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V pracy przed•taniono niektóre procesy kolektywne w zderze¬ 
niach ciężkich Jonów z jądrami atomowymi* Szczególna rolę zwró¬ 
cono na zagadnienia dyssypacji energii 1 kręta. Przedstawiono 
wyniki pomiarów dotyeząoyoh reakcji S+Ti badanej przy Bj^g a 
m 105, 130 i 144 lfeV, które analizowano na podstawie modslu 
tzw. prooesów "rozszczepieniopodobnych" ("flsslon-like proces¬ 
ses"), które można traktować Jako szczególny przypadek zderzeń 
głębokonieelastyeznyoh o oałkowitej dyssypaojl dostępnej ener¬ 
gii kinetycznej* Przedyskutowano zagadnienia transportu materii 
w zderzeniach oiężkieh jonów* Zaproponowano model, pozwalający 
wprowadzić "zegar" mierzący ozas procesów Jądrowych w zderze¬ 
niach ciężkich jonów przez pomiar szerokości połówkowej (FIB1I) 
rozkładów masy emitowanych produktów reakoji* Przedstawiono wy¬ 
niki badania widma ciągłego promieniowania gamma emitowanego w 
zderzeniach Cu + Au przy E j ^ • 400 lfc>V oraz przeprowadzono na 
ich podstawie dyskusję dyssypaojl krętu w tej reakcji* 

The oolleotlre processes in oollision of heavy-ions with 
atomic nuclei are disoussed* Measured data on the S+Ti oollision 

105/ 130 and 144 lfeV hare been analysed in terms of 
a "fission-like" processes which seem to be a special case of 
deep inelastic collisions whose total available kinetic energy 
is completely dissipated* Applying transport theory it was pos¬ 
sible to introduoe a "clock" for measuring the time scale of 
nuclear processes in collision of heavy-ions by measuring the 
FT7HM of mass distribution of emitted reaction products* Experi¬ 
mental data on continuum gamma spectra from Cu + Au collision 
at Sjŷ g « 400/li9V are presented and the angular momentum dis¬ 
sipation in this reaotion is d i s o u s s e d . / g A ^ ^ A 



В работе обсуждаются некоторые коллективные процессы в стол¬ 
кновении тяжелых ионов с атомными ядрами. Представляются резуль¬ 
таты измерений в ядерных реакциях S*T± при энергиях Е = 105, 
130, 14* Мэв. Результаты анализируются в райках моделж так на¬ 
зываемых "растепление-образных" процессов, которые являются 
особенным случаем глуо'оконеупругих процессов с полной диссипа¬ 
цией кинетической энергий. Представляются результаты измерений 
непрерывного спектра гамма лучей излучаемых в столкновениях 
CutAu при энергии £ - 400 Мэв, на основе которых определяется 
степень диссипации углового момента в эх'ой реакции. 



"Czytaj ale dlatego, Izby teau. oo ozytasz, sie. 
przeciwstawiać 1 to zbljaó; ani dlatego, by te -
nn wierzyć i to brad sa rzeoz oczywistą; anl 
tez dlatego,by nieć teaat do roraowy 1 dyskusji; 
leoi dlatego,by rzeoz eaytaną ważyć i roswatać". 

Bacon s Veralawt, b e j e [ l j . 

i. Wstęp 
V eiftgu cstatnlob lat * flsyce jqdrowej nastąpił gwałtowny 

rozwój badań w dziedzinie reakcji jądrowyon wywołanyoh przez 
oiętkl* jony, V wielu oirodkaob uruohoaiono akceleratory, któ¬ 
re aoga. przyapleezaó jony, od wodom at po uran, do energii. 
B/A m io MeV/nukl. w budowle znajdują sl« akoeleratory, które 
uBołllwlą jui wkrótce uzyskanie wiązki olfsklob jonów o B/A « 
100 UeV/nukl., tai projekt przebudowy zeepołu akoeleratorów 
SUPERHILAC-BEVBLAC w Berkeley, Kalifornia, przewidoj* « roku 
1982 wiązkę jonów uranu o energii 2 GeV/nnkl, Ten niebywały 
rozwój związany jest z zupełnie nowyal •ozliwośolaal badania 
•aterll jądrowej, jakie niesie ze sobą fizyka oltzkioh jonów, 
Uo*llwos*ol te wynikają z następującyob oeoh obarakterystyos-
nyob reakoji ol«zkojonowyob> 



1. duty ładunek (a* do Z as iOO) wnoszony przez oleski Jon 
w procesie zderzenia a Jądrea atoaowya, 

2. duty kret ruchu względnego (kilkaset Jednostek Jł), 
Duty ładunek 1 duza aasa poolaku pozwalają przypuszczać, ze 
powstaną aozllwoścl badania układów związanyoh "poeisk-tarcza" 
o llozble atoaowej Z » %t • Z2 » 200, Wiąże się z tya nadsiaje 
na odkrycie t.xw. plorvlastk^ii "superoi«*kioh* o llosbaob ato-
•owyeh * poblitu Z • 114, Z • 154-164, Pol* elektryozne wytwo¬ 
rzone w pobllsu takloh Jąder atoaowyoa naloty do najpotęlnlej-
ssyoh pól wyst4pujaoyob we Vsseobswieole 1 badanie własnoaol 
atowiowyob pierwiastków "saperoiełkicb* poswoliłoby na testowa¬ 
nie elektrodynamiki kwantowej w ekstreaalnyob warunkaob [2]* 
Wielki kre.t ruobu wsgl«dnego, który wnossony Jest w reakojaob 
ol«tkojonowycb, pozwala badad Jądra atoaowe o wysokia spinie, 
Kównooseśnle swl«sane % nla potężne siły odśrodkowe, powoduja-
oe znaozna detoraaoj« Jądra atoaowego, aoga byó źródłea nowyob, 
dotąd nie spotykanych zjawisk} odkryte przed kilku laty sjawlt-
ko t.zw« ntaok-bendingu" śwladosy o tya, ze otwierają się tu 
zupełnie nowe horyzonty, Wreszoie warto wspoanieó tea o pew-
nyob aoillwos*oiaeh praktyoznego wykorzystania ciężkich Jonów. 
Prsypuszoza się alanowicie, ie wiązki olęzkiob Jonów zognisko¬ 
wane na pigułoe z deuteru aogą byó ozynnlkiea lniojującya kon¬ 
trolowane reakcje teraojądrowe, 

W poozątkewya stadlua badań reakojl Jądrowych wywołanych 
przez ciężkie Jony dealnująoą rolę odgrywały zagadnienia zwią¬ 
zane z nadziejaal wytworzenia w reakojaoh fuzji wspoanianyoh 
pierwiastków "superciężkich", wprawdzie próby te nie przyniosły 
dotąd spodziewanych rezultatów, ale doprowadziły do odkrycia 
nowego typu reakcji Jądrowyoh, zwanyoh dzisiaj procesami głę-
bokonleelastyosnyai. Procesy te, stanowiące Jedno z najbar¬ 
dziej spektakularnych odkryó w flzyoe Jądrowej ostatniego dzie-
slęololeoia, zostały odkryte w latach 1973-1974 aniej wlęoej 
w 'tya saaya ozasle w kilku oirodkaoh. Dzisiaj, kiedy dysponu-
Jeay Ju* powaznya aateriałea dośwladosalnya, wydaje się, ze 
istotną wspólną ceobą tych prooesów Jest dyssypacja snaoznej 
llośol energii klnetyoznej i krętu ruohu względnego, łbohanlsa 



tej dyssypacji nie Jest Jeszoze dobrze poznany. Najozęściej u-
waza się, ze Jest ona skutkie» t.zw. "tarcia Jądrowego"t przez 
co rozumie się wszystkie procesy nieodwracalne, w wyniku któ¬ 
rych następuje przepływ energii, pędu i krętn od kolektywnych 
do wewnętrznyoh stopni swobody. Oczywiście definicja ta Jest 
bardzo szeroka i wymaga a priori określenia odpowiednich współ¬ 
rzędnych kolektywnych} niennlej skonstruowane na Jej podstawie 
fenomenologiozne modele dyssypacji energii i krętu są bardzo 
wygodne w opisie procesów głębokonieelastycznych. 

Praoa ta poświęcona Jest omówieniu niektórych procesów ko¬ 
lektywnych występujących w zderzeniach oięzkich Jonów z Jądra¬ 
mi atomowymi. Jej podstawę stanowią wyniki badać doświadczal¬ 
nych, prowadzonych przez autora w ciągu ostatnich kilku lat, 
głównie w Instytucie Fizyki Jądrowej liaxa Plancka w Heidelbergu 
i uzupełnione w Departamencie Chenil Jądrowej Instytutu Fizyki 
Jądrowej Uniwersytetu Paris-Sud w Orsay. Znaczeń ich część zo¬ 
stała Już opublikowana, bądź znajduje się w trakoie publikacji: 
1. J.Barrette, W.Bchne, P.Braun-lfcmzinger, A.Gaap, C.ICGelbke, 

W.Oroohulski, H*L»Harney, B.J&hrling, J.Kuźmiński, H.Oesch-
ler and I.Tserruya: 
Interferenz-Erschelnungen in Beaktionen «it sohweren Ionen. 
MPI Heidelberg Jahresberl.oht 1974. 

2. I.Tserruya, W.Bohne, P.Braun-lflinzinger, C.E.Oelbke, W.Gro-
chulskl. H.L.Harney. and J.Kuznlńskl: 
Transfer reactions Induced by 0 on » Si. 
Nucl.Pbys. A242. 345 (1975). 

3. A.Gamp, P.Braun-Uinzinger, C.K.Gelbket H.L.Harney, H.G.Boh-
len, W.Bohne, E.Hildebrand, J.Xufalnskl, W.von Oertsen and 
I.Tserruya: 
Interfering proton and Matron transfer In the reaotlon 
13C(15N, "N) 1 4C. 
Nucl.Phya. A25O. 341 (1976)* 

4. J.Barrette, P.Braun-Uunsinger, CŁGelbke, H.L.Barney, 
J.Bu£alński and I.Taerruyaj 
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Unexpected Interference patterns observed In tbe i2C(14N, 
1 N ^ C reaotion at energies close to tbe Couloab barrier. 
Nuol.Phys. A261. 491 (1976). 

5. I.T.Tserruya, J.Barretts, P.Braun-Munzlnger, C.K.Gelbke and 
J.Knźaińskis 

19 24 
Single nueleon transfer reaotion induced by P on Hg. 
Phya.Rev. ££3, 2568 (1976). 

6. J.Barrettet P.Braun-Munzinger, C.K.Gelbket S.Grosse, H.L. 
Harney, J.Euźmidtskl, I.Tserruya, and Th.Walcbert 
Observation of fission-like process in the boabardaent of 
48*i and 50Ti b, 32S, 
Z.Physik A274. 121 (1975). 

7. J.Barrette, P.Braan-Uanzlngert A.6aapf C,K.Gelbke, B.Gross©, 
H.L.Harney, J«Kufnińskl» ICJ.Łe Vine, I.Teerruya, Th.Walcher 
and B.Zeidaaui 
Spaltung eines Systeas alt A>80. 
MPI Jahresberioht, Heidelberg 1975. 

8. J.Euźalttskl, P.Bratm-lfunsittger, C.K.Gelbke, H.Ł.Harney, 
J.Barrette and E.Oesohlers 32 On tbe •eobanisa of transfer reaotion induced by S on 
5 0Ti. 
« trakcie publikacji w Aota Phys.Pol* 

9, Ł.Jarosyk, J.Kuialński and U.Sieaasskot 
Application of Generalised Fresnel Uodel to the elastic 
scattering of 32S on 50Ti at Sj^,- 130 MsV. 
a trakoie publlkaoji w Acta Phys.Pol, 

10. D.Chapoulard, ICBerlanger, B.Borderie, U.Oako«sklt U.A.0e-
leplanque, C.Gerchel, P.Hanappe, J.Knźainskl, c.Ngo, H.P»r-
rin and B.Taaalnt 
Angular aoaentua transfer in deep inelastic collision for 

. 400 mv Cu + An systea. 
Int.Syaposiua en Continuua Spectra in the Heavy Ion Reac¬ 
tion. 
San Antonio, 1979, b«dsle publikowane « Kucl.Phys. • . 



Jednakże ze względu na szeroki zakres tematyki badawczej przed¬ 
stawionej w wymienionych tu publikaojaoh - konieczną okazała 
się selekcja zanieszozonego w nich bogatego materiału doświad¬ 
czalnego. Dlatego też w niniejszej rozprawie ograniczono ale. do 
przedstawienia zagadnień związanych z dyssypacją energii i krę-
tu w zderzeniach ciężkich jonów z jądrami atomowymi; zagadnie¬ 
nia te, zdanien autora, stanowią bowiem dzisiaj najbardziej 
interesująoą problematykę badawozą w dziedzinie reakcji jądro¬ 
wych wywołanyoh przez ciężkie Jony niskich energii 
(j £ 10 lfeV/nukl.). W rozdz. 2 przedstawiono próbę klasyfika¬ 
cji różnyoh procesów wywołanych bombardowaniem jąder atomowych 
ciężkimi Jonami. Krótko omówiono metody doświadozalne stosowa¬ 
ne w badaniaoh.reakcji oiężkojonowyoh. Bozdzlał 3 poświęcony 
jest omówieniu nowej klasy procesów jądrowych tzw. procesów 
"rozszozepieniopodobnych" (fisslon-llk») odkrytych m.in. * Hei¬ 
delbergu [36]. Omówiono podstawowe oechy tych procesów na pod¬ 
stawie wyników uzyskanych z reakcji S + Tl badanej przy B j ^ * 
105, 130 i 144 MaV. W rozdziale 4 przedstawiono fenomenologles-
ne modele dyssypaoji energii i krętu w zderzeniach ciężkich Jo¬ 
nów z jądrami atomowymi, ilustrując je wynikami doświadczalny¬ 
mi dotyczącymi reakcji S + Ti. V oparciu o uzyskane dane doś¬ 
wiadczalne z tej reakcji zaproponowano model, w którym procesy 
rozszczepienlopodobae można uwazaó za szczególny przypadek pro¬ 
cesów głębokonieelastycznych. Rozdział 5 poświęcony jest bada¬ 
niom dyssypacji krętu w prooesach głębokonieelastycznych. 
Przedstawiono w nim wyniki pomiarów krotności promieniowania 
gamma emitowanego w zderzeniach Cu + Au przy B̂ gt," 400 MeV 
oraz przedyskutowano związek tej wielkości z dyssypacją kreta. 
Otrzymane wyniki porównano z przewidywaniami node}u tarcia Ją¬ 
drowego* Krótko przedyskutowano rolę prooesów kolektywnych w 
naruszaniu stopnia uszeregowania spinów w trakcie reakcji* 
Wreszcie rozdział 6 stanowi podsumowania wyników tej dyserta¬ 
cji. Zwrócono w nim uwagę na niektóre problemy nie rozwiązane 
i na dalsze perspektywy badali w tej dziedzinie. 

11 



2. Ogólna charakterystyka zderzeń olęzkieh jonów z jądrami 
atomowymi 

V rozdziale tym przedstawimy próbę klasyflkaoji 1 ogólna, 
charakterystykę prooesów występujących w zdarzeniach oietkioh 
jonów z jądrami atomowymi, przy czym skupimy naszą uwagę głów¬ 
nie na specyficznych cechach reakcji dętko jonowych. Zanim przy¬ 
stąpimy do togo zagadnienia,podany krótki opis teohnlki doświad¬ 
czalnej, stosowanej w badaniach reakcji jądrowych wywołanych 
ciężkimi jonami, które stanowią, przedmiot tej rozprawy* 

2.1. Krótki opis teohniki doświadczalnej 
Podstawowym zagadnieniem w technice doświadczalnej, stosowa* 

nej w badaniaoh zderzeń olęzkioh jonów z jądrami atomowymi, 
jest problem identyfikacji produktów reakcji, przez co rozumia¬ 
ny wyznaczenie ich liczby atomowej i masowej. Do tego celu słu¬ 
ży m.in* spektrometr czasu przelotu [3], który, próoz wspomnia¬ 
nej identyfikaoji, umożliwia pomiar energii produktów reakcji 
oraz ioh rozkładów kątowych. Rys. 2,1 przedstawia schematycz¬ 
nie taki spektrometr, stosowany w Instytuole Fizyki Jądrowej 
Maxa Planoka w Heidelbergu [4J. 

Wiązka jonów przyspieszanych w akceleratorze IIP Tandem-
-Eoperor pada aa tarozę umleszozoną w środku komory rozproszeń, 
w której utrzymuje się wysoką próżnię ("10 Pa) przy pomocy 
pompy kriogenioznej* W komorze umieszczone są pod ustalonymi 
kątami dwa monitory, służąoe do normallzaoji liczby zliczeń, 
oraz wiaderko Faradaya do pomiaru prądu wiązki. Produkty reak¬ 
cji, powstałe w wyniku zderzeń przyśpieszanych jonów z jądrami 
tarczy, są identyfikowane przy pomocy spektrometru ozasu prze¬ 
lotu z komorą jonlsaoyjną. Spektrometr umocowany jest do komo¬ 
ry rozproszeń przy pomocy stalowej taśmy w ten sposób, te umo-
łllwia smlanę kąta pomiaru w szerokim zakresie, tj. od -10° de 
+110° względem kierunku wiązki - bez konleoznośoi psucia próżni 
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-KOMORA JONIZACVJNA 
^OKIENKO 

POMJ* 
KRIOGENICZNA 

CHŁODZONY DETEKTOR 
PÓŁPRZEWODNIKOWY 

WIADERKO 
FARADAYA 

WIĄZKA 

Rys. 2 . 1 

TARCZA 

OKIENKO 

ANODA aE 

DRUT OPOROWY 

ANOOAE 

Schemat komory rozproszeń wraz z spektrometrem czasu 
przelotu 1 komorą jonizacyjną Instytutu Fizyki Jądro¬ 
wej Uaxa Plancka W Heidelbergu [4]. 

wewnątrz komory rozproszeń, 
źródłem sygnałów "START1* w tym spektrometrze jest cienka, 

0 gruboaoi ok. 100 ,-g/oB t folia soyntylatora NB lii *\ umle-
szozona w środku kulistego zwiercladełka, sprzężonego optycz¬ 
nie z szybkim fotopowielaozea ZP2020 f^ay Valvo. Taki układ 
detektora "START" gwarantuje wysoką wydajność rejestraojl -
Biegającą w przypadku ciężkich jonów do 95%. W odległości ok. 
1 • za detektorem "START" znajduje sie komora jonizacyjna 
z siatką Frisha {5], ktdra mierzy stratę energii AE oraz chło¬ 
dzony detektor półprzewodnikowy o powierzohnl 400 m f-my 
ORTEC, służąoy do jednoozesnego pomiaru energii B rejestrowa** 

*'Nuolear Bnt«rprlse Ltd., Sdlnburgh. 



nycb produktów i do generowania sygnałów "STOP". Komora Joni¬ 
zacyjna, wypełniona mieszanino, argonu i netami w proporcji 9:1, 
jest oddzielona od komory rozproszeń cienkim okienkiem (40 

), wykonanym z parylenu C *'» Jeżeli oznaczymy przezt 
- stratę energii produktów reakcji w komorze jonizacyjnej, 

5 - energię tycb produktów, mierzoną detektorem półprzewodniko¬ 
wym; t«ST0P-3TAET - czas przelotu produktów przez bazę t.j, od¬ 
ległość między detektorami START i STOP, to wówczas w dużym 
przybliżeniu spełnione są relacje 13,6]: 

ET «AE +E 
M *Ci(ET*t2) (2.D 
MZ2=C2(AE>E) 

gdzie Eg oznacza oałkowitą energię rejestrowanych produktów 
0 masie U i liczbie atomowej Z. Jednoczesny pomiar trzeoh wiel¬ 
kości; A B, B, t, umożliwia pełną Identyfikację produktów reak¬ 
cji przy pomocy relaoji (2.1). Zazwyczaj relacje te realizowa¬ 
ne są elektronicznie lub numerycznie przy pomocy komputera 
pracującego w reżimie "ON-LINS". 

Niestety nie zawsze udaje się jednoczęśnie zminimalizować 
błędy pomiarów wszystkich trzech wielkości. Często rezygnuje 
się więc z pełnej identyfikacji produktów, mierząc jedynie 
bardzo dokładnie dwie spośród trzeoh wielkości, np. energię 
1 czas przelotu. Taką procedurę stosowano w badaniach reakcji 
Si+Ti oraz Cu+Au. 

Stosując omawianą technikę uzyskano w badaniach reakcji 
S+Ti przy Bj^-« 130 MeV następujące zdolności rozdzielczej 

1. czasowa zdolność rozdzieloza £(t)~350 ps. 
2. energetyczna zdolność rozdzielcza <J"E~T50 keV# 
3. masowa zdolność rozdzieloza ^~0,Q%, 
Znacznie lepszą czasową zdolność rozdzielczą można uzyskać 

zastępująo soyntylator i fotopowielacz cienką folią węglową 
C~10 /ig/cm >, która pod wpływem ciężkioh jonów emituje wtórne 
elektrony. Elektrony te są następnie powielane w mikrokanało-
wyoh powielaczach elektronowych, zwanych łchanneltronami"**'. 
+JUnion Carbid Co., USA. ++^firn«i Bend ix Co., USA, 
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Uzyskuje się w ten sposób czasową zdolność rozdzielczą 
o~(t)<vi50 ps* Metodę tę stosowano w badaniach procesów głęboko-

nleelastyoznyoh w zdarzeniaoh Ca + Aa przy B ^ ^ » 400 ll»V, prze¬ 
prowadzonych w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Paris XI 
w Orsay [96].. 

