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1. Wstęp 

Reakcje ciężkich jonów z jądrami atomowymi są od kilkunastu 
lat zarówno eksperymentalnie jak i teoretyoznie intensywnie bada¬ 
ne przyozyniająo się w znacznym stopniu do rozwoju wiedzy o włas-
nośoiach jąder oraz do zrozumienia oddziaływania jądro-jądro. 
V reakojaoh z oiężkimi jonami dla energii powyżej bariery kulom-
bowskiej (E _ X 2 V

B ) najbardziej prawdopodobnym procesem jest 
reakcja fuzji. Proces reakoji fuzji jest w zasadzie opisany 
przez model reakoji przebiegająoej przez stadium jądra złożonego, 
który został stworzony i zbadany przy oddziaływaniu lekkich cząs¬ 
tek (A^T k) z jądrami atomowymi [1-5]« 
V reakcjach z oiężkimi jonami występują jednak pewne trudności 
w opisie doswiadozalnyoh irzywyoh wzbudzenia na fuzję. 
Dopiero w przypadku reakoji z oiężkimi Jonami, gdzie istnieje 
możliwość uzyskiwania bardzo wysokich krętów ruohu względnego, 
nawet przy stosunkowo niskich energiach, stwierdzono wyraźne 
ograniczenia kretowo na utworzenie jądra złożonego. 

Wielkość przekroju czynnego na fuzję fl*. jest na ogół 
mniejsza od oałkowitego przekroju czynnego na reakoję (?-., przy 
czym ta różnica zależy od rodzaju jonów oraz energii względnego 
ruohu w kanale wejściowym. 

Dla małych energii zwykle <T_ ^ (TU o nie więoej niz 20?J 
[6-8J. Jednak w pewnyoh przypadkach już w pobliżu bariery kulom-
bowskiej Vfl, znaozną rolę odgrywają reakoje bezpośrednie, które 
powodują, że (T- osiąga tylko 60J« - 70£ przekroju na reakcje 
[9,10]. Ten fakt jest wyraźnie widoozny dla reakoji fuzji jonów 



^Be z jądrami atomowymi, badanych ostatnio przez grupę Kraków -
Katowio© - Zurich [11-16], 

Dla większych energii E _ ), 2'?-, przekrój czynny na fuzję 
o •in»7' __ o 

CVua jest bardzo silnie ograniczony. Jego wartość przestaje 
wzrastać, a nawet maleje, mimo ze przekrój czynny na reakcję da¬ 
lej rośnie. Dla lekkioh systemów oiężkich jonów przekrój czynny 
na fuzję <Tfua przy energiaoh E Q m#]^5'VB, osiąga mniej niż 50# 
przekroju czynnego na reakcję <TL M7-2O], 

Wśród modeli i hipotez ograniczających przekrój czynny na fu¬ 
zję należy wymienić przede wszystkim prace Kaufmanna i Volfganga 
[21], Vilezynskiego [22,23]. Bassa [2*1,25], Grossa i Kalinowskia-
go [26], Leforta [27,28], Glasa i Mosela [29] oraz Toneeva 
i Schmidta [55]. 
Modele te wiążą prooesy fuzji z pewnymi własnościami potencjału 
oddziaływania. Są to próby, które wiążą wprawdzie fuzję z poten¬ 
cjałem oddziaływania, jednak brak w nich pełnej konsekwencji, 
tzn. potencjały oddziaływania jądro-jądro nie są wykorzystywane 
równooześnie do opisu rozpraszania elastycznego. Vydaje się, 
ze rozpraszanie elastyczne'w przypadku oięzkich jonów zawiera 
ilośoiowe informacje nie tylko o całkowitym przekroju ozynnym 
na reakcję tfR, ale także informaoje o fuzji. 
Fakt ten jakościowo widać na wykresie Yegnera [30], przedstawia¬ 
jącym wartości różniozkowego przekroju czynnego elastyoznego roz¬ 
praszania Ĝ |/GT|mty, vfunkcji odległości najmniejszego zbliżenia, 
obliczonego z klasycznej trajektorii ruchu w polu kulombowskim. 
Na wykresie Wagnera rys.1.1 dla analizowanego w pracy przypadku 9 28 Be + Si można wyróżnić dwa obszary: obszar tzw. silnej absorp-
oji i drugi obszar, gdzie absorpcja jest wyraźnie słabsza. 
Dla oddziaływania bardzo słabo związanego jonu ^Be z jądrami Si 
rozdzielenie obszarów absorpcji jest wyjątkowo wyraźnie widoczno, 
gdyż procesy reakoji bezpośrednich, nawet dla małyoh energii od¬ 
działywania, są w tym przypadku znaczne [12,13]. 
Dla porównania na rys. 1.1 przedstawiono wyniki dla silnio zwią¬ 
zanych jonów 0 + Si [31]. V tym przypadku na wykresie 
Vegnera widać jeden obszar silnej absorpoji. 
Można wie przypuszczać, ze potencjał opisujący elastyczne rozpra-



szaaie zawiera również możliwości opisu procesu fuzji (silnej 
absorpcji). 

u 

Hys. 1.1 Vykres ifegnera dla rozpraszania elastycznego Be •
28Si 

oraz 16 •*8Si. 

Celem tej pracy Jest ilościowe powiązanie procesów fuzji 
z rozpraszaniem elastycznym, ten,, pokazanie, ze potencjał oddzia¬ 
ływania jądro-jądro, który dobrze opisuje rozkłady kątowe elasty¬ 
cznego rozpraszania, równocześnie opisuje procesy fuzji* 
Dla wykazania tego faktu wykorzystane zostały pomiary rozkładów 
kątowych widm en<»rgetyoznyoh lekkich cząstek naładowanych, jako 
produktów reakcji °Li + °Sif yBe ł-"°Si oraz C + °Si uzyskane 
przy pomocy tandemu w Laboratorium Fizyki Jądrowej Politechniki 
Federalnej ETH w Zurichu we współpracy z Instytutem Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytatea Fizyki Uniwersytetu 
śląskiego [11-16], a także poaiary rozkładów kątowych i energe¬ 
tycznych ciężkich produktów reakcji 0 +1 0f

 1 0 • C uzyskane 
w czasie pobytu w Sekcji Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Monachijs¬ 
kiego w Garohing [32,36]* 
2 pomiarów tych wyznaczono przekroje czynne fuzji w f|tB dla po¬ 
wyższych układów ciężkich Jonów, • 

Wnioski przedstawione w tej pracy są wynikiem badań dotyoeą-
oych opieu procesu fuzji, kaskadowej deekseytaeji Jądra 



go oraz elastycznego rozpraszania v reakojaoh s ciężkimi Jonami. 
Korzystając z literaturowych danych doswiadoaainycL 9ls.sty= 

oznego rozpraszania i przekroju czynnego na fuzje rozszerzono 
badania opisu fuzji również na oiezsze układy piezicioh Jonów: 
t60 +2lłM«, 16O + 4 0Ca, 2 V +32s oraz ^ C l +

6 2Ni. 
Uzysicane wyniki pokazują, ze fuzja opisana Jest przez potencjał, 
Jeżeli dysponujemy fizyoznie dobrym potencjałem opisująoya elas¬ 
tyczne rozpraszanie. Vydaje «ie, ze najlepszym potenoJąłem od¬ 
działywania Jądro-Jądro Jest potenoJał Satohlera [33-35],uzys¬ 
kany metodą podwójnego foldingu przy pomooy zastosowania możli¬ 
wie realistycznego potencjału oddziaływania nukleon-nukleon oraz 
możliwie realistycznego rozkładu gestoioi materii Jądrowej* 



2. Reakcje fuzji ciężkich jonów z jądrami atomowymi 

Reakcja fuzji jest procesem w którym wyróżnić można dwa etapy* 
V pierwszej fazie reakcji w wyniku silnej wzajemnej penetraoji 
jonów -- następujo fuzja - jony tracą swą indywidualność i formuj* 
się wzbudzone jądro złożone o określonej energii wzbudzenia 
i określonym przez układ wejściowy rozkładzie spinów. V prooesie 
formowania się jądra złożonego w oddziaływaniu, bierze udział duża 
liczba stopni swobody jąder. Proces ten trwa tak długo, aż osią¬ 
gnięta zostanie równowaga statystyczna układu złożonego. 
Druga faza reakcji fuzji polega na deeksoytaoji tak utworzonego 
jądra złożonego poprzez emisję lekkich cząstek: n, p, d, (X, ltd. 
oraz rozpad do niższyoh stanów energetycznych poprzez promienio¬ 
wanie Y . Wyparowanie lekkich cząstek z wysokowzbudzonego jądra 
złożonogo prowadzi do powstania jąder, które na ogół są na tyle 
wzbudzone, że rozpadają się dalej w kolejnych kaskadaoh poprzez 
lekkie cząstki oraz przejśoia y. Dla bardziej oiężkioh układów 
jonów, nawet przy niezbyt wysokich energiach, możliwy jest rów¬ 
nież rozpad poprzez rozszczepienie na dwa ciężkie fragmenty [ 7]• 

2.t. Statystyczny model formowania i kaskadowej deeksoytacji 
jądra złożonego w reakcjach fuzji 

Rozpad jądra złożonego jest w zasadzie dobrze odtwarzany 
przez statystyczny model doekscytacji kaskadowej [37-43], 
Podstawy modelu statystycznego reakcji podane zostały w pracach 
N. Bohra [!], Bethe [2] oraz Veisskopfa [ 3] . Model ten zos¬ 
tał rozwinięty przez Volfensteina [ k] oraz Rausera i Feshbaoha [5). 

Całkowity przekrój czynny na reakcję X(A,b)Y przebiegającą 
przez stadium jądra złożonego /u zapisujemy jako iloczyn dwóch 
wielkości: 

11 



gdzie a i ft charakteryzują stan układu przed i po reakcji, 
(ft (ex) Jes* przekrojem czynnym na utworzenie jądra złożonego yu 
- crsyli na fuzje układu (X . B./j{(i>) jest prawdopodobieństwem 
rozpadu jądra złożonego ju przez kanał &. Po emisji oząstki b 
powstaje jądro końcowe Y w określonym stanie {Ey, Iy). 

Zajmować się będziemy tylko przypadkiem reakoji ( oo jeat 
charakterystyczne dla ciężkich jonów), w której jądro złożone 
znajdzie się w stanie nakrywania się dużej liczby stanów jądro¬ 
wych ( średnia szerokość poziomów <P]> jest większa od ich śred¬ 
niej odległośoi <D> pomiędzy nimi). 
Rozróżnić można wtedy dwa przypadki reakcji przez jądro złożone. 
Rozpad Jądra złożonego prowadzi do: 

1. dobrze rozdzielonych stanów jądra końoowego, 
2. jądra końcowego znajdującego się w stanie 

'continuum* poziomów scharakteryzowanych 
przez rozkład gęstości stanów jądrowyoh. ' 

Cząstkowy przekrój czynny na formowanie Jądra złożonego e energii 
lyu oraz określonym spinie JJJ i parzystośoi [Jf ] ma następującą 
postać: 

e j w = I f T jest spinem kanału wejściowego, przy czym I., 
ly są spinami jonu padającego i jądra tarczy. 
Jądro złożone /u znajduje się w stanie o energii wzbudzenia 
Ẑ u = Bft ,_ _ * + B 1̂, gdzie B^ - jest energią wiązania jonu JL 
v jądrze złożonym u , E„. . jest energią kinetyczną jonów 
w kanale K. 
Spin jądra złożonego przyjmuje wartośoi zgodne z następującym 
warunkiem: Z/i s Q • J« * Q + IA * ̂ x t P^zy czym ta- jest krę-
tes względnego ruohu w kanał* wejśoiowyn a . Wielkości TI • (E«) 
są współczynnikami transmisji w kanale wejściowym « • 
Sumowanie po krecie rucha względnego układa w kanale wejściowym 
lot ograniczone jest przez regułę zachowania parzystości: 



Całkowity przekrój czynny na utworzenie Jądra złożonego, ożyli 
przekrój czynny na fuzję danego okładu wynosi: 

3 
C ( C ] ) . (2.3) J 

Maksymalny kret jądra złożonego J^max) jest determinowany proes 
maksymalny kret względnego ruohu v kanale wejśoiowym reakcji, 
który daje jeszcze wkład do procesu fuzji. Ten maksymalny kret 
ruchu względnego zależny od energii układu nazywać będziemy Mak¬ 
symalnym kretom fuzji U(max) 5 lfuS-
Model - tak zdefiniowanym ograniozeniem przekroju ozynnego a» . 
fuzję zwany jest modelem "ostrego obcięcia" ( a&tarp out-off). 
Przybliżenie to zaniedbuje przenikalność cząstek przez barierę 
potenojainą. Jak to zostanie dalej pokąsane jest te przybliżenie 
dobre. 

Powstałe jądro złożone O/u(Ep,3^,111]) o określonej energii *> 
oraz określonym rozkładzie spinów Jo i parzystości [JT] rozpada 
się w sposób niezależny od sposobu w jaki zostało utworzone 
("hipoteza niezależności") . Jądro złożone ja może się rozpaść 
poprzez różne kanały |3., tworząo jądra końcowe {/i - 1) powstałe 
po pierwszym kroku rozpadu. 
Podwójnie rózniozkowy przekrój czynny dla każdego z kanałów wyj-
ściowyoh zgodnie z modelem Hausera-Feshbacha możemy zapisać 
w następujący sposób: 

Wyrażenie G(»«»J^i,[J11) ma następującą postać 

13 



gdzie tt, fit ft' oznaczają kanał wejściowy Ot i Icanały wyjśoiowe 
reakcji £ i £ ' , 

I , 1^ , - spin Jąder A i X w stanie podstawowym, 
£g, £p i BA' - energia kinetyczna w kanale wejściowyu 

i kanałach wyjściowych p i £', 
lg, 1B i ly - kret ruchu względnego w kanale a, jS i £', 
Ja i ji i jp' - spin kanału wejśoiowego <x i kanałów 

wyjściowych (ł oraz £' , 
I„, I„» - spiny jąder końcowych T i T*, 

- obszar energetyczny jąder końcowyoh Y 
o dobrze rozdzielonych poziomach, 

~ w*poł<'5!ynni^l' transmisji w kanale wejściowym a 
oraz kanale wyj solowym )3 , 

3L.) - rozkład ffcstoźei stanów jądra końoowe^o Y. 
P.(cos6) są wielomianami Legondre1* rzędu L dla kąta rozprasza-
nia 9 (Lial1^*, 2 5/""). 
G(Eolf^4^]) jest proporcjonalne do całkowitego prawdopodobień¬ 
stwa rozpadu jądra złożonego do wszystkich wyjściowych kanałów 
rozpadu $>' . Sumowanie po fi' oznaoza sumowanie po wszystkich moż¬ 
liwych kanałach wyjściowych. Pierwszy osłon w wyrażeniu na 
G(B«,<^w,£JU) dotyczy przejść do dyskretnych stanów jąder końco¬ 
wych Y'. 
Drugi człon w wyrażeniu na G(E« f Ĵu ,£Jl]) dotyczy przejść do obszaru 
energetycznego jąder końcowych Y % scharakteryzowanych przez sta¬ 
tystyczny rozkład gęstości poziomów jądrowych £y'(& <t Xy>) dla 
określonej energii wzbudzenia E~' oraz spinu I , . 

V przypadku przejścia do dyskretnego stanu energetycznego 
jądra końcowego Y w wyrażeniu {Z.k) na podwójnie różniczkowy 
przekrój czynny " ̂ «ft podstawiamy: 

Sl 
i 2 6) 

Znika wtedy suma po ly orass Ey i Kamy realizowane przejście do 
stanu dyskretnego o określonej energii £_. i spinie !_.. 
Energetyczny rozkład cząstek wyparowania b otrzymujemy z podwój¬ 
ni* różniczkowego przekroju czynnego na reakcję (2.4) przez wy-
całkowanie t*ge wyrażenia po pełny* kcoie bryłowym. 

ik 



Otrzymujemy następująoe wyrażenie na widmo wyparowania oząstek b 
z jądra złożonego: 

E T|U,j,(E.>$r(Er,Iy). Dla przejćoia do określonego staną dyskretnego ( 5 Y 
dla stanu dyskretnego) aasty zwiassak: 

2 p (2Ĵ D r T . If MW 

Z własnośoi dodawania wektorowego krętów wynika, że współczynniki 
Z zerują się poza współczynnikami dla których wartość (2t • L) 
jest parzysta. Vynika stąd, że L musi przyjmować wartośei parzy¬ 
ste. V konsekwenoji tylko wielomiany Legendre'a PT (cos9) dla L 
parzystych dają wkład do różniczkowego przekroju ozTnnege, 
Te' zapewnia symetrię rozkładów różniozkowego przekroju ozynnege 
względem e „ . • » • . 

