzględnieniu cieniowania quasi-elastyoznego, 
pokazany Jest na Rys, 6,8. Kolejne przybliżenia zostały wyli¬ 
czone z wzoru /6.8/ przy uzyoiu wyrażeń /ó,25-27/* Na Rys. 6,9 
porównujemy wyniki doświadozalne dla p^s 5*05 GeV/o z rezulta¬ 
tami modelu Glaubera i modelu optyoznego w przybliżeniu miękkiego 
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pocisku. Efekt propagacji nieeikonalnej jest taki san, jak 
na Rys. 6»6t lesz wskutek pomlnięoia ozęśoi wirtualnych wzbu¬ 
dzeń pośrednich zgodność z doświadczenie* jest gorsza* 
- Interesujące byłoby zastosowanie mikroskopowego Modelu 

optycznego do elastycznego rozproszenia cząstek oC na isnyob 
jądraoh. Istnieją pomiary rozkładów kątowyoh dla C i różnych 
izotopów Ca przy energii TŁ a 1370 MeT £cha 76, Al 773 * D l a 

oiezssyoh taroz jądrowych opis rozproszeń wielokrotnych napo¬ 
tyka jednak na poważne trudnośoi raohunkowe. Nawet w przypad¬ 
ku gęstości gaussowskioh wykonanie wszystkich obliczeń Jest 
niemożliwe. Czynione są próby przybliżonej analizy z wykorzys¬ 
taniem rozwinleoia potenojalowego 1 przybliżenia sdLękkiego 
pocisku. 



Rosdział 7 

ODDZIAŁYWACIE SEDŁ-ORHITA V ELASTTOZOTM ROZPROSZENIU 
• PROTOSUJAERO 

Dotychczas sakładaliaay, *e aaplitnda rozprossenia aleisn 
tarnego poelsk-axukleoxi nie saleoy od spina. V niaiojmsys 
rosdaialo rospatrayar sadLwoy* Jalde wnosi do opl«a olafttyosn*. 
go rozproazenia protonov omel»dnl««i« •xpiioito spinotijrolŁ 
•topnl svobody. 

7 . 1 . Model Glaubora se «pin«ai 
Najogólniejsza postać aaęplitody rosprossendLa nnkloozi-mikl*-

on, wzgledziiajaoa spiny obu osąstsk, saviera pleć składników 
[¥o 56] : 

/7.1/ 

Wektory p , p osnaosają poosątkowy 1 końcowy ped w nkladsle 
środka aasyt sai v*,8̂  są operatorski spinn /wektoraad. 

aakleonów. 
Pełne nwmelednienie wssystkioh avplltnd spiXMnfyob w /7.1/ 

byłoby nieswykle trtidne. ¥ sastosowaniu do rosprosmenia na 
jądraoh o spinie 0 aotea jednak sanledbać /w prsybli*enln 



pierwszego rzędu/ wyrazy zależne od spinów nukleonów tarczy. 
¥ dalszych rozważaniach przyjmiemy uproszczoną, dwuczłonową 
postać amplitudy rozproszenia elementarnego: 

- Iti) 
Reprezentację profilową /C 16/ tej anplitudy nożna zapisać 

/w ukladais środka aasy proton-Jądro/ następująco: 

oo 

/7.6/ 

Ola ilustraeji wpływu zależności spinowych w amplitudzie 
elementarnej sa amplitudę rozproszenia proton-jądro rozpatrzymy 
model Glaubera /3.3^-35/. Prayjm-jjąc iloozynową gęstość 
jądrową /3.6"3/ i spełniając warunek niezmienniozośoi translacyj-
nsj /3.77/ w sposób właściwy dla gęstości gaussowskiej, otrzy¬ 
mujemy amplitudę rozproszenia: 

A. 

/7.7/ 

S. (0 - £JMfc> fc (H) , /7.8/ 
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Aby obliojsyć funkcje So 1 S^ wygodni* Jest powrócić do 
reprezentacji pędowej aaplitudy elementarnej. Masy następujące 
zwiąakl: 

DO 

Q v „ - . _ - - , . / 7 . 1 0 / 

00 

Dzięki zastosowaniu toifcaaaiosol: 

ampli trod? rosprossexaia / 7 . 7 / «o«na przedstawić w postaci masy 
dwa wyrazów: 

ft) /7-1v 



funkoje profilu jądrowego wyrażają ale następująco: 

Amplitudy /7.16/ 1 /7.17/ zostały obliczone przy założeniu, 
ze wszystkie profile elementarne komutują. Operatory opisują-
oe oddziaływanie spinowe pocisku z różnymi nukleonami tarczy nie 
są na ogół przemienne i pray obliczeniu amplitudy jądrowej f^ 
należałoby uwzględnić uporządkowany iloczyn profili elementar¬ 
nych £Ly 733 • Ponadto rozważanie spinowych rozproszeń wielo¬ 
krotnych częściowo wykracza poza ramy uproszczonej reprezen¬ 
tacji amplitudy elementarnej /7.3/. Dlatego celowe jest ogra¬ 
niczyć się tylko do ozłonów liniowych w spinaoh. Amplituda Fo 
pokrywa się wtedy z amplitudą besspinowego modelu Glaubera 
/3.78/, za* amplituda F4 dana jest wyrażeniem 

77.17'/ 

Vygodnie jest stosować gaussowską parametryzację amplitudy 
spinowej [KVL 70j : 



•kąd wynika profil sio—ataray v postaci t 

Parametr QĄ oharakteryamje natesenie oddziaływania spinowego, 
Jest stoswddLeai ozęiol urojonej do oseśol rseosTwlstej, amś 
określa sirjrbkoAć spadlm aŝ plitodgr spinowej * prsekasesi pędu; 

jest masą mikleoim. 

Dla gaussowskiej gęstości jednoosąstkowej fnnkeja S d&na 
jest wzorem: 

'•22/ 

Analogiosne wyrasenie na S , prsy saJtoftenin 1>esspinowej omesei 
amplitudy w poataol /Z,k6/t podaje wsór /3.7V. Korsyatająo 
s mora całkowego £A1> 

"Ł R*</ ł * • /7.23/ 
spinową amplitude jądrową /7*17*/: 

i1 ̂  i 
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Vzory /7.7/ oraz /7.16-17/ można rozszerzyć tak, by uwzglę¬ 
dnić dynamiczne korelacje mlędzynukleonowe typu /*».1/. Przy 
założeniu gaussowskiej gęstosoi Jednooząstkowej /3.71/, gaus¬ 
sowskiej fankoJi korelacyjnej /4.°/ oraz gaussowskiej parametry¬ 
zacji /2.46/, /7.20/ amplitud elementarnych obie eikonalne am¬ 
plitudy Jądrowe FQ, F^ dadzą się wyrazić analitycznie. 

7.2. Mlkroakopovy potanojal spls-orbita 
Dmaoslonowa. postać aaplltndy /7«1^-15/ aa oharakter ogólny; 

doijrua/ sarów&o pvsybl±*oa«j , jak i dokładnej amplitudy roz¬ 
proszenia i nie sale£y od straktory jądra. Vynika to stąd, że 
dowolną funkcje operatora 9" aotaa zawsze sprowadzić do funkcji 
liniowej, iwplltade rozproszenia o takiej strukturze generuje 
potencjał optyczny zawierający oddziaływanie spin-orbita: 

V(r) = 
gdzie <, jest orbitalnym suaentssi pędu pocisku. Potencjał 
/7.25/ jest powszechnie stosowany przy opisie elastycznego 
rozproszenia nukleonów na jądrach o spinie zero. Sprzężenia 
spin-orbita używa się także w atoaowya i jądrowy* aodelu powło¬ 
kowym. 

Aby wyrazić V i V przez wielkośei mikroskopowe wykorzys¬ 
tamy, podobnie jak w Rozdz. 3, własności rozproszenia w granicy 
eikonalneJ. Stosując relację /7.13/ możemy napisać: 

-50 
/7.26/ 

/7.27/ 
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i /7.28/ 

przy ozym operator momentu pędu w/7.25/ został sastąpiony 
wyrażeniem: 

Eikonalne profile Jądrowe, które będziemy utożsamiać x 
profilami /7.18-19/ modelu Glaubera wyrażają się więc następu¬ 
jąco: 

CO - i - e'*»® aa[ f l XafCfl , »-** 

Rozwiklująo te równania mamy: 

Stosująo formułę /3.16/ otrzymujemy stąd następujące wyra-
lenia na sferyoznie symetryozne potencjały voi va* 

o 
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/7.35/ 
przy osy* profile występująoe pod całką są funkcjami argumentu 

» *** * c n pochodne wynoszą: 

, i;1 - A 
Jeżeli v wyrażeniach /7»3^-35/ ograniczymy się do członów 

pierwszego rzędu w oddziaływaniu spinowyat to V przecnodzi 
v zwykły potencjał wielokrotnego rozproszenia /3.88/f zaś 
potencjał spin-orbita dany Jest wzóres: 

77 77 
/7.35V 

Profile jądrowe Po } t^ określone są wzorami /7.18-19/. 
¥ przybliżeniu liniowym w spina on f"ó przechodzi w profil 
GlauberowslEi wielokrotnego rozproszenia /3.36/, dany wzorem 
analitycznym /4.16/. NatoadLast profil spinowy, odpowiadający 
amplitudzie /7,2k/, wynosi: 

