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INLEIDING

Ongeveer 70 jaar geleden in 1911 is in het Rutherford

Laboratorium aan de Universiteit van Manchester een van de

meest invloedrijke experimenten uitgevoerd betreffende het

onderzoek van het atoom. H.Geiger en E.Madsen, twee van Rutherfords

studenten, verstrooiden alpha deeltjes aan een dun folie van goud.

Met een scherm van fluoriscerend materiaal, dat scintilleert als het

door een alpha deeltje wordt getroffen, hebben ze het aantal alpha-

deeltjes geteld dat onder verschillende hoeken ten opzichte van de

inkomende richting werd verstrooid als gevolg van botsingen met goud

atomen. Het grootste gedeelte van de invallende deeltjes passerde

ongehinderd door het folie of werden slechts onder kleine hoeken

afgebogen. De gemiddelde verstrooiingshoek bleek minder dan een

graad te zijn. De verassing was echter dat enkele alpha-deeltjes onder

grote hoeken verstrooiden. Ongeveer 1:20000 werden onder een hoek van

90° afgebogen. Rutherford interpreteerde deze experimenten als volgt.

Daar het folie vele atoomlagen dik was en de meeste alpha-deeltjes

ongehinderd door het folie heen kwamen redeneerde hij als volgt. In

het algemeen vliegt het alpha-deeltje door een atoom heen zonder grote

beïnvloeding van zijn richting. Dientengevolge moet het atoom als

geheel diffuus zijn met veel lege ruimte. De enkele verstrooiings-

gevallen die onder grote hoeken werden geobserveerd, waren echter het

bewijs voor iets hards in het atoom. Deze atoomkern moet echter heel

gering van afmeting zijn, daar slechts enkele alpha-deeltjes er tegen

botste. Zowel de kracht van de botsing alsmede het zeldzame voorkomen

ervan kon worden verklaard door aan te nemen dat het atoom een niet

doordringbare dichte kern bezit, waar in een klein volume alle

electrische lading is geconcentreerd. Bij het passeren door het folie

komen de meeste alpha-deeltjes niet dicht genoeg bij een van deze

kleine kernen om hiervan invloed te ondervinden. Echter, als er een

botsing plaats vond, dan kon het alpha onder elke hoek verstrooid

worden, zelfs onder 180°, dwz. in de richting van de invallende bundel.

Rutherford had natuurlijk de atoomkern ontdekt. Hij had ook een

experimentele methode geïntroduceerd waarmee hij de samanstelling van

de materie kon onderzoeken. Deze meetmethode is bij huidige experimen-

ten nog van onverminderd belang. Het daarop volgend onderzoek maakte

duidelijk dat de atoomkern zelf een structuur bezat. Met de ontdekking
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van het neutron in 1932 door Chadwick was het duidelijk dat de

atoomkern was samengesteld uit protonen en neutronen. Op het,

ogenblik is er overduidelijk bewijs geleverd dat de bouwstenen

van het atoom te weten het proton en neutron zelf yecn elementaire

objecten zijn. Net als het atoom van Rutherford zijn zij voor het

merendeel "leeg" waarin kleine harde kerntjes zijn te vinden. Ze

hebben de namen van partons of quarks.

De interne structuur van het proton wordt nog steeds met bijna

dezelfde meetmethode onderzocht als die welke Rutherford gebruikte.

Botsingen worden veroorzaakt tussen verschillende soorten van deel-

tjes en de experimentele apparatuur meet de hoekverdeling van de

verstrooide fragmenten. Bij deze experimenten zijn het alweer de

deeltjes welke onder grote hoeken met de oorspronkelijke bundel-

richting verstrooien die de informatie over de interne structuur

verschaffen. Alleen de schaal waarop de huidige experimenten

gebeuren is änders dan toen. De invallende bundel is niet meer

alpha-deeltjes afkomstig van een radioactieve bron maar deeltjes

zoals electronen, protonen of zelfs anti-protonen, die in grote

versnellers naar hoge energieen worden gebracht.Tegenwoordig

kunnen we ook secundaire bundels maken van deeltjes zoals neutrinos

pionen, kaonen of muonen. De meest energetische botsingen treden

op als twee versnelde deeltjes op elkaar worden geschoten. Bij

hoge energieen zullen de deeltjes bij nun botsing veel van hun

energie verliezen aan de creatie van nieuwe deeltjes en anti-

deeltjeSi Deze verlaten dan het interactiepunt als splinters bij

een kleine explosie. De experimentele apparatuur om deze deeltjes

waar te nemen zijn niet eenvoudige fluoriscerende schermpjes zoals

Rutherford had (alhoewel we het principe nog steeds gebruiken),

maar vaak ingewikkelde electronische tellers, die allerlei

physische grootheden registrerén zoals richting en plaats, energie,

impulsmoment, electrische lading en massa. Een fraai voorbeeld

hiervan is het OMIKRON project waarin de TH Delft aan meewerkt op

het CERN te Geneve en waar we in een later stadium nog op terug

zullen komen.

Er is ook een schaalverschil met vroeger in de waarneembaarheid

van afmetingen. We hebben als het ware betere "microscopen". Neem

bijvoorbeeld het electron microscoop, waarmee zowat iedereen is

vertrouwd en overal in ziekenhuizen, laboratoria en industri bij

het onderzoek van de kleinste afmetingen van onze vaste stof wordt
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gebruikt. De lineaire electronen versneller die onlangs in Amsterdam

bij het NIKHEF (IKO) Is gebouwd en uiteindelijk 500 MeV electronen-

bundels moet leveren met een precisie in energie van beter dan 50 keV

is eigenlijk niets anders als een electronen microscoop met een

veel kleinere golflengte, Å, waardoor ook veel kleinere voorwerpen

te bestuderen zijn. Met energieën die enkele duizenden groter is

kunnen structuren die enkele duizenden kleiner zijn worden onderzocht.

Het scheidend vermogen van de bundels met de hoogste energieën

momenteel beschikbaar is van de orde van 10"16 cm (= 1 am), dat

ruwweg overeenkomt met een duizendste van de diameter van het proton.

De fijnstructuur is alleen zichtbaar in botsingen waar enkele van

de energierijke fragmenten de botsingen onder een grote hoek met de

bundelrichting verlaten. Zulke harde botsingen zijn betrekkelijk

zeldzaam. Als twee protonenbundels met hoge energieën frontaal op

elkaar worden afgeschoten (in bijv. de Interssecting Storage Ring:

ISR te CERN), zijn de uitgezonden deeltjes bijna altijd beperkt tot

twee nauwe konen, gecentreerd rond de as welke gedefinieerd wordt

door de op elkaar botsende bundels. Echter zo nu en dan zullen er

deeltjes in een richting die ruwweg loodrecht op deze as staat het

punt van interactie verlaten. Als zulk een deeltje wordt waargenomen,

zullen er verscheidene meer deeltjes dit deeltje begeleiden. Het

meest intrigante is dat als er een fragment op deze wijze wordt uit-

gezonden de deeltjes dan niet in alle richtingen willekeurig verstrooid

worden, maar in het algemeen in plaats daarvan georganiseerd blijken

te zijn in goed gekollimeerde stromen van deeltjes, welke jets

genoemd worden. De jets onder een grote hoek hebben dezelfde signi-

fikante betekenis voor de structuur van het proton als de verstrooiing

onder grote hoeken van alpha-deeltjes voor de structuur van het atoom.

Ze zijn het bewijs van iets dat klein en hard is aanwezig binnen

het proton.

In bijgevoegde tabel zijn enkele physische gegevens van enkele

leptonen en hadronen samengevat.

Reeds enige tijd weet men dat het proton geen puntdeeltje is. Het

heeft een eindige afmeting met een diameter van ongeveer 1 fm (10~15 m)

Alhoewel deze zeer klein is - het is ongeveeer een factor 105 kleiner



Tabel 1

Enkele physische gegevens van enkele leptonen en hadronen, die vaak genoemd worden in experimenten bij

intermediaire energiefysika.

deeltje spinP
ariteit

massa

(MeV/c2)

gemiddelde levensduur magnetisch moment

e
V
ÏÏ~

n°
K*

P
P

n

l"

Z+

E~

h+

o"
o"
o"
h+

h+

h+

h+

h+

0.5110034(14)
105.65946(24)

139.5675(9)

134.9626(39)

493.669(15)

938.2796(27)

938.179(58)

939.5731(27)

1197.34( 5)

1189.36(6)

1314.9(6)
1321.32(13)

>5 x 1 0 " naar
2.197120(77) us

26.030(23) ns

0.0828(57) fs

12.371(26) ns

>1O30 jaar

>17OO uur

917(14) s

0.1482(11) ns

0.0800(4) ns

0.290(10) ns
0.1641(16) ns

1.00115965241(20)

1.001165924(9)

2.7928456(11)

-2.791(21)

-1.91304184(88)

-1.41(25)

2.33(13)

-1.20(6)

-1.85(75)

eh
2mec
eh
2myc

éh
2m c

I
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dan het atoom- zijn de afmetingen meetbaar. Dit kan echter niet van

bepaalde andere deeltjes worden gezegd, in het bijzonder geldt dit

vcor het electron. Mocht het electron enige uitgebreidheid hebben

is dit tot op heden nog niet waargenomen. Het electron kan daarom

als een wiskundig punt beschouwd worden.

Experimenten te Stanford in 1970 toonden voor het eerst aan dat

het proton niet alleen eindige afmetingen maar tevens een structuur

bezat. De aangeslagen toestanden van nucleonen of mesonen wordt vaak

als verschillende elementaire deeltjes aangemerkt, hetgeen de origine

is van de veelvuldig gehoorde bewering dat hoogenergie fysici

honderden elementaire deeltjes hebben ontdekt. Feitelijk moeten ze

niet worden beschouwd als verschillende deeltjes, maar als

verschillende toestanden van het baryon of meson; hun bestaan wijst

naar een interne dynamica van deze eenheden, die aanleiding geven tot

deze geëxciteerde toestanden. In de verdere discussie van de hadrons

maken we gebruik van de quark-hypothese. Deze is nog altijd een beetje

vaag en onbewezen, daar er geen direct experimenteel bewijs hiervoor

is geleverd. Tot dusver is het onmogelijk gebleken een hadron uit

elkaar te halen en een quark te isoleren. Niettemin is de quark-

hypothese een zeer bruikbare gebleken te zijn om de basiseigenschappen

van hadronen to formuleren. De volgende veronderstellingen over de

quarks moeten worden gesteld om de correcte eigenschappen voor

hadronen te krijgen:

i. Daar we veronderstellen dat hadronen worden gevormd uit quarks, moeten

ze deeltjes zijn die te combineren zijn tot objecten met halftallige

(baryonen) en met heeltallige spins (mesonen). Daarom veronderstellen

we dat quarks fermionen zijn met spin \. Een oneven aantal geeft een

halftallige spin. Bij elke quark hoort natuurlijk een antiquark.

ii. Het basisidee omtrent de quark-structuur van het hadron is de veronder-

stelling dat een baryon uit drie quarks wordt samengesteld, en een

meson uit een quark en een anti-quark. Daarom schrijven we een

baryon getal B=V3 toe aan een quark. In dat geval is B=l voor baryonen

en B=0 voor mesonen.

iii. Omdat hadronen uit quarks zijn samengesteld is het noodzakelijk isospin

toe te schrijven aan een quark, alsmede alle additieve quantum getallen

zoals strangeness S (vreemdheid), charm C en kleur en bovendien elk

soortgelijk nieuw quantum getal van hadronen dat nog kan worden

ontdekt. Daarom wordt verondersteld dat er verscheidene typen (flavours)
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van quars zijn.

(a) twee typen gewone quarks met S=C=0, genoemd u en d (up en

down).

(b) een type strange quark met S=-1,C=O genoemd s.

(c) een type charmed quark met S=0, C=l genoemd c.

(d) typen van quarks die quantum getallen hebben welke nog niet

met zekei^eid zijn vastgesteld. Het lijkt zeer waarschijnlijk

dat er additionele quarks zijn welke de naam gekregen hebben

van b (bottom) en t (top)

Naam

up

down

charmed

strange

top

bottom

up

down

charmed

strange

top

bottom

Symbool

Wub
dr'dg'db

VCg'Cb
sr'sg'sb

br'bg'bb

Sr'VSb

lr'lg'h
h*g'h

Tabel Quarks

Lading

2/3

-1/3

2/3

-1/3

2/3

-1/3

-2/3

1/3

-2/3

1/3

-2/3

1/3

Massa
(MeV)

10

5

1500

250

?

4800

Spin

h

k

h

h

h

h

Magn.
mom.

2/3y0

-I/3y0

2/3y0

-l/3y0

2/3y0

-l/3vo

Anti-quarks

10

5

1500

250

•?

4800

h

h

h

h

h

k

-2/3y0

l/3y0

-2/3y0

l/3yo

-2/3y0

1/3V0

Iso
spin

\

h

0

0

h

h

0

0

i
3

h

-h

0

0

— 1c

h

0

0

Strange^
ness

0

0

0

-1

0

0

0

1

Charm

0

0

1

0

0

0

-1

0

Baryon
number

1/3

1/3

1/3

1/3

-1/3

-1/3

-1/3

-1/3

Om isospin te verkrijgen voor de hadronen beschouwd men de twee

u en d quarks als een paar van een isospin doublet met T.=\; u

correspondeert met de spin "up" met I =+h, d met de spin "down"

met I =-%. De andere quarks s en c worden verondersteld isospin

singlets te zijn met 1=0.
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Dat betekend dat alle isospin eigenschappen moeten komen van

de gewone quarks u en d. De s-quark is drager van "strangeness"

en de c-quark van "charm".

iv. We komen nu tot de electrische lading Q van de quarks. Een algemene

ladingsformuie voor hadronen is

Q=I + ^Y waar Y=B+3HC
3

de combinatie Y wordt aangeduid als hvperlading. Deze ladingsformule

moet ook gelden voor de quarks. Als we deze toepassen en invullen

met B=l/3, I =±^# C=S=0, Y=l/3 dan krijgen we3 n- +h + i/fi-,f
+2/3 (u-quark)Q- ±\ + l/6-^_1/3 (d-quark)

De u- en d-quark zijn een isospin doublet in analogie met het proton-

neutron doublet, behalve dat de ladingen 2/3 en -1/3 zijn inplaats

van +1 en 0 in eenheden van de protonlading 1.

De ladingen van de s- en c-quarks worden ook bepaald met deze

formule maar in dit geval moeten we de volgende getallen invullen

B=l/3, I =0 en C=l of S=-l respectivelijk. De s-quark heeft dan de

lading Q=-l/3 en de c-quark Q=+2/3.

De eigenschappen van de quarks voorzover bekend zijn samengevat

in de tabel op pagina 6. Er zijn sterke aanwijzingen dat de quarks

ook een magnetisch moment hebben y evenredig met hun lading:

yq = Qq Uo en y„ - yp

Hier is Q de lading van de quark en y0 is een fundamenteel

magnetisch moment, die ruwweg gelijk is aan die van het proton.

De massas van de quarks kunnen als de energie van het vrije

deeltje worden gedefinieerd, dat niet onderhavig is aan enige kracht

en in rust is. Om ook deeltjes met nulmassa in deze definitie te

omvatten, moet men de massa m van een vrij deeltje definiëren door

de energie E te postuleren, als afhankelijk van zijn impulsmoment p

volgens de vergelijking

E =

Daar de quarks tot dusver niet zijn waargenomen als vrije deeltjes

is het moeilijk te weten welke rustmassa aan deze toegekend moet

worden. Het zou best kunnen dat de u- en d-quarks dezelfde massa mo

hebben van de orde van 5-10 MeV. Er zijn goede redenen te stellen

dat de massa mo zeer klein is t.o.v. de protonmassa.

Er moeten sterke krachten tussen de quarks heersen, die ze

bij elkaar houden binnen de hadronen. De krachtdragers van deze

sterke wisselwerking zijn gluonen genaamd, die net als de fotonen
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massaloos zijn. Ze komen echter in acht soorten voor, waarbij

elke soort weer met twee mogelijke polarisaties. Deze soorten

worden aangeduid door middel van een twee-kleurencode, samen-

gesteld uit de combinatie van de kleuren rood, groen en blauw

met hun complementaire kleuren, ookwel anti-rood, anti-groen en

anti-blauw genoemd. Er zijn dus negen combinaties mogelijk

waarvan een triviaal is en dus overbodig. Deze theorie van de

sterke wisselwerking vertoont veel gelijkenis met de electro-

dynamica en wordt daarom ookwel de naam van chromodynamica

gegeven.(Zie ook het onderdeel Elementaire deeltjes van prof.

dr. A.H.Wapstra's college).

De sterke wisselwerking moet verantwoordelijk zijn voor het

feit dat alleen (qqq) en . (qq) combinaties bestaan en dat het

hadron niet geïsoleerde quarks kan geven als het uitelkaar

wordt geslagen. Deze krachten,welke de basis vormen van de

sterke wisselwerking, vormen de kernkrachten tussen protonen

en neutronen en moeten het gevolg zijn van de krachten tussen

de quarks, net als de chemische krachten het gevolg zijn van

de electrische kracht die het atoom bij elkaar houdt. Een van

de belangrijkste veronderstellingen is dat de krachten tussen de

quarks onafhankelijk van het type quark zijn. Daar de u- en

d-quark bij benadering dezelfde rustmassa hebben zal de isotopische

spin geconserveerd blijven in elk sterk wisselwerkingsprocess

ofwel de sterke wisselwerking is invariant voor rotaties in de

isoruimte.

In de tabellen zijn enkele voorbeelden gegeven van mesonen

en baryonen zoals de quark-hypothese deze voorspelt.

Uit deze tabellen is duidelijk dat het oneven quark in het

proton en neutron kan worden weergegeven door onderstaande figuur:

n 4- u

Als geheugensteuntje om te houden welk quark het oneven quark is

moet de geïnteresseerde lezer dit figuur maar op zijn kop

draaien, waaruit blijkt dat de figuur hiervoor invariant is.



Mesonen

combinatie

lading

isospin

I
3

strangeness

rj=o

ud

+1

1

+1

0

n

du

-1

l

-1

0

TT

0

1

1

o

naam

[+UU-JJ»

0

0

0

0

n

r) us

+1

h

+1

K+

K*+

ds

0

h

-h

+i

K°

SU

-1

h

-k

-l

K~

sd

0

h

+h

-i

K°

SS

ö

0

0

0

n'

Baryonen s= i

uud

uus uds

uds

us s

ty
dds

dss
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In 1935 probeerde Yukawa een theorie voor kernkrachten

te ontwikkelen. De meest belangrijke experimentele eigenschap van

deze krachten is dat ze een reikweidte of "range" hebben. Dwz. de

kernkrachten nemen extreem snel af als de wisselwerkende deeltjes

zich op afstanden bevinden groter dan ongeveer 1 fm. Experimenten

tonen aan dat er in de praktijk een kritische afstand is voorbij welke

de interactie niet plaats vindt. In dit opzicht verschilt de kracht

fundamenteel van het l/r2 gedrag van de ëlectrische krachten. Daarom

verwachten we dat als er een kernpotentiaal is, deze een parameter

zal bevatten met de dimensie van een lengte. Yukawa was de eerste

zulk een potentiaal in te voeren in de vorm

e"kr

V(r) = g e - T -

waarin k de dimensie van een inverse lengte heeft en de reikweidte

van de kernkrachten vertegenwoordigd.

Het electromagnetische veld van Maxwell wordt beschreven door

een vectorpotentiaal A en een scalaire potentiaal $ die aan Maxwell's

vergelijkingen voldoen. Planck's constant komt in die vergelijkingen

niet voor en zij beschrijven dus geen enkel quantumverschijnsel. Het

is echter mogelijk Maxwell's vergelijkingen uit te drukken in een

golfvergelijking op analoge wijze als de Schrödinger vergelijking

wordt verkregen uit de klassieke hamiltoniaan.

. - i ï ï en V2* - ±- •£*
c2 3t2 c c2 Ät2

waarin ] en p de ëlectrische stroom en de ladingsdichtheid zijn.

A en $ voldoen aan de vergelijking:
-*- l 3$

V-A + — -rr— = 0 (de Lorentz gauge)

Het is meestal nuttig deze vergelijkingen uit te schrijven op zo'n

manier dat ruimte- en tijdcoördinaten op dezelfde wijze worden

behandeld. We definiëren daarom de volgende vier-vectoren

xy = (r,ict) = (x,y,z,ict) = ( x ^ x ^ x ^ x ^

Ay = (A,i« ) = (Ax,Ay,A2#i$) = (A1,A2,A3,A4)

j y = (D,icp) = (jx,jy,jz,icp) = (J1,j2,j3,j4)

verder wordt de operator V gegeneraliseerd tot

D = aax
i

3
i ~ST

2

3
; "ST /

3

3
ax
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de operator Q heet 'dal1 naar d'Alembert.

De veldvergelijlcing kan nu geschreven worden als

D KK
en de continuïteitsvergelijking kan dan geschreven worden als

het scalaire product van twee 4-vectoren wordt op dezelfde manier

gemaakt als dat van twee 3-vectoren:

V * V = A1B1 + A2B2 + A3B3 + A**A
De vergelijkingen laten op deze wijze zien hoe de relativistische

vorm van Maxwell's vergelijkingen is.

Als we trachten dit type van idee aan de Yukawa potentiaal

te ontwikkelen is het allereerste probleem de eigenschappen te

vinden van de quanta van het veld dat geassocieerd is met de

Yukawa potentiaal. In onderstaande tabel wordt een zeer suggestieve

korrespondentie tussen het electromagnetische en het kern veld

getoond.

Comparison between Electromagnetic and Yukawa Fields

Electromagnetic field Nuclear field

V = -
Static potential r V = g{e-trjr)

Eq. of propagation V=K - (I/e*) (8*K/8P) = 0 V'V - k*V - ( l /e a) (6
for the potential

Plane-wave solution V = Vo exp{-t[(i/Jl - wt))} V = Vo exp {-i[(</* - <

Relation between Ä — 1 cu2 — 1 <u2

and (u J(8 C2 ~ ^2 ja ~

Relation between /> -p* Ez -/)= £*
and £ \ r + j v = ° "fti + »V ~ *" "

E = cp (c*p* + kViWylz = E
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Op de eerste regel zien we dat het electromagnetische veld geen

characteristieke lengte bevat in tegenstelling tot het geval van

de kernkrachten. De tweede regel vergelijkt de bekende golfvergelijkingen

van het electromagnetische veld met die van de natuurlijke generalisatie

van de kernkrachten, de Klein-Gordon vergelijking (wordt later in het

kort behandeld). De derde regel geeft de relatie tussen u,X en k voor

de vlakke-golf oplossing van de golfvergelijkingen gegeven in de

regel er boven. Verder gelden ook de vergelijkingen (de Broglie)

p =-n/A

en

E = +
waardoor we krijgen

E2 = p2c2 + *i2c2k2

die onmiddellijk het verband tussen h2c2k2 en de rustmassa van

het quantum van het veld legt. Hieruit vinden we

k = mc/n

en we krijgen de bekende formule

E = AnTc* + c^p2)

De "range" van de kernkrachten wordt dus verbonden aan de rustmassa

van zijn quanta. Numeriek vinden we als we stellen dat k=0.7 fm"1

dat mc2=nkc=:140 MeV ofwel ongeveer 270 maal de massa van het electron,

in feite is de pion massa m = 273.123 m .

De uitdrukking k=mc/n werd reeds door Wiek in 1938 als volgt

gerechtvaardigd. De interactie tussen twee nucleonen wordt overgedragen

door het kernveld vergezeld door de emissie en absorptie van het

overeenkomstige quantum. Als een nucleon een quantum met rustmassa m

uitzendt, is de energie van het systeem tijdelijk toegenomen met ten-

minste me2 en konden we het meten tussen de tijd van emissie van het

quantum en zijn absorptie door een ander nucleon, zouden we tenminste

me2 vinden. Om deze meting te verrichten moeten we t.g.v. de onzeker-

heidsrelatie tenminste een tijd t=h/E = K/mc2= 4.7 x 10~2" sec nodig

hebben. Gedurende deze tijd kan het quantum een afstand afleggen van

ct= r0 = "fi/mc = 1.4 fm. Daarom moeten de deeltjes die met elkaar

in wisselwerking treden, dichter bij elkaar zijn dan r0, welke dan

per definitie de dracht van de kernkrachten geeft.

Het bestaan van deze uitwisseling van een pion tussen nucleonen

("exchange forces") brengt met zich mee dat er transformaties van een

proton in een neutron en vice versa steeds plaatsvinden., Daarom

verwachten we ook dat er drie soorten pionen zijn: ir" en TT° .
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HET PION

Een jaar nadat Yukawa zijn hypothese had gepubliceerd vond Anderson

(Phys.Rev. 5_1 (1937) 884) in een foto van cosmische straling in een

nevelkamer het spoor van een meson. Hoe meer van deze foto's werden bestu-

deerd, hoe meer men ervan overtuigd raakte dat dit niet de Yukawa

deeltjes waren> speciaal de reacties met nucleonen bleken uitzonderlijk

zwak te zijn. Het raadsel werd na de oorlog door Lattes, Powell en

Occhialini (Nature 159 (1947)186) opgelost. Zij namen twee soorten mesonen

met nauwelijks verschillende massa waar, waarvan de ene, met een veel

kortere levensduur, het pion, sterk reageerde met kernen. Als het niet

reageerde met een kern, dan verviel het in het andere meson, met de langere

levensduur, het muon, het deeltje dat voor het eerst door Anderson werd

gezien. Hierna zijn er nog veel meer mesor.sn ontdekt, die alle een hogere

massa hadden dan het pion. Bij lagere energieën, als de nucleonen niet

dicht genoeg bij elkaar komen om erg korte-dracht krachten te genereren

dan worden de kernkrachten alleen gemaakt door het pionenveld. Zodra een

kern uit elkaar valt, worden er pionen geproduceerd. Op zich is dit al

een bewijs ten gunste van het bestaan van een soort kernlijm, die zich

manifi?steerd door pionen.

Geladen pionen vervallen als volgt:

ir •+ y + v en ir -• u + v

ze hebben een levensduur van 2.55 x 10 s. In 1958 werd door Fuzzini

(Phys.Rev.Lett. 1^(1958) 247) een ander verval ontdekt, en wel:

i r - » - e + v IT -*• e + T7

dit verval was oorspronkelijk gepostuleerd door Yukawa om het bêta-

verval m.b.v. de mesonentheorie te verklaren. Het neutron zou dan vervallen

volgens n-*-p + ir-»-p + e + v , d e eerste overgang zou dan virtueel

zijn. De ontdekking van het muon, maakte deze stap overbodig.

Het neutrale pion kan niet direct worden waargenomen omdat het vervalt

me"t een levensduur van 10 s. in twee fotonen. Ieder foton geeft

daarop weer door paarvorming een electron-positron paar. Het bestaan van

het ir is dus indirect afgeleid uit het waarnemen van het simultaan

verschijnen van deze fotonen en electronenparen.

De massa van het geladen pion is goed bekend : 139.5669+0.0012 MeV

De massa van het ir is verkregen uit het meten van de energie van de

Y -straling van de reactie:

- o o
TT + p -»• n + ir ,IT •+ 2"y

m(TT°) = 134.9626±0.0039 MeV
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Het verschil in massa tussen ir~ en ITO is het gevolg van de electrische

lading van ir". Het geladen deeltje heeft een grotere massa.

De spin van het positieve pion is bepaald uit de verschilmeting van

de inverse reacties: ,

p + p -*• d + ir bij dezelfde relatieve energie.

Als p en p de impulsen zijn voor de beide reacties dan kunnen we

schrijven:

**

het h teken komt omdat bij de reactie naar links 2 protonen vrijkomen

die we niet kunnen onderscheiden, a r Q d is de pionproductie cross-secti^

a , is de pionabsorptie cross-secti.

Hieruit volgt:

Het is duidelijk dat zelfs een betrekkelijk onnauwkeurig experiment

onderscheid kan maken of de waarden van I de helft verschillen?

er is geen twijfel dat I = 0 .

Er is geen directe meting van de spin van het negatieve pion, er is

echter geen reden te bedenken waarom die niet gelijk aan nul zou zijn.

**Wat is het verband tussen de totale cross-sectie a(a->3) van de

reactie met ingangskanaal a en een reactiekanaal $ en de totale cross-

sectie van het omgekeerde proces afl-E+a).

We nemen de deeltjes X,B,x en b in een willekeurig aantal in een

grote doos met volume ü. De reacties X + x j B + b vinden plaats.

Er is een theorema uit de statistische mechanica dat zegt, dat als

het systeem in dynamisch evenwicht is, dan zijn alle energetisch

toegestane toestanden bezet met dezelfde waarschijnlijkheid. Hier

zijn wij geïnteresseerd in maar twee toestanden n.l. a en 3 .

Hiervan zegt het theorema dat het aantal kanalen in de doos evenredig

is met het aantal mogelijke kanalen in de doos binnen een bepaald

energiebereik. M.a.w. _ 5

p̂ ft dp ^

omdat dE = vdp. Hetzelfde geldt voor N_ wel moet voor beide het

energiebereik hetzelfde zijn.
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• aantal kanalen ain de doos N

aantal kanalen 3 in de doos N„ fg va

Als het aantal overgangen a->-8 per seconde gelijk is aan het aantal

S -»-a per seconde kan men van een dynamisch evenwicht spreken. Als we

de overgangswaarschijnlijkheid voor de reactie a-+6 w(or+3) noemen,

dan is het aantal overgangen a-*3 per seconde, het aantal kanalen a in

de doos maal w(a-*6 ) m.a.w.

2 ' 2 '
vw(crH3) = p v

nu hebben we nog de relatie nodig tussen w(a->3) en de werkzame doorsnede

o (ct-H3 ) . De overgangswaarschijnlijkheid is de kans dat een deeltje met

snelheid v in een volume £2 per seconde wordt verstrooid. De flux

van de inkomende bundel is v/Q per eenheid van oppervlak en tijd.

dus,
a fiw

v

schrijven we voor p/h = k dan wordt de vergelijking

k^ø(a^B) = kB
2o( (3-a)

we hebben hierbij stilzwijgend aangenomen dat.de impulsmomenten van de

deeltjes X,x,B en b nul zijn. Als ze van ieder deeltje I zijn, dan moeten

we de corresponderende niveaudichtheid vermenigvuldigen met (21 + 1)

dit geeft dan de meer algemene formule;

**

Het bewijs voor de spin van het neutrale pion volgt uit het verval in

twee fotonen, Een golffunctie van twee fotonen moet bestaan uit de pro- •

dueten van de twee polarisatie vectoren van de fotonen e en e_ en hun

relatieve impulsvector KT - % . Als de spin van ITO=0 dan moet deze

combinatie scalair zijn en als dit 1 is, dan een vector. De golffunctie

is nog op twee andere manieren beperkt:

(a) omdat fotonen Bose-Einstein deeltjes zijn moet een verwisseling van

1 en 2 in de golffunctie deze onveranderd laten en

(b) omdat de polarisatievector van een foton loodrecht op de impulsvector

staat is e.. . K. = 0 en e„. K_ = 0.

Kiezen we nu een assensysteem waarin het pion stilstaat als het vervalt

(dit is altijd mogelijk) dan is ^ = - <2 om impuls te behouden.

L.
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Met de restrictie (b) kunnen we dan schrijven:

= 0 en e„.(it, - L , = 0er(Ki -
en e . ( K. -

We maken nu alle producten van e ,e„ en * - K- die scalairen en

vectoren opleveren.

Scalair

Pseudoscalair

Vector

Pseudovector

(e1 x

(e1 x

. ( Ifj - K„)

X ("KX - K2)

x e2

I I I

I V

V

Hiervan zijn IV en V verboden door de restrictie (a) en III door (b)=

I en II zijn beide toegestaan. Het neutraal pion heeft dus of een

scalair of een pseudoscalaire golffunctie, maar in ieder geval is

de spin = 0=. Ket is mogelijk tussen I en II experimenteel onderscheid

te maken omdat in I de fotonpolarisatie parallel en in II loodrecht

staat. Precies gezegd wordt met dit bewijs alleen spin = 1 uitge-

sloten, hogere spins zijn nog toegestaan. Het tensorproduct

(e.x ë_) (K - K_) is duidelijk toegestaan en correspondeert

met een spin = 2. We houden het bij de eenvoud en nemen aan dat ook

voor ir de spin = 0 is.

Het verschil tussen scalaire en pseudoscalaire golffuncties ligt in de

pariteit. De pariteit- in de pseudoscalaire golffunctie verandert van

teken onder omkering van de ruimte coördinaten, de scalaire niet.

We moéten dus kijken naar de intrinsieke pariteit van de golffunctie

van een elementair deeltje. Dit is alleen van belang als deeltjes

worden gemaakt of vernietigd. Zolang deeltjes behouden blijven of

in paren worden gecreëerd of vernietigd blijft de gecombineerde

pariteit behouden. Om de pariteit van het pion te kunnen ontdekken

gebruiken we de reactie:

+ p -»- n + ir (a)

om aan te tonen dat negatieve en neutrale pionen dezelfde pariteit

hebben. In werkelijkheid zijn er twee reacties als negatieve pionen

gestopt worden in vloeibaar waterstof. Naast de hieboven genoemde

reactie (a) is er ook nog de reactie:

+ p •* n + y (b)



-17-

Tussen de reacties (a) en (b) kan je makkelijk onderscheid maken omdat

de gamma-energie van reactie (b) ongeveer gelijk is aan de rustmassa van

een neutraal pion en die van reactie (a) daar ongeveer de helft van is.

Toen Panofsky in 1951 dit voor het eerst mat (Phys.Rev. 8^(1951)565) nam

hij deze twee reacties waar met ongeveer gelijke waarschijnlijkheid.

Als negatieve pionen in vloeibaar waterstof worden geabsorbeerd dan vormen

ze eerst pionische atomen van waterstof met het pion in de laagste Bohr-

baan. Deze baan is veel dichter bij de kern dan de K-electron baan omdat

de massa van het pion zoveel groter is dan die van een electron.

Daarna vinden de hierboven genoemde reacties plaats. Dit betekent dat het

pion geen impulsmoment meeneemt. Omdat de spin I = 0 is het totale impuls-

moment van iT~+p in de aanvangstoestand I=%. Omdat een foton een vector

is heeft het een intrinsiek impulsmoment gelijk aan één en de enige manier

om impulsmoment te behouden is in de reactie (b) dan door I(n) = h,

I( y) = 1 en géén impulsmoment in de eindtoestand. De overgang is dan toe-

gestaan en omdat reactie (a) evenveel voorkomt is deze ook toegestaan.

Dat betekent dat de eindtoestand n + ir ook géén impulsmoment heeft,

zodat de ruimtelijke pariteiten van de aanvangs- en eindtoestandsgolffunctie

beide even zijn. Omdat p en n gelijke intrinsieke pariteit hebben, moeten

IT en ir ook dezelfde intrinsieke pariteit hebben. We zijn er nu vanuit

gegaan dat reactie (a) ook toegestaan is. Het impulsmoment kan ook behou-

den blijven met een impulsmoment in de eindtoestand van één. Dat geeft

dan tegenovergestelde intrinsieke pariteiten voor ir en ir . Maar een

verandering in impulsmoment van één houdt in dat er een éénmaal verboden

overgang heeft plaatsgevonden.

Absorberen we nu negatieve pionen aan deuterium dan kunnen de volgende

reacties plaatsvinden:

ir + d •*• n + n

IT + d - * n + n

TT + d - * n + n

(c)

(d)

2ï (e)

de reactie (c) is het moeilijkst waar te nemen, maar heeft men eenmaal

de waarschijnlijkheid van (d) en (e) gemeten, dan kan men die van (c)

berekenen. Panofsky (1951) vond voor deze verhouding:

(c) : (d) : (e) = 2.4 : 1 : 0

De reactie (c) is dus toegestaan. Het totale impulsmoment van ir~ + d,

voor de aanvangstoestand is I = 1. In de eindtoestand kunnen de twee

neutronen slechts voorkomen in IS, 3P, ID .... ,hiervan heeft de 3P
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toestand I = 1 en omdat de pariteit hiervan oneven is, is die van

het pion ook oneven. Hiermee wordt bewezen dat de negatieve en de

neutrale pionen pseudoscalair zijn en we nemen aan dat dit voor hèt

positieve pion eveneens zo is.

Tenslotte kunnen we ons afvragen of het pion isospin heeft.

Net als het proton en het neutron gezien kunnen worden als twee toestan-

den van een nucleon isospin doublet T = \, kunnen de drie ladings-

toestanden van, het pion gezien worden als toestanden van een isospin

tripiet T = 1. Het negatieve, neutrale en positieve komen dan overee'n

met T_ = +1, 0, -1 respectievelijk.

De ladingsonafhankelijkheid van de kernkrachten vereist dan dat de

wisselwerking tussen pionen en nucleonen alleen maar van de totale

ispspin van de twee deeltjes afhangt (als de electroniagnetische effectei

verwaarloosd worden). Deze voorwaarde is veel sterker dan die voor

behoud van lading, want als bij de pion-nucleon interactie isospin

behouden blijft, dan is de wisselwerking invariant onder alle rotaties

in de isospinruimte. Bij ladingsbehoud is er alleen maar invariantie

vereist onder rotatie om de T^ -as. De pion-nucleon interactie kan

plaatsvinden in toestanden met totale T = 3/2 of T = 1/2 en wel op

de volgende manier.

T = 3/2 : 7T~ + n T = 3/2 of 1/2: T\+ + n, ir° + n
+ o

T T + p 7 T + P , ïï+p

We testen de hypothese van behoud van isospin aan pionproductie met

de volgende twee reacties:

n + p •*• d + i r°

p + p •*• d + IT

Omdat deuterium T = 0 heeft is de eindtoestand T = 1. De aanvangstoe-

stand (n+p) is een menging van evenveel T=0 en T=l toestanden, terwijl

de (p+p) aanvangstoestand T=l heeft. Omdat de reactie alleen voor T=l

verloopt, moet de (p+p) reactie een tweemaal zo grote werkzame doorsnedt

hebben als de (n+p) reactie bij dezelfde energie, de hoekverdeling

moet voor beide gelijk zijn. Let wel we slaan geen acht op de electro-

magnetische effecten. Dit is voor het eerst gemeten in de 50-er jaren

bij een lab. energie voor beide van 413 MeV. de resultaten waren:

p + p + d + ir+ : ø = 0.97+0,10 mb ,da/dü 0.18±0.15 + cos20

n + p->-d + -iïO :a = 0.6±0.2 mb ,do/dn 0.21±0.06 + cos2ö

het is duidelijk dat het experiment de voorspelling bevestigd heeft,

ondanks de grote meetfout.
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Het feit dat isospin behouden blijft in pion-nucleon reacties maakt het

mogelijk een beter bewijs te leveren voor de waarde van de isospin van

het pion. Het bestaan van drie ladingstoestanden geeft als resultaat

T >_ 1, het behoud van isospin in de reactie n + ir •+• p geeft onmiddelijk

T = 0 Of 1, dit legt de isospin geheel vast op T = 1
TT Tl •

Het behoud van isospin in kernreacties is het sterkste argument voor de

ladingsonafhankelijkheid van de kernkrachten, want als de totale

isospin van een systeem T = %|Ex .T | commuteert met de Hamiltoniaan

van dat systeem dan moet deze een scalair zijn in de isospin-ruimte

Voor een tweedeeltjessysteem kan de Hamiltoniaan alleen de vorm hebben

in de tabel van het hoofdstuk over de theorie van Yukawa ( blz 10)

kan je zien dat een dergelijke Hamiltoniaan ladingsonafhankelijke krachten

oplevert.
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ISOSPIN

Het is wel eens handig om het proton en het neutron te behandelen

als twee toestanden van het nucleon, die alleen in lading verschillen,

De golffunctie van het nucleon wordt dan

m _ ui ui ui

ruimte spin lading

Omdat W, ,. slechts één van de twee eigenfuncties kan zijn,

overeenkomend met de twee ladingstoestanden van het nucleon, is dit

wiskundig volkomen equivalent met ^stJin«

De behandeling van de ladingsoperator T is dan ook identiek met die

van de spinoperator a. Hierom wordt T isotopische- of isobarische

spinoperator, kortweg isospin genoemd. Het isospin concept is alleen

bruikbaar als de kernkrachten ladingsonafhankelijk zijn, want anders

verschillen neutronen en protonen in meer opzichten dan alleen de lading.

De drie componenten van T zijn: TI,T2 en x3. Hiervan heeft T 3 twee

eigenwaarden +1 voor het proton en -1 voor het neutron.

De lading van het nucleon wordt gegeven door %(l+x3).

Met de twee eigenwaarden corresponderen de twee eigenfuncties y voor

het proton en 6 voor het neutron. Analoog aan de spinoperator

krijgen we dan:

TiY = 6, TJS = y, T2Y = i<$, T26 =-iY» T 3Y = Y» T 3 6 = -6

We kunnen dit eenvoudiger schrijven door de operatoren x+ en T_ in

te voeren, dit geeft:

T + Y = 0, T+ö = y, T_Y = 6, T_S = 0.

Hier is dus T_ een operator die een neutrontoestand vernietigt en een

protontoestand verandert in een neutrontoestand; T is een operator

die een protontoestand vernietigt en een neutrontoestand in een

protontoestand verandert.

Voor een twee deeltjes-systeem zijn er drie symmetrische en een

antisymmetrische functies:

symmetrische functies

Y1Y2 twee protonen

6162 twee neutronen

antisymmetrische functies

1— (Y1Ö2 + Y2Ö1) neutron proton
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De eigenwaarden zijn T .T = +1 symmetrisch en = -3 antisymmetrisch.

Als we nu het ruimte en spin deel van sen twee-nucleon-golffunctie

schrijven met $(1,2) dan krijgen we voor twee protonen (antisymmetrisch)

$(1,2) = -$(2,1)

In het isospinformalisme wordt de complete golffunctie van een twee

protonensysteem $(1,2)YIY2# wat zeker antisymmetrisch is.

Hetzelfde geldt voor twee neutronen. Voor het deuteron hoeft $(1,2)

niet aan symmetrie te voldoen omdat het proton niet gelijk is aan het

neutron. In de isospinbehandeling zijn ze wel gelijk. In dit geval wordt

het deuteron voorgesteld door één van de twee golffuncties

$(l,2)Yi52 of $(2,1)720!

Omdat de nucleonen nu als identieke deeltjes worden behandeld moeten

we deze functie nog antisymmetrisch maken.

In het isospinformalisme wordt de golffunctie van het deuteron dan:
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DE KLEIN-GORDDN VERGELIJKING

Een van de hoofdbrekens in het werken met relativistische Q.M.

is afkomstig van het feit dat de wet op behoud van het aantal deeltjes

niet meer in zijn algemeenheid waar is. Doordat massa en energie

equivalent zijn kan creatie en absorptie (annihilatie) van deeltjes

plaatsvinden wanneer de interactie in kwestie aanleiding geeft tot

energieoverdracht gelijk of groter dan de rustmassa van deze deeltjes.

Het probleem van een van de eerste onderwerpen in de relativistische

quantum mechanica is het probleem van het spin % deeltje in een

gegeven krachtenveld. Het meest belangrijke voorbeeld hier is het

electron in het e.m. veld. Dit probleem wordt met de Dirac vergelijking

opgelost (zie het college dictaat Atomen van prof.dr.ir. B.van Nooijen).

Het muon dat niets anders is dan een zwaar electron wordt daarom ook

beschreven met dezelfde Dirac vergelijking.

De relativistische golfvergelijking voor een spinloos deeltje

zoals het pion wordt door de Klein-Gordon vergelijking beschreven.

De relativistische formule voor de energie van een vrij puntdeeltje

met rustmassa m0 en momentum p is

E = c /(p2 + m 0
2c 2) (1)

Als we nu proberen differentiële operatoren te introduceren dan komen

we te staan voor de moeilijkheid dat de wortel van een lineaire

operator niet eenduidig is gedefinieerd. Een mogelijkheid is de

vergelijking te kwadrateren:

(2)E 2 = c 2( P l
2 + p 2

2 + pa2 ) +

en te transformeren met de operatoren voor E en p..

De zo ontstane operator vergelijking passen we toe op de functie ¥

en we krijgen

-h2 -^| = -h2c2 AY + m 0 V ï (3)

oftewel 2 22

AY- ^2-44 = ̂ xï V (4)
Dit is de Klein-Gordon (of Schrödinger-Gordon of Klein-Fock)

vergelijking.

De Lorentz-covariantie van deze vergelijking is evident, maar de

interpretatie van deze als de toestandsvergelijking van een rela -

tivistisch vrij deeltje geeft grote problemen.



-23-

Ten eerste is dit een differentiaalvergelijking van de tweede

orde in de tijd en daarom zijn de oplossingen alleen gespecificeerd

na dat een initiële conditie voor zowel ¥ als
nu

is gegeven.

heeft -*r geen directe physischeEchter in tegenstelling tot

interpretatie.

Ten tweede geeft de vergelijking zowel positieve als negatieve

energieoplossingen. Dit kan het eenvoudigst worden ingezien als

volgt. De differentiaalvergelijking kan worden gescheiden naar

tijd en ruimtecoordinaten als volgt

<V(x,t) = <j>(x)u(t) (5)

en we vinden

u(t) = e (6)

met E' als een separate constante en de vergelijking voor <J) wordt

Aé + —u-2 E é - —T?-? <b = 0 (7)

Vergelijking (7) korrespondeert met de niet-relativistische

Schrödinger energie vergelijking H$ = E$. De eenvoudigste

vlakke-golf oplossing is

Als we deze in (7) invullen vinden we
2~2

= 0

(8)

(9)

ofwel

E' = ± cvTp^2 + mo'c* ) (10)

Dwz. de vlakke-golf oplossingen (de Broglie golven) voldoen en dat

de grootte van de energieeigenwaarden de korrekte relativistische

uitdrukking beschrijft, maar dat de energiewaarde zowel positief

als negatief kan zijn.

Als gevolg van de lineariteit van vergelijking (7) kan elke

oplossing worden beschreven als een lineare superpositie van

vlakke golven en is het vinden van negatieve energie bijdragen

onvermijdelijk.