Kaskadowa deekscytacja jądra złożonego 

Jądra T. oznaczone przez (/>- 1) powstałe w wyniku rozpadu 
jądra złożonego fx nogą znaleźć się w wysokim stanie wzbudzonym 
(powyżej energii wiązania nukleonu lub któregokolwiek klasteru 
w jądrze złożonym {/u- 1)). Wtedy jądra (/l - i) mogą daloj roz¬ 
padać się poprzez emisję eząstek do jąder (/U - 2) pewstałyoh 
w drugim stopniu rozpadu. 
Taki kaskadowy rozpad kolejno powstałych jąder zachodzi tak długo 
aż powstało Jądro w danej "śoieżoe" rozpadu znajdzie się w tak 
niskim stanie energetycznym, że obniżenie jego energii zachodzi 
praktycznie tylko przez przejsola Jf » * emisja lokkioh osąstek 
Jest już niemożliwa. Takie jądro nazywamy Jądrem końeowym wypa¬ 
rowania ( "eraporatien residue") » 

15 



Mozliwesci energetyczne kaskadowej deekseytaoji jądra złe&oneco 
37Ar powstald^e v wyniku oddziaływania 20 MeV jonów 9Ba * jądra 
•1 Si przedstawione aa rys. 2.1 

Ry#» 2.1 Sohamat kaskadowej deekseytaeji jądra słotone^o 

Obliozenla związane s kaskadową deekaoytacją wysokowebud«one&^ 
jądra zlołeneco w dalszej czeici praey wykonane zostaną przy po-
•ooy procra«a GROGI [ 79]* »la określonej przez kanał wejśoiowy 
populacji P^EjJ) jądra złożonego^u powstałego w reakcji fuzji 
aozeay wyliczyć: 

1. enereetyozao-spinovy rozkład prawdopodobieństwa utworze¬ 
nia Jądra końcowego P̂ u-1 po emisji cząstki "i" lub 
kwantu gama* w pełny kąt bryłowy: 

E (2.9) 

«dzie "i" eenaoza rodzaj cząstki ( n, p, cząstka a ), 
której wyparowanie z jądra yu prowadzi do jądra (/i - i). 

2. widaw energetyczne emitowanych cząstek 

(2.10) 

Vyrazenie S^(&J;£J) jest proporcjonalne do enisji 
eeąstek •*• « Jądra /»(tt3) de Jądra (u- ł)(«,J) '-



(E,3; E3) = 2 2 T j ^ (E,) jji tE/D), (2.11) 
gdzie E|» jest energią kinetyczną kanału przy emisji "i"- tej 
cząstki z jądra ju , « ^ ( E f J ) - jest gęstością poziomów jądra 
(/i- i) powstałego po emisji oząstki "i" z jądra fX . 
Wielkość Gyu(£tJ) jest proporcjonalna do całkowitego prawdopodo¬ 
bieństwa rozpadu jądra złożonego /t(Ef J) poprzez wszystkie aozli 
we kanały: 

i- 3 
' Korzystająo więc z programu GROGI możemy otrzymać bezwzględne 

wartości przekroju czynnego dCuti/dÊ  oraz populację jąder końoo-
wyoh 1̂1 _< ( B(J)' d i* wszystkich mozliwyoh stopni kaskadowej 
deekscytacji. 
Do obliczeń przy pomocy programu GROGI niezbędne są następująoe 
parametry: 
A. Utworzenie jądra złożonego. 

1, Współczynniki transmisji T. (E*) dla układu jonów w kanale 
wejśoiowym. 

2. Maksymalny kret fuzji ^ f u s ( przy wyznaczaniu przekroju 
czynnego na fuzję przy pomocy analizy modelem statystyoz-
nym lf a s jest traktowane jako wolny parametr). 

B. Rozpad jądra złożonego. 
1. Współczynniki transmisji T-Ĵ jÊ /) d i a oddziaływania cząs¬ 

tek n, p 1 cząstek a z odpowiednimi jądrami w kanałach 
£ wyjściowych wszystkiob stopni kaskady wyparowania. 
ft 

2. Energie wiązania n, p i cząstek ot w jądrach traktowanych 
jako kolejne jądra złożone kaskady wyparowania, 

3. Parametry konleozne do uwzględnienia rozpadu poprzez pro¬ 
mieniowanie Jf . 

hm Parametry określająoe rozkład gęstośoi poziomów jądrowyoh 
jąder końcowyoh ClM-i(B,J)» 
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Prace grupy Kraków - Katowice - Zurich związane z reakcjami wywo¬ 
łanymi jonami Li oraz Bo [11-16] oraz prace [9-10] wskazują, 
z« przekrój ozynny na fuzję 0fu3 dla niektórych układów jonów 
juz w obszarze silnego wzrostu ^n8 « energią ( obszar I,rys.2.2) 
jest nawet o 30£ - kOfi mniejszy od przekroju czynnego na reakcję. 
Powstaje problem poznania mechanizmu tłumaczącego ograniozenie 
przekroju czynnego na fuzję ®fus w s * O 8 u n k a d o przekroju ozyn-



aego na reakoję 
rzająeych się Jonów. 

ff* v szerokim zakresie energii kinetycznej zde-R 

n«b! 

1000 

too 

600 

MO 

zoo 

-

• 
• 

/ 

• / 1 
It 

/ 
* / 

\ 

/ 

ą u z 
II 

i i 

\ 

-

-

III 

~v« ^erlD 

Rys. 2.2 Schematyczny przebieg 0f>as •*• 
dla danego układu Jonów. 

furikoji energii 

Powstało wiele hipotez i modeli, których celem było wyjaśnienie 
ograniczeń przekroju ozynnego na fuzję (?- [Z 1-29,55]• 
Problemami tymi fizycy zajmują się od kilkunastu lat [ 53,54]. 
Obecnie uważa się, że przekrój ozynny na fuzję jest zdeterminowa¬ 
ny przez własności układu jąder w kanale wejściowym reakcji. 

Z wyaienionyoh powyżej prac wyłania się następujący model 
fuzji, bazujący na potencjale oddziaływania w kanale wejściowym. 
¥ czasie zderzeuia dwóch jąder dochodzi do fuzji, gdy przyoiąga-
jąca siła oddziaływania jądrowego jest większa od sumy odpychają¬ 
cych 3ii kulombowskiej i centryfugalnej. Fuzja ma mlejsoe, gdy 
osiągnięta zostanie "kieszeń" w oałkowitym potencjale V(t,R). 
Całkowitą energię potencjalną układu dwóch jonów wyrażamy nastę¬ 
pującym związkiem; 

(2.13) 

jest potonojąłem oddziaływania jądrowego jonów, 
jest potencjałem kulorabowskim, a -^— C T — jest potenojałea 

centryfug&lnym* 
Na rys. 2.3 przedstawiono zależność V(t,R) dla różnych wartości 
krętu ruchu względnego w funkcji odległości R. 



Rys. 2.3 Sohematyczne przedstawienie zależności V(t,R). 

Dla poszozególnyoh wartości t z warunku na maksimum potencjału 

= 0 32V(t,R) 
3R2 

można określić wysokość bariery potencjału V ^ oraz położenie tej 
bariery R-,* Ze wzrostem t jama potencjalna (tzw, "kieszeń" 
w potenojale) ulega spłyceniu i zanika całkowioio dla pewnej 
wartości krętu zwanogo krętem krytyoznyra i f_. , 
Jony o energii Ecm.= VdfiijjRgî ) d l a da«®j wartości tf zbliża¬ 
jąc się do siebie osiągają jamę potencjalną i ulegają fuzji. 
Wszystkie fale cząstkowe z krętem t 4 t> dają wtedy wkład do 
przekroju ozyzmego na fuzję 0- . Cząstki w kanale wejściowym 
o krocie ruchu względnego t > l f mogą oddziaływać z jądrem 
tarczy jodynie poprzez inne procesy niż reakcje przez jądro zło¬ 
żone. 
Yartości krętu orbitalnego fuzji L oraz maksymalnego krętu 
orbitalnego t układu determinują stosunek przekroju czynnego 

/ ffL. Dla jonów n na fuzję do przekroju czynnego na reakcję: z US n 
o zerowym spinie w stanie podstawowym przekrój czynny na reakoję 
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0"R oraz przekrój czynny na fuzję *Vus' z awasff1Cdnionieia ogra-
niozenia przez maksymalny kret fuzji Lfaa» wyrażamy w następu¬ 
jący sposób: 

5Z 
i-0 

1*0 
gdzie T^ 8a- współczynnikami transmisji w kanale wejściowym reak¬ 
cji, otrzymanymi z modelu optycznego, jx jest masą zredukowaną 
układu. 

V wyrażeniu na G. (2.16) ze współczynnikami transmisji Tt 
z modelu optyoznego, ^f u 8 ogranioza przekrój czynny na fuzję 
w przybliżeniu "ostrego oboięoia". V rzeczywistości w modelu 
"penetraoji " bariery potanojału Istnieje prawdopodobieństwo 
transmisji przez barierę. Taką sytuację dla silnie absorbowanych 
cząstek jakimi są oięzkie Jony dobrze oddają współozjmniki trans¬ 
misji, podane przez Hilla-Vheelera [ 57]. 
V przybliżeniu parabolicznych barier z krętową zależnośoią krzy¬ 
wizny barier tłU)̂ , współczynniki transmisji podane przez Hilla-
Yheelera wyrażają się w następująoy sposób: 

r1 (2.17) 
gdzie 7(RBi) = v

Bi jest wysokośoią bariery potencjału dla okreś¬ 
lonej wartości t , R„. jest położeniem tej bariery. 
Parametr krzywizny bariery u)i dany jest przez wyrażenie: 

(/l - masa zredukowana). 
Dla znanego konkretnego potenojału oddziaływanie jądro-jądro 
V (tfR), możemy wyznaczyć wartośoi Rp, , Vg, oraz ficu^ i obliozyć 
współczynniki transmisji T C * (2.17). 
V ten sposób możemy dla określonego potenojału wyliozyć przekrój 
czynny na fuzję Cl>._(E M ) <Łla danego układa w funkcji energii 

zus c.m. 
Eo.m. • 
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o 28 
Zależność przekroju ozynnego na fuzję Be + Si od krętu orbita¬ 
lnego t (2.16) w przybliżeniu "ostrego obcicoia" współczynników 
Ti oraz w przybliżeniu "rozmytego-obcicoia" ze współczynnikami 
T^ ze wzoru Billa-Yheelera (2.17) dla tego samego potencjału 
(Tablica V, S-w) przedstawiono dla porównania na rys, Z.k, 
Na rysunku tym przedstawiono równie* zależność (T od I, wyzna-

OM 
czoną przy pomocy współczynników T, otrzymanych z modelu opty¬ 
cznego . 

Rys. 2.^ Zależność 
E lab= 2 0 

C f u s od I dla reakcji 

Przyjmująo upraszczające nałożenie, że fiuj^=ii<A) = const, 
oraz ze położenie barier potenojału ft„, nie zmieniają się ze zmia¬ 

t ( s 1L s const,) , Glas i Mosel [29] otrzymali następu¬ ną t 
jące wyrażenie przekroju czynnego na fuzję: 

Wyrażenie to zawiera pięć parametrów 
V 

Ił V — V 
RD' VB " Bt : 

= V(R ) f fiw). Przybliżony wzór Glasa i Mosela 

.(2.19) 

:O' Rcr' 
(2.19) dla 

niskich energii sprowadza się do wyrażenia otrzymanego przez 

ZZ 



Gutbroda [ 6] 

a dla wysokich energii do wzoru Gałina [56] i Leforta [27,28]: 

Wielkości R i V a V(R ) są interpretowane Jako odległość 
:rytyczna fuzji (tzn. odległość pray której oddziaływujące jony 
racą swą indywidualność ulegająo fuzji ) i potencjał oddziały-
ania w odległości krytycznej. 

Dla układu Jonów z kretem rucbu względnego t > l„_;o\ , 00 ma 
er \fc) 

iejsce przy wysokie* energiach E > E . , fuzja nie może 
c«m« or{«/ leć miejsca. Tłumaczy to osiągniecie maksymalnej wartości 

f'- „(E ) oraz ograniczenie dalszego wzrostu przekroju czynne-
> na fuzję ze wzrostem energii kinetycznej zderzającyoh się jo-
•w (Wilczynski [ 22,23]): <Tfus tEe.m. >ECr{2)) = J 5 f § 
x-unki określające punkt przegięcia krzywej VH,R) - czyli zani-w jamy w potencjale pozwalają na wyznaozenie wartości (t /o/R ) : R ) 

3R - a R 2 - U > (2.22) 

inidt i Toneev [ 55] łączą własności modeli fuzji związane z pe-
racją bariery potenojału V_, i odległośoią krytyosną fuzji 
, a także ograniczenia związane z kretwi krytycznym ^OT(;>\ 

roponowanym przez Vilozynsklego. 
iżono, ze faktycznie układ z kretem orbitalnym t ulegnie fuzji 
osiągnięta zostanie jama potenojalna ("kieszeń"), jeśli jedno-
nie odpychająca część całkowitego potenojału wewnątrz jamy nie 
szkodzi w zbliżeniu się jąder na tzw« odległość krytyczną fuz¬ 
li . Autorzy uważają, ze dla niektórych układów jonów powyżej 
er 
ej energii E

c r (1\ (obszar II, rys. 2.2), ostatni warunek aoze 
liespełniony i .liao ze osiągnięta zostanie "kieszeń" w poten-



ojalo, ozesć jonów nie ulega fuzji, zmniejszająo wyraźnie wzrost 
przekroju ozynnego na fuzje. 

Powyższe modele zakładają obraz, oddziaływania potencjałowego 
w przybliżeniu •zamrożonego" potencjału ( "sadden approximation"), 
które oie uwzględnia zmiany potencjału związanej z ewentualną de-
formaoją jąder oraz wewnętrznej zmiany struktury jąder w czasie 
zbliżania się jąder do siebie. 

Poza ograniczeniami przekroju czynnego na fuzje, wynikającymi 
ze statycznego modelu potencjałowego, mogą zachodzić zmiany dyna¬ 
miczne związane z dysypacją energii i kretu w kanale wejściowym 
[26,58,59}. Również niestabilność układu złożonego względem roz¬ 
szczepienia , zanim osiągnięta zostanie etatystyczna równowaga j«kd-
ra złożonego [24,0*0] oraz kret yrast [60,61], mogą ( zwłaszcza 
dla wysokioh energii układu) w konsekwencji prowadzić do ograni-
ożeń przekroju czynnego na fuzje. Ograniczenia te dla oiezszyoh 
układów praktycznie konkurować mogą z ograniozeniami wynikającymi 
z istnienia kretu krytycznego. 



3. Potencjał oddziaływania jądre-jądre 

Znajomość efektywnego potencjału oddziaływania V„(R) odgrywa 
zasadniezą rolę przy opisie zderzeń pomiędzy dwoma jądrami atomo¬ 
wymi. Zasadnicze informaoje o potencjale oddziaływania pochodzą 
z analizy rozkładów kątowych oraz funkcji wzbudzania dla elasty¬ 
cznego rozpraszania Jonów przy pomocy modelu optyoznoffo. 
Ostatnio badania związano z opiaoa roakctji fosji wskazują, zo 
wioJkośó przokroju ozynnoso.na fuzje 0*. oraz lokalizaoja pro-
eosów fuzji są również poza elastycznym rezprassaniesi w bezpośre¬ 
dni sposób związane z potenojalea oddziaływania. Osmwiane w pó-
prsedniB rozdziale aedele fuzji [21-29,55] , viązą 
z pewnymi wielkościami pętanoJału {^tuB, ^^p*^ » B t H o r 
¥ykerzystująo własności materii jądrowej 1 zakładając różne 
le oddziaływań, fizycy tworzą petenojały oddziaływania Jądre-Jąd-
re zarówno na drodze mikroskopoweJ [ 33-351 Jak i fenomenelegioz-
nej [24,25,63,64,65] . 
Przydatność uzyskiwanych potencjałów powinna być sprawdzana Jed¬ 
nocześnie poprzez opis danych doświadczalnych elastycznego roz¬ 
praszania oraz reakcji fuzji a ciężkimi Jonami* 

Model eptyozny oddziaływania oiezkieh jenów uwzględnia zarów¬ 
no rozpraszanie i pochłanianie poprzez potencjał oddziaływania 
w postaoit 

V°*(ft) = VC(R) • lC<R> s Vc(R)-VM(R)-iW(R), (3#1) 

zawierająoy obok części rzeczywistej V_(H) odpowiedzialnej za 
rozpraszanie także i część urojoną V(B) , opisującą pochłanianie, 
Casłon Vo(R) oznacza potencjał kulombewekl px>zyjmowany zwykle 
w pestaoi pętanoJału Jedneredaie naładowanej kuli o promieniu 
Ro * roc t AY5 + A?*) . «dzi« *oo - 1.25 *». 