/7.37/ 
Wydobywając z /7.35'/ przyczynek jednokrotnego rozproszenia, 

oo polega na zaniedbaniu wszystkich wyrazów zależnych od bez-
spinowyoh profili elementarnych, otrzymujemy: 
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/7.3V 
Hodbna. pokazać, ze potencjał /7.38/ pokrywa «ic z tą ezęśoią 
potencjału pierwsa««o rzędu w roawinicoiu Vataoaa /Z.i8/t która 
pochodzi od spinowej anpXitudy eXeaentarnej. Potencjał /7.38/ 
da oię sprowadzić do tradycyjnej postaci oddziaływania Thonasa-
Fermiego 

gdzie 

V przypadku gaussowskiej gestoćci jednoczastkowej /3.71/ i 
gaussowskiej paraBetrysaoji aaplitudy spinowej /7.20/ 
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Ry*« 7*1. Rozkłady kątowe v rozproszeniu p- He dla energii 
1030 MeT. Krarpm oiągła odpowiada potencjałowi wielokrotnego 
rozproszenia z oddziaływaniem «pin-orbita w postaci /7.35'A 
Krzywe kropkowana i kreskowana nie uwzględniają •cinu / e$= 0/. 
Parametry: 5"= kk wO>, Ok =- 0.25, <** - ^.5 GeV 2

t i i : 1.8, 
oC^=-0.5t 0*4=15 CWV-2 dla krzywej ciągłej, ^"= kktabf OL =-0.25, 
<X = 4.5 GeV-2 dla krzywej kropkowanej, oraz ffs 44 mb, 
ot =-0.33, CU= ft.8 GeV"2 dla krzywej kreskowanej. Parametr 
jądrowy R • 1.37 tm. 
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7.3. Efekty spinowa w elastycznym rozproszeniu p- He 

Rozpatrzmy najpierw efekty spinowe w rozkładach kątowych 
rozproszenia proton-jąd^o. Różnice miedzy rachunkiem z dwiema 
amplitudami elementarnymi £ i t , a rachunkiem nie uwzględnia¬ 
jącym spinów są wyraźne £Au 76j , ale tylko gdy w obu wypadkach 
używa się tej samej amplitudy fQ. Poprzez odpowiedni dobór 
parametrów amplitudy skalarnej w rachunku bezspinowym różnice 
te można znacznie zredukować - p. Rys. 7.1, Uzyoie efektywnych 
amplitud, niezależnych od spinu, jest wiec. równoważne uwzglę¬ 
dnieniu spinowych stopni swobody w sposób niejawny £czy 7i] • 

Na Rys, 7.2. rezultaty naszego mikroskopowego modelu opty¬ 
cznego z potencjałem spin-orbita /7.35'/ porównane są ze wska¬ 
zaniami modelu Glaubera i danymi doświadczalnymi. Otrzymujemy 
potwierdzenie wyniku z Rozdz. 5, ze użycie potencjału optycz-
nego dla He jest bardzo ważne, zwłaszcza w pobliżu mlnlimw 
rozkładu kątowego i dla dużych przekazów pędu. Potencjał 
optyczny wielokrotnego rozproszenia daje poprawny rozkład 
kątowy protonów. Ulepszenie w stosunku do modelu Glaubera 
jest wyraźne, choć efekt propagacji nieeikonalnej jest mniej¬ 
szy, niż w obliczeniach ...bez spinu. Pochodzi to stąd, ze 
amplitudy spinowe i poprawki eikonalne działają podobnie, pod¬ 
wyższając wartoAć przekroju czynnego w winimuch rozkładu 
kątowego. 

V zgodzie z Rozdz. 5 stwierdzamy także ogromne znaczenie 
rozproszeń wielokrotnych w określeniu potencjału optycznego 
tarczy helowej. Przybliżenie Watsona z potencjałem spin-
orbita pierwszego rzędu /7.38/ zaniża wartość przekroju czyn¬ 
nego i dla q > 0.5 GeV/c jest zdeoydowanie niewystarczające. 
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Glauber model 
Optical potential 
Watson 

10 -3 0 0.2 0A 0.6 
q?(GeVJ) 

1.0 

Rys. 7.2. Rozkłady kątowe v rozproszeniu p- He dla energii 
1030 MeV. Krzywa kropkowana odpowiada modelowi Glaubera, zaś 
pozostałe krzywe - modelowi optycznemu z potencjałem wielokrot¬ 
nego rozproszenia /krzywa ciągła/ i z potencjałem Vatsona pierw¬ 
szego rsedu /krzywa kreskowana/. Dane doświadozalne pochodzą z 
praoy {lii 77aJ . Parametry: R = 1.37 fm, ff" =kk mb,oC=- 0.25f 
a = 4.5 C«V-2, /* = 1.8, «*4 =-0.5, Oj = 15 GeV-2. 
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Ry«. 7.3* Polaryxacja aplnova. v «lttatyosn]m ro2pro»zoniu p- He 
dla energii 1030 MeV. VynJJcL aodelu Glaubera /krzywa kropkowana/ 
eras aodelu optyoamego s poteaojalea wielokrotnego rozproszenia 
/krzywa ciągłą/ i z potenojałwi Yatsona /krzywa kreakowana/ ; 
porównane aą a resnltataad. do^wiadosalayni J_K1 77bJ . Te save 
parametry, oo na Rys. 7.2. 

Uwzględnienie spinowych stopni swobody umożliwia obliczenie 
polaryzacji rozproszonych protonów. Istnieje szereg pomiarów 
polaryzacji spinowej w elastycznym rozproszeniu p~ He przy 
średnich energiaoh [M«M 65, Bo 72, EL 77b^. Na Rys. 7.3 ± 7A 
porównujemy rezultaty doświadczalne z polaryzacjami wynikającymi 
z modelu Glaubera i s polaryzacjami otrzymanymi drogą rozwiąza¬ 
nia równania Sohrddingera z potenojąłem spin-orbita /7»35'/ i-
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/7*38/» Aczkolwiek mikroskopowy nodel optyczny stanowi wyraźne 
ulepszenie w stosunku do modelu Glaubera, zgodność teorii z 

doświadozeniea należy uznać za niezadowalającą. Dotyczy to 
zwłaszcza wyższych energii, gdzie teoretyczne maksima polaryza¬ 
cji są bardziej ostre 1 znacznie wyższe od mierzonych. Nasze 
wyniki potwierdzają rezultaty innych autorów, otrzymane w ramach 
modelu Glaubera fLy 7^» Au 7<Q *• "©delu opacznego BUT £Ku 70, 
La 733 » 

Na podkreślenie zasługuje stosunkowo mała różnica między 
wskazaniami potencjału wielkorotnego rozproszenia i potencjału 
Vataona. Jest to następstwem szczególnej struktury wzoru /B.27/ 
określającego polaryzaoję jako iloraz dwu wyrażeń, z których 
każde bardzo silnie, lecz w niemal jednakowy sposób odczuwa 
obecność rozproszeń wielokrotnych. Z tego samego powodu pola-
ryzaoja, w przeciwieństwie do różniozkowego przekroju czynnego, 
bardzo słabo zależy od korola-Dji środka masy, co ilustruje 
Rys. 7.5; w modelu Glaubera z gęstością gaussowską efekt kore-
laoji środka masy znika zupełnie. Również dynamiczne korelacje 
odpychająoe mają mały wpływ na polaryzaoję jjua 733 * 

Przyczyn niezbyt dobrej zgodnośoi z doświadczeniem można 
upatrywać w przybliżonym traktowaniu spinowych stopni swobody 
przy pomooy jednej amplitudy spinowej. Amplituda /7.3/ zanie¬ 
dbuje spiny nukleonów tarczy jądrowej. Jest to dozwolone 
w pierwszym przybliżeniu dla jąder o apinie zero. ¥ ogólności 
jednak oddziaływanie elementarne zależy od całkowitego spinu 
układu pocisk-nukleon; np. oddziaływanie spin-orbita występuje 
tylko w stanie trypletowya. Ulepszenie zależności spinowej 
amplitudy elementarnej jest ograniczone brakiem precyzyjnych 
danyoh doświadczalnych o rozproszeniu nukleon-nukleon. Użycie 
wieloczłonowej amplitudy spinowej implikuje znaczn* skomplikowa¬ 
ni* obliczeń rozproszenia jądrowego. 
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Optical potential 
Watson 
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Ry*. 7.4. Polaryzaoja spinowa w elastycznym rozproszeniu 
p- He dla energii 56O HeV. Wyniki modelu Glaubera /krac7«a 
kropkowana/ oraz atodelu optyosnego z potenojalea wielokrotnego 
rozproszenia /krzywa dagła/ i z potencjałem Yatsona /krzywa 
kreskowana/ porównane są a rezultatami doświadozalnysi. Q n 77b] 
Parametry: R = 1.37 f*> ©"= 37 nb, «< = 0,2, CU= 2.5 £ 

J4 * 4.5, «4 =- 0.7, a5= 15 « 
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Rys. 7.5. Vplyw korelacji środkt. masy /Ol/ na polaryzację w 
elastycznym rozproszeniu p- Ile dla energii 560 MeV. Obliczenia 
wykonano stosując potencjały wielokrotnego rozproszenia /3.BS/ 
i /7.35»A Te same parametry, co na Rys. 7.^. 