Een ander probleem samenhangend met de negatieve oplossingen

blijken de waarschijnlijkheid definities te zijn. Uit (4) en zijn

complex geconjungeerde volgt dat aan de continuïteitsvergelijking

-|-̂  + div j

wordt voldaan met
,»*•»

( TE '

0 (11)

TE ' TE V (12)

en
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j gradï*)gr adl- - ¥ gradT) (13)

ten tijde t0 door willekeurige waarden beschreven

•ft
2moi

Daar zowel ï als -s-r

kunnen worden en beide functies van x zijn, zal de dichtheid,zie (12),

zowel positieve als negatieve waarden hebben en kan daarom moeilijk

als een waarschijnlijkheids dichtheid worden aangemerkt.
— ( i /fi} E ' t

Als we de stationaire energie-eigenwaarde Y = <)> (x) e '

beschouwen dan wordt de dichtheid invullend in (12)

P =
E'
moe

(14)

waar E1 door (10) wordt gegeven. In het niet-relativistische geval

als E1 = +nvoc
2 wordt p = f ¥ zoals we verwachten. Uit (14) blijkt

dat als we ons beperken tot positieve energie-waarden, de waarschijnlijk-

heids dichtheid positief blijft.

Tenslotte wordt er op gewezen dat de toestandsfunctie V zijn

normalisatie niet behoudt als functie van de tijd. Het is aantetonen dat

f 0 (15)

Dit kan worden omzeild door alleen positieve energie-oplossingen toe

te staan en het scalaire product te herdefiniëren.

Even in het kort willen we laten zien hoe de Klein-Gordon

vergelijking kan worden uitgebreid tot het geval van het niet-vrije

relativistische deeltje dat zich in een bepaald uitwendig veld beweegt

of een kracht ondervindt. We zullen hier een uitwendig electromagnetisch

veld beschouwen. Het is bekend van de klassieke kanonieke dynamica

dat het effect van een e.m. veld kan worden voorgesteld door de

vectorpotentiaal A en de scalairepotentiaal * in het impulsmoment p

en de electrische lading e van het deeltje als volgt op te nemen

P = p - §A (16)
en de energie E wordt dan

e = E - e$ (17)

Daarom wordt de relativistische energie-uitdrukking van een deeltje

met rustmassa m0 en electrische lading e dat zich beweegt in een

electromagnetisch veld (A,$ ) als volgt:

E - e$ = c /(p-| A)^ + Jio'c' (17)

Deze vergelijking wordt gekwadrateerd, maar we anticiperen er op dat

straks p en E door de overeenkomstige operatoren zullen worden

vervangen en dat A een functie is van de coördinaten en schrijven de

middelste term van de kwadraat als -scpA-ecAp. Dezelfde zorgvuldigheid
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passen we toe voor het linker lid van (17) en passen de

operator vergelijking toe op Mf(r,t). We vinden dan een

Klein-Gordon vergelijking die er als volgt uitziet

itfc2 3 t

Hierbij is Cibruikt gemaakt van de Lorentz conditie

1 3 $
div A + - g t. = 0

We hadden dit sneller kunnen bereiken door te stellen dat

p •*• -r grad en E fi
i 3 t

en de vervanging van p->P en E-»-e is equivalent aan

grad •* grad -jè? A

= 0 (18)

(19)

(20)

(21)

_£ + -2 + ±B $ (22)

3 t 3 t + * * Kll)

De toepassing voor het waterstofatoom, waar het deeltje zich beweegt

in een centraal Coulomb veld van het proton wordt dan

*=-?
zodat de vergelijking wordt

A =0

2e2

ific2

die we oplossen met

en vinden

( A + e" 1 .

fi2c2 r2

mo2c2

<n2
(

-ft2

(23)

(24)

(25)

i E' ) $ = 0 (26)

De oplossingen hiervan onder de gebruikelijke randvoorwaarden

zouden de goede oplossingen voor het energiespectrum moeten geven

voor een spinloos deeltje.
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De_2ion2nucleus_interactie

Hoe beschrijven we de pion-nucleus interactie in het algemeen en

voor de gebonden toestanden van het pionische atoom. Hiertoe gaan we

terug naar de relativistische formule voor de energie van het pion-nucleus

systeem:

waarin

= p 2c 2

m m
ir A

m +m
IT A

en transformeren naar operatoren, waarbij het tijdsonafhankelijke deel

E 2 = -*2c2A + u2c't

Nu kunnen we de totale energie schrijven als de som van

E' : de pionbindingsenergie inclusief de rustmassa m

V : de Coulombpotentiaal voor een eindige ladingsverdeling

en de gereduceerde massa u als de som van deze massa en de kernpotentiaal

V : de kernpotentiaal tussen pion en het nucleonsysteem

hierbij verwaarlozen we de kwadratische termen in V en V .

invullen vinden we

Als we dit

ofwel

(V - v c)
2

= (ycz + V„) - -n2c2

Deze vergelijking wordt dan de gemodifieerde_Klein=Gordon_vergeli2king

genoemd.

Het is onduidelijk of de kernpotentiaal bij de E' term of y term moet

worden geplaatst. We kunnen bovenstaande uitdrukking ook afleiden door

de energie term te schrijven als

E 2 = (E1 - V - V ) 2 = E'2 - 2 E'(V + V )
OW NL,

Voor laagenergetische pionen en het pionische atoom is bij benadering

E' = m c 2 = uc 2

ir
zodat we kunnen schrijven

E 2 = E' 2 - 2E'V - 2pc2 V,
C

ofwel

(El2 - 2E

waaruit weer volgt

V_ - 2pc2 V„
C N = p2cIf

Voor de uitdrukking met de kernpotentiaal aan de rechterzijde van

bovenstaande vergelijking wordt om de resultaten van elastische laag-
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energetische pionverstrooiingsresultaten alsmede de effecten waargenomen

in het pionische atoom de z.g. standaard Kisslinger optische potentiaal

ingevoerd. Deze is van de vorm

|* vN . 4, ( ,<„ -
71 N 1 + |ÏÏ ? o(r)

de term q(r) bevattend beschrijft het lok|le gedrag van de optische

potentiaal en wordt s-golf gedeelte genoemd terwijl de term waarin de

V operatren staan het niet-lokale gedrag van de potentiaal beschrijft

en daarom de p-golf interactie genoemd wordt. Het s-golf gedeelte

resulteerd in een afstotende interactie terwijl de p-golf attractief is.

Deze potentiaal wordt op semi-empirische wijze aan de experimentele

gegevens aangepast met een aantal parameters. We zullen in een later

stadium hierop terugkomen.

Nucleon-nucleon korrelaties beïnvloeden de p-golf optische

potentiaal op een niet-lineaire wijze. Deze non-lineariteit is het

zogeheten Lorentz-Lorenz effect en wordt weergegeven met de term welke

de parameter E. bevat. De modifikatie aan de potentiaal is vergelijkbaar

met de verandering van de dielectrische konstante t.g.v. korrelaties

tussen de atomen onderling. Deze analogie werd door Ericson en Ericson

(Ann.Phys. 3_£( 1966) 323) gebruikt, die deze vorm van pion-nucleus

potentiaal voor het eerst hebben afgeleid.

I
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PIONENPRODUCTIE

Pionen worden in de diverse mesonen-fabrieken geproduceerd door

targets met protonen van middelhoge energie te beschieten of via

photoproductie.

Afgezien van de pionen productie is de (p,ir) reactie van

belang om te bestuderen vanwege de hoge impulsmoment overdracht

aan de eindkern. Echter het gebruik van deze reactie voor kern-

structuur onderzoek, veronderstelt kennis over het reactiemechanisme

van deze reactie. Bij de pionen productie weten we eigenlijk niet

goed of we te maken hebben met een ëën-nucleon-mechanisme of twee (of

vele) nucleons. In het eerste geval wordt het pion uitgezonden

door het projectiel, dat zelf wordt ingevangen door de "target" kern.

De werkzame doorsnede is dan sterk afhankelijk van de hoge impuls-

moment componenten van het enkele nucleon in de kern. In het twee-

nucleon mechanisme neemt een "target"-nucleon deel aan hét reactie-

process. De emissie van een pion gebeurt dan na alle mogelijke

verscheidene interacties in de kern. De werkzame doorsnede

reflecteerd nu minder de individuele en meer de hoge impulsmomenta

gemiddeld over diverse nucleonen van een kernschil.

De totale werkzame doorsnede voor p + p -»• ir + d i s weergegeven

in figuur 1. Het is nuttig te onthouden dat de N*(1238) of 33-resonan-

tie optreedt bij een nucleon energie van E k^=600 MeV dat komt overeen

met een pion momentum van Q =230 MeV/c.

Fig.l. Bovenste scaalverdeling

geeft de Q aan, de onderste

schaalverdeling E in MeV. De

De werkzame doorsnede van de

reactie p + p ->• ir + d. De

getrokken lijnen zijn bereken-

de curves .

350 400 4S0 500 600 700 800 1000
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In figuur 2 is de totale werkzame doorsnede van de p + p •*•

ir+ + p + n reactie (geen deuteronen) . Uit de beide curves 1 en 2

kan de bijdrage aan S en P golf interactie worden bepaald.
0

Hieruit kan de werkzame doorsnede voor

reactie worden voorspeld, zie figuur 3

+ p + p

450 Sno fiOO 700 800

upper scale. Q,
Fig. 2

1000 350 -100

lower Hcalo, iJ(MoV)

ISO 50n 600 700 800 lOOfl

Fig. 3

F i g . 2 £ross-section for the reaction p+p -+n*+p + n. The dashed, alternativelyddoshed
and dotted, and solid curves represent respectively S-state. P-stato and totnl production.
x", Alston et al. (1956) (from the unbound: total ratio); O, Hildebrand (1954) (from the
unbound: total ratio); Q, Ktallwood ct al. (1956); • , Dzholepovet al. (1955); A, Ncganov
& Savchonko (1957); •, Batson et al. (1957).

^ Cross-section for the reaction p+p -+Tp+p+p. The solid curve gives tho produc-
tion into the resonant state only, the dottedjCUrve includes Roaenfcld's estimate of the
'AS production. A, Mather &"Martinelli (1953): • • Prokoahkin & Tyapkin (1957);
• , Batson et al. (1957).
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De overeenstemming tussen voorspelling en experiment is goed.

Bij 660 MeV is de verhouding van ir /ir0 berekend op 3.9 hetgeen

in redelijk goede overeenstemming met de experimentele waarde is.

In figuur 4 laat de totale werkzame doorsnede voor pionenproductie

aan deuterium.

2.7

(00

F i g . 4-Total cross-wel ior «f pinn product inn wilh wl 0 uf deulrnin. ( -_)
Illation I, Z—2/ii ( ) approximation II, Z=2/ i ; (—••—••-*-) npprnxiin

1000

npprnxi-
:ition II.
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Fig.5 T7+ productie werkzame

doorsneden voor 585 MeV protonen

op diverse trefplaten. De hoek

waaronder gemeten is, is 60 .

Fig.6 De ir productie werkzame

. doorsneden bij een hoek van 90°

t.o.v. de bundelrichting voor

585 MeV protonen op dezelfde

trefplaten als in figuur 5.
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De (p,ir~) reactie op lichte elementen zoals 9 Be en12C is sterk

onderdrukt t.o.v de (p,ir ) reactie. Bovendien vertoond de (p,ïï~)

reactie in tegenstelling met de (p,tr ) reactie een zeer geringe

q-afhankelijkheid (q is impulsmomentoverdracht).

De ir+/iï"" opbrengstverhouding voor de reacties 9Be(p,ir )10Be

en 9Be(p,ïï~)10C bij E =600 MeV is onder een hoek van 0° met de

invallende bundel van de grootteorde 100, terwijl dezelfde

opbrengst bij een 12C target 30-45 is. Voor 345 MeV protonen op
12C is onder een hoek van 90° de opbrengstverhouding IT /IT

ongeveer 5, en met een Pb target is deze verhouding 1.5. In de

figuren 5,6,7 en 8 laten we de ir en TT productie zien voor protonen

van 585 MeV op verschillende trefplaten wat de opbrengsten zijn

voor hoeken van 60°en 90° met de invallende bundelrichting.

Voor een neutronenbundel van 280 MeV op C is onder 90°

een ir /ir opbrengstverhouding van 13. In dit geval produceren we

dus meer negatief dan positief geladen pionen. De reactieopbrengst-

verhouding is dus precies de inverse als die bij pionenpróductie

met protonen. Dit klopt met het beeld dat p * ÏÏ +n en n * ir~+p.

I'S

dE d f l

ub

IMeVst)

\Pb

100 300
p.on Momentum ( M t V f c l•uw «UU JUU u

Pion HomfMum IH«V/cl °"

?ig.7 TT~ productie voor 585 MeV protonen bij 60" Fig.8 idem bij 90
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Fotoproductie van pionen,

Toen pionen voor het eerst kunstmatig in het laboratorium

geproduceerd werden, was al gauw duidelijk dat pionen niet alleen

door nucleonen te schieten op nucleonen gemaakt konden worden

maar ook door nucleonen te beschieten met gammastraling van voldoende

hoge energie. Typische reacties zijn

•Y + p •+ ir0 + p (27)

Y + p -*• ir + n (28)

Y + n •*• ir" + p (29)

De werkzame doorsnede voor de eerste twee reacties zijn weergegeven

in de figuren 9 en 10. We wijzen op de grote maxima die optreden in

beide werkzame doorsneden en die er ook is voor de reactie (29) bij

een laboratoriun energie van ongeveer 320 MeV voor het foton. Uit een

analyse van de verstrooiingsdata kan worden afgeleid dat zowel de

totale isotopische spin als het totale impulsmoment van deze

resonantie 3/2 moet zijn. Derhalve wordt deze resonantie de 33 ofwel

de A resonantie genoemd.

Beschouw de inverse reacties (IT ,p) , (TT ,p) en (TT ,n) . De maximale

waarden van de werkzame doorsnede van een resonantie met gegeven J en l

is

Gmax
(30)

waar 2TTX de de Broglie golf-lengte van het pion is. De experimentele

waarde van het maximum is zeer dicht bij de waarde 8TTKZ , welk

resultaat .alleen verkregen wordt met de waarde J=3/2. Bovendien laat

de hoekverdeling in het elastische kanaal zien dat de spin 3/2 moet

zijn. Daar J=Ä±^ moet voor het pion-nucleon systeem T=3/2, £=1, J=3/2

zijn.

Het process waarbij pionen geproduceerd worden bij een electronen-

versneller zoals bij NIKHEF-K te Amsterdam is eigenlijk een twee-traps-

process: de hoogenergetische electronen worden geschoten op een

trefplaat en in het veld van de daarin aanwezige nucleonen (Coulombveld)

ontstaat er remstråling (bremsstrahlung). De tweede stap bestaat dan uit

dat deze fotonen de nucleonen exciteerd waardoor via de A-resonantie

pionen worden gecreëerd.

I:

II:

e + Vcoul

A

V coul

z-iA +

met i=0, ±1



-33-

Hier kunnen we het principe van "detailed balance" toepassen

waarbij we de omgekeerde reacties beschouwen. We vinden dan een verband

tussen de werkzame doorsneden:

a (iT~+p ->n+Y) = 2
X(s,Mn,0)

a ( Y»-n-» (30)

met vs als de totale energie in het zwaartepuntsysteem van de reactie.

Het is goed om hierbij op te merken dat de statistische factor van het

foton 2 is, dit omdat dit deeltje maar twee onafhankelijke polarisatie

richtingen heeft, ondanks het feit dat de spin 1 is. Verder worden in

de verschillende boeken twee andere grootheden ingevoerd t.w.

de Panowskiverhouding

p o (TT~+P -*-n+TT°)
(31)

a (IT +p ->n+ y )

en de andere grootheid is de productie verhouding van negatieve en

positieve pionen, welke verhouding R wordt genoemd

R _ a( yfn-*- p+ir~) ( 3 2 )

Als men R wil meten door de van het target geëmitteerde positieve en

negatieve pionen waar te nemen, dan meet men eigenlijk aan

7 + d { p + p + ir

n + n + ir

(33a)

(33b)

Bij de interpretatie van dit experiment wordt verondersteld dat de

twee nucleonen in deuterium zo los aan elkaar gebonden zijn dat de ene

als "toeschouwer" kan worden behandeld. Metingen hebben aangetoond dat

als een gemiddelde over vele hoeken R - 1.3 is.

We hebben al terloops opgemerkt dat de energieën van de eerste

resonanties in pion-nucleon verstrooiing en de maxima in de pionfoto-

productie curves in het zwaartepuntsysteem samenvallen. Daarom

concluderen we ook dat dezelfde geexciteerde toestanden in beide

processen worden aangeslagen. Met de fotoproductie reactie zijn deze

toestanden goed te onderzoeken daar de electromagnetische interactie

goed bekend is.

De pionen worden bij een lineaire electronen versneller geproduceerd

door in een strålingstarget electronen in remstraling te converteren.

Hiervoor wordt in het algemeen een materiaal uitgekozen met hoge Z, zoals

tantaal, wolfram , platina of uraan. Dit materiaal moet bij voorkeur

naast een hoge Z ook een hoge dichtheid alsmede een zeer hoog smeltpunt

hebben.
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De remstraling wordt dan tot interactie met nucleonen gebracht

of in het stralingstarget zelf of in een speciaal hiervoor geconstru-

eerd pionenproductietarget. De nucleonen worden door de gammastråling

geëxciteerd in hun A33-resonantie, welke dan vervalt via pionenemissie.

De pionemissie hoekverdeling vertoond minima bij 0° en 180° en geen

sterke variatie in het gebied 60°-150°. Het is hoofdzakelijk het

oppervlak van de kern die bijdraagt aan de pionenproductie ten

gevolge van de korte vrije weglengte van het pion. De maximale

differentiële werkzame doorsnede is bij benadering:

düöE
- 6xlO~32 A 3cm2/sr/MeV/equiv.foton (34)

1 1 •

iii.

Dientengevolge heeft de pionen opbrengst per nucleon een A~* afhanke-

lijkheid. Daarom hebben per gram materiaal lichte kernen een relatief

grote a{y,iï) , daar ze een hoger oppervlak-tot-volumeverhouding

hebben.

Het pionenproductietarget moet voldoen aan de volgende eigenschappen,

i. Lage A-omdat de pionenopbrengst varieert als A bij een

gegeven target dikte.

Lage Z-dit reduceert multipel en elastische verstrooiing van

electronen in het productietarget.

Hoge dichtheid- Hiermee bereikt men een maximum aantal nucleon-

en/cm2 bij een gegeven targetdikte.

Hiermee willen we bereiken:

a. Hoge pionenopbrengst

b. Kleine afmetingen (optische voorwaarde)

c. Lage verontreinigingseffekten

De afmetingen en de efficiency zijn sterk aan elkaar verbonden. Electron-

verontreiniging van de pionen bundel is ook sterk afhankelijk van

geometrische en optische eigenschappen v.h. transportsysteem. Metingen

aan de hoekverdeling van de pionenopbrengst t.o.v. de electronen-

achtergrond heeft aangetoond dat de meest gunstige hoeken liggen

tussen de 110° en 130°.

Uitgaaande van het voorafgaaande blijkt dat Se en C de beste

canditaten voor pionenproductietargets te zijn. De gemeten verhouding

in opbrengst voor ir~/ir+ productie voor Be is 2.25. En dus zou Be

vanuit dit oogpunt een ideaal target zijn voor ir~ productie. Het Be

heeft echter een vrij laag smeltpunt en een grote toxiteit. In dit

opzicht is C een veel betere keuze.
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Indien men kiest voor separate remstralings- en pionenproductie-

targets zal W + C een goede keuze zijn.

Wil men een volledig gecombineerd productietarget dan komen ook

andere materialen in aanmerking zoals Ti en Cu, die uitstekende warmte-

geleidings eigenschappen hebben. Men heeft gemeten, dat een combinatie

van 0.27 stralingslengte dikke Ta radiator met een 5cm dikke C pionen-

productietarget ongeveer 70% van de opbrengst geeft van een 2.77 cm dik

Cu ( twee stralingslengten dik) gecombineerde radiator-productietarget.

In het aanhangsel zijn enkele productiecurves gegeven van wat we

verwachten bij het IKO t.o.v. andere laboratoria zoals SIN (Villigen,

Zwitserland), CERN (SC-machine), LAMPF (Los Alamos,USA) en TRIUMF (Van-

couver, CANADA).

Het resulterende pionenspectrum als functie van de energie voor het

geval van zowel protonen- als fotoproductie van pionen is weergegeven

in de figuren 11 en 12. In figuur 12 is een relatief kwaliteitsgetal

uitgezet voor gestopte pionen in Be als een functie van de pionen

energie.Het blijkt dat het aantal gestopte pionen in de piek per gram

per sec. dat kan worden verwacht in Be een factor lOx hoger is voor

LAMPF, dat 800 MeV protonen heeft, dan voor een 300 MeV linac. Men moet

echter bedenken dat voor lage pionen energieën ( E = 5 0 MeV)en voor

gestopte munnen en pionenbundels, de situatie heel wat gunstiger

uitvalt dan uit deze cijfers blijken en dat electronenlinacs een

concurerende positie kunnen innemen.

Bë_MEA_versneller_te_Amsterdam

De machineparameters van MEA worden in onderstaande tabel weergegeven.

Maximale electronen energie

Duty factor

Pulsbreedte

Energiespectrum

Maximale herhalingsfrequentie

Maximale bundelintensiteit electronen

Aantal modulatoren met klystrons

Klystron .

frequentie

p i ekvermogen

gemiddeld vermogen

pulsduur

efficiency

2.5% bij

10 % bij

30

500
500

250

50

<0.5

2000

500

12

2856

1 -

100

55

-40

MeV
MeV

MeV

ys

%

pps

yA

Hz

4 MW

kW

ys

%

1 i—



Cross Section (ub/Sr-MeV-Equivalent Quantum) Cross Section ( ub/ Sr-MeV-Proton)

Relative Stopped Pions/gm-sec Incident Particle

- 9 G -
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In figuur 13 worden de pionen spectra getoond van verschillende

productietargets zoals deze door het IKO berekend zijn voor 500 yA en

500 MeV electronen met een pionenkanaal dat een lengte L=8 m en een

openingshoek van 30 msr en Ap/p= ±2.5% heeft. Meer details zijn te

vinden in de verstrekte bijlage.

Positieve en negatieve muonenbundels worden verkregen uit het

natuurlijke betaverval van pionen:

ir

y

u
+ v

+ v

(35)

(36)

Voor een optimale muonenflux te verkrijgen bouwt men magnetische

transportsystemen (kanaal) waarbij een aantal voorwaarden van belang

zijn:

i. In het kanaal dienen zoveel pionen als mogelijk geinjecteerd te

worden met een zo breed mogelijke bandbreedte voor het impuls-

moment .

ii. De pionen moeten voldoende tijd hebben in het kanaal om te

verval Len.

iii. Binnen de gekozen bandbreedte voor het impulsmoment moeten

zoveel mogelijk vervalsmuonen kunnen worden getransporteerd en

geëxtraheerd•

De achtergrond van electronen is van relatief kleine invloed daar men

in het extractie gedeelte kan kiezen voor een ander impulsmoment dan

is gekozen voor het geïnjecteerde gedeelte.

Voor pionenproductiekanalen zijn de volgende punten van belang

iv. De pionen moeten een zo kort mogelijke afstand afleggen om

vervalsverliezen klein te houden,

v. Zoveel mogelijk vervalsmuonen moeten worden verwijdert voor dat de

bundel op het target wordt gefocusseerd.

vi. Het systeem moet dispersie selectief gemaakt worden, zodat alleen een

kleine Ap wordt getransporteerd.

vii. Geen extractiesysteem is nodig daar we hier eigenlijk een optische

afbeelding maken van het pionenproductietarget in de experimenteer-

ruimte .

Hieruit blijkt dat de condities voor een optimale pionenbundel

kwalitatief anders is als die voor een muonenbundel.

In het kort -samengevat:
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10
40 60 80 100 120 U0 160 1B0

Pig. 13 Pionen spectra verwacht voor de MEA versneller in Amsterdam.

Berekend voor 500 MeV electronen en I = 0.5 mA op de volgende targets

waarbij conversie en productietarget in een materiaal keuze.

a. 2 stralingslengten (6.8 cm) Ti

b. 2 stralingslengten (4.2 cm) Cr

c. 2 stralingslengten (2.8 cm) Cu

d. 0.36 " (1 cm) Cu

Bij een kanaal lengte van L=8 m en ft=30 msr, Ap/p=±2.5%

Als vergelijking zijn ook de waarden van SIN gegeven.

e. 12 cm C (G=0° target El)

f. 3 cmMo (6=90°target E2)

g. 0;5cm C (&=22.5°dunne SIN target PM2)

De SIN waarden zijn gegeven voor een primaire protonenbundel van 0.1 mA

en Ap/p=±2„5%
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PION KANAAL:

MUON KANAAL:

korte lengte, kleine Ap-acceptatie, zeer goede

focusseringseigenschappen en onderdrukking van

achtergronds-electronen

geen stricte voorwaarden voor pionenfocussering

of electronenonderdrukking, de injectie-, vervals-

en extractie onderdelen moeten goed aan elkaar zijn

aangepast.

Voor beide bundels is van belang (indien men ze wil laten stoppen in

een target):

a. de mogelijke flux moet maximaal zijn

b. de stopdichtheid moet optimaal zijn, dwz. de breedte
van de drachtcurve moet minimaal zijn;

c. de spotbreedte (FWHM) moet minimaal zijn

d. zo min mogelijk halo-effecten.

In de loop der jaren zijn essentieel twee verschillende soorten

magnetische transportsystemen gebouwd voor muonen:

I. een kanaal opgebouwd uit alternerende focusserende
en defocusserende quadrupoollenzen (CERN,Saclay,SREL,
TRIUMF)

II. een kanaal bestaande uit een supergeleidende
solenoïde, in welke de pionen en vervals-muonen
zich bewegen langs spiralen (SIN,IKO)

In figuur 14 zijn deze twee kanalen, L=5 m, met elkaar vergeleken.

12-

» • •

for central part f x = 3 c m X'=150 mr»
of phase space \ Y = 3 c m Y'= 150 m**

100 120
— P^IMeV/c)

160
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Hieruit blijkt dat met een supergeleidende solenoïde ongeveer een

factor vier in intensiteit wordt gewonnen.

Als men bij de extractie van een muonenkanaal kiest voor de

p met de laagste impulsmomentum-waarden, dwz. de pionen welke in

achterwaartse richting hun betaverval hebben, dan verkrijgt men een

practisch zuivere muonenbundel met een zeer hoge polarisatiegraad

(cirka 90%), waarin geen pionen voorkomen.

Bij MEA wordt als standaardwaarden voor pionenproductie

aangenomen E =400 MeV, 1 =0.5 mA,. productietarget 1 cm dik koper.

Deze "standaaard"waarde zijn niet de meest optimaal verkrijgbare

maar vormen een betrouwbare lage limiet voor gemiddeld operationele

condities voor zowel de versneller als productietarget. Mogelijke

verbeteringen aan o.a. productietarget en transportsysteem na de

solenoïde kunnen een factor 2 tot 10 betere pionenbundels opleveren.

Het gedissipieerde vermogen in het huidige productietarget is

ongeveer 10 kW, dat hoofdzakelijk door waterkoeling wordt afgevotrd.

De overgebleven energie wordt omgezet in hitte, y- en X-straling,

emissie van electronen, neutronen, protonen en pionen.

De verkrijgbare fluxen van pionen en muonen in respectieve

hallen zijn als volgt:

P (MeV/c) N/s target +Ap/p(%)
PION HAL spot (cm2)

ir* 140 3x106 2x1 4.5

MÜON HAL
ir

y*

v*

140

145

74

1.6x106

6xlOs

2xlO5

5x5

5x5

5x5

5

8

9



EXOTISCHE ATOMEN

Wanneer een negatief geladen muon of hadron (zoals ir, K, p , £)

tot rust komt in materie (tijdsduur =1 ns), zal er met een kern

hiervan een exotisch atoom gevormd worden in een hoog aangeslagen

toestand. Dit treedt op wanneer het negatieve deeltje wordt inge-

vangen door het attractieve Coulombveld van een kern. Deze exotische

atomen hebben tot op heden een vruchtbaar onderzoekgebied

geboden voor het bestuderen van de eigenschappen van de kern en de

wisselwerking van het hadron met de aanwezige nucleonen.

Het ingevangen deeltje beschrijft banen rond een molecuul of

atoom die in het eenvoudige Bohr-model een straal r hebben (zie

college Atomen en Quantummechanica II)

ftc n2 n2

(Za)- me2

met een bindingsenergie

B

Z «m 1)

(Zo) 2mc 2 Z2.m

n
(2)

2 n'

Het exotische deeltje wordt dus in een hoog aangeslagen atomaire

baan ingevangen en zal via een cascade van overgangen naar dieper

gelegen banen "vallen" onder emissie van Auger electronen of

X-stralen. Behalve voor de allerlichtste kernen is de cascade

tijd korter dan 1 ps. (Voor de lichte kernen zijn er problemen

met de opvullingen van gaten van de K-schil electronen). De analogie

tussen bijvoorbeeld het muonische atoom en het gebruikelijke

"electronsische" atoom is alleen compleet voor het waterstofatoom:

één electron of één muon baan rond het proton. Zwaardere muonische

atomen bestaan uit één muon maar verscheiden electronen. Ware het

niet dat het muon door de zwakke wisselwerking instabiel is en

hadden we voldoende intensiteit van muonen uit onze versnellers, dan

konden we alle electronen door muonen vervangen. De lineaire

afmetingen van de atoomkern zou dan afnemen met een factor 200 en

de dichtheden toenemen met een factor 10 . De chemische bindings-

energieën zouden toenemen met een factor 200. Uiteraard bestaat

de zwakke wisselwerking in onze wereld waardoor de zojuist

beschreven toestand niet mogelijk is. Wat echter wel blijft is de

schaal-factor ook voor het enkele muonische atoom. Door zijn veel

grotere massa slaat het muon en de andere exotische deeltjes een

brug tussen de atoom- en kernfysica.



-42-

Als voorbeeld kunnen we stellen dat de golffuncties van

hoogaangeslagen exotische atoomtoestanden een grote overlap

hebben met de atomaire electronenwolk. Het bestuderen van deze

banen leert ons iets over atomaire of vaste stof toestanden.

Uit de formule (1) blijkt dat juist binnen de K-schil (ne=l)

van het electron, de ingevangen deeltjes zich bewegen in een

baan met

n = v(m /m ) 111

x e IJ *
voor de diverse deeltjes is n =14, n =17, n =31, n-=43 en n =48.

y TT is. p £•

Deze banen corresponderen met toestanden van zeer hoge excitatie.

De deeltjes zullen in hun cascade naar meer gebonden toestanden

uiteindelijk in banen terecht komen die vergelijkbaar zijn met de

grootteorde van de kernstraal, vanwege de grote massa van het

ingevangen deeltje. We hebben hierdoor een nauwkeurig instrument

voor de studie van de kernstructuur in handen, daar het exotische

deeltje gevoelig is voor de diverse details van de kern. Als

voorbeeld van de diverse dichtheden in een muonisch atoom is

in figuur 15 de ruimtelijke ordening van het muonische Bi atoom

geschetst.

De fysika van het exotische atoom gebeurt in een tijdsbestek

van ongeveer 10"x" sec. In dit tijdsinterval ondergaat het deeltje

zijn cascade vanaf het moment dat hij wordt ingevangen en is aan-

geland in zijn laagst bereikbare baan. Het muon dat geen sterke

wisselwerking kent ondergaat dan beta-verval door of te vervallen

in een electron en twee neutrinos of vangst door de atoomkern

waarbij een neutrino wordt uitgezonden. In figuur 16 is een tijd-

schaal getekend ter illustratie van verschillende processen in

een atoom en in zijn kern.

We zullen echter een onderscheid moeten maken tussen het muon

en de hadronen. Het muon is een lepton, die geen invloed onder-

vindt van de sterke wisselwerking en zich alleen als een zwaar

electron gedraagt.

y : In het algemeen bereiken de muonen uiteindelijk de Is baan

(ondervindt geen sterke wisselwerking). Het muon zal in deze

Is baan verdwijnen of

i. door g- verval

y~ •+ e" +ve + v (4)

ii. door de kern worden ingevangen, analoog aan

electron-vangst. Dit process wordt muon-vangst
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Fig.17 Muonic atom level scheme Fig. 18 Hadronic atom level scheme (ïï O)



genoemd

-44-

ZA - Z-1A

: Het pion ondervindt wel sterke wisselwerking en zal daarom

zodra zijn golffunctie met die van de kern overlapt absorptie

ondergaan. In wat zwaardere kernen zal het pion nooit de Is baan

bereiken, omdat het pion eerder wordt ingevangen uit een hoger

gelegen baan.

Toestand Zwaarste kern waarin

deze baan is waargenomen

Is 23Na

2p 75As

3p 110Pd

3d 209Bi

4f = Pu

De sterke interactie-absorptie kans is evenredig met het

overlappen van de piongolffunctie met de kerndichtheid. Daardoor

zullen atomaire toestanden met ü- waarden: &<(n-l) een veel

grotere kans hebben binnen de kern te zijn (en dus een grotere

overlap met de kerngolffunctie) dan de circulaire banen met

£=n-l. Tengevolge hiervan zullen atomaire banen met een kleine l

een kleinere populatie krijgen door de invloed van de sterke

wisselwerking. In figuur 17 en 18 zijn schematische voorbeelden

gegeven van een muonische en een hadronische cascade.

Zoals blijkt uit de figuren 17 en 18 zijn de eerste toestanden

van de mesonische cascade waarin het exotische deeltje terecht

komt in de nabijheid van de atomaire electronenwolk en de energie-

verschillen tussen de atomaire toestanden is relatief klein.

Daarom is in het begin van de cascade de emissie van Auger

electronen belangrijker dan de foton-emissie (X-straling).

Uiteraard kunnen de atomen alleen Auger electronen emitteren

indien er nog electronen aanwezig zijn. Een total gestript atoom

kan dus geen Auger electron uitzenden, in zo'n geval kan de

cascadetijd aanzienlijk oplopen.

De intensiteiten van de overgangen in de mesonische cascade

zijn afhankelijk van de initiële populatie van de diverse atomaire

toestanden waarin het exotische deeltje wordt ingevangen en van

de overgangswaarschijnlijkheden dat gepaard gaat met het Auger

effect en met die van de El-röntgenstraling.

We hebben de mesonische cascade (zie figuren 17 en 18) in

drie delen onderverdeeld:
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I: De invloed van de electronenwolk is niet

verwaarloosbaar.

II: Geringe invloed van de electronenwolk. Verwaarloosbare

effecten t.g.v. de eindige kérnafmetingen en (voor

hadronen) de sterke wisselwerking.

III: Eindige kernafmetingen zijn belangrijk. Voor pionen is

de sterke wisselwerking belangrijk.

Formatie van mesische atomen.

Het afremmen en invangstprocess van mesonen in materie gebeurt

in verscheidene stappen. We kunnen de volgende onderscheiden:

i. Het afremmen van het meson van zijn initiële, relativistische

snelheid v=c tot een snelheid v=ac, waar a de fijnstruc-

tuurconstante is. Deze snelheid is van de orde van de

snelheden van de externe atomaire electronen van het

absorberende medium. De tijd noodzakelijk voor het

afremmen van het meson is omgekeerd evenredig met zijn

ionisatie-energieverlies. Voor gecondenseerde substanties

is het van de orde van 0.1 - 1 ns. In gassen is deze

ongeveer 103 maal groter. In vloeibaar waterstof is het

gemeten van de orde van 1 ns te zijn.

ii. Het afremmen van snelheden v-ac tot thermische snelheden

en vangst vanuit het continuum tot geëxciteerde toestanden

van het mesische atoom of molecuul. De tijd noodzakelijk

voor deze fase is geschat op 1 ps tot 10 fs. In geconden-

seerde substanties kan een muon een afstand afleggen van

maximaal een 1 ym.

iii. Deëxcitatie van hoger tot lager gelegen banen door •y-stra-

ling en Auger overgangen.

iv. Reactie tussen, de kern en het exotische deeltje hoofd-

zakelijk in een relatief lage baan. Muonen bereiken bijna

altijd de Is baan. Door de sterke wisselwerking geabsorbeer-

de deeltjes, worden altijd door de kern ingevangen, tenzij

ze voor die tijd vervallen. Muonen vervallen hoofd-

zakelijk in de Is baan in lichte kernen, terwijl in

zware kernen muonvangst overweegt.

v. Transfer van een exotisch deeltje van ëën atoom tot een

andere, in het bijzonder wanneer het eerst in waterstof

wordt ingevangen, of formatie van mesische moleculen,

botsingen met andere atomen etc. Deze effecten kunnen de

stappen iii en iv versnellen.
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De Fermi - Teller Z-wet.

Zeer weinig is bekend omtrent het mechanisme over het

energieverlies en hoe het exotische deeltje vanuit het continuum

in discrete energietoestanden terecht komt. Het lijkt evident dat

als het exotische deeltje wordt afgeremd tot thermische snelheden,

dat verder afremmen en de overgang vanuit het continuum naar

gebonden toestanden sterk gekorreleerd is aan de eigenschappen

van het . target materiaal.

In metalen, waar het meson zijn energie af kan geven aan de

geleidingselectronen, schijnt dit process wat eenvoudiger te zijn.

Door de electronendichtheid te beschrijven met het Thomas-Fermi

model (dit kan alleen voor niet al te kleine Z worden gedaan)

hebben Fermi en Teller (Phys.Rev.7_2 (1950) 399) de volgende

formule voor het energieverlies afgeleid:

dE
dt

N E - 0,B/xn)2 (6)

waar b=(9irz/128) 1//3a0= 0.47-10~
8 cm (a0=Bohr straal),

e=electron-lading, N=aantal kernen met lading S per cm3

xo is bepaald door
en

(7)
N 3 Z

De vangstwaarschijnlijkheid is volgens Fermi en Teller

proportion el aan het energieverlies van de deeltjes dicht bij

de verschillende atomen. Gehrstein e.m.(Sov.Phys.Usp.12(1969)1)

liet zien dat dit eerder tot een Z 2 / 3 afhankelijkheid leidde dan

een Z-afhankelijkheid.

Door xo uit (7) in te vullen in (6) vinden we voor het

energie rlies
dE a K" X E 3 / 2 * 4ire3b3/2fl - O..8b(4irN/3Z)1/3) z ( g )
d t t f V ' 2 + 3,96eb1/2(3/4nN) Z l / 3

Als we deze formule extrapoleren naar de waarde E -*• 0 vinden we

- 0.8b(4nN/3Z)1/'3) 2/3
dt 3,96e(3/4nN) (9)

De term met Z tussen haakjes is voor het geval van metalen te

verwaarlozen t.o.v. 1 waardoor:

dt
(10)
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Op de Santa Fë Conferentie in 1975 werd er door Daniel op

2/3
gewezen dat deze Z ' -wet een betere algehele overeenstemming met

de experimentele gegevens wordt verkregen dan met de gebruikelijke

Z-wet. Maar als we over de Z-wet spreken wordt daarmee de originele

door Fermi en Teller geformuleerde wet bedoeld, gezien het feit

dat deze wet algemeen wordt toegepast in de meeste discussies bij

het onderling vergelijken van de diverse data.

We wijzen er hier op dat de extrapolatie van E->-0 alleen geldig is

zolang de meson-de-Broglie-golflengte, X, veel kleiner is dan de

dimensies van het atoom

X =
mv

(11)

Bij thermische snelheden geldt voor het muon X = 0.1 nm, wat

vergelijkbaar is met de dimensie van het atoom. Het is echter

altijd nog een open vraag of een exotisch deeltje tot thermische

snelheden wordt afgeremd danwei wordt ingevangen voordat het een

zo lage energie heeft.
Vergelijking met het experiment.

Een van de eerste experimenten om de Fermi-Teller Z-wet te

toetsen werd verricht door Sens e.m. (Nuov.Cim.7_(l958) 536) . Men

vond dat voor de meeste van de gemeten verbindingen de resultaten

beter klopten met een wet waarbij de vangstwaarschijnlijkheid

evenredig is met de atomaire concentraties. De gebruikte meetmethode

bestond uit het meten van het electron afkomstig van het beta-verval

van gebonden muonen. Met dezelfde soort technieken hebben vele

groepen (zie Nuov.Cim. 1960) deze wet onderzocht.

In 1964 vond Zinov e.m.(Sov.Phys.JETP 1^(1964)1292) dat in mengsels

van edelgassen was aan de Fermi-Teller wet voldaan. Slechts in een

Ar+CO2 mengsel week het resultaat met een factor 2 af van de

Fermi-Teller wet. Budyashov e.m.(Sov.J.Nucl.Phys.£(1967)59) toonde

aan door de vangstverhoudingen^flonoatomische edelgassen (He,Ne,Ar) en

polyatomische gassen (N2,CO2) te meten aan de hand van de intensiteits-

bepalingen van muonische X-stralen dat er geen systematische Z-afhanke-

lijkheid was, maar grotendeels afhankelijk is van de molecuulgrootte.

Uit de metingen van Zinov e.m.(Sov.J.Nucl.Phys.2^(1966)613) blijkt

een zekere lineariteit voor de vangstverhoudingen,A(Z/Z'), voor

binaire verbindingen van het type A B zoals legeringen en halogeenzout-

en. In figuur 19 zijn de meetresultaten weergegeven op een dubbelloga-

ritmische plot. De metingen groeperen zich langs een rechte lijn, die

overeenkomt met

A(Z/Z') = 0.66 (Z/Z1) (12)
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tallic alloys and metallic halides:

De meeste experimentele meetgegevens werden verkregen uit

intensiteitsbepalingen van de verschillende muonische K-X-

röntgenovergangen. Deze metingen bevestigen de Fermi-Teller

wet voor een mengsel van elementen.

Baijal e.m.(Nuov.Cim.3£(1963)711) onderzocht de muonenvangst-

verhoudingen in chemische verbindingen door de samengestelde

muonenlevensduren te ontbinden in zijn componenten. Hiertoe werden

de neutronen afkomstig van muonenvangst gedetecteerd ter identi-

ficatievan het vangstatoom, zie figuur 20. In figuur 21 zijn de

meetresultaten van Baijal weergegeven op dubbellogaritmische

schaal, de vangstverhoudingen zijn uitgezet versus Z/Z'. De rechte

lijnen in figuur 21 komen overeen met (Z/Z')n waar n verschillende

waarden aan kan nemen. Het is duidelijk dat geen eenvoudige Z

afhankelijkheid de experimenten kan verklaren.

Zinov e.m. hebben in 1966 ook oxiden van het type ZmOn onder-

zocht. In figuur 22 worden de vangstverhoudingen aid functie van Z

getoond. De vangstverhouding vertoond een periodiek karakter

overeenkomstig de structuur van het periodieke systeem. De plaats

van de minima komt overeen met die van de alkalimetalen. Deze

resultaten laten duidelijk zien dat de chemische binding van

invloed is op de vangstverhouding.

De chemische binding beïnvloedt niet alleen de vangstverhouding-

en, maar ook de structuur van de cascade intensiteiten. Zinov e.m.

heeft in 1967 (Sov. J.Nucl.Phys._5 (1967) 420) de relatieve intensi-

teitsverhoudingen van de muonische K-X serie onderzocht in Ti,V,

Cr en hun oxiden. Deze metingen zijn door Kessler e.m.(Phys.Rev.

Lett. 18̂ (1967) 1179) bevestigd.
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Figuur 20. Typische levensduurcurves, de tijd/ kanaal
is ongeveer 9.0 ns.

In deze metingen werden de relatieve K (2p-*ls) intesiteiten verge-

leken met dia van Ko (3p->-ls) en K (np+ls, n ?4) . In figuur 23 kunnen
p v —

we de spectra zien van Ti en zijn oxide. Het blijkt duidelijk dat de

overgangswaarschijnlijkheid naar de Is toestand essentieel afhankelijk

is van de chemische samenstelling. De atomen in zuivere en in oxidevorm

verschillen alleen in de allerbiiitenste valentie-electronen en dit kleine

verschil speelt een belangrijke rol in de cascade. Dit wijst erop dat

muonen ingevangen worden in banen die gemeenschappelijk zijn voor het

hele molecuul of de nabuuratoom. Deze effecten zijn zo groot dat men kan

konkluderen dat de moleculaire structuur niet zomaar een kleine verstoring

van het Coulomb vangstmechanisme voor exotische atomen.

Dit zou er op kunnen wijzen dat de rol van het K-electron in medium

en hoge Z atomen bijna nihil is wanner het exotische deeltje wordt

ingevangen. In het extreme geval van waterstof gas of van een waterstof

verbinding zou de vangst plaats moeten nemen via de moleculaire electronen

als de radiatieve Coulomb-vangst verwaarloosbaar is.
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Een berekening van de Auger en radiatieve vangstsnelheden van muonen

in atomair waterstof is te zien in figuur 24. De berekening is gedaan

voor een aantal waarden van het muon hoofdquantumgetal in zijn eindtoestand.

De initiële muon-energie is 100 eV. Uit deze figuur kan worden afgeleid

dat de radiatieve vangst bijna verwaarloosbaar is ten opzichte van die

van de Augersangst.
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Waterstofhoudende verbindingen

Onder de mesische atonen van verschillende elementen nemen die

van waterstof en zijn isotopen ean bijzondere positie in. Dit neutrale

systeem heeft bijzonder oeringe afmetingen, ongeveer 250 fm voor het

up atoom in zijn grondtoestand, an kan hierdoor de kern van elk

atomair systeem zeer nabij komen en binnen de electronenschillen

van andere atomen intreden.

Het theoretisch onderzoek van nuonisch atomaire processen begon

reeds in 1947 direct nadat de ontdekking van het verschil tussen

pionen en muonen bekend werd.

Frank had vrijwel direct na deze ontdekking gesuggereerd dat

muonen in waterstof met een kleine verontreiniging van deuterium,

van het proton naar het deuterium zou worden overgebracht (muontransfer)

en zelfs aanleiding tot kernfusie zou kunnen geven volgens het

process

yp + d •* p + yd -> pyd{->• y 3He +Y

-y y~ + 3He

(13a)

(13b)

Dit process werd tien jaar later door Alvarez e.m.(Phys.Rev.105(1957)

1127) experimenteel waargenomen in Berkeley.

De oorspronkelijke reden voor de intensieve studie die hierop

volgde was het feit dat het muon als katalysator werkte bij deze

reacties. De volgende fusiereacties kunnen optreden:

p •

p -

d -

d -

d •

d -

P •

t •

mol

• P
- d

- d

: d

- d

- t

>• t

r t

en

d + e + v + 2.2 MeV

Y + 5.4 MeV

p + 4 MeV (50%)

n + 3.3 MeV (50%)

Y + 24 MeV ( 0%)

n + l7.6MeV

Y + 20 MeV

2n + 10 MeV

mol
1OG

s"1

3.0

fus
10G

- i
s'

0.3

w.