VC(R) = 
'"""' R>Rc 



Do najozesoiej uzywanyon obecnie typów potencjałów oddziaływania 
oiezkioh jonów V«(R) należą: potencjał fenomenologlozny modelu 
optycznego typu Saxona-Voodsa, potencjały bazująoe na modela 
kroplowym materii Jądrowej ( Bass (24,25], Vilozynski [63J, poten¬ 
cjał Krappa [64] - zwany potenojąłem "Yukawa plus eksponenta" ), 
ItotenoJaJt proxlalty [ 65] oraz potencjały aikroskopowe otrzynane 
nią drodze foldowania. ¥śród potenojaiov fołdowanyob wyróżnić 
należy potetiojał Satonlera [33-35]. 
¥e wsssystlclon tyon aodelaoh oześć urojona potencjału V(R) jest 
dobierana poprzez opis elastyoznego rozpraseanla przy poaooy 
•odelu optycznego• 
f enoaenologiozny potenorisł- Jądrowy nodela optycznego aa zwykle 
następującą postać: 

gdzie V , V . ¥ - są głebofcoioiaml rzeozywlstej 1 urojonej 
(absorpoyjnej), objętośolowej oras powierzchniowej oseśol 
potenojała. 
N».Jozę4olej stosowaną funkoją ksztaltująoą potencjał fa(JR)oraz 
f^Ut) Jest postać typa Saxona-Woodsa: 

parzy ozya R. 1 a. są paranetraai proalenla 1 rozayola potenojału. 
Paraaetry tego potenojału znajduje sle fenoaenologloznle poprzez 
optymalizację dopasowania teoretyoznyoh rozkładów elastyoznego 
rozpraszania do danycn dośwladozalnyoh stosując aetode optyjaall-
zacji funkcji %2 . Natrafiany ta na trudnośoi związane z niejed-
noznaoznosoianl fenosienologloznego potenojału o kształcie Saxona-
Yoodna przy opisie rozpraszania elastyoznego oiezkioh Jonów. 
Sówniez nie jest pewnym, ozy kształt funkoji typu Saxona«¥oodea 
oddaje dobrze kształt potenojału oddziaływania jądro-jądro. 

Bazująo na modela kroplowym materii Jądrowej Yllozynski [23, 
63] wyznaosył potencjał oddziaływania jądro-jądro •»(&) 
zakresie wzglednyon odległośoi. 



Potenojal zaproponowany przez Wilozynskiego ^«(R) w formie 
kształtująoej typa Saxona-Yoodsa zawiera następując* wielkosol: 

V„ • 
(3.5) 

u 16IT . Ri R2 

gdzie współozynnifc energii, powierzelmiowej *>_„_*= 17 
wspólozynnllc napięola powiarzołmlowa^a X = 0.95 
a promi«nie połówkowej sestosoi uteri! jądrowej jądar •1 i A 
dana aą wzoraol Mayaraa [ 66 ] : 

RŁ«1.128At?(1-f3L786A'lVl) fm. O - 6 ' 
Potancjal typa prołl«lty Jest wyprowadzony z ogólnych właatnoaol 
gaoaetryoznyoh oddziaŁywaJąoyoh obiaktów pray założenia krótko-
zaalęgowyob Bił oddziaływania. Zastosowany do oddziaływania dwa 
jądar bazują na aodela kroplowysi materii Jądrowej. Potencjał 
proximity dla jąder został zaproponowany przez Błockiego i in, 
[65] i a następająoą postać: 

R ( C ł C ) . (3»7) 

Fankoja potanojała przybliżenia.proxialty y(\) $ ffdzie 
$= R-(CT*Cf) f wyrażona Jest wzorea: 

(|)(5< 1.2511) =4(?-2.54)2- 0.852(5-2.54 f 
<J)(5>J.2511) =-3.437 expt-S/0.75). 

Promień £ s Cp CT . 
5 ; 

Vielkosoi C_ i C odpowiadają promieniom połówkowyon gestośoi 
jądra tarozy i jona bombardaJaoegOy wrliozonyob. dla efektywnego 
promienia o ostry* oboieola: 

R'± m 1.28 A^ - 0.76 + 0.86 *2 « 1.15 AJ3 fm. 

c i S a / (1 - b 2 / * ' 2 ) , 

n 



gdzie rozayoie potenojała b w przybliżeniu Jest równe 1 fa. 
Współczynnik energii powierzchnioweJ [ 58 ] 

tf - 0.9517 [1 - 1.7826 (2=Ł)2]MeV/f». 
(V,Z i A są liczbą neutronów, protonów i aasą jądra powstałego 
okładu). 
M.J. Krappo. J.R> Nix i A.J. Sierk [64] zaproponowali potenojał 
oddziaływania oięzkioh jonów wyprowadzony ze zaodyfikowanego ao-
delo kroplowego Jąder. Potencjał ten jest podany jako podwójna 
eałka objetośoiowa z potenojała nukleon-nukleon w postaoi fankoji 
Tukawy plus eksponenty. 
Otrzyaany w ten sposób potencjał Jądro-jądro aa ostatecznie 
nastepująeą postać: 

VH<R>-H>CF*^>V«cp(-*J*). (3.8) 
gdzie R jest odległotolą między środkaai jąder, 
Paraaetr H 1 2 x »1 + Rg jest stmą proMieni jąder przy założeniu 
sferycznego rozkłada Baterii jądrowej z ostrą powierzohnią. 
Tak zdefiniowany proaien Jądra R^ 3 ro A^* (i x 1,2). 
Paraaetr ro przyjęto równym 1.18 fa [69]. Paraaetr głobokoioi 
potenojała J> jest dany przez : ^ 

exo(-Ri/2/a) j 3 9) 

Sdzie fanko ja e(x) = x oos h (x) - sin h (x). 
Stała C^ dla dwa nieoddzialywującyeh Jąder Jest średnią geoaetry-
esną stałych C0(1) i Cg(2) efektywnej energii powierzohniowej 
dla obydwu jąder wyrazonyoh przez a i £ : 

c; = ( Ca (1) . Ca(2))i/2, przy ozya C - = a.(1 - K& f 

Stała F dana jest Jest przez wyrażenie: 

g(Ri/a) g(Ri/a) 
f (x) s x2 sin n(x) 



Yiełkość "a" Jest zasięgiem potenojału nukleon-nukleon o kształ¬ 
cie Yukawy. Parametr "a" otrzymano z dopasowania potenojału 
YK(R) (3*8) do potencjału Satehlera [33-35],dla odleglośol R 
równaj proBlanlovi silnej absorpoji H_.• 
Parametry używane przez Krappa 1 In* [ 64] wynoszą: a o 0.65 fm, 
a 8 = 21.7 MeV, rQ = 1.18 fm [69] 1 K^ a 3. przy ozym a^ Jest 
parametrem energii powierzchniowej, K - jest paraaetresi dodatko¬ 
wej energii powierzohnlowej związanej z asyaetrlą liozby neutro¬ 
nów i protonów* 

Najbardziej poprawną aetodą określenia rzeczywistej oześoi 
potencjału oddziaływania Jądro-Jądro jest Mikroskopowa —toda 
foldowanla potenojaJtu ze znajozwśoi potenojału oddziaływania * 
nukleon-nukleon oraz znajoaośoi rozkłada aaterii jądrowej i ła¬ 
dunku jądra* 
Model foldlngu został zaproponowany przez Greenleesa, Pyle. Tanga 
[70] do określenia potenojału oddziaływania nukleon-Jądro. 
Y ostatnich lataoh ooraz ozośoiej sietoda podwójnego foldin^u Jest 
stosowana do obliczenia potenojału dla oiezkioh jonów [ 26.71*72]* 
Metoda ta polega na wyliczeniu potenojału V-(R), jako oałki 
z funkcji rozkładu gęstości Baterii jądrowej 51(?2) i 52(?2) 
obu jąder • 1 i A„ oraz efektywnego potenojału oddziaływania 
nukleon-nukleon T 

przy ozya r? 2 = R + r . - r . , a R Jest odległosolą środków obu 
jąder. • 

Wydaje sie. że najbardziej realistyczne obliczenia potenojałów 
dla układów ciężkich jonów aetodą podwójnego foldingu zostały 
ostatnio (1979) wykonane przez Satohlera [ 33-35]• 
Efektywny potencjał oddziaływania nukleon-nukleon ^(r^) wzięto 
z pracy G. Bertsoha i in* [ 73]» basującego na obllozeniaoh zmoie-
rzy G z potencjał— Reid'a. Satohler korzysta w obllozenlaob z 
rozkładu gfstośoi materii jądrowej P(r), uzyskanej najczęściej 
przy poaooy modelu powłokowego. 
Przy poaooy tak- uzyskanego potenojału wykonano obliczenia przy 
poaooy modelu optycznego dla wielu różnych układów jonów, 



uzyskująo dobry opi« rozkładów kątowyoh •lastyeznego rozprasza-
[33] 6 9 Wyjątek stanowią układy z Jonaai Li 1 'Be, gdzie dla uzyskania 

dobrego opisu rozkładów kątowych elastycznego rozpraszania wpro¬ 
wadzono paraaetr noraalizaoji H , przez który poanożono rzeczywi¬ 
sty potencjał H • Hft(Tp). Parametr F dla układa. 6Li +28Si 
wynosi 0.63* a. dla układu 9B« +28Si wynosi O.kZ [ 33-35]. 



k. Pomiary przekroją czynnego na fuzję oieżkioh jonów 

Y sEWiązku z rozwojem badań reakoji wywołanyoh ciężkimi jonami 
pojawiła się konieczność wprowadzania nowyoh technik detekcji 
produktów takich reakoji [32,7*^75]. 
Obecnie można wyróżnić trzy zasadnioze metody doświadczalne sto-
sowane do pomiaru przekroją ozynnego na fuzje G^us w '•akojaoh 
oieżkioh jonów z jądrami atomowymi: 

1* Pomiar rozkładów kątowych widm energetyoznyoh lekkloh 
oząstek jako produktów reakoji fuzji. 

2. Pomiar rozkładów kątowyoh i energetyoznyoh oieżkioh 
fragmentów jako Jąder końoowyoh powstałych w wyniku 
deeksoytaoji jądra złożonego. 

3. Pomiar przejić promieniowania gamsa jąder konoowyoh 
kaskady deeksoytaoji jądra złożonego. 

Metody te są realizowane przy pomooy róznyoh metod detekcji. 
Mają one swe wady i zalety, a ich praktyozna przydatność do wyz¬ 
naczania Gfo, zależy od jądert które ulegają fuzji, a także od 
energii badanego układu, 

¥ kanale wyjściowym reakoji fuzji obserwujemy lekkie cząstki 
n, p, d, t i oząstki « , jądra końoowe powstałe po emisji lek-

kioh oząstek z jądra złożonego oraz kwanty gamma przejić do sta¬ 
nów podstawowych jąder końcowych. 
Y zależności od energii wzbudzenia jądra złożonego, deekaoytacja 
poprzez lekkie oząstki i kwanty gamma zaohodzi w jednym akoie 
rozpadu lub deeksoytaoja następuje wielokrotnie, tworząo tzw. 
kaskadę deeksoytaoji. 
Fakt, że w kanałaoh wyjściowych reakoji mogą pojawić aie produkty 
poohodząoe nie tylko z reakoji fuzji, stwarza zasadnicza trudność 
w określeniu przekroju ozyxmego na fuzję i zmusza ozęsto do prze¬ 
prowadzenia skomplikowanej analizy danyoh doświadozalnyoh. 
V analizie tej najózęśoiej w celu wydzielenia prooesów bezpośred-
nioh wykorzystuje się własność symetrii rozkładów kątowych przek¬ 
roju czynnego zarówno lekkioh jak i oieżkioh produktów reakoji 



fuzji vagledea kąta 90° (o.aj. Ola oiezezyea układów jonów na¬ 
leży TÓmtlt rozpatrzyć aozliwośó rozszczepienia Jądra złożonego 
na dva fragmenty. 

Przekrój ozynny na fuzje ^fus wmaosyć aozna przez poalar 
lekkich produktów roafcojl fuzji. Metoda t» polega na identyfi-
kaeji lekkioh produktów raakeji i poalarse rotfUadov katowyoh 
wida •nargatyołpyołi «Bą«t«k w kanałaoh uyJśoiowyoŁi reakcji 

Yyróftnió ta «otea rozpad jądra *Łoioaago do stanów 
jądra 

Z aualisr rozkładów kątowrob przekroją osynneso produktów reakoji 
fosji pr«r pr«aj*eiaoh do okraśloayoh stanów jądra koneowago przy 
poaooy HOdela Haasara^Fesnl^aoha wysnaosajny aaksyaalny kret fuzji 
Wus* * t7m ••*•»• F»»kroJ osyony na fuzje Cfua. 

Dla wysesyeh energii wzbadseń aozliwe są przejśoia do stanów 
snergatyoznyoh Jądra koneowego określoneso poprzez oiągły rozkład 
cestosoi stanów. V widaaoh enerffetyoznyoJh lekkich cząstek zani¬ 
kają •akaijaft odpowiadająpe stanopi dyskretnyia jąder końcowych. 
Vid«o energetyczne cząstek sm kształt ciągły i przy wysokich 
wzbudzeniach jądra złożonego jest suaą widm cząstek powstałych 
z rozpadu kolejnych jąder złożonych kaskady wyparowania. 
Z tego tez powodu w takim przypadka, nawet dla czystego procesu 
przez jądro złożone» S U M przekrojów ozynnyoh produktów rozpadu 
nie jest równa przekrojowi osynneau na fuzje. 
Przy odpowiednio przeprowadzonej analizie aodeloa statystyczny*, 
dane doświadczalne rozkładów kątowyoh ciągłych wida wyparowania 
są dobrysi zródłesi inforaaoji o przekroju czynnym na fuzje C-. . 

Metoda wyznaczania przekroją ozyanego aa fuzję tffaa V*w 
poaiar olezkioh produktów Jako Jąder końcowych wyparowania polega 
aa równoozesnej identyfikacji tych Jonów w dość szeroki* zakresie 
aas A i ładunku Z, Przekrój czynny na fuzje (Tfu8 otrzyaujeay 
Jako suae przekrojów ozynnyoh poszczególny^^ ląder zidentyfikowa¬ 
nych jako produkty kaskady wyparowania w reakoJi fuzji. Eówniez 
w tej aetodzie poaiarów nie zawsze da eie prosto wydzielić z 
oiezkieh produktów reakojl te czfśó» która poohodzi z reakcji 
fuzji. Dopiero analiza danyoh doświadezalnyoh rozkładów kątowyoh 
i wida eaergstyozuyuh poszoaególnyoli produktów reakoji pozwala na 
ekreśleaie przekroją ozyanego na, fozjf ^ • 



Do identyf Hcaoji lekkich jak i oięzkioh produktów reakoji 
stosuje się lloznikl teleskopowe (AB z E), złożone z cienkiego 
i grubego licznika krzemowego. Jednak dla Jonów o liczbie ato¬ 
mowej Z s 10-30 i energii B <100 MeV, transmisyjny lioznik krze¬ 
mowy A B musiałby mleć grubość rzędu 1-4 yum (0.2 - 0.8 mg/om )* 
Technologia produkcji tak oienkioh liczników o dużej Jednorodnej 
powierzołmi jest trudna i kosztowna* Z tego tez powodu, jako 
liczniki A B stosuje się od kilku lat gazowe koaory jonizacyjne 
16,76,771. 

Dużym postępem w rozwoju doświadczalnych metod badania reak-
oji z oięzkimi jonrmi było wprowadzenie metody "czasu przelotu" 
(TOF-time of flight) wykorzystanej do seperaoji masowej róznyoh 
produktów reakoji [78,87]* • 

Połączenie pomiarów z zastosowaniem metody "ozasu przelotu" 
(TOP) i teleskopu (AB x B) z gazową komorą jonizacyjną, pozwo¬ 
liło na dokonanie równoczesnego wyznaozenla mesy A, ładunku Z 
i energii B jąder - produktów reakoji. 
Metoda ta została po raz pierwszy (1975) z powożeniem wykorzys-

16 12 
tana do pomiaru elęzkioh produktów reakoji O + C oraz 
O + O [32,36] i obeonie jest coraz ozęsoiej stosowana do po¬ 

miaru oięzkioh produktów reakoji fuzji [ 80-82]* 
Metoda spektroskopii gamma na wiązoe jest wykorzystywana rów¬ 

nież do pomiaru przekroju czynnego na fuzję oięzkioh jonów [ 75, 
83-87]. Najczęściej metoda ta jako stosunkowo szybka, używana 
jest do pomiaru krzywej wzbudzenia przekroju ozynnego na fuzję. 
Mierzone są dyskretne oharakterystyozne przejśoia gamma w jądraoh 
zidentyfikowanych, jako jądra końoowe kaskadowej deeksoytaojl 
jądra złożonego* 
V metodzie tej trudnym problemem Jest normalizaoja przekroju ozyn¬ 
nego oraz w jeszcze większym stopniu ni* w obydwu poprzednio oma¬ 
wianych metodach, wydzielenie z pomiaru^przekróju ozynnego dla 
reakoji bezpośrednioh* 

Metoda pomiaru przejść promieniowania gamma może być stosowa¬ 
na jedynie w przypadkaeh gdy dobrze znane są poziomy jąder, będą-
oe źródłem dobrze widooznyoh odseparowanych linii w energetycznym 
widmie promieniowania 



Przy analizie uzyskanych energetyeznyoh widm promieniowania 
- by identyfifcaoja oraz wyznaczony przekrój czynny na populaoję 
jąder konoowyoh był poprawny należy zwróoić szczególną uwagę na 
kilka ważnych faktów, 
1. Jądra emitujące promieniowania gamma poruszają się również 

w kierunku lioznika. Powoduje to dopplerowskie przesuniecie 
i poszerzenie H W - M w widmie sanna. 