Celem badania koincydencji między wyemitowanymi produktami 
reakcji, do komory rozproszeń można dołączyć dużą (240mmx240ma) 
komorę jonlzaoyjną z drutem oporowym* Komora ta umożliwia iden-
tyfikaoję drugiego fragmentu przez pomiar jego liozby at osio¬ 
wej Z, metodą A BzE oraz pomiar jego rozkładów kątowych w za¬ 
kresie kątów od -37° do -75° przez lokalizaoję w ni«J zdarzeń 
metodą pomiaru spadku napięoia na końoaoh drutu oporowego. Rów¬ 
nocześnie można uzyskać Informaoje o produktach wyemitowanyoh 
poza płaszczyznę reakcji, zdefiniowaną przez wektory ko i kt , 
przez pomiar ich ozasu przelotu. Szczegóły dotyczące funkcjono¬ 
wania tej komory podano w pracy [57], Należy zauważyć, że po¬ 
miar koincydencji i korelacji kątowych produktów reakcji pozwa¬ 
la stwierdzić, że reakcja jest procesem dwuclałowym. 

2,2 Klasyfikacja procesów olężkojonowych 
V zderzeniaoh ciężkich jonów z jądrami atomowymi mamy do czy¬ 

nienia z rozmaitymi procesami jądrowymi, których różnorodność 
jest znacznie bogatsza niż w reakcjach wywołanych przez lekkie 
(A^4) jony* Ciężkie jony o energii kinetycznej poniżej bariery 
kulombowsklej oddziaływają z jądrami atomowymi jedynie w sposób 
elektromagnetyczny.- Wynikiem tego oddziaływania jest rozprasza¬ 
nie elastyozne rutherfordowskle lub nieelastyczne, związane ze 
wzbudzeniem nisko leżąoyoh stanów jąder biorąoych udział w zde¬ 
rzeniu, oraz proste reakoje transferu, których głównym meohanis-
mem są zjawiska tunelowe. V miarę wzrostu energii kinetyoznej 
powyżej bariery kulombowskiej ciężkie jony zaczynają odozuwaó 
ooraz silniej oddziaływanie jądrowe. W tym wypadku przebieg re-
akojl zależy od współdziałania odpychającego oddziaływania ku-
lombowskiego i przyoiągająoego oddziaływania jądrowego* Dlatego 
zderzenia oiężkioh jonów o energiach klnetyosnych powyżej ba¬ 
riery kulombowsklej są iródłee wielu rodzajów prooesów jądrowyeh. 
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Zanim przystąpimy do szczegółowej klasyfikaojl i opisu tych 
prooesów, zwróćmy najpierw uwagę na pewne wspólne im oeohyt 

1. Mała, w porównaniu z rozmiarami jąder biorąoyob. udział 
w zderzeniu, długość fal d»Broglle*a - dana wzorem: 

*=•?-« iZ-^fe-Tr; ??x,» w, »"»] (2.2) 
gdzie t Aj i Ag oznaczają odpowiednio liczby masowe jąder po¬ 
cisku 1 tarczy, B ^ - energię kinetyczną ruohu względnego w 
układzie środka masy, Vc - energię potencjalną oddziaływania 
elektrostatycznego jąder, znajdujących się w odległości B « 
R± + R2, gdzie Bź 2 » 1.25 A± 2 fm. 

2. Duża wartość parametru Sommerfelda, który wyraża się 
wzoremt 

" 1\v 137 tr ca*3 
gdziet Z4 1 Zg oznaczają odpowiednio liozby atomowe jąder 
pocisku 1 tarozy, V - prędkość ruohu względnego. 
W tabeli 2.1 przytaczamy tytułem przykładu wartośoi tych para¬ 
metrów dla dwóoh reakcji, którymi zajmujemy się w dalszej czę¬ 
ści tej rozprawy. 

Tabela 2.1 Parametry charakterystyczne reakoji 
jądrowych 

Reakcja ^< a ł > 

<MeV) 

S+ Ti 144 

Ctt+ Au 400 

88 

303 

(MeV) 

59 

270 

CflO 

8.57 

12.25 

27 

144 

(fm) 

0.16 

0.10 

Wymienione tu oeohy charakterystyczne, a mlanowiolet -1-
oras 2»1 gwarantują, ze w wlększośol wypadków do opisu »de-
rsen oleskich jonów z Jądrami atomowymi można stosować modele 
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pdłklasyczne [7-iO]. W ramach tyoh modeli można uprowadzić po-
Jęoie klasycznej trajektorii rucha. Trajektorie te są wyzna¬ 
czone przes klasyozny parametr zderzenia b lub związany z nim 
kret 1 • kQb, gdzie kQ oznacza poozątkową (r «eo) narto46 lioz-
by falowej. 

Pojęcie klasycznej trajektorii ruotm tmolliwla przeprowadze¬ 
nie klasyfikaoji proces<5w w zderzeniach ciężkich Jonów z Jadra-
•1 atoaowyal* Pierwsza próbę takiej klasyfikaoji przedstawili 
Kaufaann 1 Wolfgang w swej pionierskiej praoy dotyozącej reak-
óji Jądrowych wywołanych przez oięzkle Jony [ii]• Współczesną 
wersję tej klasyfikaoji przedstawia rys. 2.2. Na rysunku tym 
zaznaczono schematycznie klasyczne trajektorie ruobu Jądra-po-
oisku o promieniu E l t zderzająoego się z Jądrem tercay o pro¬ 
mieniu R2. Unią przerywaną zaznaozono okrąg o promieniu R rów-

IEL.CE) 

Rys. 2.2 KlasyfikaoJa róznyoh prooesdw w zderzeniach olę*kioh 
Jonów z Jądrami atomowymi. Objaśnienia w tekśole. 
Według [12], 
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nym promieniowi silnej absorpcji B g A • Jądra atomowe, znajdu¬ 
jące się w tej odległos*ei, odczuwają już asymptotykę oddziały¬ 
wania jądrowego (por* rys. 2.4). Wśród wielu trajektorii wyróż¬ 
niany tę, po której poruszające się Jądro-pooisk znajdzie się 
w odległości największego zbliżenia d n l n od jądra tarczy rów¬ 
nej promieniowi silnej absorpcji: d B i n » R^* Trajektorię tę 
nazywamy trajektorią "grazing", a związany z nią klasyczny pa¬ 
rametr zderzenia b wyraża się wzorem: 

"9 • 
gdzie: VQCBC^) oznacza energię potenojalną oddziaływania ku-
lombowsklego obliczoną w odległości największego zbliżenia 
d min 

Jak ja* wspomnielisay, trajektorie o parametrach zderzenia 
b « b prowadzą do zderzeń, w których rozkłady gęstości materii 
obydwa Jąder w niewielkim stopnia zaczynają się pokrywać i ją¬ 
dra te odczuwają asyaptotykę oddziaływań silnych* W zderzeniach 
tych bierze aktywny udział niewielka liczba nukleonów, energia 
zaś produktów reakcji nieznacznie różni się od energii w roz¬ 
praszaniu elastycznym. Dlatego prooesy te nazywa się procesami 
"quasielastyoznyal11 (QE), przy czym najozęśoiej mamy tu do czy¬ 
nienia z reakcjami "wprost" transferu jednego lub kilku nukle¬ 
onów* 

Trajektorie o parametrach zderzenia b » bff prowadzą do zde¬ 
rzeń peryferyjnych, oałkowioie zdeterminowanych jedynie długo-
z as lęgowym oddziaływaniem kulombowskimt rezultatem tego oddzia¬ 
ływania jest rozpraszanie elastyozne rutherfordońskie (EL) po¬ 
łączone ewentualnie ze wzbudzeniem kulombowskim (CE) nisko le-
zącyoh stanów zderzających się jąder**'* 

definicję promienia silnej absorpoji podajemy na 
str. 22 , wzór (2*6) ) Należy zauważyó, te w wielu przypadkach ze względu na nie-

wystarosająoą zdolnoJó rozdzielozą aparatury pomiarowej, w zde-
rzenlaoh olęłkloh jonów % jądrami atomowymi obserwuje się łącz¬ 
nie rozpraszanie elastyozne 1 nleelastyozne, swiąsane se wzbu¬ 
dzeniem niskóleząoyoh stanów jąder blorąoyoh udział w zderzeniu. 
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Natomiast trajektorie związane z parametrami zderzenia 
b < b_ wiodą do zderzeń oentralnyoh*'* W zderzeniaoh tych, wsku¬ 
tek silnego wzajemnego oddziaływania Jądrowego, występuje gwał¬ 
towne zaburzenie struktury obydwu jąder, prowadzące w granicz¬ 
nym przypadku do zupełnego zaniku indywidualnych i kolektywnych 
oeoh tych jąder* Powstaje dwunuklidowy układ złożony. Jeżeli u-
kład ten "żyje" wystarczająco długo by osiągnąć równowagę termo¬ 
dynamiczną, to nazywamy go Jądrem złożonym, a reakoję w której 
ono powstało* reakoją fuzji zupełnej (CP), Jądro słożone, utwo¬ 
rzone w reakoji fuzji w stanie wysokowzbudzonym, deeksoytuje 
najczęściej przez emisję lekkiob oząstek naładowanyoh (cz. alfa, 
protonów), neutronów i kwantów gamma* W przypadku bardzo cięż¬ 
kich jąder możliwa Jest również deeksytacja przez akt rozszcze¬ 
pienia (SP). Jeżeli jednak ozas tycia układu złożonego Jest zbyt 
krótki, by doprowadzić do pełnej amalgamacji jąder biorących u-
dział w zderzeniu, to układ ten rozpadnie się na, dwa fragmenty 
bez osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej} proces ten o — 
kreJlamy ogólnym terminem prooesu głębokonieelastyoznego (DIC). 
Jak to później wykażemy, jednym z rodzajów tego procesu są pro¬ 
cesy rozszczepienlopodobne ("flission-llke",Mquasi-flssionn)* 

Przekrój czynny na wymienione tu prooesy można wygodnie 
przedstawić na wykresie Jako funkcję parametru zderzenia albo 
związanego z nim krętu l«bko« £» , gdzie indeks o oznacza po¬ 
czątkową wartoćć liozby falowej* Wykres ten przedstawia rys, 2.3 
W dolnej ozęćci rysunku 2,3 wykreślono zależność oząstkowego 
przekroju czynnego crŁ=|̂  = 27r̂ 2l Od kręta 1, w górnej zas" ozęsol za-
znaozono schematyoznie typowy przebieg współczynników transmi¬ 
sji Tj w funkcji parametru 1. Pole pod linią tłustą na dolnym 
rysunku przedstawia całkowity przekrój ozynny na reakcje <?T t 

^W rozprawie tej przez zderzenia oentralne rozumiemy zderze¬ 
nia, dla których O ^ b 4 b . Pojęoie to zawiera równie* zderze¬ 
nia czołowe, dla których b » O* 
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Bys« 2,3 Sohenatyozny podział całkowitego przekroją czynnego na 
reakoje &T. C^ - ocnaoza przekrój czynny na utwo¬ 
rzenie jądra złożonego, które następnie deekscytuje 
przez wyparowanie kilka nukleonów, dajao źródło tzw. 
reliktom wyparowania, (Tsp - ozęćó związaną z rozpa-
dea jądra złożonego w prooeaie rozszczepienia, ^JJC ~ 
oznaoza przekrój czynny na prooeey głębokonleelastyoz-
ne oraz (fg* - przekrój czynny na procesy quasielas-
tyozne. W górnej ezesoi rysunku zamleszozono przebieg 
współozynników transmisji Tj Jako funkcję krętu 1. 
Według [7]. 
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Zgodni* z przedstawiona, powyżej klasyfikacja poszczególne ob¬ 
szary reprezentują schematycznie przekroje czynne na różne pn»* 
eesy: reakoja fuzji zupełnej (CF) związana jest z absorpcja fsfi 
parcjalnych <>41^1 o r ł t, procesy głębokonleelastyezne (DIC) •lo¬ 
kalizowane 84 dla l c r l t 4 ̂  O a * wreszoie procesy quaslelastyex-
ne (QB) dotycz* niewielkiej liozby fal parcjalnyoh o najwyż¬ 
szym 1. 

Należy jednak zaznaozyó, te przedstawiony tu rozkład całko¬ 
witego przekroju ozynnego na reakoje składowe aa Jedynie ona-
rakter poglądowy, w rzeczywistości zaś nie na ostrych granic 
między poszczególnymi prooesami. Dodajmy, ze w niektórych wy— 
padkaoh udało się droga dośwladosalną okrasiło* doić precyzyjni* 
"okna" w przestrzeni 1, które odpowiadają, różnym procesom. Sto¬ 
sunkowo łatwo można to zrobić w przypadka reakcji fuzji 1 w sto-
których przypadkaob. prooesów gł^bokonieelastyosnyoh [13]. Na¬ 
tomiast znacznie trudniej jest rosseparowad prooesy głębokoni*-
elastyozne od prooesdw quasielastyoznyoh, gdyż do tej pory nte) 
udało się ustalid odpowiedniego kryterium podziału. 

2.3 Rozpraszanie elastyczne 
Badanie rozpraszania elastyoznego odgrywa szczególną role. 

w fizyce reakojl jadrowyoh. Prosty ten proces związany Jest z 
interferencją oddziaływania kulombowskiego 1 jądrowego. Obec¬ 
ność oddziaływania jądrowego w rozpraszaniu cle.lkioh Jonów o •— 
nergiaoh powyżej bariery kulombowskiej powoduje, że począwszy 
od pewnego kąta rozpraszania, zależnego na ogół od energii ki¬ 
netycznej i iloczynu Z1Z2, różnlozkowy przekrój ozynny na roz¬ 
praszanie elastyozne gwałtownie maleje w porównaniu z wartością 
daną wzorem Rutherforda. ffidoozne jest to wyraźnie na rys. 2.4, 
na którym wykreślono zależność stosunku rt>^nloskowego przekroju 
ozynnego na rozpraszanie elastyozne do przekroju osynnego ruther— 
fordowsklego £ w funkcji kąta rozpraszania © C M - dla ro»-
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Rys. 2.4 Różniczkowy przekrój czynny (w jednostkach przekroju 
rutherfordowskiego Cg) na rozpraszanie elastyczne 
jonów 3 2S o energiaoh B^^ - 130 MeV na jądraoh 50Ti. 
Linia ciągła przedstawia dopasowania wg modelu optycz¬ 
nego, 

praszania elastycznego jonów S o energii kinetycznej Ej»B » 
« 130 ltoV na jądrach 50Ti. Zauważmy, że dla kąta rozproszenia 
równego 52° stosunek Z- « 0«25. Ten charakterystyczny kąt roz¬ 
praszania oznaczamy 0^, i w dalszym ciągu będziemy identyfiko¬ 
wać z kątem "grazing", do którego prowadzi trajektoria "gra¬ 
zing1*: @i/r$9 • Holaoja ta umożliwi nam formalną definicję 
promienia silnej absorpojl RgA. Promień ten równa się co do war* 
tośoi odległości największego zbliżenia d± /4 dla klasycznej 
trajektorii ruchu, która wiedzie do rozpraszania pod kątem 0,,, 

RSA = d1/4 = £ [cOSeC (l6g) + 1J (2,8) 
gdzie k oznaosa llozbę falową padająoyoh jonów. Po podstawieniu 
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do wzoru(2.6)odpowiednicn wartości llczbowyoh dla rozpraszania 
3 2 S + 5 0Ti przy EŁAB« 130 ltoV otrzymujemy: 

i l 
RSA = p0 ( Af + A | ) = 10.36 fm. 

Obliozona stąd wartość rQ • 1.51 rm doskonale zgadza się ze 
znaną w literaturze [16,17] systematyką promieni silnej absor¬ 
pcji* Przy okazji zauważmy, ze otrzymany w ten sposób promień 
si lnej absorpcji jest duży w porównania z np. odległością mię¬ 
dzy jądrami atomowymi mierzoną w miejsou, gdzie gęstość rozkła¬ 
da materii jądrowej wynosi połowę gęstości w środku jądra. Jak 
widać na rys. 2.5 - odległość ta wynosi dla zderzenia 3+ Ti 
ok. 2 fm* Swladozy to dobitnie, ze prooesy przebiegające w tej 
odległości np* procesy quaslelastyozne, są prooesami peryferyj¬ 
nymi. 

Pełny kwantowy opis procesów rozpraszania elastycznego dos¬ 
tarcza modal optyczny |iL8»l9]* Model ten stosuje s ię z powodzeniem 
w analizie danych doświadoialnyoh w szerokim zakresie energii -
oelem wyznaczenia potenojału oddziaływania jądro-jądro* Na ogół 
potencjał ten przyjmuje s ię w następującej postaoi: 

Vm(r) = Vc(r) +Uf«(r) + iWfj(r) 

1 + e r 

gdzie Vc(r) oznaoza potencjał kulombowski. przyjmowany w pos-
taoi potenojału jednorodnie naładowanej kuli o promienia 

Vc(r) = -

Zamieszczona na rys. 2.4 Unia ciągła przedstawia dopasowanie 
metodą najmnlejssyoh kwadratów wartośol •£- . obllozenyob. na 
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8 r[fmj 
Rys. 2*5 Prosi*ń si lnej absorpcji Bg^ « sderzsnln S + ?i« 

« esfiaosa odltgło^ Bl«dsy yuaktsai, * któryoh 
totfd aattrl l j4dro«»j c spada o połowę swej war-
tośol w tfrodku Ja4ra. 

granole nodslu optyoaneso, do danyoh doświadczalnych. Dopaso¬ 
wanie to oayskano przy następojąoyob wartotfolaoh paraneirÓw po* 
tenojału opiyozncgoi 

U - 100 mv W » 30 UeV 
r o . I " I - 2 8 *• 
ax > 0,4 *• 

ro,B - 1 ' 3 *" 
aR * 0.5 tm 

Obllosona wartość całkowitego przekroju czynnego na rsakoj* wy¬ 
nosi 

V tywi aiejsou nalesy zwróoló uwagę na to , że dopasowywnj«c me¬ 
todą najamlejszyoh kwadratów oiłllozone na grunole aodelu optyoz-



nogo wartości różniczkowych przekrojów czynnych na rozprasza¬ 
nie elastyozne do wartośoi doświadczalnych - ni* możemy w spo¬ 
sób jednoznaczny wyznaozyó parametrów potenojału optycznego. 

Wynika to stąd, *e rozpraszanie elastyczne ciężkion jonów 
ozułe jest jedynie na asymptotykę oddziaływania jądrowego. Pro¬ 
wadzi to do znanej niejednoznaczności potencjałów optycznych, 
zwanej "niejednoznacznością. Igo"s potencjał optyczny, dany wzo-
remf2.7)jma następującą postad asymptotyoznąt 

Przy ustalonej wartośoi paranetru a , każda para liczb (U, R), 
spełniająoa zależność: 

B 
U e* = const (2.10) 

prowadzi do jednakowyob wartości asynptotyoznyeh potencjału 
optycznego, a w konsekwenoji - do jednakowych dopasovaa. W tej 
sytuacji parametry V, R oddzielnie nie *aj4 żadnego znaozenia. 
Jak wskazują, badania, metoda ta daje właściwie informację o war-
to^ol potencjału w jednym tylko punkcie, w którym przecinają, 
się różne wartości potenojału optycznego, otrzymane droga, do¬ 
pasować do danych doświadczalnych. Punkt ten leży w pobliżu 
punktu, wyznaczonego przez promied silnej absorpoji RgA. 

Badanie rozpraszania elastyoznego dostarcza inforanojl o war¬ 
tości oałkowitego przekroju czynnego na reakoję <Xr* Jest to 
bardzo cenna informaoja, ponieważ wielkość ta odgrywa doniosłą 
rolę w fizyce reakcji jądrowych jako miara, względem której 
porcjuje się przekroje czynne na różne procesy* Bezpośredni 
pomiar tej wielkości nie został do tej pory przeprowadzony w 
zadawalający sposób ze względu na bardzo duże trudności doś-
wiadozalne. Dlatego ważną rzeczą Jest wiarygodne obliosenle 
tej wielkośoi na podstawie pomiarów innych obserwabli. Ifosemy 
tu skorzystać" z modeli pdłklasyoznyoh, które dostarosają pro¬ 
stej i wygodnej metody obliczenia oałkowitego przekroju ozyn-
nego na reakcje &T. Zaznaczony na rys. 2.4 przebieg zależnoś¬ 
ci różniczkowego przekroju ozynnego na rozpraszanie elastyczne 
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S + Ti od kąta rozproszenia jest bardzo charakterystyczny dla 
zderzeń oiężklch Jonów o dużej wartości parametru Sommerfelda 
n * Dla małych kątów rozpraszania 0 £40° widoczne są niewielkie 
oscylacje przekroju czynnego wokół wartosol danej wzorem Ru-
therforda, następnie wyraźnie zaznaoza się szerokie maksimum 
w pobliżu kąta © • 40°, wreszcie pojawia się obszar "cienia" 
o gwałtownym zaniku przekroju czynnego dla kątów > 50°. Obraz 
ten, przypominający fresnelowskie ugięcie światła na nieprzeź¬ 
roczystej półpłaszozyżnie, jest źródłem atrakcyjnego modelu, 
rozwiniętego przez Fratana w kilku pracach [20-25]. V modelu 
tym, zwanym przybliżeniem fresnelowskim, stosunek różniczkowe¬ 
go przekroju czynnego na rozpraszania elastyczne do przekroju 
czynnego rutherfordowakiego dany jest wzorem: 

We wzorze tym C(w), S(w) oznaozają znane z optyki klasycznej cał¬ 
ki Fresnela odpowiednio typa ooslnus i sinus {26,27] 

w r 
o 

od argumentu w , danego wzorem; 

g ( 0 - 9 g ) (2.13) 

gdzie Qg=©i/4 oznaoza kąt "grazing", dla którego -gr » 0,25, 
Kąt ten odpowiada klasycznej trajektorii "grazing", Z trajekto¬ 
rią tą stowarzyszony jest kret 1 przez klasyczną relacjęt 

lg • £ = r2ctg<£©g) (2.14) 
gdzie ą oznaoza parametr Sommerfelda (por, równ, 2,3). 