= 1

t
3He

"He

"He

"He

"He

0.04 =

0.03 =

0.4 =10

0.7

0.13

"• 1

(14a)

(14b)

(14c)

U4d)

(14e)

(I4f)

(I4g)

(14h)

zijn de y-molecuul formatie snelheid en de fusiereactie

snelheid van de muonische molecuulkernen, w is de plakkans van een
5

muon aan het He atoom.
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Als een muon een waterstof target binnenkomt, begint een ketting

van reacties. Hieronder zullen we een lijst van mogelijkheden geven:

i. het muon wordt gestopt

ii. het muon wordt ingevangen door de dominante isotoopfractie

iii. het muon komt via een cascade in zijn meso-waterstofachtige

Is baan terecht

iv. het muon kan worden overgedragen aan zwaardere isotopen (trans-

fer)

v. het muon vormt een mesonisch molecuul

vi. deexcitatie naar de grondtoestand van het mesonische molecuul

vii. het muon ondergaat beta-verval of veroorzaakt kernfusie

viii. het muon blijft plakken aan het He of komt terecht bij een

van de punten i of ii.

Als de fusie plaatsvindt kan het muon worden afgestoten en is dan weer vrij

beschikbaar om de rij van bovenstaande punten i t/m vii te doorlopen.

Willen we het muon als katalysator gebruiken voor het fusieprocess dan

is de plakkans w belangrijk alsmede de verschillende formatie en

reactie-snelheden in vergelijking tot de vervalssnelheid van het vrije

muon X Q = 0 . 4 5 5 X 1 0 6 s"1. In onderstaande tabel geven we de belangrijkste

karakteristieke ^^gevens van de mesonische atomen weer

M M/rn -EIs
(eV) AE (eV) A E

,hfs (eV)

P

p
d

t

206.769

1836.152

3670.481

5496.918

2528

2663

2711

.437

.142

.182

AEpd=

AEpt=

AEdt=

134

182

48

.705

.745

.040

0

0

0

.183

.049

.241

Naast de ls-bindingsenergie van het mesonische molecuul merken we het sterke

isotopische effect AEi- op de bindingsenergie. Dit leidt tot relatief

hoge transfersnelheden van licht naar zwaardere isotopen. In de laatste

kolom van bovenstaande tabel staat de hyperfijnsplitsing die belangrijk

is bi_j het modereren van mesonisch waterstof. In de hieronder staande tabel

staan enkele reacties met hun transfersnelheden.

pp + d •+ p + du

pp + t -»- p + tp

dp + t -> d + tp

* 3.7x10"

« 1.6X101*

A„.T = 220
T p
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Vanuit het standpunt van andere atomen gedraagt het mesische atoom

zich in vele opzichten als of het een "neutron" is; het is klein t.o.v.

de gebruikelijke atomaire afmetingen en electrisch neutraal. Het kan

gemakkelijk de electronenwolk binnendringen zonder de repulsieve

Coulomb potentiaal te voelen. Als mesisch waterstof een ander

waterstofatom dicht benadert, dan kan er een mesisch molecuul worden

gevormd vergezeld door Auger emissie van een electron. Zo een mesisch

molecuul is vanuit de gewone atomen een zeer zwaar waterstof isotoop,

dat relatief klein is. Het kan dus een electronisch molecuul vormen

met een ander waterstof atoom. Dit process is geïllustreerd in figuur

25. Om dit te bereiken zonder Auger conversie moeten we een toevallige

Figuur 25. Illustratie van de resonante mesisch-molecuul vorming

in het process yt + (d-ee) * {(tdp)dee )}

degeneratie van energieniveaus hebben. De winst in energie bij deze

formatie moet geabsorbeerd kunnen worden door interne vrijheids-

graden. Deze degeneratie is inderdaad waargenomen en wordt de resonante

mesomolecuulvorming genoemd. De frequentie waarmee dit resonante process

gebeurt kan van buitenaf worden beïnvloed door middel van externe

parameters zoals de temperatuur te regelen. De reacties in (14d) en

(14f) gebeuren via sterke wisselwerking en zijn vergezeld door de

emissie van snelle neutronen. De terugstoot van de heliumkern is 0.27

en 0.88 MeV in respectieve reacties. Tengevolge van deze terugstoot

kunnen de muonen van het fusieproduct worden afgeschud.

In de reactie (14f) waar een deuteron en een triton gebonden door

een muon tot fusie wordt gebracht is de plakkans van het muon aan het

a-deeltje ws=(1.2±0.1)xio~
2. Als een gevolg hiervan berekenen Bracci

en Fiorentini (1980) dat het aantal d-t fusies dat één muon kan
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katalyseren maximaal 110 is. Petrov (Nature285(1980)466) claimt dat dit

proces gecombineerd met splijtbare kernen een positieve energieopbrengst

heeft. De mesokatalytische methode is geïllustreerd in de figuren 26 t/m

29. Figuur 26 illustreerd de resonantie voorwaarde voor het {(dty)d2e}

molecuul. Figuur 27 toont het plakken respectieve vrij maken van het

muon na fusie te hebben geïnduceerd. De figuren 28 en 29 zijn.

afkomstig van Petrov en tonen de schematische mesokatalysemethode voor

energie productie.

ENLARGEMENT [dd2e] [(dtn)d2e]

Figure 2-6 : a) Schematic level scheme of mesomolecules in
the effective potential and the thermic energy.

b) Resonant molecular formation and the excitation
of electromolecule.
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free muon

Figuur 27. Het plakken respectieve vrij komen van het muon na

geïnduceerde fusie.

Fig. * " Scheme of mewcalaiysis.
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Overdracht van muonen tussen atomen (muon-transfer)

In het voorafgaande verhaal hebben we al gesproken van de

geringe afmetingen van het muonisch waterstofatoom. Hierdoor

was het mogelijk voor dit neutrale up atoom binnen de electronen-

schillen van andere atomen te dringen en zo andere atoomkernen

heel dicht te benaderen.

Budyashov e.m. (Sov. J. Nucl. Phys. 5̂  (1967) 426) onderzocht de

intensiteitsverhoudingen van de Lyman-(K)- serie van argon in

atomaire muonvangst van puur Ar gas en in een mengsel met

waterstofgas. Zij namen een veel hogere intensiteit voor de

harde K -X-straling overeenkostig np-*ls overgangen, waarin n£3

waar, als een muon wordt overgedragen van een up atoom naar

Ar dan is het geval van directe muonvangst in puur Ar gas. De

volgende reactie vindt dan plaats

vip + Y -v (jiY)* + p (15a)

U (15b)

De muonische X-straling X hoort specifiek bij het atoom uY.

De K-lijnen komen overeen met de np-*ls overgangen: K is de

2p-*ls, K is de 3p->-ls en K is de np-*ls overgang waar n£4.

Bertin e.m. (Phys. Lett. 68A (1978) 201) lieten zien dat dit

transfereffect er ook is voor de reactie

up + Al -v pAl + p U6)

Zij gebruikten een waterstofgas bij een druk van 26 atm waarin

een aantal 30 ym dikke Al folies hingen. De metingen werden

gedaan door de prompte en vertraagde muonische KX-lijnen van

aluminium en de geassocieerde muonvervalselectron tijdspectra

te meten. In figuur 30a zijn de KX-lijnen te zien, die in

prompte coïncidentie met de muonstoptijd gemeten zijn.

Het spectrum in figuur 30b zijn die KX-lijnen waarbij een

geassocieerd vervalselectron is gemeten dat tenminste 100 ns

na de muonstop verschijnt. De gemeten electronen spectra zijn

te zien in fig. 31.
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350 450

X -RAY ENERGY ( KeV )

Figuur 30.

Achtergrond gecorrigeerde energie spectra van de muonische

Rontgenstraling in het energiegebied van de K-lijnen afkomstig

van yAl. De KX-stralen zijn geregistreerd met een Nal(Tl) detector

die 13% FWHM bij 347 keV heeft.

(a) K-X-straling van uAl in prompte coïncidentie met een y-stop

(b) Muonisch KX-spectrum gemeten in coincidentie met een

muonvervalselectron die een minimum vertraging van 100 ne

t.o.v. de w-stop heeft. De pijlen geven de energieën aan

van de Ka en Kg lijnen

0.2 0.6 1.0

(le-l,) (//.sec)

1.4

Figuur 31.
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Figuur 31.

Achtergrond gecorrigeerde tijdspectra van de vertraagde muon-

vervalselectronen geassocieerd met de X-straling van figuur 30b.

De getrokken rechte lijnen komen overeen met de beste aanpassing

aan de meetpunten (a) texp= 0.95 • 0.13 geassocieerd aan het

energiegebied 300 - 390 keV (b) T _ _ = 0.87 + 0.13 voor het

energiegebied 390 - 500 keV.

Bovenvermeld effect is ook waargenomen voor muonisch deuterium

(Bertin e.m. Phys. Lett. 72A (1979) 319).

We hebben hier dan met de reactie

ud + Y •> + d

iIs pd

(17a)

(17b)

te maken. Het kan dan interessant zijn de Röntgenspectra afkomstig

van waterstofgas en deuterium met elkaar te vergelijken. In

figuur 32 laten we Berlin's resultaten hiervoor zien. Bertin

merkt op dat de hogere energetische

?50 450

x-RAY ENERGY (KeV)

Figuur 32.

De muonische KX-straling van yAl afkomstig van muon transfer
reacties bij

(a) vrije ud atomen

(b) vrije \ip atomen

zoals gemeten door Bertin.
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leden van de Lyman serie in yAl (K en hoger) belangrijk grotere

intensiteit vertonen als ze door y-transfer zijn gevormd als bij

directe atomaire invangst. Dit ge Lit voor zowel waterstofgas

als deuterium. Een vergelijking tussen deze twee gassen geeft

een belangrijk kleiner effect te zien in deuterium t.o.v. waterstof

Met andere woorden de deëxcitatie naar de Is toestand in yAl

toont verschillen afhankelijk van het isotoop waaraan het y

oorspronkelijk gebonden was.

Tabel ter vergelijking van de Lyman intensiteiten in diverse

reacties

intensiteits-
verhouding

d i rec te y -
vangst

0.19 + .04

yd + Al -»• yAl + d yp + Al -* yAl + p

0.68 + 0.24 1.22 + 0.1S

Dezelfde groep (Bertin e.m. Phys. Lett. 74A (1979) 39) hebben de

mogelijke muon-transfer van Xe in waterstof trachten waar te nemen

op dezelfde wijze. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat

er bij Xe geen effect werd waargenomen, dat ce muon-transfer.een

sterke Z-afhankalijke zou vertonen. Meer experimenten zullen .

hierover een uitsluitsel moeten geven.

Pion transfer in mengsels van waterstof met andere gassen

Voor pionen is de situatie geheel anders. Docr de exchange reacties

met protonen

ir" + p -> n + ir0 (18)+ p

+ p n + (19)

verdwijnt een pion dat is ingevangen in een atomaire baa/> in

waterstof snel en heeft weinig tijd een moleculaire baan te vormen.

Het is aangetoond dat de moleculaire binding van groot belang

is voor de relatieve vangstwaarschijnlijk.heid. Bijvoorbeeld is

gemeten de relatieve vangstverhouding voor waterstof en stikstof

in een gasmengsel N2 + 2H2 en in hydrazine
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W(N 2+2H 2)

Dit betekent dat waterstof als het chemisch gebonden is aan stikstof

30 keer minder pionen invangt dan els vrij gas in een equivalente

mengverhouding. Dit grote effect kan nauwelijks worden uitgelegd

door transfer naar het zwaardere atoonu De verklaring moet meer

gezocht worden in bijzondere eigenschappen van de interactie van

mesonen met de valentie-electronen van het molecuul.

Het is veel gemakkelijker pionvangst in waterstof te detecteren

dan de formatie van een muonisch waterstof-atoom, vanwege de

reactie (19). Het TT° vervalt namelijk in twee antiparallele -y's.

De studies van atomaire vangst en ir -transfer in mengsels van

waterstof met andere gassen zoals He, Ne, Ar, Kr, Xe, N 2 en CO2

heeft aangetoond dat ook deze plaats heeft, al is deze anders

dan voor y ,

i. De ir -transfer wordt pas belangrijk bij concentraties

C(= n /n„) van ongeveer 1, terwijl muontransfer reeds

compleet gebeurt bij C ^ 1O~3-1O~5.

ii. De transfersnelheid A^° gereduceerd tot de dichtheid

van vloeibaar waterstof overtreft de gereduceeerde

muontransfersnelheid bijna met een factor 100.

iii. De transferfrequentie van ir naar He is vergelijkbaar

met de tranfersnelheid naar andere atomen, terwijl de

transfer van \i naar He sterk is onderdrukt (een berekening

geeft ongeveer een factor 10~ 5).

Alle verschillen zijn terug te voeren naar het feit dat p ""-transfer

vanuit de K-baan in muonisch waterstof gebeurt, terwijl de ?r -over-

dracht vanuit hoger banen geschiedt.Het dominante transfermechanisme

wordt bepaald door de botsingen van het pir -atoom met de atomen of

moleculen van het mengsel. Voor het transfermechanisme blijkt de

Z-afhankelijkheid zeer klein te zijn, evenals de afhankelijkheid

van de verontreinigingsconcentratie n /n„.

In figuur 33 is de vangstwaarschijnlijkheid van pionen in gasmengsels

van waterstof met He, Ne en Xe uitgezet als functie van de concentratie.

L _
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Figuur 33. De vangstwaarschijnlijkheid van het pion in een gasmengsel

van waterstof met He, Ne en Xe. De krommen zijn verkregen uit

formule (22) en voldoen goed aan de experimentele gegevens van

Petrukhin en Suvorov (Sov.Phys.JETP 43(1976)595). De waarden voor

So zijn verkregen uit "Studies in Penetration of Charged Particles

in Matter" NBS monograph Rep. Washington 1964.
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De experimentele data (Petrukhin en Suvorov Sov. Phys. JETP £3

(1976) 595) zijn in goede overeenstemming met getoonde curves, die

beschreven kunnen worden door

W = i-Tj (21)

(1 + S o C)(1 + AC)

waarin So de relatieve stopping power van de atomen met kernlading

Z t.o.v. het waterstofatoom is, A de transferfrequentie en C de

concentratie van het gasmengsel. In eerder gedane . experimenten

was gevonden dat A afhankelijk is van C 1' 3 en Z 1' 3.

Als we A = SQ C 1' 3 schrijven wordt (21)
W(C) = irr s 7— (22)

(1 + S0
HC)(1 + So C"/3) .

Het model van grote mesj-sche moleculen

Dit model werd voorgesteld als verklaring voor het proces van ladings-

uitwisseling van ir -mesonen bij kernen van chemisch gebonden waterstof.

De basis-veronderstelling van dit model is dan in het proces van

Coulomb invangst van mesonen in een systeem Z H een fractie van

de mesonen niet worden ingevangen in me so-atomaire banen van de

geïsoleerde atomen H of Z, maar in de moleculaire banen van het

systeem.

Om het eenvoudig te houden, beschouwen we een diatomisch molecuul

HZ. Het niveauschema van zo een lineair mesisch molecuul wordt

voorgesteld in figuur 34. Drie verschillende soorten mesische

Figuur 34. z

Niveauschema voor het mesisch ..molecuul pirZ. Hier geeft N de meso-

moleculaire toestanden aan in het gebied van de valentie-electronen

van het molecuul ZH ligt. De niveaus van de aparte mesische atomen

pir en ZTV worden aangeduid met n en n' .
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toestanden kunnen in de potentiaalput worden onderscheiden:

i. De niveaus n van een geïsoleerd waterstofatoom waarvan

de energieën beïnvloed worden door het atoom Z op een

afstand R.

ii. De niveaus n' van het geïsoleerde atoom Zir.

iii. De niveaus N welke behoren tot het mesisch molecuul

ZTTH als geheel.

De grenswaarde n = no (of n' = n0') die de niveaus van een

geïsoleerd mesisch atoom pir (of Zir) scheidt van de moleculaire

niveaus N wordt bepaald door de voorwaarde En0 S ü » waar

U de maximale hoogte van de potentiaalbarriere is, die de
max

twee putten uit elkaar houdt. Voor de hoogste atomaire toestand

in het waterstofatoom schrijven we

n0 = {R/2(l + 2/z)}^ (23)

waarin R de afstand is tussen p en Z. Als we dit eenvoudige beeld

accepteren voor het binaire molecuul en vervangen het waterstof-

atoom door een ander atoom met Z ^ 1, kan formule(23) meer algemeen

worden gemaakt. Een eenvoudige berekening leidt tot

= {R/2U + 2/z7/zY)}% (24)

waarin no(Zi) de hoogste"atomaire"toestand van het meson in het

Zj atoom is.

Indien Z\ = Z2 wordt deze formule zeer eenvoudig

n = /R76 (25)
d.w.z. onafhankelijk van Z.

In ijzermetaal, waar de internucleaire afstand ongeveer 2.5 A,

d.w.z. R = 1600 in muonisch atomaire eenheden, zou de hoogste

atomaire toestand n0 = 16 - 17 moeten zijn. Hartmann et al.

(Phys. Rev. Lett. 31_ (1976) 331) heeft de Lyman serie in muonisch

Fe gemeten, zie figuur 35. Dit muonisch Rontgenspectrum is onder-

zocht in het energiegebied 3 tot 1900 keV, waarbij ze 103 overgangen

van d e K , L , M , N e n O series hebben waargenomen. Uit dit onder-

zoek bleek het beste initiële quantumnummer n - 20 te zijn. De

tabellen I, II en III geven hun meetresultaten.
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TABLE II. Experimental and calculated intensities of the muonic M, A', and O series
ln iron (per 100 stopped muons).

n

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

£14

33 .

7.

4 .

2.

1 .

1 .

1 .

0

0

0

0

exp

21 +

80 +

57 +

55 +

19 +

93 +

07 +

68 +

34 +

23 +

61 +

M scries

n - 3

1.17

0.46

0.37

0.20

0.10

0.19

0.17

0.13

0.06

0.15

O.1O

calc.

33.20

7.86

4.47

2.79

1.00

1.70

0.89

0.57

0.57

0.40

0.75

25.

5.

2 .

1 .

0 .

0 .

0

0

0

0

N seri

n * 4

exp.

66

63

63

54

90

82

24

26

15

32

*_ 1.75

+ 0.85

+ 0.14

+ 0.43

+ 0.22

+ 0.13

+ 0.10

+ C.10

+ 0.03

+ 0.13

2S

calc.

24.63

6.27

2.81

0.83

1.39

0.66

0.41

0.39

0.27

0.50

0 series
n - 5

exp.

9.9

2.62

0.73

1.14

0.48

0.45

0.41

0.24

+ S.O»

+ 0.28

+_ 0.06

+ 0.16

+ 0.06

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.08

calc.

13.78

3.13

0.74

1.22

0.53

0.31

0.29

0.19

aLarge error due to subtraction of the Al 4— 3 transition.

TABLE III. Comparison with various cascade calculations.

Initial
distribution

type

2 ^ 1
21*1

(2Z + l ) e O 1

(2Z + l ) e a |

const
const
l*al

1+al + bl2

Parameter

>..
. . .

Q = -0 .12
» = -0.135

14
K refilling

per sec

. . . a

1 0 1 6

. . . a

2 X 1 0 1 4

. . . a

x2

29
32
9.1
5.2
19

n,=

Parameter

• . .

. . .

a =-0.08
Q=-O.ll

. . .
a = 0.02
a = 0.14 1
6 =-0.006)

20
K refilling

per sec

. . . a

1016

. . . a
2 x l O 1 4

. . . a
4xlOu

4xlO14

2.5x10"

X2

22
30
7.3
4.1
9.4
5.2
4.0

3.6

aNo reduction of the muonic Auger rate due to electronic depletion.
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TAELE I. Experimental and calculated intensities of the muunic K and L series in iron (per 100 stopped muons).

rd-2p
e*p.

2Pj *2

2Pjy2

3

4

&

6

7
B
9

0

1

2

3

4
15

IS

17

IB

19

20

115

£21

trim

24.53.+ 0.78
47.08 + 1.45

B.17 + 0.25
2.82 +0.12
1.75 + 0.12

2.24+O.U
2.10 + 0.08
1.54 + 0.07
2.03 • 0.09
1.44 • 0.07
1.37 4 0.07
1.3B ± 0.07
0.5& • 0.06
0.64 • 0.06
0.40 + 0.06
0.21 +0.06
0.21 • 0.06
0.26 • O.O6

0.27 • O.06
0.27+0.06
2.19 •0 .14

0.57 • 0.12

<0.35 l

74.07

7.17

2.48
1.70
1.93
2.18
1.33
2.O4

1.44

1.2O

1.25

0.97

0.74

0.43

0.28

0.09

0.26

0.22

0.21

0.42 + 0.05 O.BO * 0.30 * 1.22 * 0.30 1.22

0.21 • 0.06 O.41 • 0.10 0.62 *_ 0.12 0-31

0.18 • 0.05 O.16 • 0.06 0.34 • 0.08 0.18

• 0.10

• O.fW

+,0.04

+ 0.04

+ 0.04

+ 0.04

• 0.03

+ 0.03

0.49
0.34
0.38
0.43
0.26
0.40
0.2S

15,49 + 0.63
2.36+0.11
1.09 • 0.07
1.1Ï • 0.07 C

1.08 i 0.05 l

0.54 + 0.03 c

1.26 + 0.06 *
0.29 * 0.04 l

I 1.11

• 0.23

• 0.12

• o. io c

; O.OB c

y 0.04 c

44.05 '

6.19 -i

3.03 ;

2.99;

2.65;

1.30-

0.12
0.09
0.05

44.90

7.OB

3,47

2.99 C

U03 C

2.74 C

b

o.ia •

0.16 *

0.08 *_

O.07 *_

O.05 •

0.09 •

0.03

O.O1

0.03

O.O3

O.03

0.03

b

0.19

0.15

0.08

0.06

0.02

0.05

0.07 • 0.03

O.O9 • 0.03

0.03 • 0.03

0.13 * 0.0)

0.15 • 0.03

O.oe *_ 0.O4

C

c,f

c,h

c

c

c

0

0

0

0

40

.25

.20

.11

• 0.04

• 0.O4

+ 0.04

+ 0.04

f

c

c

c

c

0.47

0.36

0.33

0.26

• 0.05

i 0.07
• 0.05
• 0.05

c

c.h
c

c

0.67

9

0.32
0.20
0.11

9

C

C

c

c

0.04 » 0.03

0.0» « 0.03 C

'Large error due to subtraction of 58Mn y line.
hThe 7d—2pln intensity includes the 12/>— 2s intensity.
cThe nrf—2/>i/2 Intensities and the m/—-2/>5/2 intensities include the ns-'2pt/2 and ns— 2/>3/2 intensities, respective-

fly,
••The S-'Zpui intensity includes the 10—2£3/2 intensity.
eThe 11— 2/>1/2 intensity includes the 13— 2/13,2 intensity.
fThe 13—2/>1/2 intensity indues the 17— 2/>3/j intensity.
RThe 11—2/1 intensity includes the 13— 2/> and 17— 2/> intensities.
hThe 14— 2p1/2 and the 14— 2/> Intensities include the 19— 2pV2 and 20— 2^3/2 intensities and the 19— 2p and 20

—2/1 intensities, respectively.
'Upper limit at 90% confidence for transitions from the continuum (0—1 keV energy) to the Is level.

TH-
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Figuur 35.

Muonisch Rontgenspectrum van de Lyman (K-)-serie in Fe metaal.

Cascade overgangen

De waarschijnlijkheid van een overgang van een moleculaire toestand

N naar een atomaire toestand n' in een atoom Z is door Ponomarev

(Sov. J. Nucl. Phys. (> (1968) 281) afgeschat op

W(N -y n') - 10 1 0 Z2 s"1

Hierbij is ook de afscherming van het kern-Coulombveld door

electronen in de binnenste schillen in rekening gebracht. Wanneer

bijvoorbeeld in het muonisch atoom de toestand met n = 14 is bereikt

is het muon reeds binnen de K-schil-electronen en neemt de afscherming

van deze electronen geleidelijk af. Op dit punt hééft het muon een

energie verloren van Ze2/2i»K Cmet- r K = -^— -s-) min de "screening"

correctie d.w.z. m e

AE = (Z2 - 3.6 Z4/3) 13.6 eV

die een niet te verwaarlozen deel van de totale bindingsenergie van

electronen boven de K-schil is.

5 t o t a l = 2 t Z 2 ( Z 1 / 3 - 1.5)eV (27)
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Hierdoor zullen vele electronen in het continuum verstrooid

worden -»• Auger electronen. De muonische atomen ( en natuurlijk

alle mesische atomen) zullen dan via een cascade naar lagere

en dieper gebonden meso-atomaire banen vervallen onder uitzending

van X-straling en Auger-electronen. Daarom is een evaluatie van

de radiatieve en Auger-overgangs-waarschijnlijkheden de eerste

stap iie wordt vereist in ieuere cascade berekening.

Radiatieve overgangs-waarsehijnlijkneden

De evaluatie hiervan is in detail behandeld in bijvoorbeeld

Bethe en Salpeter ("Quantum mechanics of One- and Two-Electron

Atoms", Academie Press, N.Y. 1957) of Condon en Shortley (The

Theory of Atomic Spectra, Cambridge Cniv. Press 1935) . Door de

massa van het electron te vervangen door die van het muon in

de formules gegeven in deze boeken vindt men

waarin a de fijnstructuur constante, A de straal is van de

eerste Bohrbaan van het muonisch waterstoCatoom en I het dipool-

matrixelement is.
I = /"r R(mÄ!) R(n2Ä2) dr (29)

o

De radiële functies van de genormaliseerd eigen runcties voor

het muonisch waterstof atoom R(n,l) in vergelijking (29) zijn

Ro*,*) =-{(ff-) 3 jn(7i;iil).}
% e - v ^

y

waar
p = ̂ §-r (30a)

V

R(n,Ä) is genormaliseerd zodat ƒ" R2(n,£)dr=l. Uit de vergelijkingen
o

(29) en (30) kan het dipoolmatrixelement worden afgeleid. Het

resultaat is als volgt (zie Eisenberg en Kessler Nuov.Cim.1961,1195)
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«l+l l - l

dpp'l+'1+3exp[-p] £

2«, V
~n7~+V2

P)«i-ii-i
x y

11=0 )'2!(«2

Een hulpmiddel om het rechter lid te berekenen is

kl. (32)

Auger overgangs-waarschijnlijkheden

oo

De meest uitgebreide berekeningen van Auger overgangs-waarschijnlijk-

heden zijn die van Burbridge en de Borde (Phys. Rev. 8£ (1953) 189 en

de Borde (Proc. Phys. Soc. 62 (1954) 57). De resultaten welke zij

afleiden voor de P-Auger overgang (Al = Ai - a2 = i 1 ) » onder

emissie van K en L electronen kan worden geschreven in termen van

het dipoolmatrix element J als

M a x ( f - k) y2 exp[>-(4 tan'1 y - » ) ] / 2™ ?! /TV
3(2/,+ 1) 1 + r sinh(ity) ' (33)

waarin sinh(7tj»)
Z*a

J' c-)' v-mjm.. (33a)

T is de kinetische energie van het geëmitteerde Auger-electron,

en Z en Z zijn de effectief ondervonden kernladingen resp. voor

het electron en het muon.

Burbridge en de Borde berekenden ook de S-Auger overgangsfrequentie

(Al = 0) van het type nx - n2 = 1# Ä1= £ 2
= nl ~ 2* W e geven de

meest algemene, formule afgeleid door Eisenberg en Kessler:

y-y-i'h + ')!(«. -«-!)» (34)

x(»2 + QK"2-'-l)!r""
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waarin Q wordt gegeven door de dubbele sommatie

Q= £. £ . ( " ° - »J»5 (1/-. + I/«,)""
7 )
 D'

/ - 1 - h-)!(2/ + 1 + *)'•'

Een factor 2 is in rekening gebracht om beide K-schil electronen

bij de Auger-overgangsfrequenties te betrekken. De evaluatie van

L-schil electronen is analoog maar heel wat ingewikkelder daar

emissie van zowel 2s als 2p in beschouwing genomen moeten worden.

De overgangsfrequentie met injectie van L-schil electronen is

veel kleiner dan die met K-schil electronen. Voor Auger-overgangen

kunnen electronen worden geëjecteerd naar toestanden met | A£. | =

0, 1, 2, etc. De overgangsfrequenties voor hogere waarden van

|ÄÄ| zijn aanzienlijk kleiner.

Op het NIKHEF-K zijn twee cascade intensiteits-bereken-progra: >ma's

aanwezig die zowel op de PDP10 als op SARA (CDC) gedraaid kunnen

worden.

i. Programma CASCAD.FOR (PDP-10 versie)

CASCAD.CDC (CDC-versie)

is een programm dat geschikt is voor intensiteitsberekeninaen van

pionen, muonen, kanonen, sigma-deeltjes en antiprotonen. Dit

programma is in origine door Hüfner geschreven en later op CERN

gemodificeerd.

ii. Programma VOGEL.FOR (PDP-10 versie)

VOGEL.CDC (CDC-versie)

is een programma geschreven door V.R. Akyias en P. Vogel (Comp.

Phys. Comm. JJ5 (1978) 291) en berekent de muon cascade intensiteiten.

Er zijn verder nog twee programma's voor de exacte berekening

van overgangsenergieën voor de diverse deeltjes. Deze kunnen alleen

op SARA draaien,

iii. PIATOM.CDC

Dit is een programma van Tauscher en Krell in 1974 op CERN en kan

energieën uitrekenen voor pionische, muonische, kaonische, antipro-

tonische, sigmaische, theta-, omega- atomen, waarbij de eindige

kernafmetingen, vacuumpolarisatie, electronscreening, kernpolarisatie

en sterke wisselwerking in rekening gebracht kunnen worden.



Addendum muon cascade

Als een muon een baan in het Coulombveld van een kern heeft bereikt

is het in eerste benadering relatief simpel het muon te volgen.

Een deeltje dat in een baan met hoofdquantum getal n en baanimpuls-

moment l naar een niveau vervalt met n1 en Z' via X-straling of

Auger-overgangen zal voor El overgangen de volgende selectieregels

hebben
|An| = minimaal (Auger-overgangen)
en

|An| = maximaal (X-straling)
•*

Terwijl de selectieregels voor hl stringent zijn, zijn die voor |An|

min of meer empirisch.

De partiële breedte voor El - X-straling wordt gegeven door

4rrad (E1) = f
waar AEnn» de overgangenergie is. Daar deze toeneemt met An terwijl

het matrix-element afneemt. Numerisch blijkt de AEj^, afhankelijkheid

te domineren en daarom is An= max de meest intense overgang.

De partiële breedte voor Auguer-overgangen, voor het geval dat

de muonische banen binnen die van de electronen liggen is:

AÏT7 ) / rrad
nn

dit geeft:
m ,

r « Z3e8m 3 (
 e, ) * < nl\r\n'l'>*
nn

Hieruit volgt dat An= min zowel een groot matrix-element als een

klein energieverschil vertoont.

Daar

neemt a (El) af met toenemende Z als a (El) <x Z~4

en zijn Auger-overgangen relatief meer bealngrijk in de lichtere

elementen.
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iv. MUON.CDC

en

RURP.CDC

Beide zijn geschreven door G.A. Rinker (Comp. Phys. Comm. 16_ (1979)

221) en berekenen muonische atoomenergie-toestanden. RURP berekent

gemengde muon-kernenergie niveaus met de overgangenergieën en

intensiteiten van de gemengde toestanden.

In de cascade berekening is het belangrijk te ki«zen voor een

goede initiële distributie van de kans waarin het muon in de

verschillende toestanden wordt ingevangen. Hierbij wordt vaak

uitgegaan van een zogenaamde statistische verdeling ii een

hoge n-toestand

P. * 21 + i (36)

waar £ het impulsmomentum quantum getal is. Heel vaak wordt ook

een gemodificeerde statische verdeling gebruikt

Po « (2a + l)eal (37)

met a als vrije parameter.

In de boven aangehaalde metingen aan metallische Fe door Hartmann

e.m. bleek de beste overeenstemming voor n. = 20.

Godfrey (rapport LBL-3857 in 1975) heeft op de formule van Ferrell

(Phys.Rev.Lett.£(1960)425) gewezen. Hij legt verhand tussen Auger-

overgangen en de foto-electrische werkzame doorsnede en laat zien

dat het gebruik van deze formule een aanmerkelijke vereenvoudiging

geeft. De dominante Augerovergang heeft A£=-l en An zal de minimale

waarde krijgen die nog consistent is met de beschikbare energie

welke genoeg is om het electron te ejecteren. In het begin van de

cascade zal An relatief groot zijn en daar A£=-l zullen de Auger-

overgangen de neiging hebben de toestanden met hoge impulsmomenta te

bezetten en op die wijze het deeltje naar circulaire banen sturen,

waar £=n-l is.

In vergelijking (28) zien we dat de radiatieve overgangswaarschijn-

lijkheid evenredig is met de kwadraat van het dipoolmatrixelement

en met de derde macht van de overgangsenergie tussen de initiële-

(ni,Ai) en eind-toestand (nz,£2 ). Men kan uit deze vergelijkingen

ook zien dat ze evenredig toenemen met Z*. In deze berekeningen zijn

de eindige kernafmetingen niet inbegrepen.
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Energie toestanden.

De Röntgenspectra van muonische en hadronische atomen voorziet

in gedetailleerde informatie betreffende de wisselwerking van deze

deeltjes met kernen. Als deze interactie goed bekend is zoals in

het geval van muonen of redelijk goed begrepen wordt zoals bij het

pion, kan een analyse van de Röntgenspectra ons informeren omtrent

kernstructuur.

Zeker is dat om informatie van welke aard dan ook uit zulke

metingen te halen, het noodzakelijk is te begrijpen wat de invloed

is op de overgangsenergieën van de wisselwerking tussen het

ingevangen meson en de kern. Afwijkingen van de interactie met een

puntkern worden waargenomen als een verschuiving (shift) in de

X-stralings-energie relatief t.o.v. de voor een puntlading

voorspelde. Bovendien, deeltjes met sterke wisselwerking worden

snel door de kern geabsorbeerd.

Hadronische atomaire toestanden hebben daarom korte levensduren

en de resulterende breedte van de toestand wordt waargenomen in

de verbreding van de Röntgenovergang. De meting hiervan geeft ons

informatie over het mechanisme voor de absorptie door de kern.

Voor het korrect uitrekenen van overgangen in de gebieden II en

III van figuren 17 en 18 op pagina 43 en om een gevoel te krijgen

van het soort korrecties en hun grootte zullen we hier de

belangrijkste effecten in het kort behandelen,

Het allereerst behandelen we de electromagnetische wissel-

werking, daar deze gemeenschappelijk is voor zowel muonische als

hadronische atomen.

Het werkelijk gedrag van de atomaire systemen wordt beschreven

door de relativistische golfvergelijkingen, dat is de Dirac

vergelijking voor spin-% deeltjes en de Klein-Gordon vergelijking

voor spin-0 deeltjes.

Voor een puntladingskern zijn de exacte oplossingen van de

golfvergelijkingen:

En i - - ~ <«Z>'<1 + -fc^Lic-S 3)-....} (38)
'3 2«2 n2 j + \ 4
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waarin j=ü±k voor spin-% deeltjes en j=A voor spin-0 deeltjes en

geldt voor Z<(l/2a)=68 onder verwaarlozing van termen met (aZ)6 en

hogere orden. Voor grotere waarden van z heeft de Klein-Gordon

vergelijking geen goed gedefinieerde oplossingen voor een punt-

ladingspotentiaal. Deze moeilijkheid wordt overkomen door de

eindige kernafmetingen in rekening te brengen (zie Marshak "Meson

Physics", McGraw Hill Co.,N.Y. 1952 p.174)**"

Voor de spin-^ deeltjes zal de spin-baan koppelingsinteractie

een gegeven Ä-toestand in twee niveaus opsplitsen. Deze fijnstructuur

opsplitsing tussen %+\ en l-\ niveaus is evenredig met y(aZ)"1. In

de praktijk kan deze splitsing experimenteel alleen worden opgelost

voor laag-liggende atomaire banen, waar het gemodifieerd wordt door

de "uitgesmeerdheid" van de ladingsverdeling of sterke wisselwerking.

Als voorbeeld y-2° ̂ b heeft voor een puntkern een fijnstructuur

opsplitsing van 548 kev voor de 2p-toestand, maar deze neemt af

tot 182 keV wanneer de eindige ladingsverdeling in rekening wordt

gebracht.

De formule (3 ) is een expansie van de formule

E = yc2f 1 + £ S° -1*1-* (38a)
'3 l n - (g + %) + A3 + * ) * - (Za)z' J

met als eerste term yc2 die de massa term is en in formule (38)

is afgetrokken.

fr Om zeker te zijn van een hoge nauwkeurigheid in de oplossingen

van de Klein-Gordon vergelijking voor een Centraal Coulombveld is

de oplossing ontwikkeld tot termen in machten van (aZ) 6.

f (a|)
B } (38b)

waarin
X = n - 3 - h +{(3 + %;2- raz;2} k (38c)



-72-

Lamb shift

In de Dirac theorie zijn de toestanden met ü+k en l-k geheel

ontaard; Door de spinbaan-koppeling wordt deze opgeheven. De

atomaire toestanden met dezelfde n en j blijven echter ondanks

deze koppeling ontaard, in het bijzonder geldt dit voor de 2s^

en 2p% toestanden. In 1947 hebben Lamb en Retherford aangetoond

dat de opslitsing van de 2s^ en 2p% toestanden in het waterstof-

atoom ongeveer 1057,7 MHZ is, en waarbij de 2s-toestand de

hoogste is. Dit effect v<ordt in de literatuur Lamb shift genoemd.

Dit effect ontstaat door zogenaamde stralingscorrecties. Een

electron of muon gaat altijd vergezeld van een electromagnetisch

veld en klassiek bekeken kan dit e.m. veld met het electron zelf

een interactie geven.

Quantum mechanisch wordt dit beschreven als een tweetrapsproces

(zoals weergegeven in figuur 36):

Figuur 36.

De diagrammen welke aanleiding geven tot stralingscorrectie-

termen die tot de Lamb shift leiden, a: de A.A-interactie-term

die geen aanleiding tot een AE geeft en b: de storingsterm

tengevolge van emissie en absorptie van een virtueel foton.

i. het electron emitteert een virtueel foton en

ii. het foton wordt vervolgens weer geabsorbeerd door hetzelfde

electron.

De interactie-energie tussen het electron en het e.m. veld door

de aanwezigheid van het electron zelf wordt de zelf-energie van
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het electron genoemd. Het dynamische mechanisme Van het gebonden

muon of electron met de ladingsverdeling van de kern en het

electromagnetisch veld heeft uitgesproken effecten op de energie-

niveaus van atomaire toestanden (zie bijv. Sakurai "Advanced

Quantum Mechanics", Addison + Wesley, Publ. Cy, 1967). Door het feit

dat de atomaire golffuncties verdwijnen in de oorsprong behalve

voor s-toestanden zullen er alleen bij deze 8-toestanden een

waarneembare energieverschuiving hebben.

Voor muonische atomen is experimenteel waargenomen dat de Lamb

shift negatief is voor lichte kernen (2s-toestand ligt lager dan

de 2p) maar reeds in Be en zwaardere kernen is de verschuiving

positief. In onderstaande tabel geven we enkele energieverschillen

voor 2s% en 2p% toestanden in muonische atomen.

Kern
k He
6Li
7Li
9 Be

68 Z n

93Nb
12Osn
~38Ba
llt0Ce
1 9 7Au
2 0 5 T 1

2 0 6p b

Z
2

3

3

4

30

41

50

56

58

79

81

82

in eV
-1.3813 (5)

-1.28

-1.65

+1.31

+44614 (30)

+140010 (80)

+280140 (450)

+405410 (250)

+451220 (200)

+1103490 (390)

+1178960 (400)

+1214840 (500)

De Lamb shift manifesteert zich als de zelf-energie van het gebonden

atomaire muon dat een virtueel foton emitteert en vervolgens weer

absorbeert. Het gevolg hiervan is een renormalisatie van de geobser-

veerde electron- of muonmassa.

De groep van Zavattini te CERN heeft de Lamb shift voor muonisch 4He

in een zeer elegant experiment gemeten <Phys. Lett. 73B (1978) 229)

alsmede de 2p3 ,2 •*• 2s, overgang (Phys. Lett. 55B (1975) 411 en

Nucl. Phys. A278 (1977) 381).
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In figuur 37 is het niveauschema getekend voor de laagste

atomaire toestanden van het muonisch **ï'e.

0.15 eV

1.37 eV

8.226 kev

Scheme of the lowest energy levels of the G^He)*
muonicion. Figuur 37

Figuur 37

Voor dit experiment werden negatieve muonen gestopt in een

heliumtarget van 40 atm. en 293°k. In 4,5% van de gevallen

wordt het metastabiele ion (u^He)- met een levensduur van

ongeveer 1.6 us gevormd. Door middel van een infrarode dye-laser,

die geëxiteerd wordt met een Q-geschakelde rQbijnlaser, werden

electromagnetische stralingspulsen opgewekt (20 ns lang)/ welke

ongeveer 0.5 us na de muon-stop in het target werden gestuurd

om de 2s -*• 2p overgangen te induceren. De laser wordt over de

resonantiefrequenties heen getuned en een eventuele 2p -»• Is

8.2 keV X-stalings-deëxitatieovergang wordt met 8NaI(Tl) detec-

toren in coïncidentie met de laserpuls waargenomen. De levensduur

van het 2p niveau in ongeveer 0.5 ps. In figuur 38 is een schema-

tische schets gegeven van de experimentele opstelling van

Zavattini e.m. Sen telescoop van plastic scinti~llatietellers

definieert de invallende muonenbundel, die afgeremd wordt in

CH2-moderatoren, waarvan de dikte zodanig wordt gekozen, dat
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TUNABLE INFRARED
DVE LASER

INFRARED
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RUBY LIGHT BEAM
RUBY LASER

WAVELENGTH
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TRIGGER
Q-SWITCH
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SYNCHRONIZATION
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MUSTOPSIGNAL
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F i g 3 8 Very simpiined view of the whole apparatus. M = CH2 moderators; 1.3,4.5 = plastic scintUlators; 2 = anticoincidence
Cerenkov counter; T = invar steel tank; V = useful volume for stopping muons; A , T \ 8 = Na (Tl) counters; L.G. = light-guide
used to inject the infrared radiation into the target;TC = optical teiescope; PC = optical fibre supplying the energy-monitoring
signal.

een optimum aan gestopte muonen in het target blijft steken.

Voor meer experimentele details wordt naar bovenstaande referenties

verwezen. In figuren 39 en 40 zijn de resonantie-curven voor de

2p3/ en te zien. De 2s% •+ 2p3/2 bepaling was

noodzakelijk voor het vinden van de veel zwakkere 2s% •

resonantie, daar het verschil in energie tussen de 2p, en 2p3 ,2

met de 2s, toestand niet beïnvloed wordt door de onzekerheid in

de correctie voor de eindige ladingsverdeling van de heliumkern.

De meting aan de 2si -*• 2p, overgang is om twee redenen moeilijker dan

die voor de 2s,

i. de 2s, •* 2p

2S
,

>• 2 p 3 , 2:

overgang is tweemaal minder intens dan de

i -*• 2p3 .2 vanwege het verschil in de statische factoren voor

de twee toestanden;

ii. de efficiëntie van de dye-laser neemt af met toenemende

golflengte (hier ongeveer tot 60%).

Uit het experiment vinden ze voor de beste fit aan de data
Xexp = 8 9 7 6 ±?^ overeenkomend met E(2sv-*- 2p, ) = 1381.3 + 0.5 meV

met een stralingsbreedte van r = 8 Å FWHM.

Voor de 2s, •*• 2p3/2 overgang vinden ze een energie van 1527.5 + 0.3

meV met een breedte van r = 7.2 + 2.8 Å. De laatste theoretische

voorspelling voor deze 2s, •+ 2p3/2 opsplitsing in het muonische
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8116 B 115 A

Figuur 39

BK» 8115 8120 8125 8130 8135 X ( A )

The 2S,;2-2Pj 2 resonance signal. Each datum point represents the number of events, normalized
to the same number of stopped muons. per stepping motor position SMP; the scale in wavelength (shown
below) is fixed by the calibration procedure (A, and A, are two lines of an Ar lamp, as specified in the
lest). The full-line curve drawn on the data is the result of a best fit analysis (x2 = 11) with a Lorentzian
line (assuming for F the theoretical value T = S Å) plus a constant background. For the central wave-
length value of the Lorentzian line we have obtained /.„ = 8116.8+1.5 A.'Having T as a free parameter
the best fit has given r t i p = 7.2 + 2.8 Å and the same value for Ao. The theoretical prediction for Ao is

8118.0 + 21.8.
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ion (u-^He) gedaan door Rinker

(Los Alamos Laboratory LA-UR 76-212)

* e e f t Etheor ( 2 s% * 2p3/2 =
1813.1 - 102.0 < r2 > + 1 meV

waarin <r2>^ de rms-straal van de
4He kern in fm, waarvoor Sick e.m.

(Phys. Lett. 64B (1976) 33) de

waarde <r2>^ = 1.674 + .012 fm

vonden. Met deze waarden wordt

een verschil tussen experin2nt

en theorie gevonden van

D = 0.2 + 4.2 rnieV. Daar de grootste

Fig. 40
18 16 12 10

. The 2Si/2—2Pj/2 resonance signal. Abscissae: stepping
motor position. Ordinates: the number of 8.2 keV X-rays de-
tected in coincidence with the laser pulse. The full line drawn
through the data is the result of a fit with a lorentzian line
shape (r = 8A) plus a constant background. The central wave-
length for the lorentzian line is \ t = 8976 ± 3A.
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correctie-termen in de theoretische berekening van de energie

de electronische vacuum polarisatie 1665.9 meV en 11.5 neV

voor de eerste en de tweede orde in a zijn (muonische Lamb shift:

14.3 meV, fijnstructuur: 145.7 meV en kernpolarisatie: 3.1 ïneV)

laat dit resultaat een test op de QED vacuum polarisatie toe,

die hierdoor fcpt op + j% is geverifieerd.

Als men hun resultaat gebruikt en aanneemt dat de QED voorspellingen

exact juist zijn, dan wordt de straal van de **He ladingsverdeling

zoals door het muon is waargenomen

<r2>^ = 1.6733 + .0030 fm (39)

waaruit blijkt

<r2> % - <r2>^ = 0.7 + 12 am (40)

e v —

dat een limiet geeft voor een mogelijke anomale muon-hadron inter-

actie.

Vacuum Polarisatie

Naast de stralingscorrectie voor de energie van een atomair niveau

ten gevolge van de zelf-energie van het muon is er een tweede effect

dat vacuum polarisatie wordt genoemd. Qauntum electrodynamica (QED)

kan worden gebruikt om te voorspellen dat we aan hetgeen we normaal het

vacuum noemen (homogeen en zonder voorkoursrichting) bepaalde eigen-

schappen analoog aan die van een di-electricum kunnen toeschrijven.