Niektórzy autorzy są zdania, że dla energii £, 1 GeV zaczyna¬ 
ją odgrywać rolę pośrednie stany isobaryczne rozpraszanego pro¬ 
tonu £Pu 68, Ik ?a3 . Spotyka się też przeciwną opinię, że 
wirtualne wzbudzenie rezonansu nukleonoweeo jest mało prawdopo¬ 
dobne [jSau 7kt Au 76"3 . Uwzględnienie nieelastycznego oienio-
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-wania może prowadzić do złagodzenia maksimów polaryzacji dla 
wyższych -energii. Sugerują to ostatnio wykonań* obliczenia 
JjUe 773 , które jednak obarczone aą niepewnością, wynikającą 
z niezbyt dobrej znajomości amplitud rozproszenia NK i amplitud 
produkcji TSN «• N A . 
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Rozdział 8 

ODDZIAŁYWANIE WYMIENNE V ELASTYCZNYM ROZPROSZENIU 
PROTON-J4DRO 

8.1. Fęnowenologiozny potencjał wymienny 

Y elastycznym rozproszeniu protonów może mieć miejsce wymiana 
pociska z jednym z protonów terozy jądrowej. Możliwość ta wynik* 
z zasady nieodróżnialności oząstek identycznych, V obszarze 
średnich energii wysiana szybkiego protonu padającego z protonen 
związany* w tarczy wydaje się salo prawdopodobna. Jednakże dla 
dużych kątów rozproszenia, gdzie strata pędu pocisku jest znacz¬ 
na, meohanizm wymienny staje się konkurencyjny w stosunku do 
prostego mechanizmu rozproszenia /p. Rys. 8.1/. Kp. w rozprosze¬ 
niu do tyłu /B a 180°/ przekaz pędu q = 2p, gdzie p jest pędem 
w układzie środka masy. Takiej właśnie straty pędu doznaje 
pocisk w rozproszeniu prostym, podczas gdy w rozproszeniu wymie¬ 
nnym strata pędu pierwotnego pocisku jest ponad dwukrotnie 
Mniejsza: ci =s ~ - • p . 

Jeżeli zaniedbamy spinowe stopnie swobody, wymiana pocisku 
z protonem związanym w tarczy polega na zamianie współrzędnych 
przestrzennych dwu protonów. Oddziaływanie tego typu opisuje 
potenojał wymienny Majorany. Zależy on od stanu orbitalnego 
momentu pędu; potencjały dla 1 parzystych i nieparzystych różnią 
się znakiem. Kształt tego potencjału powinien uwzględniać stru¬ 
kturę jądra tarozy i własności oddziaływania proton-proton. 
Mechanizm wymiany w rozproszeniu pro ton-jądro można więc w przy¬ 
bliżeniu opisać dodająo do dotychczas rozważanego potencjału 
optycznego elastycznego rozproszenia V(?J następająoy potencjał 
wymienny ^Ma 77t>l * 

Veto - e (-0* U V ° /e<1/ 



f i \ 

*He 

a) direct 

'He 

'He 

b) exchange 

Ry». 8.1, Mechanizm prosty /a/ i wyslenziy /b/ v •laatyi 
rozproazwilu p- H« dla dwkyołi kątów rozproszenia. 



gdzie Vpp J«*t preyozynkiem Jednokrotnego rozproszenia do 
potencjału Vf*")» odpowiadającym oddziaływaniu z protonami tarczy. 
Stała sprzężenia wymiennego £ może zależeć od energii. 

Rezultaty analizy optycznej z potenojałem zawierająoym człon 
przedstawione są na Rys. 8.2 dla elastycznego rozpro¬ 

szenia p- He w pełnym zakresie kątów rozproszenia. Mikroskopo¬ 
wy potencjał optyczny rozproszenia prostego był wyliozony tak 
samo, Jak w Rosdz. 5. Gęstość Jądrowa He uwzględnia korslaoje 
środka maey i krótkozasięgow» korelacje odpyohająoe z gaussows¬ 
kimi gęstościami Jednoczą*tkowymi i funkcjami korelacyjnymi. 
Również amplitudy proton-nukleon były wzięte w postaoi gaussow¬ 
skiej. 

Obecność członu wymiennego typu /8,1/ w potenojałe optycz¬ 
nym powoduje wznoszenie się przekroju ozynnego dla bardzo 
dużych kątów rozproszenia. Występowanie tylnych maksimów w 
rozkładzie kątowym stwierdzono w niedawnych pomiarach wykonanych 
w Saolay [Be ?6b, Be 783 . Wartość stałej £ określono przez 
dopasowanie krzywych optyoznyoh do tych właśnie rezultatów 
doświadczalnych. Varto zauważyć, ze potenojał wymienny Jest 
o wiele słabszy od zasadniczego potencjału optyoznego. Dlatego 
uwidacznia się on tylko dla tylnyoh kątów rozproszenia, gdzie 
dzięki swej speoyficssnej zależności od momentu pędu powoduje 
wyraźną ««»1̂ *»p kształtu rozkładu kątowego. 

Odtwarzanie tylnyoh maksimów przy pomocy pół? enomenologioz-
nego potencjału Majorany nie stanowi jeszcze wystarozająoej 
ewidencji na występowanie wymiennego mechanizmu rozproszenia 
protonów. Pożądane byłoby skonstruowanie mikroskopowego poten¬ 
cjału wymiennego, nie zawierającego żadnych dodatkowych parame¬ 
trów, oprócz tych, które opisują strukturę tarczy Jądrowej i 
oddziaływanie nukleon-nukleon. Varto także podkreślić, ze 
różne pomiary elastycznego rozproszenia p- He pod tylnymi kątami 
są ozęśoiowo sprzeczne ze sobą. Tak więo eksperyment z TOIUMF 
£ba 77~\ nie potwierdza lsystępowania tylnyoh maksimów dla 
T ^ 500 MeV, zaś eksperyment wykonany v Los Alamos 
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p-*H* elastic scattering ' 

direct 
direct and exchange 

»-

8«2. Różniczkowy przekrój czynny elastycznego rozprasza¬ 
nia p- He. Krxywo odpowiadają aikrodkopoireBn potencjałowi op-
tyoznenra vielokrotnycL rozproszeń s uwzględnieniem /krzywe cią¬ 
gle/ lub bez /krzywe kreskowane/ półfenoaenologicznego poten¬ 

Eoergia Tp osaaoza energie kinetyczną cjału wymiennego /8.1/. p 
protonu w -układzie spoczywającego jądra *He, Parametry jądrowe: 
R=1.265 fa, A =0.652 [Ma 70Q . Faraaetry rozproszenia elemen¬ 
tarnego: ą =27.5 ab, 6u=33.5 «b, ̂  = ̂ =-0.35, £^8(^=2.5 GeV"* 
dla ̂ 38 MeVf Cp.sAl.O mb, ^. =37.0 «b, ô , = ̂ =-0.25, ap s an=4.0 
GeV"2 dla 648 M&V, oraz ^ s47.5 «*, ?K =^0.5 atb, o<p =«na-0.30, 
ap =^=5.5 GeT" dla 1050 MeV. Vartosoi stałej sprzężenia 
wyniennego £ podane są na rysunku. 
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ujawnia ciekawą strukturę dyfrakcyjną dla dużych przekazów pędu 
przy T p = 788 MeV. 

8,2, Mechanizm wymienny w rozproszeniu p- He 

¥ dalszym oiągu zajmiemy się mikroskopowym opisem mechanizmu 
wymiennego w elastycznym rozproszeniu protonów na tarczy helowej, 
Owa protony w He mają przeciwnie ustawione spiny, co przy za¬ 
niedbaniu zależnoioi spinowej oddziaływania nukleon-nukleon 
daje tylko jedną możliwość wymiany protonu-pocisku z protonem 

ii tarczy. Uzasadnia to uproszczone traktowanie He jako układu 
dwu d a l : protonu i trytu /feys. 8.1/ i pozwala zapisać operator 
rozproszenia następująco [Le 76\ : 

T • Tj, - T , '*•*' 

gdzie operatory "T^ i Tg opisują odpowiednio rozproszenie 
proste i wymienne. 

Funkcję falową opisującą ruch względny protonu i trytu 
w He oznaczymy ^(Y) • Wygodnie jost przyjąć ^ w postaci 
•uny kilkn funkcji gaussowskioh: 

których parametry û* , Ri należy określić tak, by X odtwarze-
h r i la elaaiyczny formfaktor ładunkowy He \Vr 67J . V naszych 

obliczeniach ograniozylisny się do trzech funkcji gaussowskich. 
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Dla obliczenia amplitudy rozproszenia prostego "Fś& zastosu¬ 
jemy model wielokrotnych rozproszeń z następującymi macierzami 
rozproszeń proton—proton i proton—tryt: 

/8.V 

Macierz c»i wyraziliśmy za pomocą parametrów oddziaływania 
proton-nukleon stosując model Glaubera do układu p ^ H ; R^ jest 
gaussowskim promieniem trytu. V /S.4-5/ zaniedbaliśmy zalaz-
ność izospinową parametrów p( i Ł , oraz przyjęliśmy średni 
całkowity przekrój czynny $* dla oddziaływania proton-nukleon. 

Vdwuoialowym" modelu Ee profil Glauberowski oblicza się 
następująco: 

/8.6/ 

gdzie V"pp i Xtft są odpoviedniad profilaai ele«entarnymi. 
Przy założeniach /8.3-5/ profil |<<« smzna wyrazić przy pomocy 
funkcji elementarnych. Znajomość profilu pozwala obliczyć 
lokalny potenojał optyczny wielokrotnych rozproszeń v\Yjwedług 
wzoru /3.88/. Potencjał ten opisuje prosty mechanizm elastycz¬ 
nego rozproszenia proton—jądro. 