Wzór (2,ii) jest formalnie identyozny ze znanym z optyki 
klasyoznej wzorem, oplsująoym rozkład natężenia fali świetlnej 
ugiętej na nieprzezroczystej półpłaszozysEnle £26]. 

Na rys, 2,6 linia przerywana przedstawia obliczony w przy¬ 
bliżeniu fresnelowskim przebieg zależności ^r od kąta rozpro¬ 
szenia ©CJJ. Modei ten opisuje dość dobrze dane doświadczalne 
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10° 20° 30° 40° 50° 60°„ 

Rys. 2.6 Opis rozpraszania elastyoznego w zderzenia S + Tl 
przy E|A3 * 130 ifcY. V ramach modelu Frahna silnej 
absorpcji - (linia przerywana) oras uogólnionego mo¬ 
delu fresnelowsklego (linia ciągła). Według [28], 

z wyjątkiem małych kątów © < 40°, dla któryoh generuje zbyt 
silne oscylacje przekroju czynnego* Spowodowane to jest przy¬ 
jęciem założenia silnej absorpcji w kanale wejćolowyu, oo od¬ 
powiada "ostremu oboięoia* współczynników transmisji T^ w prze¬ 
strzeni krętów lt 

1 
0 (2,16) 

V tzvu uogólnionym modelu fresnelowskla (OFU) dopuszcza się 
oiągł« zmianę współczynników transmisji, danych wzoremt 



T,'PM 

gdzie Ag = lg 
Jedyny swobodny parametr w tym modelu, a mlanowioie A , możemy 
wyznaczyć dopasowując obliczone wartotfol -&r do danych doA-
wladozalnyoh. Linia oiągła na rys* 2,6 przedstawia najlepsze 
dopasowanie uzyskane metodą najmniejszych kwadratów [28]* Otrsy-
nana wartom parametru A « 3,2 dobrze zgadza s i ę s wartoćola~ 
ni , cytowanymi przes Frahna [26] . Zauwatey przy ty«, ze uogól¬ 
niony nodel fresnelowskl saohowu^e "relaoJc^tA" tzn, wszystkie 
l inie przedstawiające saleznoió przekroju czynnego od kąta roz¬ 
praszania przecinają s ię w jednya punkole 8 ^ , w którya 

0.25, Belaoja ta pozwala w prosty sposób obliczyć wartość 
całkowitego przekroju osynnego na reakoje 

Zauwazny, że dla A •• O wzór ten przechodzi w znaną 
"reoepte 

gdzie Ag dana Jest równaniem (2#14)« 
W tabeloe umieszozonej na wykresie na rys, 2,6 podano wartości 
oałkowitego przekroju osynnego na reakoje wyllosBone wg zwykłe¬ 
go modelu przybliżenia fresnelowsklego (A »0), w ramach uogól-

|i nlonego modelu Fresnela (A -3.2) ora* na gruncie modelu optyoz-
I nego (Oli), Tldaó wyraźnie, ze model GFM dostaroza praktycznie 

ldentyozną wartorfó liczbową w porównaniu z modelem optyoznym. 
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2.4 Procesy głębokónieelastyczne 
Prooesy głębokonleelastyozne stanowią nową klasę prooesów 

jądrowyoh, które nie występują w reakcjach jądrowyoh wywołanych 
przez lekkie Jony (A 4 O * wprawdzie procesy te zostały po raz 
pierwszy zaobserwowane Już w r. 1961 przez Kaufaanna 1 Wolfgan-
ga [li], ale dopiero prowadzone w latach 1973-74 w różnych o-
ćrodkaoh Intensywne badania nad zderzenlaai oiężkioh jonów z ją¬ 
drami atoBowyal doprowadziły do wyodrębnienia nowego aeonanizmu 
reakoji Jądrowyoh* V Zjednoczonysi Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej Artukh 1 inni [29], boabardująo jądra 2 3 2Th jonami 
*°Ar o energii B Ł A B* 297 i 388 M»V zaobserwowali w wldaach e-
nergetyoznyoh produktów reakoji transferu wlelonukleonowego 
składową nlskoenergetyozną, swiadoząóą o znacznej dyssypacji 
energii kinetycznej. Grupa w Orsay, badając reakcje Kr + Bl 
przy E L A B • 525 lfeV [30,31] oraz reakoję 63Cu • 197Au przy ener¬ 
gii B Ł A B - 365 1 443 U»V [32-34] stwierdziła, że rozkład aasy 
produktów reakoji Jest skupiony wokół aasy jądra-poolsku oraz 
masy jądra-tarczy, natomiast energia kinetyczna tych produktów 
równa się w przybliżeniu energii potencjalnej wzajemnego odpy-
cbania kulonbowskiego - podobnie jak w prooesaoh rozszczepie¬ 
nia. Stąd zaproponowana przez tę grupę nazwa dla tych procesówt 
"quaal-fisalon". Równocześnie jednak stwierdzono, że rozkłady 
kątowe produktów reakoji wskazują na silne odstępstwo od spo¬ 
dziewanej w przypadku prooesów rozszozeplenla - zależności 

Sgjj. Wolf i współpraoownloy [35] potwierdzili w Berkeley 
; wyniki uzyskane w Orsay, obserwująo równocześnie, że przekrój 
r czynny na te prooesy silnie rośnie ze wzrastającą energią kine¬ 

tyczną bombardujących jonów 1 przy B^g* 600 lf»V stanowi znaoz-
' ną ozę^ó oałkowitego przekroju czynnego na reakoje Cr . Nato-
| miast grupa w Heidelbergu [36] badaj no reakoję 3 2S +* 8 »5OT1 
I przy energiach B L A B • 105, 130 1 144 M»V stwierdziła występowa-
| nie produktów reakoji o aaaaoh A ~ 40, śwladoząoyoh o syae-
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trycznym podziale układu złożonego*' (A~80) t przy całkowitej 
dyssypacji energii kinetycznej. Bównoozesnie stwierdzono, te 
rozkłady kątowe tyeb produktów są dobrze opisane przez funkcję 

f 

Z wymienionych ta tytułem przykłada kilku prao oraz wielu 
innyon**' wynika, ze w zderzeniaob ciężkich jonów z jądrami a-
tomowymi występuje nowy mechanizm reakcji jądrowych, prowadzą-
oy do tzw. prooesów głębokonleelastyoznych o następujących ee-
ohaoh* 

1. Prooesy głębokonleelastyozne należą do klasy procesów 
dwuolałowyeh* Rozumiemy przez to fakt, ze w wyniku proce¬ 
sów głębokonleeiastyoznyoh pojawiają się w kanale wyjsolo-
wym tylko dwa masywne fragmenty* Lekkie (A^ 4) cząstki, 
towarzysząoe tym prooesom, poohodzą z deeksoytaoji (wy¬ 
parowania lab rozszczepienia) pierwotnych produktów reak¬ 
cji. 

2. Prooesy głębokonieelastyozne związane są z falami parcjal¬ 
nymi, spełniającymi warunek: Ior>4l^l_, gdzie l c r ozna-
oza tzw* kret krytyczny w reakcji fuzji, 1 - kret "gra¬ 
zing" (por* rys* 2.3). W pewnych przypadkaoh przekrój 
ozynny na te prooesy może przyjmować wartość w przybliże¬ 
niu równą wartości oałkowltego przekroju ozynnego na re¬ 
akcje, zwłaszcza wówozas, gdy nie obserwuje się reakoji 
fuzji [37], 

3* Rozkład masy produktów reakoji głębokonieelastycznych 
świadczy o różnorodnym przebiegu tych procesów} w przy¬ 
padku reakoji wywołanych ciężkimi jonami o energiach 
znacznie przekraczających barierę kulombonską - rozkład 
masy produktów reakcji jest skupiony wokół masy jądra-

' V praoy tej stosujemy pojęcie "układ złożony" dla określenia układu dwunuklldowego, powstałego w zderzeniu oiężkiego jonu z jądrem atomowym, który nie osiągnął stanu równowagi termo¬ dynamicznej - celem odróżnienia od terminu "jądro złożone", zarezerwowanego dla układu w równowadze termodynamicznej. 
**'Zob, np« przeglądowy artykuł Sohroedera i Bulzengi [16]* 
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-pooisku 1 jądra-tarozy. Natomiast w przypadku nlżssyoh 
energii w rozkładzie mas obserwuje się charakterystyczne 
szerokie maksimum, odpowiadające symetryoznemu podziało¬ 
wi układu złożonego* 

4* Rozkłady kątowe produktów omawianych proeesów, wywołanych 
bombardowaniem bardzo ciężkimi Jonami, wykazują charakte¬ 
ry a ty ozne maksimum przypadająoe dla kątów nieoo mniej¬ 
szych od kąta "grazing". Jest to tzw. zjawisko "ognisko¬ 
wania1* [35]* Istnieje silna korelacja między kątem obser¬ 
wacji a energią klnetyozną produktów reakojl* Korelaoję 
tę najozęśeiej przedstawia się w postaci wykresu podwój¬ 
nie różniczkowego przekroju ozynnego STAC (tzw. wykres 
Wilozyńsklego [38])* W przypadku zderzeń ciężkich jonów 
o energii kinetycznej nieznacznie większej od bariery 
kulombowskiej, rozkłady kątowe mają kształt dany przez 
funkcję ̂ sing-jj , oo świadczy, że układ złożony wykonał 
oo najmniej jeden pełny obrót przed dysoojaoją* 

Frooesy głębokonieelastyozne stanowią przedmiot znacznej 
ozęsei tej dysertacji* W następnych rozdziałach przedstawimy 
zagadnienia dyssypacji energii i kręta w tyoh procesach, ilu-
strująo Je wynikami badań reakojl S + m"*ovii przeprowadzo¬ 
nych w Heidelbergu oraz reakojl Cu + 19TAu badanej w Orsay* 

2.5 Beakoje fuzji 
W wyniku reakcji fuzji znikają indywidualne cechy Jąder bio-

rąoyoh udział w zderzeniu* Powstaje jądro złożone, o nowej 
strukturze powłokowej, wyznaczonej przez nowy, pojedynozy po-
tenojał jądrowy* 

Duże zainteresowanie, jakie towarzyszy od początku tym re-
akojom, związane Jest z nadzieją wytworzenia w reakojach fuzji 
pierwiastków superoięikich [39], Jak wiadomo, próby te do tej 
pory nie dały pozytywnyoh wyników. Okazało się bowiem, że w 
wielu przypadkach przekrój ozynny na reakoje fusjl stanowi tyl¬ 
ko niewielką częśó oałkowitegc przekroju czynnego na reakoje -
oo śwladozy o występowaniu meobanizmów ogrftniozająoyoh powsta-* 
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wanle jądra złożonego. Ogranlozenia te aa. spowodowane przede 
wszystkim dynamiozną charakteryetyką kanału wejsolowego reak-
oji [40,41], Wiążą ale one z pojęolem krętu krytyoznego, wpro¬ 
wadzonym do dyskusji reakojl fuzji przez Wilozyńsklego [42], 
Jak wiadomo, potencjał efektywny, opisujący oddziaływanie Ją-
dro-Jądro wyraża się wzoremt 

Vef (r) VN(r) + Vc(r) + Vt(r) (2.19) 
gdzie: Vg(r) oznacza potenojał jądrowyt Vfl(r) - potencjał ku-
loabowski, który przyjmuje się. najoscioiej w poataoi potenoja-
łu jednorodnle naładowanej kuli o promieniu B c (por, wzór 2*8)t 
VŁ(r) • ty*^i potenojał odśrodkowy. W przypadku zderzeń ją¬ 
der atomowych o niezbyt dużej wartosoi lloozynu Z^»ZZ , gdzie 
Z. i Z2 oznaozają odpowiednio liozbe atomową jądra-pooisku 
1 jądra-tarozy, w potenojale efektywnym Vef(r) dla fali s 
(1-0) występuje jama, która wypełnia się ze wzrostem 1. Widocz¬ 
ne to jeat wyraźnie na rys* 2.7, na którym wykreślono przebieg 
potenojału efektywnego dla zderzenia S + Ti przy energii %iJ&sm 
m 130 M»V, W potenojale tym oze.rfó jądrową wyrażono w postaci 
danej wzorem Saxona-Yoodsa, przy czym parametry potenojału zo¬ 
stały obllozone wg reoepty Wilozyńskiego [41,42], tj. przez na¬ 
łożenie warunków brzegowych w modelu kroplowym, opisującym zde¬ 
rzające się Jądra. 

Przyjmujemy za Wilczyńskim [41]t że jeśli układ z krętem 1 
znajdzie się w obszarze jamy potenojału efektywnego dla tego 
krętu - to układ ten ulegnie fuzji, bowiem wewnątrz jamy wystą¬ 
pią prooesy dyssypaoyjne, uniemożliwiające przejśoie z powro¬ 
tem bariery potenojału. Sytuaoje. tę przedstawia schematycznie 
linia kropkowana na rys. 2.T. W przypadku jednak niewystarcza¬ 
jącej dyssypacji energii ozętfó strumienia odbije się od barie¬ 
ry potenojału, dająo źródło tzw. procesom gtebokonleelastyoz-
nym (linia przerywana na rys. 2,7), 

Krzywa potenojału efektywnego, której przykład zamieściliś¬ 
my na rys. 2.7, ma dla pewnej wartości krętu l-lor punkt prze¬ 
gięcia. Te. wartotfó krętu krytycznego l o r można wyznaozyó 
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Vr=8l2 M # 
R=7.2fm 
a =0.95 fm 

2 4 6 8 10 12 rtfmj 

By«. 2.7 Potencjał efektywny dla zdtrstnla S + Ti priy 
1 3 0 WV' O^J*'111*111* * 

s warunkowi 

dWf(r)_ daVef(r) _ 

• wanmktfw (3»ao> wattotfd krytyałna kręta l o r 
pozwala o«saoować, jak4 o»«śó oałkowit*go pr«kroju osynnvgo 
na r«akcj# itanowi praekrrfj osynny na reakoj* fusjft. Jak wiado-
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•o, całkowity przekrój osyany na reakoje 0"r »yra*a si« «sor»>: 

(2.21) 
" t-0 

gdzie i Tj osnaośa współosyanlkl transmisji dla 1-teJ fali par¬ 
cjalnej. W prsyblisenia silnej absorpoji (por* wsor 2.i5# 2.18) 
•astyi 

l9 
CrSA« " p Ć (21 + 1) -"j^Ug + n2 (2.22) 

l»0 
gdslei 1 osnaosa kr«t "graslng", którego nartotfd aosna obli¬ 
czyć wg wzoru (2.14). Podobnie 

1*0 
gdziet l o r osnaosa kręt krytyosny. 

(2.24) 

ZaunalBy, te wstfr (2.24) poswala nysnaozyó do^nladozalnie «ar-
toió kr (to krytyosnego se nUersonego prsekroju osynnego na 
reakcje fusji. Do sagadnlenia tego wr^olay « następnym rozdsla-
la . 
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3. Procesy rozszczeplenlopodobne 

W rozdziale tym przedstawimy nową klasę procesów kolektyw¬ 
nych, występujących w zderzeniach ciężkich Jonów z Jądrami ato¬ 
mowymi. Procesy te, zwano rozszozeplenlopodobnymi ('•fission-
like • ) , wykazują wiele podobieństw do klasyoznego zjawiska roz-
szozepienia. Many w nioh do czynienia ze znacznym zaburzeniem 
kolektywnym struktury jądrowej, w którym bierze udział wiele 
nukleonów. Do opisu tych zjawisk wygodnie Jest stosować modele 
makroskopowe, w których rozważa się niewielką liczbę odpowied¬ 
nio wybranyoh współrzędnych kolektywnych. W rozdziale tym poda¬ 
my współczesną wersję modelu kroplowego, który szczególnie do¬ 
brze nadaje się do opisu procesów rozszczepieniopodobnych. 
W ramach tego modelu przeprowadzimy analizę danych doświadczal-
nyoh, dotyczących procesów rozszozeplenlopodobnych, występują¬ 
cych w zderzeniach S + Ti oraz porównamy te prooesy z procesa¬ 
mi głębokonieelastyoznymi. Porównanie to wskazuje, że procesy 
rozszczepienlopodobne można traktować Jako szczególny przypa¬ 
dek procesów głębokonieelastycznyoh o całkowitej dyssypacji 
energii kinetycznej. 

3.1 Model rotującej, naładowanej kropli 
Podstawy modelu rotującej, naładowanej kropli zostały sfor¬ 

mułowane przez Cohena, Plasila 1 świątecklego w pracaoh [43, 
44]. Tutaj ograniczymy się do podania podstawowych wiadomosol, 
dotyczących tego modelu, który będziemy oznaczać w skrócie CPS, 
oraz przedyskutujemy konsekwenoje, jakie wynikają z niego dla 
reakcji wywołanych ciężkimi Jonami. 

Całkowita energia potenojalna B naładowanej, wirująoej kro¬ 
pli o wyraźnie zarysowanym kształoie - wyraża się wzorem [44]: 
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W równaniu tym 8g oznacza energię powierzchniową (tzw. napięcie 
powierzohnlowe), proporcjonalną do powierzobni kroplit 

(3.2) 
s 

BQ oznacza energię kulombowską jednorodnie naładowanej kropli, 
równą sunie elementarnych oddziaływań między elementami obję¬ 
tości dZf 1 ÓZ2 , oddziaływujących między sobą za pośrednio-
twem potencjału odwrotnie proporcjonalnego do wzajemnej ich od-
ległośol r1/2 

\ 4 [ (3.3) 

wreszoie I. oznaoza energię ruchu obrotowego: 

gdzie Ł oznaoza kret, & moment bezwładnodoi kropli. Oznaczmy 
wskaźnikiem "zero*1 energię potenojalną kropli w kształcie kuli. 
Wówczas energia potencjalna deformaoji % kropli o dowolnym 
kształcie llozona względem energii powierzchniowej kropli ku¬ 
listej - wyraża się równanlemt 

= (Bs-1) + 2(Bc-l)x+y(8R-1) 
(3.5) 

W równaniu tym funkoje B, zależne od kształtu kropli, oznaczają 
odpowiednio! 

Bs S | ^ ; Ekoł= 47!lfR2= 17.C«i59ti - l .7826(-^- ) 2 ] A * (MeV) 
E E s (3.6) 

= ffer J E P 4 j £ = 0.7053^ (MeV) 
(3.7) 
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.2 .2 
df ER . p«n---h—- = 24 5 4 n — (MeV) s i p ' E« 2|MR« ^ A ^ 2 . ł M R2 ^ ^ A * (8.i) ' 

gdzie R,Q,tf oznaczają odpowiednio} promień, całkowity ładunek 
i aaaę kropli, zas H - współozynnlk napięoia powierzchniowego. 
Bezwymiarowy parametr xt zwany parametrem rozszozeplalnoscl, 
który jest miarą destruktywnego odpychania kulombowsklego, wyra¬ 
ża się wzorem 

j cdf Eg» 1 I2 \_£ 
~ 2ET"* 5O.885[i-l.7B26(2fc*)3j A ~50 A 

A (3.9) 
Bezwymiarowy parametr y, który określa destruktywne działanie 
s i ł odśrodkowych, dany jest wzorem} 

•1.9249 I 2 L2 

(3.10) 

We wszystkich tych wzoraoh (3.6 - 3.10) wartośol numeryczne 
stałyoh dotyoząoyoh Jądra atomowego o liczbie atomowej Z 
i liczbie masowej A, pochodzą z półempiryoznego wzoru na masę 
jĘdra atomowego [45]. 

Energia potencjalna kropli o ustalonym kształcie (ustalone 
funkcje Bg, Bc i BR) określona Jest przez parametry x 1 y rów-

' naniem (3.5), Aby zbodaó warunki równowagi dynamicznej tej kro-
I pil należy zmlnlmalizowaó jej energię potenojalną, tj. rozwlą-
| zaó równanie ?(E>»0 dla wszystkioh infinitesymalnyoh warlaoji 
L współrzędnych kolektywnyoh, określających daną konfigurację, 
' Nie będziemy tu przytaosaó dyskusji ogólnyoh warunków równowagi 
), naładowanej wirującej kropli} dyskusja ta przeprowadzona jest 
i w praoy [44]« Natomiast przedstawimy konsekwenoje, wynikające 
;. z tego modelu dla reakojl Jądrowych, "wywołanych przez olęzkie 
\ Jony. 
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Destruktywne działanie sił odśrodkowych, którego miarą jest 
parametr y, powoduje, ze istnieje graniczna wartość krętu, jaki 
może unieść jądro atomowe, bowiem powyżej tej wartości siły Ją¬ 
drowe nie będą w stanie skompensować działania sił odśrodkowych 
i jądro ulegnie rozszozepienlu. Na rys, 3,1 przedstawiono ma¬ 
ksymalne wartości krętu, obliczone wg modelu CPS dla jąder 
|3> -stabilnych. Strzałką zaznaczono' jądro Sr, Obszar ograni¬ 
czony liniami ciągłymi, oznaczonymi literami łj i ljj odpowia¬ 
da jądrom atomowym w kształcie elipsoidy trójosiowej, wirującej 
nokół najkrótszej osi* Linią przerywaną zaznaczono te wartości 
krętu, przy których bariera rozszczepienia Bf » 8 MeV, co od¬ 
powiada średniej energii separacji neutronów z jąder w pobliżu 
ścieżki (3> stabilności. Poniżej tej krzywej jądra atomowe, u-
tworzone w reakcjach wywołanych ciężkimi jonami, są stabilne 
ze względu na rozszczepienie. 