Het Coulombveld van een kern induceert een kleine separatie van

virtuele electronen en positronen. Dit effect wordt vacuumpolarisatie

genoemd.

Het virtuele electron-positron paar dat in een Coulombveld wordt

gecreëerd (zie figuur 41) gedraagt zich zodanig dat het electron

nucleus
Figuur 41. Vacuum polarisatie.
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een neiging heeft om door de kern te worden aangetrokken, terwijl

het positron juist probeert te ontsnappen. Dit is in figuur 42

weergegeven. De "geïnduceerde'negatieve ladingen in de nabijheid

\ /

+ -P"

/+ + +•+A

\+ + + + +/

\
Fig. "*2 pictorial representation of vacuum polarization.

van de kern worden gecompenseerd door positieve ladingen die

"ontsnappen naar het oneindige". De resulterende geobserveerde

nettolading op grote maar eindige afstand is kleiner dan de

"naakte" lading van de kern. Eigenlijk wordt een gedeelte van

de kernlading gecompenseerd door de virtuele electronen rond-

om de kern. Met andere woorden, het vacuum gedraagt zich als

een di-electricui: t.g.v. de virtuele electron-positron paren.

Een geïnduceerde ladingsverdeling wordt door de vacuumpolarisatie

in de nabijheid van een geladen deeltje gevormd door paarvorming.

Deze ladingsverdeling geeft aanleiding tot een electrostatische

potentiaal die de Coulomb-potentiaal modificeert op afstanden

van de orde van ln/2mc en kleiner (m is de rust-massa van het

geëxiteerde deeltje). Voor afstanden veel groter dan ti/mc valt

de potentiaal af met de 5:e macht van v Bij 25 fm is de potentiaal

t.g.v. y V paren in het veld van een zwaar atoom (Z= 80) slechts

=10 3 eV. In het volgende zullen we alleen e e vacuum polarisatie

beschouwan.

De kern met lading Ze wordt behandeld als een statisch puntdeeltje.

Eindige kernafmetingen kunnen gemakkelijk in rekening worden

gebracht als kleine correcties. De vacuumpolarisatie v;ordt ont-

wikkeld ir. machten van a en oZ. De eerste term, bekend, als de

Uehling potentiaal, is evenredig met a-Za en komt overeen met

het Feynman diagram in fig. 43. Termen van de orde o2Zo zijn

ook te zien in figuur 43 alsmede die van de orde a(Za)3

Blomqvist,Nucl. Phys. B48 (1972) 95).
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Vacuum polarization potential of order aZa.

Vacuum polarization potential of order a''la.

—V_y
Vacuum polarization potential of order Q (

Figuur 43.

Als een voorbeeld heeft Blomqvist de bijdragen van de vacuum-

polarisatie van muonisch 208Pbberekend voor de 4f7/2 en 5"g9/2

toestanden. De verschillende machten van a en Za in de stralings-

correcties zijn weergegeven in onderstaande tabel. Terwijl andere

Vacuum polarization energy shifts in cV for the 4fz and 5g|. states in muonic '
a - l = 137.03602, tic = 197.32891 MeV fin, wie = 0.5110041 MeV, mM = 105.

'"(i,red= 105.6023 MeV.

208,1'b. Constants:
105.6599 MeV and

Contribution

point nucleus
finite size
2nd order
total

a[Za)3 :
a(Za)5 ;
a(Za)7 :

-3652
-12

- 9
-3673

- 2 5
+93
+ 11

+2

-1562
- 3
- 3

-1568
-11
+50

+6
+1

total - 3 5 9 2 -1522

Contributions to the energies (eV) of the 4fz and 5gs states in muonic 2U8Pb.

Contribution 4fz Sgj

Dirac energy, point nucleus
finite size
nuclear motion + relativity
vacuum polarization
other radiative effects
electron screening
nuclear polarization

total

-1188316
+4
- 8

-3592
+ 10
-77

- 4

-1191979

-758971
0

- 2
-1522

+3
-1SS

0

-760647
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energiebijdragen in de daarop volgende tabel zijn verzameld.

Het geheel is bovendien schematisch samengevat in figuuur 44,

VAC POL ARIZ. f
ORDER a' Zo .a ' (Za) '

• 15 eV -

VAC POLARIZ
ORDER a Z a

• 2106 eV

DIRAC POINT NUCLEUS
TRANSITION ENERGY
429343 t 2 e V ^ j

FINITE SIZE-*
-4 eV

VAC. POLARIZ
ORDER a(Za)3. a(Za)\a(Za)'
-44eV

LAMB SHIFT -7 eV

ELECTRON SCREENING
-83 t 5eV

THEORY
• 431336 i 7eV

NUCLEAR
POLARIZATION

4eV

-RELATIVISTIC MASS EFFECT
+ 2eV

F i g u u r 4 4 . 5gg/2-4f7^ transition in muonic Pb |_M.S. Dixit, private
communication^

De 5 -»• 4 en de 4 •+ 3 overgangen in muonisch Pb en Ba zijn gebruikt

om de QED berekeningen van de vacuumpolarisatie door middel van

het bepalen van de overgangsenergien van het v te testen met een

precisie van -vlO eV.

Tauscher e.m. (Z.f. Physik A285 (1978) 139) vonden dat de experi-

menten klopten binnen 3 x 10 met het door de theorie voorspelde

resultaat. De theorie is hierbij in Pb tot op ± 8 eV en in Ba

tot op + 6 eV getest.
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Finite size

Voor niveaus van het type (n,Z = n-1) is de fijnstructuur opsplitsing

van d e j = H + ! s e n j = i-lj doublets in een eenvoudige Coulombv^.ld

benadering

1
AEfs = h m

n-(n-l)
(41)

De eindige ladingsverdeling van de kern heeft zoals eerder is aan-

getoond een zeer belangrijke invloed op de energieën van de diep-

gebonden atomaire toestanden. In deze banen kan het gebonden deeltje

een belangrijke fractie van zijn tijd binnen de atoomkern spenderen.

De kans om het Is muon binnen de kern aan te treffen is voor muonisch

Pb ongeveer 0.5. De bindingsenergie wordt dan kleiner omdat hij een

kleiner deel van de kernlading ziet.

De normale procedure tegenwoordig is de centrale veld Dirac- en

Klein-Gordon-golfvergelijkingen niet meer eerst voor een puntkern

op te lossen en daarna via storingsrekening eindige kernafmetingen

in te voeren, maar de totale vergelijking direct numeriek op te

lossen. De eerste orde correcties (38) zijn proportioneel aan

ƒ p(r) r2 dr, d.w.z. de positie van de energieniveaus geeft een
o

maat van de gemiddelde straal <r2> van de ladingsverdeling. Echter

die directe numerieke oplossingen hebben aangetoond dat met toe-

nemende Z, de storingsberekening in toenemende mate afwijkt van

de exacte oplossingen.

Voor hogere orde correcties wordt de energie-correctie gegeven door

AEnl (42)

O

waar de momenten <r > van de ladingsdichtheid qedefinieerd worden

als

<re> = ;0~p(r) r
6+2dr / ƒ (r) r2dr (43)

waar p(r) de ladingsverdeling is. In het bijzonder is voor l = C,
&Enl tt * r 2 > zodat de s-toestand de <r2>bepaalt, de zgn. rms-straal

van de ladinysverdeling.

L_



-82-

In eerste orde is de energieverschuiving 6E voor een muonische

overgang tussen de toestanden i en f door een verstoring in

de sferische ladingsverdeling 6p(r)
-co r . "i

6E = <Sp(r) V^(r) - Vf(r) 4ïïr2dr

waar V (r) verwant is aan de gemiddelde sferische potentiaal

t.g.v. het muon. Een analytische functie y(r) wordt dan gekozen
i f

om het verschil V (r) - V J (r) aan te passen.

if ~ % ( r ^ ~ V|/r> <\. y^r^ = br e . (45)

De waarden b, k en a kunnen gevonden worden uit een kleinste-

kwadraten aanpassing aan de functie V.. . De waarden voor deze

parameters blijken bijna onafhankelijk te zijn van de gekozen

vorm voor de ladingsverdeling, in het bijzonder als de beperking

wordt opgelegd de muonische Röntgen-overgangsenergieën accuraat

te kunnen berekenen.

Engfer e.m. (Atomic Data & Nucl. Data Tables IA (1974) 509)

hebben zo'n aanpassing gedaan. Zij vinden dat a lineair varieert

met Z en door de formule

a = 0.0366J + 1.4194 x 10~3 x Z. (46)

benaderd kan worden. De waarden voor b en k kunnen worden

teruggevonden in de tabellen van Engfer.

Daar f» _ 2

6E

' o

zal een kleine verandering 6p(r) in de ladingsverdeling de over-

gangsenergie E.„ niet veranderen als vgl. (47) = 0 is. In dat

geval bepaalt een meting van E.„ de grootheid

£ f 6p(r) y(r) 4* r dr (47)
J n

f y(r) p(r) 4ïïr2dr = jbrke~C'r p(r) 4nr2dr (48)

Dat wil zeggen dat een meting van de muon-overgangsenergie het

gegeneraliseerde moment van de ladingsverdeling bepaalt (Barret

& Jackson, "Nuclear Sizes and Structure", Oxford 1977).
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k -ar
<r e > p(r)rke"ar r2dr/ p(r)r2dr

•"o J n
(49)

Deze momenta zijn gebleken onafhankelijk van het gekozen model

voor de ladingsverdeling te zijn. Een gemakkelijke grootheid

welke verwant is aan deze momenta is de equivalente straal

R^ gegeven door

v3 f-at k 2_. k -ar
e r r dr = <r e (50)

Dit is de straal van een bol met constante dichtheid die dezelfde

momenta heeft als de verdeling p(r). Voor K = 2 en a = 0

reduceert deze uitdrukking tot <r2>.

De Is baan welke het dichtst bij de kern is, is natuurlijk ook

het meest gevoelig voor de kernladingsverdeling. Een populaire

keuze voor de kernladingsverdeling is de zgn. Fermi-verdeling

die in figuur 45 wordt geïllustreerd.

Fig. 4 5 The Fermi distribution g(r) = e„[l + exp(r — e)/2]-', where c is
the half-density radius and t = 4lnïz is the 90 -• 10% skin thickness. The
normalization is fe(r)dr = Ze, which gives o0 = (3Ze/4.i)[c3 +
and the mean square radius is <rz> = (l/Ze) f n(r)r* dt = jc '

P (r) =

waarin

Po =

1 + exp ( p—a .-1

3Ze
4ir

(51)

(51a)

De meting van de energie van het ls% niveau geeft een verband tussen

e en t zoals in figuur 46 voor het geval Z = 83 is aangegeven.
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Fig. 4 6 Illustration of the dependence of the energy of the muonic states
on the parameters c and i of the Fermi distribution for the nuclear charge.
The isoenergetic contours (from Acker el al.m') are for H(1JJ) = S225.S ±
3.9 keV and £(2pJ) = 1812.7 ± 2.7 keV [Z = 83]. The contours of constant
<r")l show that this quantity is determined more accurately than either c or r.

Een ander verband tussen c en t wordt verkregen door het meten

van de energieën van de 2p niveaus. De snijpunten van de curves

bepalen het gebied van toegestane c en t voor deze Fermi-verdeling.

De beperkte meetnauwkeurigheid van de 2p toestanden staat

een heel scala van waarden voor t toe. De in figuur 46 getekende

contouren voor constante <r2> zijn berekend met formule (51).

Hieruit blijkt dat de waarde van <r2> relatief onafhankelijk is

van de keuze van c en t combinatie die in overeenstemming is met

de gemeten energieën.

Het moet beklemtoond worden dat, ondanks dat de nauwkeurigheid

van <r2>en zelfs van a en t, die wordt verkregen met zo'n analyse,

zeer groot kan zijn, men niet mag concluderen dat de werkelijke

ladingsverdeling de veronderstelde vorm heeft. Een geheel andere

ladingsverdeling zou even consistent met de experimentele gegevens

kunnea zijn. Alhoewel de waarde van <r2>relatief ongevoelig is

voor details in de ladingsverdeling (hier e en t) schijnt dit ook

zo te zijn voor elke andere redelijke ladingsverdeling,
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We kunnen dan twee bronnen van onnauwkeurigheid aangeven: de eerste

toegeschreven aan de beperkte nauwkeurigheid van de niveau-energie

en de tweede aan wat we onder model-afhankelijkheid zouden kunnen

rangschikken, ofwel er is geen eenduidige overeenkomst tussen

de gemeten grootheid(energie) en de te bepalen grootheid (<r2>).

De bepaling van de radiële ladingsverdeling is in principe niet

verschillend voor sferische kernen (I = 0) of voor asymmetrische

toestanden, zolang de absolute waarde van de energie van de ls^

bepaald kan worden. Voor deze toestand is er geen fijnstructuur

en de enige interactie hier is de magnetische, die in het algemeen

te klein is om invloed te hebben op de bepaling van de ladings-

verdeling. Daar we echterpvergangsenergieën bepalen en niet

de absolute energieën van de diverse niveaus, is het noodzakelijk

deze absolute energieën te bepalen door voldoende cascade overganngs-

energieën: 2p -> Is, 3d •*• 2p etc te bepalen tot een voldoende hoge

n waar de Coulomb-waarde geldig is. Op die manier bepalen we nood-

zakelijkerwijs alle intermediaire energie-niveaus i.e. voor het

muonisch atoom de 2p*s, 2p3/2, 3d3/2, 3d5/2, 4f5/2, 4f7/2 etc.

De bepalingen van de ladingsverdelingen met muonische atomen kan

direct worden vergeleken met andere experimenten zoals hoog-energetische

electronenverstrooiing, atomaire X-stralings-metingen en optische

isotopieverschuivingen.In het eerste experiment worden absoluut-

waarden voor de parameters van de ladingsverdeling verkregen, in

de laatste twee slechts het verschil in <r2>voor verschillende

isotopen van hetzelfde element. Soortgelijke vergelijkingen van iso-

topieverschui ving in muonische atomen kan ook worden gedaan en

de relative bepaling kan met zeer grote precisie worden uitgevoerd,

daar in zulke metingen men de absoluutbepaling van de energieën

elimineert. Deze isotopische verschillen zijn uitermate gering

en van de orde van 0.01 fm ineen kernstraal bij een atomaire massa-

verandering van twee eenheden.

Figuur 47 en de bijbehorende tabel geven voorbeelden van bepalingen

van de parameters van de ladingsverdeling.
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0.4

Fig. A 7 T l l e f - ' diagram for the Fermi distribution of the nuclear chtirge for m Bi
(from Bardin of al. ]. The experimental energies (in kiloelectron volts) are £(2p|-
IJJ) <= S84I.S ± 3; E{2pl-Ut) => 6032.4 ± 3; EQd{-2pi) ••= 2699.5 ;fc I; E(id\-2p\) =
=• 2552.8 ± I. The high-energy electron-scattering data is also shown.

Table Energies of Muonic Transitions and Parameters of the Nuclear-Cbarge Distribution for High Z

•Au

Hg

TI

•«•Pb

2pi-U

5S92.8±

i

5.0

5645. l ± 10.0

S7I6.6±

5786.9 ±

» 5792.1 ±

•»»•Pb 5783.7±

•'»»t'Pb 5780.1 ±

•Bi

t

4

5839.7±

5844.0±

5841. S ±

5.0

S.O

5.0

5.0

5.0

5.5

1.5

3

Muonic energies, keV

*2p

169.7±2.0

172.1 ±2.5

I81.3±2.O

185.4±2.0

187.6 ±1.4

185.8 ±1.4

185.9 ±2.0

I92.S±3.O

I9O.8±1.O

190.9

ldi-2Pi

2474.4 ±2.0

2523.6±4.5

2585.0 i 2.0

2643.2 ±3.0

2645.1 ±1.9

2643.9±2.O

2641.8 ±1.5

27OO.2±2.5

27OO.O±O.3

2699.5 ±1

A2p-Md

13l.3±3.0

135.1 ±3,5

138.4 ±2.0

142.6±2.5

142.3±1.4

143.7±1.4

142. r± 1.5

145.4 ±2.0

146.3 ±0.3

146.7

Parameters

r

6.71

6.46

6.62

6.62

6.7 ±0.1

6.7 ±0.1

6.67

6.72

6.718 ±0.012

6.682 ±0.04

of Fermi distribution, fm

I

1.80

2.68

2.28

2.31

2.1 ±0.3

2.1 ±0.3

2.21

2.14

2.I4±O.O4

2.25 ±0.14

5.41 S ±0.007

5.490±0.014

5.480±0.007

S.489 ±0.007

5.476±O.OI4

5,485 ±0.014

5.493 ±0.007

5.513 ±0.007

Electron scattering

c

6.38 ± 0.06

6.48 ±0.3

6.66±0.09
6.5 ±0.13

6.73 ±0.08

6.47 i-0.13

* O*>1

2.35±0.12 •

2.31 ±0.02 5.39±0.03 •

2.2 ±0.17 5.48±O.O7 '
2.3 ±0.23 »

2.12 ±0.1« S.SI ±0.06 '

2.7 ±0.27 S.S2±0.11 »

• Acker et of.'»11

» Anderson el «;."•>
cCarri|tn el o/.'1"
'Budin « o/.m '

•Bellicird and Van Oosirum1"' (175 and 250 MeV).
'Van Niftrik and Engrer"» (S3 MeV).
» Hahn « o/.<»" and Crannel « aV™ (183 MeV).
(Energies here are those used in scattering experiments).

. ll
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Volledigheidshalve moeten we ook de oscillatorverdeling vermelden:

p(r) « | i + b(|) 2 |exp (- |) (52)

waarin we onderscheiden:

b = 0 de gaussische verdeling

en b >> 1 de maxwell verdeling.

In figuur 48 is een schets van de Gauss- en Maxwellverdeling gegeven.

\t-t-*

f frW [A • ~ f A

6 * 0 ! GAUSSVERDELING

Figuur 48.

In lichte muonische atomen is alleen de Is toestand gevoelig voor

de eindige kernafmetingen. Hier kan dan alleen 1 parameter van

de gekozen ladingsverdeling worden bepaald (c en d resp.)»

In p~C bijvoorbeeld wordt de b-parameter van elastische electronen-

verstrooiingsdata en de d-parameter in de schillenmodel-verdeling

dan gevarieerd door een kleinste-kwadraten aanpassingsprocedure

totdat overeenstemming wordt verkregen tussen theoretische en

experimentele energieën voor alle gemeten Lyman overgangen naar

de 1 s toestand, zie onderstaande tabel.
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Kleinste-kwadraten aanpassing tot de K-serie energieën

Overgang Be B C N

2p -
3p -

4p -

5 p •*•

6p -

Is
Is

Is

Is

Is

0 +
0 +
3 +

10
10

12

-5
5
3

± 7
± 6

± 7

0
-2
1

4

19

± 5
+ 5

+ 6

± 8
+ 15 -

-1
4
4

5

43

+ 6

± 6
+ 7

± 8
+ 19

Wanneer w- ae muonische atoom-data vergelijken met electron-

verstrooiingsdata worden de resultaten in het algemeen in

rms-stralen uitgedrukt, ondanks dat deze keuze minder model-

afhankelijk is dan de Barrett momenta. In de volgende tabel

worden de experimentele gegevens onderling vergeleken. Voor

elastisch1: elfcctronverstrooiing

RMS-kernstralen van ladingsverdeling in lichte elementen

Element /<r^> in fm

electronverstrooiing muonische atomen

Be 2.519 (12) 2.390 (170)

B 2.430 (120) 2.452 (40)

C ?.4«8 (1«) 2.470 (17)

N 2.540 (20) 2.560 (11)

O 2.718 (21) 2.701 (20)

F 2.900 (15) 2.898 (10)

Na 2.940 (60) 2.986 (9)

Al 3.050 (50) 3.058 (5)

Si 3.138 (30) 3.129 (3)

P 3.187 (16) 3.187 (3)

S 3.238 (15) 3.263 (2)

K 3.408 (27) 3.437 (2)
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vervolg tabel blz. 88

••Oca

•••»Ca

0 C r

2 C r

3.483
3.513
3.524

3.482

3.614

3.599

3.576
3.666

3.645

3.691

(3)
(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(3)

(3)

is de fout bijna onafhankelijk van Z, terwijl voor muonische atomen

de fout snel afneemt met Z, door de grote overlap van de muonische

Is golf-functie met de kern. Voor kernen met Z ̂ 1 5 is de onnauw-

keurigheid in de muonische atoomdata een orde van grootte kleiner

dan voor electronenverstrooiang.

De data van Ca, Ti en Cr isotopen zijn gemeten door de Los Alamos-

groep en zijn afkomstig van een gecombineerde analyse var (e,e)

en muonische data. De kwestie van model-onafhankelijkheid wordt

expliciet belicht in figuur 49. De muonische overgangen naar Ir g-

liggende banen testen slechts een moment k van de ladingsverdeling.

Aan de andere kant zijn electronenverstrooiingsmetingen geldig voor

de radiële verdeling van de ladingsdichtheid p(r).

Bijzonder model-onafhaneklijk vanuit (e,e) verstroooing is de ver-

houding van rms-straal tot RR (Barrett momenten). Muonische atomen

echter leveren data voor een Barrett momentum dat in zichzelf groten-

deels model-onafhankelijk is. Door het Barrett momentum te vermenig-

vuldigen met de verhouding (Barre11hornent * h e b b e n w e werkelijk een

model-onafhankelijke rms-straal. Deze analyse-methode passen we toe

op koolstof, dat veelal als referentiewaarde dienst doet, zie

figuur 50.
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MODEL-INDEPENDENT NUCLEAR CHARGE RADIUS

muonic atom
(K-series transitions)

integral moment of
charge distribution

elastic electron scattering
(wide range of momentum transfers)

radial shape of
charge distribution

Barrett moment
<rke"ar>

equivalent radius ratio ratio

R

model-Independen t rms radius

Figuur 49.

De gecombineerde waarde

<r< • 2.4667 (170) fm (53)

kan als een model-onafhankelijke waarde voor 12C gelden en als

nieuwe referentie-waarde dienen.

Als alleen de muonische data worden gebruikt, dan geeft de Fermi-

model-bepaling een straal die slechts 3 am hoger is, .terwijl
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MODEL-INDEPENDENT RNS RADIUS OF CARBON

iT-C C(e,e)C
r> - 5.9882(410) fmk <&¥L - 0.41185(20)
(present work) <rV* r >

(Sick)
k • 2.113. • « 0 . 0 4 5 |

<r2>1/2 . 2.4662(170) fm

,2 1/2
- 3.1767(220) fm ^ 0.77651 (40)
(present work) \

(Frlcke, Rychel)
| k » 2.113, «« 0.Q45

" 2>1|667(170) fm

muonlc atom data alone

Fermi model I oscillator model

<r2>1/2 . 2.470(17) fm <r2>1/2 - 2.467(17) fm

Figuur 50. Resultaten belicht door de Fribourg-groep van Sick.
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een harmonische oscillatorverdeling voor p(r) samenvalt met de

model-onafhankelijke waarde. In figuur 51 is de isotopische ver-

schuiving in Nd te zien en in de tabel zijn enkele oudere

bepalingen verzameld.

Table Isotope Shifts in the 2p-\s Muonic Transitions"

c

t

t

»

i

4

4

»

t

t

»

t

t

t

>

•

4

4

4

»

»

4

4

4

4

4

ê

1

f

•

t

Isotope pair

"•"Si

"•"Si

"•«K

«•«Ca

«.«Ca

«.«ca
•••"Cr

"•"Cr

».«Cr

"•"Fe

"•"Fe

"•«Ni

"••«Ni

«•••Ni

•>.«>Cu

"••'Sr

••••'Sr

" " Z r

" " M o

•••"Mo

»•"Mo

"••'Mo

"•»•Sn

«».«"Sn

»•."•Sn

iu . inS n

Ul.ltlfsJJ

«•••"•Nd

•«.««Nd

ui.my/

1II.IMW

•w.Nipt»

Observed shift,
keV

-0.016 ± 0.02

-0.08 ±0.04

0.0 ± 0.04
0.35 ±0.06

0.69 ±0.06

0,89 ±0.05

-0.47 ±0.12

-0.83 ±0.08

2.17 ± 0.20

0.70 ±0.08
2.97 ±0.12

1.25 ±0.20

3.14 ±0.14

0.97 ±0.18
2.00 ±0.17

2.31 ±0.16

-1.15 ±0.10

-1.35 ±0.12

8.2 ± 0.4

6.2 ± 0.7

17.42 ±0.20

5.50 ±0.15
1.12 ±0.10

6.38 ±0.22

9.28 ±0.15
5.17 ±0.10

3.42 ±0.17

4.95 ±0.15
16.06 ±0.20
15.21 ±0.20
16.76 ±0.20

21.55 10.25
6.03 ±0.30
S.78 ±0.50
9.S ±2

8 ±2
3.72 ±0.32
9.36 ±0.30

^ . t d

0.88 ±0.20

-0.07 ±0.0!»

0.12 ±0.05

0.31 ± 0.04

0.58 ±0.04

0.40 ±0.02

-0.02 ± 0.02

-0.39 ±0.04

1.14 ±0.01

0.74 ±0.08

0.94 ±0.05

0.81 ± 0.12

0.83 ±0!04

0.53 ±0.09

0.55 ±0.04

0.60 ±0.04

-0.18 ±0.016

-0.192 ± 0.018
1.14 ±0.06

0.83 ±0.09

1.30 ±0.02

1.64 ±0.05

0.33 ±0.03

0.630 ± 0.023

0.62 ±0.01

0.521 i 0.014
0.77 ±0.03

0.508 ± 0.016

».34 ±0.02
1.27 ±0.02

1.40 ±0.02

I.S0 ±0.02
1.00 ±0.05
0.96 ±0.09

0.6S ±0.1
0.S5 ±0.1
0.S1 ±0.04
0.65 ±0.02

0.63 ±0.15»

0.82 ±0.20keV'

0.61 ±0.10keV

-0.54 ± 0.08 keV

0 ±0.2
1.10 ±0.12

0.585 ± 0.03

0.614 ± 0.08
0.609 i 0.03
1.11 ±0.21

0.525 ± 0.03

1.46 ±0.08»
1.19 ±0.16*

1.39 i 0.19*

2.04 ±0.10*
0.88 ±0.09*

0.27 ±0.19*

0.46 ±0.0?'

0.60 ±0.0?
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"The experimental,shift, AE^, is corrected for the reduced-mass effect; this is
about SSeV/ncutron tor low Z and falls to about 3eV/neutron at Z = 82. The <d£lW

is the calculated shift, assuming a Fermi distribution with cocAl and a constant skin
thickness (either f => 0, uniform model, or / ~ 2.5 fm).

Other measurements of muonic isotope shifts include "-"O, "-"Ca, "••'"Sn,
>".<«Gd by Cohen et a/.;«»» «-»Ca by Bjcrklnnd et a/.<»> with Nal spectrometers; and
m,n.,»oSn> i«,u«.iuNd b y Bardin et a/.;«"' and !»«.««Pb by Anderson et a/."»>

" Ehrlich et a/.1«11

c Daniel et al,'nt

•*E. Macagno."»
• Chasman et al.(n>

' Bardin et a/,"01

• Ehrlich et a/,1"1

* Electron scattering, Lacoste and Bishop."*'
1 Optical results, Brix and Kopfermann1"1 and Steudel.1"1

' Predictions of the observed muonic isotope shifts from electron scattering. Van
Oestrum et a/.'1"

* From isotope shifts of electronic AT Xrays, Bhattacherjee et a/.1"1

Recente metingen aan isotopenverschuivingen hebben aangetoond dat

dezelfde nauwkeurigheden bereikt kunnen worden als in optische

isotoop-verschuivingsmetingen. Een voorbeeld van drie Mo-isotopen

is gegeven in figuur 52.

s
e

§

Nd ISOTOPE SHIFTS

^ 1 / l ' TRANSITIONS

A. A.
Nd"

Nd1*

y^VHH^^lA^VV^X^ *^**#***,

Nd"

Fig. 5 1 Isotope shifts in the 2p-is muonic transitions of neo-
dymium. The static-quadrupolc hyperfine structure is apparent
in the 2p|- l.vj transitions of the odd-mass isotopes, and, in '"Nd,
the dynamic-quadrupole interaction, which mixes the nuclear and
muonic states, produces the complex spectrum characteristic of a
deformed nucleus.



- 9 4 -

600
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400-

300-

200
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0.

i 400

8 300

200

100

0

200

100

2p? 2 •*• 2s^ : 2 .72

* 2s% : 2 .69 MeV

Mo

c

(2p-1s) 97
Mo

98Mo

7220 7240 7260 7280 7300
CHANNEL

7320 7340

Figuur 52.

De 2p •* Is overgangen in drie Mo-isotopen. De fijnstructuur-opsplit-

sing is van de orde van 25 keV, de resolutie is 3.7 keV FWHM bij een

E =2.7 MeV. De effecten van verschillende isotopen op de kern-

stralen kan duidelijk gezien worden door de verschuiving van de

pieken. (Zie Schellenberg e.m. Nucl.Phys. A333(198O)333.)
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Een nieuwe experimentele ontwikkeling in SIN is het hoge druk

gastarget (zie figuur 53s..

$ «m

Figuur 53.

In een gasvolume van ongeveer 5 1 en een stop-volume van 0.7 1

wordt gebruik gemaakt van muon-transfer van u~-H naar zware atomen.

Zo kunnen kleine hoeveelheden van kostbare gasisotopen worden gebruikt

om een stopdichtheid van ongeveer 200 mg/cia2 te bereiken. De target-

kamer is typisch gevuld met 180 bar van H2 en 10"** atomair percen-

tage van het te onderzoeken isotoop, bijvoorbeeld e6Kr. In figuur

54 zien we het 86Kr 2p + Is spectrum. Daar de tellers die het

stopvolume bepalen binnen in de kamer zijn geplaatst, is de achter-

grond van de kamerwanden sterk gereduceerd en het spectrum kan

goed worden vergeleken met andere isotoopverschuivings-experimenten

met vergelijkbare stopdichtheden.
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5700 5725 5750 5775
Kanalnummer

86v

5800 5025

2p->l» Linien von "uKr prompt

Figuur 54. De muonische 2p •* Is overgangen in 8€Kr.

Figuur 55 laat de resultaten zien van enkele nieuwe muonische

atoompgegevens van isotoopverschuivingen voor A < 100. De meest

frappante van deze resultaten is het krimpen van de kernladings-

stralen voor neutrongetallen juist onder de gesloten schillen

N = 28 en N = 50 (zie ook figuur 56).

In het bijzonder heeft de 1+8Ca kern een kleinere uitgestrektheid

dan de '*6Ca kern en dit geldt ook voer het isotopenpaar ö6Kr-
8uKr. Zo zijn duidelijk de neutronenschillen te herkennen maar

ook de subschil N = 56 is duidelijk waarneembaar. Aan het begin

van een schil worden de verschillen tussen stralen van naburige

kernen kleiner als de betreffende schil wordt opgevuld.

Wanneer v/e van een isotoop naar een ander gaan, zal de ladings-

verdeling in het algemeen zowel zijn volume als zijn deformatie

veranderen.
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ISOTOPE SHIFTS FROM MUONIC ATOMS

»z

2
tn

40

30

20

10

0

-10

-20

30

40

H

I i I i

K « * K

I I I I I I i i i

20 22 24 26 28 30 ^ 4 0 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

N = number of neutrons

oCa; «Ti; tCr; oFe «Kr; «Sr; vZr\ +Mo

Figuur 55.

Deformatie kan anomaal grote isotoopverschuivingen verklaren.
Bijvoorbeeld voor de kernen in de f7/2 schil, is er een sterke
overeenkomst tussen e2 (uit bijvoorbeeld experimentele B(E2)
waarden) en de rms-stralen zoals we kunnen zien in figuren 57
en 58.
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• N C t —=— <H • J *

CVi

ISOTOPES
EVEN 000

ISOTONES
EVEN ODD

AN «24
•N«26
ON «28
AN «30

20 22 24 26 2tt 2l 23 27

Figuur 56.
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Figuur 57.

Verandering van deforroatieparameter als functie van het protonen-
en neutronenaantal in de f7/2 schil.



-100-

I 100-

3 80

(Vi
>

eg
w

K>

'o

eg

i

<M

60

40

20

-

-

-

o
•

. a
p

• i

óo

Ti-Ca
Cr-Ti
Fe-Cr
Ni-Fe
Zn-Ni-

' 1

' i > l

1 1 1 1

/

1

/

-

-

20

FIG. 3

22 24 26

60

40

20

0

-20

-40

-60
20 22 24 26

28

28

30

—

1

>

+ K
o Ca
• Ti

1

a

1

Cr
Fe

i

0 ^

•

i «

v»

1 1

#

1 •

1

1

1

-

30
N

Figuur 58.

Verandering van rms-stralen als functie van het protonen- en

neutronenaantal in de f7/2schil.
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Electron-screening

Afscherming door de atomaire electronenwolk is ook waargenomen in

muonische en hadronische overgangen. Dit resulteert in een afname

in de bindingsenergie, maar is alleen van belang voor grote banen.

De analyse van de afschermingseffecten kan compleet analoog gebeuren

aan de bepaling van de ladingsdichtheid. Men veronderstelt een model

voor de electronendichtheid met een paar parameters en past deze

aan door experiment en berekening aan elkaar aar. te passen.

Hiervoor moeten we weer figuur 15 inkijken. Terwijl de dichtheid

van een Is of 2p muon in zware kernen ruwweg binnen de kernafmetingen

valt, zal de muonondichtheid voor banen met n >>i er als spijkers

uitzien op de langzaam variërende electronen-ladingsverdeling.

Daarom zullen hoogliggende banen enkele goed gelocaliseerde en

modelonafhankelijke informatie van de verdeling van de electronen

in het atoom kunnen geven.

Het probleem van het berekenen van de afscherming door de electronen-

wolk is eigenlijk tweeledig:

i) welke realistische configuratie kunnen we op verschillende

momenta gedurende de mesische cascade toeschrijven aan de

binnenste electronenschil en

ii) hoe groot is de afscherming voor een gegeven atomaire

electronen-configuratie.

De tweede vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden daar betrouw-

bare Hartree-Fock rekenprogramma's beschikbaar zijn (Vogel, Phys.

Rev. A7_ (1973) 63) . De geschatte nauwkeurigheid van deze berekeningen

is = 1% en kan, indien .noodzakelijk, verder worden opgevoerd.

Vraag (i) is werkelijk de kern van het probleem. Gedurende de atomaire

cascade werden vele electronen geëjecteerd floor het Auger proces.

De overgangs-frequentie of intensiteit van de atomaire Røntgenstråling

(dat is de opvulling van electronen) en van de mesische overgangen

zijn niet heel erg verschillend in het algemeen. Het is niet eenvoudig

te besluiten of een electrongat in de binnenste schillen is opgevuld

voordat het meson zijn volgende quantumsprong doet. De beschikbare

experimentele gevevens in relatief zware muonische atomen zijn

compatibel met direkte opvulling van de gaten. Aan de andexe kant
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zijn er indirekte bewijzen van muonische X-stralings-intensiteiten

dat er een aanzienlijke reductie van de Is electronen in lichte

kernen is vergeleken met andere atomen.

Het ls-electron is verantwoordelijk voor =85% van de totale

electron-screening. Deze electronen worden bijvoorbeeld uitgezonden

hoofdzakelijk in de pionische 9 -> 8 overgangen voor Z i 71 en

in de 8 -»• 7 overgangen in Z > 71, afhankelijk van de Is bindings-

enercrie.Dus de afscherming in de daarop volgende overgang is afhan-

kelijk van de opvulsnelheid.

Ruwweg is de energieverschuiving van een mesische overgang, ten

gevolge van de afscherming, evenredig met het aantal electronen

dat omsloten wordt door de muondichtheid. Als we de energiiverschui-

ving AE van een niet-relativistische muonenbaan willen berekenen, die
Yl &

door de afscherming van de electronenwolk is geïnduceerd, kunnen

we dit met een storingsrekening doen, waarin we de Coulomb-energie ge-

bruiken voor de electronenwolk tengevolge van een muon dat zich in de

oorsprong bevindt. We veronderstellen de electronendichtheid Pe(r)

sferisch te zijn en genormaliseerd op de kernlading Z. Engfer

(?roc. Int. Conf. High Energy Phys. Nucl. Structure 1969, p. 104)

veronderstelt een Thomas-Fermi model voor de electronen-potentiaal

en vond redelijke overeenstemming met experimentele gegevens.

Hüfner e.m. (Hoofdstuk III in "Muon Physics", ed. Hughes en Wu,

Academie Press 1977) maken een berekening voor een of twee K-elec-

tronen die een goede benadering is voor circulaire banen £ = n - 1

Voor een muonische overgang (n,£) •*• («'£') is
2

waar Q(rm) de fractie van de electronen is dat wordt omsloten door

het muon

Q(r) = N (l - e"ar(l + (ar) + -^yp-2) J (55)

waar a = e en N - 1 of 2 (K-electronen)

ra 2 w£ K £

Ar =
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Enorgios of y-X-rays in natural osmium [lO], Eoxlv
measured energies; up to 10 fine structure components
are taken into account, the energy of the strongest com-
ponent is given. Eth1 calculated energies including
vacuum polarization [Eq. (2.2) in Kef. 11] and finite
si«8. An • E0Xn - Eth- AW: calculated electron
screening with Thomas-Fermi model [12].

Transition
n-n' An

9-8 1
7-6 1
6-5 1
9-7 2
8-6 2

11-8 3
9-6 3

12-8 4
11-7 4

10-6 4

13-8 S

12-7 S

Eexp
[toV]

5 3 . 4 8 ± 0.L1

120.28 t 0.11
200.11 i 0.11
131.02 i 0.11
197.77 t 0.13
119.02 t 0.15
251.1.1- i 0.11
140.29 t 0.12

196.64 t 0.16

289.02 i 0.1S
ISO.93 i 0.15
218.55 i 0.13

Eth
[keV]

53.49
120.410
200.186
131.477
198.222
HD.889
2S1.595
141.360
197.765
289.788
158.070
219.567

AE

[keV]

-
-0.13 t 0.11
-0.08 ± 0.11
-0.46 t 0.11
-0.45 < 0.13
-0.87 t 0.15
-0.47 t 0.U
-1.07 t 0.12
-1.13 i 0.16
-0.77 • 0.15
-1 .14 s 0 .15

- 1 . 0 2 s 0 .13

AW

[keV]

-
-0.22
-0.19
-0.53
-0.52
-0.81
-0.81
-1.09
-1.10
-1.10
-1.37
-1.38

De electron-screening die de laagste muonenbanen endervinden is gelijk aan
die van een constante potentiaal. Het overgebleven effect van de niet-ecn-
stante potentiaal term is berekend 4.6 eV te zijn voor de Is-toestand en
190 eV voor de 5g toestand in Bi. In bovenstaande tabel voor muonisch Os
zijn sommige overgangen zelfs meer dan 1 keV i« energie verschoven als ver-
geleken bij de niet-gescreende waarde. Met de Thomas-Fermi potentiaal voor
de electronen werd een goede overeenstemming met de eiperiaentele dt*.ta

COMPARISON OF EXPCRIMI-.NTM \ M > THEORI.TK AL UNKRCII-.S FOR CI.RTXIN TRANSITIONS IN /I"B;I AND ti'Pb (eV)
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bereikt.Systematische afwijkingen hoofdzakelijk voor 6-5, 9-6 en 10-6 over-

gangen zijn niet signifikant vergeleken bij de experimentele fouten.

In de laatste vijf jaar zijn vele theoretische berekeningen gedaan voor hoge

Z-muomsche atomen, gestimuleerd door de aanvankelijke verschillen tussen '

experiment en theorie.De hoofdzakelijke theoretische beschouwingen betroffen

de vacuumpolarisatie, Lamb shift en electronscreening.inclusief het dyia-

»ische probleem van de «refill» van de atomaire electronen. In bovenstaand

tabel zien we dat momenteel een goede over emstemming wordt verkregen van
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OJ

4000 o
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I
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55
l .

60
ENERGY (in keV)

f f a SS,0e detector spectrum of the pionic Hi 10 -> 9 peak bracketed by the electronic l lf Ka and K(3 transitions used for calibration.
The position oi' the electronic 1 u and Yb K X-rays, and ol' the pionic HI' 9 -• 8 lines is also indicated in the figure.

25 ppra. De vacuumpol^risntie blijkt bevestigd te zijn tot 1 deel op 200,

In figuur 59 is het PKntgenspectrum van nionisc>ï Bi te zien, zoals dit

door Bovet e.ra.(Phys.Lett.92B(l980)87) is gemeten. In dit experiment

hebben ze met een gebogen kristalspectrometer en een Ge detector de

Pionische over«angsenergieën in Br,Ag,Ce,Hf en Bi bepaald (2ie de

Experimental and theoretical results on electron screening in pionic atoms.

Atom

3s»f
«•»Ag

TlHf
uBi

Pionic
transition

6 h - 5 p
7i-6h
8j-7i
9k-8j

108 - 9k

Energy (cV)

experiment

55729.3(5.3)
60605(18)
59917(20)
63273', 14)
6003S;14)

calculation
no screening

5S74S.7
60655
59970
63391
60262

Screening correction (eV)
_. - _.
experiment

16.4(5.3)
50(18)
53(20)

118(14)
227(14)

- - - • -
calculated
with nurmal
refilling a*

! 2.5
30
62

125
214

. .
calculated
without
refilling b )

3.2
14
44

120
214

"* Assuming a normal refilling rate, cq. (1), of the electronic I«, state, and using cascade calculation beginning at« = 18 wilh statis-
tical / distribution. Depletion of higher electron shells is neglected.

^) Assuming vanishing refilling rate. Same cascade calculation as in a).

tabel op deze bladzijde) om de electronscreening en "refill"-proces

te bestuderen. Uit de metingen concluderen ze dat tie electronen

«chilien in middplzwflre en zware nioniache atomen gevuld worden

voordat de X-straling wordt uitgezonden.
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De benadering in formule (54) is een Taylor-reeks ontwikkeling van

de exacte formule rondom rffl en wordt onbetrouwbaar wanneer Ar

groot wordt. De vergelijking (54) relateert de geïntegreerde

electronische ladingsverdeling aan een experimenteel meetbare

energieverschuiving. Het voorziet dus in een mogelijkheid Q(r) op

een modei-onafhankelijke wija* te bepalen. De berekende resultaten

zijn vergeleken in figuur 60 met de bovenaangehaalde experimentele

resultaten van Engfer (1969).

i i r

Olf) • I p,l»)0J«
it

r WO K ELECTRONS

T 1 ^ ' * ONE K ELECTRON

5 r[!0-"cm]

FIG. ( 0 . The integrated charge of the electrons within a sphere of radius r as a function
of r. The experimental points ure evaluated with the help of Eq. (73). where the
experimental screening shifts for muonic transitions in Os are used (quoted by Engfer.
1969). The solid lines describe the prediction for one or two hydrogenlike K electrons, F.q.
(76). The radius W\ of the nucleus is also shown.

KERNPCLARISATIE

Een muon, waarvan de golffunktie enige overlap met de kern heeft,

kan elastisch worden verstrooid door de kern, waarbij een geëxci-

teerde kerntoestand kan worden aangeslagen. De berekening hiervan

is moeilijk omdat het afhankelijk is van vele vrijheidsgraden van

de kern. Het effekt geeft een kleine, maar niet te verwaarlozen

bijdrage in de bindingsenergieën, bijvoorbeeld in u~-Pb van de

ls-toestand ongeveer 6.8 keV <m 2 keV voor de 2p-toestand.

Daar deze energieverschuivingen nauw samenhangen met de virtueel

geëxciteerde kernniveaus, zullen we hierdoor informatie over de

struktuur van de kern kunnen verkrijgen. Een aantal artikelen

over dit onderwerp zijn: Ericson en Hüfner (Phys. Lett. 40B (1972)

459) en Rinker en Speth (Nucl. Phys. A306U978) 360 en idem p. 397)
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In de onderstaande tabel zijn de berekeningen van Rinker en Speth (Nucl.

Phys. A306(1978)397) voor een aantal elementen weergegeven en voor 208Pb

Totitl culculntctl Nl> binding energy shifts <eVl

10
IN
26
34
42
50
>8
66
74
82
90

A

22
38
56
78
96

IIX
140
162
1X4
206
230

• » • / ,

14
KM
326
686

1137
.1654
2200
27S7
3308
3X47
4157

2
13
42
90

154
234
327
436
562
714
902

3P,„

0
1
6

28
79

188
373
650

1026
1497
2060

2P.. ;1

0
1
6

23
68

163
323
571
916

1363

1914

3d7.,

0
0
0
n
2

13
30
63

.W,(,

0
0
0
0
1

5
11
26
54

«•"»B

0
0
0
0
0
0
1
2
3
6
9

4r,„
0
0
0
0
0
0
1
1
.1

s

Missing entries Tor d-siulos were deleicd as unreliable

Rinker en Speth (Nucl.Phys. A306 (1978)360).
Nuclear polnri/iilion hinciiny energy shifts (keV) l'or "IHPh

Muon state

K«
2»i«
2p„.
2P„.-
XP.<|.<
3 d , f t

3ü„:
41, , .
41-,,,

/.r (K)

0.884

0.300
0.060
0.035
0.014

0.000
0.000
O.OWI

o.ooo

01

0.358
0.093
0.026
0.0 IS
0.006

o.ono
0.000
0.000
0.000

II

1.327
0.201
0.774
(1.734
0.271
0.066
0.055
0.005
0.004

Dynamische kernpolarisatie

20

0.5X3
0.06!
0 411
0.393
0.139
0.032
0.026
0.002
0.001

21

0.221
0 023
0 I0X
0.1 (K)

0 030

O.OOX

0.007
0.000
Ü.000

30

0.249
0.024
0.140
0.130
0.042
0.122

-0071
0.000
0.0(H)

31

0.106
0 011
0.043
0.040
0.011
0.000
0.000
0.000
0.000

/. > 3

0.176
0.015
0.080
0.071
0.021
0.004
0.004
0.000
O.Of»

Toiul

J.'HM
0.728
1.642
1.518
0.534
0.232
0.021
0.007
0.005

Dynamische kernpolarisatie treedt op als een kernexcitatie van de

juiste multipolariteit bijna ontaard is met de deëxcitatie-energie van

een mesisch atoom. Wanneer een kern dynamisch betrokken is bij een

proces dan wordt de overgang niet meer uitsluitend en alleen bepaald

door het mesonmatrix element. Echter ook wanneer de meson-kern-interactie

voldoende groot is om een belangrijke menging van de stationaire

toestanden tot stand te brengen» zal de koppeling tot het stralingsveld

van het meson nog steeds dominant zijn, vanwege de veel grotere

overgangswaarschijnlijkheden tussen mesonische toestanden van het

mesische atoom dan tussen kernniveaus. Bovendien is in het algemeen de

werkelijke stralingsbreedte vrij klein t.o.v. de energieverschillen

van de stationaire toestanden (bijvoorbeeld de sterke electrische

quadrupool interactie die verantwoordelijk is voor het mengen van de

2p-toestanden is *vl00 keV terwijl r
ra<j(

2P3/2 "* lsV2)*l keV).
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Onder deze omstandigheden zijn de overgangs-matrix-elementen

alleenbelangrijk als ze diagonaal zijn in het deel van de

golffuncties die de kern beschrijven. Als dan de begintoestand

wordt beschreven door de menging

Z C(j,I,F)|nj,I,F> (56a)
Ij

en de eindtoestand door

Z C(j\I\F') |n'jM',F'> (56b)

I'j'

zullen de overgangs-matrix-elementen van het type

l C*(j',I',FI)C(j,I,F)<n'jI,I';F1|(^ (L) |nj,I,F>6TT, (57)
Ijl'j' u ll

zijn en waarin I en I' bepaalde begin-en eindtoestand van de

kern beschrijft, en nj en n'j' bepaalde muon-toestanden.