2* Jądro koneowe ze względów energetycznych i energii wiązań 
lekkich oząatak noże być utworzone w stanie podstawowy* i 
* widmie energetyczny* promieniowania sama nie zaobserwujemy 
obeonosei tego jądra. 

3* Powstaie w kaskadzie wyparowania jądro złożone jest radio¬ 
aktywne i przeonodasi samorzutnie do odpowiednio innych' 
jąder, takich które są juz jądrami końcowymi i to w dodatku 
w stanie wzbudzonym. Taki ezesto występujący przypadek 
uwidoozni się w widmie energetycznym promieniowania 
poprzez dodatkowe kwanty 

4.1. Pomiar rozkładów kątowych widm energetycznych lekkich 
cząstek naładowanych w reakojaoh 6Li+28Si, 9Be+28Si 
oraz 12C+28Si. 

Rozkłady kątowe widm energetycznych lekkioh naładowanych pro¬ 
duktów: p. d. t oraz cząstek A z reakoji 6h± +28Si, 5Be +28Si 

12 28 oraz C + Si w możliwie pełnym zakresie energii kanału wyja-
oiowego, zmierzone zostały metodą teleskopową (h B x X) • 
Jony Li, Be, C przyspieszane były przy pomocy tandemu Tan de 
Graffa w E1H Zurich* Ujemne jony wytwarzane były w źródle typu 
"spattering" [88]. Tarcze krzemowe Si używane w tyoh ekspery-
mentach były typu "selfsupportlng" o gruboAolaoh 50-100 yUg/om . 
¥idma energetyczne protonów, deuteronów i oząstek alfa, jako pro¬ 
dukty reakcji, były mierzone dla kątów 5° - kO° z krokiem 5° oraz 
w przedziale i»0° - 100°, eo 20°. 
Pomiary dla reakoji 6l± +28Si oraz 12C +28Si przeprowadzono od¬ 
powiednio dla trzech energii: 13 MeV, 20 MeV, 25 MeV oraz 22 MeV, 



27 MeV, 36 MeV (Lab). Pomiary dla układu 9Be +28Si przeprowa¬ 
dzono dla siedmiu energii: ̂ lab = 12 MeV, ik MeV, 17 MeV, 20 M«V, 
23 MeV, 20" MeV 1 JO MeV. 
Dla kątów w przedziale kO° - i60° protony 1 deuterony były iden-
tyfikowane przy pomooy krzemowego teleskopu półprzewodnikowego 
A 2 z E , złożonego z lioznika "olenkingo* - 80 ja u oraz grubego -
5 mm. Pozwalało to na pomiar protonów w zakresie energii 
3 - 3 0 MeV. Do identyflkaoji i pomiarów oząstek alfa zastosowano 
jednocześnie drogi teleskop półprzewodnikowy, złożony z llosnlków 
o grubosoiaoh 10/in oraz 1 sat. Zapewniało to pomiar widm energe¬ 
tycznych cząstek alfa w przedziale 2,5 MeV - 50 MeV. 
Pomiary dla przednioh kątów wykonano ty«i saaysuL teleskopami * 
z zastosowaniem odpowiednich folii aluminiowyoh, by nie rejestro¬ 
wać elastycznie rozproszonyoh jonów. To spowodowało zmniejszenie 
zakresu detekoji protonów do energii 4 - 3 0 MeV oraz oząstek alfa 
do energii 1 1 - 5 0 MeV« Stosowanie dwóoh teleskopów związane 
jest z faktem różnych strat energii dla dwu grup ozastek: (p,d,t) 

Przy pomocy specjalnie skonstruowanej "małej" komory jonizacyj¬ 
nej [ 89] , praoująoej jako oienki lloznik w metodzie teleskopo¬ 
wej, zmierzono dla małyoh kątów widma energetyozne oząstek alfa 
w przedziale energii 3 - 1 6 MeV. 

V eksperymentaoh przeprowadzonych w BTK w Zuriohu zastosowano 
metodę "on - line" z komputerem PDP/15, gdzie następowała identy¬ 
fikacja cząstek i ich odpowiednie segregowanie. 
Przykładowe widmo masowe uzyskane metodą teleskopową (ii x s) 
przedstawiono na rys. 4,1. • 

¥ widmaoh masowych identyfilcaoji produktów reakoji tylko dla 

małych kątów zauważono pojawienie sie poza p, d i oząatkami « , 
jonów Li, Tłe oraz trytu z zaniedbywalnie małymi przekrojami 
czynnymi. 
Pcd kątem 8 U ustawiony był dodatkowy lioznik, tzw. monitor 
rejestrująoy elastyoznie rozproszone jony na tarczy krzemowej. 
Pomiar ten umożliwił wyznaczenie przekroju ozynnego znormalizo¬ 
wanego względem elastycznego rozpraszania. Stosunek kątów bry¬ 
ło* yoh monitora i licznika dSl-JdCl. wyznaozony został 
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eksperymentalnie przez pomiar elastycznego rozpraszania liczni¬ 
kiem i monitorom pod tym samym katem. 

N 

10* -

10 J -

10* -

io1-

1 1 1 1 

\ s \ • 

I r \ 

60 120 160 

Rys. 4.1 Widmo masowe produktów reakoji 9Be + Si dla 
Blab s 20 MoV ® * O 

Ka rys. k,2 przedstawiono widmo energetyczne protonów pochodzą-
oyofa z reakoji 7Be + Si, Widma te mają ciągły charakter, ty¬ 
powy dla ener«retyoznyoh widm wyparowania. 

MeVtr 

i . i 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 ELAB[i)MV] 

Rys. k,Z Widmo enersetyozne protonów poohodząeyoh z reakoji 
28Si(9Bo,P)# B,.v = 20 MeV, 0,.K = 60°. 



<t.2. Pomiar rozkładów kątowych i energetyoznyoh oiezkioh 
produktów w reakojaoh 16O + 0 oraz 0 +12C. 

Eksperyment poalara przekroju czynnego na fuzję dla systemów 
O + O oraz O + C przeprowadzono wykorzystająo wiązkę Jonów 
0 o energii JE.. = 60 MeV, uzyskaną przy pomooy tandemu MP 

Uniwersytetu Monachijskiego w Oarohing [32]* 
V eksperymenoie tym do pełnej identyfikaoji eiezkloh produktów 
reakcji wykorzystano metodę.ozasu przelotu (TOF) łąoznie z tele¬ 
skopem (A E x B ) Z komorą jonizaoyjną. 
¥ zbudowanym w Monachium układzie identyfikaoji jonów, sygnał 
"START" wytwarzany był w ozasie przejścia oząstki przez folie 
soyntylaoyjną: He 111 o gruboioi 50 yu c/om . Folia ta umieszczona 
była w ognisku elipsoidalnego reflektora. Y płaszczyźnie drugie¬ 
go ogniska reflektora znajdował sie szybki fotopowielaoz (RCA 8850), 
który zbierał światło wytwarzane w ozasie przejśoia oząstki przez 
soyntylator. Komora rozproszeń wraz z oałym układem detekcji 
(spektrometr ozasu przelotu łąoznie z teleskopem t E x E) t 
przedstawiona jest na rys, 4.3, 

Rys. 4.3 Układ pomiarowy do identyfikaoji produktów reakcji 
160(160,*0# ora. 1 2C( 1 6O,#)#. 



Sygnał "STOP" do pomiaru ozaau przelotu T wytwarzany był w grubym 
półprzewodnikowym liczniku krzemowym ( 300 flmt 150 mm ), umiesz-
ozonym na końcu drogi przelotu wewnątrz komory jonizaoyjnej, uży¬ 
wanej Jako licznik AE. Długość aktywana komory jonizacyjnej 
wynosiła 7.5 om. Komora wypełniona była mieszaniną gazu Ar ( 90}t) 
- CHj, ( 10)6 ) pod olśnieniem dynamioznym kO Tr. Okienko wejśoiowe 
do komory Jonizacyjnej wykonane było z formwaru o grubości 
SO yus/om . Komora tworzyła licznik proporcjonalny, równoważny 
transmisyjnemu licznikowi krzeBOwemu o grubości 2.3/Jm, 
Droga przelotu Jonów między licznikami "START" i "STOP" wynosiła 
S s 1>15 m. Rozmycie czasowe aparatury wynosiło A t = k$0 ps, 
a rozmycie energii A £ s 200 keV. Grubość tarczy SiOg oraz ¥0 

-

wyznaczono w pomiarze elastyoznego rozpraszania. Kąt bryłowy 
określała przesłona wejściowa komory jonizacyjnej dQ = 0,007 msr 
Natężenie wiązki Jonów O wyznaozone było przez pomiar elasty-
oznego rozpraszania przy pomooy monitora umieszczonego pod kątem 
6w s 10° względem wiązki. Pomiary rozkładów kątowych produktów 
reakcji 0 + 0 oraz O + C o masach A > 16, wykonano w zakre¬ 
sie kątów 9 ^ 0 = 2° - 22°. Impulsy z liozników "START", "STOP" 
(T,B) oraz z komory Jonizaoyjnej (AE) były przy pomooy standar¬ 
dowego układu elektronicznego przetwarzane i gromadzone systemem 
on-line, zdarzenie po zdarzeniu ("event by event") na taśmie mag¬ 
netycznej przy pomooy komputera PDP-8/PDP-10. 
Wyniki eksperymentu opracowywane były w systemie "off-line" przy 
pomooy specjalnego programu identyfikacyjnego jony, Ola każdego 
kąta pomiaru wyniki zozytywane były z taśmy magnetycznej i zbie¬ 
rane w postaoi trójwymiarowych maoierzy (N, A£,£) oraz (N,BT ,E), 
gdzie K oznacza liozbę zllozen oząstek o parametraoh (AE,E) lub 

2 

Rysunek k,h przedstawia przykładowo macierz (AE,E) dla kąta 
detekoji ©j^p 3 10° przy określonym poziomie zliczeń N. 
Ha rys, 4,5 przedstawiono otrzymane z maoierzy (N, AE,E) widmo 
rozkładu ładunku Z produktów reakcji dla kąta detekcji © l a b= 10 
(wysumowane po energii jonów B ) , 
Rozkład mas A produktów reakoji otrzymuje się z macierzy 
(N,BT2

tE), Po tranafonotoji ST 2 na masę A ( A s 1.93 ET2/S), 
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otrsywuqr aaoierz (KfAfB). Z aaoierasy tej łatwo aozna otrzymać 
widmo rozkładu lioasby aasowej A produktów reakcji. 
Przykładowo taki* wyniki, przedstawiono na rys. 4.6 i 4*7. 

Rys. k.k Maoiwrz (AB fB) dla Rys. 4.5 Vidao roasklada iadun-
produktów r«akoji 16O+16O. ku Z produktów reakcji 16O+16O. 

•Ł>IO* 

i II UW 
*O.«SI 

Rys. k.6 Maoierz (A,E) dla 
produktów reakojl 16O+16O. 

Rys. 4.7 Yldao rozkładu aas A 
produktów reakcji 16O+16O. 



Z powysasyon wykraaów widać dobro xttzdsiolonle produktów roakoji 
m sasy A 1 ładunku Z. 

¥ld»a onorgotrozno olozkion produktów raalrojl 

aaolorzy (AXtS) oraz (A,B) dla kazdogo kąta poalaru 
widna onorgotyoano produktów roakoji e okraśloayob war-

tośoiaob Z I M . 
Vldaa to prsfkładowo dla roakoji O + C przedstawiono dla pro¬ 
duktów roakoji ^Ho 1 2 5MK aa rys. 4.8. 

łO 

20 

nC(»0.*»M9l 
EL-60MłV 

M 10 E4N>V1 

. 4.8 Vltiaa energetyczne jąder ^Me i 25M«r Jako produktów 
roakoji 16O +12C. 60 MoT, 0 

Yldao onorgotyoano ^Hg Jo»t tjrpowjw aTaetryoznyn wldaoa oię*-
klato fraffMata s roakoji fusjl olfsklon Jonów. 
Tldao onorcotTosna Tło posiada posa oląslya wldaoa oatro linio 
oharaktorjratTosao dla roakoji bospoarodnloh. To oatro linio sa-
aikają dla poalarów wlda onatyotyoBnTOh pod większymi kątaal(o.«). 



4.3. Wyniki pomiarów 

4.5.1. Wyniki pomiarów lekkich naładowanych produktów 
roakoji 61Ą+Z8S±, 9B*+28S1, 12C+28Si. 

¥ zmierzonych wldmaoh energetycznych oząstek p, d, « v kanał* 
wyjściowym reakcji nie zaobserwowano maksimów odpowiadających 
przejściom do stanów dyskretnych jąder końcowych. Vldma energe¬ 
tyczne SAją ciągły oherafct#r. 
Opracowania widm energetyoznyoh produktów reakcji o ciągłym Z*OB-
kladmia wykonano przy poaoey spaojalnla w tya oala naplsanaso • 

KVA? [ 90). 
Ola każdego kąta, widma enorgetyozne produktów reakcji podda¬ 

no prooedurze środniowanla względem energii kinetyoznej kanału 
wyjsolowego A Ep= 1 MeV. Tak otrzymano widaa poddano następnie 
prooedorze całkowania po odpowiednim przedziale kątów. 
Ostatecznie otrzymano: 2 

1. rozkłady kątowe przekroju czynnego ( j^jg)crI)wyśredniowan* 
w przedziale energii kinetycznej kanała wyj solowego AB*1 MeV, 

2. rozkłady energetyczne przekroją ozynnego (.£!£. ) c m wyoałko-
wane po określonym przedziale kątów. 
Rozkłady kątowe (dV/dfldS) lekkich produktów reakojl 

6Li +28Si oraz 9Be +28S1, 12C +28Si przedstawione zostały na rys. 
4.9 dla jednej wybranej energii kanału wojsolowego. Ola pozos¬ 
tałych energii rozkłady wyglądają podobnie zachowując ten sam 
oharakter (rys. 4.10, 4.11, 4.12). 
Widać wyraźną różnicę między rozkładami kątowymi produktów reak¬ 
cji na tarczy krzemowej Si wywołanych jonami Li, 'Bo 1 t 2C. 

12 28 Rozkłady kątowe produktów roakoji C • Si są symetryczne 
względom 90° {cm.) . Świadczy to, ze reakoje 28Si(12C,p)# , 
28Si(12C,d)# i 28Si(12C,ol)# przebiegają przez stadiom jądra 
złożonego. Taką samą sytuaoj* mamy w przypadka reakojl 9Be+ SI 
w protonowy* i deuteronowya kanale wyjśoiowya. Hatoalast rozkła¬ 
dy kątowe osąstek alfa w reakoji 28Si(9Bev^()# aa ją wyrośnie 
asymetryczny kształt ze wzrostesi przekroją ozymego dla 9. * 
V roakoji 6L1 +28Si rozkłady kątowo przekroju ozymnoge produktów 
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raakoji w kanał* dautaronotrys i alfowya «ą aayaatryozna wsględaa 
90° {<>•«.) s* wzroatas prsaflcroju eayaaago dla kątów aoiajasyeh 
od 90° (o.at.). Rosklady kątov* dla protonów aa ją charakter 
ayaatryozny. 

Widata mtryttyoant lakkioh prodtaktów badanych raakcji wyśrad-
niowan* po przadsiala eamrgiS. A B » 1 M*V oras wyoałkowan* po 
oalys prsodslftl* katovya dla rozkładów syaetryca&yeh wseladak 90° 
(12C+28Sit 5B»+28S1 kanał protonowy i dwitaronowy, 6Lt+28Si 
kanał protonowy) oaraz po oba&ars* kątów vi<pkasyoh od 90° dla ro«-
kładów aay««tryoznyob ( Łi+2 Si kaaał daotaronowy i alf owy, 
9B«+28Si kanał alfowy) przedstawiono aa rys. 4,13, k.ik i k.%5. 

28SK6Up) 26Si(6Ud) 

-6 5 i 5 iST n ioo IM W 100 ISO 

fe: 

i! 

aBS(9Bejd) 

*•:•• . • • . 

se im w » 100 ISO o * too no 

i;r::::::: 

aBSi(EC rd) 
•40 

'f* . m . O**' " • " ' • • 

i ) top :so g-—# ig ^-

Ry». 4.9 Romkłady kątowa lakkiob produktów roakoji: 
MaT, 9B*+28Si *,.K«2 

^ ^ MaT, 
(o.s.) produkt ów w kanał* wyjaoiowya: 

• 6 H»T, A 8 M»T, + 10 MaT, x 12 M*T, # 14 NaT. 
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E-36MeV 
aSi(°Ć.p) 

40 80 120 W) 

©cm. 
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Ry«. 4.12 BosULady kątów* p, d 1 osąat^c al fa m raakoji 
12C +

2 8 S i . 
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Ry». 4.13 *nwtf*7wmm widaa wyparowania prodtdctdw roakoji 
6L1 +2 8 

7 
12C * 2 8 S i . 

wyparowania produktów roalcoji 
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ftjra. 4.15 tyomn* wl<taM wyparo¬ 
wania prodtdctow raakojl 
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4.3.2. Wyniki oksporyaontu l60 +i60 oras i60 *12C. 

kątowo o3.oafci.oh produktów r—koji 

Dla kasdogo kąta pwalarowogo i dla kasdogo produfcta roakejl 
widaa typu (Z,B) oras (A,S) wyoałkowano po onorcii kanała wyj-
śolowogo i po prostych obliosoniaoh otrsyaano roaklady kątowo 
oifSkiob prodoktów roakoji o okro4lon«j aasio A 1 .tadiirtkn Z. 
Ryaunok 4.16 prsodstawia pmykladowo rosklady kątowo najwa*nioj-
•«yoh produktów roakoji: i60 +16O oras i60 +12C. 



l2C(l60,FUSI0N- PRODUCTS) ELQb=60MeV 

~ 5.-

1 '-
t> . 5 -

. 1 -

1.-

.5-
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.05-

v 26Al 

23Na 

* \ 

• 25Mg 

( l l l , t ,, 
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, 20Ne 
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1SOI'SO,FUSION-PRODUCTS)- E t«60M«V 
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Ry«. k.\6 dla produktów 
powstałych w r+alcoji 1 0+120 
i 16O+

16O. 