Badania małych drgań kropli w pobliżu punktu siodłowego wska¬ 
zują na istnienie krytycznej wartości parametru rozgzczepial-
ności x, poniżej którego kropla wykazuje tendencje do niesyme¬ 
trycznego podziału [46-48]. Ta krytyczna wartość parametru x 
- tzw, punkt Businaro-Gallone - wynosi wg modelu CPS: x B G « 
» 0.396, Okazuje się przy tym, ze kret wirującego jądra od¬ 
grywa tu rolę stabilizującą. Widać to wyraźnie na rys. 3,2, na 
którym wykreślono zależność energii potencjalnej, obliczonej 
wg modelu CPS dla reakoji S + Ti, w funkoji asymetrii mas fra¬ 
gmentów rozszczepienia CX » -. A \ • dla różnych wartości krętu 
jądra złożonego Sr, Dla l»0 energia potencjalna osiąga naksi-
nram dla podziału symetrycznego OL « 0,5 i maleje wraz ze wzra¬ 
stającą wartośoią asymetrii. Jest to odzwierciedleniem wspo¬ 
mnianej niestabilności względem symetrycznego podziału jąder 
atomowych, dla któryob parametr rozszczepialnośoi z 4 *BG» 
Vt miarę, jak rośnie kret l,widaó wyraźnie jego działanie sta¬ 
bilizujące* maksimum energii potencjalnej dla (X « 0.5 staje 
się ooraz bardziej płaskie, aż dla l>50 -fi w jego miejsoe 
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Eys. 3.1 cranlcana wartorfd kręta dla i«der jł-«*abimyołi 
o liczbie Masoned *, otoliosona wg •©*•!« CPS 144], 

rozbudowuje «1« wyrafne miniwm energii potenoialiwj» 
dojnc« symetrycznemu pod.lałowi iądra słoionego. Bat*. 
naay fragmentów roasBoseplenla jądra Sr, utwor»oe»r> « 
cdi S + f ł » niewielki* kr«te» »«d*le Bie«y^tryo«nyt 
ująo se waroate. energii w etrone. roskładu »y^tryeM«»» 
dem A»4O. 
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Rys, 3.2 ZalQtnoio energii potencjalnej od paranetru asyaetrli 
dla rótnyoh nartośol kretu jądra Sr. Według [49] , 

Zastosowanie aoóelu kropionego CPS do opisu zderzeń cięz-
kloh Jonów a lądraal atoaowyal pozwala na przeprowadzenie Ja-
koiolowej dyskusji tych procesów na podstawie tzw« diagraou 
Swiftteoklego [44]* Diagram ten, wykrasłony dla zderzenia 
S + Tl, przedstawioao na rys* 3.3. Na osi odoiętyoh odłożono 
energię B c u jonó* S, na osi rsędcycb - vielkoioJlb2^ która 
przedstawia przekrój ozynny na procesy związane z absorpoją 
fal p-rcjalnyoh, stcwarzyszonyoh z parametrerai zderzenia mniej¬ 
szymi niz b • Korzystająo ze wzoru 

•any 12 
(MeV) (3,1?) 
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By«. 3.3 Oiagra* śwląteoKlago dla raakojl S + Tlt wg [36]. 

N» rya. 3.3 olenka. linią ol«gł« wykreślono saleanoće* ̂ b 
daną rtfwnanlea (3«12) dla róftnyoh wartoaol 1. KaadeJ takiej 
wartoiol odpowiada okreiloaa mymokoió bariery roaaaoaeplenia 
B f| wartolol te podane •« na wykręcie dla każdej kraywej. 
na oanaezona B f • O (1-Ti.T) dsiell płaeaoayanc trykreaa na dwa 
obszary t powyiei tej krayweJ kr«t wnleftlóny w aderaenlu dwóob 
jąder jeet sbyt wyaokl, by aogło powetad Jądro słoaone, ponlaej 
tej krzywej istnieje akonosona bariera potencjału, adolna u-
traymad praea pewien oaaa obydwa jąjlra jako oałoid, Linia tłua-
ta preedatawla przekrój oaynny na reakoje Aany klaeyoanyn wao-
ron(2.5> wartotfć aoetała wylloaona pray naatepujAoej paraawtry-
aaojl pronlenla j4dra ałotonego [44]» 

dla dwóoh wartości paraMtru d - i,» tu eraa d - 2 tm*>. Unia 
^^ParatNtr'd'iia aa aadanle uwagi«dnlenle roli ewentualnej defor-
•acjl jąder, por. [44]. 
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ta dzieli również płaszczyznę wykresu na dna obszaryt obszar 
vpowyzej tłustej linii na wykresie 3*3 odpowiada zderzeniom pery¬ 
feryjnym. V zderzeniach tych występuje tylko rozpraszanie elas¬ 
tyczne i ew. wzbudzenie kulombowskio (por. rys. 2.3), W obszarze 
poniżej tłustej linii mamy do czynienia ze zderzeniami central¬ 
nymi, a zatea ze wszystkimi pozostałymi procesami jądrowymi. 
W procesie deekscytaoji jądra złożonego, utworzonego w zderze¬ 
niach olężkloh Jonów z jądrami atomowymi, występują najczęściej 
dwa zjawiska: wyparowanie i rozszczepienie. Zjawisko rozszcze¬ 
pienia współzawodniczy z wyparowaniem, gdy bariera rozszczepie¬ 
nia równa się w przybliżeniu energii separacji neutronów 
B,&S & 8 MeV, Na wykresie 3,3 linia tłusta przędna linię cien¬ 
ką oznaczoną Bf » 8,7 ltoV dla E C M * 80 ŁIaV. Zatem jądro Sr u-
tworzone w reakcji S + Ti przy % ^ ^ 80 ileV ( B ^ ^ ^ 130 MeV> 
może deeksoytowaó przez akt rozszczepienia. 

3.2. Analiza wyników pomiarów S + Ti 

Jak już wspomniano w poprzednim paragrafie, model CPS prze-
widuje, że próa reakojl rozszozepienia jąder » Sr, powsta¬ 
łych w zderzenia S + Ti, leży w okolicy E j ^ » 130 MeV, Celem 
uzyskania możliwie pełnyoh informaoji o tym procesie wykonano 
pomiary rozkładów mas produktów emitowanyoU w zderzeniach S+Ti 
przy trzech energiach ETA» • 105, 130 i 144 MoV, W pomiarach 
tych do identyfikaoji produktów reakcji stosowano spektrometr 
ozasu przelotu, opisany w § 2.1, 

Tarczą ze wzbogaoonego izotopu Ti (stopień wzbogacenia 
98%) oraz Ti (stopień wzbogacenia 83%) bombardowano Jonami 
32 
S, przyspieszanymi w akceleratorze MP Tandem-Emporor Insty¬ 

tutu Fizyki Jądrowej Uaxa Flancka w Heidelbergu. Masę i ener¬ 
gię produktów reakcji mierzono przy pomocy spektrometru czasu 
przelotu o bazie o długosoi 130 cm. Uzyskana masona zdolność" 
rozdzielcza ̂ p<0.7# zapewniała całkowitą seporaoję mas wszyst¬ 
kich produktów reakcji. Kalibrację skali masy i energii przepro-
wadzono mierząo rozpraszanie elastyczne jonów S o różnych e-
nerglaoh na wielu tarczaoh od K do Zr, Szczegółowy opis 



procedury doswiadozalnej przedstawiono w pracy 136]. 
W paragrafie tym zajmiemy się analizą przypadków, 'w których 

obserwowano emisję oięzkioh produktów reakoji ( A £ 3 8 ) , pozosta¬ 
wiając dyskusję pozostałych przypadków do następnych rozdzia¬ 
łów. Na.rys, 3.4 przedstawiono dwuwymiarowe widmo produktów 
reakoji S + Ti dla B^Ag" !*• MB>V. Na osi odciętyoh odłożona 
jest aasa rejestrowanych produktów, zas na osi rzędnych loh e-
nergia;*' Widmo oznaczone literą a zmierzono dla kąta 
0 I 4 ł t • 10°, zaś oznaczone literą b - dla kąta 6, LAB 

32 

rM
eV

 

UJ 

125 
100 
75 

50 

25 

125 

100 
75 

50 

25 

MeV 

LAB 

o. 

i 

25°. 

32 •*• M 

Bys. 3*4 Dwuwymiarowe widmo produktów reakcji S + Ti zmierzo¬ 
ne dla ^u^' U 4 l f e V ! d l f t dwóoh kątów obserwaojii 

t 0LAB" 2 5 ° 

te nie są skorygowane na stratę energii w tarczy. 
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* obydwa prsypadkaoh widaó wyrasnlo sanaosona aairsina wokół 
•aa A w 32 1 I g ^ » 125 IfcV, odpowladająoo proeosoa rospra-
•sanla elaatyosnago 1 roakojoa transforu kilłca nnklsonów* Dla 
nałyoh kątów obsorwaoji w wldnla osnaosonyn li tarą • widaó 
wyrainlo drugio nakalnua, odpowladająoo liosbio nasowoj A ̂  70 
• 1 onarcll I,.« *« 38-60 lbV« Tnorsą Ja ralikty Jądra słoAonago 
fiA łJ*D M IB 
°°Srt ntworsonago « raakoji tuaji JWtr *"s 4- Ti, która ala-
fło daakaoytaojl prsas wyparowania kilku nuklaonów (tsw. "••»-
poration raaidaaa"). Roakład kątowy tyoh produktów pńadatawla 
rya. 3.5. Jak wldąó, roskład tan mm bardso wąakia Mkalwai, 
prsypadająoa dla kąta 9 • 0°, oo awladosy o niowlalkla prso-
kasia padu tranawaraąlnago* Cakkująo prsodatawiony na rys, 3,5 

a 
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w 

r 
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• 
* o MM* 

\ \ • \ 
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\ \ 

\ \ 
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# SF— 

»n 
•MM rum mm. u* Mm 

* 
* * * > J> : 

> : 

•i 

v 4JW 

«< 

») 

•» 

•' 

• 

fi2 
Bya« 3.5 Bosklady kątowa rallktów wyparowania Jądra Sr po¬ 

wstałego w raakojl fasjl w adorsa&laoh M 8 • ^Ti 
P'»> ^LAB" 1 0 B * i a o l " v « M ł l M P«nkty pra^lstawlają 
roskłady kątowa rallktów wyparowani* po odjfolu pro¬ 
duktów roakojl rossBoaoplotslopodobnyott* 
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roskład kątowy wsgledos kąta 6 - sosna otrsyaaó eałkowJLty prz*-
krój csynny na raakoj* 

= 271 5 ^ S i n 0 d 9 (3.13) 
0 

Stad sosna wysnaosyó prsy posooy równ. 2*23 kret krytyesny 1 • 
Vartosei prsekrojów osynnyob na raakojt fasjl w sdarsaniu 
S-t . f i dla trwoh tnargll prsadstMla tałMla 3 .1 . W tab*ll UJ 
podano równi** porównani* otrsymaayoh wartoaoi kręta krytyosna-
go: otrsyaanyon n wsom (2*29) ora* obllosonyoh na podstawi* 
nod*ln Wiloiyń«ki*go [41] i B w n (SCj. w tabali 3.1 nraoa 

9ab*la 3«l. Wyniki poalarów prsakrojo* osynnyoh na r*akoj* 
f u j l « sd«rMnlo 32S + 48T1 

105 
130 
144 

64 
79 
88 

320*100 
500*180 
760*250 

800 
1S45 
1540 

920 
1500 
1700 

24 
34 
43 

36 
50 
56 

33 
49 
53 

ovagf itosmakow* sała wartosó prsakrajm aaymaaga na Makoja 
faaji , ataaawiąaa salaftwia 35 - 50% «ałkawlt*ffo 
asynaafo aa raakaj* GL • 

^£ oałko«anl*ai roskladów katowyoli swlasaay J*«t p*vl*n błąd 
•yst*aatyoaayt apowodowany dowolną *katrap*laoją adlaraonyoh 
roskładów kątowyob - at do kąta 0°. Fray*sya*k pooh*dsąoy 
od aałyoh kątów ni* Jaat J*dnak ibyt dąsy prsy ssl*s*mla 
•kstrapolaojl liniowej, s* nsglfda na *»»*ono<ó «• miors* 
(3.13) osfHBika sin 0. 
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Podoba* wyniki otrzymał Hilledla reakcji 37C1 + *8Ti{5l], 
Bóżnloa ta nie Jest zrozumiała 1 wymaga dalszyob dokładnych po-
'miarów, zwłaszcza dla kątów w poblitu 0°. 

Wróćmy do rys, 3.4b. W widmie produktów, zmierzonym dla ką-
ta G Ł A B - 25° maksimum odpowiadające rellktoa wyparowania zu¬ 
pełnie zanika* Natomiast pojawia się ciągła linia zdarzeń, bio¬ 
rąca początek w pobliżu liozb masowyoh A ^ 40 1 energii 
I 'v 100 MeV i biegnąca as do A ~ 64 1 8 ~ 40 UeV. Podobne 
widmo otrzymano rćwnle* dla &U& • 130 łfeV, natomiast dla ener¬ 
gii Ijĵ g a 105 lfcV zarejeatrowano jedynie makslmun odpowladają-
oe reliktom wyparowania. Fakt ten w połączenia z przewidywa¬ 
niami modelu CPS nasuwa skojarzenie, te wspomniana linia przed-
stawia zdarzenia rozsżosepienia Jądra złotonego Sr, utworzo¬ 
nego w zderzeniu S + Ti. W takim przypadku energia klnetyozna 
fragmentów winna byó równa energii kulombowsklej wzajemnego od¬ 
pychania elektrostatycznego! 

gdzie Z±t At oznaczają odpowiednio liczbę atomową i masową 
Jądra-poolsku, mai 1>2**V, " J^d^a-tarozy* Energię tę można obli 
czyć, zakładająo odpowiednią wartość stosunku ^ , wynikającą 
z systematyki Jąder atomowych w pobliżu ścieżki /3-etabilnoś-

Na rys* 3*6 linią ciągłą zaznaczono średnią energię-kine-
tyozną dwóch naładowanych kul o promleniacht R^2« 1.25 A ^ fm 

obliozoną ze wzoru (3.14) dla różnych wartości liczb 
masowych 1 dla różnyoh kątów obserwacji. Jak widaó z rys. 3.6 
zgodnośó obllozonej w ten sposób kinematyki reakcji dwuciało-
wej z danymi doswiadozalnyml Jest doskonała, świadczy to, że 
dostępna energia klnetyozna uległa w tym procesie całkowitej 
dyssypaojl. 

*'Założenie to wynika z doświadczalnie obserwowalnej szybkiej 
relaksacji stosunku J w zderzenlaoh ciężkich jonów z jądra¬ 
mi atomowymi. 
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Rys* 3.6 Średnia energia kinetyczna (w układzie LAB) olężkiob 
produkt<5w reakcji S + "Pi dla dwóch energii jonów 
3 2S - »r fimkoji liozby Basowej A. Linia ciągła przed¬ 
stawia energię wzajemnego odpychania kaloabowsklego 
dwóoh naładowanych stykających się kul (36]. 

Na rys. 3.7 przedstawiono saleznoćó średniej energii kine¬ 
tycznej fragmentów rozszczepienia wywołanego przez oleskie jo¬ 
ny w funkcji parametru rozszozeplalnoćol x. Linią przerywaną 
zaznaczono ćrcdnlą energię kinetyczną wyliozoną z półempirycz-
nego wzoru Vioil [62, 50] 

= (0.1701^ +22.2) MeV (3.15) 

gdzie Z,A oznaozają odpowiednio llozbe. atomową i masową 
jądra, które uległo rozszozepieniu. Sane doswiadosalne pocho¬ 
dzą z prac: [54-86] . Dtra punkty doswiadozalne umlessozone w le¬ 
wym dolnym rogu wykresu dotyczą omawianyoh reakojl S* » Ti. 
Jak widaó, brednia energia kinetyozna fragmentów oieikloh pro-
duktón tyoh reakoji doskonale pasuje do systematyki Violi. 

Dotychczasowe wnioski dotyczące energii klnetyoznej cic*-
kioh produktów reakcji S • Ti opierają sie. na sałoienlu, 4e 
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3*7 $r«dxaa «mrgl« kia«tyosiui (« okładsie CM) fragaentów 
roicsoiaplviila J«d*r atoaonyoh wywołano so prses oi ti¬ 
ki* jony Jako ftmkojl paraaotru rossscseplalnotfei x. 
llnl* prsorywaną sasnaosono wartoiol energii dane 
prses p^tevlpryosnjr wso> Vi oil [36] • 

reakoja ta przebiega jako prooes dwuolałowy. Oczywltfoie, na py¬ 
tanie osy reakoja S + ti Jest procesem binarnym odpowiedzi u-
dslelió mose Jedynie dośwladosenie. W tym oelu przy pomoey apa¬ 
ratury przedstawionej na rys* 2«1 dokonano pomiarów koinoyden-
oyjnyoh, identyfikują prsy pomooy metodyABxB drugiego partnera 
reahojl oras mlerząo Jego energię [57], W wyniku tyoh pomlartfw 
stwlerdsono, se ponad 90% olfiklob produktów reakojl 35<A^50 
poohodsl s binarnego podslału układu o liosble masowej A « 80* 

Powsseohnle wiadomo, se rozkłady kątowe produktów reakojl 
są ważnym źródłem lnformaojl o jej meohanlśmle. Ha rys* 3.8 
przedstawiono rozkłady kątowe produktów eieiklon reakojl S+Ti 
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wane zwłassosa dla produktów o masie II « 38-42 dla katów * po-
bllzu @ moie być spowodowane prooesaml o odmiennym neohanić-
mle. 

Na zakończenie podany kilka uwag o rozkładało aaa. Rozkłady 
te badano w praoy [49] dla kilku energii Jonów S w granicach 
110 mv 4 JBjjgi 4 1^6 lftV. Zaobserwowano olągłą ewolucję kształ¬ 
tu rozkładów mas| pooząwszy od niesymetrycznyoh z wyraźnie zaz-
naosonymi maksimami w pobliżu liosb Basowych Jąder pocisku 1 
tarczy, obserwowanych dla nisklob energii 3 2S - at po roskłady 
odpowiadające symetrycznemu poda lał owi Jądra Sr przy energii 
166 MeY. Biiolucja ta świadczy o wsrastająoym udziale omawianych 
prooesów ze wzrostem energii wiązki 1 Jest zgodna z przewidywa¬ 
niami Bodelu CPS (por. diagram Swiąteokiego, rys. 3,3). Potwier¬ 
dza równie* stabilizująoe działanie wysokiego krętu w tenden-
ojaoh Jąder o paranetraoh rozszozepialnośei z 4 XBQ* d0 niesy-. 
•etryoznego podziału, 

Podsuaujayi w zderzeniach S + Ti przy energiach BJJ^ « 130 
i 144 |isV obserwuje alc eaiaj« clęikich (A > 38) produktów reak¬ 
cji, które charakteryzują się następującymi oeohaait 

i* Produkty te ealtowane są w prooesaoh dwuoiałowyoh tj« 
takioh, w których w kanale wyj solowy*, występują tylko 
dwa masywne fragmenty* 

2* Htaergia kinetyozna produktów dana Jest przez ich wzaje¬ 
mne odpychanie kulombowskie i nie zależy od energii Ją-
dra-poolsku (oałkowita dyssypacja dostępnej energii kine¬ 
tycznej). 

3. Rozkłady kątowe produktów mają kształt dany przez tunkoje. 
6 

4« Bozkłady mas produktów ewoluują w sposób oiągły ze wzras¬ 
tającą energląt od roskładów skupionych wokół mas Jądra-
poolsku i Jądra-tarozy dla nlskioh energii - as po rozkła¬ 
dy odpowladająoe symetryosnemu podziałowi układu sło*one-
go dla wysokloh energii Jonów. 

Wymienione tu oeohy, s wyjątkiem ostatniej, występują w prooe-
saoii rosssosepienia Jąder atomowyoh* Vie ma natomiast sadnyoh 
dowodów doświadosalnyoht ze -powstały w zderzeniu układ złożony 
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doszedł do siana równowagi termodynamicznej przed dysoejacją na 
dwa fragmenty. Wspomniana ewolucja rozkładów mas ze wzrastająca 
energią, rfwladczy raozej o tezie przeciwnej. Dlatego omówione 
prooesy zostały nazwane pierwotnie procesami rozszczepieniopo~ 
dobnyml [36]. Z drugiej strony własnosoi te odpowiadają oeonon 
procesów głębokonleelastyoznych, które wynienillsmy w rozds.2.4. 
Powstaje więc pytanie, ozy prooesy rozszozepleniowe aą szozegdl-
nya przypadkiem procesów głe.bokonieola*tyoznycb o oałkowltej 
dyssypacji energii kinetycznej, W następnym rozdziale przedsta¬ 
wimy argumenty przemawiające za t« hipoteza. 



4, Dyssypacja energii w zderzeniach oiężkiob jonów z Jądrami 
atomowymi 

Jedną z najbardziej charakterystycznych ceob prooesów głębo-
konleelastyoznyoh Jest dyssypacja pokaźnej ilości energii kine¬ 
tycznej* V granioznya wypadku, podobnie jak to widzieliśmy w 
prooesaob "fission-llke", energia klnetyocna produktów reakcji 
równa się energii ich wzajemnego odpychania elektrostatycznego. 
Dyssypacja tak sporej ilośoi energii kinetyoznej powoduje, że 
gęstość stanów wzbudzonyoh w tych reakcjach jest tak duża, że 
w doświadczeniu obserwujemy wielkośoi uśrednione po wielu sta¬ 
nach końcowych* Wynika stąd, że adekwatny opis tyob prooesów 
możliwy Jest w ramach mechaniki statystycznej* V ujęoiu tym dys¬ 
sypację energii tłumaozy się jako rezultat transportu materii 
Jądrowej, który występuje w czasie zderzenia, przy czyn zjawis¬ 
ko to traktuje się Jako szczególny przypadek prooesów stochas¬ 
tycznych (tzw« łańcuchy Markowa)* Zmianę prawdopodobieństwa na 
jednostkę ozasu opisuje równanie Pokkera-Plancka, które odgry¬ 
wa analogiczną rolę do równania Schroedingera w mechanice fa¬ 
lowej* W rozdziale tym przedstawimy zarys teorii transportu ma¬ 
terii jądrowej w zderzeniach olężkioh jonów z Jądrami atomowymi 
oraz porównanie jej przewidywań z danymi doświadczalnymi, doty¬ 
czącymi reakoji S + Ti. Teoria ta umożliwi nam wprowadzenie 
"zegara", pozwalającego na pomiar skali ozasu prooesów ggęboko-
nieolastyoznych* 

4*1 Zjawiska transportu materii jądrowej 
V prooesaeh dyssypaoyjnych znaozna ozęśó dostępnej energii 

kinetyoznej ruchu względnego zostaje zużyta aa wzbudzenia wew¬ 
nętrzny ob stopni swobody* Wielka liczba wzbudzeń elementarnych -
eksoytonów - sugeruje zastosowanie aparatu mechaniki statystycz¬ 
nej do opisu tych prooesów; Bównooześnle dane doświadczalne 
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•skasują na skonezoną,czasami nawet dość znaozną, szerokość po¬ 
łówkową rozkładów ładunku lub masy produktów reakcji, co świad-
ozy o istnieniu mechanizmów zdolnych generować fluktuacje wokół 
wartośoi (średnich tych wielkości. 