In de cascade van overgangen welke begint met het muon in banen

met grote nj en met de kern in zijn grondtoestand I , is de

electromagnetische wisselwerking tussen de kern en het muon

te klein om de kerntoestanden in belangrijke mate te mengen.

Dit blijft zo totdat er een laag-liggend niveau is bereikt,

waarin deze menging wel voldoende groot is. Deze toestand wordt

gevoed door de overgang met matrix-elementen

l C*(jM o,F') <n'j',Io,F'|6M,y(L)|nj,Io;F> (58)

maar daar de eindtoestand andere componenten bevat |n"j",I";F*>

zullen de deëxciterende muonovergangen zowel naar I als I"

gaan, d.w.z. de kern kan met een redelijk grote waarschijnlijkheid

achtergelaten worden in een geëxciteerde toestand, als de menging

groot is. Het netto resultaat is dat een deel van de muon overgangs-

energie geabsorbeerd wordt en later weer uitgezonden door de kern,

maar dat het grootste gedeelte van de energie als El straling

wordt uitgezonden. De kernexcitatie hier gebeurt dus niet door

het stralingsveld van de electrische dipool, maar indirect door

de koppeling tussen het muon en de kern tengevolge van locale

statische velden, bijvoorbeeld de sterke quadrupool interactie.
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Alhoewel, in het algemeen de kernexcitatie beperkt is tot

laag-liggende kernniveaus, blijft het mogelijk veel hogere

energieniveaus aan te slaan als toevallige resonanties op-

treden. De excitatie is bijvoorbeeld mogelijk wanneer een

verboden muonische overgang bijna dezelfde energie heeft als

een kernexcitatie en kan waargenomen worden door de observatie

van een anomale X-stralings-opbrengst of een gamma-overgang

afkomstig van het verval van het kernniveau.

Beschouw bijvoorbeeld de even-even kern 68Zn, die een aangeslagen

kernniveau heeft met spin 0 bij 1655.8 keV, vlakbij het energie-

verschil 2s*5 - ls% dat 1635.7 keV is in p"-68Zn.

De niveauschema's van dit voorbeeld zijn getekend in figuur 61.

2sl/2
2P3/2
2P1/2

CM CM

r4 00 VD
O\ CJN •
in in ^-
H rH -«t

CM
• O>

tO •
CD IT)

^O O
9+H 00 ' t

lsl/2

1635.7
- 1598.2
1591.2

0+

2+
57

8
i

1
0
7
7
.4

1883.2

1655.8

1077.4

r- 68Zn

— 68Figuur 61. De niveauschernas van het atomaire ju — Zn en de
68kernniveaus van Zn in het overeenkomstige excitatie

energiegebied.
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Er zijn dus twee toestanden van het muon-kern systeem met bijna

dezelfde energieën (A ^ 20 keV):

Ui> = |2sfe, 0 + > (59)
en g

^+ > (60)

met energieën Ei = 1635.7 keV en E2 = 1655.8 keV (zie figuur 61).

Een residuele interactie Hi2 tussen y~ en kern zal eigentoestanden

geven welke superposities zijn van i>i en \JJ2» met als resultaat

dat er een menging ontstaat, waardoor de toestanden uit elkaar

worden gedreven. We vinden:

en

waarin de normermgsvoorwaarde wordt

a2 + e2 = 1

(61)

(62)

(63)

Voor a = 1 (en dus 8 = 0 ) treedt er geen menging op. De meng-

verhouding wordt gegeven door de verhouding van de kwadraten van

da amplituden van de golffuncties: B2/a2.

Om de hoeveelheid menging te vinden, moeten we de matrix van de

storende Hamiltoniaan diagonaliseren.

We zullen hieronder een voorbeeld geven van een berekening van

de wisselwerking tussen twee bijna ontaarde niveaus in het algemeen,

waarbij we veronderstellen dat deze toestanden verder geen inter-

actie hebben met andere toestanden. Dit geval is geïllustreerd

in figuur 62.
Ongestoord Gestoord

Figuur 62. De interactie tussen twee nabijgelegen niveaus en het

het resultaat van de menging is een afstotende energie

verschuiving.
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De Schrödinger-vergelijking in matrixvorm schrijven we als volgt!

= X (64)

De bepaling van de eigenwaarden X wordt dan verkregen uit de

matrixvergelijking

H i j

"• • ' (65)
II I

H21

waarbij de determinant van de matrix = 0 moet zijn. Verder nemen
we aan dat H21 = H12 en vinden zo de vergelijking

(H12) = (H n- X) (H22-X) (66)

Dit geeft een tweedegraadsvergelijking in X, die we oplossen
zo de eigenwaarden X j 2 te vinden. We noemen de eigenwaar
en W2 overeenkomstig de notatie in figuur 62. Verder komen

Jdaa

(67)

om zo de eigenwaarden X j 2 te vinden. We noemen de eigenwaarden
d(

en H22 overeen met de ongestoorde eigenwaarden Ei en EJdaar

en
(68)

De vergelijking (66) wordt dan uitgeschreven

X2 - (H n + H22)X + H U H 2 2 - (H 1 2)
2 = 0 (69)

met de oplossingen

en vinden zo onder invulling van E2 en E2

(71)

(72)

(73)

Wi

en
w2

waarin
A =

s k (

sic (

Ei

Ei + E2)

E! + E2)

- E2

+ /(1

- /(HA)

I A ) Z + ( H l 2 ) 2

i + (Ki 2 )
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wo stellen dat

e = / T ^ I ) T T < H 7 7 ) T (74)

dan kunnen we Wj en W2 schrijven

Wi = *s(E! + E2) + e (75)

en

W2 = *S(E! + E2) - e (76)

Met (69) vinden we, wanneer we voor X = Wi en voor H u en G22

respectievelijk Ej en E2 invullen

2 - Wj) (77)

Met (65) halen we dan analoog, gebruik nakend van dezelfde

substituties, voor de eerste rij van de matrix maal de iji-kolom:

(Ei - W Ï ) ^ + Hi2*2 = 0 (78)

Hieruit bepalen we de amplitudeverhouding

*?: Wi - Ex

Voor de mengverhouding moeten W Ê kwadrateren:

- Ej) 2(-Y =
Ui / (H12)

(79)

(80)

2
Als we voor {ll\z) de uitdrukking (77) invullen vinden we (zie

ook figuur 62):

I ' - Ü L L Ü l - « - A/2 = 1 - &/26
Wj - E2 ~ e + Å/2 1 + Å/2e "Ul/

„2

De mengverhouding ( V^iJ2 = /a2 voldoet ook nog aan de

normering zoals gegeven is in (63):
(82a)

e X + A/2e

_ , _ _i ., IJL



^™***MH>IÉ

-112-

zodat

B2 = %(1 - A/2e) (83)

Uit (77) volgt

H 1 2 = /(Wi - EX)(Wi - E2) = /(e - A/2)(e + A/2) (84)

H12 = e/l - (V2e)
2> (85)

Uit vergelijkingen (83) en (85) blijkt dat als B veel van

nul verschilt, d.w.z. de menging is groot, dan kan dit alleen

als

i) A klein is

of

ii) e groot is.

In beide gevallen is H12 in grootte praktisch gelijk aan e.

Als voorbeeld van hoe groot het matrix-element is, geven we de

waarde <21HJ1> = Hj 2 voor de monopool-interactie in het al

eerder aangehaalde geval van 68Zn, dat een sferische kern is.

Door Henley en Wilets (Phys. Rev. Lett. 20 (1968) 1389) werd

voor Hi2 een waarde van 2 keV voorspeld. Voor de quadrupool-

interactie tussen muonische 2p-toestanden en het eerste aan-

geslagen niveau in 2 3 8U (een gedeformeerde kern) heeft Hi2

ongeveer een waarde van 100 keV.

In het geval van 68Zn wordt het matrix-element bepaald door

zowel de intensiteiten als de energieën van de Röntgenstraling

vanaf de twee toestanden bij 1.6 MeV te meten. Zoals aangegeven

in figuur 63 hebben we ogenschijnlijk te maken met twee "2s"-toe-

standen. Tijdens het begin van de p"-cascade is de kern 68Zn

in zijn grondtoestand, zodat overgangen naar de | + > en

| - > toestanden met een relatieve intensiteitsverhouding van

(o/B)2 plaats vindt.

Menging met het aangeslagen kernniveau treedt op, maar daar de

muonische overgangen veel sneller zijn dan de kern-deëxcitatie

Y'S, vervallen deze via de toestand |l> naar de 2p-toestanden,
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H> \lsl/2,0+
/ > e

Fig.63. Het effect van de dynamische monopoolkernpolarisatie van

het 2sl/2 niveau in rauonisch Zn. De wisselwerking splijt

het 2s-niveau in twee toestanden die weergegeven zijn door

onderbroken horizontale lijnen. De splijting van de 2p3/2-

2pl/2 niveaus in 68Zn is 7.2 keV.

zie figuur 63. Experimenteel bepaalt men de energieën van de

toestanden | + > en | - > door de 2s •*• 2p overgangsenergieën

te meten. De relatieve populatie van deze | + > en | - >

toestanden wordt verkregen door de relatieve intensiteiten

van de desbetreffende overgangen te bepalen.

Dynamisch E2-effect in sterk gedeformeerde kernen

Kernen in de gebieden 150 < A < 180, 60 < Z < 75 en A > 230,

Z £ 90 worden gekenmerkt door grote, intrinsieke quadrupool-

deformaties en geven een voorbeeld van de sterke E2-koppeling

tussen het muon en de kern. Deze kernen hebben laag-liggende

rotatiebanden met energie-afstanden van de orde van 100 keV

en grote quadrupool-momenten voor zowel stationaire toestanden

als overgangen.

Voor deze zwaar gedeformeerde hoge Z-kernen zijn de ratrix-

elementen voor de quadrupool-interactie tussen het muon en de
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kern, zowel diagonaal als niet-diagonaal in kerntoestanden,

in grootte vergelijkbaar met de rotatieband-energieën en

met de fijastructuur-opsplitsing van de 2p en 3d muonische

toestanden. Dit zijn de voorwaarden , noodzakelijk voor

het optreden van een sterke dynamische wisselwerking tussen

het y en de kerntoestanden op een vergelijkbare wijze als

in het 68Zn geval voor de monopool-interactie.

De muon-atomaire toestanden moeten dan worden verkregen door

de diagonalisatie van de Hamiltoniaan, welke de sterke quadru-

pool-koppeling tussen muon en de kern moet bevatten. De eigen-

toestanden van het muonische atoom kan worden voorgesteld als

superposities van de bijna ontaarde producten van muon-toestanden

en kernniveaus. Klassiek gezien kunnen we de quadrupool-wissel-

werking zo sterk beschouwen dat de beweging van het muon in een

voldoende elliptische baan een coherente rotatiebeweging van de

zwaar gedeformeerde kern induceert.

In figuur 64 is in een eenvoudig geval van 1 8 2W de menging

van muonische en kernniveaus weergegeven.

a,.

s

at

200

100

0

-100

te)

figuur 64.
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We zien de invloed van de dynamische quadrupool-interactie

in 1 8 2W voor de 2p en Is toestanden. In (a) zijn de toestanden

van het muonische atoom weergegeven zonder de quadrupool-

interactie. Alleen de 0 grondtoestand en het eerste aangeslagen

2 -niveau op 100 keV van de kern zijn in rekening gebracht.

In (b) zien we de energieniveaus, waarbij de quadrupool-wissel-

werking is opgenomen. In het 2p-complex zijn de toestanden

met F = 5/2 en 7/2, welke geen bijdrage van de grondtoestand van de kem

bevatten, weggelaten in de figuur. In (c) zijn de relatieve

energieën en intensiteiten voor de 2p -> is • weergegeven. Even

genummerde lijnen, gekenmerkt door een dwarsstreep, laten de

kern achter in een aangeslagen toestand. De twee fijnstructuur

componenten, welke zouden optreden in het geval van dat er geen

quadrupool-interactie was, zijn als onderbroken lijnen gegeven en

aangegeven met aj en a.% .

Een ander voorbeeld van een even-even gedeformeerde kern is

muonisch 2 3 8U, zie figuur 65 dat een schematisch beeld geeft van

de muonische toestanden en overgangen in deze kern. Het schema, dat

uit de data van Close e.m.(Phys.Rev. C17 (1978)1433) afkomstig is,

geeft de in Table IV weergegeven overgangsenergieën met hun relatieve

intensiteiten. De figuren 9-17 geven het berekende niveauschema

met en zonder hyperfijnopsplitsing van de Is-, 2p-, 3d- en 4f-

muonische toestanden in 2 3 2Th, 2 3 5U, 2 3 8u en 2 3 9Pu weer. De berekende

energieën van de verschillende toestanden zonder quadrupool-interactie

zijn te vinden in Table VI. Tenslotte zijn in Table VII de berekende

matrixelementen te vinden voor electrische dipool en quadrupool

overgangen. In de onderstaande Table VIII zijn de verschillende

kernparameters verzamelt welke afkomstig zijn uit hun experiment.

Deze grootheden volgen uit een kleinste kwadratenaanpassing voor de

2p-ls en 3d-2p overgangsenergieën (gebruikte lijnen hiervoor zijn

aangeduid met een asterisk in Table IV). De parameter a is bijna

constant voor deze kernen, hetgeen er op wijst dat de huiddikte t

(t=4aln3) ook constant is tot op ±1%. De halfwaardestraal o neemt toe

A TAM.E vnt. Nuclear parameters resulting from the fit to the experimental muonfc 2p-ls
and 5n-2p transition cncrgios.t« 4alrt3*

o (fm)

c (fm)

Pi

*»«
«Mb)

» , «b5»

x'

»TI.

0.449 i 0.004

7.024 ±0.006

0.252 »0.002

0.001 10.012

9.r.l ±0.07

0.73 10.08

lo.a

0.4S4 ±0.006

7.043 ±0.008

0.272*0.002

-0.026*0.003

10.31 10.06

0 14 t0.02

23 .i .

0.448 ± 0.004

7.076*0.006

0.279*0.002

0.001 10.012

11.15 iO.OS
0.95 10.09

23.8

0.447*0.014

7.091*0.016

0.286 10.002

-0.008*0.018

11.66 lO.lI

O.flS »0,16
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TABLE IV. Comparison of M1U muonic transition energies and relative intensities.

Transition

2p-ls

2d-2p

A)-2d

Sg-4/

This experiment'
Energy (keV)

6047.36*0.49
•60f6.S8x0.32

•6122.10 ±0.30
•6140.46*0.30
•6149.03 ±0.32
•6167.41 ±0.35
•6379.26 ±0.47
•6409.44 ±0.34
•6416.50 ±0.50
•6454.14 ±0.35
6462.62 ±0.63
6430.93±0.36

•6513.36*0.33
•6563.70 ±0.50

•2826.66 ±0.24
•2882.88 ±0.23
•2919.50 ±0.32
«2927.12 ±0.44
•2956.92 ±0.37
2394.77 ±0.80

•3013.02*0.25
•3191.54*0.93
•3221.96x0.44
•3249.0Si0.27

•3277.44x0.30

1127.95*0.09
1191.07 ±0.08

1202.35*0.03
1243.94*0.06

544.42*0.06
554.75*0.06

Rel. int.

0.024
0.056

0.163
0.220
0.089
0.031
0.015
0.112
0.029
0.113
0.021
0.033
0.064
0.032

0.021
0.044
0.046
0.030
0.018
0.023
0.296
0.021
0.039
0.306

0.166

0.053
0.319

0.245
0.382

0.549
0.451

Carnegie experiment1'
Energy (keV)

6093.5 ±1.7

6119.2*0.8
6136.5*1.2
6145.0*1.7
6162.1 ±1.7

6407.3 ±0.7

6451.0x0.7

6476.8*2.0
6514.3*0.8
6561.7 ±1.1

3012.8 ±0.8

3220.8*1.0
3249.7*0.8

3272.6*1.4
3279.7*1.4

1131.1±0.6

1202.3 ±0.6
1244.0*0.6

544.6 ±0.5
554.5*0.5

Rel. int.

0.066

0.187
0.198
0.133
0.035

0.124

0.118

0.021
0.068
0.045

0.325

0.253
0.422

0.545
0.455

This calculation
Energy (keV)

6045.58
6095.79
6105.50
6122.59
6140.79
6148.98
6167.59
6378.62
6409.38
6417.39
6454.38

6482.02
6518.19
6563.19

2826.42
2883.01
2919.18
2927.22
2957.30

3012.77
3192.30
3222.02
3248.81
3252.22
3273.17
3278.61
3281.29

1127.33
1180.67
1184.26
1186.94
1201.62
1243.33

540.19
544.62
554.88

Rel. (nt.

0.015
- 0.059

0.016
0.1S3
0.196
0.087
0.035
0.018
0.118
0.023
0.120

0.034
0.061
0.032

0.020
0.036
0.031
0.023
0.016

0.201
0.013
0.062
0.274
0.O46
0.055
0.121
0.015

0.031
0.274
0.030
0.015
0.245
0.381

0.015
0.548
0.432

Carnegie calculation1*
Energy (keV)

6092.6

6119.1
6137.3
6145.6
6163.8

6406.8

6451.5

6479.1
6515.7
6560.4

3011.7

3221.6
3248.1
3251.7
3272.8
3278.2
3281.0

1181.1

1202.3
1244.3

544.52
554.78

Rel. int.

0.065

0.177
0.216
0.109
0.040

0.131

0.133

0.036
0.061
0.032

0.328

0.266
0.407

0.565
0.435

CERN calculation0

Energy (keV)

6096.9
6106.4
6123.5
6141.6
6149.9
6168.2

6410.6
6418.5
6455.3

6483.1
6519.5
6564.2

2827.0
2883.5
2919.9
2928.0
2958.0

3013.2

3223.0
3249.6
3253.1
3273.9
3279.5
3281.9

Rel. int.

0057
0.019
0.157
0.195
0.098
0.035

0.121
0.020
0.120

0.031
0.055
0.029

0.018
0.034
0.028
0.021
0.024

0.223

0.057
0.249
0.043
0.061
0.110
0.019

• Those energie« marked with an asterisk (*) were used to determine the nuclear charge parameters. b See Ref. 13. cSee Re'. 11.
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TABLE VI. Muonio level energies and corrections (keV) using the parameters obtained
from a best fit to the experimental data. Dlrac Is the calculated level location. EÖ|,is the
first order vacuum polarization correction. ELS is the Lamb shift correction, E'yp is the
higher order vacuum polarization correction. ERK is the rulntlvlstlc recoil correction. £|;s
Is the electron screening correction. £NP is the nuclear polarization correct Ion. A positive
correction implies more binding. These v« lues do not Include thequadrupole or hexadccapole
interaction.

Level

lS,/j

2P3/S

M j / ,

3*5/1

Vt/i

5*»/l

sSsft

Calculation

Dlrac
£ (D

VP
ELS
£<*>

VP
ERR

E I S

ENP

Dlrac
Eft»
ELS

VP
ERR
EKS
E NI'

Dlrac
Ev»
ELS
E\?
E« R

ENP

Dlrac
Eyp
ELS

VP

E i s
E N P

Dirac
P(I)

ELS

* VP
E R R

ENP

Dirac
EW>
£ u

ERR

ENP

Dlrac

VF

ENP

Dlrac
ffVf
Ets
*vr£n«
Ees
Ew
Dlrae«a
« I S

£•„„

»•n.

11 755.831
72.988
-2.768
-0.647

0.406
0.009
Ci.100

5 668.704
37.559
-0.436
-0.479

0.138
0.021
1.300

5452.095
34.684
-0.842
-0.464

0.120
0.022
1.800

2 617.668
12.467
0.06;

-0.273
0.021
0.058

-0.030

2 557.843
11.515
-0.079
-0.263

0.019
0.061
0.0

1446.456
3.862
0.019

-0.145
0.005
0.135
0.0

1433.228
3.697

-0.013
-0.141

0.005
0.13S
0.0

919.022
1.107
0.005

-0.081
0.002
0.25S
0.0

915.013
1.072

-0.004
-0.0P0

0.002
0.25V
0.0

«•u

12101.404
74.985
-2.805
-0.691

0.420
0.011
6.800

5 903.009
39.211
-0.463
-0.517

0.148
0.024
2.000

5 676.108
36.228
-0.892
-0,500

0.129
0.026
2.000

2738.676
13.268
0.06G

-0.299
0.023
0.065

-0.031

2 673.692
12.230
-0.088
-0.288

0.021
0.068
0.0

1512.568
4.154
0.021

-0.160
0.006
0.150
0.0

1498.105
3.972

- 0 . 0 1 5
- 0 . 1 5 6

O.OOS
0.153
0.0

960.707
1.219
0.00G

-0.090
O.002
0.281
0.0

956.326
1.180

-0.005
-0.088

0.002
0.284
0.0

12 072.085
74.710
-2.780
-0.691

0.412
0.011
6.400

5S97.420
39.119
-0.462
-0.517

0.146
0.024
1.900

5 672.001
36.161
-0.889
-0.500

0.127
0.026
1.900

2 738.508
13.263
0.064

-0.299
0.023
0.065

-0.029

2 673.607
12.228
-0.088
-0.288

0.020
0.068
0.0

1512.576
4.154
0.021

-0.160
0.005
0.1S0
0.0

1498.114
3.972

-0.015
-0.156

0.005 ...
0.153
0.0

960.713
1.219
0.006

-0.090
0.002
0.281
0.0

956.392
1.180

-O.OOS
- 0 . 0 S 8

0.002
0.384
0.0

12 436.279
76.831
-2.829
-0.738

0.431
0.012
6.100

6138.402
40.841
-0.491
-0.558

0.157
0.027
1.800

5 901.754
37.764
-0.942
-0.539

0,137
0.029
1.800

2 862.487
14.096
0.068

-0.327
0.025
0.073

-0.030

2 792.090
12.968
-0.097
-0.315

0.022
0.077
0.0

1580.236
4.459
0.023

-0.176
0.006
0.166
0.0

ISM.452
4.258

-0.016
-0.172

0.006
0.170
0.0

1003.345
1.397
0.006

-0.100
0.002
0.311
0.0

99S.56G
1.2S3

-O.O05
-0.097

0.O02
0.314
0.0
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3d LEVFL SCHEME
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FIG. 14. Muonlo 3rf level scheme for !3JTh and 238U.
Levels with and without hyperflne splitting are shown.
All levels with a population greater than 0.1% are In-
cluded. The energy is relative to the unperturbed .1
» | and I' 0 muontc 3<f level.
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FIG. 15. Muontc 3rf level scheme for S35U and M9Pu.
Levels with and without hyperflno splitting are shown.
All levels with a population of at lcaat 0.1% are In-
cluded. The energy Is relative to the unperturbed muonlo
3d3/2 level.
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FIG. IG. Muonte 4 / level scheme for M*Th »nd M»U.
Levels with and without hyperfine splitting arc shown.
All levels with a population greater than 0.1% are in-
cluded. The energy is relative to the unperturbed J
« I and i = 0 muonic 4 / level.
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FIG. 17. Muonie 4 / level scheme for ! «U and I3»Pu.
Levels with and without hyperfinc splitting are shown.
AU levels with a population of at least 0.1% are included
The energy Is relative to the unperturbed muonic 4 / s „
level. *"
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TABLE Vil. Matrix elements calculnted fro n the fitted charge parameters.

Matrix element

<2ft/ilMU*i/}>

^iHls , / , )

<3rf5/j||r||2P3/2>

<4y5/2||r||3a3/!)

(4y 5/ ;j II HI 3d 5/ j)

^*/7/2H ̂ '1*^5/2)

^4',/2||r||4;5/2)

^9/J|r||4y?/2>

tfrfyjll^llls,/*

W5/2l!r2||2/>.Vj;

W7/!lWl2/>3/S>

(5^7/2||v2|l3rfs/2)

^ 9 / 2 l | r 2 | | 3d 5 / 2 j

2̂ )* ^i/*1» 1/ 2

"J/JO/I

3rf: «3/2-3/2
Q!./2»3/2

<V.'.S/2

4/ : »s/2. 5/2

«7/2.5/2

«7/2M/2

5«: «7/2.»/!

«>/2. 7/2

a»/2.V:

3d: ' ( , /2 . , / !

'Is/2-3/8

>>5/J. 5/}

V : 1V2'^2

"?7/S. 5/2

»)>/S.J/3

*!»/!• 1/5

•».VI> VJ

»2Th 2 3 8 u

Dlpole radial matrix elements (fm)

8.330

8.608

14.073

14.518

14.759

27.507

28.302

28.597

48.991

49.443

49.801

8.268

8.554

13.864

14.2B7

14.537

• 26.861

27.662

27.964

47.863

48.325

48.691

Quadrupole radial matrix >

1 79.823

) 81.413

> 20H.247

225.764

228.724

• 812.740

869,603

876.699

79.196

60.849

199.954

218.711

221.698

774.937

831.148

838.243

Reduced quadrupole matrix

80.644

81.352

17.011

14.896

14.663

2.523

2.352

2.340

0.5G-)

0.550

0.550

90.627

91.555

19.844

17.325

17.057

2.962

2.752

2.737

0.6C6

0.643

0.643

Keduccd hcxndecnpole mntriN

0.333

0.2«!

0.272

0.018

0.01S

0.015

0.111

0.104

0.102

0.00!)

0.008

O.OOS

8.289

8.575

13.886

14.304

14.555

26.865

27.664

27,966

47.863

48.324

48.691

elements (fm2)

79.655

81.316

200.574

21Ï..237

222.230

775.137

831.270

838.365

elements (keV)

94.662

95.657

20.967

18.325

18.045

3.142

2.920

2.904

0.707

0.682

0,682

: elements (keV)

0.4C3

«,3!)1

0,380

0.02G

0.022

0.022

lloiluci-il liCN.ickH'apole matris elements ikvVt

0.001

o.noi

0.0(1)

0.001

0.001

0.001

0.002

0.002

0.002

8.216

8.509

13.674

14.072

14.332

26.245

27.050

27.359

4G.7U

47.253

47,628

78,771

K0.4Ü3

194.321

212.,'109

215.327

739.699

795.21S

802.311

101.655

102.868

23.359

20.356

20.049

3.524

3,264

3.2-ifi

0.791

0.762

0.702

0.426

0.363

0,354

0.02G

0.022

0.022

0.002

0.002

0.002
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De kernen van de muonische atomen behandeld op de voorafgaande

bladzijden hebben alle een stabiele, sterk-gedeformeerde vorm

met een groot quadrupool moment Q van ongeveer IC b(zie Table

VIII op pagina 115 van dit dictaat). De grote quadrupool-momenten

geven - zoals aangetoond - door hun sterke dynamische kernpolari-

satie aanleiding tot zeer complete structuren van het muon-kern

systeem.

Het is noodzakelijk voor de theoretische berekening de quadrupool-

interactie-matrixelementen, H_, te halen uit de basisfuncties

|n(a)j|NI> van de oorspronkelijke golfvergelijking met het

daarvoor geschikte monopoolveld, v " " (r), als potentiaal. Daarna

moeten we gaan herdiagonaliseren om de nieuwe eigentoestanden

(met de totale spins F) en eigenwaarden (energieën) van de

complete Hamiltoniaan HM + H - eV °' + H „ te vinden. In dit
c N y jiN

stadium wordt verondersteld dat het statische monopoolveld dat

ontstaat door de kern hetzelfde is voor alle kerntoestanden.

Het matrix-element is daarom van de vorm
<n(&)j,NI;F | H Q | n(l)j•,N'I•;F> (87)

waarin H Q in het algemeen wordt gegeven door

HQ e * ei ri< s Y* ' O,,,*,)* ï* ' O.,*.) (88)

waarin r̂ , (of r>) de kleinere (of grotere) van | r | en | r. | is

in de term voor de muon-kerninteractie H N = -e ï (
ei/| |)

en Y sferische harmonische functies zijn. x u i

Formule (88) is het quadrupoolgedeelte van de totale electro-

statische wisselwerking die het muon koppelt aan de kern (waarbij

e. = 1 voor een proton en e. = 0 voor een neutron). Het matrix-

element kan dan worden ontbonden als volgt (zie bijvoorbeeld

Edmonds, Angular Momentum, Princeton Univ. Press, 1957)

< nil)h Nl; F4\H9\ n(l)j\ N T ; F<f»

V T > (89)

r
t
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waarin we het formalisme anticiperen van het kernrotatie-model.

De term Q(I,I') is het gereduceerde quadrupool-matrixelement

tussen de kernniveaus NI en N'I' en

(r ) - <Nl||,eiri<^-TY-Me.„
i r.

Y ( 2

(90)

met f (r) als de "grote15 radiële golf functie van de Dirac vergelij-

king. De formule (90) geeft dan de radiële formule van de

electrische quadrupool potentiaal veroorzaakt door de kern.

In het licht van het Bohr-Mottelson rotatie-model beschrijven

we de kern als een ladingsverdeling p(r) met een axiaal-

symmetrische deformatie en die zich als een quantum-mechanische

rotator gedraagt. Ds eigentoestanden worden dan gelabeld (IMK),

waar K de projectie van het hoekimpulsmoment langs de symmetrie-

as in een aan de kern vastzittende coördinatiestelsel is. De

operator H ° voor de quadrupool-wisselwerking kan dan in
Q

dit model uitgedrukt worden in de hoeken 6N en $N, die de
oriëntatie van de deformatie van de kern beschrijven.

frot} . -> (2) (2)
H r t = ^ e 2 Q n f(r ) Y v ' (9 ,<j> ) Yy ' (6„,<|>M) ( 9 1 )
\e y y y w w

waarin Qo het intrinsieke quadrupool-moment van de kern is, en

f(r ) de radiële afhankelijkheid van de quadrupool-interactie

t.o.v. de aan de kern gekoppelde assen.

eQ0 = 2 /p (r) r
2P2 (cosft)dr (92)

2 ( ) p( ) ƒ
r3 r r'3

= 2/r -— P2(cos0') p(r • )dr' + ƒ" - — P2(cos6')
0 r3 r r'3

•p(r')dr' (93)

Buiten het kernvolume is de radiële functie f(r) alleen maar

j, terwijl de vorm binnen de kern bepaald wordt door de

radiële verdeling van het quadrupoolmoment. HQ ' is alleen

een functie vanr en de oriëntatie van de kernsymmetrie-assen.

De matrix-eleraenten zijn:
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<n(l)j, NIK; F$ \ H^l)\ n(i)j', N'I'K'; F<f>>

t.)\\N'rK'> (94)

We moeten echter onthouden dat ƒ(r) strikt genomen een eigenschap

van de kern is en deze uitdrukking factoriseert niét'in een

apart muon en kerndeel uit, tenzij in de limiet van een punt-

achtige multipool.

De kern-matrix-elementen worden dan als we de golffuncties

van het rotatiemodel gebruiken

<NlK\\\"»(ON,fo)\\N'I'K'>

Als we formule (89) met (94) vergelijken, kunnen we zien in

welk opzicht het kernmodel het probleem is binnengestapt.

Er is een belangrijke simplificatie ontstaan door te postuleren

dat alle betrokken kernniveaus (NI) dezelfde intrinsieke

eigenschappen hebben waardoor
( TT ' \

i. dezelfde radiële functie (fy '(r)

ii. eenvoudig aan elkaar verbonden quadrupool-momenten

Q(1,1') waar deze optraden

iii. gelijke monopool-verdelingen voor alle paren van toestanden

I en I', diagonaal of niet-diagonaal.

De formele behandeling lijkt enigszins op de statische benadering,

waarop we later terugkomen. De intrinsieke structuur, d.w.z. de

interne beweging van de kern t.o.v. de assen, wordt op een

"statische" wijze in het probleem gebracht in de bepaling van

de multipool-ladingsverdeling. Mogelijke afwijkingen van deze

eenvoudigste benadering bijvoorbeeld t.g.v. kernpolarisatie,

centrifugale uitrekking van de kern, vibratie-toestanden etc.

moeten later apart in beschouwing genomen worden.

Het matrix-element H Q kan nu worden berekend als de muonische

golffuncties |n(£)j> en de potentiaal-functie f(r) wordt gegeven.

De standaard benadering voor sferische kernen is een bijzonder

phenomenologische ladingsverdelingsfunctie aan te nemen, d.w.z.

een klein aantal parameters voor het definiëren van p (r) en

P(2)(r) in
p(r) = p(0)(r) +p ( 2 )(r) Y o

( 2 ) (e,*) (96)



-124-

De muonische energieën en golffuncties worden gevonden voor

het muon in wisselwerking met alleen het monopool gedeelte

van d'a ladingsverdeling en de potentiaal functie wordt

numerisch uit (93) gehaald of in termen van p(2) (?) door

+ r2 / p ( Z ) (r') f^'
r J

ƒ p ( 2 ) (r')r'4 dr' + r2 / p ( ) (r') f^ (97)
J

Verschillende modellen zijn gebruikt voor p(r). Zie hiervoor

aparte sectie.

De monopool ladingsverdeling komt bij de berekening van het

quadrupool-matrixelement te pas via de muonische golffuncties.

Deze modelafhankelijkheid introduceert echter geen grote

onzekerheid in de berekeningen.

De hele berekening van basis muon toestanden, quadrupool-

matrixelementen en de diagonalisatie van de energiematrix

(analoog aan formule (65)) gebeurt uiteraard numerisch met

een computer. De nieuwe toestanden, v;elke gelabeld kunnen worden

met nl en F en een nieuwe grootheid a zijn lineaire combinaties

van de basistoestanden (zie 56a) en de coëfficiënten

C(j,I;aF) zijn de elementen van een unitaire matrix, die de

totale energie matrix diagonaliseren. De impulsmomenten van

het muon, j, en van de kern, I, zijn niet eens bij benadering

constanten van de beweging.

De quadrupoolwisselwerking neemt snel af als het muon

quantumgetal n toeneemt en de kernmenging is te verwaarlozen

voor 4f en hogere toestanden. Daar het muon aan zijn cascade

begint met de kern in zijn grondtoestand, zoals eerder was

uitgelegd, zullen alleen die 3d gemengde toestanden worden

bezet, welke een component van de grondtoestand van de kern

bijgemengd hebben. Analoog zullen alleen die 2p toestanden

worden aangeslagen, welke een gemeenschappelijke kerntoestands-

component bevatten met de gemengde 3d toestand. Dit geldt

evenzo voor de 2p*ls overgang. Bovendien, het aantal aangeslagen

toestanden wordt beperkt doordat de sterkste interactie een

electrische quadrupool is, en hogere multipool effecten veel

kleiner zijn.
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Overgangsintensiteiten

Daar de interpretatie van de waargenomen muonische X-spectra

gebeurt in termen van een vol-geparametriseerd kern model,

is het niet mogelijk eerst de energieniveaus aan te passen

en daarna de intensiteiten te controleren aan de hand van de

experimentele gegevens, hoe aantrekkelijk zo een benadering

van het probleem ook lijkt. Als eenmaal de keuze van een

model is gedaan, zijn alle eigenschappen van het spectrum

in principe vastgelegd, dus zowel energieën als intensiteiten

worden simultaan voorspeld. Het is dan ook de totale over-

eenkomst van het experiment met de voorspelling die het

voorgestelde model plausibel maakt of niet.

De algemene uitdrukking voor de waarschijnlijkheid per

tijdseenheid voor een electromagnetische overgang met een

multipolariteit, L, van een begintoestand met energie E en

spin F naar een lager gelegen (2F* + 1) ontaarde

toestand met energie E' is

In deze uitdrukking staat de multipooloperator welke in

principe werkzaam is op de coördinaten van alle bouwstenen

van het systeem, zowel het muon als de nucleonen, d.w.z. het

omvat pure muonische, pure kern- en gecombineerde muon en

kern-veranderingen. In een typische muon-atomaire overgang

is de koppeling tussen het stralingsveld en het muon veel

groter dan de bijdrage van de kern. Als gevolg zullen de

overgangen geen aanzienlijke verstoring van de statische

benadering geven als begin- en eind-toestand hierin goed

beschreven worden. Als daarentegen de stationaire toestanden

een belangrijke menging van verschillende kernniveaus I en I1

vertegenwoordigen, dan zullen deze muonische overgangen in

eerste benadering plaatsvinden tussen die delen van de

toestanden welke deselfde kerncomponent bevatten.
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Dat houdt in, dat het effectieve matrixelement in (98)

diagonaal is in I. Als men in de complete muitipooloperator

kleine bijdragen ten gevolge van de beweging van de nucleonen

in de kern in rekening brengt, zullen enkele niet-diagonale

bijdragen ontstaan in de overgangsmatrixelementen.

De kerneigenschappen treden dan op drie verschillende manieren

op in de overgangens

i. Door statische eigenschappen, ladingsverdeling

en hyperfijninteracties

ii. Dynamisch en soms door menging van kerntoestanden

in de stationaire toestanden van het hele systeem,

iii. In kleinere hoeveelheid, door de bijdrage van

interne kernbewegingen tot de overgangsmatrixelementen.

In de simpelste statische benadering, als de kern totaal

statisch is, kunnen we (98) schrijven

— P

f

(n'j'E', /; F' || ̂ f„(L) 11 w/£, /; F) \2 (99)
2F |-

waarin I L... 1 een afkorting voor de functie in (98) is en

nj en n ' j ' begin- en eindtoestand van het muon voorstellen (de

muon eigentoestanden zijn als altijd berekend voor een sferisch-

symmetrisch monopoolveld). Nu kunnen de gereduceerde matrix-

elementen in (99) vereenvoudigd worden, daar de muitipooloperator

alleen op de muon-coördinator werkt.

(«'ƒ£',/; F' || ur„(L) || „ƒ£,/; F)

= (-)»F>-L-I(2F , m2F, + , j,J^ t^

Formule (100) drukt de individuele intensiteiten voor elk paar

hyperfijnniveaus F,F' uit. Als de hyperfijnsplitsing niet

opgelost is (of afwezig) dan is de totale overgangswaarschijn-

lijkheid per tijdseenheid voor de overgang (nj EjU-Mn'j' E',1)

gegeven door sommatie over F'.
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11 (
He I {L'"] 2J + 1

Energieverschillen van de hyperfijncomponenten zijn hier

verwaarloosd. De muonische toestanden die voorkomen in het

matrixelement van vergelijking (101) zijn die voor pen

enkel muon dat zich in een statisch kernveld beweeg c en

alhoewel dit veld aanzienlijk kan afwijken van het eenvoudige

/r veld, is het verschil hoofdzakelijk via de energieterm

(Ey-Ey1) t.g.v. de eindige ladingsverdeling van de kern.

We kunnen verder de niet-relativistische, lange-golflengte

benadering voor de electrische L-multipool operator maken;

e ru Y (®u'^ ) e n ^aar n e t alleen werkt op de muon-

coördinaten kunnen we het gereduceerde matrixelement in

formule (101) schrijven als

(38) < 1 0 2>

(«'/£' W^iEL) || HjE) = (-W2J + 1)1(2/ + \)i({ J. l

where ƒ, g,f', and g' are the initial and final muon radial wave functions.

Als we (101) en (102) combineren komen we tot de volgende

benadering voor de overgangswaarschijnlijkheden:

< l 0 3 )

In deze formule zijn alle termen behalve rna /h dimensieloos,

a is de Bohrstraal van het muon en R is de niet-relativistische

radiële golffunctie voor een punt-Coulombveld.

Opeenvolgende multipelen nemen dan af in grootte op dezelfde

wijze als in het gewone atomaire geval, d.w.z. de verhouding
—4

P(L+1)/P(L) bevat een factor ^ a , (̂ 10 ) . De laagste multipool,

de electrische dipool L=l domineert? in feite hebben hogere

multipoolstraling een intensiteit die ëën å twee grootteorde s

kleiner zijn. De gewone selectieregels voor El overgangen zijn

van toepassing,

|j-j'| = 0,1,U -*fl =1
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In figuur 66 laten we de fijnstructuur van een muonisch

multiplet zien voor overgangen van fn,A) •*• (n-l,a-l).

De getekende situatie is die, waarbij het magnetisch moment

van het exotische deeltje negatief is (y<0) (voor een

positief magnetisch moment zullen de intensiteitsverhoudinqen

omkeren). (n,Z)

Fiq.66 Fijnstructuur componenten van de overgangen

voor een spin-% meson.De overgangswaarschijnlijk-

heden wanneer het meson een negatief magnetisch

moment heeft verhouden zich als:

j+l=9/2
j =7/2

5g9/2 346.727
5a7/2 345.047

y —Ta

677 j=7/2

j-l=5/2

Fig.67 Muonisch 181Ta. De overaangswaarschijnlijkheden voor de

f i jns truc tuurcomponenten van de 5g-»-4f overgangen verhouden zich als

I(a):I(b):I(c)= 35:1:27 met energieën Ea=341.050 keV, Eb=339.310 keV

en E =345.047 keV.
c



-129 -

181
In figuur 67 worden de 5g->4f overgangen voor muonisch Ta

weergegeven. Hier worden de intensiteitsverhoudingen van de

drie mogelijke El-overgangen berekend met (104):

I(a): I(b): I(c) = j(2j+3):1:(2j-l)(j+1) (104)

waarin

j = 1- h (105)

Het is duidelijk dat de spin-flip overgang b praktisch

verwaarloosd kan worden t.o.v. a en o.

Voor de hoofdcascade vinden we de bekende intensiteits-

verhoudingen:

=2:1 (106a)

3d5/2+2p3/2: 3d3/2+2p3/2: 3d3/2->2p% = 9:1:5 (106b)

4f7/2->-3d5/2: 4f5/2-»-3d5/2: 4f5/2->-3d3/2 = 20:1:14 (106c)

5g9/2->-4f7/2: 5g7/2-»4f7/2: 5g7/2+4f 5/2 = 35:1:27 (106d)

Bij benadering gaat de relatieve verhouding I(a):I(c) ~ n/(n-l)

Hyperf ij ns tructuur

In het algemeen wordt aangenomen dat de individuele fijn-

structuur componenten van het 4f-niveau statistisch bezet worden

uit hoger gelegen niveaus, zoals uit experimentele data blijkt.

De dominante overgangen zijn die waarvoor geldt An = ål = 1.

De zeer laag energetische overgangen binnen een multiplet

ån = ål = 0 concurreren niet erg, behalve in het geval van

de IS*; toestand, daar er geen lagere muon toestand beschikbaar

is. De overgangswaarschijnlijkheid (101) tussen gemengde

toestanden |a.F> en |a^F> is

4r (-" T £ v V<2r + n I S C»0'. /; «/F'Mj\ /; «,F) (107)
in \ nc I ,j'i

D (49)
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In het berekenen van de gereduceerde E1-matrixelementen,

zie (102), zijn de Dirac golffuncties voor eindige ladings-

verdelingen in het algemeen gebruikt voor de muonische

toestanden en de (AE) energiefactor exact in rekening

gebracht. De relatieve intensiteit van een overgang is dan

(108)

waar B de vertakkings verhouding en

van de begintoestand is.

de populatie

Naast de hier beschouwde overgangen zijn er ook "cross over"-

overgangen zoals- 4d-*2p die niet in rekening zijn gebracht.

Deze overgangen worden gemakkelijk waargenomen omdat hun

energieën veel hoger zijn, echter beïnvloeden ze wel de

relatieve bezettingsgraad binnen een multiplet en op die

wijze ook de daarop volgende overgangen. Omdat dit soort

overgangen zwak in intensiteit zijn wordt hun effect op de

intensiteiten meestal verwaarloosd. Een andere mogelijke

modificatie aan de bovenvermelde cascade behandeling komt

van de electrische quadrupool overgangen tussen bijvoorbeeld

de 3d en IS toestanden, zie onderstaande tabel. Hun intensi-

teiten bedragen maar enkele procenten en zijn klein.

Table VI. Estimated Transition Rates in Mi ionic Atoms"
(in sec ')

£1 £1 £1 £2

8 (O) 5.3x10" (0.13) 5.4 x\0" (0.025) 1.1 x 10" (0.008) 3.0xl0"> (0.16)

20 (Ca) 1.7x10" (0.78) 2.1 x 10" (0.16) 4.2 x 10" (0.054) 5.8 x 10" (0.95)

50 (Sn) 2.3 x 10" (3.49) 8.1 K 10" (0.97) 17x10" (0.34) 4.4 x 10" (4.6)

82 (Pb) 4.4x10" (5.97) 5.2 x 10" (2.50) 1.2 x 10» (0.93) 1.3x10» (8 .5 )*

* The rates are estimated with matrix elements for a point nucleus but with the
correct transition energy. Therefore, at high Z and low n, these values are only accurate
to within "-20%. The approximate transition energies, in million electron volts, are
shown in parentheses. 4 Kaw -fac+OV 10 c-f **ce.r w.,'5 ZjfwJ

N.B. Voor de matrix-elemeten van overgangen naar de ls-baan in zware
kernen is de correctie voor eindige kernafmetingen niet te ver-
waarlozen en kunnen oplopen tot een factor 10.
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Kernmodelleri

De complexheid van de spectra die ontstaan bij een dynamische

E2- interactie heeft een neiging de relatie tussen de waargenomen

grootheden en de parameters van interesse te verbergen. De

gemiddelde energie van de K, L etc. muonische Röntgenstraling

wordt nog altijd bepaald door het monopoolgedeelte van de

ladingsverdeling. Het quadrupool hyperfijnstructuur-patroon

voor zowel de energiesplitsingen als relatieve intensiteiten

worden bepaald door de volgende grootheden:

i. de kernniveaus, welke kunnen worden bepaald in een

directe meting hiervan

ii. de fijnstructuur splitsing bijv. 3d5/2 - 3d3/2 in de

afwezigheid van de quadrupool interactie, en welke

berekend kan worden uit het monopoolgedeelte van de

ladingsverdeling

iii. het gereduceerde matrixelement van de quadrupool-

interactie, d.z.w.