Przekrój czynny dla poszczególnych produktów w reakcjach 
16O f16O 1 16O + 12C 

.^-Całkując rozkłady kątowe 9, . = 2° ** 2 2 ° d l" 
ciężkich produktów reakcji ( na przykład rys. 4.16) , otrzymuje-
•y całkowity przekrój czynny dla poszczególnych jąder powstalyoh 
w wyjśoiowya kanale reakcji 1 6O +12C i l 60 +i60 ( » l a bs 60 MeV). 
Wyniki dla poszczególnych ciężkich produktów obydwa reakcji zes¬ 
tawiono w tabeli X. 

Tabela I 
Całkowity przekrój czynny dla Jąder końoowyeh o masach X > 16 
w reakcji i 60 +i60 oraz i 60 + 12C ( » l m bs 60 

jądro 
końoowe 

2 0N. 
21Ne 
21Ke 
^ N a 
23Na 
23Mg 
2ł*Me 
2 5 M g 
2 6 M g 
2 6 A 1 
2 7 A 1 

( 1 6 O + 1 2 

26 i 

14 
20 
261 
^ 
30 
130 
32 
81 
2.5 

c) 
z) ± A(f (mb> 

ź 39 
2 2 
± 2 
i 6 
i 39 
i 6 
i 9 
1 20 
- 5 
i i2 
i t 

jądro 
końoowe 
(A,2) 

2 0Ne 

23Ka 
2i*Mg 
26Hg 
2 6A1 
2 7X1 
27Si . 
2 8Si 
2 9Si 

(16O +
1<50 

C ż j 

95 i 
3.4 i 
68 i 

261 i 
84 1 
142 t 
181 i 

17.5 * 
24 2 
166 ̂  

) 

iC (mb) 

14 
i 
10 
26 
12 
14 
18 
9 
24 
17 

i 
I P r a v i e w s z y s t k i e o i ę z k i e produkty r e a k o j i 0 + 0 z a w a r t e s ą 
i miedzy 2 0 N e i 2 9 S i , a d l a r e a k o j i i 6 0 + 1 2 C •iędasy 2 < V e i 2 8 A 1 , 

Dla obydwu badanych r e a k o j i w widmach e n e r g e t y c z n y c h j ą d e r » e , 



v pomiarach pod saałymi kątami widać wyraźną strukturę ( rys,k»8) , 
która zanika w pomiarach dla większych kątów. Charakter widm 
energetycznych Ne wskazuje na udział reakcji bezpośrednich 
transferu oząstek alfa. Udział ten wyznaczono z analizy widm 
energetycznych i dla reakcji 0 + C oszacowano na około 25 nb, 
a dla reakoji O + O na około i»5 mb [ 32]. Transfery większej 
liczby nukleonów są raczej mało prawdopodobne. 
Jądra t 60 mogą w reakcjach (16O + 1 2c) i (i60 +t6o) powstać jako 
Jądra końoowe wyparowania w wyniku kaskadowej emisji 3d i **tt • 
Niestety duże tło elastycznie rozproszonyoh jonów 0 na jądrach 
tarczy uniemożliwia wydzielenie jonów 0 pochodzących z reakcji 
fuzji. 
Przy pomocy programu GROGI ( rozdz. 5*2) , oszacowano przekroje 
czynne na powstanie jonów 0 w kaskadowej emisji cząstek alfa 
z Jądra złożonego 2 8Si* i 3 2S*. Dla reakcji 1 2c( i 6O,3«) t 60 
przekrój czynny wynosi <v 25 mb, a dla reakoji 0 + 0 kaskadowa 
deekscytacja k cząstek alfa jest zupełnie niemożliwa. 

Tak więc po uwzględnieniu poprawek dla jonów 0 i Ne 
przekrój czynny na fuzję (Tr.blica I) dla reakcji 0 + C wynosi 

= 870 i 130 mb, a dla reakcji i60 +16O <Tfua = 1OOoi lOCknb. 
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5* Analiza reakoji fuzji przy pomooy modelu atatyatyoxnago 

V oelu wyznaozenia przekroju ezyanego sun fuzje w 
6L1 +28Si, 9Be +28S1 orti 12C *28Si zmierzono rozkłady kątów* 
widm energetycznych lekkioh produktów reakoji: protonów, 
ronów i oząatck alfa* Zml«rzon« l«kkl* produkty rcakoji. tmjl 
aą aumą oząatck poobodaąoyolł a kol»Jnyołł Jąd«r sZozonyoh 
dy wyparowania* V •kap«ryn«ntacih tyon ni* alorxono wldha 
nów w kanał* wyjioiowym r*akoji. Ponadto ni«któr« kanały 
o Iow* oadanyon r*akojl wakasują. na odziaJŁ raakojl 
(brak aymatrii w roakZadaoh kątowych przekroju 
J««t to przyoscynąf z* auaut przekrojów ozynnyon oząatak w kanał* 
wyjśoiowyot ni* jeat równa bezpośrednio przekrojowi 
rasje. 
•by a takich pomiarów nzyakaó przekrój czynny na 
oznya by£o przeprowadzeni* obazemeJ analizy przy poaooy awdaln 
atatyatyozneeo kaskadowej deekaoytaoji. 

V netodzie poaiaru oieikloh produktów reakeji i 6 o ( t 2 C » # ) # 
i °o( Ot^p}ff: przekrój czynny na fuzje otrzymano bezpośrednio 
z pomiarów - jako aume przekrojów czynnyoh dla jąder koóoowyoh 
reakoji fuzji. 
Ponieważ reakoje bezpośrednie noga prowadzió do tych aamgnoh ją* 
der oo kaakadowa deekaoytaoja Jądra alozon*sot wykonano nlesbe-
dne poprawki w vyznaozenia S taa* 
V oelu sprawdzenia, ozy mierzona indywidualne produkty reakoji 
po uwzględnieniu prooeaów bezpośrednioh pochodzą rzeozywlśoi.* 
z reakoji fuzji, przeprowadzono obliczenia przekrojów ozyon^iDn 
jąder końcowych wyparowania przy pomooy modelu atatyatyoznec* 
(GROGl). 



5.1. Analiza reakoji fuzji dla układów 6Li +28Si, 9B« **8Sif 
C + Si przy pomocy modela statystycznego» 

Określenie t_ oraz C_ 
fU8 ftIS 

Kształty rozkładów kątowyob oraz widm energetycznych lekkich 
produktów reakoji 6h± +28Si, 9Be +28Si, 12C +28Si wskazują na 
dominujący udział procesów fuzji w badanyoh reakcjach. 
Do wyznaczenia przekroju czynnego na fuzję dla tych układów za¬ 
stosowano analizę przy pomooy modelu statystyoznego Hausera-
Fe&hbaoha. 

Ciągłe widma energetyczne dla protonów oraz cząstek alfa, 
jako produktów kaskadowej deekscytacji, analizowano przy pomocy 
programu GROGI-2 [ 79]. 

Rozkłady kątowe przekroju czynnego,wysredniowanego po prze¬ 
dziale energii AEp, = 1 MeV dla protonów, deuteronów i oząstek 
alfa, poddano analizie opartej również na modelu Hausera-
Peshbacha przy pomooy programu EVAX-1 [91]f bazującego na prog¬ 
ramie HAUFES [ O2]. 
Obliczenia teoretyczne widm wyparowania wykonano programem 
GROGI-2 przy pomocy następującej parametryzacji danych wejścio« 
wych. Współczynniki transmisji T^CE,*) dla badanych układów 
w kanale wejściowym otrzymano z analizy rozkładów kątowych elas¬ 
tycznego rozpraszania przy pomooy modelu optycznego z potencjałem 
typu Saxona-Voodsa (Tablica V-VTl). Współczynniki transmisji 
dla cząstek emitowanych z jąder złożonych wyliozono przy pomocy 
modela optyoznego z potencjałem Perey*a [93) dla neutronów 
i protonów oraz Satchlera [ 9*t] dla oząstek alfa. 

Gęstość poziomów jądrowych c(£yJ) w obliczeniach deeksoy-
tacji jądra złożonego odgrywa bardzo ważną rolę. 
V obliczeniach programem GROGI oraz ®VŁ8 zastosowano na gęstość 
poziomów formułę O.V. Langa [ 95] : 



gdzie B Jast efektywnym momentem bezwladnośoi jądra związanym 
z momentem bezwladnośoi B dla sferyoznej bryły sztywnej poprzez 
parametr C ( B ^ C B j . Moment beanrladnośoi BQ = 0.4A*(rQ A 1/ 3) 2 

Efektywna energia wzbudzenia V jest równa energii wzbudzenia B 
pomniejszonej o energię rotacji i energie paringu 8" . 
Energia ta Jest związana z termodynamiczną temperaturą Jądra t 
według zaleznośoi: 

U = E ' ¥ -^ -ata-|t (5. 

Obliczenia wykonano przy założeniu r = 1.2 fra. 
Formula na gęstość poziomów £(E,J) zależy silnie od trzeoh pa¬ 
rametrów: a, C i S . Wartości energii parlngo £ wcięte zostały 
z praoy Gilberta i Camerona [ 96] z uwzględnieniem efektów powło¬ 
kowych. Parametr gęstośoi poziomów "a* obliczono z zaleznośoi 
a = A(d + O.OO9t7)S, przy czym dla Jąder zdeformowanych d=0,120, 
a dla jąder niezdeformowanyeh d=0.1*f2. Parametr S jest powłoko¬ 
wym parametrem korekcyjnym i Jest stablioowany w praoy [96] . 
A - jest masą jądra. 
V obliczeniach uwzględniono ograniozenia związane z istnieniem 
poziomów Yrast. Energie Trast wzięte zostały B literatury [ 97]t 
a dla wyższych energii obliczone były z zaleznośoi: 

E(Yrast) = D(D+D/2B+ <? 
Dla energii w pobliżu energii Trast, gęstość poziomów nie jest 
zdefiniowana przez fonaułę Langa ( 5 • 1) • V naszych obliozeniach 
założono, Ze dla £ = E(yrast) e(R,J)= 1 oraz dla B < E(yrast) 
^ (E,J)= 0. 
Wartości energii wiązań neutronów, protonów i oząstek alfa w ko¬ 
lejnych jądrach złożonych kaskady wyparowania wzięte zostały 
z pracy [98]. Ze względu na wysoką energię wzbudzania jądra 
złożonego niezbędnym było, w większości przypadków, wykonanie 
obliozeń az do trzeoh stopni kaskady deekscytaoji. 

V oelu zbadania jednoznaczności wyznaczenia' tfas z analizy 
przy pooocy modelu statystycznego realizowanej programem GHOGI, 
przeprowadzono szereg testowych obliczeń ze zwinną parametrów "a" 



1 C. Znajomość l , ^ (*o#lB ) poewala w przybliżeniu "ostrego 
obcięcia*, wyznaozyć przekrój ozyany na fuzje ff. (K ) dla 

JTUS ^ c pm.' 
danego okładu jonów. 

Dla reakoji 9Be +28S1 ( B ^ ^ 20 MeV) [12] , przeprowadzono 
badanie wpływu zmiany parametrów ac* i C na obliozenia widm wypa¬ 
rowania dla protonów 1 ozastek alfa. Hnoząo wszystkie parametry 
gęstości poziomów "a" { 96] poprzez współczynnik J4-= 0.8 1 1.2 
oraz Emiezstlająo parametr C od 0.6 do 1.2, przebadano wpływ zmian 
parametrów i C na vynllcl teoretyczne. 
Wyniki testowych obllozan widm wyparowania wraz z wartościami 
doświadczalnymi przedstawiono na rys. 5.1 a,b.-

Hy«. 5.1 a Vpływ zmian parametrów gęstoAci poziomów jądrowych 
oraz krftu na teoretyozne 

widma wyparowania protonów i ozastek alfa. 

Parametr A wpływa znacznie na zmianę kształtu widma wyparowania 
dla ozastek alfa i protonów, Yspólosyzmik C słabo wpływa na wid¬ 
mo wyparowania dla ozastek alfa, a wpływ na widmo protonów jest 
praktycznie zerowy. V konsekwencji widać, ze współczynnik łr , 
ożyli parametry V , są zdeoydowanle determinowane przez nachyle¬ 
ni* i kształt widm wyparowania. Maksymalny kret fuzji t- sil-
al* wpływa na absolutną wartość przekroju czynnego widm wyparowa¬ 
nia zarówno dla protonów jak i ozastek alfa. Y ten eposób można, 
było jednoznaoznle wyznaozyc l 



Rys. 5.1 b Vidma wyparowania protonów i cząstek alfa 
( wycaJtkowane dla kątów Q ^ 90°) . 

c.n. 
Krzywa ciągła otrzymana przy pomocy modelu 
statystycznego GROGI-2 dla parametrów a = a GC' B = B oraz o lfus = 

Ostateczne wyniki obliczeń dla współozynników 0=1 oraz A =1 dla 
widm wyparowania protonów, deuteronów i oząstek alfa wraz z wyni¬ 
kami doświadczalnymi dla energii E l a b= 20 MeY (rys. 5.1b) oraz 
wszystkich pozostałych energii: BJL = 12 MeV, ik MeV, 17 MeV, 
23 MeV, 26 MeV i 30 MeY zestawiono na rys. 4.15. 
Obliczenia dla wszystkich pozostalyoh energii wykonano przy usta¬ 
lonej z analizy dla E l a b= 20 MeV parametraoh gęstości poziomów 
jądrowych. Przez porównanie obliczeń z doświadczalnymi widmami 
energetycznymi, stosując metodę testu Y , znaleziono dla każdej 
badanej energii optymalne wartośoi l f . Zależność jakośoi 
dopasowań (Xi f%\^i jednocześnie dla protonów, deuteroriów i cząs¬ 
tek alfa w zależności od tfua dla wszystkich energii reakcji 
9Be + Si przedstawiono na rys. 5.2. 
Wielkość Xlf„t oznacza miarę Jakośoi opisu doświadczalnych widm 
energetycznych dla Is lfłł-t dla którego otrzymano najlepszy 
teoretyczny opis widma protonów, deuteronów i cząstek alfa 
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jednocześnie. %^ - jest miarą opisu widma energetycznego dla 
sąsiednich wartości kretów orbitalnych t jako parametrów modelu 
statystycznego. 

Rys. 5.2 Zależność jakości dopasowan ( X i / X ^ ) 2 

od I.... _ dla badanych energii reako ji 
w zależności 
9Be +28Si. 

Obliczenia wykonano zmieniając Kaicsymalny Icręt fuzji tf co 
0.5 4. 2 taką tez dokładnością wyznaczono t- ,. eo wpływa na 
błąd przy wyznaozenia przekroju czynnego na fuzje (f- , 
Równocześnie wykonano obliczenia rozkładów kątowych wylredniowa-
nyeh po przedziale energii 4 B = 1 MeV przy pomocy programu 
EVAK-1 [91] . Programea tym wykonano obliczenia wedłu wzoru 
(SŁ.fc i 2.7) równie* s wyrazeniea Langa ( 5.1 ) na gęstość poziomów 
prsy utyciu wszystkich tyoh samych parametrów,dla których wykona¬ 
no obliczenia widm wyparowania przy pomocy programu GROGI-2. 
Program ten umożliwia wykonanie obliczeń tylko dla pierwszego 
stopnia wyparowania dowolnej cząstki z jądra złożonego. 
Program GROGI-2 i EVAN-1 dają praktycznie identyczne wyniki widm 
wyparowania w obszarze energetycznym, gdzie dominują cząstki po-
ohodsąoe z rozpadu pierwotnego jądra złożonego (rys. 5.3). 
Dla deuteronów, które praktycznie se względów energetycznych są 
emitowane s jądra złożonego tylko w pierwszym stopniu wyparowania, 



obliczenia rozkładów kątowych i widu wyparowania wykonano progra¬ 
mem EVAB-1. 

Rys. 5*3 Teoretyozne widaa wyparowania protonów i oeąstek alfa. 
Krzywa oiągłe - obliczania 1,2 i 3 stopnia kaakady 
wyparowania przy pomocy programu GROGI-2. 
Punkty - obliozenla pierwszego stopnia wyparowania 
przy pomooy programu EVAN-1. 