V flzyoe statystycznej znane są takie mechanizmy. Są to pro-
oesy transportu Materii, w ssesególnośol procesy dyfuzji [58]. 
Y ostatnich latach pojawiły się bardzo obieoujące próby zasto¬ 
sowania aparatu aeohanlki statystycznej do opisu procesów dys¬ 
sypacji energii w zderzeniaoh olęzkloh jonów z jądrami atomowy¬ 
mi. Podstawą tyoh teorii transportu jest założeni^ w którym 
przyjmuje się istnienie krótkodsyjąoego układu złożonego, powsta¬ 
łego w trakcie zderzenia. Okład taki aoze powstać wskutek dzia¬ 
łania taroia transwersalnego, hamująoego wzajemne toczenie oby¬ 
dwu. Jąder. Układ rotuje wokół osi prostopadłej do linii łączą¬ 
cej środki jąder % częstością ai (rys. 4.1). Tworzy się "okno" 
przez które następuje przepływ materii jądrowej z jednego jądra 

UJ 

Bys. 4.1 Model układu złożonego (objaśnienia w tekście). 
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do drugiego 1 vice versa. V końcu Okład dysoojuje na dwa fra-
gnenty, na ogół zdeformowane. 

Jak już wspomniano, do opisu transportu naterll między dwoma 
pozostający*! « śoisłym kontakcie Jądrami atomowymi, wygodnie 
jest stosować aparat neohanikl statystycznej [58]. W tym oeln 
wyobraźmy sobie układ złożony z dwóeh zbiorników: nr 1 i nr 2 
wypełnionych gazem*'* lttędey zblornikaal znajduje się okno umo-
zliwiajftoe wzajemny przepływ gazu (rys. 4.1). W obwili t»0 okno 
jest zamknięte i stan układu jest opisany preez k^ ozajtek w 
zbiorniku nr i i Ag cząstek w zbiorniku nr 2j k± + K^ - A. 
W pewnej obwili otwierany oknot gaz ze zbiornika nr 1 przepływa 
do zbiornika nr 2 1 na odwrót, Nieob P(rtt) oznacza prawdopodo¬ 
bieństwo; ze układ w obwili t znajduje sle w stanie r. Z jednej 
strony prawdopodobieństwo to rośnie z upływesj czasu, gdy* wsku¬ 
tek przepływu gazu następują przejścia z lnnyoh stanów do sta¬ 
nu r« Z drugiej strony z tego saaego powodu, tj. wskutek przejść 
ze stanu r do innycb stanów s prawdopodobieństwo to Maleje. Za-
tea ewoluoję P(r,t) w ozasie aozna opisać przy poaooy następu¬ 
jącego rownaniat 

5t 
gdzie ^T^,9 oznacza •akroskopowe prawdopodobieństwo przejścia 
na jednostkę ozasu ze stanu r do stanu *, zaś susiowanle rozola-
ga się na wszystkie dozwolone stany *• 

Równanief««i)jest podstawy wszystkiob teorii transportu 

NOrenberg i współpracownicy [59-61], stosuj40 odpowiedni po¬ 
dział dyskretny przestrzeni konfiguraoyjnej na komórki, w któ-
ryoh pewne wlelkośol makroskopowe - jak np. energia wzbudzenia 

dalszych rozważaniach - gazem Fermlego. 
Dla stosowanej w literaturze anglosaskiej nazwy "master 
equation" nie znaleziono do tej pory zgrabnego polskiego 
odpowiednika. 



E*, asynetrla A± m & - j^ itp. - mają w przybliżeniu stałą war¬ 
tość, wprowadzają «3o równi* (4,1) zmienne makroskopowa (tzw. 
"coarse graining method"). Równocześnie przyjmuje się hipotezę, 
ze prawdopodobieństwo układa nie zależy od jego historii tj. 
rozważa się ewoluoję układu jako łańcuch prooesów Markowa. Wów¬ 
czas można udowodnić, że zagadnienie transportu materii jądro¬ 
wej sprowadza się do układu dwóch równani 

1* klasycznego równania ruchu dla średnioh wartości współ¬ 
rzędnych kolektywnyohi <f(t)>, <?(t» ... 

(4.2) 
gdzie V(t) oznacza średni potencjał sił zaohowawczycb, 
zaś y(t) tensor współczynników tarcia, opisujących dyssy¬ 
pację energii kinetycznej. Znak <> oznacza średniowanle 
względem rozkładu prawdopodobieństwa P(jf, t) danego przez 
rozwiązaniet 

2* mikroskopowego równania transportu w postaoij 

'4.3) 
) - ?or)Por,t)}. 

W równaniu tym zmienna ciągła x przedstawia zmienne 
dyskretne E H , A .. .^tomiaoł *(**, x, t) > w(5c,xjt) 
oznaoza mikroskopowe prawdopodobieństwo ; przejśola aa jed¬ 
nostkę «iun «ledS7 •tanami o g$Btośoi$(2)J#.Zakładająo 
dodatkowo, ze jedynie stany ~i' w pobliżu stanu x* wpływa¬ 
ją w Istotny sposób na zmianę prawdopodobieństwa, (tj. 
przyjmując, że W(x*, ?, t) znaosnle różni się od zera 
tylko dla ~X'SA x) można rozwinąć w szereg wokół punktu "x 
w przestrzeni konfiguraoyjnej występująoe w równ. (4,2) 
1 (4.3) funkcje P(JC, t) 1 $(x)t ograniozająo rozwinię¬ 

cie do ozłonów drugiego rzędu otrzymuje się dla zmlennyoh 
x m x(x1# x2, ••., x f) tzw.równanie Pokkera-Planokat 
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i«1 

^ ^ , U.4) 
W równaniu tyn wyattpoja. dwa rodsajo waptfłosynnlków tranaportui 
wspdłesynnik dryfa tr« I *i/i%/•••**}1 Unaer waptftosynników dyfusjl 
•0 * łDij} • V dalasya olaga stasował badslsny JadsMyalarmta 

rtfwnanla Fokkara-Planokaiby alapetrsafcaia ttia kaapUlKaaó toku 
aaasyoh roswaaad* 

Rómutai.* Fokara-Flanoka saaonl* alf npraasosa « przypadku, 
gdy wspólesyimlkl tranaporio tr 1 2 ula salasą od saloanyoli 
koloktywqroh 3c • Wdvosaa (Jodnowyalarovo) równania Fokkara-
Planoka prsyjanja poatatff 

Soswi^aanla tago rdwnanla nośna prsadatawl<5 w poataoi funkcji 
Oanaa&t 

(x-ot)g 

w obwili t-0 roskład prawdopodoblanitwa P(x,O) dany był 
w poataoi ftmkojl dalia* 

Roawiajcańla rown* Fokkara-Planoka w postaoi danaJ wsoran 
(4.6) poswala na proat4 intarprataojt wapółosymilkow transpor¬ 
tu (ry*« *»2), tras s opływas osaau t nakaiwai roskładu tj. 
wartość aradnla snionnal nakroakopowaj <x> porussa »i« s pręd-
koaoi4 <z> t> r • i. Tarł ano ja roskładn, dana prsas kwadrat 
•rodni asarokoaol połówkowaJ (PiaOT^ roanio proporojonalnla 
do osaau, pray osya waptfłosyanlk proporojonalnotfoi Jaai rtfwny 
wapółosynnikowi dyfnsjl »» 

= 8(ln2K(x-<x»2>=(!6ln2)Dt. (4.T) 



0 t. 

tya, 4,2 lomląsanio romaala Pokkora-Plaaoka, «g [12j. 

4,2 Saatoflowanlo toorll transportu aatorll do oplau roakojl 
S • Tl 

4.2.1 Anallsa roskladn utmy olftkloh (A> 40) prodnkto* ro«k-
oji« Proooajr roBsaosoploniopodoImo. 

PrtMdctawlaJao m roads* 3 postawoao ooonjr prooosfa rosssoso-
ploaiopodotayoh « sdorsoniaoh 8 + W postavlllas? p/tanio, osy 
•osaa imasa6 to proooay sa ssosogtflny prsypailok roakojl głębo-
konłoolastyosnyob, o oalkovitoj dyssypaojl dosttpnoj onorgll 
binotyosnoj* Z drugloj strony prooosy głobokonioolastyosno so* 
sna opisać « sada«alaj4oy sposób prsy poaooy tooril transportu 
•atoril ią&rwnj, któroj krótki sarya prsodstaslllśBy m poprsod* 
nia paragrafio, Toorla ta, rosvlalfta głownio prsos Wronborga 
i «sptfłpraoomiilcó« [69t«i] oraa prsos ateottf i Ivontoka I«S-«4 
uaosllwla nlo tylko Jakoaoiovy opla roskłado* ładoakn 1 naay 
produktów roakojl głobokoaloolastyosByoti, alot stanosiąo istot¬ 
ny punkt wyjśola do lntorprotaojl wyników poniarów krotnośoi 
pronionlowania gawna towarsyssaoogo tyn proooson9 okasała slf 



niezwykła Użyteozna do opisu dyssypacji kręta ruohu względnego. 
We wspomnianych przypadkach stosowano teorię transportu do opi¬ 
su prooesów głybokonieelastyoznyoh, wywołanyoh przez oiężkie 
jony o dużej (A>40) llozble Basowej i energii znacznie przekra-
czająoej barierę kulombowską. Było więo rzeczą interesująca 
sprawdzić, osy aparat tej tjorii można róraież stosować w przy¬ 
padku niższych energii i względnie lekkiego układu złożonego. 

Reakcja S + Ti przy BJJ^ « 130 IfeV dobrze nadaje się do tego 
celu* Układ złożony ma masę A «* 80, energia zaś* jest na tyle wy¬ 
soka by można spodziewać się występowania prooesów głębokonie-
elastyoznyob • 

Barrette 1 Braun-Munzinger [66] przeprowadzili analizę roz¬ 
kładów nasy olęzkioh produktów (A>40) emitowanych w zderzeniu 
S f Ti przy BTAB * ±31 ?feV * i66 U B V 8 t O B UJ^° d0 teS° celu mo¬ 
del dyfuzji Moretty-Sventeka [62]• W modelu tym ewolucję w cza¬ 
sie prawdopodobieństwa obsadzeń P(M,t), gdzie 11 oznacza masą 
jednego z fragmentów, przedstawia równenlet 

W równaniu tym \-"^ » gdzie Zf oznacza skończony ozas iyoia 
rotująoego układu złoftonego. Nrtomiaai ACM^JMJ.") oznaoza mikro¬ 
skopowe prandopodobiedntNio przejście ns jednostkę czasu (por. 
rónn* 4.1) Barrette 1 Braun-Uunzinger przyjmują 

Jedynym swobodnyn parametrem w tym modelu jest więc stosunek 
2t*. = JL& . Warto^ó tego parametru można otrzymaó przez dopa¬ 

sowanie "wyliozonyoh w ramaoh tego modelu rozkładów masy do da~ 
nyoh doświadozalnyuh* Dopasowanlo takie przedstawiono na rysun¬ 
ku 4,3. Na rysunku t>m górny wykres (a) przedstawia dopasowanie 
obliczonego w modelu dyfuzji rozkładu masy dla ciężkich produk¬ 
tów roakcji S + Ti przy E j ^ m 131 M»V« Obliozony rozkład masy 
został znormalizowany dla lfa50« Otrzymaną w ozasio dopasowania 
wartość stosunku -£E- • 32 zastosowano do obliczenia rozkładu 

CO 
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(o) £ lob«l3IM«V 

£ 8 
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50 60 
MASS NUMBER 

Rys. 4.3 Porównanie obllosonyoh na grunoi* aodtla dyfusjl 
rozkładów meta oicikieh (A> 40) prodaktó* reakcji 
S + Tl dla dwóoh •nmrgii, IŁAB * 131 M»V 1 IM 
s danymi dotfwladOBalnyal, Łlnla olągła prs«d«tawla 
oblloB«nia dla warto^ol paraaatra ^ • 32. Wg 

St 



maay przy energii B [ A B • 166 ifeV. Jak widać* na dolnym (b) wy¬ 
kresie na rys. 4.3 Jakość odwzorowania danych doswladozalnyoh 
Jest w tym przypadku zupełnie poprawna - z wyjątkiem produktów 
o najwyższych liczbach masowych, dla których przewidywane wg 
•odelu dyfuzji wartośoi przekrojów czynnych są za niskie* 

Na rys. 4#4 przedstawiono ewolucję w czasie prawdopodobień¬ 
stwa P(M.t) otrzymaną z rozwiązania równania (4.8) dla ustało-
nej poprzednio wartości stosunku •£*- « 32 ~ dla dwóob energii: 
131 WsV 1 166 UBV. We wszystkich przypadkaoh wldoozna Jest na¬ 
stępująca tendenojat wraz z upływem czasu t rośnie szerokoió 

20 40 CO 
MASS NUMBER 

80 

Rys. 4,4 Ewolucja w ozasle prawdopodobieństwa P(ll,t) obliozona 
z rozwiązania równania (4.8) dla ustalonej wartości 
paranetru ~~ > 32 dla dwóoh energii t Bj^^ « 131 
i 166 lfeV. Wg [66] . 
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połówkowa rozkładów Masy, poozątkowo skoncentrowanych wokół mas 
jądra-pooisku A~32 1 jądra tarozy AA/50; stopniowo owe maksima 
zanikają 1 rozkład masy zmierza do rozkładu symetryoznego wzglę-
dem liczby masowej A«40 tj. odpowiadającemu symetrycznemu po* 
dslałowl układu złożonego. Taką właśnie tendenoję obserwuje się 
w prooesaoh rozszozepleniopodobnych. Zatem procesy te można opi¬ 
sać" w ramach modelu dyfuzji - podobnie, jak procesy głębokonle-
elastyozne. Świadozy to, że mechanizm tych prooesów nie różni 
się w Istotny sposobi obydwa te prooesy można wyjaśnić Jako wy¬ 
nik transportn materii jądrowej przez "okno" powstałe w czasie 
zderzenia. 

4.2.2 Analiza rozkładów mas lekkich (A<40) produktów reakojl. 
Beakoje transferu wielonukleonowego. 

Przejdziemy teraz do opisu rozkładów mas lekkich produktów 
reakoji. Rzut oka na rys. 4.3 pozwala stwierdzić, że w zderze¬ 
niach S + Ti występują również lekkie (A< 40) produkty reakoji. 
Są to głównie produkty reakcji transferu wielonukleonowego o ma¬ 
sach skupionych wokół masy jądra-poeisku Aa32. Ifeohanizm tych 
reakcji jest dość złożony. Przede wszystkim występują tu pro¬ 
oesy "wprost" prowadząoe do ściśle określonych*stanów końoowyoh. 
Równocześnie jednak, jak widaó to wyraźnie na rys. 3.4, produk¬ 
ty reakoji o masach skupionyoh wokół masy jądra-poolsku, cha¬ 
rakteryzują się bardzo szerokim zakresem energii, oo świadosy 
o znacznej dyssypaoji poozątkowej energii kinetycznej. Ponieważ 
w dalszych rozważaniach zajmujemy się tymi właśnie prooesaml, 
przeto w widmaoh energetycznych produktów reakojl transferu 
wielonukleonowego wprowadzono próg od strony niskich energii, 
"obolnająo* tę ozęśó widma, w której występowały wyraźnie wyi¬ 
zolowane maksima, odpowladająoe stanom wzbudzonym w reakejaoh 
bezpośredniego oddziaływania. Należy jednak podkreślić, że nie 
zawsze można było przeprowadzić tę prooedurę w sposób jedno¬ 
znaczny, gdyż istnieje ciągłe przejście między reakojami . 
"wprost" a prooesami dyssypaoyjnymi, o bardziej skomplikowanym 
meohaniźmle. 
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Na rye. 4.5 przedstawiono zależność średniej wartości cie¬ 
pła reakcji <Qezp> (eredniej całkowitej energii kinetycznej 
<TK8» od kąta obserwaojl S ^ - dla kilko reakcji transferu 
wlelonokleonowego w zderzeniach S • Ti przy B ^ ^ « 130 1!»Y« 
W lewya dolnym rogu podano dla orientacji wielkość błędów do* 
świadozalnyoh; Z prawej etrony na oei rzędnyoh osnaozano strzał-
kaol wartość początkowej energii kinetycznej 1 ^ oraz wysokość 
bariery kuloabowskiej ^,« Na rys« 4.5 widoozna Jest następoja* 
oa tendenojat w siarę wzroata llozby przekazanyob ntdcleondw -
ooraz ellnlej rośnie zależność oałkowltej energii klnetyoznej 
od kq,ta obserwacji. Szczególnie wyraźnie Jest to wldoozne dla 
produktów o Ai>28, a wlęo dla takiob, dla których liozba prze¬ 
kazanych nukleonów wynosi ĄA**. 

Bys. 4.5 Zależność średniej oałkowltej energii kinetyoznej 
TKB (średniego ciepła reakojl ^ p ) od knta obser¬ 
wacji ©cy dla kilku reakojl transferu w zderzeniach 
S + Ti przy IJJ^ • 130 U»V« Llnl4 ol«głq, zaznaozono 
dyssypację energii obllozon^ w ranach tzw. »odelu 
OrossA-KallnowekieJ ("standard friotion calculation") 



Taka zależnosó energii kinetyoznej od kąta rozproszenia 
Jest bardzo obarakterystyosna dla reakoji transferu głęboko-
nieelastyoznego; Wg Wilozyńsklego [41] Jest to związane z wy¬ 
stępowaniem ujemnyoh kątów rospraasanla w tyob reakcjach* 
W obwili, gdy oba zderzające się Jądra zbliżą się do siebie na 
odległotfó, w której rozkłady gęsto8*01 Baterii Jądrowej zaczy¬ 
nają się. pokrywać*, włąoza się oddziaływanie Jądrowe, którego 
rezultatem Jest dyssypaoja energii kinetyoznej. Klasyczna tra¬ 
jektoria ruobu odohyla się w kierunku ooraz to anlejszyoh ką¬ 
tów obserwaoji - aż po kąty ujemne, Jak to wldaó na rys. 4.6, 
który zaczerpnęliśmy z praoy WUozyńskiego [42]. Proces ten 
przebiega aynetryoznle względem kierunku wiązki (tj. kąta 0°) 
i podobne zjawisko występuje również dla trajektorii po dru¬ 
giej stronie Jądra tarczy, Oozywlśole w doświadczeniu obserwu¬ 
jemy Jedynie emisję produktów reakcji pod kątami dodatnimi. 
V widmie energetycznym tyob produktów występują dwie składowe» 
wysokoenergetyczna, związana z dodatnimi kątami obserwaoji oraz 
niskoenergetyozna, odpowiadająoa kątom ujemnym. Jednakże, jak 
to Już zauważyliśmy, składowe te nie zawsze są między sobą roz-
ssparowane. 

Zwróćmy wreszcie uwagę, że obie składowe oharakteryzują się 
przeciwną polaryzacją produktów reakoji. Niedawno grupa w Uo-
nachlum, badając polaryzację kołową kwantów gamma wyemitowanych 
prostopadle do płaszczyzny reakoji, stwierdziła gwałtowną zmia¬ 
nę znaku tej polaryzacji w funkcji stopnia dyssypacji energii* 
Jest to piękne potwierdzenie doświadozalne hipotezy ujemnych 
kątów rozpraszania, sugerowanej przez model Wllozynsklego. 

ffróómy do rys. 4.5. Linią oiągłą zaznaozono tu stopień dys¬ 
sypacji energii kinetyoznej, obliozony wg modelu Grossa-Kall-
nowskisj (tzw, "standard frlotlon calculation11), wskazujący na 
występowanie w tej reakoji ujemnych kątów rozpraszania. Model 
GrossAHKalinowskiej należy do klasy modeli fenomenologloznyoh, 
w któryoh dyssypację energii kinetyoznej wyjaśnia się jako re¬ 
zultat działania tzw. tarola Jądrowego, przez 00 rozumie się 
najczęściej nieodwraoalny przepływ energii kinetycznej 1 krętu 
ruchu względnego od makroskopowyob, kolektywnyoh stopni swobody 
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do wewne.trznyoh stopni nobody, która motna w przybliżeniu uwa-
saó sa kąpiel oieplna., pochłaniającą energie. 1 kr«t. 