II Y ( 2 ) (Q#*)f (r) i | 2p3/2 > en

Y
(2) (r) | | 2p3/2 > in het

2p-multiplet en drie overeenkomstige matrixelementen

in de 3d-multiplet.

Het intrinsieke quadrupoolmoment en een radiële integraal

van f(r) treden altijd tezamen op als een product. De muonische

golffuncties, die worden verkregen van het monopoolgedeelte

van de ladingsverdeling verschijnen in deze matrixelementen

en in de overgangswaarschijnlijkheden.

Uit de experimenteel waargenomen multiplet structuur kan

men proberen het quadrupool-matrixelement te extraheren.

Voor eenvoudige modellen voor de ladingsverdeling blijken de

twee quadrupool-matrixelementen voor de 2p-doublet bijna

gelijk aan elkaar te zijn. Hetzelfde is bij benadering waar

voor drie matrixelementen welke het 3d-multiplet bepalen.

Dit vindt zijn oorzaak in dat de golffuncties binnen een schil

bijna aan elkaar gelijk zijn. De kleine verschillen zijn

bovendien ongevoelig voor de kernfysische parameters.
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Dientengevolge zijn de spectra slechts gevoelig voor twee

parameters van de quadrupool ladingsverdeling binnen de kern.

Het bepalen van deze matrixelementen zonder aanname van een

model is echter niet eenvoudig gezien de complexe afhankelijkheid

van de verschillende parameters onderling. In de praktijk

wordt daarom altijd een fenomenologische verdeling aangenomen

voor de ladingsverdeling, zowel monopool als quadrupool, en

het resulterende spectrum, ingevouwen met de experimentele

resolutie wordt berekend voor een gegeven set van parameters

en vergeleken met het experiment. De parameters worden dan via

een kleinste kwadraten aanpassing verkregen.

Het is noodzakelijk in verband hiermede verschillende

phenomenologische modellen te beschouwen die in de loop der

tijd zijn gebruikt voor de ladingsverdeling p(r). In bijna

alle gevallen is het uitgangspunt een 'Fermi-verdeling, vanwege

het succes van dit model om sferische kernen te beschrijven.

Een axiaal-symmetrische deformatie is geïntroduceerd om een

eindig quadrupoolmoment te verkrijgen. Er is echter geen unieke

wijze om de Fermi-verdeling te modificeren. De meest algemene

benadering werd door Acker (Nucl. Phys. 8_7 (1966) 153) beschouwd.

Hij veronderstelde een Fermi-verdeling (met e en t) voor de

monopool ladingsverdeling p'°'(r) en een Gaussisch model voor

de quadrupoolverdeling

Qw{r) oc öoe-t2"-'»»"«'1 (108)

waar c2 de straal is bij welke de quadrupool lading geconcentreerd

is en 12 de radiële breedte. Elk realistisch model zal de

quadrupool lading dicht bij het kern oppervlak situeren zoals

aangegeven in figuur 68. Deze ladingsverdeling wordt gekenmerkt

door vijf (5) parameters t.w. c, t, Qo, ag en t2 (als ook de

totale kernlading Z), maar in de praktijk is het niet zinvol

al deze parameters te bepalen.
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fig. 68.
monopolc nl01fc) and the quadrupole ril!'(r) charge distributions. Phcnom-

enological models for «"'(') include a Gaussian '/-'{r) :•- e *•"' '*'-'^ and the quadrupole
part of the models based on the Fermi distribution given by Eq. 1 1 0 .

Andere benaderingen maken van meer specifieke modellen

gebruik, met slechts drie of vier parameters en waarin p*0

en p(2) aan elkaar gekoppeld zijn, gebaseerd op een Fermi-

verdeling:

eX(T)] 'oc (109)

In het sferische geval is X(r) = (r-c)/Z waarin Z aan t

gekoppeld is door t = 4z In3. De functie X(r) kan op vele

wijzen worden gemodificeerd om een quadrupoolmoment te geven

r[l + ftY,n(0)) - c .,.,. , „...,_, {110a)

r-c[\ +pYiO(0)]
.-[I

r-c[\

r- c[\ -1-/? 1*1

deformed model

liard-cort' model

modified-Fermi model

ellipsoidal model

ftp' model

(110b)

(110c)

(llOd)
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In deze uitdrukkingen (llOa-e) drukt $ (en 3') de grootte

van de deformatie uit, maar de lengten c en z hebben geen

eenvoudige fysische interpretatie. De verschillende modellen

verschillen in de details van de ladingsverdeling.

In alle gevallen is de straal op halve-dichtheid van de

ladingsverdeling sterk hoekafhankelijk en de belangrijkste

verschillen in de modellen is de hoekvariatie van de huid-

dikte (skin thickness), terwijl de gedeformeerde, hard-core

en ellipsoïdale modellen (110a, 110b en HOd) een meer

diffuus huidgebied hebben aan de polen als aan de evenaar.

In het 03'-model (110c) is de hoekafhankelijkheid van de

huiddikte door de parameter B' gespecificeerd. Het monopool-

deel van deze verdeling is geen Fermi-verdeling en in het

algemeen kunnen de integralen, welke noodzakelijk '•ijn om de

normalisatie, totale lading en quadrupoolmoment en de

functies p(°)(r), p(2)(r), f(r) etc. te bepalen, niet

analytisch worden uitgevoerd maar moeten numerische methoden

worden gebruikt.

Vaak kunnen verschillende modellen met passende parameters

vergelijkbare en acceptabele overeenkomst geven met het

experiment. Om er tussen onderscheid te maken wordt een hoge

druk uitgeoefend op de experimentele precisie en resolutie

en in het bijzonder op het meten van energieën en intensiteiten

van alle, zelfs de zwakste fijn- en hyperfijn-structuur

componenten.

Magnetische dipoolinteractie tussen het muon en de kern

kan essentieel op dezelfde wijze worden behandeld als het

statische geval dat we verderop zullen behandelen.

We hebben hier alleen te maken met gemengde toestanden, |aF>;

|ccF> = Z C(j,I;aF) |n(£) j,NI;F> (111)
j »I

De energieverschuivingen van de niveaus worden dan

< ttF| H'"" | ufr> = X C*(j, /; nF)C(j\ I';
'"'*' UI 2)

< «(/)/, AV; «F| /ƒ<"» | »(!)/, NI1; af >

en hebben in principe betrekking op zowel diagonale als

niet-diagonale matrixelementen van de kernmagnetische dipool-

operator, alhoewel alleen de diagonale m.e. significant zullen

zijn. De individuele toestanden jaF> van de 2p en 3d multiplets
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worden over een klein bedrag verplaatst (< 0.5 keV) en de

toestanden [1S%, I f 0> worden gesplitst in twee hyperfijn-

componenten, die echter experimenteel niet te onderscheiden

zijn in de 2p->-lS overgangen. Meestal is de magnetische

interactie te verwaarlozen in de analyse van de spectra,

alhoewel het verschil in polarisatie over de verschillende

toestanden van een multiplet niet helemaal verwaarloosbaar

zijn.
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Voor een snelle oriëntatie van verschillende effecten van het

muon in interactie met de kern is in de tabel op pagina 138 een

vergelijking gegeven. De konsekwenties van een grote muon-massa

t.o.v. het electron is evident. Voor zware kernen is de

benadering van een puntlading duidelijk verkeerd, daar de

kleinste banen van dezelfde grootte-orde zijn als de kern-

afmetingen .

In het voorafgaande hebben we enkele dynamische effecten

van de muon-kern interactie behandeld. Hier zullen we over

enkele statische effecten van deze interactie onze gedachten

laten gaan.

De statische magnetische dipoolinteractie is een zeer zwakke

wisselwerking en is in bijna alle gevallen kleiner dan de experi-

mentele resolutie. Deze interactie is alleen in 209Bi duidelijk

waargenomen. Omdat de muonische baan vergelijkbaar in grootte

is met de kernstraal voor lage n en hoge Z , is de hyperfijn

structuur gevoelig voor de verdeling van het magnetisch moment

binnen de kern.
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Magnetische effecten kunnen het beste worden waargenomen in 209Bi (grond-

toestandspin 9/2~) vanwege zijn hoge Z=83 en grote magnetische moment 4.04

kernmagneton. Het electrische quadrupoolmoment van 2C9Bi is -0.4 b, wat

relatief klein is. Verscheidene experimenten, waarbij de 2p-»-ls overgangen

zijn waargenomen (Phys.Rev.Lett.1£(1966)425 en 429 en Phys.Rev.160(1967)

1043) hebben aangetoond, dat de 2p^->ls^ overgang door de magnetische

interactie verbreed wordt. Dit is duidelijk aantoonbaar in fig.69. In de

2p3/2-*-ls^ overgang spelen behalve magnetische dipool ook electrische

quadrupool wisselwerking een grote rol.

Fig.69. Muonische 2p-*-ls overgangen in 209Bi.In de 2p%-»-lst overgang is de
hyperfijnstructuur puur magnetische dipoolinteractie en de voorspelling
van verschillende modellen zijn aangegeven. In de 2p3/2-"ls^ overgang spelen
zowel magnetische dipool- als electrische quadrupoolinteractie een rol bij
de hyperfijnstructuur.De hyperfijninteractie constanten voor 5e beste
aanpassing zijn aangegeven in de figuur.De aanpassing verbeterd, als de
intensiteit van de F=6 naar F=5 component tot 70% van zijn statischtische
waarde gereduceerd wordt.Dit is dan consistent met een kleine menging van
muonische toestanden met kernniveaus.
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De energieverschuiving van de subtoestanden |nj,I;F> t.g.v. de
magnetische dipool-interactie worden in eerste orde weergegeven
door

De hyperfijnconstante A^nAj) is in analogie met de conventionele

atoomspectroscopie onafhankelijk van F. Zo geldt voor de electrische
quadrupool interactie

<E2

w a a r i n K - F(F + 1) - ƒ(/ + 1) - JU + 1).

In de tabel zijn de hyperfijn-interactie-constanten gegeven welke

volgen uit de aanpassing van de berekeningen aan het experiment.

Het is echter noodzakelijk een veronderstelling te maken over

de relatieve intensiteiten van de h.f. componenten, als ze niet

gescheiden worden waargenomen. Uit de verbreding van de

2p^ -• is^ kan alleen een grootheid worden bepaald en de verhouding
A (2p^)/A(ls^) moet worden verondersteld bekend te zijn.

Magnetic-Dipole and Electric-Quadrupole Hyperfine-Interaction

Constants for 209Bi
(in keV)

Experimental" Point multipole Single particle* 'r''^

At(lsf)
M2pt)
Ax(2pi)
M2pl)

2.1 ±0.2
1.1 ±0.1
0.66 ±0.12

-3.9 ±0.1

3.02
1.62
1.6

-5 .90

1.36
0.71

-
-2.74

1.63
0.84
0.83

° From Carrigan et al."" The ratio /<i(lJi)Mi(2p{) is specified from tltc mode!
calculations.

»From U Bellac.'1'»



- 1 3 8 -

Some Typical Characteristics of Muon and Electron Atoms

Approximate magnitudes, eV

Dimensions" M'Z APPr o x' ratio> Muon atom Electron atom
dependence" muon/elec. .

Z~20 Z ~ 8 0 Z ~ 8 0

ft«

e'Zm

Ze'

Orbit size. Is

Monopole interaction, \s

Finite-size effect, 1*

Fine-Structure splitting, 2p

Nuclear magnctic-dipole HFS, ;'nuci"icpton
ns </•»>

Nuclear cleclric-quadrupotc <'(?nucl
HFS, npi ~^~

Z<a

Zm

Z-m

Z'm3

Z'm

5X10-3 1.2xlO-läcm 3x10""cm 2.5x10 "cm 6x10""cm

2x10= 1.1x10" 2.1x10' 5xlO3 9x10'

8x10° 7X10'

(10s)'

2x10* 1.4xlOa

10" 10 2 d

(10»)' (2x10«) '

1.8 x 10s c 5«

2 x 5 •»

U0-')1

9x10=«

4x10«

8x10«

20' 10a' 2x10-«"

5i/sW-*k

" Point Coutomh-lield approximation.
* For muon ami electron hydrogcnlikc atoms with the same Z.
' T>pic;»l for actual finite nucleus.
11 Approximate lor atomic K electron.
• Approximate for 2/> atomic electron.
1 For nuclear moment of I nuclear magneton and n = I.
•For finite nucleus, Q — qe x 10""cm*.

* Typical for atomic outer is electron.
1 Typical for atomic outer 6s electron.
' For Jpi outer atomic electron.
1 For 5pi outer atomic electron.
1 Isotope shift (of K X rays) for .:M = 2 (order of magnitude). Op-

tical electron isotope shift (6s electron)is of the order of 4xlO"5 eV.

DEELTJES EIGENSCHAPPEN

Massa bepalingen

De meest nauwkeurige bepalingen van de massa's van negatief

geladen exotische deeltjes zoals pionen, muonen, kaonen,

antiprotonen en Z~ deeltjes zijn afkomstig van exotische

Röntgenstraal metingen. Het principe achter deze metingen

en de experimentele procedure is zeer vergelijkbaar aan de

QED-test experimenten. De metingen moeten worden uitgevoerd

in gebied II van de cascade zoals weergegeven in de figuren

17 en 18. De energieën van uitgekozen overgangen worden

gemeten en berekend, zo nauwkeurig mogelijk. De overgangen

zijn zo gekozen dat de correcties tot de Dirac energie zo

klein als mogelijk zijn, in het bijzonder de QED en electron-

screening correcties. De energieën zijn dan alleen afhankelijk

van de massa van het deeltje en is gevarieerd, zó, dat de

berekende en de gemeten waarden coxneideren. Om grotere

precisie te halen, worden niet slechts ëën, maar alle duidelijk

waarneembare overgangen van dat element gebruikt voor de analyse.
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De gevoelige punten van het experiment is de energie-

calibratie onder bundelcondities en de berekening van

electron-screening correcties. Het blijkt dat de uiteindelijke

fout in de massabepaling door de onnauwkeurigheden van deze

effecten bepalend zijn.

De evaluatie van de gemeten spectra moet zeer zorgvuldig

gebeuren. Bijvoorbeeld moet men corrigeren voor de

overgangen, parallel aan de onderzochte overgang, bijv.:

(n,£ = n-2) •* (n-1, £ = n-3) en mogelijke storende kern-

excitatie (dynamische effecten).

Een zeer recent voorbeeld is de ïï""-massabepaling door

Lu e.m. (Phys. Rev. Lett. 4_5 (1980) 1066). In dit experiment

is met een gebogen-crystalspectrometer de energieën van de

4f-»-3d in TT -P en de 5g->-4f overgang in TT~-TX gemeten,

waaruit de pionmassa

m^ = 139.5675(9) MeV . (113)

werd bepaald, waaruit een y-neutrino massa van

(m. ) 2 = 0.102 + 0.119 MeV2

en

mv < 0.52 MeV

(114a)

(114b)

als verondersteld wordt dat m̂ .̂ = m^. en de waarde die

volgt uit het ir+ verval (Phys. Rev. D20 (1979)2692).

In de tabel worden de waarden van Lu e.m. gegeven.

Computation for pionic mass. Calibration energy used is
E(HMo, y) =405S3.468± 0.17 eV.

Transition

Measured transition energy 40588.31*0.26 eV 40465.07*0.33 eV
Corrections for

Vacuum polarization
a (Zo)

a(Za)3.5.7

Strong Interaction
Electron screening

Klein-Gordon energy
Pionic mass
Average pionic mass

-99.3 eV
-0.7eV
+0.1 eV
-0.23* 0.06 eV
+0.98* 0.2 eV

40489.16* 0.33 eV

- 82.« eV
-0 .6 eV
+0.22 eV

0.0 eV
+3.99*0.2 eV

40386.06*0.38 eV
139567.8*1.1 keV 139567.1* 1.3 keV

139567.5*0.9 keV
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Zo is ook de anti-protonmassa bepaald met behulp van de exotische

atoommethode door Hu e.m. (Nucl. Phys. A254 (1975) 403). Hiertoe

hebben ze anti-protons gestopt in lood en uraantargets. De Röntgen-

straling van zes hoofdovergangen in het pPb spectrum zijn geanaly-

seerd met een Ge(Li) detector voor de uiteindelijke bepaling van

de m— massa, terwijl pU atomaire overgangen werden gebruikt voor
f

de bepaling van het anti-proton magnetische moment.
De metingen leverden een massa van

m- = 938.179 (58) MeV/c2 (115)

welke we met de protonmassa: 938.2796 (27) MeV/c2 moeten vergelijken.

Het anti-protonisch magnetische moment, is

y(p) = -2.971 (21)yn * (116)

te vergelijken met

u(p) = 2.7928456(ll)yn (117)

Alhoewel de waarden van de magnetische momenten van proton en anti-

proton in goede overeenstemming met elkaar zijn, blijken de massa's

dit niet te zijn:

m - nt = (100 + 58) keV/c2 (118)

Of dit resultaat statistisch significant is of niet zal de toekomst

moeten leren.

Dezelfde groep heeft ook de massa en het magnetisch moment van het

negatieve sigma-deeltje bepaald, Dugan e.m. (Nucl. Phys. A254 (1975)

396), aan de hand van het e::c *;ische E~Pb atoom.

Magnetische momenten

Alhoewel er verschillende methodes beschikbaar zijn om magnetische

momenta te bepalen van elementaire deeltjes is het exotische atoom

de aangewezen weg voor p en Z~. Het magnetische moment van een

spin-% hadron,yHa(jr is samengesteld uit een Dirac- (go) en een

anomale -(gi) gedeelte:

* 1 kernmagneton: y = eA/2m e= 3.1524515(53)xlO~tB MeV/gauss
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nvet u„ , = eft/2m„ ,c als het Bohr magneton voor het overeenkomstige

deeltjesmassa m„ ,. In de Pauli benadering zal dit magnetische

moment een doublet splitsing van een niveau met quantum-getallen n,£.

geven:

( 1 2 0 )

waarin m de gereduceerde massa is van het hadron en de kern. Deze

fijnstructuur geeft aanleiding tot een splitsing van een overgang

van het type (n +1,Ä. + 1) •> (n,£) in drie componenten, zoals eerder

is besproken (zie figuur 66). Deze splitsing is vergelijkbaar met de

instrumentele resolutie in alle gevallen waar de sterke wisselwerking

verwaarloosd kan worden, en het is daar waar het magnetisch moment

het beste bepaald kan worden. De grootte van de momenta kan worden

verkregen van de energiesplitsing alleen; de bepaling van het

teken wordt gehaald uit de relatieve intensiteitsverhouding van de

overgangen.

De statische quadrupool hyperfijnstructuur van pionische atomen

We zullen hier wat dieper ingaan op de statische quadrupool-inter-

actie van het pionische atoom waar het pion zich beweegt in het

Coulombveld van gedeformeerde kernen met een spin van 1 ^ 1 , tezamen

met de niet-sferische sterke wisselwerking in deze atomen.

Zoals later zal blijken laat de hfs-opsplitsing tengevolge van

de quadrupool-interactie in het pionische atoom een nauwkeurige

bepaling van het electrische quadrupoolmoment van de kern toe.

Daar de banen in kwestie relatief veraf van de kern zijn (gebied II

in figuur 18 ) is deze bepaling redelijkerwijs modelonafhankelijk.

Dit geldt eveneens voor de overeenkomstige bepaling uit dezelfde

muonische banen. De screening effecten van de electronenschillen

uit het gastatoom zijn verwaarloosbaar klein voor deze toestanden.

In het algemeen wordt aangenomen dat de deformatie van de kern

hoofdzakelijk van hst quadrupooltype is. Men kan dan aantonen dat
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de niet-sferische bijdragen van de sterke wisselwerking het

quadrupool-patroon van de electromagnetische h.f.s. zal volgen.

Met andere woorden de energieverschuiving (shift) en verbreding

(width) van een multiplet subtoestand met totale impulsmoment F

kan worden geschreven als volgt:

e(F) = EQ + E 2C(I,Ä,F)

r(F) = rQ + r2c(if£fP) (122)

waarin eQ,ro,e2 en ^constanten zijn binnen het multiplet, en

waarin C(I,£,F) een factor is die alleen afhangt van de spins.

Deze C(I,S.,F) bepaalt ook de electromagnetische hyperfijn opsplit-

sing en hangt af van de kernspin I, het pionische baanimpulsmoment

£ (bij muonen van j = SL + h) en F de totale spin van de subtoestand

die een vectoriële som is van ï + T voor pionen en I + J voor

muonen.

De shift van elke subtoestand ten opzichte van de zwaartepuntswaarde

van het h.f. multiplet tengevolge van sterke wisselwerking en de

electromagnetische dipool- en quadrupooleffecten van de kern kan

dan worden geschreven

Ehf(F) = AJ
11'0

 Y(I,A,F) + A2
effC(I,£,F) (123)

waarin

Y = F(F + 1) - 1(1 + 1) - £(£ + 1) ( 1 2 4 )

en

CfT o v\ - 3 Y ( Y + D - 41(1+1) 1(1+1)
C ( I'*' F ) * 21(21-1) (2£-l) (125)

de magnetische hf constante

e2 %m e 2

TT2 n3£(Ä + 1)(2Ä + 1) m

met gj = pj/i ( 1 2 5 a )

de electrische quadrupool-hyperfijnconstante voor een puntkern is

= e Ö= e Ö (2£+3)s(s+l)

m e t s = -% +/(£+lj)2-(aZ>2 (126a)

waarin Z de kernlading, a de fijnstructuurconstante en e de

electrische lading en



- 1 4 3 -

K = Jn^Ël/hc (126b)

en m de gereduceerde massa i s en waarin
m

E l+W • (126c)

Voor het pion geldt de Klein-Gordon vergelijking en moeten we de

sterke pion-nucleon wisselwerkingspotentiaal in rekening brengen.

We volgen hier Koch en Scheck (Nucl.Phys. A340(1980)221) wanneer we

de sterke interactie-potentiaal opsplitsen in een sferisch en een

niet-sferisch deel. Het sferische deel van de potentiaal wordt in de

Klein-Gordon vergelijking gestopt, waarna deze exact wordt opgelost.

Met de resulterende golffuncties worden de effecten tengevolge van

de deformatie van de kern, beperkt tot quadrupool-effecten, berekend

met storingsrekening. Het pion heeft dan interactie met de kern via

de sterke en electromagnetische wisselwerking

V=\r+vL'. (127)

De Coulomb-potentiaal wordt gegeven door

V ^ , (128)

\r-r'\

waarin p de ladingsdichtheid van de kern is genormaliseerd tot

de .lading Z. Voor de beschrijving van de sterke wisselwerking

gebruiken we de standaard-Kisslinger optische potentiaal

^U,V?^v], (129)

(129a)

(129b)

waar u de gereduceerde pion-kern massa is, m en M zijn de pion- en

kernmassa's.De termen b o en bi zijn de isoscalaire en isovector

s-golf verstrooiingslengten, e0 en ei de overeenkomstige p-golf

verstrooiingsvolumen. De complexe parameters B o en Co welke de

p2-termen vermenigvuldigen geven rekenschap van de pionabsorptie

aan twee nucleonen. In de meeste parametrisaties van de optische

potentiaal worden deze als puur imaginaire termen gekozen. De term

proportioneel aan ?, de "Lorentz-Lorenz"-term, beschrijft bepaalde

kernkorrelatie-effecten; p, p en p zijn de massa-, neutron- en

protondichtheden genormaliseerd tot A, N en Z.

De parameters in deze semi-fenonienologische potentiaal worden

verkregen uit kleinste kwadraten aanpassingen van experimenteel

waargenomen monopool "shifts" en "widths" van een aantal toestanden
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in' pionische atomen, meestal van sferische kernen. Alle dichtheden

worden sferisch symmetrisch verondersteld,dwz p(r) = po(r).

Voor een niet-sferische kern met spin I (XL) is de massadichtheid

als we ons beperken tot kernen met een quadrupooldeformatie

/^

Om de energietoestanden van het pionische atoom te verkrijgen lossen

we eerst de Klein-Gordon vergelijking op met de quadrupooldichtheden

>nopool-potentiaal V
ir' f°° 1

r Jo Jr ' (131)

en

Vl=~YL\qoo(.r)-V-l+T^
) -v},

waarin
• m/2M)Bopl(r)

Dit wordt ingevuld in de Klein-Gordon vergelijking

C sp2 gelijk aan nul en een monopool-potentiaal Vo = Vo + Vo waarin

rM(r), (134)

Dit resulteerd in de complexe energie E 0 en de golffunctie
ft j X

van de gebonden toestand T 0(r) voor een gegeven pionische baan

{«,£}. Het radiële deel van de golffunctie ff „(r) is genormaliseerd
?ïj X«

zodat

We volgen de standaard conventie voor de "shift" (energieverschuiving),

eoo/ en "width" (niveauverbreding), rOo> door E B te vergelijken met
cde Coulomb-energie voor een puntkern, E 0(pt) zoals gedefinieerd in

= EUpt)-En,. (136)

en voor een hyperfijn complex

) - (so+i»r„)+(e2+è*ra - A2)C(l l,F), (137)

In deze conventie is een positieve waarde van eoo overeenkomstig met

een attractieve verschuiving (sterkere binding). De op deze wijze

gedefinieerde energieverschuiving bevat zowel de sterke wisselwerkings-

effecten als de eindige kernafmetingen in de Coulomb interactie.

Het overgebleven deel van de optische potentiaal, die afhankelijk zijn

van de quadrupool-dichtheden worden nu met storingsrekening berekend.
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Door de sterke interactie, Vs, uit te breiden naar tweede orde in

termen in p 2 en de kleine bijdragen evenredig aan Yi+oir) te ver-

waarlozen vinden we

Het sferische deel van Vs.?, dat aanleiding geeft tot hogere-orde

correcties aan de monopool term wordt gegeven door

(139a)

met i4 (r) en D (r) gedefinieerd als volgt:

De additionele monopool-verschuiving en verbreding van de toestand

{n,i} is dan berekend met eerste-orde-storingsrekening als volgt:

&o + i/*r0 = — qo2(r)R2nl(.r)r
2dr+\ aM(r)[f?(r) + /1(r)>

2 dr)
^ M > Ja Jo J (141)

waarin Fj en F2 als volgt gedefinieerd zijn:

Het quadrupoolgedeelte van V,z\ is verantwoordelijk voor de

sterke hyperfijn-opsplitsing en wordt gegeven door

(143a)

(143b)

Voor de sterke wisselwerkings-hyperfijn-constante in vergelijking

(137) vinden we dan

De electrische quadrupool hyperfijn-constante A^, tengevolge va.i

het quadrupool deel van VG is gegeven door

(145)
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Doordat de complexe radiële functies i?M £(r) in het kwadraat staan,

is dit er de oorzaak van dat het reële deel van de optische

potentiaal bijdraagt tot zowel de s als de r van de energieniveaus.

In het bijzonder zal de electrische quadrupool-constante A2 complex

worden, doordat R2 (r) een complexe grootheid is. Dus zal het

imaginaire gedeelte van A2, tezamen met sterke wisselwerkings-

constante r2 bijdragen tot de quadrupoolbreedte. Zo vinden we voor

een lid van het hyperfijn-complex t.o.v. de puntkern

e(F) = eo + (e2-ReA2)C(I,l,F),

Af) = ro+(r2-2lm A2)C(I, I, F), <146>

waarin e0 = eoo + ^ o en r0 = roo + ór0 .

De monopool "shift" e o is gedefinieerd op een model-onafhankelijke

wijze door het reële deel van de werkelijke energie te vergelijken

met E .(pt), de energie van de toestand voor een puntkern.

De quadrupool "shift", e 2, is strikt genomen niet model-onafhankelijk.

Voor de experimenteel waargenomen grootheid A2
e^^ = Re A2- s2 i-s

niet alleen E2 maar ook ReA2 afhankelijk van het gekozen optische

model omdat A2 berekend wordt met de golffunctie R 0 (r). Deze
Yl , Ar

model-afhankelijkheid van A2 is zeer zwak, in het bijzonder voor

ver naar buiten gelegen pionbanen, maar het is een principiële

kwestie. Deze tweeslachtigheid kan worden vermeden, als we de

werkelijke quadrupool-hyperfijn-structuur t.g.v. het gecombineerde

effect van sterke interactie en electromagnetische wisselwerking

vergelijken met de overeenkomstige hyperfijn-structuur, die verkregen

zou worden als de kern een puntlading was en er geen sterke wissel-

werking optrad. Hiertoe schrijven we de effectieve hyperfijn-

constante als volgt

Af = RtA2e2 Ar[e2(ReA2Ar)h
(147)

waarin A2
 P de electrische quadrupool-hyperfijn-constante is

voor ëen puntkern (» 2 ' fc3
A2" =e Ot27+3s(s + l)(2j + l)

met *=Mz«<(«-/+*)
2+(z«)2rl/2en J=V(/+i)

z-(z«r-i (148)

De hyperfijn-constante A2 ^ is alleen afhankelijk van Z en het

spectroscopische quadrupoolmoment Q . Het is een model-onafhankelijke
S

grootheid in het Coulombveld van een puntlading Ze. Dus de interessante
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uitdrukking bij de metingen aan de quadrupooleffecten van hadronische

atomen is

- A(2
pt)) (149)

Deze uitdrukking bevat de modificatie van de quadrupoolconstante in

het electrische quadrupoolveld van een puntlading t.g.v. de sterke

wisselwerking en de eindige kernafmetingen. De definitie is op deze

wijze wel modelonafhankelijk net als de monopoolverschuiving eo.

Deze definities veronderstellen natuurlijk een nauwkeurige en

modelonafhankelijke bepaling van het spectroscopische quadrupoolmoment

Q . Zeer nauwkeurige waarden hiervoor kunnen bijvoorbeeld worden
o

verkregen uit de hyperfijnstructuur van de intermediaire muonen banen

(voor de zeldzame aarden is dat de 5g •+ 4f overgangen, zie bijv. Nucl.

Phys. A326(1979)4l8 en Nucl. Phys. A296(1978)493 en Nucl.Phys.A360(1981)

187).

Gebruikmakend van vergelijking (148) kunnen we ook een effectief

quadrupoolmoment definiëren

Q e f f = Q Af
f f/ Al**» (150)

dat een eenvoudig experimenteel vergelijkbare grootheid definieert.

De waarde van ( Q/A2 ) is alleen afhankelijk van Z en £ (zie

vergelijking (148)).

De quadrupool-opsplitsing van de subtoestanden F van een hyperfijn-

multiplet is gegeven op pagina 142 in formule (123). Hierin ontstaat

de eerste term Aiy t.g.v. het magnetische dipoolmoment van de kern.

Dit effect is onafhankelijk van de grootte van het electrische

quadrupoolmoment Q van de kern. In pionische atomen van zwaar gedefor-

meerde kernen is deze magnetische dipoolinteractie slechts een klein

effect, dat in grootte maar ongeveer 2% is van die van het electrisch

quadrupooleffeet. De hyperfijn-opsplitsing is, op deze kleine constante
off

na, direct evenredig met A2 • Een analyse van de grootte van deze

h.f. opsplitsing zal een directe bepaling zijn van Q ,-. Uit (150)

vinden we

Q = A2
{pt) Q e f f/ A

e f f (151)

waarin ;42
P gegeven is door formule (126) en A% door (148). De grootte

van Re/l2 wordt berekend met o.a. (145) en kan in het algemeen gesteld

worden dat

Re A2 = A2
(pt) ( 1 + 6 ) (152)

waarin 6 een correctie is voor de eindige kernafmetingen. De vergelijking

(151) kunnen we dan herschrijven als
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O =
R e

(153)
(1+ 5)(Re A 2-e 2)

 weff " Vi UT Re A 2'
 weff

Voor het berekenen van de eindige kernafmetingen hebben we te maken met

modelafhankelijke eigenschappen. We moeten een keuze maken voor de

ladingsdichtheid als functie van de ruimtelijke coördinaten. Vaak wordt

voor een reeksontwikkeling naar multipolen gekozen voor

dr

Ndcf

l+exp[4(ln3)(r-c)/f]'

(154a)

(154b)

(154c)

(154d)

(154e)

De drie gebruikte parameters zijn de eerder gedefinieerde o, t en £3.

We zullen hier nader ingaan op het 5g-+4f h.f.complex in 1 8 1 T a . In het

pionisch 1 8 1Ta atoom is het 5g (£=4) niveau achtvoudig en het 4f (1=3)

niveau zevenvoudig opgesplitst daar de kernspin van de grondtoestand

J^= 7 / 2 + is. In fig.70 is de hyperfijn-opsplitsing van het 4f schematisch

weergegeven. Houden we rekening met de selectieregels voor toegestane

overgangen tussen de beide h.f.complexen zal het resulterende hyperfijn-

röntgenstralingscomplex worden samengesteld uit twintig overgangen,

hetgeen schematisch is aangegeven in fig.71.

De relatieve overgangsintensiteiten J 7 van de individuele

overgangen tussen de diverse subtoestanden kan worden verkregen door

aan te nemen dat we te maken hebben met een statische bezetting van

de begintoestanden waardoor

(155)

De vorm en positie van het h.f.complex zoals het optreedt in het prompte

y-spectrum wordt door de volgende parameters bepaald:

i. De energie van de overgang.

ii. Het effectieve quadrupoolmoment Q eff van de kern.

iii. De relatieve intensiteiten voor de overgangen tussen de
diverse subtoestanden van het h.f.complex.

iv. De energieverschuiving (shift), e o en £2» tengevolge van de
sterke wisselwerking tussen pion en kern.



1
-149-

v. De energieverbreding, To en T2, van de niveaus t .g .v . de
sterke wisselwerking.

vi . Het oplossend vermogen en lijnvorm van het meetinstrument.

De relatieve posit ies en intensiteiten zoals berekend voor het 5g-+4f

complex in 181Ta is schematisch maar op schaal weergegeven in fig.72 en

in de onderstaande tabel.

F

1/2

1keV

Scale

3/2

13/2

5/2

7/2

11/2

Without
Quadripole
Interactions

Electric
Quadrupole
Interaction
Only

Electric and strong
Quadrupole
Interactions

9/2

Fig. 70

De hyperfijnopsplitsing van het 4f niveau in pionisch tantaal,

S
De kernspin van 181Ta is 1= 7/2 en Q = 3.3 b.

S
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De parameters welke we moeten vinden uit een kleinste kwadratenaanpassing

aan het experiment zijn

a. De energie van de F=l5/z •*• l3/z overgang

b. Het energieverschil AE tussen de overgangen l*/z+l3/z en

c. De intensiteit van de ls/2+
13/2 overgang

Hiermede liggen alle overige energieën en intensiteiten van het h.f.

complex vast.

,1/2

5g 5/2
7/2

11/2

1/2

3/2

13/2

5/2

7/2

11/2

9/2

Fig. 71

Toegestane pionische rontgenovergangen in pionisch 18ITa tussen

de achtvoudige gespleten 5g en de zevenvoudig gespleten 4f toestanden.

Dit hf-complex is samengesteld uit twintig verschillende overgangen.
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ReUtiive intensities of ih« transitions of the 5g -> 41' multiplet'') with respect lo the ',* -• ',J transition

Transition

! - !
5 - i
] - }
i - i
] - i
i ~ i
S - 5
} - * ]
5-3
j — j

Relative
intensity

9.4
3.1
6.7

14.3
4.0

14.7
18.9
3.8

25.3
21.8

AE
(cV/b)

--449
- 91
- 5 1 4
- 1 5 6

345
-251

250
751
145
646

Ir

1

1

1

msiiion

3-3
3-3

s-y
. ~~* i
1 -» y
1 -• '?

*-V

Relative
intensity

3.0
38.7
22.0

18
55 4
18.9
0.7

75.7
11.8

100.0

AE
(eV bl

94t.
557
85X
701
822
664

- 2 6 6
724

- 206
(1

The energy differences are given in e V b relative to the '/ -• V transition

I 100

50

t t

J

SP R

gm s
ê SS
01 tL

ff
-2.0 -1.0 0 10 2.0 30

aE in ktV

. 7 2 • 7 n e relative positions and intensities of the transitions between the 5g nnd 4f multiplets \v>
'* . The energy scale is given by AE = 2.58 keV. The height of the lines is proportional to the

intensity of the transitions.

Om een indruk te geven van de groteorde van de diverse constanten

is in de onderstaande tabellen de interactieconstanten alsmede de

diverse bijdragen tot de energieverschuivingen t.o.v. de ongestoorde

overgangsenergieën gegeven. Uit een experimenteel gemeten energie-

verschil van 2.58±0.03 keV tussen de 15/z-+
l 3/2 en

 13/z^ll/z over-

gangen werd een Qeff=3.58±0.03 barn berekend, dat na correctie voor

de sterke wisselwerking en eventuele systematische fouten een

spectroscopisch quadrupoolmoment geeft van 3.30±0.06 b. Het experiment ,

aan 181Ta waarbij een analyse van het 5g+4f complex is beschreven is te

vinden in Nucl.Phys.A300(1978)369 en in Zeit.f.Physik A286(1978)215

voor het pionische atoom en in Nucl.Phys»A360(1981)187 voor het

muonische atoom.

In de laatste referentie worden ook metingen aan pionisch en

muonisch rhenium beschreven. In fig.73 zien we een voorbeeld van het
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Tabel voor pionisoh ._ d i v „ o c

Interaction

electric quadrupole interaction constant .•i? pi'r h

vacuum polarization per b
strong quailnipole constant i.j
magnetic dtpole hl ' constant 1,
finite si/e correction ri, + ó.

41' level

495.X eV
0.X7 eV

K7.5 eV
1 45 eV
0 .8" , ,

5g level

127.1 eV
0.12 eV
1) eV
0.35 eV
0"„

KlYects contributing lo the energy displacement with respect lo the undisturbed level energies

Interaction

electric quadrupole
vacuum polarization
magnetic dipole hi'
strong hi'.
finite si/e

(ii, /.ƒ••): 5,4, '/ '

423.0 eV
0 4 eV

- 9 . 7 eV
I) eV
0 "„

(II./,!•)• 4 , 3 , 7

1 (J4'J 3 eV

2 l) eV
- 30 4 eV

X7.5 eV
0 8 "„

- V -
93

(1.3
- O h

1
'|(
•'

In tlic 1.1st cokimn ol llie liihle are shown Ihe percentages ol' the dilTeienl elTecls on I he displacement
lor the energN difference between the '/ - ',' and the ',' -« ',,' transitions.

prompte y-spectru* afKomstig va„ pionen gestopt in een nat
rhenlun trefplaat (metallisch 2 a ,/,. d t k ). D i t ^

z~r\r ti

van het spectrum gegeven in fia 73)

r
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8000

The prompt y-ray spectrum from pions stopped in a natural Re target as measured with a large
volume Ge(Li) detector.

Fig. 73

1% van de tophoogte van de piek. Als achtergrond is gekozen voor

een stapfunctie.

Natuurlijk rhenium bevat de isotopen 18SRe (37.4%) en 187Rë (62.6%)

Beide isotopen hebben een spin e7ïï=5/2+ voor de grondtoestand. De

verhouding van de electrische quadrupoolmomenten van deze isotopen

zijn met optische resonantiemethoden bepaald op l8SQ/187Q=l.056709(17)

De experimentele datapunten zijn daarom geanalyseerd met een dubbel

h.f.complex, waarbij het ene multiplet evenredig met deze verhouding

verschoven is t.o.v. het tweede. Elk multiplet bestaat hier uit 15

leden met vaste relatieve intensiteiten, zoals is gegeven in de

onderstaande tabel.
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Fig. 74

Experimentele opstelling
voor het meten van y-
spectra afkomstig van
gestopte TT en y .

from
U channel

Target

Fig.75. Gedeelte van het

prompte y-spectrum dat te zien

is in fig. 73; het pionische

5g+4f h.f.complex in Re bij f

een energie va,n 479.255 keV.

De open rondjes is de compu-

teraanpassing aan de experi-

mentele meetpunten, aangegeven

als zwartgevulde cirkels. De

kruisjes is de met een stap-

.functie aangepaste achtergrond,

zie ook fig.76.

2250 2300
Chonn«! numbsr

Uit de h.f.opsplitsing vinden we voor rhenium 1 8 7 A | (4f)=1.163±0.010

keV, terwijl de berekende electromagnetische quadrupoolconstante is

Ä2(4f)=1.117 keV (incl. eindige kernafmetingen). Hieruit concluderen

we met behulp van vergelijking (147) dat e2=46±i0 eV is. Het effectieve

quadrupoolmoment is l8SQeff=2.31±0.02 en
 le7Qeff=2.19±0.02 b. Na
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correctie voor de sterke wisselwerking is dan volgens formule (153)
l8SQ=2.l8±0.02 en l87Q=2.07±0.02 b.

Relative intensities and energy displacements of the transitions in the picnic 5g -» 4f and
4f-»3d natural Re h.f. multiplets

Transition

i , ' _ , 11

r
1 - » ' • . '

!-.y
1 -+ Ï

!-»5

-•?
; 7

: - * 2

-»]
S

-*2
- * '

J-Jä-Ji . i

5 g -

reliitive
intensity

100
9.7

76.(1
0.5

14.8
56.1

1.0
16.0
40.1

1.3
14,0
27.6

1.0
9,2

18.4

i l i i

f

4f multiplet

leV/b)

0
-269.3

915.9
-301.3

883.8
• 883.8

990.1
990,1
386.5

1155,0
552.3

-201.5
714.4
-39.4

-621.0

«77 605

4f-»3d multipict

relative
intensity

100

15.4
67.9

1.2
22.6
42.9

2.9

23.1
24.0

4.0
19.0
10.4
3.7

13.0

n ! r

keV 'Be

J / -
(keV/b)

0

-1.1866
7.4626

-1.1866
7.4626
5 2238
8.0671
5.8208

-0.5821
6.5745
0.1716

-5.5895
0.7537

-5.0074

10'

to

i t

7300 2350
CHANNEL NUMBER —

The 477.605 keV calibration line from a 7Bc source. This photo peak was used as a calibration
standard to extract the instrumental line shape for fitting the Sg •* 4f pionic h.f. complex at 479 keV in Re.
The open circles represent the fit to the data points (black dots). The dilfcrence in the height of the
background between the right-hand and the (eft-hand side of the photo peak is taken care of by a step

function (crosses).

Pig 76.
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In muonische atomen treedt geen sterke wisselwerking op en zal de

h.f. opsplitsing van dezelfde atomaire banen geheel toegeschreven

worden aan electromagnetische effecten zoals het magnetische dipool

en electrische quadrupool moment van de kern. Daar de muonmassa

kleiner is dan die van het pion, is het muon minder sterk gebonden

aan de atoomkern, waardoor de overgangsenergie van muonische röntgen-

stralen kleiner is dan de overeenkomstige pionische röntgenstraling.

Voor het intermediaire gebied van muonische atoombanen, waar de baan

groot is t.o.v. de kerndimensies, maar nog klein is t.o.v. de atomaire

electronenbanen, wordt de quadrupool-opsplitsing beschreven met behulp

van een koppelingsconstante A2, welke het product is van het spectro-

scopische quadrupoolmoment en de veldgradient van het muon bij de kern.

De studie van zo een f g •> 4 f muonische röntgenovergang werd het eerst

uitgevoerd door Dey e.nu (Nucl. Phys. A326(1979)418) voor 175Lu.

Voor muonisch Re en 181Ta is het quadrupoolmoment bepaald op dezelfde

wijze aan het SC te CERN met een muonenbundel van 105MeV/c ( E.. =44 MeV)

en een bundelintensiteit van ongeveer 2 x 10"*y/s (zie Nucl. Phys.

A360 (1981) 187).

Omdat de overgangsenergieën van de Sg -*• 4 f ongeveer 100 keV lager in

energie liggen dan voor het pionische atoom zijn de spectra waargenomen

met een planaire laag-energetische fotonspectrometer, bestaande uit

een intrinsiek Ge-kristal met een energieresolutie van 855 eV FWHM

bij de 356.014 keV y-overgang in 133Ba (zie fig. 77 waarin de schaal

0.07 keV/kanaal is).

Omdat de spin van het muon $ is, hebben we met drie fijnstructuur

componenten te maken, zoals behandeld in de figuren 66 en 67. De drie

röntgenovergangen zijn de intense 5g96+ 4f7£ en 5g7A "*• 4fsÅ en

de zwakke 5g7& •* 4f7/z overgangen met intensiteitsverhoudingen

35:27:1.

De electromagnetische h.f. opsplitsing hangt op identieke wijze af

van de kernspin I, het muonisch spin-baan-impulsmoment, j, en de

totale spin van de subtoestand, F,als bij het pionische atoom. De

energieverschuiving t.o.v. de ongestoorde energietoestand van het

muonische atoom . wordt dan
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(156a)

(156b)

(156c)

The 356.014 keV calibration line from a '"Ba source. This pho?o peak was used as a calibration
standard to analyse the muonic 5g-»4f h.f. complexes.

Figuur 77.

De correctie t.g.v. het magnetisch dipoolmoment van de kem, de

zogenoemde M1 interactie is opgenomen in de formule (156a) en bedraagt

(157)
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waarin de Ml h.f. structuur constante Ai voor een puntkern-benadering

wordt

Ai =

en

f 3 2
i Z mi(c

m
y n3j(j + 1

( 1 5 8 )

Op dezelfde wijze worde de energieverschuiving t.g.v. de E4 interactie

als volgt uitgedrukt

waarin het spectroscopische hexadecapoolmoment gedefinieerd wordt

door

(160)

Het electrische quadrupoolmoment wordt op dezelfde wijze als de

vergelijkingen (126) en (148) gedefinieerd, waarin we de vervanging

l •> j moeten maken.