Obliczona rozkłady kątowa dla protonów, deuteronów 1 oząstek alfa 
pochodzące % pierwszego stopnia wyparowania przedstawiono wraz 
z rozkładani doswiadczalnyai dla produktów raakoji na rys. 4.11. 
Absolutna wartosó liczonych rozkładów kątowych przekroją ozynnsffo 
silnie zależy od kręta orbitalnego lfu_i * os. kształt tych rozk¬ 
ładów wpływa znaczni* parametr gestoici poziosiów "a". 
Uzyskany dobry opis rozkładów kątowych przekroju ozynneco 
(rys. 4.11) wraz s analizą wida wyparowania (rys, 4,15), pozwolił 
na Jednoznaczne wyznaozeni* Maksymalnego kretu fuzji tfu-t • ty« 
samya przekroju ozynnego na fuzje ^Vu« 41a badanych energii. 
Vyniki analizy reakcji 9Be +28Si zestawiono w tablioy IZ. 

V podobny sposób wykonano analizę widm energetyoznyoh i rosie* 
ładów kątowyoh naładowanych lekkioh produktów reakoji 6Li +28Si 
oraz 1 C • Si. Otrzymane wartosoi t r o Ó f 
Li •* Si oraz 

t , ^V M. dla reakoji 
9Ó fas* fo» 

C +"°Si zestawiono w tablioy XXX. 
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Tablica II 
Maksymalny kret fuzji î , oraz eksperymentalny przekrój ozymy 

ras o 9R 

na faz^ę <Tr-» d l a reakcji 

Elab 
[MeV] 

12 
14 
17 

. 20 
23 
26 
30 

E o zt. 
[MeV3 

9.1 
10.6 
12.9 
15.1 
17.4 
19.7 
22.7 

4.0 
5.5 
8.0 

' 9.5 
12.0 
13.0 
14.0 

Z 0.5 
i o.5 
i o.5 
i 0.5 
i o.5 
Z 0.5 
i o.5 

150 Z 
310 i 
560 -
680 -
900 Z 
940 Z 
950 Z 

50 
60 
80 
70 
90 
90 
90 

Tablica III 
Maksymalny kret fuzji t*ua oraz «ksp«rymantalnj przekrój czynny 
na fuzję G>us d l a b a d a n y ° Ł reakcji. 

Elab 
tMeV] 

6Li +28Si 13 
20 
25 

12C +28Si 22 
27 
36 

O.M. 
[MeV} 

10.7 
16.5 
20.6 

15.4 
18.9 
25.2 

{ 

7.0 Z 0 
lo.o.i 0 
12.5 Z 0 

7.5 Z 0 
11.0 Z 0 
15.5 i 0 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

( 

700 
1020 
1140 

280 
560 
840 

>t 
[• 

1 +
 

l-f
 

• 

l-f
 

l-f
 

•+
 

as bl 
150 
100 
110 

50 
50 
80 

tfesyskane wyniki taoretycsn* v porównania % danymi dotoiadozalnyai 
wlda wyparowania i rozkładów kątowyefa przedstawiono na rysuckaon: 
4.10} 4.12; 4.13 i 4.14. 



5.2. Analiza reakcji fuzji dla układów t60 +12C oraz i6O +16O 
przy pomocy modelu statystycznego 

Zmierzone przekroje czynne dla jąder końoowycb reakoji 
O + C oraz 0 + 0 (tablica I), porównano z wynikami teore¬ 

tycznymi modelu kaskadowej deeksoytaoji jądra złożonego. 
Obliczenia teoretyczne izotopowych rozkładów jąder końcowyoh 
wyparowania wykonano przy pomocy programu GROGI-2 [32]. 
V przybliżeniu "ostrego obcięcia" z eksperymentalnych wartości 
przekroju czynnego na fuzję 0^5^ (tablioa i) wyznaczono maksy¬ 
malny kret fuzji i- . Dla układu O • O otrzymano 
18.6, a dla układu " c + ^ 0 t f u - s ikt8 ( Eiab^ 6°^ 3 6 0 

Współczynniki transmisji dla neutronów, protonów i cząstek alfa 
w kanałach wyjściowych obliczono przy pomooy modelu optycznego 
dla potencjałów z prac { 94*93]* Gestosó poziomów jąder końco¬ 
wych otrzymanych po emisji lekkich cząstek wyliczono korzystająo 
z modelu gazu Formiego w formalizmie Langa { 5.1}. Parametry gęs¬ 
tości poziomów "a" - wyznaczono ze związku a =(0.12 + O.OO917S)xf 
energie paringu 0 oraz parametry S wzięto z pracy Gilberta 
i Camerona [96]. Moment bezwładności Jądra wyliczono przy zało¬ 
żeniu bryły sztywnej dla rQ s 1.2 fm. 
Ola tych parametrów przy pomocy programu GROGI odtworzono k stop¬ 
niową kaskadę deokseytacji Jądra złożonego Si* ( *C • o) 
o energii wzbudzenia B = *»2.5 Me7 oraz "^S* ( 160 + o) o aner-

exc 
gii wzbudzenia £ - h6,}h HoV, Otrzymany izotopowy rozkład Ją¬ 
der końcowych wyparowania dla obydwu układów w porównaniu z wyni¬ 
kami doświadczalnymi zestawiono na rys. 5.*» i 5.5. 
V obydwu przypadkach rozkład izotopowy przekroju ozynnego dla naj¬ 
cięższych produktów reakoji Jest dobrze opisany przez model wypa¬ 
rowania. Dla najlżejszyoh produktów reakcji, zwłaszcza dla Ne, 
wartości doświadczalne przekroju, ozynnego są większe ni* teorety¬ 
czne - pochodzące z modelu wyparowania. Wskazuje to na możliwy 
udział procesów niestatystyoznyoh. 

V celu zbadania wpływu zmian parametrów modelu statystycznego 
na obliczenie przekrojów czynnych Jąd»r końoowyoh wyparowania 
w pracy [ 32] wykonano szereg obliozeń testowych. 
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Stwierdzono, • ze doświadczalne przekroje czynne na jądra końcowe 
reakoji 0 + O i 0 + C - po dokonaniu poprawek na prooesy 
bezpośrednie - opisać nozeny z powodzeniem przy pomoor kaskadowe¬ 
go rozpada ja.dra złożonego. 

Rys. 

Rys. 5.5 

*O(*O,FUSION-P«>DUCTS) 

I 500 

Doświadczalne (linia ciągła) i obliczone (linia prze¬ 
rywana ) przekroje ozynne dla produktów reakcji fuzji 
i 60 +12C dla E, . = 60 MeV. lao 

Doświadczalne (linia eiajrła) i obliosone (linia prze¬ 
rywana) przekroje ozynne dla produktów reakoji fuzji 
16O +16O dla B ^ ^ 60 MeV. 
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Przekrój ozynny na fuzję dla układu 0 + 0 w funkoji energii 
kanału wejaolowego był mierzony w kilku ośrodkaoh [83,99-101, 
104 ] przy zastosowaniu róznyoh metod pomiarowych. Ola porówna¬ 
nia wyników w tablioy IV zestawiono doświadczalne wartości 
przekrojów ozynnyoh na fuzje 0 + 0 dla energii B =3< 

Tablioa IV 
Porównanie przekrojów ozynnyoh na fuzje 6 f u s dl* układu 
16O+16O ( B s30 M e V ) . x o.m. / 

L i t e r a 

1. Veidinger 1 
2. Kołata 1 In 
3* Tserruya 1 i 
k. Fernandez i 
5. Cheng i In. 
6. Kovar i in. 

t u 

la. 

Ln. 
in. 

r a 

1976 
1977 
1978 
1978 
1977 
1979 

[3*J 
[83] 
f99j 
[100] 
[104] 
[101] 

Metoda poaiaru 

oifzkie fragaenty 
poaiar przejść y 
olfzkie fragmenty 
oifzkie fragaenty 
pomiar przejść V 
eiezkie fragaenty 

1000 i IOO 
850 t 60 
965 - 50 
1120 £ 50 
956 - 100 
850 i 60 

12 i£ 
Dla układu C+ 0 przekrój ozynny na fuzje również byl wyzna¬ 
czony z pomiarów oifzkieh produktów reakoji [ 32,100,101,106-
108 ] oraz z pomiarów promieniowania gamma [ 85,86,105»109). 
Nasz pomiar przekroju ozynnego n* fuzje 5 f„_ dla *T-b \ o)s 
60 MeV [32) jest w dobrej sgodnośoi z wynikami uzyskanymi w po-
miaraoh Kovara i in. (101 ] oraz Tabora 1 in. [108]• 
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6. Związek elastycznego rozpraszania z procesami fuzji 

V celu sprawdzenia hipotezy, ze potencjałowy opis fuzji 
(model "penetraoji• bariery potencjału ) powinien bazować na po-
tenojale opisującym elastyczne rozpraszanie, przeprowadzono ob¬ 
szerną analizę elastycznego rozpraszania z równoczesnymi obli¬ 
czeniami przekroju czynnego na fuzje. 
Ola badanych układów oiezkich jonów przeprowadzono porównanie 
danyoh doświadczalnych 6*us * przewidywaniami potanojałowego 
modelu fuzji dla potenojałów opisująoyoh elastyczne rozprasza¬ 
nie, > 

Analizę przeprowadzono dla układów lekkich "ciężkich" jonów: 
*Be+

12C, W 8 S i , 9Be+
28Si, ' 2C +

2 3Si, l60+ł2C, * 60 +
1 ć0 oraz dla 

cięższych układów: i6O+2ł|>lg, i6O+^OCa, 2Sig+32S i 35Cl+62Ni, 
dla których dysponowano literaturowymi danymi doświadczalnymi 
elastycznego rozpraszania i przekroju czynnego na fuzję, a także 
numerycznymi wartościami potencjału Satcniera Vg . „ „ ( R )[33,123]. 

6.1. Analiza elastycznego rozpraszania 

Pomiary rozkładów kątowych elastycznogo rozpraszania 
9Be*-28Si dla E, .= 12 MeV, 17.MeV. 20 MeV. 23 MeV, 26 MeY i 30 

AftD/' na 
(15,67] oraz QLi+*°Si dla E l a b= t3 MeV, 20 MeV i 25 l a b 

zostały przeprowadzone we współpracy z £TH w Zurichu, 
6 28 Dla układu Li+ Si dysponowano również danymi doświadczalnymi 

elastyoznego rozpraszania Polinga i in.(102} oraz Both© i in. 
( 103). Dla układu C+ Si skorzystano z danyoh doświadczalnych 
elastycznego rozpraszania uzyskanych przez Chenga i in. ( 10^^. 

Elastyczne rozpraszanie 0+ 0 było badane w różnych oś¬ 
rodkach IHO-Hóji V analizie elastyoznego rozpraszania 0 + 0 
skorzystano z danyoh doswiadczalnyoh grupy z Tale [ 110 | oraz 
danych przedstawionych w praoy Fernandeza i in. ( 100]. 



.Dla pozoatałyoh badanych okładów skorzystano z danych elas¬ 
tycznego rozpraszania, przedstawionych na rysonkaoh w praoaoh 
f 9,33,W,119,12iJ. 

Rozkłady kątów* elastycznego rozpraszania jonów Li, Be i 
C na jądrach Si przedstawiono wraz z obliczaniami modelu ep~ 

tyoznego na rys., 6.1 i 6,2. 
Ola elastycznego rozpraszania Li+ Si, 'Be+ Si oraz C* Si 
przeprowadzono analiz* przy pomocy modelu optycznego, korzysta-
jąo s programu SCAT ( 122], Program ten umożliwia przeprowadze¬ 
nie tzw. "searohu* globalnego - równoozesnie dla wielu rozkła¬ 
dów kątowyoh elastycznego rozpraszania. 
V przypadku badania potenojału tenomenologicznego typu Sazona-
Voodsa, wykonano obliczenia szuka jąo autoatatyoznie par asie try 
potenojału ozesoi rzeozywistej i urojonej poprzez uzyskanie naj¬ 
lepszego ( % - j - h°Pi»u danych doświadczalnych elastyoznego roz¬ 
praszania. 
Obliczenia dla innyoh typów potencjałów, opisanyoh w rozda. 3., 
(potencjał Satoblera Re ^^t^CB.* potencjał proziaity Re 
potencjał Yilczyńsklego R* ^y^t potenojał Srappe Re 
wykonano szukając optymalnych parametrów potenojału urojonego 
la V„, zakładając jego kształt w formie Saxona-Voodsa. 
Uzyskane w analizie parametry potencjału oraz wartosó X 
zestawiono w tablioach V, VI i VII. 
Na rys. 6.1 i 6.2 przykładowo dla potencjału typa Saxona-Voodsa 
zestawiono porównanie obliczeń przy pomooy aodelu optyoznego 
z danymi doświadczalnymi rozkładów kątowyoh elastyoznego roz¬ 
praszania. V obszarze kątowym danyoh doświadczalnych elastycz¬ 
nego rozpraszania dla innyoh potencjałów (Re V§_v» Be •ppnr* 
R* TVilczynski» R* VYUKB ^ o p i* t^ftr°zaT rozpraszania jest 
bardzo podobny. 
Dla układu 'Be+ Si ozesć rzeoxywista VW(RJ badanych róznyoh 
potencjałów ( Tablica VI i VIII) przedstawiono w funkcji odle-
głośol R na rys. 6*3. 



100 
CN-flNGLC fOEGJ 

90 100 
CM-flNGLE I DEC i 

ISO 

6 12 Sty*. 6.1a,b Klastyozne rozpraszanie jonów Li oraz C 
na jądraoh 28Si. (O STH Zuriea, 4- Poling 1975* 
6. Batoga 1969, X Chan* 1977). 

Ola pozostałyon okładów oiezkieh jonów przeprowadzono aaali< 
B f alaatyozn«ffo rozpraszania z wykorzyataniom tylko potencjału 
Satonlara [ 33,123]. 
Ola układu O*1 O % dopaaowan do danyoh doiwiadozalnyeh (100, 
110] wyznaosono parametry oz««oi urojonej potenojału. Uzyskano 
podobny opia rozkładów kątowyoh ala*tyozne«o rozpraszania jak 
dla powazaolmi* »to»owanyoh potanojałów typu Saxona-Voodsa: 
Gobbioeo I 1 « ) ora« Siwaaaana [ 11Oj. Dopaaowania wraz z danymi 
doswiadozalnyal dla kilka wybranyob an«r«ii przedstawiono na 
rya. 6.k , a parametry urojonej cze*ei poteaojaiu zastawiono 
w tablioy IX, Parametry te nie są jadnoznaozne - dla innych 



rodzin paraa*trów potanoj&la arojoneco znaleziono roimie dobry 

opis •Ia«t7osn«co rosprassanla. 

d v~r so 100 iso 
CM-flNGLE I DEC] 

Ry». 6.2. Bla«tyosn» rosprassaal* 9B* + Si { O K B Zarlob). 



Tablica T 
Parametry potencjałów aodelu optycznego otrzymane s analizy 

2 8 układu Li +28Si dla energii 13 MeVt 20 M«T i 25 MeV. 

173. 

3k. 

0 . 

1 . 

1 . 

Re 1 

36 

47 

62 

00 

00' 

4 . 

4 . 

•(B 

'(R 

•{ Jt 

r 

ft 

370 

695 

0, 

0 . 

*. VSA1 

» u 

.672 

,693 

6 VPR0X ) 

> > 

-

15.967 

18.196 

15.363 

24.874 

Im 1 

25.54 

-

• -

-

-

3.983 

5.371 

5.742 

5.622 

5.776 

a± 

0.846 

1.009 

0.800 

0.939 

0.901 

Glob. 

4.86 

8.00 

5.18 

5.85 

26.54 

Typ 
potenejału 

S - ¥ 

Vilczyneki 

Satohler 

Proximity 

Yukawa + 
exponenta 

Tablioa TI 

Parametry potenojalov modelu optyozne^o otrzymane z analizy ukla-

Slaba da 9Be +28Si dla energii B,-K= 12 MeT, 14-MeV, 17 MeV, 20 MeV, 

23 MoV, 26 M»V i 30 MeV. 

Re V 

60.00 

41.60 

0.42 

1.00 

1.00 

sss 

4. 

5 . 

•(» 

. {B 

* 

ass 

464 

047 

• T ] 

• V, 

isasss: 

0.830 

0.746 

PROX ) 

rura) 

104.90 

9.10 

9.70 

12.09 

21.58 

Im VN 

V . * ± 
sssssrsssa 

- 4.464 

6.802 

- 6.653 

- 6.332 

6.219 

0.830 

0.789 

0.795 

0.835 

O.678 

Y 2 

Glob. 

:s:ssss: 

4.22 

3.26 

3.12 

3.27 

4.83 

Typ 
potenejału 

S - ¥ 

Vilozynaki 

Satohler 

Proximity 

Yukawa + 
exponenta 
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Tabala T U 
Paraaotry potanojalov aodalu optyoxaago otrsyaana s aaalisy 

12 2 8 *lab= 22 M»V, 27 MaV 1 36 M«T. okładów 12C +28Si dla 

V 
ssa 

17 

47 

1 

1 

1 

Ra VH 

sss 
.01 

.03 

. 0 0 

. 0 0 

.00-

7.420 

5.328 

>(Ra Vj 

'(R.V, 

0 . 