Grosa 1 Eallnowaka [68] wprowadzają do klaeyosnyeh równań 
ruohu, oplaująoyeh proooa sdersenia, siły nlesaohowawose w poa-
taol proporcjonalnej do predkoaolt 

W równania tya t^ osnaosa waptfłosynaik taroia radialnago, 
Xtf - taroia tranawaraalaago, VN(r) - osnaoxa potanojał aił sa-
ohowcwocyoh. Wybór kastałta tago potanojała nia Jeat krytyozny 
dla tago aodaln* C^oaa 1 Kallnowaka atoaują potancjał jądrowy, 
otrsymaay w prooadarsa pojadynosago aplotuś 

gdsla tfradni potanojał jadnoos«stkowy dany Jaat w postaci 
Saxona-Woodaas 

Vo= -50MeV 
V(P) = Yo Lgg RP= 1.25A* fm (4.12) 

1 + e " ° ^ aP=0.65fm 
OĄ»toi6 natarli 4«drowaj dana jaat wioraat 

5<>= 0.170 fm"5 

Potencjał V± 2 (r) nia jaat ayaetryosny wagl«de« saalany j«dar 
pooiaku 1 tarosy 1 wyaaga ayaatrysaejlj oatateoinle potanojał 
j4drowy ai ł saohowawosyoh prsyjanja poataót 



Vspółosyzmikl tarcia radialnego i transwersalnego, występujące 
w równ» (4*10) otrzymano drogą dopasowania obliczonych wartości 
dyssypacji energii kinetycznej do danych doświadczalnych w sze-
rokia zakresie energii i dla różnych kombinacji jąder pocisku 
i tarczy [68]. W tym sensie wartosol tych współczynników nożna 
uznaó za ustalone* 

K ; M « 1 O " 2 5 s/MeV, „ C*.iS) K$=0.0!xl0"23 s/MeV. 
Jak widać na rys. 4.5 obserwowany stopień dyssypacji w przy¬ 

padku transferu cztereoh nukleonów jest porównywalny do wartoś¬ 
ci obliczonych w ramach omanlanego modelu. Nie jest to jednak 
całkowita dyssypacja dostępnej energii kinetycznej. Trzeba też 
zwrócić uwagę, że w modelu Grossa-Kallnonsklej nie uwzględniono 
dodatkowej zmiany energii, związanej z transferem pędu * czasie 
reakcji* Energię tę można łatwo oszacować zakładając, że ruch 
wewnętrzny nukleonów w obydwu jądrach jest uśredniony i nukle¬ 
ony przenoszą, od jądra do jądra jedynie pęd ruchu względnego * 
W przypadku reakcji S + Ti przy Eĵ j, « 130 MeV transfer czte¬ 
reoh nukleonów powoduje zmianę energii ok. 8 - 1 0 łfeV, 

Rys* 4*7-przedstawia zależność" dyssypacji energii kinetyoz-
nej od liczby przekazanych nukleonów A A. Na osi rzędnych od¬ 
łożono różnicę między dostępną energią kinetyczną E A V daną wzo¬ 
rem: 

gdzie Vc oznacza barierę kulombowską w kanale wyjściowym re-
akoji, i energią wzbudzenia BgXpt która dana jest w postaci: 

|| Eexps&gs " <®exp>, (4.17) 
', gdzie Q oznaoza ciepło reakcji dla przej śola prowadzącego do 

stanu podstawowego. Różnioa ta stanowi energię ruchu rotacyjne-
\ go Brot» Linią przerywaną zaznaczono jej wartość obliozoną przy 
i założeniu wzajemnego toczenia ("rolling11)* Wyznaczony z naohy-
i lenia prostej, poprowadzonej przez punkty doświadczalne, stopień 
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Rys* 4,7 Zależność ró*znioy między dostępny energią kinetyozną 

B A V a energią wzbudzenia E* od liozby przekazanyoh 
nukleonón w reakoji S • Ti przy EJJ^ • 130 MeV. Linią 
przerywaną zaznaozono maxto66 tej rdznloy dla konfi-
guraojl toczenia ("rolling") [671, 

dyssypacji energii kinetyoznej -^ « 3.24 UeV/amu jeat taki 
son, jak uzyskany przez Kflrenberga (59] w analizie danych do-
źffiadozalnyoh, dotyoząoycb reakoji Ar + Th. 

W poprzednio paragrafie napomnieliśmy o analizie danyon do-
sniadczalnych, dotyoząoyoh procesów rozszozepleniopodobnyoh, 
w ramaob modelu transportu materii. Wspomnieliśmy również, ze 
teoria ta umożliwia wprowadzenie "zegara", mierząoego skal« 
ozasu prooesdw Jądronyob, Zegar ten itozeay określi61 poatulująo 



istnienie jedno-jednoznaoznej relacji , łąoząoej kat obserwacji 
. 0 z ozasem reakcji t . Relaoję tę łatwo podać, przypomina¬ 

jąc, że układ złożony rotuje z osęstosoią co daną klasyoznym 
wzorem* 

U > = 1 r f i ' (4.18) 

gdzie $* oznacza moment bezwładnosoi oałego okładu; moment ten 
możemy obliczyć s klasycznego wzoru, zakładająo, ze układ rotu¬ 
je jako sztywna oałotfćt 

r,=1.25 fm 
gdzie B oasnaoza odległość między rfrodkaal obydwu jąder. Przyj¬ 
mijmy w przybliieniui B « R^ • 10.4 fm. średnia wartodć krętu 
<1> , występująca we wzorze (4.18) dana jest w postaci: 

> (4.20) 

oo w przypadku liniowego rozkładu krętów daje* 
ił .3 

|2 - |2 tor icr 

Podstawiając (4.19) 1 (4.21) do (4.18) otrzymamy: 

w « L25MO21S"ł. 

Wówczas 

gdzie 6 oznacza kąt "grezlng". 
Relację tę wykorzystamy do oszaoowanla skali czasu reakcji 
transferu wlelonukleonowego. Na rys. 4.8 przedstawiono fc'sto-
gram rozkładu masy lekkioh produktów reakcji S + Tl przy 
*LAB " i 3° łfeV* a wlc0 **̂  samejt przy której przeprowadzono 
analizę rozkładu masy olęzkloh produktówt opisaną w poprzednim 
paragrafie. Linia ciągła przedstawia rozwiązanie równania 
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R y s . 4 . 8 Histogram r o z k ł a d u aaay l e k k i o h produktów (A< 4 0 ) 
reakcji S • Ti pray ELAB - 130 ifcV. Unia ciągła 
przedstawia rozwiązanie modelu dyfuzji t j . ewolu-
oję prawdopodobieństwa dla t 

stronie) [67] . 
SZ0 (skala po pra-

transportu dla ustalonej wartotfol "f^^32 » którą otrzymano 
z dopasowania obliozonyon rozkładów masy dla A> 40 do danyoh 
doświadozalnyoh. 

Możemy teraz zaproponować następujący aodel, opisująoy zde¬ 
rzenie S + Tl przy B L A B « 130 M»V. W ohwillt gdy obydwa Jądra 
zbliżyły atą do siebie na odległość, w której zaozynają Jaz od-
ozuwaó wzajemne oddziaływanie Jądrowe, rozpoosyna sie prooes 
dyssypaojl energii, wywołany tya oddziaływaniem. Względny ruoh 



radialny zostaje prawie natychmiast wyhamowany, ponieważ współ-
. czynnik taroia radialnego jest znaoznie większy od współczynni¬ 
ka taroia transwersalnego. Powstaje układ złożony, który rotu-
je« Wskutek działania taroia transwersalnego wzajemne toczenie 
zostaje wyhamowane, niędzy obydwoma jądrami otwiera się Moknon 

przez które następuje przepływ materii* Czynnikiem kontrolują¬ 
cym liczbę przekazanych nukleonów jest czas żyda układu zło¬ 
żonego. V przypadku, gdy układ złożony "żyje" krótko, tj. dy-
soojuje zanim zdążył wykonać oo najmniej jeden pełny obrót -
mamy do czynienia z niewielką liczbą przekazanych nukleonów 1 
stosunkowo niewielką dyssypaoją energii, oo prowadzi do rozkła¬ 
dów masy skupionyoh wokół masy jądra-pooisku i jądra-tarozy. 
Natomiast, gdy układ złożony zdążył wykonać oo najmniej jeden 
pełny obrót przed rozpadem na dwa fragmenty - następuje trans¬ 
fer dużej llozby nukleonów, związany • dyssypaoją znacznej 1-
loćel energii 1 symetrycznym rozkładem masy* Pomiar rozkładów 
maty w obydwu tyoh wypadkach pozwala zatem oszacować skale, oza-
su» związaną • tymi prooesaml. Przyjmując {£- « 32, oraz sza-
cująo ozas pełnego obrotu akładH złesonego m <vSz 10 s 
otrsyasjtys 
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S. Dyssypacja krętu ruohu względnego w zderzenlaoh ciężkich 
Jonów z jądrami atomowymi 

W dotychczasowych roziiażanlaoh, dotyczących pewnych proce¬ 
sów kolektywnych w zderzeniaoh ciężkich Jonów z jądrami atomo¬ 
wymi, mówiliśmy głównie o dyssypacji energii kinetyoznej. Roz¬ 
dział ten poświęcimy natomiast omówieniu zagadnienia dyssypa¬ 
cji krętu ruchu względnego, która nieodłącznie towarzyszy pro-
oesom dyssypacji energii kinetycznej, 

W chwili obeonej najważniejszym źródłem inforaaoji o stop¬ 
niu 1 meobaniźnile dyssypacji krętu jest badanie promieniowania 
gamma, o widmie ciągłym, wyemitowanego w czasie deaksoytacji 
produktów reakcji głębokonleelastycznych [69]. Wprawdzie w os¬ 
tatnich lataoh pojawiła się nowa metoda określenia stopnia dys¬ 
sypacji krętu przez pomiar korelacji kierunkowych fragmentów 
rozszczepienia produktów reakcji - tz«r« "sequential fission" —• 
ale jednak metoda ta jest ograniczona jedynie do ciężkich frs*-
gnientów, które wskutek wysokiego krętu ulegają deekscytacji 
przez akt rozszczepienia. Warto przy tym zaznaczyó, że inter¬ 
pretacja wyników uzyskanyoh tą metodą Jest kontrowersyjna[78-. 
-soj. 

W rozdziale tym przedstawimy wyniki badań promieniowania 
ga-uria, towarzyszącego reakojom głębokonieelastyoznym w zderse*-
nlaoh Cu + Au przy E j ^ « 400 M«V. Badania te przeprowadzono 
na akceleratorze ciężkich jonów AŁICE w Instytuoie Fizyki Ją— 
drowej Uniwersytetu Paris-Sud w Orsąy, Określono stopień dys— 
sypaoji krętu przez pomiar krotnoóol promieniowania gamma oraz" 
podjęto próbę określenia meohanlzmu tej dyssypaoji. 
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5,1 Prooes deeksoytaojl produktów reakcji olezkojonowyoh 
W paragrafie tya przedstawimy krótko najważniejsze inforaa-

oje o prooesle deeksoytaojl produktów reakcji w zderzeniaob 
oleskich Jonów z jądrami atoaowyal. Prooes ten wygodnie aozna 
prseiledsló na wykresie Orovera (81], który przedstawia dopusz¬ 
czalne stany wzbudzone joder atonowyoh o euergll E* w funkojl 
spinu J(fi) (rys. 5«1)« 

Ola danego spinu istnieje w jądrze atoaowys stan o najniż¬ 
szej energii wzbudzenia - stan ten nazywany za O r o v * * [81] 
stanea "yraat", zaó linię łooz^oą te stany - llnl« "yrast". li¬ 
nia ta dzieli płaszczyzny wykresu na dwa obszary: zgodnie z Jej 
definicja Jedynie stany lezaoe ponad tft liniej nogą byó dostęp¬ 
ne w rcakojaob Jadrowyob, 

10 20 30 40 50 60 70 
J(ti) 

Sys. 5*1 lykres Orovera [81] dla deeksoytaojl Jądra atomowe¬ 
go w pobliżu A • 160. - • 
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Prsyjaljay, ie « wyniku reakoji wywołanych prses oleskie 
Jony soataly utworsone Jądra w wyaokloh atanaoh wsbudsonyebf 
ponlewas w reakojaoh jądrowyoh nie aamy aosllwoaol wybrania 
określonego paraaetru sdersenia, prseto atany ta soatały utwo-
rsona w aserokia lakraala kre.tów (obasar sakreekowany na rys. 
5,1). W plerwesej fasie prooaaa deekaoytaojl następuje eaisja 
neutronów. Csąstki naładowane, głównie protony 1 osąstki alfa, 
odgrywaj* snaosn« rolą jedyni* w prooaala daakaoytaojl lakklob 
ja4ar| w prsypadkn j«dar iradnloh i oiętkiob adsiał iob w pro-
oaaia daekaoytaoji jaat saniedbywalny %• wsględu na barier* ku-
loAbowaką* Kasdy naotron unoai a*radnl4 energię «10 la>V i kret 
Mlfi , 1 po ealajl kilka neatron<5w jądro atoaowe znajduje ale. 
w atania laftąoya na wykreaie Qrovara w poblitu linii "yraat"| 
•a aataa atoattnkowo niewielka energię wsbudsenia, ale olągle 
wyaokl krętt Oalasa deekaoytaoja wyaaga prsade wasyatkia ewa-
kuaojl tego krętu. Jednakie rola neutronów jaat ta snaoznle o-
granlosona % powodu bariery oantryfugalnaJ, która w iatotny apo-
aób siniejąca prawdopodobieństwo lott eailajl* Rospoosyna aię dru¬ 
ga fasa prooeau deekacytaojl, w której latotna role odgrywa e-
•iaja proBlenlowanla ganuu Oblloienia Ctrovara [81] wakasuja, 
se obasar, w któryś prawdopodoblonatwo ewdajl promieniowania 
gama równa ale prawdopodoblanatwu aalaji neutronów roapoozy-
na ale dla energii wsbudzenla ponad linie "yraet" równej w pray-
bllseniu energii aeparaojl neutronu. W obasarsa tynt sasnaeso-
nym na rya. 5.1 tłusta, linią, geatorfó posioaów jądrowyob Jeat 
duia i promieniowanie gajama poobodsąoe atąd sa widno oiągłe, 
typowe dla procesów wyparowania. Stanowi je kaskada preojóó dl-
polowyob, znana kaakadą atatyatyosną. Po oalągnleolu linii 
"yrast" rozpoosyna ale trseola fasa prooeau deekaoytaojl, w któ¬ 
rej aą aożliwe jedyni3 prsejtfola widłu* linii "yraat". Są to 
głównie prze j sola elektryocne kwadr upoi owe typu !-*•! - 2 , tsw. 
NE2 stretched?1 tworząoe tsw. kaskadę "yraat", która sbiara pra¬ 
wie oałe natcienie pronieniowania gawaia eaitowanego w prooeaie 
deekaoytaojl, Prooea ten końosy al« aarlą lndywldualnyob prsejtfó 
do atanu podatawowego, tworsąoyoh tsw. kaakade. paaaa podatawo-

73 



Z przytoczonych powyżej rozważań wynika, ze nożna określić* 
kręt jądra utworzonego w reakcjach wywołanych przez ciężkie jo¬ 
ny przez pomiar krotności promieniowania gamma,' wyemitowanego 
w prooesie deekscytaoji. Konieozne 84 przy tym pewne założenia, 
dotyoząoe polowośoi przejść elektromagnetyoznyoh oraz poprawki 
związanej z krętem uniesionym przez wyparowane cząstki, Z pra¬ 
wa zachowania krę tu w procesie deekscytaoji wynika następujące 
równaniet 

<I>-<M|XPi>*EL<M,XS,>;»«n,P,«, (5,1) 
V 

gdzie <I> oznaoza średni kręt jądra utworzonego w reakcji wywo¬ 
łanej przez oiężkie jony, <MY> - średnią krotność emitowanego 
w tym prooesie promieniowania gamma o średniej polowośoi <Py> 
<UV> średnią krotność wyparowanyoh oząstek, z których każda u-
nosi średni kręt <sy> ; v « n, p, « • • 

Równanie (5.1) pozwala wyznaczyć <I> • Od razu trzeba jed¬ 
nak zaznaczyć, że nie wszystkie wielkości występujące po pra¬ 
wej stronie tego równania są znane z dostateczną dokładnośoią, 
a obliozone przy pomocy rónn* (5,1) wartości spinów jąder obar¬ 
czone są błędem systematycznym, który szacuj; się na ok. 20%, 
niezależnie od błędów statystycznych poszczególnych pomiarów. 
Przedyskutujemy teraz nleoo dokładniej poszczególne wielkości, 
występujące po prawej stronie równ. (5,i). 

Bezpośredni pomiar polowośoi promieniowania gamma, poobo-
dząeego z deekscytaoji produktów reakcji ciężkoJonowych, jest 
trudny i skomplikowany. Najczęściej polowośó przejśoia elektro 
magnetycznego określa się przez pomiar rozkładów kątowych emi¬ 
towanego promieniowania gamma* lyniki tych pomiarów wskazują, 
że kaskada statystyozna składa się średnio z 3 - 4 przejść ty¬ 
pu li, saś dominująoa kaskada "yrast" złożona jest główni* z 
przejść "B2 stretched" z pewną domieszką przejść dipolowych 
[82 - 86], 
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Oatatnio opublikowane prac* werateraarga 1 wspśłpraeewnl-
ków [8Tl dotyeaąoe pomiarów wapółoayanikow kemwersji wawsatra-
nej wakasoją aa doić macany ndaiał prsajśś typu m • mlakee-
nergetyosnej oaęśol kaskady "yraat". 

Wasuym śródłem informacji o polewości prsejśó a* rewmlca pe-
•lary czasów ayoia rospadaj%oego alf Jądra* W efremaaj wlak-
asoaol praypadkdw aradnl oaaa ayola dla prsajM alaktraaagM-
tyoanyob Jaat 4 10 paj prsyjaująo aradal« asargif fraajaela ak. 
1 lfeV OlawoDd {T3] i aauwate, aa jadynla praajaela dlyalawa i 
10 -i 100 krotnla praytfplaasoaa prsajaoia alaktryana kwair«p«-
Iowa mą doatataoania aaybkia* 

Ma podstawi* prsytoeaonyob ta lnforaaojl prayjfta, aa w pro-
oaala daakaoytaojl produktów raakojl Cu • An aradnla polowotfć 
wyaaltowanago promieniowania gawaa wynoal <Py> • 1*8 -&• 

Sradnlg 
śradnia llosb« wyparowanych neutronów łatwo oaaaoować sna-
energię wsbudsenia B* Jqdra>prodnktu reakojl. Prayjaljay, 

•godnla z wynikami ponlarów [70] , *• średnia energia klnetyos-
na wyprowanyob neutronów wynoal w prsyblisenlu 2 la>V, sai śred¬ 
nia energia aeparaojl neutronu - 8 lfaV. Wdwoaaa <*n>- Jfó • 
W prsypadko reakoji Cu + Aa pray 1 ^ • 400 lbV odpowiada to 
ok« 10 - 13 wyparowany* neutronom w saleanośel od stopnia dys¬ 
sypacji energii* Ro*wnocaesnle w prsypadku tej reaksji iatnle-
$Ą dane dotyosnoe krotności neutronów, pooł>od84oe a bespośred¬ 
nich pomiarowi Ifenain i współpracownicy podają liosbe. wyemito¬ 
wanych neutronów w reakcji Cu • Aa pray B^^ * 400 M»V równą 
12 - 13 [88] . 

Nia dysponujemy danymi doświadoBalnymi dotyoaąoymi średniej 
wartości krę.tu unoszonego prsea wyparowana neatrony • reakoji 
Ca + Aa. ZaswyosaJ przyjmuje s i ę , te kaady neutron o widmie 
energetycznym wakasująoym na meohanlsm wyparowania unosi śred¬ 
nio 0.5 -7- l.Oft. 
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W przypadku reakoji Cu + Au przy B L A B » 400 ltoV podjęto pró¬ 
bę oszacowania średniej wartosol całktffltego kretn ewakuowanego 
przez neutrony, ponieważ istnieją dane doswiadozalne, dotyozą-
ce poniard* krotnoćol wyemitowanych neutronów w tej reakoji, 
oras ioh rozkładów kątowyoh t88l. Rozkłady te 04 prawie ideal¬ 
nie izotropowe. Zakładając dodatkowo, ze neutrony wyemitowane 
parami, o spinaoh skierowanych w przeolwnyoh kierunkach wzglę¬ 
dem płaszozyzny reakoji, maja ten sam rzut spinu na kierunek 
prostopadły do płaszozyzny reakoji «• można było oszaoowaó ma¬ 
ksymalny kręt unoszony przez wszystkie wyparowane neutrony. 
Wartość ta wynosi 0,5 - 0,6 -li [89]. Dlatego w równaniu(s« i) za¬ 
niedbano poprawki związane z krętem unoszonym przez wyparowane 
neutrony; 

Śregnla kgotnorfó 
Jak jut wspomniano, bariera kulombowska powoduje, ze ecisja 

cząstek naładowanyoh, zwłaszcza protonów i oz. alfa, jest zna-
oznle mniej prawdopodobna w prooesie deeksoytaojl oięzkloh 
produktów reakoji niz emisja neutronów. W przypadku ozastek 
alfa, które unoszą średni kręt 5 - 10 -fi , dodatkowym ozynnl-
kiem wpływająoym na zmniejszenie prawdopodobieństwa emisji jest 
bariera oentryfugalna. Bezpośredni pomiar llozby protonów 1 
ozastek alfa w kolnoydenojl z produktami reakoji ciężkojono¬ 
wych wskazuje, ze rzeozywltfole brednia krotnotfó oząstek nała¬ 
dowanyoh w prooesie. deeksoytacjl produktów reakoji jest małat 
w reakoji ^ E r + 197Au przy B j ^ • 718 lfcV wynosi odpowiednio 
0.15 dla protonów 1 0.23 dla oz* alfa [90]» Dlatego w analizie 
danyoh dotyoząoyoh reakoji Cu + Au zaniedbano poprawki związa¬ 
ne z emisją oząstek naładowanyoh. 