Dla obliczenia oddziaływania wymiennego Vg zastosujemy inną 
metodę. Wprawdzie można skonstruować eikonalną amplitudę 
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wyianną uwzffledniająoą wielokrotne rozproszenia [[Ma 78lTj , lecz 
jej związek z potencjałem wynlennyn jest niejasny. Dlatego 
potenojal V*£ obliczymy pooijająo rozproszenia wielokrotne, oo 
jest uzasadnione, stwierdzoną wozesniej, słabośoią fenomenolo-
giomego oddziaływania wymiennego. Odpowiada to potencjałowi 
Vatsona, z tą rótnicą, ze oddziaływanie wynienne jest bar-dzo 

V przybliżeniu jednokrotnego rozproszenia amplitudę wymienną 
zapisać następująco: 

f\T,\t> 

Przy wyprowadzeniu tego wzoru należy skorzystać z tożsamości 

/8.8/ 
gdzie 

/8.9/ 

zas T » , r^ i -̂t oznaczają odpowiednio współrzędne protonu 
padająoego, protonu pierwotnie związanego w tarozy oraz jądra 
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*He 
n •He 

a) pick-up 

n *He 

b) knock - out 

Ry». 8,3. Dwa przyozynld prowadząoe do transferu trytu 
w ela»tyozuy» rteproseeniu p- Ho: a/ wjrolwyt trytu, b/ wybioie 
protonu. Pole zakreakowane ilustruje wiąseanle protonu z trytem 
v tarosy nelowej. 
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u Mechanizm wywieźmy w elastyoznym rozproszeniu p- He polega 
na transferze jądra trytu w kanale U, • Dwa przyozynkl do am¬ 
plitudy wymiennej /8,7/, zilustrowane na Rys. 8.3, opisują 
wychwyt trytu poprzez proton padający i transfer poćredni, po¬ 
legający na wybiciu protonu z tarczy helowej. 

Przy założeniach /8.3-5/ całkowanie w /8.7/ można wykonać 
analityoznie. Dwa przyozynki do wymiennej amplitudy rozprosze¬ 
nia dane aą następująoyjni wzorami: 

/8.10/ 

/8.11/ 
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8.3. Mikroskopowy potencjał wymienny 
Potenojał wymienny obliczymy wykonując transformatę Fouriera 

amplitudy jednokrotnego rozproszenia /8,7/. Mamy: 

Potencjał wymienny jest więo potenojałem nielokalnym, eo wynika 
stąd, ze amplituda wymienna zależy nie tylko od przekazu pędu 5, 
leoz także od średniego pędu Ĝ  

V przypadku amplitud wymiennyoh /8,10-11/ zależność od obu 
zmiennyon Ą, i Q ma kształt gaussowski. Pojedynczy składnik 
amplitudy wymiennej można zapisać następująco: 

co prowadzi do separawalnego potenojału wymiennego: 

VE=-C 

/8.1V 
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Pełne oddziaływanie wymienne /8.12/ jest kombinaoją liniową 
tego rodzaju przyczynków z różnymi wartościami promienia nie-
lokalnoćoi Ą i promienia lokalnosoi X • 

Rozpatrzmy dwa przypadki graniczne potencjału /8,i<t/, odpo¬ 
wiadające bardzo słabej i bardzo silnej nlelokalnosei: 

Potencjał /8,ik*/ jest potencjałem lokalnym, natomiast potencjał 
/ 8 , t V / odpowiada oddziaływaniti Majorany. 

Pray uwzględnieniu nielokalnego oddziaływania wymiennego 
równanie falowe rozproszenia ma postać równania róźniozkowe.-
oałkowego: 

+f") 
eo bardzo utrudnia jego numeryczne rozwiązanie. Dlatego pożą¬ 
dane jest zastąpienie oddziaływania nielokalnego efektywnym 
potencjałem lokalnym lub efektywnym potencjałem Majorany, gdyż 
w obu wypadkach równanie /8.15/ staje się zwykłym równaniem 
SchrOdingera, Kielokalnosó potencjału Majorany przejawia się 
w postaci ozynnlka /-i/*' , opisującego parzystość cząstkowej 
funkoji falowej. 
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redukcji oddziaływania nielokalnego do potencjału lokal-
nego lub potencjału Majorany należy uwzględnić charakter nielo-
kalnoaoi różnych przyczynków do amplitudy wymiennej /8,7,1O,11/, 
Okazuje się, ze oddziaływanie wymienne odpowiadająoe wyobwytowi 
trytu jest silne nielokalne (ł\.$?%") * "blizone charakterem do 
oddziaływania Majorany. Natomiast oddziaływacie opisująoe 
wybicie protonu jeat prawie lokalne Z'/\ « pA. 

Załóżmy, ze nielokalne równanie falowe /8.15/ jest równoważne 
następująoeacu równania • Sobrodingerai 

/8.16/ 

gdzie znak "•inu»c odpowiada redukcji do potencjału Majorany, 
zaś znak "plus" - redukcji do potencjału lokalnego. Jeżeli 
między rozwiązaniami obu równań zachodzi związek: 

to równanie /8.16/ nożna przekształcić do postaci: 

Porównanie tego równania z równaniem /8.I5/ pozwala określić 
kształt funkoji * ( n oraz Vzi'*'/* v przybliżeniu można przyjąć, 
ze funkoje falowe dla nielokalnego równania falowego 1 równoważ¬ 
nego równania SobrOdingera są takie same. Przybliżenie to nosi 
nazwę przybliżenia Perey'a-Buck'a {jPe 62J . 



Dla podwójnie gaussowskiego potencjału wymiennego /8.14/ 
całkę występującą w równaniu /8.15/ można wyrazić następująco: 

gdzie 

Ola otrzymania tego rezultatu należy wprowadzić nową zmienną 
całkowania i? = r _+ r i skorzystać z rozwinięcia Taylora dla 
podcałkowej funkcji falowej: 

[?) 
.2O/ 

V przybliżeniu Perey'a~Buok'a /?+= f_ * 1/ otrzymujemy 
* /8.19/: 

/8.21/ 

obaurakter tego równania nie stwarza żadnych trudności 
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p-*He elastic scattering 
Tp - 440 MeV 
— — direct 
1 direct and exchange 

• TBe 76a] 
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o fCa 771 
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Ry«. 8.4. Różniczkowy przekrój 007007 elastycznego rozproszenia 
p- He do tylu dla energii kinetycznej protonu /w układzie spo¬ 
czywającego He/ T = kjS MeV. Krzywe odpowiadają potenojałowi 
optycznemu wielokrotnyołi rozproszeń s tnneslednłesileB /krsywa 
ciągła/ lub bes /krzywa kreskowana/ Blkroakopowego potenojału 
wyiennego w prxyblizeniu Perey'a-Duok'a. Parametry jądrowe: 
)̂ t= 0.27, Y% =-°'°9» fó = 0»21» R^I.98 fu, R2= 0.36 <tet 
Rg= 1.18 f«. Parametry rozproszenia eleaentarneso-p.Rys* 8.2. 

występujący po prawej stronie /8.21/ słaby potesojał wy-
•lenny nożna z powodzenlea zaniedbać w stosunku do potenojału 
V/r/f odpowiadająoemi prostestu neahaniscaowi rozproszenia. 

Działanie Mikroskopowego potenojału wymiennego w elastycznym 
rozproszeniu p- He pod dużymi kątami przedstawione jest na 
Rys. 8,4^5. Przy rozwiązywaniu równania Sohrddingera uwzgled-
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niliśmy potencjał optyczny wielokrotnych rozproszeń oraz kombi-
naoję liniową wyrażeń typu /8.21/, obejmującą wszystkie skład¬ 
niki sum w /8,10-11/. Składniki, dla których A >X , dawały 
przyczynek do potencjału Hajorany; w sytuacji przeciwnej 
otrzymywany był potencjał lokalny. Oczywiście, ze tego rodzaju 
redukcja oddziaływania nielokalnego na charakter przybliżony. 
Najwłaśeiwiej byłoby zastosować pełny potencjał wymienny, złożony 
z wyrażeń typu /&.ik/t w rózniczkowo-całkowym równaniu falowym. 
Przekracza to jednak nasze możliwości numeryczne. 

Choć zgodność wyników naszego mikroskopowego modelu optycz¬ 
nego z rezultatami doświadczalnymi nie jest najlepsza, należy 
stwierdzić istotny postęp w porównaniu z fenomenologioznym 
potencjałem wymiennym /p. 8,1/. Mimo, ze nie dysponujemy 
obecnie żadnym swobodnym parametrem, wielkość przekroju czyn¬ 
nego oraz kształt rozkładu kątowego dla 1050 MeV są oddane 
bardziej prawidłowo* Dla ł38 MeV nasza analiza nie wykazuje 
tylnego mafrwimtim, w zgodzie z najnowszymi pomiarami (_Ca 77J 
przy tej energii. 
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p-*He elastic scattering 
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— - direct 
— — direct and exchange 
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Rys. 8 .5 . To mamo, oo Ry». 8.4 tylko dla onwrgii kinetycznej 
protonu T s 1O5O MeV. 
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Rozdział 9 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W niniejszej pracy podjęto próbę konstrukcji mikroskopowego 
potencjału optycznego dla elastycznych zderzeń jądrowych przy 
energii kilkuset MeV/nukleon. Naszym celem było uzyskanie 
poprawnego i przejrzystego opisu elastycznego rozproszenia 
szybkich protonów i oząstek oC na jądrach atomowych. Dla osią¬ 
gnięcia tego celu wykorzystano zalety modela optycznego i modelu 
Glaubera. Model optyczny zapewnia globalną prawidłowość opisu 
rozproszenia poprzez użycie dokładnego równania falowego. 
Natomiast model Glaubera stanowi prostą metodę uwzględnienia 
najważniejszego mechanizmu mikroskopowego, jakim w zderzeniach 
silnie oddziaływujących cząstek złożonych są rozproszenia wie¬ 
lokrotne. 