0 . 

SAT 

»R0 

rrae 

371 

763 

x ) 

tSSSSKi 

11.21 

6.02 

5.28 

11.82 

9.93 

:t»x«usłxisiss=z; 
6.887 0.205 

- 6.666 

- 7.236 

- 6.453 

- 7.28 

0.640 

0.591 

0.716 

0.358 

-Y2 

A/Glob. 

assssss 
£.98 

7.12 

5.63 

8.53 

3.66 

Typ 
potanojału 

sssssssssssa 
S - ¥ 

YUosynaki 

Satohlar / 

Proximity 

Tukawa + 
axponimt/ 

9 26 
01a układa B« + Si wykonano obllosania prsy poaooy aodtla /p-
tyosnago dla ouitalonyeh rotnyon wartości słfbokoaoi os<tiol * • -
osywl«t«J pot«noj«la typti Saxona-Voodaa pray saiani* par^iawow 

oaeśoi orojonoj ¥ oras paraaatrów ««oa«trii o»*ro-
Ryf a^ s a y ) . Ola wusystW-oh paraaotrovogo potanoJaJLa ( R 

potanojatov azyakano praktyoznia rowni* door* dopasowania, 

Vartoaoi tak azyskaayob. paraaatrów potcmojala saatawiono * tab-

lioy Till. 

Tablica VIII 

Paraaatry potanojalcnf typu Saxona-Yoodaa dla ołclado 'Ba + Si 
12 MaV, 14 MaVt 17 MaT, 20 MaV, 23 M»V, 26 MaT i 30 M»V. 

YO(1I»Y) 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

¥ r ( MaV) 

35 
70 

105 
140 
175 
210 
246 

5.56 
4.88 
4.48 
4.22 
4.00 
3.84 
3.69 

0.80 
0.82 
0.83 
0.84 
0.84 
0.64 
0.85 

1.&6 
1.08 
1.09 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
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V(R) 
(MeV) 
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'fa*2** 

* \ -
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— oHiniwi 

— M 

•.—K 

\ 
R(fn> 

Ry»«6,3 Potencjały V (R) równie dobrze opiaująoe elastyczne 
9 28 rozpraszanie Be + Si. 

Dla ulstadu O + C oraz O + Ca dopasowanie do danych elasty-
oznego rozpraszania 1^8,120,12^] z potencjałem foldovranym typu 
Satchlora przeprowadzono z powodzeniem w pracy [33]* 
Na rys, 6.5 i 6,6 przedstawiono jakość uzyskanego opisu, a pa¬ 
rametry aroJoneJ ozećoi potencjału zamieszczono w tablicy IX. 
Rezultaty analizy elastycznego rozpraszania dla układów 

0 + Mg 1119] oraz 3 2S + Mg (12O] przedstawiono wraz z da¬ 
nymi doświadczalnymi na rys. 6.? (parametry V, ry i a - za¬ 
mieszczono w tablicy IX ). 
Ola wazystkioh badanych układów dla potencjału Satchlera, dopa¬ 
sowując cz?eć urojoną potencjału, uzyskano dobry opis rozkładów 
kątowych elastycznego rozpraszania. Jedynie dla układów z jo-o o nami Li oraz Ba, aby uzyskać dobry opis elastycznego roapra-
szania, pomnożono potencjał Satcnlera przez współczynnik norma-
llzaoyjny odpowiednio 0.62 i C ł 2 , tak jak to proponuje Satchler 
i Love ( 33). 
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Elab=28MeV 

Elab=31MeV 
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10 
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^ Ry«. 6.4 Elastyczne rozpraszania O + 0 [i 10] dla 
Elafes 25 MeV, 28 MeV, 31 MeV, 38 MeV, kO M»V i kk MeT 
Krzywa oiągia - dopasowania prasy pomooy aodalu opty-
oznego z potonojałom rzeozywiatyn Satohl«ra. 



20 SO 40 SO 

1tf\ Id 

6.5 Sl&atyosn* rosprassani* O + C [ 33], 

«r = 

O 10 20 » 40 SO 60 TO SO 90 WO HO <2C 

fty». 6.6 rospra«s«al« 0 • °0t ( 33 ], 
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Tablioa 33C 
Para««>try urojonej esftfoi potanojalu «od«la optyomneco otmymm-
n« s anal4sy elastycznego rozpraszani* 0 +12C, O • 0, 
i 6 0 +24Mff, i 6 0 +**°Ca, 32S *2 i łl^. PotmejaJ. rMosyvlsty równy 
jest potea 

Układ 

l6o +'2c 
1 6 O +

1 < 5 0 
16O +

2Sfe 
0 ł CA 

ojalovi Satoolera. 

"lab 
MeV 

168 
25-59 

4 0 
40-214 
70*120 

V 
MeV 

18.0 
8.45 

17.28 
13.4 
15.2 

r 
MeV 

1.22 
1.24 
U.28 
1.30 
1.40 

a 
MeV 

0.54 
0.50 
0.46 
0.54 
0.41 

Xlastyosne 
rozpraszanie 
Literatura 

( 124] 
[ 100,110] 
[119] . 
I48 ] 
[121] 

10' r 

rosprassani* 
[119 i 121 J. (R. 
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6.2* Obaaar ozułoaci potanojału 

Itodobnia jak to zrobiono w praoy t 67 J wykorzyatują© aatod* 
zaproponowaną przaz Moffa [126], zbadano obazar ozułoćol potan-
ejalu dla badanyoh układów 6Li +28Si, 5Ba ł^Si 1 12C +28Si. 
"OboiLaoia" potanojału poprzaz wyzarowania potmojalu dla aalyołi 
odl«ij£oJei 1 dutyob odlaffłoiol - pozwoliło na snal*«l«ni« obasa-
ru potanojalu, prmy poaooy która^o ocjrakano taki aaa opia danych 
alaatyoznaeo rozpraazania Jak % oałyai nia "oboinanya" potanoja-
laa. Qraniof osułoaoi potancjalu wyznaozono przy posooy funkoji 
1*, jako alarf jakoioi dopaaowanla taoratyo*nycta i doawiadozal-
nyoh rozkładów kątowyon* Obazar ozułoioi potanoJału okraśłono 
dla odlagloaoi, ettzia atoaonak (X^/ XO)Z} z ( ̂ o " " ± a r * d oP*~ 
aowania asyakana dla "pałnaffo" potanojalu, X R - Hiara dopaaow** 
nia uzyakana dla "obeinana«o" potanojała). 
Przykładowo zaianf (Xp/ Xo) <U* róznyoh "oboifó* potanojała 
Satonlara dla układa 9Ba + 28Si B ^ ^ 1^ MaY i 30 MaT przadata-
wiorto na rya. 6.8. 
Zalana obazaru ozałoaoi potanojałów typu Sajcona-Voodaa, Vilosyn-
akiaso i Satoiaara dla układu 9Ba +28Si w funkoji anarffii > l a b» 
12,14,17,20,23,26 i 3O MaV praadatawiono^na 27a. 6.9. 
Va ryaunku tya zaznaozono równiaz połozania bariar badanyoh po¬ 
tanojałów ( B—.t T B 1) dl* kolajayon wartoioi kretów orbitalnych. 
Obazar ozułośoi potanojału opiaująoaso alaatyozna rozpraazanie 
q 28 
*B» + SX eaozyna aif na duzyoh odla^loioiaoh około 9 • 10 fi 
i aioga do odlag&oioi połozania bariar potanojału R_. ( potanojał 
Saxona-Voodaa), a nawat do odlaffłoioi aniajasyoh nit C 
pot«mojał VilozynakiaffO i potanojał Satohlara). 
Vła4nla potanojałowy aodal fuzji ("panatraoJa" bariar potanojału) 
zakłada, sa prooaay fuzji zaohodzą w okolioaoh położeń bariar 
potanojałów R ^ . 
Obazar ozołośoi potanojału odzwiaroladla odlacłośoi na jakioh 
zaobodzą jądrowa prooaay uauwająoa jony z kanału alaatyoznago 
roapraamanta. 



I—I—h—I—I—I—I 

8 10 12 

R(fm) 

Ry». 6.8 Obssar osuloioi pot«uejalu Satehl«ra 

s badania opisu •lastyoaaago rompra«»ania 
9 ^ 
9B« dla «n*rcii 1* M»T i 30 ItoV. 
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RtVNIWHczyrisKi) 

RcV (Srtchler) 

10 12 M 20 22 24 

Rys. 6.9. Obszary czułości potenojalov (obszar zaJtroskowany) 
typu Saxona-Voodsa (60 M«V), Vilozyń«ki«eo 
i Satobl«ra otrzyman* z opisu «lastyozneeo rozpra¬ 

9Be +28Si dla szania 9Be +28Si dla •nersii Ej^,,* 1 2 - 3 0 MeV. 
Linia przerywana przebiega przez wartości R^^ i 
dla kolejnych wartośoi I badanyoh potenojalov. 

Z przeprowadzonego badania ozulośoł potenojału widać, ze poten¬ 
cjał dobrze określająoy elastyczne rozpraszanie ausi byó dobrze 
zdefiniowany również na odległośoiaob. gdzie zaohodzi prooes 
fttSDji. 



6.3. Porównanie przewidywań potencjałowego modelu fuzji 
z danymi doświadczalnymi ** *„_ 

¥ oelu sprawdzenia słusznoioi potencjałowego modelu opisu 
fuzji, przeprowadzono dla badanych układów oiezkioh jonów porów¬ 
nanie doswladozalnyoh wartości przekroju ozynnego na fuzje z 
wielkościami O . ( B ) (2.16) otrzymanych s modelu potenoja-

Z US O »1M. 
łowego* Konieczne do określenia przekroju ozynnego na fuzje 
współozynniki transmisji wyznacsono przy poaooy przybliżenia 
Hilla-Vheelera* Wyznaczone tą aetodą wcpólozynnlki tran—1 • ji 
T ^ (2.17) »ą funkcją parametrów: ^ j V B 1 oraz u) x - onarakT 
teryzująoyoh dla każdego t , oalkowity potenojal oddziaływania 
nD ,) w obszarze barier potencjału* Ola potenojałów używanych 
v obliozeniaoh 0 f - wyznaozono parametry Kn^* T B 1 oraz nuJ^ j 
a tya aanym wapólozynniki T. • ¥ ten sposób powiązano wlasno-
soi potencjału oddziaływania s przekrojem ozynnym na fuzje ^ 

6.3.1. Opis fuzji dla lekkich "oifzkioh jonów" 9Be +12C, 
6Li +

2 8Si, 9Be + 2 8Si oraz 12C +
2 8Si 

Dla układów 9Be +12C (l17i 118], 6Li +28Si, 9Be +38Si 
oraz C + Sl doświadczalne wartoioi przekroju ozynnego na fu-
Z J? *.. . ( E ) zawarte w tablioaoh II i III wraz s krzywy-z us o»m« 
mi wzbudzenia na fuzje, otrzymanymi z potencjałowego modela fu¬ 
zji przedstawiono na rys, 6.10 i 6.11. 
Obliozenia modelowe ^ f u ł ( E o K ) *fykonano z wykorzystaniem 
wspólozynników transmisji T|" dla potenojałów: Saxona-¥oodsa, 
Yilczynskieeo, proximity, Krappe oraz Satohlera (rozdz. 3. oraz 

tablioe V - Vii). 

Z rys. 6,10 i 6.11 widać, ze dla różnych potenojałów modelu op¬ 
tycznego dobrze opisująoyoh elastyczne rozpraszanie (rozdz.6.i), 
dobrze odtworzono przy pomocy potencjałowego modelu fuzji »miS" 
rzone wartosol przekroju ozynnego na fuzje. 
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EcJMeV) 

i i r 
9Be* X 

OM 
St 

-Wl 
YE 
PX 

/ 

s 
/ y 

/ y' 
/ • ' 

-TZX^. 

craw 

Ry«. 6.10 Punkty doświadozalno oraz obliozone krzywe 
6 8 Punkty doświadozalno &>,„_ oraz obliozone krzywe 

wzbudzenia na fuzję dla ukiadów yBe+l<cC 1 "Li+* Si b ję 
(0M-potenojał Saxona-Voodsa, St-potenojal Satoh-lera, 
Vl-potenojai Wllozyiiskłeso, YE-potenoJal Yukawa + 
exponents Krappo, PX-potonojal proximity)• 

76 



(mb) 

1000-

500-

I I I I 

OM 
St 
-Wt 

-—•—-YE 
— -PX 

-OM -St -Wl YE 
-PX 

8 

28 Si 

12 16 20 24 

Rys, 6.11 Punkty doźwladozalno oraz obliossone krzywe wzbudze¬ 
nia na fuzję dla układów 9Be +28Si oraz 12C~+28S± 
z wykorzystaniem róznyoh typów potencjałów oddziały¬ 
wania oieżkioh Jonów (oznaczenia potenojałów tak Jak 
na rys. 6,io). 
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Najlepszy opis danyoh doświadozalnyoh £>£?[? otrzymano dla obli-
ozen bazująoyoh na potenojale Satcblera. Wynika to z tablicy X, 
w której dla różnych potencjałów zestawiono wartości: 

gdzie ^ £ * £ ( B i ) «**az ^fus ^ Ei ̂  O 5 B n a o z aJ^ doświadczalną i prze-
widyweną przez model wartość przekroju ozynnego na fuzjf dla 
energii S.. Również potencjał proximity dla tych układów daje 
dobry opis fuzji. 
V tablioy XI zamieszozono doswiadozalne wartosoi 6 £^£ ( ® o B ) 
i Ł ? x p oraz odpowiednie wartości wyznaozone z potencjałowego 
modelu fuzji dla potenojału Satonlera, Wartość U +.7.1 ozna-
oza kret orbitalny dla którego współoaynniki T| są równe 0.5. 
Ola badanyoh układów lekkich "oiezkioh jonów* widać dobrą zgod¬ 
ność doświadozalcyoh i modelowych wartości przekroju ozynnego 
na fusje oraz dobrą zgodność naksynalnyoh kretów fuzji i fus 

Tablloa X 
Zestawienie wielkości X oharakteryzująoyoh jakość opisu danyoh 
doświadczalnych O *^. 

Układ 

*-
6Li 
9B. 
12C 

jonów 

+ <2C 
• 2 8Si 
+
2 8Si 
• 2 8Si 

%V«) 
111.0 

1.2 
11.5 
11.4 

10.8 
18.2 
9.8 
3.9 

27. 
3. 
11. 

» ) 

2 
8 
5 
1 

X,2(vpx) 

1.7 
7.1 
6.4 
4.7 

X 2(v s t) 

2.1 
1.1 
6.7 
1.2 



Tablioa XI 
Zestawiani* wyników obliozeń dla potanojału Satoblara 

Układ o *a. 
(MoV) 

9B« +12C 6.86 
8.00 
9.71 
11.43 
13.43 
15.43 

6Li +28Si 10.71 
16.47 
20.59 

9Ba +28Si 9.08 
10.59 
12.86 
15.14 
17.41 
19.68 
22.70 

12C +28Si 15.40 
18.90 
25.20 

(mb) 

529*85 
649-90 
819-90 
890-90 
941-85 
909-85 

700*150 
1020*100 
1140*110 

150*50 
310*60 
560*80 
680*70 
900*90 
940*90 
950*90 

280*50 
560*50 
840*80 

/-SATCH 
fVkM 
(»b) 

601 
705 
797 
847 
876 
882 

674 
972 
1040 

57 
256 
518 
684 
792 
865 
925 

276 
594 
908 

4 
5 
7 
8 
9 
9 

7 
10 
12 

4 
5 
8 
9 
12 
13 
14 

7 
11 
15 

us 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

.5 

.0 

.5 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

1 SATCH 

4.9 
6.0 
7.2 
8.1 
9.1 
9.7 

6.8 
10.5 
12.2 

4.7 
7.8 
9.8 
11.4 
12.7 
14.3 

6.7 
11.4 
16.6 

pOM 
(«b) 

981 
1134 
1287 
1383 
1457 . 
1503 

961 
1391 
1530 

296 
586 
922 
1151 
1313 
1432 
1546 

379 
734 
1106 

Wielkości ofcre&Lone są z błędea - 0.5 
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6.3.2* Opi« dla uklad&r t2 ora. 16O+16O 

vartotoi ^ftuB ( •" ) ««bran» s różnych prao 
dla układu 1 2C+ t 60 [32,100,101,106^108,109] oras dla układu 
16O+16O [ 32,83,99,100,101 ] prs«d*tawiono na rya. 6.12 1 6.13. 

(mb) 

1200 

800 

400 -

12 
i e^ (Kovar in.) 
• tfflB (Christtraaniin.) 
{ t f^ (Eyaliin.) 
I <f (Ftruandtz iin.) 