Podsuaownjąos przyjmujemy, ze w przypadku reakoji Cu + Au 
przy My^ m 400 MeV równ. 6.1 sprowadza się do równanlat 

i. (5.2) 
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5.2 Irótki opis aetody poalaru krotnośol promieniowania g. 
Przystąpiay teraz do opisu aetody poalaru krotnośol promie¬ 

niowania gamma. Poalary te zostały wykonane na akoeleratorze 
olęzkich Jonów ALICE w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu 
Parls-Sud w Orsay [96], Szkio paratury pomiarowej stosowanej 
w tyoh poaiiaraoh przedstawia rys, 5,2. W środku komory rozpro-
sseii umieszosono tarcsę AU 9 grubośoi 4<J0 ug/em2 « speojalnej 
ramoe, w której zostało również umocowane źródełko 252Cf przy-
lejone bezpośrednio do lloznika półprzewodnikowego, w ten spo¬ 
sób, by lloznik ten rejestrował fragmenty rozszczepienia w geo-
aetrll 4JT • Źródełko wraz z licznikiem można umieśoió przy po-
mooy odpowiednio skonstruowanego suwaka - dokładnie w położeniu 
tarczy. Układ ten miał za zadanie umożliwić kontrolę dryfu e-
loktronlkl stowarzyszonej z detektorami promieniowania gamma 
oraz ewentualną renormallzację llozby rejestrowanyoh kwantów 
ganaa w oparciu o znaną krotność promieniowania gamma pochodzą¬ 
cego z samoistnego rozrsczepienia Jąder Cf, która wynosi 

> 0*4 lfeV)> % 6,5 [9i], lia to ssozególne znaczenie w po-
miaraoh widma ciągłego, gdy* nawet niewielka niestabilność e-
lektronikl torn liniowego może byó źródłem znacznyolr błędów sy¬ 
stematycznych* W odległości 30 oa od tarozy uaieszozono pod ką-
tea 40° i 85° względem kierunku wiązki dwa teleskopy czasu prze¬ 
lotu TOF. W teleskopaoh tyoh iródłem sygnałów STABff była denka 
folia niklowa (100 ug/ca2) sprzężona z aikrokanałowya powiela¬ 
czem elektronowym. Baza ozasu przelotu w obydwu teleskopaoh 
wynosiła 25 oa, oo pozwalało uzyskać masową zdolność rozdziel-
ozą lepszą nil; 3 aau. w poalaraolt energii przy poaooy detekto¬ 
ra półprzewodnikowego f-ay Orteo o pow, 600 aa , który słuiył 
równooześnle jako śródło sygnałów STOP, uwzględniono poprawki 
związane z tzw. "defektea aaplltady". Poprawki Xmt ebllosone 
z poalarów energii fragaentów saaelstnege rozpada ^^c* wg pro-
oedury Sohaitta [92] wynoesą 2.5* dla produktów głębekealeelas-
tyoznyoh 1 ok* 0.6* dla produktów ąuaslelastyoznyoh, Yekół ko-
aory rozproszeń ualeszozene pięć detektorów prealeaiewsala 
gsaaa (XaJ 3"x3»). Cztery spośród tyoh detektorów znajdowały 

TT 



Ryt. 5*2 Ssklo Aparatury do badania promieniowania gama to-
varsyssooego adersenloa olę&klch jonów % jądrami 
atomowymi. 

s i t v płassosyźnle reakojl, j«d«u - prostopadle do niej . Dna 
d«t«ktory proai*nlo«anla gama let«o« m płassczyźnie reakcji 
•ostały ustiMlone wsptfłllnlowoi detektor, xaznaoxony na rysun¬ 
ku 5*2 literą I tnlessosono pod kąten 60° względes kierunku 
włąski, %*4 detektor osnaosony litera P -pod kątea -13O°« Ta 
ssosegtflna geoaetrla Miała na oelu unołliwlć rosrósnlenie pro-
•lenlevanla gawut enltowanego • lekkiego albo oi«*klego fra-
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gmentu okłada złożonego Cu + Aa. Gdyby promieniowanie gama by¬ 
ło emitowane z lekkiego, o masie zbliżonej do masy jądra-pooia-
ku,'fragmentu, który porueza się pod kątem zbliżonym do kota 
"gracing11 tj. w kierunku detektora B, to wskutek efektów kine-
matyoznych kąt bryłowy tego licznika w układzie ŁAB byłby więk¬ 
szy od kąta bryłowego licznika F 1 wystąpiłaby asymetria zli¬ 
czeń obydwa detektorów* Bfekt ten jest rzędu 4~ [89,93] gdzie 
v oznacza prędkoćó lekkiego fragmentu w układzie ŁAB, co w przy¬ 
padku reakcji Cu + Au przy B L A B « 400 lfeV wynosi 25% - 3S% dla 
produktów głębokosieelastyoznycn. Oozywisole efekt ten nie wy¬ 
stąpi w przypadku, gdy do detektorów B 1 P dotrze promieniowa¬ 
nie gamma, wyemitowane z oiężklego fragmentu (Aw200), który 
porusza się w układzie CM wsdłuż linii prostopadłej do prostej, 
łącząoej oba detektory B i P. Pozostałe dwa liczniki NaJ usta¬ 
wiono pod kątem 150° oraz -105° względem kierunku wiązki, sta¬ 
raj ąo się w ten sposób zapewnię* możliwie równomierne rozmle*z-
ozenie liozników promieniowania gamma w płaszozyżnie reakcji, 
a przez to sredniowanie ze względu na ewentualną asymetrię roz¬ 
kładu kątowego emitowanego promieniowania gamma. Odległość de¬ 
tektorów promieniowania gamma od tarczy wynosiła 40 cm z wyj«t-
kiem detektora PME, który ustawiono w odległoćoi 60 om od tar¬ 
czy. 

Na rys, 5.3 przedstawiono widmo ozasowe z konwertora czas-
amplltuda, którego wejdole START zasilane było sygnałem z de¬ 
tektora E spektrometru czasu przelotu, zai wejóoie STOP - sy¬ 
gnałem z któregokolwiek detektora promieniowania gamma. Ostre) 
maskimum odpowiada kwantom gamma, zaś" niewysokie, szerokie ma¬ 
ksimum - neutronom rejestrowanym w kryształaoh NaJ. Jak widać 
z rys, 5.3 separacja kwantów gamma od neutronów jest zupełnie 
zadawalająca* 

V pomiarach natężenia promieniowania gamma o widmie olągłym 
istotną rolę odgrywa dokładne określenie wydajności detektorom 
promieniowania gamma w całym zakresie energii promieniowania, 
W tym celu wydajność tę zmierzono bardzo starannie przed* w 
ozasle 1 po skonozonej serii pomiarów krotnotfol promieniowania 
gamma, umieszezająo w mlejsou tarczy standardowe źródła kali-
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N 

TO IM 120 1» " B O M Nr kanału 

Bys# 5.3 Widmo ozasowe 41a dwóoh detektorów ganma PILE umiesz¬ 
czonego pod kątem 50° względem kierunku wiązki oraz 
PlfF umieszczonego pod kątem -130 
dobr4 separację neutronów* 

Vldao* wyraźnie 

braoyjne (IAKA) o dokładnie snanej aktywności 1 energii. Wydaj¬ 
ność ta nie jest stała w oały« zakresie energii i rośnie gwał-
tonnle dla nlsklob enercii promieniowania gamma. Dlatego przed 
katdym kryształem NaJ (mieszczono nbsorbeat z miedzi 1 ołowiu 
który "oboinał" niskoenergctyozna. ozęśó widma promienionanla 
gamma, przy osym próg oboięola wynosił 300 keV. 

W ozasie pomiarów rejestrowano przy pomooy nlnikomputera 
POP 11/05 aa taśmie magnetycznej sposobem "zdarzenie do zda¬ 
rzeniu" naste.puja.oe Informacje t • • 

80 



- widna proste wszystkich detektorów promieniowania gamma 
oraz widma koinoydeneyjne "kwant gamma - produkt reakcji*, 

- widma energetyczne i oaaaowe produktów reakcji, 
- różnice ozasów przelotu kwantów gamma i produktów reakcji 

(separacja neutronów). 
Każda z tyoh informacji była identyfikowana przy pomocy kombi¬ 
nacji trseotł bitów, odpowiadających określonej konfiguracji 
konwertorów analogowo-oyfrowyoh aktywnych w danej chwili. Dane 
te były następnie analizowane "off-line" przy pomocy komputera 
IBM 370/136. 

Średnia, krotność promieniowania gawaa wyznaczono przy porno-
oy metody, stosowanej przez Bagemarma i współpracowników [76]* 
Jeśli przez N c oznaczymy llozbę kolnoydenoji "kwant gamma pro¬ 
dukt reakcji", N g - liczbę rejestrowąnyoh produktów reakcji, 
£1 - efektywną wydajność detektorów promieniowania gamma, to 
wówozas t 

•~ = ( 1 - ^ ) y « < M , > i 2 gdy U « 1 , C5.3) 

gdzie <My> oznacza średnią wartość krotności promieniowania 
gaoma. Uierząo koincydencje wielokrotne, można przy pomocy tej 
metody wyznaczyć również wyższe momenty rozkładu krotnośol pro¬ 
mieniowania gamma* W szczególności pomiar kolnoydenoji podwój¬ 
nych Dj k pomiędzy detektorami gamma j oraz k i detektorem pro¬ 
duktów reakcji pozwala wyznaczyć warlanoje. rozkładu ff^ . mamy 
bowiem 

gdzie P(Uy) oznacza funkcję rozkłada krotności promieniowania, 
najczęściej przyjmowanej Jako funkoję Gaussa* 
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5*3 Wyniki badania widma oiągłego promieniowania gamma emito¬ 
wanego w zderzeniach Cu + Au pr*y % » n « 400 ifeY 

Przejdziemy teras do omówienia wyników badania promieni owa-
nia gasną o widmie oiągłym, towarzyszącego procesom głęboko-
.nieelastycznym w zderzeniach Co 4- Aa przy E ^ ^ • 400 IfcV. Wy¬ 
bór tej reakcji podyktowany był przede wszystkim tym, ze prze¬ 
krój czynny na prooeay głębokonieelaatyozne stanowi znaozną 
część oałkowitego przekroją osynnego na reakoje Cv [94]. Be-
akcja ta była badana poprzednio przy energii S ^ ^ « 365 i 
443 UBV ( przy czya ^twierdzono zasadnicze róznioe miąózy sale-
rzonyai wartotfoiaal przekazanego krętu a przewidywany* na pod¬ 
stawie proatyoh modeli fenoawnologicznyoh - atopnien jego dys¬ 
sypacji [95]. Celea szczegółowego zbadania tej rozbieznoćoi 
oraz uzyskania dodatkowych intonacji o rozkładzie oałkowltej 
liozby emitowanych kwantów gama na poszczególne produkty re¬ 
akcji - przeprowadzono pomiar średniej wartoóol krotności pro¬ 
mieniowania gaama oraz wariancji jej rozkładu przy \ j ^ m i W i v&y 

[96], 

5*3*1 Widmo energetyczne promieniowania gamma 

Widmo energetyczne promieniowania gamma emitowanego w zde¬ 
rzeniach Cu + Au przy &ufi • 400 IfeV, w koincydencji z produk¬ 
tami reakcji głębokonieelastycznyoh, przedstawiono na rys.5,4. 
Widmo to zostało zmierzone przy pomocy detektora NaJ, umiesz¬ 
czonego pod kątem -130° względem kierunku wiązki. Celem "obcię¬ 
cia" niskoenergetyoznej składowej rejestrowanego promieniowa¬ 
nia gamma, przed detektorem umieszozono absorbenty z Cu i Pb 
o grubości odpowiednio 3 mm i 1 mm. Próg rejestracji kwantów 
gamma wynosił 300 keV« Przedstawione na rys, 5,4 widmo promie¬ 
niowania gamma, zmierzone w koinoydenoji z rejestrowanymi w te¬ 
leskopie czasu przelotu produktami reakcji głębokonieelastyoz-
nyoh, ma typowy oharakter i można je łatno zinterpretować przy 
pomocy modelu deeksoytacjl jąder, przedstawionego w rozdz.5.1. 
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Rys* 5.4 Widmo promieniowania gamut, zarejestrowane przez de¬ 
tektor PUF inieszozony pod katea -190° wsględea kie¬ 
runku fflnzki w kolnoydanoji s produktaal reakoji gt«— 
bokonieelastycznyota* Strzałkaoi sasnaosooo poł«krał«-
progu detekcji oraz aaksynalna energie pro«lenl««»-
nia gamma n kaskadzie "yraat" obliczony dla dwóch 
granieznyoh przypadków konfiguracji "rolling" 
i "sticking1*. Wg [96]. 



Część wysokoenergetyczna widma, o maxwellowsklm, wykładniczym 
zaniku natężenia se wzrastająoą energią rejestrowanego promie¬ 
niowania gamma, pochodzi od kaskady statystycznej, tj« * rozpa¬ 
du układu złożonego o temperaturze T, którą moSna wyznaczyć z 
nachylenia prostej na wykresie sporządzonym w skali półlogaryt-
mloznejt N(By)/wexp(- -^>). Obliozona stąd temperatura Tsl -
1.5 MeV dobrze zgadza się % wynikami uzyskanymi przez Trautman-
na 1 Anders ona [84,973. 

Przy wyższych energiach promieniowania gamma obserwujemy wy¬ 
raźne maksimum, odpowiadające kaskadzie "yraat". Położenie wy¬ 
sokoenergetycznej krawędzi tego maksimum można obliczyć wg wzo¬ 
ru: 

M»ECW)«#WI-H (5.5) 
gdzie 3" oznacza moment bezwładności rozpadającego się jądra 
atomowego. V przybliżeniu moment ten równa się momentowi bez¬ 
władności kuli o promieniu R « 1,25 x A1' to, gdzie A oznacza 
liozbę masową danego jądra. Natomiast I oznacza początkową war¬ 
tość krętu rozpadającego się jądra, przy czym zakłada się do¬ 
datkowo, że kaskada statystyczna praktycznie nie unosi krętu 
z rozpadającego się jądra* Wartość AEg można oszaoować w 
prosty sposób dla dwóch granicznych przypadków układu złożone¬ 
go: wzajemnego toozenia ("rolling") i sztywnej rotacji całego 
układu złożonego ("sticking"). Sytuacje te przedstawiono sche¬ 
matycznie na rys. 5.5. 

1. Toozenle ("rolling") rys. 5.5a. Przypadek ten odpowiada 
nieskończenie wielkiemu współczynnikowi tarcia poślizgo¬ 
wego, które natychmiast hamuje wzajemny poślizg obydwu 
jąder,Jądra rozpoczynają wzajemne toozenle bez poślizgu: 
prędkość w punkcie zetknięcia, liczona względem nieru¬ 
chomego układu odniesienia wynosi zero. Proste rachunki 
wskazują, ż6 w tym wypadku transfer krętu 

1 nie zależy od stosunku mas obydwu produktów reakojl. 



Rys. 5.5 Graniczne przypadki w zderzeniu ciężkioh Jonów z Ja-
draml atomowymi* a - toczenie bez poślizgu ("rolling") 

b - sztywna rotacja całego układa 
(«stloklngN) 

Po dysoojaoji obydwa fragmenty aajft kręt proporojonalny do 
promieni t 

it 
(5.T) 

gdzie I H L oznaoza odpowiednio kret ciężkiego (H) i lekkie¬ 
go (L) fragmentu o masach odpowiednio równych: Ag i AL. Pod-
stawiająo to wyrażenie do równania 6.5 na energię przejśoia 
w kaskadzie "yrast" otrzymamyi 

(6.7) 
HILU 

\n,a&6, ze w przypadka too&enla maksymalna energia w kaska¬ 
dzie "yra«t» dana Jest przez rozpad lekkiego fragmentuj 

2, Sztywna rotaoja oałego układa ("stioking") rys. 5.5b. 
Przypadek ten odpowiada jytaecji, w której toosenle zostało 
zahamowane, oba jądra "skleiły si«" i rospooa«ły sztywna 
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rotacje jako oalośó z ozęstorfoią w • ¥ tym wypadku prawo 
zaobowania krętu pozwala napisać zwlązekt 

i przekaz krętu zależy na ogół od stosunku mas obydwa fra¬ 
gmentów, przybierając dla syaetryosnego podziała Ag • k^ 
graniczną wartość 2/T. Mamy bowiem s 

1 w przypadku konfigoraojl "sticking" maksymalna energia 
promieniowania gamma w kaskadzie "yrast" Jest taka sama dla 
rozpadu z lekkiego 1 oleckiego fragmentu. 

Na rys* 5,4 zaznaczono strzałkami położenie maksymalnej energii 
promieniowania gamma w kaskadzie "yrast" poehodząoej z rozpada 
jąder z układa złożonego w konfiguracji "rolling" i "sticking"* 
Przedstawione dane doswladozalne wyraźnie wskazują, ze wspomnia¬ 
na kaskada "yrast" pochodzi z rozpada jąder z układu złożonego, 
w którym obydwa fragmenty nie zdążyły się "skleić". 

6*3*2 Anizotropia rozkładu kątowego wyemitowanych kwantów 
gamma w płaszczyźnie reakojl i do niej prostopadle 

Jak juz wspomnieliśmy w rosdz* 5.2., Jedt.i z pięciu detekto¬ 
rów promieniowania gamma umieszczono w płaszozyźnie prostopa¬ 
dłej do płaszczyzny reakojl, wyznaczonej przez kierunek wiązki 
i kierunek emisji produktów głębokonieelastyoznyoh, rejestrowa-
nyob przy pomocy teleskopu ozasu przelotu* Taki wybór geometrii 
miał umożliwić pomiar anizotropii promieniowania gama, pocho¬ 
dzącego z rozpadu jąder o wysokim stopniu uszeregowania spinów* 
Zakładająo bowiem, ze w pomiarze rejestrujemy głównie kwanty 
gamma poobodsąoe od przejćć typu E2 "stretched" z jąder - pro¬ 
duktów reakojl głębokonieelastyosnyoh o znaozn&j dyssypaoji 
krętu, a zatem o wysokim stopniu uszeregowania spinów - możemy 
oozekiwaó znacznej anizotropii w llozbie zllozeń rojestrowanyoh 
w detektorach umlessozonyoh w płassozyźnle reakojl oraz do niej 
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prostopadle. Tymczasem dane doświadczalne uzyskane w reakcji 
Ca + Au badanej przy wszystkich trzech energiach, tj. prey 
Xjjfi — 365, 400 i 443 lfsV wyraźnie świadczą o braku tej anizo¬ 
tropii [95,96], Tytuł** przykładu przytoozyaty tutaj wartość 
anizotropii Ąs.^tr Ni. t gdzie Nj oznaoza llozbe koinoydenojl 
"kwant gamma - produkt reakoji" rejestrowanyoh przy pomocy de¬ 
tektora NaJ loiieazozonego proatopadle do płaazozyzny reakcji, 
a N|j - przy pomocy detektora NaJ znajdująoego się w płaszczyź¬ 
nie reakojij zmierzoną przy B ^ ^ «• 400 IftV, wynoszącą 14%. Aby 
otrzymać' tak siaką wartość anizotropii należałoby przyjąć, że 
powyżej 60% rejestrowanego promieniowania gaaaia poohodzi od 
przejąć typu Bl, oo zupełnie nie zgadza alf z obserwowanymi 
widna*! emitowanego promieniowania gamma (por. rya. 5.4). Bar¬ 
dziej prawdopodobna wydaje alę wysunięta przez Gersbal i współ-
praoowników [95] hipoteza o istnieniu kolektywnych ruohów Jądra 
atomowego, zdolnych generować dodatkowy kr«t, ktdry, dodany do 
kretu przekazanego do Jądra w trakole reakoji, powoduje naru¬ 
szenie uporządkowania spinów. W fizyce rozszczepienia dobrze 
znane aą takie wzbudzenia kolektywne, które generują dorfe* znacz¬ 
ny kret, odpowiedzialny aa etoaunkowo wysoką średnią krotnością 
promieniowania gamma <Mj> ~ 6 - 7 , obserwowaną w samoistnym 
rozszozepieniu Jąder 252Cf [91]. Aby wytłumaczyć to zjawisko, 
Nix 1' śwląteoki [46,47,98] przyjmują, że fragmenty samoistnego 
rozszczepienia wykonują w kanale wyjsolowym drgania torsyjne 
(tzw. "bending mode") wywołane oddziaływanie* pola kulombowskie-
go« Oozywićoie oałkowity kr«t generowany przez obydwa fragmen¬ 
ty jest równy zero (rys. 5.6). Obliczenia wykonane wg modelu 
Moretty [99] wskazują, z* te prooesy kolektywne, Jeśli rzeczy¬ 
wiści* występują równl*z w prooesaoh głębokonleelastyoznyoh, 
zdolne są generować w wypadku reakcji Cu + Au dodatkowy kret 
o wartości 13 Ił, przypadająoy na każdy fragment [95]• Wartość 
ta dobrze zgadza się z wartośoią, którą podają Dletrioh 1 Phabe 
dla prooesów rozszczepienia [100]. Przy okazji nadalenmy, ze 
oszaoowany wg modelu Nixa (46,47] okres drgań typu "bending** 
dla układu Cu + Au przy *,.« » 400 V»V wynosi ok, 8,3X1<JT22 S, 

JUA0 A,| 
natomiast ozas pełnej rotaojl układu wynosi ok. 5x10 * a, Jest 
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Bending 

Bending 

By a, 5.6 Xolaktywna sposoby narnssania uporsadkowania spinów 
w prooasaen gtabokonlaalaatyesnyoht t«n. "bonding 
•oda". V praypadkn Ja4ar afaryosnyoh tan rodsaj 
dread kolaktywnych Jast sdaganarowany. Ig [99]« 

satas «yatarosaj4oo dingo, by uaosllwic' vebudsania oscylacji 
tago typu. 

PodsusKijayt aprowadsanla kolaktywnyob spoiobów narussania 
uporządkowania spinów • taw. "banding soda" - poswala baa tru¬ 
du wyjaśnić bardso akabą anlaotroplt roafcładow kątowyoh promie¬ 
ni ow ani a gasaM rajastrotfanago w płaaaoayini* raakojl oras pro-
atopadla do nlaj. Jak ał« praakonaay, sałoaania to nia Jaat 
sprsaoana s innyal faktaatf. doawladosalnyai, obaarwowanyai w ba¬ 
dani aoh proalanlowanla gaaaa Whbndaonago w sdarsaniaoh Cu+Au. 