Przy obliczeniu mikroskopowego potencjału optycznego założy¬ 
liśmy, ze jest on lokalny i sferycznie symetryczny. Założenia 
te wozliwiają wyrażenie potencjału optycznego za pomooą eiko-
nalnej amplitudy rozproszenia. Aby zbadać postać tej amplitu¬ 
dy^ analizowaliśmy teorie wielokrotnych zderzeń Watsona pokazu¬ 
jąc, ze w granicy eikonalnej redukuje się ona do modelu Glaubera 
plus dwie poprawki, pochodzące z uwzględnienia hamiltonianu 
jądrowego i transformacji amplitudy elementarnego rozproszenia 
z układu środka masy pooisk-sukleon do układu pocisk-jądro. 
Pokazaliśmy następnie, ze łączny efekt tych poprawek, w szero¬ 
kim zakresie energii i przekazów pędu, jest bliski zeru. Poz¬ 
wala to wyrazić potencjał optyozny jedynie poprzez wielkości 
występująoe w modelu Glaubera, to znaozy jądrowe funkcje falo¬ 
we i amplitudy rozproszenia pocisk-nukleon. Otrzymuny poten¬ 
cjał ma charakter dynamiczny, gdyż zawierając efekty rozproszeń 
wielokrotnych dopuszoza możliwość pośrednich wzbudzeń jądrowych 
tarozy i pocisku* Użycie tego potencjału w równaniu falowym, 
rozwiązywanym bez żadnych przybliżeń, zapewnia poprawne uwzglę-
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dnlen±e efektów nieeikonalnyoh. 
Relację mikroskopowego potencjału wielokrotnego rozproszenia 

do innych metod opisu elastycznych zderzeń Jądrowych przy śred¬ 
nich energiach wyjaśnia poniższy schemat* . 

MODEL 
GLAUBEFA 

ROZWINIECIE 
EIKONAJLŁU 
WAŁLACE»A 

POTENCJAŁ 
WIELOKROTNEGO 
ROZPROSZENIA 

POTENCJAŁ 
VATSONA 

RÓWNANIA 
SPRZĘŻONE 
FESHBACHA 

Model Glaubera prawidłowo opisuje rozproszenia wielokrotne* 
lecz zaniedbuje efekt nieeikonalnej propagacji. Natomiast 
model optyczny z potencjałem Vatsona /pierwszego rzędu/ uwzglę¬ 
dnia efekty nieeikónalne, lecz opisuje rozproszenia wielokrot¬ 
ne statycznie, wykluczając pośrednie wzbudzenia jądrowe. Poten¬ 
cjał wielokrotnego rozproszenia łączy zalety obu tych modeli, 
uwzględniając zarówno wirtualne wzbudzenia jądrowe, jak i niv-
elkonalną propagację. Podobną treść fizyozną zawierają równa¬ 
nia sprzężone Feshbaoha £Fe 7OQ i rozwinięcie eikonalne 
Wallace'a [Va 75] . 

V niniejszej pracy badaliśmy szozegółowo związki między 
potenojałem wielokrotnego rozproszenia, a potencjałem Vatsozfa, 
modelem Glaubera i rozwinięciem eikonalnym pierwszego rzędu. 
Nasza aAaliza porównawcza nie objęła metody Feshbaoha, ani 
równoważnej jej metody lokalnego potenojału KMT wyższego rzędu 

70] -. Zbadani* związku między lokalnosoią i symetrią sf e-
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ryozną potencjału, a strukturą szeregu wielokrotnych rozproszeń 
dla potenojału optycznego noże być bardzo poisozaja.ee.. Uzupeł¬ 
nienie tych braków w przyszłości byłoby bardzo wskazane. 
Obecnie należy Jednak podkreślić prostotę i przejrzystość 
naszego modelu optyoznego, kontrastującą ze zlozonośoią tamtych 
metod. 

V pracy pokazaliśmy, ze uzyoie potenojału wielokrotnego 
rozproszenia jest szozegolni® ważne w przypadku silnych korę-
laojl międzynukleonowyoh. Sytuaoja ta ma miejsce przede wszys¬ 
tkim dla jąder lekkich, gdzie oprócz korelacji krótkiego zasię¬ 
gu istotną rolę odgrywają korelaoje środka,masy, wynikające 
z warunku translaoyjnej niezmienniozośoi gęstości jądrowej. 
Natomiast dla jąder ciężkich, gdzie zazwyczaj nie uwzględnia 
się korelacji jądrowych różnica między potencjałem Vatsona, a 
potencjałem wielokrotnego rozproszenia zaciera się. 

¥ układzie skorelowanych nukleonów rozproszenia wielokrotne 
mogą Indukować wirtualne "wzbudzenia jądrowe. V praoy podkre¬ 
śliliśmy, ze pominlęoie oienlowanla quasi-elastycznego prowadzi 
do tak zwanej granicy optycznej modelu wielokrotnych rozproszeń. 
Nie jest natomiast konieczne do jej otrzymania zaniedbywanie 
korelacji jądrowyoh. To rozróżnienie ma Istotne konsekwencje 
numeryczne; w szczególnośoi pokazaliśmy, ze prawidłowe uwzglę¬ 
dnienie korelaoji środka masy w granicy optycznej nie daje 
rozbieżności elastycznego przekroju czynnego przy dużych prze¬ 
kazach pędu. 

Wirtualne wzbudzenia pośrednie sprawiają, ze potencjał 
optyczny odbiega kształtem od rozkładu ładunku 1 materii 
w jądrze, eharakterysująe się bardziej ostrą krawędzią powierz¬ 
chniową* V rezultaoie prawdopodobieństwo rozproszeń z dużym • 
przekazem pędu jest, w porównaniu ze statycznym potencjałem j 
Vatsona, znacznie zwiększone. Okazuje się także, ze polary- ! 

zaoja spinowa, w przeciwieństwie do rozkładu kątowego, storara-l 
kowo mało zależy od charakteru potenojału optyoznego. i 
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Na podstawie analizy bogatego Materiału numerycznego ± jego 
konfrontacji z danymi doświadczalnymi stwierdziliśmy, te model 
optyczny z potencjalna wielokrotnego rozproszenia • tanowi wy-
raźne ulepazenie w stosunku do eikonaTnago modelu Glaubera. 
Efekty nieeikonalnej propagacji są szczególnie ważne w pobliżu 
ekstremów rozkładu kątowego i polaryzacji oraz dla dużych 
przekazów pędu. Dynamiczny potencjał optyczny pozwala roasse-
rzyć prawidłowy opis rozproszeń wielokrotnych do niższych 
energii. Jego użycie w równaniu falowym jest równoważne sumo¬ 
waniu pewnego rozwisięoia eikonalnego, którego pierwszy człon 
odpowiada modelowi Glauber*. Z tego względu można movie* o 
podobieństwie formalnym miedzy naszym modelem optyoznym, a 
rozwinięciem eikonalnym Vallace'a. Metoda Vallaee'a jest 
jednak o wiele bardziej złożona, co w praktyce ogranicza jej • 
stosowanie do obliczenia pierwszej poprawki eikonalnej. 
Z naszych rachunków wynikat ze dla średnich energii poprawka 
ta jtast nie wystarczająca. Pożądane byłoby zbadanie dalszych 
członów w rozwinięciu Vallaoera, a w szozególnoici potwierdzenie 
małej roli poprawek typu H i V w wyższych rzędach. 

Dynamiczny model optyczny był przez nas użyty do opisu 
rozkładów kątowych protonów rozproszonyoh sprężyście na różnych 
jądrach atomowych, w szerokim zakresie energii i przakazów 
pędu. Korzystaliśmy przy tym s własnej oryginalnej metody 
numerycznego całkowania równania falowego. V przypadku tarozy 
helowej analiza objęła także elastyczne rozproszenie cząstek ot 
oraz rozproszenie protonów z uwzględnieniem ezplioite spinowych 
stopni swobody. Zgodność z doświadczeniem była w większości 
wypadków bardzo dobra, dokumentując wyższość potenojału wielo¬ 
krotnego rozproszenia nad modelem Glaubera i potencjałem Vatao-
ne. 

Należy podkreślić, ze analiza teoretyczna rozproszenia 
jądrowego, wskutek niezbyt dobrej znajomości rozprószenia NN, 
posiada pewien margines swobody parametrów elementarnych. 
Badanie rozproszeń jądrowych pozwala zmniejszyć niepewność 
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niektórych parametrów. Tym niemniej pożądane byłoby wykonanie 
dokładnych pomiarów rozproszenia proton-proton przy średni i3h 
energiach. Określenie struktury spinowej amplitudy elementarnego 
rozproszenia umożliwiłoby precyzyjny opis polaryzacji w rozpro¬ 
szeniu na jądrach* Nie jest to zadanie łatwe, tym bardziejt te 
nasze obliczenia polaryzacji przy użyciu mikroskopowego poten-
ojału spin-orbita sugerują potrzebę posługiwania się wieloozło-
nową amplitudą spinową. 

Wskazane ,'est zastosowanie dynamicznego modelu optycznego do 
opisu eląstyt snego rozproszenia cząstek oC i innych jonów na 
cięższych J»iraoh. V przypadku zderzeń jądro-jądro trzeba na 
ogół uzywŁc przybliżonych metod obliozenia potencjału optycznego* 
Omówiliśmy dwa rodzaje taldoh przybliżeń, sprawdzająo ich przy¬ 
datność na przykładzie rozproszenia otot . Dla układu większej 
liczby nukleonów opracowanie przybliżonych sposobów opisu wie¬ 
lokrotnych rozproszeń wymaga dalszych badań. 