De relatieve intensiteiten en energieverschuivingen voor de relevante

muonische 5g -»• 4 f en 5/ •> 4d multipletten in 181Ta zijn gegeven in

de ondestaande tabel. In figuur 78 wordt het geregistreerde

Relative intensities of the transitions from the muonic 5g - 4f and 5f7/2 •*
ITa multiplets

Transition: 5gü / 2-4f7/2
Centroid energy (keV): 341.055
Total absolute intensity: 0.3284

F,-F,

8 - 7
7 - 6
7 - 7
6 - 7
6 - 6
6 - 5
5 - 6
5 - 5
5 - 4
4 - 5
4 - 4
4 - 3
3 - 4
3 - 3
3 - 2
2 - 3
2 - 2
2 - 1
1 - 2
1-1
1 - 0
0 - 1

relative
intensity

100
79.1
9.8
0.5

16.1
60.7

1.2
19.1
45.0

2.0
19.3
32.0

2.5
17.2
21.6

2.5
13.5
13.4

1.7
8.6
7.3

AE
(eV/b)

0
282.5
-83,9

-111,4
255.0
342.2
265.5
352.6
265.5
385.4
298.4
123,8
340,2
165.7
-26.2
206.4

14.4
-142.6

45.9
-111.2
-198.4

5B7/2-,4f5/,
345.053
0.2533

relative
intensity

100

14.4
72,9

1.1
22.9
Sft.O

2.9
26.0
31.6
4.8

24.6
17.4
6.4

19.8
7.1
7.1

12.8

6.6

åt
(eV/b)

0

-88.4
308.2

-109,5
287.1
314.7
308.2
335.6
159.5
377.8
201.6
-46.3
247.9

0
-220.4

37.9
-182.4

-161.4

5f7 / 2-4ds/2
344,935
0.0235

relative
intensity

100

14.4
72.8

1.1
22.9
50.0

2.9
26.0
31.6
4.8

24.6
17.4
6.4

19.8
7.1
7.2

12.8

6.6

AE
(eV/b)

0

-86.5
290.4

-107.1
269.8
295.9
290.4
316.5
149.0
357.7
190.2
-45.3
235.5

0
-209.4

37.1
-172.3

-151.7
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The prompt y-ray spectrum from muons stopped in a natural Ta target. The data are recorded by a LEPS detector. This spectrum only contains about
a half of the data.

Figuur 78.
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40Q
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59 9/2->4f 7/2

CENTROID 34105 KeV

I« 59 7/2 — 41 5/2

U I CENTHOID 345 OS KeV

jf j t . k f Ti CENTHOID 346 75* 18 KeV

i t

V
2400 2A50

1 r
CHANNEL NUMBER

. The muonii' 5|>WJ •• 4f7/I and 5g7/j -»4f J / 2 X-ray complexes in ""Ta. The crosses represent the lit
to the data points (black dots). The corrections due to the background are displayed by Ihe dashed line.
The y-ray at 346 keV is due to a y-ray transition depopulating : i i the 1637.1 keV level excited in ihe

""Tain ,n)'""Hf reaction.

Figuur 79.

spectrum getoond en in fig. 79 is van ditzelfde spectrum het Sg

complex vergroot weergegeven. In dit complex moet het Sg7/Z •*

4f
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345.058 keV h.f. complex gecorrigeerd worden voor de aanwezigheid

van het 5/7/2-* 4d5/> 344.935 keV h.f. complex, welke een intensi-

teitsverhouding van 9.3% t.o.v.. de 5g7£ •* 4f% heeft. De resultaten

voor de bepaling van het spectroscopische quarirupoolmoment voor

Ta en Re zijn weergegeven in onderstaande tabel. In de daaronder

Spectroscopie quadrupole moments. (?, obtained from
the h.f.s. of the 5g-»4f transitions in muonic and pionic

Ta and Re isotopes

KI I O " O",
N u c l e u s Ib) (b)

Ta 3.28±O.O6 3.3O±O.O6h)
'"Re 2.':i±O.O4 2.18*0.02
'N7Rc 2.IW±O.O4 2.07 ±0.02

"l Corrected for strong interaction effects.
h) Ref.") .

Spectroscopie quadrupole moments O in '8lTa *)

0
(b)

3.5 ±0.2
3.24*0.13
3.31 ±0.14
3.30±0.12
3.17*0.16
2.87*0.21
3.66±0.23
3.26±0.23
3.45 ±0.10
3.45 ±0.22
3.30 ±0.12
3.30*0.20
3.35 ±0.02

3.414±0.005 )
3.384*0.004 >
3.314*0.004 J

3.18*0.03
3.30*0.06
3.28*0.06

Method

n ~ atom
CEy(NaI)(0-*l>
CEy(Nal)(0-2)
CEinel. (0-»l)
CEinel. (0-»l)
Tl/2 |l->0)
n' atom, no correction
n' atom, with correction
K' atom
K alom 8j level
K" atom 7i level
rr atom 5g level
ir atom 4f level

H ~ atom, model-dependent

n atom
•n atom 4f level
li atom 4f level

Ref.

M ,

24.25.

"I
2 6 ,

" )

" )

" )
2 " )

' " )
IB,

• «,
,«,

")

present result

") F.xplanalion of methods:
Cf-: C'oulomh excitation,
III-« 11, (()-« 2), inul: to lirst, second rolational stule, inelastic scattering,
r, , .2( l - 0 ) : partial E2 half-life of first rotational slute lo ground state,
n : muonic X-ray spectra,
it : pionic X-ray spectra,
K : kaonic X-ray spectra,
h.f.s.: hyperfine structure optical spectroscopy.
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Spectroscopie quadrupole moments Q (in b) in IB5Re and '"7Re *)

I85Re

2.8 ±0.7
2.9 ±0.7
2.3 ±0.9
1.7 ±0.4
2.7 ±0.7
1.5 ±0.4
1.5 ±0.4
1.8 ±0.5
2.1 ±0.5
2.0 ±0.2.
2.1 ±0.2
2.24 ±0.11
2.26±0.11
2.5 ±0.3
2.4 ±0.4
1.92*0.10
1.99 ±0.10

2.18±O.O2
2.21 ±0.04

187Re

2.6 ±0.6
2.9 ±0.7
2.2 ±0.9
1.5 ±0.4
2.1 ±0.5

1.8 ±0.5
2.0 ±0.5
1.9 ±0.5
1.9 ±0.2
2.0 ±0.2
2.0 ±0.1
2.2 ±0.1
2.1 ±0.3
2.2 ±0.4
1.99±0.10
2.01 ±0.10
1.95 ±0.17
2.07±0.()2
2.09±0.04

Method

h.f.s. optical
h.f.s. optical
h.f.s. optical
CEy(NaI)(0- . l )
CEe~ t0-» 11
CEe" (0-»2)
C E ? (Nal)(0->l)
CEr(NaI)(0-.2)
C E e ' (0->I)
CEy (Nal)«)-»1)
CEylNaUlO-.])
CErlNal)«)-*])
CE? (NalM0-.2)
CE-y(NaI)(0-*l)
CEy (Nal)(0-»2)
CEinel. (0->l)
CEinel. (0-»2)
T,,} (1-»OI
•n atom
H atom

Ref.

3 1 ,

" )

" )
M

3 S

.IS

36

^f|

18

2«;

2*

4 I > )
4 0 ,

2 1 )

present results
present results

*) Explanation of methods: see table 7.

gegeven tabel zijn de resultaten voor verschillende meetmethoden

verzameld. Hieruit blijkt dat de spectroscopische quadrupoolmomenten

met een grote precisie van ongeveer 1% bepaald kunnen worden uit TT en

y mesische atomen.

Test van het Rotatie Model

Een nauwkeurige meting van het spectroscopische quadrupoolmoment van

een gedefromeerde kern, gecombineerd met een Coulomb-excitatie-meting

van de B(E2)-waarde voorziet in een test van de basisgrondslagen van

het kernrotatie-model. Binnen het raam van het rotatie-model is de

kern samengesteld uit een starre kern en een oneven proton dat aan

deze kern is gekoppeld. Als het oneven deeltje sterk gekoppeld is

zodat het de rotatiebeweging van de kern volgt, gedraagt de hele

kern zich als een starre rotor. Als, bovendien, de ladingsverdeling

t.o.v. eeen intrinsiek assenstelsel axiaal symmetrisch is, dan zijn

het spectroscopische quadrupoolmoment van de grondtoestand Q en de

B(E2)-waarde binnen de grondtoestand rotatieband e.an elkaar gekoppeld

in termen van het intrinsieke quadrupoolmoment Qo als volgt
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3K2 - 1(1+1)

(1+1)(21+3)
(161)

en (162)

In onderstaande tabel zijn de uitdrukkingen (161) en (162) getoetst

aan het experiment voor 175Lu

Spectroscopie ground-state quadrupole moment of l7SLu

Experiment

/j-atom:
4f-3d transition
5s-4f transition
5f-.1d transition

Atomic beam

Optical speclroscopy

0(b)

3.486(22)
3.492(45)
3.490(54)
4.67")
5.68(6) ••")
5.0 ")

Ref.

this work
this work
this work

-u)
')
')

") Without Sternheimer correction.
h) Same experimental value as in ref. 2 ' ) but different field gradient.

T A B L E

Intrinsic quadrupole moments Q« of l 75Lu as derived from different experiments (for discussion see
subsect. 5.2)

Experiment

From O. higher
muonic transitions

Coulomb excitation:
8(E2;I-»«,

B(E2;5-»yi

Muonic 3d-2p
transition (charge
model assumed)

Qo(b)

7.48(4)

7.36(7)
7.52(15)
7.36(9)
7.31(54)

7.55(17)

Ref.

this work

(34)
(24)
(34)
(24)

this work

O,,[O]/O,,ffliE2)]

1.016(11)

1.016(14)

Deze vergelijking is een toets van de axiaal-symmetrie van de ladings-

verdeling en de adiabaticiteit van de rotatiebeweging (sterke koppelings-

limiet) . Deze test berust niet op enige specifieke veronderstelling

van de ladingsverdeling van de kern.

De twee verhoudingen voor de Qo waarden in de tabel suggereren een

kleine afwijking van een met ongeveer 1.5%. Zulke afwijkingen kunnen

ontstaan door menging van toestanden behorende bij verschillende

rotatiebanden. De menging kan bijvoorbeeld ontstaan door Coriolis

interactie of door axiaal niet-symmetrische componenten in de

ladingsverdeling van de kern.
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OPTISCHE POTENTIAAL PARAMETERS uit PIONISCHE ATOMEN

Pion-Nucleus Interactie

In laag-energetische pionverstrooiing is de werkzame doorsnede voor

absorptie ongeveer 50% van de totale werkzame doorsnede, a. .. Daarom

is pionabsorptie een belangrijk aspect van de pion-kern-wisselwerking.

Uit experimentele gegevens blijkt dat de absorptie niet alleen belang-

rijk is in het A-resonantiegebied, maar ook in het niet resonante

deel van de interactie, d.w.z. bij zowel hogere als lagere energieën.

De absorptie van het TT~ is met uitzondering van het deuterium en

helium nauwelijks goed begrepen en is tot dusver alleen phenomenologisch

behandeld. De pion-absorptie is een veel-deeltjes probleem dat niet

mogelijk is aan een vrij nucleon vanwege de behoudswetten voor energie

en impulsmoment en nauwelijks mogelijk is aan ëën gebonden nucleon.

Het pion wordt in hoofdzaak geabsorbeerd aan een nucleonenpaar en

we hebben te maken met het TT-NN mechanisme. Experimenten hebben aan-

getoond dat de absorptie relatief toeneemt voor zwaardere kernen en

steeds meer gaat domineren.

Een van de zuiverste methoden om TT -absorptie te onderzoeken is de

studie van het pionische atoom:

i. absorptie is voor het pionische atoom het enig open kanaal;

ii* het pion wordt uit een discrete toestand ingevangen waardoor

we een zekere Ärselectiviteit hebben;

iii.het pioiiische atoom biedt de mogelijkheid de afhankelijkheid

van de absorptie te toetsen als functie van de kerndichtheids-

verdeling:

a. vangst uit perifere banen.

b. vangst uit diepliggende banen.

Er zijn verschillende experimentele technieken mogelijk om pion-

absorptie te bestuderen in pionische atomen:

i. uit directe observatie van de lijnverbreding van de pionische

X-straling in de atomaire cascade (T > 10 eV)

ii. uit de intensiteitsbalans van een atomaire pionische toe-

stand de breedte t.g.v. absorptie bepalen (0.1 < r <500 eV)
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'lii. uit dynamische kernpolarisatie welke ontstaat als een kern-

excitatie van de juiste multipolariteit in energie bijna gelijk

is aan de deëxcitatie-energie tussen twee atomaire pionische

toestanden;

iv. met behulp van een (e, e1 TT ) reactie waarbij een pion in een

diepliggende atomaire baan wordt gecreëerd;

v. idem als iv met behulp van de (p,p'Tr) reactie.

Als het ingevangen negatief geladen pion atomaire banen bereikt die

dicht genoeg bij de kern zijn om de korte dracht sterke wisselwerking

tussen het pion en de kern te voelen, veroorzaakt dit een verandering

zowel in de bindingsenergie van de betrokken toestand als in de

levensduur ervan als gevolg van het feit dat het pion door de kern

wordt geabsorbeerd.

Pionische röntgenstraling tussen twee mesische toestanden gedurende

het laatste deel van de cascade vertoont daarom afwijkingen van de puur

electromagnetisch berekende overgang. De betrokken toestanden

vertonen zowel een energieverschuiving alsmede een niveauverbreding

naast de natuurlijke stralingsbreedte. Deze effecten groeien zeer

snel van het ene niveau naar het volgende dieper gebonden niveau.

De toename in absorptie leidt tot een snelle afname in intensiteiten

van opeenvolgende röntgenovergangen.

Als de energieverschuiving (shift),e, en de niveaubreedte

(width),r, groot genoeg zijn voor directe observatie bij een bepaalde

overgang, zal de daaropvolgende röntgenovergang nog breder en zwakker in

intensiteit zijn.Deze omstandigheid heeft de metingen van zowel e als

r meestal beperkt tot één niveau voor een gegeven kern: de is toestand

in de lichtste kernen (Z < 11), de 2p toestand in kernen met 8 <_ Z <_ 33,

de 3d toestand voor 39 <, Z <̂  81 en de 4f toestand in de zwaarste kernen

(Z > 67).

De c en r van lichte pionische atoomkernen zijn gebruikt om een semi-

phenomenologische optische potentiaal te construeren, met termen die

de kerndichtheidsverdeling van de nucleonen beschrijven van zowel

lineaire als kwadratische vorm. In de tabellen zijn de experimentele

resultaten weergegeven van de meest recente en meest nauwkeurige
metingen voor de Is en 2p pionische banen. In fig.80is de dichtheids-

verdeling van een zware kern met de golffunctie van een 4 f pionische

baan weergegeven. Hieruit blijkt de relatief geringe overlap van de

golffuncties van het pion met de kerndichtheidsverdeling. De 3d-golffunctie

heeft een veel grotere overlap en zal leiden tot een pionabsorptie die
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Tabel van energieverschuivingen, £Oi en niveaubreedten, r,n, in
ir""-atomen als gevolg van de s-golf sterke wisselwerking>T\~ vangst uit Is baan

Kern eo
(eV)

r0
(eV)

referentie

'He

HHe
6Li
7Li

I0

Be

B

1 N

160

180

19p

2 0

2 2

2 3

Ne

Ne

Na

-4.6

34
32
44
27
50

-76

-324

-570

-1595

-2977
-2819

-3839
-3707

-5874

-9915

15030
15640

20135
20210

24460
25680

33340
32567

49930
51400

+1.6
-2.0

± 4
± 3
± 5
± 5
±20

± 2

± 3

± 4

± 9

±85
±13

±85
±26

±92

±144

±240
±100

±240
+ 100

±350
±160

±500
±140

±710
±260

36
28
42
65
89

45

195

195

591

1590
1780

1790
1720

3140

4340

7640
7940

8670
6540

9400
10120

14500
15430

7
7

14
12
67

± 3

± 12

± 13

± 14

±110
± 30

±120

+ 80

±120

±240
±490
±300

±700
±310

±1500
± 740

±3000
± 430

12650 ±3390

10300
12000

±4000
±1200

b
o
d
e
f
b

g

g

g

i
h

i

h

i

i

^

J
i
«7
i
k

I
m

m

i

fe

a
b
c
d
e
f

J.Bailey ea
G.Backenstoss ea
I.Schwanner ea
R.Abela ea
G.R.Mason ea

Phys.Lett. 850,403
NP A232, 519
Phys.Lett. B96,268
Phys.Lett. B68,429
Phys.Lett. B74,179

W.W.Sapp,Theais William&Mary 1974

9
h
i
å
k
I
m

G.Backenstoss ea NP B66,125
A.Olin ea NP A360,426
Tauscher ea Phys.Lett.B5^413
in: E.Shera NP A335, 75
A.Olin ea NP A312, 361
M.Eckhause NP B44, 83
Olaniyi ea Versailles 1981
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Tabel van energieverschuivingen, eo, en niveaubreedten, To» in ïï~-atomen

als gevolg van de sterke wisselwerking bij vangst uit de atomaire 2p haan.

Kern eo.
(eV)

To
(eV)

referentie

i o

'He
JBe

B(nat)
B

C(nat)

TH (nat)
16,

1 8 Q

19P

2 3Na

Mq(nat)
2 "Mg
2 6Mg
2 7A1

Si(nat)

3ïp

S (nat) .

32S

Cl(nat)

A (nat)

K (nat)

Ca(nat)
-°Ca

"2Ca
"3Ca
""Ca

"8Ca

Ti(nat)
*6Ti
"eTi
50Ti

Cr(nat)

4.1 ±

30 ±

71 +

109 ±
133 ±
130 ±

240 ±
201 ±
212 ±

288 ±
308 +
288 ±

366 ±
390

619 ±
635 ±
485 ±
547 +

870 ±

825 ±

1500 ±

1929 ±
2060 ±
1876 ±
1937 ±
(1897)
(1694 ±
(1699 ±
1606 ±
(1606 ±
(1423 ±

2440 ±
X

X-168 ±
X-495 ±

2740 ±

3110 ±

2.3

3

18

9
1.2
2.0

3.4
9
23

3.4
10
150

31
100

21
16
25
90

150

100

180

14
180
150
25

39)
38)
13
34)
34)

200

42
70

200

250

(7.2

0.16

0.27
0.32

1.02

2.1

4.7
11
3.8

± 3.3)

± 0.03

± 0.04
± 0.06

±0.29

± 0.3

± 0.8
± 6 '
± 0.7

11.2 ± 1.9

34.6 ± 7.6

95
76

102
120

181
192
180

430

635
422
500
790

830

1170

1450

1590
2000
2230
1692
1640
1650
1700
1652
1640
1640

2890
2390
2620
2150

3660

4460

4-1

±

4-1
4-1

4-1
4-1

4-1

14
-

4-1

14
-

4-1
+1

+1
4-1

+1
4-1

14
-

44
4-1

±
±

1+
14

-

+

+

1+

±

+1
4-1

+

7
7

19
7

15
9
80

150

145
18
40
140

250

170

150

23
250
120
63
110
150
140
38

120
110

250
150
150
270

250

350

a

n
n

n

n

n
b
n

o
n

o
n
o
d
d

d
e

f
d
e

f
f
h

d
e
9
3

h

i

h

e
h
3
k
I
I
I
k
I
I
h
I
I
I

h

h
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vervolg Tabel e o en To voor pionvangst uit de 2p baan,

Kern EO
(eV)

r0
(eV)

referentie

ss

59

Mn

Fe(nat)

Co

7 5

Cu(nat)

Zn(nat)

Ge(nat)

As

3870

4368

5070

6840

6670

6440
7000

550U ±

4600 ±

250

88

350

700

240

330
1400

900

900

6380

6870

7370

12700

11400

± 400

± 210

± 700

± 3000

± 800

12400 ± 1400
15600 ± 4000(1400)
18500 ± 2500

14500 ± 4000(1400)

h

e

h

h

e

e
h

m

m

a) Backens to s s e.m.
b) von Egidy e.m.
0) Böhm e.m.
d) Kiv 'anov e.m.
ej Bat ty e.m.
f) Egger
g) Kaeser e.m.
h) Poets e.m.
1) Daniel e.m.
3) Tausoher e.m.
k) Batty e.m.
I) Power's e.m.
m) Abela e.m.
n) Kooh e.m.

Nual.Phys.
Nuet.Phys.

A2S2(1974)bl9
A232(1974)511

Phys.Rev.Lett. 38(1977)215
Sov. J.Nuol. Phys. 26_(1977)685
Phys.Rev.Lett. 40(1978)931
Thesis, CERN Int.Rep. NP-73-20-1973
Helv,Phys.Acta 49(1976)186

26B(1968)3313648
A275(197S)369
62B(1976)413
81B(1979)16S

Phys.Lett
Z. ƒ'.Phys.
Phys.Lett
Phys.Lett
Bud.Phys
Z. ƒ'.Phys.
Phys.Lett

A336(1980)475
A282(1977)93
29B(1969)140

Tabel over maximale niveaubreedten uit dynamische kernpolarisatiemetingen.

Kern baan r
max
(keV)

referentie

1 o

11
RU

°Pd
15 0Sm

3p

3p

4d

l 1 5

£21 otp

o) M.Leon in Pvoo.Lampf Summerschool on Nuclear Structure 1977

p) Dubach e.m. Phys.Rev. 020(1979)725
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Experimental and theoretical strong interaction monopole shifts eo and widths To
for pionic Af and 3d levels with respect to the theoretical point-nucleus value

Nucleus

16iHo

1 MEr

Yb

" 5Lu

"*Lu

'"Hf

ie.Ta

Re

Pb

JOSBi

ce (4f) (eV)

Exper.
value*-!

295 * 80
285 i 8
242 i 18
264 * 30

360 1 25

400 t 30

597 ± 70

564 ± 2

522 ± 15

549 ± 100

578 t IS
723 i 15
552 i 25

709 i 40

1710 ± 20

1830 i 150

1870 ± 60

5320 ± 250
5190 ± 200

Theoret.

I

231

403

407

524

526

680
682

1794

4291

II

240

415

410

539

540

700
702

1850

4049

values**)

III

248

434

438

568

S72

743
746

1959

5062

IV

258
248

307

401

455

532

582

562

1940

T. C4f) (eV

Exper. values from

line shape

190 i 40

148 i 25
172 ± 28

220 ± 30

170 i 120

200 i 70

255 i 57

355 i 34
362 i 25

547 i 50

1174 i 45

1157 t 70

1240 t 140

4050 ± 860
3650 ± 650

rel. int.

211 + 10*

231 i 34

297 1 I]

477 t 42

1343 ± 155

Theoret.

I

132

243

322

328

428
433

1216

3905

II

140

256

335

342

442
447

1228

3709

values

III

147

276

378

383

517
522

1484

4964

**)

IV

141

157

214

349

1284

Ref.

7, 8
6
18
5
10

16

18

7, 8
10

6
10

6

4
9
6
S
18
10

•••)
10

17, 18

4
9
17, 18

19
17
9

Nucleus

13'Ba

"•»Ce

"•'Ce

"••Nd

15°,\d

. '"Ho

16 «Er

Yb

'"Ta

Re

1 "Bi

Exper.
value*)

5.10 i 0.27

6.57*0.29

6.75*0.33

7.18*0.32

7.07*0.22

14.0 ±3.0

14.2 i 1.4

13.7 i 2.0

10.2 2 1.0
14.4 i 1.2

11.1 i 1.0

10.6 i 1.3

s o(3d)

1

5

7

7

8

8

14

21

21

24
25

34
34

(keV)

fheoret. values

.92

30

34

48

13

2

2

6

3
1

S
6

II

5.92

7.46

7.33

8.29

7.60

12.3

17.9

18.0

20.4
21.2

28.2

III

6

8

8

9

9

17

26

27

31
32

47
47

.79

.13

.37

75

61

3

9

4

6
S

6
7

..)

IV

14.

16.

18.

22.

4

4

6

4

Exper
value

4.3 ±

5.6 *

6.5 t

8.8 t

9.2 i

17.0 t

0

1

0

1

1

4

19.5 ± 13

24.4 i

17.7 ±
19 t

16.8 *

25.4 t

9

3
5

2

5

.9

.0

.9

.2

.1

.0

.0

.0

.3

.0

.3

5

7

7

9

10

23

41

42

50
SO

90
90

To(3d)

I

.8

.5

.6

.8

.0

7

9

8

2
8

5
5

fkeV)

fheoret.

II

S

7

7

9

9

22

38

38.

45
45.

79.

.8

.5

.6

.6

.6

2

2

o

2
7

4

values**

III

6

8

8

8

11

27

49

SO

60
61.

109.
109.

.8

.5

.6

.6

.8

5

9

8

9
6

8
9

)

IV

22

23

29

40

.7

.8

.0

.1

Ref.

19

19

19

20

20

18
JO

18

18

9
17, 18
10

,..)

10

9
10

*) All values in this column have been corrected to a shift with respect to the point nuclear
value.

**) Ihe calculated values for columns I, II, and III use the set of parameters given in Nucl. Phys. A326< 1979)401
whereas colinn IV is taken from the references in the last column.

•") This paper.
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Fig, 80. De ladingsverdeling van de kern (Z=70) en de overlap
met de golffunctie van een 4f pionbaan.

Optical-potential parameter sets, used (o calculate the strong interaction level shifts and widths, and the
parameters for a deformed Fermi charge distribution

m.
Re fl,,
ml*

lm fl,>
m'*

Co

ml' M i *
Re O, \m C\x

-0.0293 -0.078 0 0.0428 0.227 0.18
-0.017 -(1,13 -0.0475 0.0475 (1.255 0.17
-0.0293 -0.078 0 0.0428 0.172 0.22

set I *)
set I I *)
set 111 r)

1
1
0

(1.076
0.090
(1.036

Optical •parameters behorende bij de tabel op pagina 268
noodzakelijk voor het berekenen van de theoretische waarden.
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ongeveer 50* zo groot is als die van de 4f baan in bijvoorbeeld 1B1Ta.

Resultaten voor absorptiebreedten verkregen uit dynamische kern-

polarisatiemetingen voor 10l*Ru, 110Pd en 150Sm zijn te vinden op pagina

167 in een tabel direct achter die van de 2p shifts en widths. Enkele

experimentele resultaten voor de 3d en 4f shifts en widths samen met

de theoretische voorspellingen voor e o en r o zijn te vinden in aparte

tabel op pagina 168, De bij deze laatste tabel behorende optische model

parameters zijn gegeven in klein tabelletje op pagina 169. Grafisch

zijn de experimentele waarden voor e o en r o voor de diverse atomaire

banen weergegeven in de figuren 81-86.

Een van de belangrijkste redenen voor het onderzoek aan pionische atomen

is vanwege de informatie welke verkregen wordt over de pion-kern wissel-

werking bij een kinetische pion-energie welke essentieel gelijk is aan nul.

De hoge precisie waarmede gemeten kan worden maakt de methode zeer aan-

trekkelijk (zie de tabellen over eo en r 0).

Het belangrijkste deel van het systematische gedrag van e o en To als

functie van Z, is afkomstig van de variatie in grootte van het atoom met Z.

We zullen hier trachten de Z-afhankelijkheid met simpele argumenten te

beredeneren. De normale schaalfactor voor energieën in het Bohrse atoom

is E i Z2; de bindings- en overgangsenergieën varieren relatief

langzaam met Z.

De stralingsovergangswaarschijnlijkheden van de meeste röntgenstralingen

zijn die van dipool-overgangen. De T , heeft dan de dimensie:

1(lengte)2x(energie)3|, dwz:

Trad " B*( El ' El)3 " Z" (163)

daar
B « Z"1 en (E2 - E\) « Z

2

- De sterke wisselwerkings effecten hebben meestal een veel sterkere Z-af-

hankelijkheid. Veronderstel dat de sterke interactie beschreven kan

worden met een rechthoekige put-potentiaal VQ tot aan de rand van de kern

met kernstraal R en dat de theorie ruwweg gebruikt kan worden. Dan is de

golffunctie, $ «, dicht bij r=0 gedomineerd door de centrifugaalbarriëre.

Uit dimensieoverwegingen moet de golffunctie de vorm hebben:

De complexe energieverschuiving åE ^ = e ^ - iT ^/2 is dan

F1 «r/
AE «

72 A*
Daar R « A1/^ is en we kunnen stellen dat A « Z wordt
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2s sterke interactie niveaubreedten, VQ, in TT -atomen

Fig. 81
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2p s t e r k e i n t e r a c t i e n i v e a u b r e e d t e n , T Q , e n s h i f t s , E Q , i n i r ~ - a t o m e n

1 H 1 1 \ * l * » > > t > i i t l

Fig. 82
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Fig.85. Absorptiebreedten gemeten voor pionvangst uit de 4f baan.
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Fig.86.e gemeten voor de pionische 4f baan.
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LE , cc (ZA^)(xl+li - z*
%+*)/% (165)

fl SC

De machten in Z voor verschillende toestanden wordt dan (in de praktijd

is £=n -1 ) :

£ macht van Z

0

1

2

3

4

62/a

9Vs
12

Het gevolg van deze extreem sterke Z-afhankelijkheid in hogere toestanden

is dat voor deze banen de E o en To moeilijk waarneembaar zijn voor lage Z.

Als ze waarneembaar worden groeien ze zeer snel als functie van Z.

Een relatie tussen (complexe) energieverschuivingen en verstrooiingslengten

in pionische atomen is als volgt in te zien. In het pionische atoom is

het TT~ zwak gebonden in het Coulombveld van de kern. De Bohrse banen zijn'

in het algemeen zeer groot in vergelijking tot de kernstraal. Het pion

bevindt zich in een toestand met een goed gedefinieerd hoekimpulsmomentum,

l, ten opzichte van de kern en heeft een negatieve energie E
no>

 H e t is

duidelijk dat fysisch de interactie van het pion met de kern die van

elastische verstrooiing is. Wat betreft de eigenschappen van kernver^

strooiing, die een langzame variatie met de energie vertoont, moet het

mogelijk zijn de energieverschuiving en de niveauverbreding te correleren

aan laag-energetische elastische verstrooiing voor dezelfde £-toestand.

Het ir -mesische atoom moet een natuurlijke analysator zijn voor fasever-

schuivingen in pionverstrooiing.

Het meest opvallende feit uit de tabellen voor e o en To is dat de Is-

shifts repulsief zijn, terwijl de 2p-shifts (en hogere banen) attractief

zijn. Dit legt onmiddelijk een restrictie aan op de gebruikte optische

potentiaal, welke voor de pion-kern interactie geldt, dwz. dat deze een

niet-lokaal karakter moet hebben. De meest toegepaste optische potentiaal

in dit verband is die welke door Ericson en Ericson in 1966 werd ingevoerd.

Deze optische potentiaal zijn we al eerder tegengekomen op paginas 25a,25b

en 143 (zie vergelijking 129). Deze potentiaal bevat zowel een lokale

term t <?OJ,die s-golf interactie genoemd wordt en is gegeven in vergl.

(129a) als een niet-lokale term, beschreven door de tweede term in de

potentiaal. De functies a(r), die tussen V s staat en q(r) zijn in

principe willekeurige functies van r. Daar de potentiaal moet voorzien

in absorptie zal hij complex zijn. Met behulp van multiple verstrooiings-

theorieën kunnen q(r) en air) worden gerelateerd tot ds ir.V-verstrooiings-

lengten en ir-productie amplituden. Hierdoor wordt q(r) genomen als een

functie die lineair afhangt van P~,en p , daar we te maken hebben met
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absorptie die geassocieerd is met een twee-nukleon process is hij

proportioneel met p2. Soortgelijke argumenten gelden voor a(r>) , maar

om te voorzien in niet-lineaire massa-effecten geproduceerd door het

effectieve veld karakteristiek voor dipool-verstrooiing (het Lorentz-Lorenz

effect in diëlectrica) is een additionele parameter E, geïntroduceerd.

De termen bo»b\tco en <?i in de vergelijkingen (129) zijn daarom

standaardcombinaties van de -nN s-golf verstrooiingslengten van het vrije

pion aan nukleonen:

a = -0.092(2)x m~1 (166a)
ïïtt ïï

en a = 0.083(2)x m"1 (166b)
volgens de volgende formules

2>o =kiavn + a ) = -0.009(2) xm^1 (167a)

bi =h(avn - avp) = -0.0873(2)xm-i ( 1 6 7 b )

Analoog aan het lokale gedeelte van de potentiaal zijn <?o en c\

gemiddelden van de p-golf -nN-verstrooHngsvolumens:

O = 0.209(5)xm~3 (168a)

ei - 0.l77(3)xm-3 (168b)

We merken op dat b\ »bo is, waardoor het reële deel van q(r) gedomineerd

wordt door de term bi(p -p ). Dit heeft weer tot gevolg dat er een

sterke onderdrukking van de s-golf wisselwerking ten opzichte van de

p-golf interactie optreedt.

Voor de p-golf verstrooiingsvolumens merken we op

co + ei = 0.386(öjxm^3 (169a)

ö0 - öj r 0.032(6)xW7r
3 (169b)

Dit betekend voor het reële van de p-golf interactie a(r) dat deze

gedomineerd wordt door de neutronen in de kern. Het is een experimenteel

feit dat alle energieverschuivingen van atomaire niveaus in het ÏÏ -atoom,

behalve die van de is banen, hoofdzakelijk door dit deel van de optische

potentiaal wordt veroorzaakt} conclusie

i) een sterke onderdrukking van de s-golf interactie in het voordeel

van de p-golf wisselwerking

ii) de p-golf wisselwerking wordt gedomineerd door de neutronverdeling

in de kern.

Punt (i) is bevestigd experimenteel behalve voor de lichtere kernen met

Z< 11.
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Om te komen tot de optische parameters zoals gegeven in de tabel

onder figuur 80 op pagina 169 zijn kleinste kwadraataanpassingen

tussen de experimenteel gemeten e en r voor een selectief aantal Is

en 2p niveaus en de theoretische berekeningen hiervan met bedoelde

parameters in de optische potentiaal gedaan. Een eerste aanzet hiertoe

werd door Krell en Ericson(Nucl.Phys.Bll(1969)521) en later door

Tauscher (Proc. Int .Sem. "iT-meson nucleus interactions" »Strassbourg 1971,

p. 1-45) en meer recent door Friedman en Gal(Nucl.Phys.A345(1980)457),

Strieker,Carr en McManus(Phys.Rev.C22(1980)2043) gedaan.

Sterke interactie effecten uit dynamische kernpolarisatie in ïï-atomen.

Kernresonantie effecten hebben zeker te maken met de individuele

kernstructuur van een bepaald isotoop. Deze effecten kunnen optreden

tengevolge van Coulombexcitatie van een kern gedurende de atomaire

cascade van het pion. Het bestuderen van deze effecten werd voor het

eerst voorgesteld door Leon(zie bijv. Nucl.Phys.A260(1976)46l). Hij en

zijn medewerkers hebben laten zien dat dit soort metingen kunnen bij-

dragen tot de kennis over de pion-kern interactie.

De kernresonantie in pionische atomen is veel zeldzamer voorkomend

in pionische als in muonische atomen, omdat de muonen zeer dicht bij

en zelfs binnen het kernvolume komen, terwijl het pion in een stadium

dat zijn golffunctie nog ver buiten de kern is, geabsorbeerd wordt.

De dynamische kernpolarisatie houdt in dat we een pionisch atoom

zoeken waarbij de kernexcitatie-energie van de juiste multipolariteit

bijna gedegenereerd is met de deëxcitatie-energie van een atomair

pionisch niveau. Een voorbeeld is gegeven in fig.87 voor 48Ti. Soort-

gelijke verschijnselen doen zich voor in M 2 C d met de 5g-+3d,E2 overgang

Fig.87. Een voorbeeld van dynamische

kernpolarisatie in pionisch 't8Ti, De

energieën van de kernniveaus en de

atomaire pionische toestanden zijn

gegeven in keV. De (3d,0 ) toestand

is bijna gedegenereerd met de (Is,2 )
Nucleor Atomic . , -, , , . , . _

toestand, hetgeen aanleiding geeft tot

2 ' (983)

(0)

izT' een geïnduceerde breedte van het bovenste

niveau tengevolge van de Is bijmenging.

De intensiteit van de "3d"-+2p n-röntgen

overgang is experimenteel gemeten.

en in
 110Fd voor de 4f->3ptE2 overgang. In

 110Pd is de E(2+}=373.8 keV

terwijl de E.(4/-*-5p)=377.7 keV is. De betreffende niveaus zullen gaan
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mengen waardoor we hopen de eigenschappen van de gebonden pionische

toestanden te kunnen waarnemen, in het bijzonder als deze laatste een

verborgen niveau is dat normaal gezien niet gepopuleerd wordt vanwege

het feit dat pionabsorptie optreedt alvorens dit niveau door het pion

bereikt kan worden. De te meten grootheid in zulke gevallen is de ver-

zwakking van de stralingsintensiteit van de bestreffende röntgenovergang.

De intensiteit van deze overgang, zal zwakker zijn dan voor een naburig

isotoop, vanwege de geïnduceerde sterke absorptiebreedte tengevolge van

de menging met het verborgen niveau. Dit verborgen niveau zal typisch

een A£=2 hebben in vergelijking met het beginniveau. Daar de sterke

wisselwerkingsabsorptiebreedte snel toeneemt met afnemende Z, zullen

zelfs kleine bijmengingen van een verborgen niveau leiden tot aanzien-

lijke verzwakkingen. De hierboven als voorbeelden genoemde isotopen
112Cd, 110Pd en "*8Ti vertonen ruwweg verzwakkingen van respectievelijk

50%, 20% en 2%. We schrijven |i> voor de toestand van het pion in de

atomaire toestand met quantumgetallen n,i en de kern in de grondtoestand

(we beschouwen hier eenvoudigheidshalve alleen even-even kernen). De

energie van deze toestand is (Ei - hiTi) op dezelfde wijze is \2> de

toestand met het pion in n\V waarin £' = £-2 en de kern in zijn 2 +

toestand. Storingsrekening leert ons dat we hebben

|l')=(l-a2)1/2H)+«l2>, (170)

Het bovenste atomaire niveau heeft nu een geïnduceerde hadronische

breedte door menging met de laagste toestand welke voldoet aen voor |a|<<l

r/^rj + r,.,,, riwt=\ai*rt. (171)

Ook als a klein is kan de geïnduceerde breedte belangrijk zijn t.o.v.

Ti an de stralingsbreedte van de bovenste toestand. Typische waarden

voor de niet-diagonal e matrixelementen zijn <2|H'|l> ^ 0.1 keV, terwijl

voor een lagere p-toestand, r 2 ^30 keV >>Ti is. Dus als |Ei-E2|<<r2 is

de mengingscoefficient zeer klein a^O.01, en hebben we r. ,̂  1 eV. Deze

waarde is typisch van de grootteorde van de hadronische breedte van het

bovenste niveau en misschien 10% van de stralingsbreedte. Dientengevolge

zal de intensiteit van de röntgenovergang vanaf het bovenste niveau met

ongeveer 10% worden verzwakt.

Voorbeeld: »»•Pd ^ < 3 P > 2 + | H ' | 4 f , 0 + >

a = E(4f,0 +) - E(3p,2+) U 7 2 )

de gemengde 4f toestand heeft dan een geïnduceerde breedte van
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alhoewel deze geïnduceerde breedte veel kleiner is dan r, is het

ongeveer van dezelfde grootte als de stralingsbreedte van de 4f+3d

overgang.D.w.z. dat deze overgang zal worden verzwakt door deze

geïnduceerde absorptiebreedte. Dit effect kan eenvoudig worden waar-

genomen door de intensiteiten van de röntgenovergangen van een 110Pd target

te vergelijken met een "normaal" isotoop bijv. 108Pd target, die een E~+

energie heeft welke veraf van de resonantieënergie ligt. Door dan te

normeren op een overgang die hoger in de cascade is gelegen,bijv. de

5g-*-4f overgang kunnen we de volgende verhouding van de intensiteiten

definiëren

\l(4f 3d )/ I(5g 4f )|,io
R(H0) = (174)

\l{4f 'ód )/ I(5g 4f ) | J O S

De verzwakking is A=l-R=(19.4±2„8)% voor ll0Pd, Zo lang we de twee

targets van verrijkt 108Pd en 110Pd materiaal maar identiek aan elkaar

maken, vervallen alle onplezierige correcties voor absorptie van v-straling

in de dikke targets, detectie-efficienties enz. uit bovenvermelde

intensiteitsverhoudingen hetgeen het experimenteren gemakkelijk maakt.

Voor het berekenen van het effect moeten we het quadrupool-matrix

element <H'> kennen, de sterke interactie energie shift en breedte van

het verborgen (in dit geval 3p) niveau weten en de kernexcitatieenergie.

Het is de moeite waard de formule voor <2|H'|l> in de afwezigheid van

effecten ten gevolge van eindige kernafmetingen te berekenen. Het

quadrupool gedeelte van het Coulombveld geeft

^fin,(^n ; l- ;(>-). (175)

waarin R . de radiële golffunctie voor de pion-atomaire toestand.

Het collectieve karakter van de kernovergang wordt in rekening gebracht

in het matrixelement via de B(E2)-waarde, welke in het algemeen zeer

goed bekend zijn uit andere experimenten. Een belangrijk punt is dat

de overlap van de pion-golffuncties ook in rekening wordt gebracht bij

het vaststellen in de overgangssterkte. In vele gevallen zal de pion-

overgang plaatsvinden van een cirkulaire baan n=£+l naar een niet-cirkur

laire baan n'=n-l, ü'=SL-2. De integrand in (175) heeft dan een knoop en

een belangrijk deel valt tegen elkaar weg in de integraal.

Voor een eenvoudig model voor de sterke menging, nemen we het algemene

collectieve-model voorschrift aan van het vervangen van de massadichtheid

p(r) door de overgangsdichtheid r(dp/^p)ï„lü) in de pion-optische

potentiaal. Indien we de kerndichtheid benaderen als een uniforme ver-
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deling tot aan een straal R, is de s-golf optische potentiaal

Vopt=VsQ(R~p^ m e t e e n e m P i r i s c n bepaalde sterkte
De sterke interactie mengterm is dan

V8 -0.076-0.OSi fm'-l

Ook hier komt het collectieve karakter er in via de B(E2)-waarde, die

proportioneel is met de amplitude van de vibratie. Bovendien doordat de

overgangsdichtheid een maximum heeft aan de oppervlakte, zijn de pion-

golf functies berekend ter plaatse van de kernstraal. Daar de relevante

piongolffuncties grotendeels zich buiten het kernvolume bevinden (anders

zou de absorptie de pion cascade vroegtijdig beëindigen), zou de sterke

menging in verhouding belangrijker zijn voor kleinere pion baanimpuls-

momenta en voor het bijmengen van niet-cirkulaire atomaire piontoestanden.

De vergelijkingen (175) en (176) geven niet-diagonale matrixelementen

zoals gegeven in onderstaande tabel. Echter dit is niet het einde van

Off-diagonal matrix elements for the electromagnetic and strong interaction.
The atomic levels mixed are Indicated; the nuclear levels are always the 0* ground state and
the 2* first excited state.

(keV) (keV)
yCdJ&sisuïlliV
(2ÏH' I l T I

<8Ti(3rf—Is)
tlsPd«4r — Sp)
U2Cd(5A'— 3d)

-0.182
0.128

-0.094

0.142
0.042
1.86 x

0.05
1.76
1

het verhaal, daar de p-golf optische potentiaal ook een groot effect

heeft, alsmede de eindige kernafmetingen, isomere verschuivingen, kern-

toestanden die zich bevinden boven de quadrupooltoestanden kunnen

belangrijk zijn, enz. Om al deze effecten te omvatten verwijzen we naar

het overzichtsartikel van Dubach e.m.(Phys.Rev. £20(1979)725).

In figuur 88 is voor 10l*Ru, llDPd.en 150Sm grafisch weergegeven hoe

-10

Fig.88a Pig.88b
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Fig. 88 a„b en o.

De airkels geven oontouven aan van

vaste waarden voor de verzwakking(in %)

voor respectieve 10"i?MJ
 il0Pd en :so5m.

Het gearceerde gedeelte geeft de experi-

menteel bepaalde grenzen weer. De een-

heden langs de assen zijn: de sterke

interactie "shift" e en de sterke

interactie breedte weergegeven door

Y = *r.

Fig. 88c

de verzwakking afhangt van zowel de shift, e, als van de halve absorptie-

breedte y= %r. In deze figuur zijn contouren getekend voor een vaste

verzwakkingsfactor (in % ) . Daar de breedte en energieverschuiving (shift)

van de begintoestand te verwaarlozen zijn t.o.v. die in de eindtoestand

kunnen we de experimenteel maximale waarde zo aflezen uit de figuren.

Het blijkt dat (F, ) < 21 keV terwijl de theorie een breedte van 30 keV
jp exp ~

voorspelt. We zien hier een soortgelijke discrepantie tussen experiment
en theorie in

r3d in

verklaard.

*Pd als wordt gevonden voor de T in r2 in 75As en
1 8 1Ta, Re en 2 0 9Bi. Dit verschijnsel is theoretisch nog niet

Is er een anomalie in de pion-kern wisselwerking?

De pion-kern wisselwerking is repulsief in de Is toestand en attractief

in de 2p„ 3d, 4f.... toestanden, volgens de experimenteel verkregen

resultaten. De afstoting in de Is toestand is afkomstig van de s-golf

•nN verstrooiing, "de aantrekkingskracht in hogere toestanden van de

attractieve p-golf interactie. Hogere golven zijn onbelangrijk doordat

zij verwaarloosbaar klein blijken te zijn.

De waargenomen shift voor de 2p-toestanden is een monotoon stijgende

functie met Z tot aan Z=30. Voor hogere Z blijkt de curve door een

maximum te gaan (zie fig.82) om daarna verder af te nemen en weer

negatief te worden als de kernstraal toeneemt. De oorzaak hiervan is het

volgende: voor een voldoende kleine kern zal een pion dat in een relatieve

p-toestand t.o.v. de kern is, zich ook overwegend in een relatieve

p-toestand t.o.v. de individuele nukleonen. zijn. Voor een grotere

kernstraal kan het pjon zich in toenemende mate in een relatieve

s-toestand t.o.v. de nukleonen bevinden en dus de repulsieve interactie

van deze toestand ondervinden. Er kan daarom een kritische waarde zijn

voor de kernstraal waarbij de attractieve en repulsieve krachten elkaar
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net in evenwicht houden (zónder een resulterende interactie). Een zeer

simpele maar in essentie korrecte afschatting van de kritische kernaf-

metingen kan als volgt worden gemaakt: de pion-kern interactiesterkte

is bij benadering gegeven door de verwachtingswaarde van de TT#

verstrooiingsamplituden aan Js individuele nukleonen in de kern. In de

praktijd is alleen s- en p-golf TTN verstrooiing van belang. Voor een

enkel nukleon en een vlakke golf hebben we

exp (ifc.æ) = l+ifc«x+ (177)

De interactiesterkte is dan

I = a + 3a„k2 + (178)

waarin ao en a de irtf s- en p-golf verstrooiingslengten zijn. Voor des p
gebonden golffunctie $(r) moeten we de juiste s- en p-toestandsbijdragen

voor de individuele nukleonen nemen. In de buurt van een punt r is dit

onmiddelijk verkregen door de vergelijking van een vlakke golf expansie

met een Taylor reeks voor de golffunctie:

+ .... (179)

Met een kerndichtheid p(r) en een gemiddelde verstrooiingslengte

(180)

ët en a , is de interactiesterkte voor A-deeltjess p

V ~

De parameters "a en ~ä moeten worden geïnterpreteerd als de effectieves p
irtf verstrooiingslengten in de kern. Het is duidelijk uit de uitdrukking

voor de interactiesterkte I A dat de resulterende interactiesterkte

repulsief danwei attractief kan zijn, afhankelijk van de relatieve

grootte van de integralen die $2 en (V^)2 bevatten, daar äo en ~ä_
s p

tegenovergestelde tekens hebben. Deze integralen hangen sterk af van

hoekimpulsmoment en kernstraalgrootte.