5.3*3 Średnia wartorfó krotnośoi promieniowania gamma i wa» 
rlanoja jej rozkładu 

Stosująo opisaną w rozdz. 5,2 metodę wyznaczania średniej 
wartości krotności emitowanego promieniowania gamma oraz wariant 
oji jej rozkładu, otrzymano następujące wyniki dla zderzenia 
Cu + Au przy Bj^u * 400 lfeYt 

Tabela 5.1. 

Kąt obserwaojl 
fragmentu 6 <Ut> 

63 

12.S * 0.4 

13.8 * 0,5 

11.37 

6.T8 

Przytoczone tu wartości średnie krotności promieniowania gamma 
odpowiadają średniej liczbie kwantów gamma wyemitowanyoh przez 
obydwa fragmenty w ozaaie reakcji, Wartości te zoatały otrzy¬ 
mane, uwzględniając poprawki, związane z niewielką anizotropią 
w rozkładach kątowych emitowanego promieniowania gamma, zarów¬ 
no w płaszczyźnie reakcji, Jak 1 prostopadle do niej. 

Podane w tabeli 5.1 wartości wariancji otrzymano przy zało¬ 
żeniu gaussowskiego rozkłada krotności promieniowania gamma. 
Założenie to wydaje się być uzasadnione w świetle danych doty-
cząoych liczby koincydencji potrćjnyob, rejettrowanyoh w tym 
pomiarze. Przyjmując gaussowski kształt rozkładu krotnorfol pro¬ 
mieniowania gamma, otrzymamy liczbę ok. 20 spodziewanyoh koin¬ 
cydencji potrójnych, oo można porównać* z 17 koinoydencjaml po¬ 
trójnymi, zarejestrowanymi w czasie tego pomiaru* Jednakie li¬ 
czba ta jest zbyt mała, by można było otrzymać wiarygodne in¬ 
formacje o wyższym momenoie (tzw. "skewness") rozkładu krotnoś¬ 
ci promieniowania gamma* 
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5.3.4. Zalesnorfó średniej krotnotfol promieniowania gama od 
stopnia dyssypaoji energii kinetyosnej produktów re¬ 
akcji głe.bokonieelastyoenyoh 

Ha rys. 5.7 prssed stawi ono salesnotfó średniej wartotfol krot¬ 
ności promieniowania gama <1IY> towarsycsftoego prooeaoai gł«-
bokonieelastyomiym, w funkcji oałkowltej energii kinetycznej 
produktów reakcji BCT (1*»V) rejestrowanych pod ka,te« ©JJ^- »3 
Zale&notfó tę przedstawiono dla ustalonego stosunku nas produk¬ 
tów reakcji - ^ , gdzie 1^ L oznaczajn odpowiednio: mas« oles¬ 
kiego (H) 1 lekkiego (L) fragnentu, gdy* średnia wartość" krot¬ 
ności <lfY> promieniowania gassa zalety takte od wspomnianego 
stosunku nas* 

2 0 -

I i i " 

1 1 

f I 
I 

1 

1 

63* 

IO¬ 

WO 150 200 250 E C T { M e V ) 

Rys. 5.7 Zaletnotfó tfredniej krotnoćoi promieniowania gamma 
<lfy> od całkowitej energii kinetycznej produktów 
reakcji BCT (lf»V). Wg [96]. 
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Na rys. 5.7 wyraźnie widoczny jest początkowy gwałtowny 
wzrost średniej wartości krotnośoi promieniowania gamma wraz ze 
wzrostem stopnia dyssypacji energii kinetycznej fragmentów. Na¬ 
stępnie, po wytłumieniu ok. 50 MeV, średnia wartość* krotności 
stabilizuje się, pozostając niezmienni), w szerokim zakresie e-
nergii. Tego typu przebieg zależności średniej wartości krot¬ 
ności promieniowania gamma od stopnia dyssypaojl energii klnę-
tyoznej obserwowano we wszystkich pomiarach, wykonanych przy 
energii Bj^g * 3 6 5» *°0 * *43 u*v» Zupełnie podobny przebieg 
zaobserwowali ostatnio [101,102] badając krotność promieniowa¬ 
nia gamma emitowanego w reakcji Kr + Sm przy \j^m^° lfeV« 

Wstępne obliczenia wykonane przy użyciu modelu dyfuzji No-
renberga 1 współpracowników wskazują, że można w ramach tego 
modelu opisać poprawnie wielkość średniej wartośoi <liY> krot¬ 
ności promieniowania gamma w obszarze nasycenia, natomiast nie 
udaje się poprawnie opisać w ramach tego modelu, początkowego 
wzrostu <Uy> ze wzrostem stopnia dyssypaojl energii kinetyoz¬ 
nej [89], Przyczyną tyoh trudnośol może być odmienny mechanizm 
dyssypacji energii w początkowej fazie zderzenia* Jak wskazują 
obliozenia Bro.wna i innyoh [103] w obszarze energii wzbudzeń 
do ok* 100 UeV rozciąga się funkcja mocy gigantycznych rezonan¬ 
sów multipolowych niskiego rzędu, Wydaje się, że wzbudzenie w 
kanale wejściowym reakcji tyoh rezonansów może być odpowiedzial¬ 
ne za początkową fazę dyssypaojl energii* Do tej pory jednak 
brak przekonywujących danych doświadczalnych, przemawiających 
na korzyść tej hipotezy* 

5*3*5 Za2e£ność średniej krotności promieniowania gamma od 
•toounku mas produktów rtakoji 

Na rys« 5*8 przedstawiono zależność transferu krę tu Al, 
obllozonego ze zmierzonej średniej wartośoi promieniowania 
gamma wg relaoji A l « 1.8H <k**> - w funkoji parametru asy¬ 
metrii ^- , gdzie UJJ Ł oznaosają odpowiednio masę olężklego 
1 lekkiego produktu reakojl* Linią olągłą saznaozono graniczne 
wartości transferu krętu, obllosone dla wzajemnego toczeni* 
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40* 

a> 

Syq. 5,8 Zależność zmierzonej wartosoi transferu krętu od pa¬ 
rane tru asymetrii nas produktów reakcji* Linią cią¬ 
gła przedstawiono obliczone wartości transferu krętu 
dla konfigU/*ao.1i too^enla (""rolling") i sztywnej rc-
taoji ("sticking"). Vg [96]. 

( A l r o U ł n g ) oras sztywnej rotąoji całego układu ( A l a i l o k l B g ) . 
Punkty do4wl0dosalne dotyosą produktów reakojl o całkowitym 
stopniu dyssypao.1l energii kinetycznij. 

Nawet pobieżny rssut oka na rye, 5.8 wystarcza, by przekonać 
się, 2e dane do<wladosalne wykazują tencTmoje umiany w funkcji 
paranetru asymetrii w zupełnie przeolnnym kierunku, niż wska-
«ij4 obliozeni*. Równocześnie bezwzględne wartotfol przekazu 
krętu A 1 dl* paranetru asyoetrll poniżej wartości poozatko* 
wej równej 3.13 - są wyraśnle za wysokie w porównaniu z obli-
ozenlani. Jedynio wokół początkowej wartości paranetru asyme-
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tril zmierzona wartość przekażą kręta zgadza się E wartotfolą 
obliczoną dla konfiguracji "rolling*. Rozbieżność ta nie mose 
wynikać s błędnego oszacowania średniej polowośol przejść gam¬ 
ma, gdy* aby przywrócić zgodność danyoh doświadczalnyob z obli¬ 
czeniami należałoby przyjąć, te w kaskadzie "yrast" ponad 60% 
natężenia poobodzl od przejąć typu El, eo Jest zupełnie nie do 
pogodzenia z obserwowanym widmem promieniowania gamma.(por. 
rys* 5.4), Podobną rozbieżność zaobserwowano dla badanego ukła¬ 
du przy B Ł A B* 368 1 443 U»V. 

Przedstawione tu rozbiesnośol przewidywali, opartyob o proste 
aoddle dyssypacji krętu, 1 danyoh doświadczalnych są niejasne 
i trudne do wyjaśnienia. Wysunięta przez Geraohel i współpra-
oowników w praoy [95] hipoteza, ze dodatkowy przekaz krętu spo¬ 
wodowany jest przepływowi masy między, obydwoma Jądrami - mino, 
ze nie doszło do "sklejenia" i utworzenia okna między nimi -
Jest trudna do przyjęoia. Hipoteza ta przewiduje dodatkowo 
wzrost przekazu krętu ze wzrostem czasu, w którym oba jądra 
pozostają w kontakoie. Zatem należałoby spodziewać się występo¬ 
wania zależnoś*ol stopnia transferu krętu od kąta obserwacji. 
Dla badanego układu takie dane doświadozalne do. tej pory nie 
istnieją. 

Skończona, przy tym dość znaczna wartość* warlanoji rozkładu 
krotności promieniowania gamna, którą obserwuje się w omawia¬ 
nym układzie, sugeruje, że występują tu fluktuacje statystycz¬ 
na. Źródłem tyob fluktuaojl jest sprzężenie kolektywnych sto¬ 
pni swobody z wewnętrznymi stopniami swobody, które odgrywają 
rolę kąpieli cieplnej, poohłaniająoej w sposób nieodwracalny 
energię i kret od zewnętrznych, kolektywnyoh stopni swobody 
[104,105]. Równocześnie przebieg energii potencjalnej, obliczo¬ 
nej dla układu Cu + Au w ramach modelu kroplowego w funkcji pa¬ 
rametru asymetrii Mg/M^ wskazuje, że produkty reakcji o para¬ 
no tr och asymetrii większyoh od wartośol poozątkowej, równej 
3.13, mogą wystąpić jedynie jako rezultat wspoanianyoh Juktu-
aojl statystyoznyoh, gdyż układ Cu + Au wykazuje wyraźną ten-
denoję do ewolucji w kierunku symetryoznego podziału [95]. Za¬ 
tem w przypadku tyoh produktów transfer krętu związany jest 
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z zupełnie Innym mechanizmem - tj, a występowaniem fluktuaoji 
. statystycznych. Natomiast w przypadka produktów o parametrze 
asymetrii mniejszym od wartości początkowej, oprócz wspomnianych 
fluktuacji statystyoznyob - występuje normalny transfer krętu 
powiększony o wspomniane ruchy kolektywne jądra, które generują 
dodatkowy kret (tzw, "bending mode"). 

Oczywiście, przedstawione tu argumenty mają jedynie charak¬ 
ter jakośoiowy, niemniej wspomniane efekty mogą przywróoló 
zgodność danyob doświadozalnyoh i obliozeń teoretycznych, gdyż 
wpływają na zmianę obliczonych wartości w dobrym kierunku. Dal¬ 
szy postęp w rozwoju modeli dyssypecjl, uwzględniających rolę 
fluktuacji statystycznych, powinien umożllwió przeprowadzenie 
analizy w sposób bardziej ilościowy* 

5.3.6 Rozkład średniej krotnośol emltowanyoh kwantów gamma 
na poszczególne produkty reakcji 

Do tej pory mówiliśmy jedynie o średniej wartości krotności 
promieniowania gamma emitowanego łącznie przez obydwa produkty 
reakcji* Obeonle przedstawimy dane doświadczalne, wskazujące 
na możliwośó rozkładu tej wielkośol na poszczególne produkty 
reakcji. Jak Ju* wspomnieliśmy w rozdz. 5.2 dwa spośród czte¬ 
rech detektorów lezących w płaszczyźnie reakcji ustawiono napół-
liniowo: pierwszy z nich (PłŁE) ustawiono w kierunku lotu lek¬ 
kiego fragmentu^ tj. pod kątem ok. 50° względem kierunku wiąz¬ 
ki , drugi zaś (PMIf) pod kątem 180° względem pierwszego tj. 
pod kątem -130° względem kierunku wiązki. Wskutek efektów ki-
nematycznyoh, związanych z transformaoją kątów bryłowych oby¬ 
dwu detektorów z układu laboratoryjnego do układu środka masy, 
winna wystąpió różnioa w liczbie zliczeń promieniowania gamma 
rejestrowanego, przez te detektory - jeśli promieniowanie to 
jesi emitowane przez lekki fragment, poruszający się w kierunku 
detektora Plti& Natomiast,, Jeśli źródłem promieniowania gamma 
Jest ciężki fragment, poruszający się w przybliżeniu prostopa-
die do kierunku lotu lekkiego fragmentu - wspomniany efekt nie 
wystąpi. Na rys. 5,9 przedstawiono stosunek liczby zliozeń 
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Rys. 5.9 Ewolucja stosunku zliczeń detektora umieszczonego 
w kierunku lotu lekkiego fragmentu (PUE) do liczby 
zliozeń detektora umieszczonego w przeoiwnym kie¬ 
runku (PMF) w funkcji parametru asymetrii mas pro* 
duktów reakojl. Wg [96]* 

kwantów gasną rejestrowanyoh przez lloznik uaieszozony w kie¬ 
runku lotu lekkiego fragmentu (PU.Q do liczby slloseń rejestro¬ 
wanych przez detektor unieszozony w przeolwnya kierunku (PMF). 
Mimo, że granioe błędów dośwladozalnyoti są doćó znaczne widaó, 
ze wspomniany efekt rzeezywlćole występuje, Równoozesnle na 
rys, 5.9 zaznaczono linią przerywaną wartorfó tej asymetrii, 
spodziewaną w dwóoh granioznycb przypadkaoh konfiguraoji "rol¬ 
ling11 oraz "stioking1** Przedstawione dane doświadozalne, a w 
szczególności ewolucja asymetrii sliezeń w funkcji parametru 
asymetrii aas produktów reakojl MgA^ sdaja «i« potwierdzaó 
wspomnianą uprzednio hipotezę,wg której układ Cu»Au rozpadł si« 
przed osiągnięoiem konfiguraoji "stioking". 



6. Podsumowanie 1 zakończenie 

W pracy tej przedstawiliśmy niektóre zagadnienia, związane 
z dyssypaoją energii kinetycznej i krętu w zderzeniach ciężkich 
Jonów z Jądrami atomowymi* Zwrócilisny uwagę na powszechność 
tego zjawiska, które występuje nie tylko dla bardzo olęlkloh 
układów, jak np* w zderzenlaoh Cu + Au przy E^g « 400 UeVf leoz 
także obecne jest w zderzeniach lżejszych Jonów i przy niższych 
energiach - np. w zderzeniach S + Ti przy E ^ * 130 MaV« Me¬ 
chanizm tej dyssypaojl nie Jest jeszoze dobrze poznany* Wydaje 
się, że przynajmniej w niektórych przypadkach układów niezbyt 
ciężkich, dyssypacja ta jest wynikiem transportu materii przez 
"okno* utworzone w trakcie zderzenia, między obydwoma partnera¬ 
mi. V tym przypadku stopień dyssypaoji energii 1 krętu zależy . 
od czasu w którym obydwa jądra pozostają w kontakcie,Jeśli czas 
ten jest wystarczająco długi, aby układ złożony dokonał oo naj-
aniej jeden pełny obrót, to w tym wypadku obserwujemy produkty 
reakcji o całkowitym stopniu dyssypacji energii kinetycznej tj. 
o energii kinetycznej równej energii potencjalnej kuloabow3kie-
go odpychania - podobnie, jak to występuje w procesach rozszcze¬ 
pienia. W tym przypadku rozkłady kątowe mają kształt opisany 
funkcją ~sin" ©CM. Stąd nazwa tych procesów: rozszozepienio-
podobne (fission-like,quasi-fission). Natomiast, gdy czas życia 
układu złożonego jest krótszy od czasu pełnego obrotu, obser¬ 
wujemy produkty reakcji mające różny stopień dyssypacji energii 
kinetyoznej i rozkłady kątowe o maksimum, przypadającym w po¬ 
bliżu kąta "grazing". Jednakże w obydwu tyoh przypadkach mecha¬ 
nizm dyssypaoji energii kinetycznej jest podobny: mamy tu do 
czynienia z nieodwracalnym przepływem energii i krętu od zew¬ 
nętrznych, kolektywnych stopni swobody do wewnętrznych stopni 
swobody* 

W tej chwili trudno rozstrzygnąć, czy w procesach rozszcze¬ 
pieni opodobnych mamy dó czynienia z utworzeniem układu złożone-
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go, który osiągnął pełną równowagę termodynamiczną. Istniejące 
dane doświadozalne nie pozwalają bowiem stwierdzić, czy obser¬ 
wowane produkty reakcji rozazózeplenlopodobnycb pochodzą z roz¬ 
padu jądra złożonego, utworzonego w reakcji fuzji. Główna przy¬ 
czyna tkwi w tym, te większość danych doświadczalnych pochodzi 
z pomiarów lnkluzywnych, w któryoh obserwuje się tylko jeden 
olęzki fragment, V najbliższym ozasie zostaną wykonane w Darm-
sztacle pomiary korelacyjne przy pomooy dużyoh (im x im) detek¬ 
torów pozyoyjnyoh, w których zamierza się rejestrować wszystkie 
naładowane produkty reakcji, a także ioh rozkłady kątowe zarów¬ 
no w płaszczyźnie reakojl, jak 1 poza nią. V szczególności po¬ 
miary korelacji kątowych i energetycznych cząstek alfa, towa-
rzysząoyob produktem reakcji rozszczepieniopodobnyoh, winny roz¬ 
strzygnąć, z jakiego stadium na drodze do równowagi termloznej -
nastąpił rozpad układu złożonego. 

Wiele lnformaojl o meoaanizmle reakcji można otrzymać z roz¬ 
kładu masy produktów reakcji, V praoy zwróolliśmy dodatkowo 
uwagę, że analiza tyob rozkładów masy umożliwia definloję "ze¬ 
gara", pozwalająoego dokonać pomiaru skali ezasu różnych proce¬ 
sów, W szczególności, analizując rozkłady masy produktów reak¬ 
cji w zderzeniach S + Ti przy E ^ • 130 IfeV stwierdziliśmy, ze 
czas związany z reakoją transferu wlelonukleonowego o niewiel¬ 
kim stopniu dyssypaoji kinetycznej Jest co najmniej dzleslęolo-
krotnie dłuższy od czasu prooesów rozszozepieniopodobnyoh, o 
pełnej dyssypaoji energii kinetycznej* 

Przedstawione w tej rozprawie dane doświadozalne, dotyczące 
dyssypacji krętu w prooesaoh głębokonieelastyoznyoh, uzyskane 
z badania promieniowania gamma towarzysząoego tym prooesom, 
świadczą wyraźnie, *e prooesy te przebiegają w sposób bardziej 
skomplikowany, nit wynikałoby to z prostyoh modeli fenomenolo-
gicznych. Wyniki badń wskazują wyraźnie, że w przypadku zderzeń 
bardzo olężkioh układów - nie dochodzi do "sklejani*" się oby¬ 
dwu partnerów, W takim wypadku trudno sobie wyobrazić, by dys¬ 
sypacja energii i krętu byłą spowodowana transportem materii, 
jak sugeruje model KOrenberga 1 współpracowników, BaoMJ należy 
spodziewać się zupełnie innego meohanlzmu dyssypaoji energii. 

»T 



W świetle ostatnich badań można przypuszczać, że oo najmniej 
w pierwszej fazie zderzenia energia kinetyczna ulega dyssypacji 
wskutek wzbudzenia gigantycznych rezonansów multipolowyoh. "Gru¬ 
ba" struktura, obserwowana w widmach energetycznych produktów 
głębokonieelastycznycnspootiodzęcych z reakcji Ca + Ca badanej 
n Orsay przyE^g * 400 MeV [106-108] oraz skorelowane z nią oscy¬ 
lacje w zależności średniej krotnosoi promieniowania gamma, to¬ 
warzyszącego tym procesom - w funkoji stopnia dyssypaoji energii 
wydają się przemawiać na korzyść tej hipotezy. Nowe doćwiadoze-
nia planowane na najbliższą przyszłoid w Orsay i w Darrasztaoie 
winny rozstrzygnąć to niezmiernie interesujące zagadnienie* 



Na zakończenie pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim, którzy przyczynili s ię do powstania tej rozprawy. 

Serdeoznie dziękuję Profesorowi drowi Adamowi Strzałkowskle-
mu za bardzo życzliwy stosunek do autora tej pracy, stałe za¬ 
interesowanie jej postępami oraz za wiele cennych uwag krytycz¬ 
nych* 

Materiał doćwiadozalny, stanowiący podstawę tej rozprawy, 
został zebrany podczas pobytu autora w Instytucie Fizyki Jądro¬ 
wej Uaxa Plancka w Heidelbergu oraz w Instytucie Fizyki Jądro¬ 
wej Uniwersytetu Paris-Sud w Orsay. Pragnę wyrazić moje serdecz¬ 
ne podziękowanie Dyrektorom obydwu Instytutów: Profesorom 
P.Brixowi i U.Schnidt-Rohrowi z MPI w Heidelbergu oraz Profeso¬ 
rowi U,Lofortowi z Orsay za umożliwienie mi przeprowadzenia po¬ 
miarów na akceleratorach oiężkioh jonów. 

Szczególnie pragnę podziękować moim kolegom z MPI w Heidel¬ 
bergu, doktorom; J.Barette, P.Braun-łiunslnger, CK.Gelbke, 
D.Fick, B.Grosse, H. L.Haraey, I.Tserruya, Th.Waloher oraz kole¬ 
gom z INP w Orsay doktorom U.Der1anger, D.Chapoulard, lf,A.De-
leplanque, C.Gerschel, Fr.Hanappe, Ch.Ngo, N.Perrin, B.Taaain 
za codzienną pomoc przy pomiarach, przyjaoielskl stosunek i wie¬ 
le cennych dyskusji 1 uwag. 

Dziękuję także Docentowi drowl Lucjanowi Jarczykowi, Kiero¬ 
wnikowi Zakładu Fizyki Jądrowej 1 Jej Zastosowań Instytutu Fi¬ 
zyki Uniwersytetu śląskiego w Katowicaoh za umożliwienie mi wy¬ 
konania tej pracy, życzliwe zainteresowanie jej przebiegiem 
oraz za wiele cennych uwag. 
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