Potrzebne są, tez dalsze ulepszenia w opisie efektów wymien¬ 
nych w rozproszeniu proton-jądro pod dużymi kątami. Połączeni* 
potencjału wymiennego z potencjałem wielokrotnego rozproszenia 
daje poprawny obraz rozproszenia elastycznego w pełnym zakresie; 
kątów. Operowanie ttwoma potencjałami ułatwia mikroskopowy opJLm 
procesu 1 jest wygodniejsze od stosowania przybliżenia Borna SŁ 
falami zaburzonymi £Le 76J . Kalezałoby jednak opraoować bar¬ 
dziej dokładną metodę redukcji oddziaływania! nielokalnego do 
potencjału Hajorany, lub tez znaleźć efektywny sposób oałkowan£m. 
równania falowego z potencjałem nielokalnym. 

Interesujące byłoby zastosowanie dynamicznego modelu optycz¬ 
nego w analizie elastycznego rozproszenia elektronów. Uwzglę¬ 
dnianie rozproszeń wielokrotnych uswzliwia mikroskopowy opis 
efektów dyspersyjnych, które prowadzą do urojonej części absor-
boyjnej w potencjale oddziaływania elektron-Jądro QToe 70j . 
V podobny sposób model optyczny mógłby być użyty do opisu roz¬ 
proszenia elektronów 1 Innyoh osąstek naładowanyoh na atomach. 
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Obliczenie efektów wielokrotnych rozproszeń kulombowskich 
związane jest Jednak z dużymi trudnościami numeryoznymi z 
powodu skomplikowanego kształtu profilu elementarnego oddzia¬ 
ływania. • • 

Mikroskopowy potencjał optyozny mpze być również przydatny 
w analizie nieelastycznych zderzeń jądrowych. Przykładem jest 
nieelastyczne rozproszenie protonów lub innyoh czastok, prowa¬ 
dzące do wzbudzeń kolektywnych stanów rotaoyjnyoh i wibracyj¬ 
nych. Jeżeli przyjąć, ze źródłem wzbudzenia jest deformacja 
potencjału optycznego, to w pierwszym przybliżeniu element 
macierzowy przejćoia określony jest poprzez radialną pochodną 
potencjału elastycznego rozproszenia JjBe 62] . Potencjał 
optyczny jest tez potrzebny do obliczenia fal zaburzonych 
wskutek oddziaływania w stanie początkowym i końcowym, np. 
może służyć do mikroskopowego opisu dystorsji protonów wybija¬ 
nych z jąder w reakcjach typu /o, e'p/ i /p, 2p/. 
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Przypis A 
KELATYVLSTYCZm RÓWNANIE PALOW KOZPROSZEHZA 

Y przypisie tym rozważamy pewną postać równania Schradingera, 
otrzymaną w praoy Wallace'a i McNeil'a o relatywistycznym roz¬ 
winięciu eikonalnym £Va 77] • Autorzy oi opisują relatywisty¬ 
czne rozproszenie dwu barlonów za pomooą nieskonozonego szeregu 
diagramów drabinkowych z rozmaitymi wymianami mesonóir. Przy 
wysokich energiach amplituda rozproszenia może być przybliżona 
następująco /relatywistyczne rozwinięoie »iv«»»T«* w potegaoh 
t/P /: 

gdzie p, q są odpowiednio pędem i przekazem pędu w układzie 
środka masy, zaś przesunlęoia fazowe dane są wyrażeniami : 

ttMt 

A3/ 
Vyrazy wyższych rzęiów zalezą ezplioite od czasu względnego 
i nie mogą być sprowadzone do postaoi zawierająoej tylko poten-
ojal wymiany mesonu VOtyi P°tenojał ten określony jest oalką 
ozasową \_ ((,£ *&fcyfij * gdzie D jest propagatorem przyozynowym 
mesonu, W równaniach /A2/ i /A3/ wielkośoi kinematyczne 
dane są wzorami: 

4 
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80° 

Rye. A1, Porównanie zwykłego potencjału V 1 potenojału vrel> 
uwzględnlająoego efekty relatywlstyozne przy pomocy pierwszej 
poprawki eikonaluej. Parametry potenojału V dla elastyoznego 
rozproszenia p~ He przy 1.05 GeV: R = 1.37 tm, 
Ĉ »-0.3, Ct • 5.0 " 2 

kk mb/ 
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< / A 5 / 

PoL > PxW 9ą ozteropędaml zderzająoyoh się cząstek 
o masach a)f nig. Z definicji /XV wynika, ze iloraz p/£r równa 
aip laboratoryjnej prędkości poeisku V^s f&. I %iM * 

Należy zauważyć, ze wyrażenia niemal identyczne z /A2/ 1 /A3/ 
/z wyjątkiem czynnika •'y>lr*.*nŁ /c i / otrzymuje się przy eikonalnym 
rozwinięciu nierelatywistyoznej amplitudy rozproszenia potencja¬ 
łowego Jjfa 71] . Oznaoza to, ze «rdy równanie falowe rozprosze¬ 
nia napisze się w postaoi Sohrodingerovskiej: 

to wynikająoa zeń amplituda rozproszenia będzie równoważna rela¬ 
tywistycznej amplitudzie rozproszenia /A1/ z dokiadnosoia, do czło¬ 
nów pierwszego rzędut jeżeli: 

A7/ 
Okazuje się, ze dla energii rzędu 1 GeV różnice między równa¬ 

niem falowym, określonym przez /A&/ i /A7/t * zwykłym równaniem 
SohrOdingera /gdy v r # 1= V m% jeszoze nieistotne* Na Rys, A1 
zestawiono oba potencjały V -̂  A v» oraz porównano rózniozkowe 
przekroje czynne /w układzie środka masy/ dla elastycznego roz¬ 
proszenia p- He. 

Na Rys. A2 porównano pierwsze dwa ozłony rozwinięcia eikonal-
nego z pełnym rozwiązaniem równania Schrddingera. Jak widać 
pierwsza poprawka eikonalna daje bardzo dobre przybliżenie dla 
tyóh energii, oo uzasadnia ważność potencjału vr#1» Wprawdzie 
dla nizezyon energii zgodność byłaby gorsza, ale również efekty 
relatywlstyosne będą tam mniejsze* 
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Rym. A2. Porównani* przybliżenia eikonalaeeo /krzywa kropkowana/ 
i pderwasej poprawki elkonalnej /krzywa kreakowana/ z pełnym roz¬ 
wiązaniem równania SohrOdingera /krzywa oia^ła/ dla potencjału 
V/r/, danego na Ry». A1. 
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Obliczenia przedstawione na Rys. A1,2 wykonano stosując dla 
rozproszenia p- H» potencjał Vatsona /p. Rozdział ł/: 

Wyniki tutaj przedstawione wskazują, ze przy energiach rzędu 
kilkuset MoV/nukleon stosowanie zwykłego równania Scnrodingera 
Jest usprawiedliwione. Tezę tę potwierdzają także rezultaty 
pracy Clarka et al. £ci 733 i flfd^ie pokazano, ze uzyoie równa-
nia Kleińa-Gordona i Diraoa nie daje istotnych różnic. 
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S 
HUHBRYCZNE ROZWIĄZANIE RdVNANZA FALOVEGO ROZPROSZENIA 

Rozwiązani* równania falowego SobrOdingera 

dla sferyczni© symetrycznego potencjału rozproszenia V(*")ma 
postać szeregu fal cząstkowych £M© 6ZJ : 

1-0 
gdaie w drugim wierszu równania /B2/ kierunek osi z został 
wybrany równolegle do poosątkowego pędu £ f a 9 jest kątem 
rozproszenia. Y till *^ ̂ unkojami kulistyai, za£ £^ - wieloaiia-
nanl Łegendra ^Ed 57J . Funkoje radialne 

/B3/ 
spełniają następujące równanie: 

r) -
z warunkiem brzegowym wlasolwya dla problemu rozproszenia: 

pf 
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Cząstkowe przesunięcia fasom ox. oalkowioie określają róż¬ 
niczkowy przekrój czynny elastycznego rozproszenia. Mamy: 

gdzie amplituda rozproszenia F"(©) dana Jest szeregiem: 

/B7/ 
Jedbeli potenojał. rozproszenia zawiera długozaslęgoire oddzia¬ 

ływanie kulombowsl&e wygodnie jest napisać amplitudę rozproszenia 
następująco: 

/B8/ 
gdzie Fo jest amplitudą rozproszenia w punktowym potencjale 
kulombowskim: 

zaś 6} są kulombowskiffli przesunięciami fazowymi ! 

/ B 1 0 / 
Występujący w /B9/ i /B1O/ parametr Sommerfelda dany jest 
waor*a y y i -i 

/B11/ 
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gdzie %i t %x *4 liozbami ładunkowymi oddziaływująoyeh 
oząatek. 

Ola duzyoh liczb orbitalnych t , odpowiadającym dużym odle-
głdćoiom f , przesunięcia fazowe 0(, dążą do przesunięć kulom-
bowskiob 6"/ • Umożliwia to zsumowanie szeregu fal oząstkowych 
/B8/. Maksymalny noaent pędu t«az, na któryś można zakońozyć 
sumowanie szeregu /B8/ zależy od zasięgu potencjału R̂ { /jest to 
odlegloić, dla której pozostaje efektywna jedynie; kulombowska 
cześć potencjału/ i' od energii. Mamy w przybliżeniu kwasiklasy-
oznymi 

« p ^ , /B12/ 
Tak więc trudnosol obliczenia amplitudy rozproszenia metodą 
fal oząstkowycn rosną ze wzrostem energii i rozmiarów oddzia-
ływująoyoh oząstek. Dla przykładu,w rozproszeniu p- He dla 
1 OeV /p« 1«2 GeT/o/ wymagana jest obecność 30-40 fal oząst-
kowyon. 