Ry«. 6,12 Punkty dosVladosaln* o , . (> )oras oblloson* 
rua o.ai.' ł 2 ĝ 

krzyw* wsbudsanla na fusjf dla układu C + 0 
• wykorsBy»tan±«si rósfcnyob potenojalów oddziaływania* 
(Osnaoz«n±a Jaic na ry». 6. i o ) . 
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fus 

(mb) 

1200 

800 

400 

—i 1 1 p 

{ tffm, (Kovar i it] 
+ tffu, ITterrya iin.) 
• tf^ (KbUrta i ii.) 
x tf,^ (FemandBZ iin.) 

_ 

- J$ 
• ft // 
—I—/Z 1 i i , 

1— — i — 

16n \ 
0* 

s 

1 } f— 

6n 
0 

tó:>^t. V "'^•^ 

P I ^ » « « < ^ . . 
OM(Qobbi) 

• — » 

. . . . w 

YE 
PX 

' ' ' 
12 20 24 32 

Rys. 6.13 Punkty doswladozalxts 6 . ( S ) oraz oblioson* 
krzyw* wzbudzania na fuzjo dla układu O + O 
z wykorzystania^ róznyoh potanojałow oddziaływania, 
(OH-pot«noJal Gobblago [i12]t pozo*tał* oznaczania 
Jak na rys* 6»10)» 

V doawiadozalnaj krzyw*J wzbudzania na fuzj* dla obydwu układów 
widoozn* są wyraibi* osoylaoj*. Natura tyon osoylaoji ni* j*st 
j*szoz* dobrz* poznana i 4*dnoznaozni* okr*<lona. Ki*wi*Uci* 
osoylaoj* dla układu idantyoznyoh jonów 0+ 0 noga bye wyni¬ 
kłam siln*j zalany absorpcji dla kolajnyoa parżystyob krotów, 
ruonu wzgl*dn*go w kanał* w*j*oiowy» r*akoji* 
Na rys* 6.12 i 6. ii3 przedstawiono takz* wyniki piraawidywań aod*-

81 



lu dla potenojałów typa Saxona-Voodsa C112}, Yilozynskiego, 
proximity, Krappe oraz Satohlera* Również dla tyoh układów opis 
potenojalowy przekroju ozynnego na fuzje jest dobry. Ni* odtwo¬ 
rzono jednak struktury oseylaoyjnej-. 
Dla okładu 0 + 0 istnieją duds* rozbieznośoi miedzy danymi 
doświadczalnymi, uzyskanymi •* róznyoh ośrodkach równymi metodami 
pomiarowymi. Przekroje ozyn&e na fuzje, ozyakane z pomiarów 
przejąć ^ nie uwzględniają jąder ko&eowyob reakoji fuzji powsta-
lyob. w stanie podstawowy*. Przekroje ozynne na fuzje, uzyskane 
tą metodą ( np. Kołata i in.), mogą z tego powodu być mniejsze od 
wartości 6 f , uzyskanyon z pomiaru Jąder końoowyob wyparowania 
(np, Fernandez i in., Tseruya i in.). 
Krzywa wzbudzenia na fuzjf 0 + 0 uzyskana przy pomocy poteno-
jałowego modelu fuzji dla potenojału Satohlera dobrze opisuje 
dane doświadozalne Fernandeza i in« [ 100]« 

6.3.3. Opis fuzji układów i60 +24K«, i60 +*°C*t 24Mg 
oraz +

62Hi 

Podobne obliozenia O+ _ ( B ) wykonano dla wybranyoh 
fus v o.m.' 1fi' 2j. i6 j-ó »Ł «»2 

f y układów "oifzkioh jonów": lo0+**He, V u C a , ^Mg+^S 
oraz '̂ci-f HO.* Dla tyoh układów dysponowano literaturowymi 
danymi doświadozalnymi przekroju ozynnego na fuzje oraz numery-
oznymi wa^tosoiami foldowanyob potencjałów oddziaływania uzyska-
nyoh przez Satohlera* 
Na rys. 6.14 i 6.15 przedstawiono dane doświadczalna & f u a(S ) 
dla układów i60+24Mg [119 ], i60+*°0a 148,120 ], 24Mff+32s [121" 
oraz ^'ci+ Tli [ 9 ] wraz z obliozonymi krzywymi wzbudzenia 
z wykorzystaniem potenojału Satohlera* 

Równie* dla tyoh oiezszyoh układów "oiezkioh jonów" zgodność 
doświadozalayoh wartości przekroju ozynnego na fuzje z wartoś-> 
oiami uzyskanymi z potencjałowego modelu fuzji dla potenojału 
Satohlera Jest dobra* 
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Rys. 6.14. Dośiriadoaaln* wartośoi ^ dla układów i6O+2^M«f 

O+ Ca, M̂ + S oras oblioson* krayw* wsbudswiia 
aa fiuBjf a wyfcoratytani — potanojaJŁu Satehlara. 

Rya. 6.15 Punkty dotwiadesaln* ^ ^ dla układa 35Cl+62Ni 
oras obliozona krsywa wzbudsanla na tosjf s wyko-
rsy«tanl«a potaaojału Satołilara. 



Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić• że zarówno dla bar¬ 
dzo lekkioh okładów ( np. 9Be +12C ) jtdc 1 oieższyoh układów 
( ̂ *C1 + Mi ) "cięższych jonów" , przewidywania potenoJałowego 
modelu fuzji as do energii B

o a — (2*3)*VB są zgodne z danymi 
doswiadozalnymi fuzji. Dobro rezultaty uzyskano dla potenojału 
Satohlera, opisująoego dobrną elastyczne rozpraszanie, który z 
wyjątkiem okładów z Li oraz 9Be nie posiada wolnych parametrów* 

6,k, Stosowalność uproszozonego potenojałowego modelu fuzji 
(model Glasa i Mosela). 

Do opisu krzywyoh wzbudzani* na fuzjf ozesto stosowany jest 
potenojałowy model fuzji a przybliżeń1ami i dodatkowymi założe¬ 
niami dotyoząoyni tzw* odległości krytyoznej Ro_» 
Model ten, sawierająoy pifó parametrów: IUt V_, R , V orazłih) 
zwany jest modelem Glasa i Mosela [29)» 

V cola sprawdzenia stosowalności tego modelu dla lekkich 
układów' "oiezkioh jonów", przeprowadzono obliozenia dla układów 
6Li +ź8Si, 9Be +28Si oraz 12C ł^Si. 

Na rys* 6*16 doiwiadozalne wartoioi przekroju czynnego na 
fuzje St » przedstawiono w funkcji l/B » Na rysunku tym 
zaznaczono również przekrój ozynny na reakojf 6|. , otrzymany z 
modelu optycznego. Linia oiągła O f przedstawia najlepsze 
dopasowanie do danyota. doswiadozalnyon S'^„„ ( 1/E^ _ } , uzyska-

iui v c*m«' 
ne przy pomooy dwuparametrowej parametryzaoji (2.20) dla ckła-
dów 6Li +28Si i 12C +28Si. Dla reakoji 9Be +28Si [ 15 1 
ze względu na większy zakres energetyczny danych 6. dopaso-
wanie przeprowadzono przy pomooy pieoio-parametrowego modelu 
Glasa i Mosela* Otrzymane z dopasowan optymalne parametry zaz-
naozone są na rys* 6*15 oraz w tablicy XIX* V tablioy tej dla 
porównania przedstawiono również wartosoi położenia barier oraz 
wysokości barier całkowitych potencjałów dla L * 0. 



OZ &OV ILOi IŁO1 &10 (ŁI2 & H 

TŁoo d.ro d.« oat a n OJO ŁT? <t» t i» a.i< 

O>M bat ma afsj c » u. u i i i 

Rys. 6.16 Krzyw* wzbudzenia na fuzj* o,,., oraa raakoj* O_ 
dla układów 6Li +Z8S±, 9B« +*°Śi. oraz 12C ł^Si. 
Linia olą^ia ^ f u . prsadctawia dopasowani.* prsy 
poaooy Bodalu Glaaa 1 Mos*la. 



Tablioa XII 
Zestawienie parametrów otrzymanyoh s analizy 6* ( • 
pomooy modelu Qlaaa i Mosela z odpowiednimi wielkosoiami dla 
róznyoh potenojałów używanych, v obliozeniaoh ̂ V 

włc2 Aid i. 

Ó L i + 2 8 S i RJJ 
VB 

1 * 0 * « 8 « l Rfl 

VB 

^Be^Si Rg 
VB 
V or 

Przybliże¬ 
nie Glasa 
i Nosala 

7.2^0.2 
6.0^>.2 

7.410.2 
12.9i0.2 

7.5^0.2 
8.8^0.2 

J».oio.2 

8.15 
6.79 

8.65 
13.32 

7.8 
9.25 

-3.3 

7 
7 

ifIL 

.3 

.5 

7.9 
13 

7< 

• 7 5 

,8 
9.32 

- 6 . ,8 

VEROX 

7.6 
7.19 

7.90 
13.86 

7.85 
9.28 

-2.1 

8 
6 

9 

1KB 

.15 

.75 

. 2 0 
12.47 

8 
8 

-8 

.40 

.75 

. 0 

VSATCH 

8.05 
6.85 

8.30 
13.^7 

7.80 
9.24 

-4.6 

Otrsywn* s opisu lcraywyoh. wzbudzania na ?uzjf vartosoi R_ są 
•niftjsza ni* polosani* bari«r dla vssystlciob badanych potencja¬ 
łów jądro*Jądro. 
Poloa^nia RgL kolojnyoh barier dla potencjałów badanyon lekkioh 
"oio^kioh Jonów" aaleją se wzrostea kretu ruobu wz^ledneso L, 
Założenia Olasa i Mosela [Z9)s ( R_, sRgSOont, ł)û  a f>u =oont ) 
dla rozpatrywanych układów są grubym przybliżaniem i wartoaoi 
Rg i Vfi , otrsyaane s dopasowan do danyon doświadozalnyoh« moż¬ 
na traktować Jako efektywne parametry - Jedynie orientaoyjnie 
związane z potenojalem oddziaływania. 
£la oiezszyon układów wartości parametrów Vfl i R_t wyznaozone z 
doswiadozalnyoh krzywyob. wzbudzenia €> . ( 1 A o „ ) 
dobrze zgadzają sie z położeniem 
dla potencjału Satonlera. 

. bardzo 
i wysokosoią bariery 
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Ola układu 9B« + Si a dopasowani* do danyon ^ tam 
założeniu odlagloaei krytyoznaj r » 1.0 tu (15]« wyanaoaono 
wartość potano jału krytyoznago V a -4.0 łteV oraz t)(J a 6 MaV, 
Yartoić te porównano w tablloj X H % pot«nojal«a T Q r na 
lośol RQr= 1.0 ( A£ + JL£) dla potaoojalów Saxona-Voodaa 
^s 60 MeV), ¥UoB7ńsklasot proxlalty, Krappa 1 Satohlara V) ¥UoB7ńsklaso proxlalty Krappa 1 Satohlara. 

Yartoaol T dla tyoh. potanojałów nlavlala rodnią alf od warto-
śol wyznaosonaj z anallsy 6 J^J ( 8o,a,) • Vydaja ai. < Jadnak, 
ze wyoląsanla informacji s potanoJalu atatyoznaso V(R) na tak 
naUtyoh odlagloaolaon R * ft nla J«»t pawna. 
Ola bardzo olfzkloh. układów saloaanla Olaaa 1 Mosala >ą rzaozy-
wiśoie słuszna i analiza (T*... ( 1/E „ )» zwlaazoaa dla nlaklon 

IUI \ O .B. ' 
anargii 8 dostaroza paraaatry V, i L , poaostająoa v dobraj 
zeodnoaoi s przewidywaniani potanoJal/ Satohlara [i23)> 



7. Konsekwencje alusanoeol potenoJałowego modelu fuzji 
oiezkioh jonów. 

Dla przebadanyoh układów oiezkioh jonów uzyskano przy pomooy 
potenojałowago modelu fusji s wykorzystaniem potanojału Satchle-
ra dobry opis danych doswladozalnyoh przekroju ozynnego na fuzje 

Konaekwenoją sluaznoioi potencjałowego modelu fuzji jest 
fakt, aa vazyatkJa Jony s krftaai raohu wxelfdnaffo JL •$ t f two-
rsą Jądro sloaona, ni* dająo praktyosnla przyczynków do przakro-
ju osyonaco aa raakoja baspoiradnia. 
V razultaoia otrzyauja m±ę rozląosną lokalizaojf w przaatrsani 
kratu raakeji przaz Jądro złożona oraz reakoji azybkloh. 
Krft fusji t f rozdzialająoy ta dwa obszary raakoji okraalony 
jaat przaz vyaokoae bariary afaktywna^o potanojału Vfll v kanala 
wajśoiowya. Przykładowo dla układów Li+28Si, 120<ł-2^Si oraz 
Ba+ Si pokazano to na rya. 7*1* 

Przakrój ozyony na fuzja (Śr.tm ( 2*16) okraślony jaat przaz 
wapółozymiki tranaBiaji TŁ wyznaosoaa z aodalu optyoznago 
dla krftów orbitalnyoh 1 ^ 1 f u > . 
Ola ailai« abaorbowaayoh jonów bardziaj uzasadnionym fizyoznia 
od "oatroffo oboiaoia" jast gładlcia oboiaoia współozynników 
tranaaisji, odzwlaroiadlająoa afekt przanikania przaz barier* 
potanojału Vn,, Fakt tan bardzo dobrza oddają przyblilenie 
Uilla-Vbaalara, w któryat wapółozynniki tranaaiaji T L okreś¬ 
lona aą poprzez paraaatry wyznaozona z potanojału oddziaływania. 
Przykładowo dla układu 9Be+28Si ( ̂ ^^ 20 MeV) na rya. 7.2 
przadatawiono wapółozynniki transmisji • "ostryn oboiaoian" 
otrzyaane z atodalu optyoznaffo T t oraz wapółozynniki z 'feład-
kisł oboieoiaa" otrzymane z przybliżenia Hilla-¥b.eelera T L 

dla potacojała Satohlera. 
Zależnoaó przekroju czynnego na fuzja Cfus ( | ) v funkoji kro-
tu orbitalnego I dla układu 9Be+28Si ( Bla|)s 20 MeV ) z wyko-
rzyć taniaa "ostrego" i "gładki«£O oboiaoia*, współozynników Tt 
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oo 

TOTflL POTEN?IflL CMEVJ 
O 10 20 

TOTflL POTENTIAL [M£V] 
-10 0 10 20 



»B#* " a 
Ew, >2ÓMiV 

Rys. 7,2 Porównani* współozynników feransaisji 
dl* pot*nojalu Satohl*ra« 

OM 

V praoy 6. Villiaa [ 125 ]pokazano, z* w przypadku oddziaływa¬ 
nia jonów L4+ Si, 9B*+12C oraz 9Be+28Si najważniejsze reakoj* 
bezpośrednie, jakisii są transfer neutronu i oząstki alfa są w 
przestrzeni kretu zlokalizowane roKłąozni* z prooeaani fuzji. 
Zależność oząstkowyoh przekrojów ozynnyon [ 125,126 ] przykła¬ 
dowo dla transferu neutronu w reakojaoh 12c(9B*,8Be)13C* (B = 
0.0 (1/2*). B x > 3.09 (1/2*) oraz 28Si(9B*,8Be)*9Si* (Bx * 3*62 
(7/2+), B x « 3.38 (1/2")) dla energii B l a b= 20 MeV przedstawiono 
na rys. 7.3* Ha rysunku ty» pionowymi strzałkami zaznaozono 
wartośoi maksymalnych kret ów fuzji t * t f u, wyznaozon* z analiz 
zy reakoji fuzji układów 9Be+12C oraz 9Be+28Si dla »lilb=20 MeV. 

V praoy pokazano słuszność potenojałowego modelu fuzji dla 
układów oifzkioh jonów od bardzo lekkioh układów 9Be +12C j 

do oi«zszyoh 35C1 dla •norgii 
o.«. B 

Ciakawya nrobl«a«a j«st zbadani* słusznoioi pot«nojałow*eo aod*» 
lu fuzji dla lz*jszyoh. *wontualni* słabo absorbowanych oząstek 
takion jak protony i oząstki alfa. Vynaga to jednak oddzi*l-
nyon kosqpieksowyon badań zarówno fuzji jak i innyoh typów reak-
ojl. 
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^=20 MeV 

Rys. 7. 3 Cząstkow* prsakraj* ozyzm* O^ w funkojl krfta 
ruohu wx8l*da*4*o w kanał* wajsoiowya dla r*akoji 

im 1 nilr 1 — t«J praoy J««t fakt, i* •JLaatyosn* rospraasa-
nla xawiara Inforataoj* nla tylko o prsakroja oaynnya na raakojf 
$R } al« i o prsakrejo osyxmy aa fumjf 5̂ .̂ .̂ 
PotanoJaJt oplsująoy oddalaZywanla jonów w kanał* w*j<oiovya po-
wlni.*n s*n*ro«me ni* tylko poprawn* vąpó£osynnikl tranaauŁsJi 
(d*t*nainująo« 6, ) , al« równi** wlaioiv* bariary (dataxadna-
jąo* 6*faa ) ( 127,128]. Wydaj* alf, *• potanejal Mikroskopowy 
Satohl*ra potrafi sp*łńló obydwa t* warookl w ssarokla makrasla 
•as i *n*r«il ( ) 
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