Innego rodzaju trudność występuje dla duzyafa kątów rozpro¬ 
szenia / >150°/t gdzie małe przekroje czynne są rezultatem 
wzajemnego kasowania się poszezególnyoh składników szeregu 
/B8/» Vymaga to bardzo preoyzyjnego obliozania przesunięć 
fazowyoh 4i . 

Przesunięcia fazowe fr(, otrzymuje się z warunku zszyoia 
funkcji radialnyob. R-i(*0 i ion poohodnyon ^ { ^ z odpowiednimi 
funkojami kulombowskimi w punkcie r s IŁj. Mamy: 

S, « -

193 



/B15/ 

zai r£ (pf) 1 G(, (pv) są odpowiednio regularnymi i nieregu¬ 
larnymi funkcjami kulombowakimi [Ab 65]J . 

V standardowych programach modelu optycznego /n.p. ABACUS 
TAXQ r ̂ B L^°3 /*^osuJ0 *i? numeryczna całkowanie równania 
radialnego /B4/ metodą Runge-Kutta lub Pox'a-GSoodwina {Vo ̂ ?3 • 
Fanko ja radialna R^(V)je»t generowana krok po kroku, począwszy 
od r« 0 do f « R M . Vielko^oi startowe otrzymuje się przybliża¬ 
jąc funkoje Rf(r) przez killca pierwszych członów w szeregu 
MoŁaurisa. Ponieważ funkoje falowe oseylują, procedura ta wy¬ 
maga, zwłaszcza dla duzyoh wartości pędu p, bardzo małego kroku 
całkowania* 

V pracy [py 763 została zaproponowana i sprawdzona odmienna 
metoda obliczenia przesunięć fazowych 4{, . Polega ona na 
przybliżeniu potencjału rozproszenia przez sumę prostokątnyoh 
studni /p. Rys, 01/: 

Mr, ,gdsie /B16/ 



Rys, B1, Dokładny /linia ciągła/ i przybliżony /linia prze¬ 
rywana/ potencjał, rozproszenia* 

V przeciwieństwie do typowych metod całkowych, do obliczenia 
przesunięć fazowych stosuje się tutaj dokładne rozwiązania 
radialne R^ , odpowiadająoe przybliżonemu potencjałowi /B16/, 
nic zaś przybliżone rozwiązania dla dokładnego potenojału. 
Korzyść z takiego sposobu postępowania wynika z obserwacji, 
że zależność radialna potenojału jest o wiele gładsza, niż 
funkcji radialnych, które dla dużych wartości p wielokrotnie 
osoylują w zasięgu potenojału rozproszenia. 
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Funlceje radialne dla potencjału /B16/ są kombinacjami linio-
wyni sferycznych funkoji Hankela h/|**' |*Ab 65j .< Mamy: 

dla '^-1 ̂  ^ 

Lokalna liozba falowa pn /na ogół zespolona/ dana Jest wyraże¬ 
niem: 

Z warunków oiągłoaci dla funkoji radialnej i jej pochodnej 
na grnnłoaoh poszozegolxryon studni prostokątnyoh otrzymuje się: 

C 

/B19/ 

gdzie 

/B20/ 

t 
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Mamy również: 

" /B21/ 

przy ozym 

Relacje rekureneyjne /Ę19/ i /B20/, łącznie a oczywistym 
warunkiem S^l"i. t wystarosają do obliczenia pochodnej logaryt¬ 
micznej HllftfO* ̂ fM+i w r o i m a n i u /B13/» Stąd, «to»ująo stan¬ 
dardowy program dla funkojdb Iculombowakion ^Bar7^3 i otrzymuje 
aię elementy macierzy rozpraszania S(, . 

Nasza metoda została porówaana z kodem optycznym JIB 3 [PeJ . 
Porównania dokonano na przykładzie rozpraszania . Ni /*%e,%e/ 
TK1 przy 71 MeV /p = 3.05 tu" /, stosująo potenojał optyozny 

z powierzchniową ozesoią pochłaniającą: 

VQ jest potencjałem kulombowskim, odpowiadającym rozproszeniu 
punktowego ładunku ?He na jednorodnie naładowanej kuli ^fi 
o promieniu RQ = vQA*/3. Parametry potenojału /B22/ były 
następujące: VR = 126,5 MeV, rR = 1.12 fm, a R= 0.807 fm, 
WD = 80.8 MeV, r T • 1.26 fm, Oj = 0.8M fm, re = 1.3 *«, 
Potenojał ten był bardzo starannie badany w pracy [Do» 731 t 
użyciu różnych programów modelu optycznego. 

V l«blioy 1 zestawiono rózniozkowe przekroje czynne, wynika-
jąoe z programu JIB3 i naszego programu SQUAR dla rósnyoh liozb 
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kroków oałkowania N. Porównania dokonano dla tylnych kątów 
rozproszenia, gdzie wymagań* jest największa dokładność w obli. 
ezaniu przesunięć fazowych cf̂  • Paraaetry dokładności nunery-
oznej ustalono następująco £ Dot 73] : lnax = 100, Ry = 25 fa. 

TABLICA 1 
Kąt 

rozpraszania 
6 

160° 

sssssssssssa: 

180' 

Liczba 
kroków 

100 
200 
500 
1000 
ssssss 
100 
200 
400 
1O00 

Rózniozkowy przekrój ozynny ( mb/$r) 
225*2lI 

dla 

4.341 
6.383 
4.549 

J I B ^ 
10' 
10" 
10" 
10" 

:sssssssssssssssss4=~ 
3.753 . 10"6 

10-5 2.973 
2.626 10 -3 

{ 2.593 . 10' -5 

SQUAR 

4.079 
4.259 
4.420 
4.466 

10" 
10" 
10" 
10" 

ssssssssssssssssssss 
10 2.868 

2.643 . 10 
2.601 . 10' 
2.594 . 10' 

1-3 

Należy zauważyć, ze podozas gdy JIB 3 zawodzi dla nalej liczby 
kroków, to nasz program już dla N = 100 daje wyniki tylko z 10jŁ 
błędu.l Szybsza zbieżność SQUAR'u wynika z faktu, ze wnaszej 
aetedzie całkowania przybliża się potenojał, a nie funkcje 
radialne. 

.1 

Korzyść .ta uwidacznia się jeszcze lepiej przy większych 
wartościach pędu p, jak pokazano w Tablicy 2. Przedstawiono 
taa różniczkowe przekroje czynne dla 1.0 i 5.0 GeV /pa11.44 fm" 
i p = 25.57 fa' /, obliozone przy użyciu tych samych parametrów, 
jak w poprzednia przykładzie. Ghooiaz lmax =100 już nie wyatar 
cza do otrzymania prawdziwych przekrojów czynnyoh przy tych 
energiach, to Jednak liczby w Tablicy 2 nogą służyć dla porów¬ 
nania zbieznosoi dwu programów optyoznyoh. Jak widać zbieżność 
prograau JIB 3 wyraźnie pogarsza się ze wzrostea energii, nato-
aiast dla prograau SQUAR Jest ona nieaal stała. Tak więc użycie 
naszego prograau daje dużą oszozędność ozasu liczenia. 

198 



I—t̂ —I—I— 
•HI I M 

ło o '© 'o « o o '© 'o «o 
n « • * " « • « • • » » 

01 V\ 

o II'o '© ło 'o o 

© »• e"\ «• u » » t 
0) H H ii o\ o\ 
••5 O 

* « »• co co 

ii'o'o'o'o'o S'o 'o'o'o'o 
n » » T » ^ » * - r » u v ł - i - ^- <-n u 

1! ̂  o § 3 S 
II 01 01 Ol 01 Oi 
II 

I 'o 'o 'o 'o 'o w'o 'O 'O 'O O 
! M 

• . . . . H 
H U n O « e\ r« o\ vo \o y o o o\ n M o\ N 4 4 » o i © n * - t -

199 



Dotychczas 0ma1d.aU.sa7 algorytm programu SQUAR dla rozproaze-
ala v potencjał* skalarnym. Niezbędna modyfikacja, tego progra-
ara v przypadku oddziaływania spin-orbita Jest wynikiem zmian 
v podstawowych formulaoh okrealająoyoh różniczkowy przekrój 
czynny. Jeżeli wieo v równaniu Sobrddingera /B1/ poło&y «le: 

£pdsie ^ jest spinovya wektora* Paulleso /-i? - operator spinu 
nukleonu/, to różniczkowy przekrój oyiuiy rozproszenia elastycz¬ 
nego vyrasa się wsorea \jhx 

Amplitudy rozproszenia /skalarna 1 spinowa/ Fo i F^ dane są 
następująoymi szeregami fal cząstkowych /por. B8/: 

5? 
/B25/ 

Mavy również następujące wyrażenie na polaryzacje: 

V przypadku sprzężenia spln-orbita dla każdego 1 many dwie 
funkcje radialne A ( 0*0 ) ̂ J (V) ł odP<>v^«daJ%o* dwu wartosolom 
oałkowitego momentu pędu J » 1 + 1/2, J B 1 - 1/2. Vartoioi 
własne operatora 6"» 1 wynoszą odpowiednio j. i -((,+4). 
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J\,t (jf) spełniają więc następujące równania falowe 
/por. BV: 

gdzie 

występujące we wzorach /B25/ 1 /B26/ przesunięcia fazowe 
określają asymptotykę powyższych funkoji radialnych w myśl 
wzorów analogioznyoh do /B5/, 

Algorytm obliozania «(, metodą SQUAB, musi uwzględnić oko¬ 
liczność, ze efektywny potencjał rozproszenia w /B28/ Jest 
funkcją 1. Tak więc głębokości poszozególnych studni poten-
eJałowych w /B1€/ zależeć będą od 1: V/n."*V«n Viii * 

Podobna modyfikaoja dotyczy lokalnej liozby falowej /B18/. 

r < an../Bi8 v ( f-
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Przypis C 
ELEMENTARNA AMPLITUDA ROZPROSZENIA 

Cl. Vlasnosoi transformacyjne amplitudy rozproszenia 
Ola opisu rozproszenia jądrcwefo naturalnym układem odniesie¬ 

nia jest układ środka masy pocisku i jądra. Ana lisa mikroskopowa 
zmierza do wyrażenia amplitudy rozproszenia jądrowego przez 
funkcje falowe tarczy jądrowej i elementarną amplitudę rozpro¬ 
szenia pocisk-£3ikleon. Ponieważ ta ostatnia jest najlepiej 
określona w układzie środka masy pocisku i nukleonu (oznaczonym 
w dalszym ciągu przy ponooy kreski), powstaje konieosność odpo¬ 
wiedniej transformaoji tej amplitudy. 

Należy zauważyć, ze przy dowolnej transformaoji między powyż¬ 
szymi »i*łŵ fi"HI środka masy nie zmienia się wartość przekazu 
pędu. Mamy bowiem: 

1 -M *i -(fc-ft)2-? /C1/ 
gdzie pij/E,^), PM.(EI^0 •*• ozteropędami pooisku przed i po roz¬ 
proszeniu. Vygodniej jest określić transformację tak, by nie 
zmieniał się również kierunek przekazu pędu. Oznacza to wybór 
osi transformaoji wzdłuż dwusiecznej kąta rozproszenia /p.Rys.Ci/: 

MA_ 

Rys. C1. Transf 
środka 

.oja między nukleonowym i jądrowym układem 
T. 
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StoAUjąo wzory transformed! relatywistycznej [Mi 67] mamy 
następujący zwiąsak między elementarnymi amplitudami rozproszenia 
v obn 

/C3/ 

V1A J # # t prcdko*oią układu Środka aasy pooisk-Jądro względem 
układu pooisk«4zukleon, sas ^ * p/£ . l > * p / i oznaczają pręd-
kosoi pooisku v obu wir Ładach, 

Ponieważ: 

p- pf r(i^«U^%) /c6/ 
relaoję /C2/ można zapisać następująco: 

L(e) 
/C8/ 

Prędkość względna obu układów V} A Jest taft funkoją kąta rozpro¬ 
szenia 6. Ze wzoru /Co*/ mamy: 
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* / C 9 / 

Dla oząstek skrajnie relatywistycznych, gdy v = v = 1, wielkość 
L /8/ s 1 w całym zakresie kątów. Ze wzorów /C8/ 1 /CJ>/ wynika 
również, ze dla rozproszenia do przodu mamy Ł /O/ a 1, niezależ¬ 
nie od energii. Dla cząstek średnich energii zależność kątowa 
L/0/ Jest słaba i efekt transformacji Lorentza /C?/ sprowadza 
się głównie do transformacji pędów p -» p. 

C2. Reprezentacja profilowa elementarnej amplitudy rozproszenia 
Rozważmy elementarną macierz rozproszenia w nukleonowym ukła¬ 

dzie* środka masy. Jeżeli V/(£) jest potencjałem oddziaływa¬ 
nia pocisku z j-tym nukleonem jądra, mamy następujące równanie 
falowe: 

Vi * Vj k ^ /cio/ 

Jest funkcją Greena dla rozproszenia pooisk-nukleon. Równanie 
/CIO/ motna zapisać w poataoi rózniozkowej jako: 

gdzie funkcja falowa Yj opisująca rozproszenie na j-tym 
nukleonie zawiera falę płaską w kanale wejściowym i rozbieżne 
fale sferyczne w kanale wyjściowym. 

Zapiszmy funkcję falową rozproszenia w postaci: 

/ci,/ 



Vdwczas funkcja yl spełnia równanie: 

Amplituda rozproszenia pooisk-nukleon wyraża się następującym 
wzorem* „„ > ** 4 \ 

/C15/ 

Vybierajao . oś z równolegle do wektora p + pj ożyli wzdłuż 
dwusiecznej kąta rozproszenia w nukleonowym układzie środka mamy: 

gdzie funkcja K' zwana profilem rozproszenia elementarnego 
jest określona następująco \Va, 75^ 

/C17/ 

Jeżeli relaoję /Ct6/ uznać za definicję profilu, to w jądrowym 
układzie środka masy mamy: 

-f /C16'/ 

Gdy amplituda rozproszenia elementarnego jest znaną funkcją 
przekazu pędu, to kształt profilu można wyznaczyć przez odwró-
oenie transformaty Fouriera-Bessela /C16/. Z włatnośoi transfor¬ 
macyjnych amplitudy rozproszenia wynika, ze dla dostatecznie 
dużyoh energii profil jest niezmiennikiem transformacji między 
nukleonowym i jądrowym układem środka masy: 

ft 
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Ponieważ wielkości Vj i ^j są skalarani wmacy równie*: 

p T
 cr /C19/ 

gdzie Er jest relatyvi«tjroenyiE odpowiednildeai aasy ssredulcowanej 
dla rosproszeala jadrovago /p, prsypls A/» z** ̂  - laboratoryj¬ 
ną predlcoćoią pocisku, przyjętą jako Jadnalcowa dla rozproszonia 
aa Jadrza i na nukleon*.*. 

Zbadajmy j«asos« transfozaaoję, jakl*4 podlaga funkcja Graana 
G^ przy prs«ohods«nin do Jądrowego likładu środka aaay. Zauwatay 
zaonodsenl* tossaaoioi.: 

Korzystając z /C19, 20/ aoseny napisać: 

-it 
/ 0 2 1 / 

Ponieważ dynanike opisujeny nlerelatywistyozni*, kons«kwsntni« 
zastosowalii»y v /C21/ traasfonację Galileusza* Powyższy wzór 
można zapisać następująco: 

/ 0 2 2 / 
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Nalepy podkreślić, te chociaż & jest eikonalną funkoją Greena 
/p. Rozdz. 3/, zaś W jest identyczne z poprawką elkonalną N, 
przy wyprowadzeniu /C22/ nie korzysta się w żadnym kroku z przy¬ 
bliżenia eikonalnego. Vzór /CZZ/ jest konsekwencją transforma¬ 
cji, przedstawionej na Rys. Cl, przy założeniu, ze Vj jest poten-
ojalem lokalnym, a więo niezmiennikiem transformaoji Galileusza. 

C3. Realizaoja warunku Glaubera 
Varunek Glaubera /3»3O/ jest sposobem ekstrapolaoji informa¬ 

cji doświadczalnej o rozproszeniu elementarnym pocisk-nukleon 
poza powlokę energii. Występujący w tym warunku lokalny poten-
cjal V ma jednoznaozne rozwiązanie przy założeniu symetrii sfe¬ 
rycznej oddziaływania. Na podstawie /3.12/ mamy: 

CO 

gdzie V(ij Jest profilem rozproszenia elementarnego* 
e^ 

Znajomość potenojału V jest potrzebna do obliczenia poprawek 
do modelu Glaubera /p. 3»^/.- Uzyoie wzoru /C25/ w pełnej pos¬ 
taci byłoby bardzo niewygodne. Stosując przybliżenie funkoji 
Bessela dla małych wartosoi argumentu [Ab 65I : 

mamy dla małyon przekąsów pędu: 

/C27/ 
s^spolon* pttraaatrr fT ,(?<.. Ct okr«ślon# są następująco: 
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Aproksymacji gaussowskiej /C27/ odpowiada w przestrzeni 
współrzędnych potenojal: f £ /B30/ 

\5 

N 

t> 

1 

0.5 

Potential 

i i i 

TL . 650MeV 
- c u c t 
-Gaussian approx. 

-

t.0 2JO 30 ,. 4.0 

Rys, C2. Porównanie przybliżenia gau»»ow»kieeo /C2?/ z pełnym 
vyraaeniea /C25/ na potenojal V określająoy rozproszenie elemen¬ 
tarne. Profil elementarny przyjęto w postaci /3.72/ z nastepu_ 
dąoyoi parametrami: 6" = 39 obf c<=-O.25f <Ł = 3*5 GeV* . 
Parametry wyliozone z wzorów /C28-29/: S1 = 29./»3 mb, ol =-1.56, 
Re a = 3.05 GeV~2, Jm a =-1.28 GeV"2. 
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Jak pokazuje Rys. C2 ważność przybliżenia /C27/ rozciąga 
się dość daleko. Warto podkreślić, że w poprawkach do modelu 
Glaubera występują wyrażenia typu $ cłAr1 f(V) V($-?\), gdzie ̂J(V) 
jes* gęstością jądra. Tak więc najbardziej istotna jest sto¬ 
sowalność przybliżenia /C27/ w ilpezynie V(%) SC^) • Ponieważ 
gęstość jądrowa spada z przekazem pędu o wiele szybciej, niż 
potencjał rozproszenia elementarnego, przybliżenie zilustrowano 
na Rys. C2 jest w rachunkach dotyczących, rozproszenia jądrowego 
oalkowicie wystarczające. 
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