Om een inzicht in deze afhankelijkheid te krijgen moeten we de

massaverdeling uniform nemen tot aan een straal R en de piongolffunctie
£

$(3?) a r J. over de kerndimensies. Dit zijn natuurlijk grove vereen-

voudigingen in vergelijking met de echte situatie. We bepalen de

kritische straal R, waarvoor attractie en repulsie elkaar in exact

evenwicht (I.=0) houden door een elementaire integratie vinden we:
(181)

zodat

s - -=** t (5 *+3J (182)
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De kritische straal is een functie, die sterk afhankelijk is van het

hoekimpulsmoment,£. Het is duidelijk dat hoe hoger £, hoe groter de

kritische straal. Met "ö. en cL empirisch bepaald leidt dit tot de
s p

volgende voorspelde kritische stralen: Rj= 6 fm, R2= 11 fm en R3= 15 fm,

dat overeenkomt met A^IOO, A^250-350 en A^IOOO. Dit laat zien dat voor

realistische kernen het effect alleen waarneembaar is voor i=l en

mogelijkerwijs voor 1-2. Een meer gedetailleerde numerieke analyse op

een minder simplistische wijze laat zien dat dit effect zou moeten

optreden voor Z=36 dwz. A=80(ongeveer). In feite hebben experimenten

(vb. Leon e.m. Phys.Rev.Lett. 2 Z U 9 7 6 * 1 1 3 5 e n Abela en e.m. Z.f.Physik

A282(1977)93) aangetoond dat å\t het geval is voor kernen tussen 75As en1 1 0 Pd. Abela e.m. toonden aan dat de
'2p

als functie van Z een maximum

vertoont voor Z=30 en daarna afneemt als gevolg van een toenemende

bijdrage van de s-golf interactie. Leon e.m. toonden aan dat e3 voor
110Pd al negatief geworden was, e7 =-16±5 keV, zie ook fig.89. Een

óp

interactie die verandert van een attrac-

tieve in een repulsieve als functie

van de kernafmetingen is ongewoon

in de kernphysica. Daar de amplitude

zelfs in Bornbenadering van teken

verandert, is de aard van dit effect

geheel verschillend van de bekende

verandering van teken voor de neutron-

verstrooiingslengten aan een kern-

resonantie (anomale dispersie).
Fino' ?? Attenuation contours in the A£ plane for pion- interessant is dat de energie
ie IK'Pd (soe Ref. 2). The e is Ey ' /i-3/>-EV-/iV •
while the y is u ^ *rtf)/2=- r^/2. The broken curve v e r s c h u i v i n g e n i n 3d e n 4f t o e s t a n d e n
comes from setting the real phunumenologicnl potential
parameters to zero while varying the imaginary ones; b i j n a g e h e e l a f h a n k e l i j k z i j n Van

-10 30

de p-golf iTtf-wisselwerking (afgezien
point is the predicted value while the circle to the right v a n d e 3 d - s h i f t s i n h e e l z w a r e k e r n e n )
is from naive extrapolation of the data for 2 = 30. The
contours of fixed Aa are marked in percent. The shad- d a a r de d o m i n a n t i e v a n de S - g o l f "iïff-
ed area is the result of this experiment; note that it . , , .
nes well within the repulsive region. wisselwerking voor veel zwaardere

kernen moet optreden. Als we middelen
over alle spins is a - ^ a " » waardoor de interactie in de 3d en 4f

toestanden bijna geheel met de neutronen in de kern en bijna niet met de

protonen plaats vindt. Daarom zal elk effect in deze toestanden dat

gekoppeld kan worden aan de grootte van de kern, de grootte van de

neutronenverdeling weerspiegelen, dat normaal gezien een ongrijpbare

grootheid is.
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De ïï~-kern wisselwerking kan worden beredeneerd gebruikmakend

van de multiple verstrooiingstheorie. In dit beeld hebben de individuele

nukleonen verstrooiingseigenschappen welke fundamenteel onveranderd

blijven in de aanwezigheid van de naburige nukleonen. De verstrooide

golven worden gevolgd zowel van botsing tot botsing in verstrooiingen
tftaj

aan verschillende nukleonen alside terugverstrooiing met een nukleon

dat reeds eerder een deeltje had verstrooid.

Er zijn twee fundamentele verschillende mogelijkheden voor multiple

verstrooiing:

i) de hoog-energetische Glauber limiet

ii) de laag-energetische limiet

De hoge-energie limiet beschouwd de kern als het equivalente van een

doos doorzichtige glasparels (de nukleonen) waardoor lichtstralen

schijnen (het hadron). De faseveranderingen voor de individuele glasparels

waardoor de straal passeert voor een gegeven botsings-impuls parameter

worden eenvoudig opgeteld. De houdbaarheid van dit beeld verlangt dat

de verstrooiingscentra een eindige uitgebreidheid vertonen in vergelijking

met de invallende golflengte, zodat vele partiële golven bijdragen in

elke verstrooiing. Dit verzekerd de toepasbaarheid van de stralingsoptiek.

Meer exact wordt er geëist dat de afstand, L, tussen twee opeenvolgende

verstrooiingen voldoet aan L < b2/X waar b de kernafmetingen beschrijft.

Het is karakteristiek voor deze hoge-energie benadering dat geen

verstrooiingscentrum meer dan eenmaal wordt getroffen.

De laag-energetische multiple verstrooiing is grotendeels de

antithese van het Glauber-beeld. De verstrooiingscentra zijn klein,

vergeleken bij de golflengte, zo dat slechts enkele partiële golven

bijdragen in elke verstrooiing. De verstrooide, golven gehoorzamen niet

aan de Btralingsoptiek van een verstrooiing tot de volgende, maar zijn

sferische uitgaande golven. Het is nu mogelijk om meer dan eenmaal te

verstrooien aan hetzelfde nukleon. Er is ook een karakteristieke

modificatie van het lokale veld, als gevolg van de kernpolarisatie

bij lage energie. Zulke effecten, die samenhangen met de discrete

structuur van de karn (of korrelaties), kunnen worden beschouwd in termen

van virtuele kernexcitaties. Het lokale effectieve veld is een zeer

belangrijk effect bij lage energie in tegenstelling tot het hoog-ener-

getisch geval.

Het meest opvallende effect van de korreljgheid van de kernmaterie

treedt op in de ls-toeatand van het pionische atoom. De fysica wordt

verkregen uit het volgende sterk vereenvoudigde model. De ir N-ver s t rooi ing
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wordt verondersteld puntachtig te zijn met een sterkte parameter, a,

gegeven door de irN s-golf •oerstvooiingaiengte, daar de la toestand

door de elementaire s-golf ÏÏN interactie gedomineerd wordt.

Als we de totale golffunctie $(r) beschouwen, die ontstaat door een

invallende golf exp(ik'v) op zulk een systeem van nukleonen, dan is

deze een som van de invallende en verstrooide golven van alle

individuele nukleonen. De laatste op hun beurt zijn: (effectieve golf-
ef f

functie $ bij een verstvooiingscentr>um)x(verstrooiings sterkte a )*
(sferisohe uitgaande golffunctie), Dus

( 1 8 3 )

waarin we de massadichtheidsvertieling van de kern invoeren. De bovenstaan-

de vergelijking lost geen problemen op, daar het op eenvoudige wijze de

gewenste golffunctie <J> (r) uitdrukt in termen van de effectieve golffunctie
ef f
<j> (r) . Als we de operator {Va + k2) loslaten op (183) en gebruik maken

van de bekende vergeliikinaen

, .. , (184)

(V +k ) e*/Hl'i'*} - ° >
dan is "

(185)

Als de kern bestond uit een stuk van een homogeen en uniform medium

zonder discrete structuur van welke aard dan ook, dan zou er geen ver-

schil tussen $ en <j> f- zijn. In dat geval zou er een equivalente poten

tiaal V(r) zijn voor de elastische verstrooiing

n V = -*7ra. £fr) U86)

Een kern is geen stuk amorfe materie. Een pion binnen een kern ondervindt

duidelijk de discrete verdeling van de kernmassa. In de buurt van een

bepaald nucleon ziet het pion dat de massa van het nucleon geconcentreerd

is in een punt «et de corresponderende afwezigheid van het medium

(een gat in het medium) dat dit nucleon omgeeft.
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Daar een structuur van dit soort alleen gezien kan worden door het

systeem virtueel te exciteren, is dit effect exact equivalent aan

berekeningen van kernpolarisatie waarbij we gebruik maken van de

aangeslagen toestanden van de kern. Wat exacter uitgedrukt: dit

gat wordt beschreven door de kernpaar correlatiefunctie, zoals zal
ef fworden aangegeven door de vergelijking te geven voor 4>

In analogie met vergelijking (183) is het effectieve veld bij een

verstrooiingscentrum (i) gegeven door de invallende en verstrooide

golf van alle andere deeltjes behalve zichzelf:

f J (187)

of identiek is het invoeren van de kernpaar correlatiefunctie

c(r , r ) welke gedefinieerd wordt door de verwachtingswaarde

| | |- r

«ff ttr, f
er,)-6 — +

(188b)

Het effect van C(rlf r2) is het beschrijven van hoe d*j nucleonen

verdeeld æjn dicht bij rx. Het feit dat er zich een verstrooiings-

centrum bevindt in deze positie, beïnvloedt de locale dichtheid van

andere nucleonen. In het bijzonder, daar de gemiddelde dichtheid

onveranderd blijft , wordt er gemiddeld een deeltje verwijderd van

de rest van het systeem (locale normalisatie):

<189>

We kunnen het ons voorstellen als dat het nucleon een gat rondom

zichzelf heeft gecreëerd.

Het belangrijke effect van het gat is nu: in het uniform medium is

er een gemiddelde golf functie <{> (r) . De op hefc verstrooiingscentrum

invallende golf in het gat is niet $(r) maar een effectieve golf
ef f
(j) (r). In de lange-golf limiet zijn deze twee verbonden door

(zie ook vergelijking (188))

U90)
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Het effectieve veld in het midden van het gat heeft dan twee bijdragen

{%) het gemiddelde veld <|>(r) dat zou ontstaan vanuit het achtergronds-

medium zelf en (ii) de locale modificatie door het gat, hetgeen het

weghalen is van uniforme materie dicht bij r in overeenstemming met

onze aanzet. In het centrum van het gat is de bijdrage evenredig met
off

het exciterende veld <)> over het gat, de sterkte van de verstrooiing

a voor een deeltje, en het gemiddelde van de inverse afstand van het

centrum tot de verschillende delen van het gat (uit de voortplanting

van een spherische golf). Het teken is negatief daar deze bijdragen

zijn overschat in <()(r).

Daaron, f = (191)

Daar de afleiding van de potentiaal voor een uniform medium veronder-
ef f

stelde dat de exciterende golffunctie <)> was en niet <(> is de poten-

tiaal gemodificeerd tenqevolge van correlaties:

?(£)
(192)g

Daarom kan de verstrooiingslengte a eenvoudig beschouwd, worden ver-

vangen door een effectieve verstrooiinglengte

T
gat

voor <a/r> , << 1. Deze correctie is altijd repulsief in deze orde
gat

daar het afhankelijk is van a .

We generaliseren dit tot een kern welke zowel neutronen als protonen

heeft en waarvoor ook virtuele ladingsuitwisseling kan optreden. We

identificeren <l/t>> met <X/r>QOrri de verwachtingswaarde van 1/r> over

de normaal gedefinieerde paar-korrelatie funktie. Voor T=0 kernen, zijn

de belangrijkste termen

-/. (194)

Voor pionen geldt dat [an + a ) = 0. In de afwezigheid van hogere termen

zouden kernen bijna doorzichtig zijn voor s-golf pionen* De elastische

verstrooiing gebeurt hoofdzakelijk (tot ongeveer 70%) door tweede orde

termen. De belangrijkste korrelaties zijn de Pauli-korrelaties, welke de
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1ängste reikweidte hebben.De repulsieve interactie is dan veroorzaakt

door de granulaire structuur van de kern.

De belangrijkheid van de tweede term in (194) kan als^volgt worden begrepen.

De uitzonderlijk kleine massa van het pion heeft geleid tot de studie

van pion wisselwerking in de limiet m^O. Uit de meeste modellen vindt

men a - -a = const.*m„ + (termen in m\ ) zodanig dat (a +a ) « m\.
n p ir ir '• y "

Echter, daar a£, a* en(an+a )
2 allen evenredig zijn met m*, vinden

we dat alle termen in deze orde systematisch zijn inbegrepen in de

potentiaal

V « m^ (195)

Het is een dynamische eigenschap dat de tweede term de numerisch

dominante is.

De -rrtf-verstrooiing bevat een zeer belangrijke dipoolcomponent afkomstig

uit p-golf verstrooiing. De bovenstaande resultaten kunnen worden

gegeneraliseerd dit effect te omvatten. Beschouw daartoe, zoals boven,

puntverstrooiingscentra die kunnen wisselwerken zowel in de s als in de p

toestand met het pion. De irN is dan schematisch

[a 6(r-r.) (196)

~ ~z

We gebruiken hetzelfde beeld van de kern als eerder is gedaan. De

effectieve golf, die invalt op een verstrooiingscentrum,is $ e ^ in de
e f fs-toestand en E JJ in de p-toestand.

Voor de dipool-verstrooiing in de kern is een aan een nukleon verstrooide

golf: Pexci terend veld Ee** ] x ["sterkte van p-golf verstrooiing cj *

fuitgaande p-golf - V((exp ik\r-r .\) f |r-r.|)T

De uitgaande p-golf van een verstrooiingscentrum is=

• - -f;
Het is daarom mogelijk (183) meer algemeen te maken

**11 *ft

(198)

In de laatste integraal kunnen we de gradient voofc r verwisselen voor

die van n via partiële integratie en een meer eenvoudige vorm vinden
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We kunnen daarom onmiddellijk de equivalente vergelijking tot (185)

opstellen:

= -4TT Tap $ e ^ - c(V »pEe^) I (200)

In de eerste en overgesimplificeerde benadering van een homogeen en

uniform medium is $e-'-'=$ en Eeff=V$, daar het gemiddelde en effectieve

veld hier dezelfde zijn. Dit geeft een snelheids-afhankelijke

potentiaal equivalent voor (200) :

p -(V'opV) ] (201)

Deze vergelijking hadden we natuurlijk kunnen verwachten, daar we deze

net zo goed hadden kunnen verkrijgen door k te vervangen door -tV

in (200), en een i\N-amplitude te gebruiken met zowel e- als p-golf

verstrooiing.

De anelheids-afhankelijke potentiaal is een bijzonder geval van de

meer algemene potentiaal

2m V = q(r) + (V-afWV) (202)

Daar het belangrijkste effect van kernpolarisatie een renormalisatie is

van de exciterende golf, is zijn effect vergelijking (201) om te zetten

in een geval van vergelijking (202). We zullen dit meer in detail nagaan.

We maakten de veronderstelling dat het effectieve veld voor de

p-golf eenvoudigweg V$ is toen we (201) afleiden, waar * de gemiddelde

golf is in het medium en dat we vergelijking kregen van het type (202):

+ kz $ = q{r) $ (203)

met

q = -4irap

a = 4iTcp

Terwijl deze veronderstelling goed is voor een zeer verdund medium,

p(p) klein, moeten we het in het algemeen met wat achterdocht bekijken,

het is bekend uit de theorie voor de voortplanting van een (dipool) golf

in een klassiek diëlectricum dat het effectieve veld gezien door het

verstrooiingscentrum gemodifieerd wordt door geïnduceerde dipoolladingen
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op het oppervlak van een klein gat dat is gesneden in het medium

(Lorentz-Lorenz 1871, zie ook figuur 90)., Dit verandert de brekings-

index van dichte media. Een gelijk effect treedt op voor dipool-

verstrooiing van het (pseudo) scalaire pionveld <$> . We beschouwen

hier alleen het effect voor p-golven en verwaarlozen hogere orde

termen. Om de noodzakelijke modificatie te verkrijgen beschouwen we

figuur 90

verstrooiing aan een kleine homogene bol met straal R en verstrooiings-

sterkte <x, zoals in vergelijking (203) . De golffunctie is continu op

het oppervlak zodat

De voorwaarde op de afgeleide wordt verkregen door integratie van

de vergelijking langs een korte weg loodrecht door het oppervlak:

(204)

Als de straal klein is, zijn de oplossingen aan de binnen- en buitenkant:

(205)

zodat de logaritmisch afgeleide geeft (N.B. geen differentiatie van Yff )

»•<* • (206)

(207)

Deze uitdrukking werd het eerst verkregen door M. Ericson (CR Acad.

Sei. B257 (1963) 3831). Daarom, als we zo'n klein systeem exciteren

met een beginnende golf Br , is de effectieve golf welke het centrum

bereikt een factor 1/(1 - aÄ/(2Jt + 1)) verschillend. In het bijzonder

voor dipoolgolven (£ = 1) is dit een factor 1/(1 -a/3).
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Het effectieve veld voor p-golfverstrooiing in kernmaterie is dan

eenvoudig verkrijgbaar. Zie hiertoe figuur 91.

figuur 91.

In het homogene medium is het p-golfveld bij een punt 3$ (fig. 91).

Veronderstel nu dat het homogene medium is samengesteld uit een klein

bolvormig gat rond dit punt met een overeenkomstig actieve plug dat

het gat vult. Veronderstel verder dat de plug iets kleiner is dan het

gat. Volgens (207) is het invallende veld in de spleet dat evenredig

is met r een factor (1 - £,a/C2£ + 1)) sterker dan het veld binnen de

plug, zodat voor dipolen (i, ~ 1) wij hebben

(208)

in de limiet dat de afmetingen van de plug naar nul gaat. Vergelijking

(208) kan op verschillende manieren worden afgeleid. De meer rigoreuse

afleidingen (Ann. Phys. J36_ (1966) 323) beginnen vanuit de paar-correlatie-

functie. Het cruciale punt is dat er materie moet achterblijven in het

centrum van het gat tengevolge van de singulaire bijdrage vanuit het

centrum.

Als we nu vergelijking (200) beschouwen, welke de bijdrage van p-golf-

verstrooiing bevat en vergelijken die met vergelijking (202) dan zien we

dat door vergelijking (208)

^TTCfCl' f) ft (209)

Daarom, als we de notatie ao = 4ircp invoeren, hebben we

of

(210)

Een alternatieve schrijfwijze van (208) voor het effectieve veld, dat

meer direct verband legt met de TTN verstrooiingssterkte c, is

(211)
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Substitutie van (210) in de potentiaalvergelijkirig (202) geeft:

Het s-golfgedeelte in deze vergelijking q(£)/ is eenvoudigweg ver-

gelijking (196).
eff eff

De benaderingen hier gemaakt in de afleidingen van <i> en E zijn

voldoende voor de eenvoudigste pionproblemen, echter er zijn algemene

modificaties van het effectieve veld met afnemende golflengte zowel in

het medium als tussen verstrooiingen. Deze veroorzaken in het algemeen
eff eff

menging tussen s- en p- golf bijdragen tot <f> en £

Een theorema_voor multiple_verstrooiin£

Een belangrijke vraag die we kunnen stellen is:hoe good zal een veelvuldige

verstrooiingsbenadering de correcte verstrooiing van een systeem beschrij-

ven, als alleen meetbare verstrooiingsamplituden worden gebruikt? In het

algemeen is het zo dat effecten tengevolge van de terugstoot het bereik

van de interactie alsmede andere effecten de verstrooing zo diepgaand

kan beïnvloeden tussen deeltjes in een medium dat het weinig betrekking

heeft tot de twee-deeltjes verstrooiingsamplituden die experimenteel

is waargenomen. In zulk een situatie is de multiple verstrooiingstheorie

geen bruikbare benadering. Zolang zulke virtuele correcties klein zijn

kan er bij benadering voor gecorriqeerd worden en qeven ze qeen fundamentele;

problemen. Het is even belangrijk aan de theoretische zijde duidelijk te

bewijzen welke benaderingsprocedures fundamenteel gevaarlijk zijn,

voorzover dat zij een onechte en virtuele afhankelijkheid introduceren,

wannneer zulk een afhankelijkheid niet bestaan kan. i

Een toetssteen voor de multiple verstrooiingstheorieën is het volgende

theorema:

In een systeem van massieve verstrooioentra, welke in hun wisselwerking

niet-overlappend zijn, hangt de totale verstrooiingsamplitu.de alleen

af van niet-virtuele twee-deeltjes verstrooiing bij de invallende

energie*.

De reden voor het theorema is zelfs intuïtief duidelijk: tussen de ver-

strooiers hebben we geen interactie, zodat de golf moet zijn samengesteld

uit vrije regelmatige en onregelmatige partiële golfoplossingen corres-

ponderend met de invallende energie. Als we dit dicht bij de verstrooiings-

* Dit theorema wordt toegeschreven aan Agassi en Gal, maar ook Hitfner heeft

hieraan gewerkt.
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centra komen, maar aan de buitenzijde blijven, hebben we voor een gegeven

partiële golf een bepaalde invallende sterkte plus een verstrooide golf,

bepaald door de faseverschuiving bij de invallende energie. Dit maakt

het hoogst waarschijnlijk (en het kan bewezen worden) dat de totale

amplitude afhangt van de actuele faseverschuiving bij de invallende

energie.

Uit de argumenten kunnen we ook opmaken onder welke condities het

theorema zal falen. Het is essentieel dat de oplossingen in het niet-

interactiegebied beschreven kunnen worden door de vrije oplossing en van

het invallende deelt j'e.Als het verstrooiingscentrum intern geëxciteerd

kan worden, bijvoorbeeld TT -> TT ', zal de oplossing een Yukawa-gedempte

component bevatten, en deze zal het theorema doen falen als de reikwijdte

van de grootte orde van de deeltjesafstand wordt. Dit fenomeen zal

inderdaad optreden bij zeer hoge energieën, waar elastische (of coherente)

deeltjesexcitatie zich kan verplaatsen over grote afstanden alvorens

te vervallen door de relativistische tijddilatatie.

Lokale_of_ niet--lokale op_tische_poten;tiaa_l?

De eerder afgeleide equivalente veelvoudige verstrooiingspotentiaal is

niet—lokaal. De fundamentele aanname is een korte-dracht p-golf inter-

actie met massieve verstrooiingscentra. De voorwaarden voor het theorema

van de voorafgaande paragraaf zijn vervuld: de totale verstrooiings-

amplitude zou niet afhankelijk zijn op de manier waarop de virtuele

ITN amplitude is genomen.

We zullen onderzoeken wat er gebeurt als we niet kiezen voor de vorm

ck-k' voor het virtuele deel met een voorbeeld. Het is mogelijk om

k-k' te herschrijven als |kj = |£'|= k indien

hetgeen betekent dat de ÏÏN amplitude uitgedrukt kan worden als

Deze uitdrukking is identiek aan (196) met niet-virtuele termen. We

kunnen nu de afleiding doornemen van de hoofdtermen in de optische

potentiaal zoals vergelijking (186) met een modificatie: als q3 behandeld

wordt als een getal, dan is

. +cit''-ïif]${T)=-9n[a+^+it£lt(*J (2i5)
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De impulsoverdracht/die werkt op de dichtheid^levert daarom eeny2

operator maal de dichtheid. Deze uitdrukking kan worden vergeleken

met de niet-lokale potentiaal in (201):

l i216)

Als we de exacte transformatie maken van de niet-lokale potentiaal

2\V = q

naar een eauivalente lokale potentiaal, vinden we

* (1- (217)

Een blik op (217) overtuigt ons dat de uitdrukking voor V overeenkomt

met vergelijking (215) tot aan de lineaire termen in de dichtheid, maar

niet in hogere orde. Het opnemen van het Lorentz-Lorenz effect in de

niet-lokale potentiaal zal de situatie niet verbeteren.

De effecten van de correlaties in de kernmaterie moeten echter ook worden

opgenomen in de discussie van een zuiver lokale potentiaal (215) alsmede

van een niet-lokale. Het resultaat van dit soort discussies is het op-

nemen van een korte-dracht correlatie welke de overeenkomst tussen de

optische multiple verstrooiingspotentiaal, waarbij we de lokale benadering

gebruiken (214) en de niet-lokale benadering (196) inclusief het Lorentz-

Lorenz effect, herstelt tot in de tweede orde van de dichtheid.

Dit betekent dat aan het Agassi-Gal theorema wordt voldaan tot deze

orde, als de multiple verstrooiings-reeksontwikkelingen consistent

worden gedaan. In hoeverre de een of andere methode als beter aangemerkt

dient te worden is niet ter zake, daar ze hetzöifde resultaat dienen

te geven.

Hüfner (Nucl. Phys. B58 (1973) 55) heeft dit meer in detail onderzocht

voor oneindig grote kernmaterie. In dat geval vindt hij dat de lokale

interactie met korte-dracht correlaties de vorm heeft

(218)
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terwijl de niet-lokale potentiaal is

* <219)

De brekingsindex is in beide gevallen identiek

2 t fncf
K -1 - ,- r- x (220)

O - if cf)
Het is daarom onmogelijk een niet-lineaire iichtheidsafhankelijk-

heid te vermijden door eenvoudig een andere vorm van de virtuele

verstrooiingstermen te gebruiken. Hüfner benadrukt dat de q2 inter-

actie voor realistische dichtheden een reeksontwikkeling geeft voor

de potentiaal welke veel minder convergent is dan voor de k-k'

interactie. /

Pionabsorp;tie

Een van de meest karakteristieke processen van een pion in aanraking

met kernmaterie is de snelle sterke absorptie. Dit belangrijke fenomeen

kan niet optreden voor een vrij nucleon als gevolg van de energie-

impulsmomentbalans. De lichtste kern waarvoor het kan plaatsvinden

is het deuteron door

7T + D ,Zf ft + N

De energieïmpuls-momentbalans is dan gesatisfieerd door de relatieve

impulsmomenta van de twee uitgezonden nucleonen. Het is experimenteel

aangetoond dat pionabsorptie in meer complexe kernen hoofdzakelijk

leidt tot de emissie van twee nucleonen, die met elkaar zijn anti-

gecorreleerd in hun emissiehoek. Dit heeft reeds vroeg geleid tot

het quasi-deuteron model voor pionabsorptie (zie bijvoorbeeld

Phys. Rev. 8£ (1951) 258; Phys. Rev. V29 (1963) 413; Ann. Phys. 36

(1966) 323).

Vanuit, het standpunt van strikte multiple verstrooiiingstheorie is

het gehele probleem van pionabsorptie tot op zekere hoogte verwarrend

daar het buiten het raam van multiple verstrooiing valt.

De meest economische en eenvoudigste veronderstelling is dat pionabsorp-

tie in de kern hetzelfde proces is als in het deuteron afgezien van
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schaalfactoren. Deze veronderstelling houdt in dat complexe veel-

deeltjesprocessen van geen vitaal belang zijn voor piohabsorptie.

Verder wordt verondersteld dat de korte-drachtstructuur van de (np)

golffunctie in het deuteron en in de kern, afgezien van een schaal-

factor, gelijk zijn. Deze veronderstellingen hoeven niet correct te

zijn, maar we proberen het ermee te doen.

Als we de absorptie van een s-golf in het deuteron beschouwen, is de

absorptiesnelheid 2.

waarin <t>n(r) de deuteron golffunctie is (d.w.z. snelheid = absorptie-

sterkte Bu.) x (waarschijnlijkheid van het vinden van twee nucleonen

in de oorsprong |<f>D(0)|
2).

Binnen de bovenvermelde veronderstellingen is de lokale absorptie

van de kern evenredig met dezelfde 3 n en de kans om een proton en

een neutron op een bepaald punt te ontmoeten

lokale absorptiesnelheid a6nlp P (221)

De factor f is eenvoudig de gewichtsfactor voor de drie van de vier

mogelijke deuteronspintoestanden die mogelijk zijn van twee willekeurig

georiënteerde nucleonen.

Bij de uitdrukking (221) moeten we ook de absorptie aan een nucleonpaar

in een relatieve singlettoestand optellen alsmede absorptie van pionen

welke in een relatieve p-toestand verkeren ten opzichte van de twee

nucleonen. De singletabsorptie kan worden geschat van -rr-productie-

experiemnten van het type n + p-*-p + ir°en men ontdekt dat deze maar

relatief kleine bijdragen geven. Deze kleine empirische waarde heeft

een belangrijke consequentie: in ir -absorptie in kernen worden nn

paren veel frequenter geëmitteerd dan np paren, daar deze laatste

van singletabsorptie afkomstig zijn. Bij deze observatie dient men

ook rekening te houden met de Coulomb-barriere die het proton bij

zijn emissie ondervindt.

Vanuit dit standpunt kunnen we daarom de pionabsorptie in de kern

essentieel met twee parameters beschrijven: de e- en p- golf absorptie-

sterkte aan het deuteron, welke experimenteel zijn bepaald. Als we

verder veronderstellen dat pR s p s p/2 kunnen we simpel de absorptie
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termen q(r) en ao(r) van (212) generaliseren. Als we hun sterkte

aangeven door de constanten ImBo voor s-golven en IrnCo voor p-

golven (deze zijn natuurlijk evenredig met Buenz) krijgen we

K222)

Uit vergelijking (222) lijkt het alsof "deuterium deeltjes" rondzwerven

in de kern met een bepaalde absorptiesterkte. Deze "deeltjes" worden

eenvoudig opgeteld in de multiple verstrooiingsvergelijkingen als een

nieuw type van verstrooiingscentra.

Deze simpele semi-fenomenologische beschrijving van de absroptie werkt

verbazingwekkend goed. Het is in fuite veel meer kwantitatief in de

beschrijving van de de experimentele data dan meer ambitieuse en

gedetailleerde benaderingen welke de dynamische beschrijvingen pro-

beren uit te drukken.

De_absorp_tie_in £ware kernen

Wat gebeurt er in zware kernen na pionvangst? Het wordt algemeen

geaccepteerd dat pionvangst aan een nucleonenpaar de absorptie domi-

neert. De pionrustmassa is dan gelijk verdeeld tussen twee nucleonen

als we bindingseffecten verwaarlozen. Als de absorptie plaatsvindt

in het kernoppervlak is het zeer waarschijnlijk dat het ene nucleon

uit de kern kan ontsnappen, hetgeen zou kunnen resulteren in een grote

verandering in het hoekimpulsmoment van de kern. Het andere nucleon,

wannneer ingevangen in de kern, veroorzaakt kernexcitatie gevolgd door

de verdamping van nucleonen, hoofdzakelijk neutronen met eer. maximum

aantal van rond de 8 å 9. Als de absorptie plaatsvindt in het binnenste

van de kern is het mogelijk een groter aantal neutronen te laten ver-

dampen (maximum aantal %17). In dit geval echter, moet het hoekimpuls-

moment kleiner zijn. Twee observabelen die relevant met deze eigen-

schappen van het pionvangstproces zijn, zijn dus het aantal uitgezonden

neutronen x (neutron-multipliciteit) in een (ïï~,a:n) reactie en de kern-

spin I. Bovendien kan men de relatieve kans van pionvangst op np paren

relatief tot de pp paren of zwaardere clusters bestuderen door het

meten van totale opbrengsten van isotopen met een atoomnummer een een-

heid lager dan dat van de targetkern.
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In Dubna, SIN en CERN zijn metingen gedaan, die aantoonden dat hoge

spins aangeslagen worden in pionvangst. Het Dubna-experiment liet

bijvoorbeeld zien met behulp van activeringstechnieken en chemische

scheiding, dat een hoge-spin isomeer met I =l7/i in x77Hf gemaakt

werd in de 181Ta (IT ,4n) reactie. Deze groep liet ook zien dat x = 16

kon zijn in de 2 0 1 Hg(ir~,xn) reactie.

De SIN groep bestudeerde prompte y-spectra die volgen op pionvangst

in 165Ho en 1 7 5 Lu isotopen (Phys. Lett. 5J3B (1975) 428). In deze

experimenten werd aangetoond dat de maximum werkzame doorsnede op-

treedt voor x = 4 en 5 en dat de spinexcitaties van de grondtoestands-

rotatiebanden tot 12 waren voor verschillende Dy en Yb isotopen.

Analoog heeft Pruys e.m. (Nucl. Phys. A352 (1981) 388) de geladen

deeltjesemissie na pionvangst onderzocht voor diverse kernen.

Beetz e.m. (Z. f. Phys. A286 (1978) 215) wilden aan de hand van eerdere

resultaten onderzoeken in hoeverre pionvangst een gemakkelijke manier

was om hoge-spin toestanden te maken in kernen ver weg van de stabili-

teitslijn. Om de populatie van hoge spintoestanden en neutron-multipli-

citeiten te onderzoeken, werden de y-spectra gemeten van de gemaakte

isotopen. In tegenstelling tot eerdere experimenten, besloten Beetz

e.m. zowel prompte als vertraagde y-spectra en de langlevende activi-

teiten te me^en. Als targets werden een sferische kern, 2 0 9Bi, en

een gedeformeerde kern, 181Ta, uitgekozen. De reden om deze twee

isotopen te kiezen was het feit dat hoge-spin toestanden redelijk

goed bekend zijn over een groot aantal Pb en Hf isotopen.

EXPERIMENTEN

Het experiment werd uitgeoverd met het CERN-cyclotron, waarbij de

pionen uit het muonkanaai aldaar werden gebruikt. De pionen hadden

een kinetische energie van 125 MeV ( P = 225 MeV/c). De bundelspot

op het target had een diameter van 10 cm. Om de pionen af te remmen

werden grafietmoderatoren gebruikt (zie figuur 92, die de stoprate

laat zien als functie van moderatordikte).

Twee verschillende targets werden gebruikt in het experiment:

i) een 181Ta target bestaande uit twee metaalplaten van natuurlijk

tantaal (elk 2,49 g/cm2 dik) van afmetingen 14 cm x 10 cm,

geconstrueerd in de vorm van een kruis, en

ii)een 209Bi poeder-target (1,22 g/cma) dat in een dun plastic hoes

was gedeponeerd van dezelfde vorm en dimensies als het andere

target.
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fig. 92

<—> thickness 5

Range curve for a pion-muon beam

Een gestopt pion was gedefinieerd door een bundeltelescoop bestaande

uit vier scintillatietellers en een Cerenkov-teller (zie fig. 74 op

pag. 154) . Het aantal gestopte deeltjes per seconde was ongeveer

5 x 101*. Twee Ge (Li) detectorsystemen werden gebruikt, beide gericht

op het target onder 90°t.o.v. de pionbundel. Aan de ene zijde van het

target op een afstand van 16 cm was een semi-planaire 15 cm3 Ge(Li)

diode opgesteld (efficiency 2% bij 1.3 MeV), aan de andere zijde,

32 cm vanaf het target, een coaxiale Ge(li) detector (efficiency

10% bij 1.3 MeV) in een Compton onderdrukkingsspectrometer (Nucl.

Instr. Meth. JU5_ (1977) 353). Het Nal(Tl) kristal (0 = 24.4 cm,

L = 24.4 cm) van dit systeem had een.Pb-cylinder van 5 cm dikte

ter afscherming van het Nal(Tl) kristal. Bovendien was een muurtje

van 5 cm Pb opgebouwd tussen target en detector.

De data-acquisitie was voor beide targets en detectors gearrangeerd

op dezelfde wijze, waarbij drie verschillende tijdvensters gekozen

werden:

tijdvenster no. 1 : (prompt) registreerde y-spectra uitgezonden

tot aan 50 ns na een iT~-stop;

tijdvenster no. 2 : (vertraagdi)registreerde y-spectra. vanaf 50

tot aan 1\is na een ïï~-stop;

tijdvenster no. 3 : (vertraagd2) registreerde Y-spectra vanaf 1ys

tot aan de volgende 7r~-stop.
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De spectra werden geregistreerd met een resolutie van 1 keV/kan. voor

de grote detector en het energiebereik was tot 2 MeV. Voor de kleinere

detector hadden we 0,5 keV/kan. met een bereik tot 1 MeV.

Om te kunnen corrigeren voor y's afkomstig van eventueel gestopte

muonen die als contaminatie aanwezig zijn in de pionbundel, werd

apart een run gedaan met gestopte muonen op het Bi target.Bovendien

werd de achtergrond en de radioactiviteit geïnduceerd in de targets,

direct na de pionbestralingen geregistreerd. De efficiency van de

detectoren werd gecalibreerd met een set van absoluut gecalibrrerde

bronnen. Vanwege de vrij dikke targets werd de zelfabsorptie in

rekening gebracht. Kleine correcties in detectie-efficiency tengevolge

van verliezen in de snelle coïncidenties tussen Ge(l,i) en telescoop

door de begrensde tijdresolutie van de detectoren werden aangebracht.

De energiecalibratie werd gedaan met de verschillende achtergrondlijnen

in de spectra, geproduceerd door (n,n') reacties in 1 9F, 23Na,127I

(in het omhullende Nal(Tl) kristal) 27A1 (van de cryostaat van de

Ge(Li) detector) en enkele Pb-lijnen van de afscherming.

De belangrijkste achtergrondlijnen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Additionele energiecalibraties kunnen worden uitgevoerd met de beschik-

Energies and intensities of background lines as measured in(T~,xn) studies.

£v(keV)

From '"Hn.nO:
145.41
172.01
202.71
360.45
374.94
417.96
490.09
569.65
592.65
617.74
627.81
650.38
658.23
686.49
744.09
762.83
782.85
846.56
987.05
991.06
995.27

1016.19
1043.72

'rel

0.9
3.8

45.1
11.9
19.9

100.0
n.8
10.3
68.2
51.9
97.7
10.8
43.6
20.8
76.8
5.0
3.6

14.0
14.2
5.6
3.4
6.8

12.8

Ey(keV) /rel

1094.52
1124.10
1218.98
1229.12
1400.67
1412.60
1434.46

From 1281 decay:
443.00
526.31
969.49

From 23Na(n, n1):
439.66

From Pb(n,n*):
582.82
569.23
897.23
344.51
536.05
802.75
880.73
899.28 4.3 **Vb

17.9
9.4
8.9

10.1
4.7
6.3
3.3

65.2
6.6
2.4

£.A ft
64.U

2.8
12.2
8.0
2.4
4.5

22.2
6.4

•

»»Pb
»'Pb
»'Pb
< W l P b
206pb
206p5

**Pb
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bare pionische röntgenstraling in de prompte spectra, waarvoor de

electromagnetische overgangsenergeiën zeer nauwkeurig berekend kunnen

worden van de niveaus met n >. 5.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de achtergrondlijnen die gemaakt

worden in allerlei reacties afkomstig van materialen in de omgeving

van het target. In de Compton onderdrukte spectra zijn de meeste

van die lijnen afkomstig van overgangen in 1 2 7i en in stabiele Pb-

isotopen, aanwezig in afscherming. Relatieve neutronenfluxen gedurende

de drie tijdsintervallen werden afgeleid uit de intensiteiten van

verschillende 1 2 7i overgangen. Relatief verhielden de geïntegreerde

neutronenfluxen zich als 1.0 : 0.7 : 8.0 voor de drie tijdsintervallen

welke een tijdslengte van respectievelijk 50ns, 0,95ps en ongeveer

10ys hadden. Deze getallen tonen aan dat de prompte neutronenflux

(gedurende de prompte tijdsinterval) veel hoger is dan in de vertraagde

intervallen.

Daar de tijdvensters identiek gehouden werden voor beide targets was

het mogelijk de achtergrond te bepalen in elk spectrum, Ta of Bi,

door de spectra onderling te vergelijken. In het bijzonder y-overgangen

ten gevolge van inelastische neutronverstrooiing in het Pb-scherm van

de Compton onderdrukte Ge(Li) detector waren duidelijk te onderscheiden

in de Ta metingen en konden worden gebruikt voor correcties in de Bi

metingen. Bovendien, achtergrondlijnen in de spectra van de Compton

onderdrukte Ge(Li) detector konden worden herkend door te vergelijken

met spectra van de semi-planaire diode, daar de kleine detector niet

gestoord werd door achtergrondslijnen van het Nal(Tl) kristal. De

evaluatie van de in het algemeen zwakke y-overgangen was moeilijk en

gedeeltelijk onmogelijk in de prompte neutronen geïnduceerde en

pionische röntgsnstalingsachtergrond. Deze bezwaren zijn nauwelijks

aanwezig in de vertraagde y-spectra. De figuren 92 tot en met 98 geven

een karakteristieke set van gemeten gamma spectra.
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Experimentele resultaten

De pionische röntgenstraling van 209Bi en 181Ta zijn te zien in de

prompte spectra van fig. 92 - 96; de figuren 97 en 98 laten de

muonische röntgenspectra zien gemeten in dezelfde opstelling. Door

de pionvangst als gevolg van de sterke interactie, bereiken de

pionen nooit dieper gelegen atomaire banen maar blijven steken bij

n s 4 en l = 3. De röntgenstraling naar de laatste toestanden vertonen

daarom de gebruikelijke eigenschappen van een door de sterke wissel-

werking geïnduceerde verschuiving e0 en een lijnverbreding To alsmede

een hyperfijne opsplitsing tengevolge van het quadrupoolmoment van de

targetkernen.

De_shifts (energieverschuiving als gevolg van de sterke wisselwerking)

Uit de energiecalibratie bepalen we de energieën van de 5g •+ 4 f

en 6g -*• 4 f overgangen in ' Bi en Ta. De eo(4f) wordt dan bepaald

uit een vergelijking van de berekende electromagnetische overgangs-

energieën en de experimenteel bepaalde zwaartepunten van de hyperfijn-

patronen (zie bijvoorbeeld de tabel op pag. 151). Voor een nadere

beschrijving van de bepaling van eOf zie pag. 141 e.v..

De_wi_dths (niveauverbreding als gevolg van pionabsorptie)

De natuurlijke lijnvorm van een verbrede lijn is een Lorentz-verdeling

weergegeven door

£ ( x ) .
1 *

waarin Xo = het centrum van de lijn

L = de Lorentz-breedte

De experimentele lijnvorm afkomstig van de detector moet worden

bepaald met kern ystraling (zie bijvoorbeeld fig. 76 op pag. 155).

Door de experimentele lijnvorm in te vouwen in de Lorentzfunctie kan

de natuurlijke lijnverbreding worden bepaald, waaruit de uiteindelijke

niveauverbreding als gevolg van de sterke interactie berekend kan

worden. De totale experimentele Lorentzbreedte, r , is de lineaire

som van de electromagnetische breedten r . en de sterke interactie

breedten To van begin- en eindtoestand.
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De niveauverbreding als gevolg van pionabsorptie kan worden bepaald

uit de intensiteitsbalans van het niveau. Daartoe moeten we een zorg-

vuldige intensiteitsbepaling maken van de verschillende röntgen-

overgangen. In onderstaande tabellen zijn de intensiteiten voor de

overgangen in pionisch Ta, Re en Bi weergegeven. De waargenomen inten-

Pionic transitions in Ta: calculated results without strong interaction effects

• i

4r-3d
Sg->4f
6h — 5g
6g-5f
6g-4f
7h-5g
7g-5f
7g-4f
8i-6h

8h-5g
8g-5f
9i-6h
9h-5g
10i-6h

Transition
«i't-nf't

4f-3d
6g-»4f
5g-4f
7g-5f
7h-»5g
9g-6M
9h-6g/
9i-6h
6g-*Sf
6h-5g
8h-»6g
8i-6h
9h-*7g\
9i-»7h/
9j-*7i
7h-»6g\
7i-»6h/

10k-»8j
8g-7f\
8h-.7g/
8i-»7h\
8j-7i/

Transition energies (keV)

calc

989.01
453.020
244.55
246.52
696.330
390.89
393.29
843.11
241.68
485.83
488.49
306.61
550.87
352.96

exp

1002.0 ±1.0
453.55±O.ll
244.07 ±0.13
246.88±0.13
696.89±0.23
390.53 ±0.11
393.37±0.12
843.43 ±0.42
241.64±0.13
485.52 ±0.90
489.44 ±0.50
306.39 ±0.16
550.35 ±0.24
352.79±0.32

Rel. X-ray
intensity,

exp

31.6±2.5
100 ±7

73.5 ±5
6.5 ±0.7

15.2±1.5
14.7±1.5
2.0±0.4
6.9±1.1
5.8±0.6
3.0±0.5
1.0±0.5

11.1 ± 1.1
2.3±0.4
4.2±0.6

Pionic transitions in natural Re

Transition energies (keV)

experimental
values

1059.1 ±1.0
736
479.255 ±0.040
414.8 ±0.6
412.68 ±0.16

325.2 ±0.6

323.83 ±0.20
260.54 ±0.28
258.27 i-0.05
256.64 ±0.22
255.23 ±0.12

170.3 ±0.4

168.84 ±0.12

155.03 ±0.08

117.54 ±0.14

101.7 ±0.6

100.39 ±0.12

calculated values for:

point
nucleus

1048.8
735.47
478.570

finite-
size-corrected

nucleus

1045.0
735.46
478.558
415.44
412.75
326.4 11
324.76/
323.72
260.46
258.27
256.10
255.17
169.791
169.24/
168.86
155.86)
155.13/
U7.S2
101.851
101.13/
IOO.69\
100.40/

Remarks

contains l72Yh

contains 171Hf

contains 27AI

contains '74Hf

contains '73Hf

Relative X-ray
intensities

17.8* 0.9
l l .0± 1.0

ino
1.3* 0.3

11.1± 1.5

1.1 ± 0.5

4.3± 0.7
3.6± 0.7

86 ±14
5.6 ± 0.8

12.3* 1.3

3.4 ± 0.7

14 ± 2

71 ±12

13 ± 4

3.6 ± 0.9

47 ±15

The energies are calculated without taking the strong interaction effects into account.
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Pionic transitions in 2<l9Bi: calculated results without strong interaction effects

ni/j-»rtf/f

4f-»3d
5g-4f
6h-»5g
6g-5f
6g-»4f
7i-»6h

7h-*6g
7h-Sg
7g-6f
7g-4f
8i-*6h
8h-6g
9j-»7i
9i-»7h

9h-7g
9i-»6h
9h-5g

10k->8j
10j-*8i
10i-»8h
10j-»7i
10i-»7h
10i-»6h

Transition energies (keV)

calc

1282.47
588.013
316.96
320.21
902.965
190.261
191.35/
506.27
193.12

1092.99
312.83
314.22
206.94 •)
207.52 >
208.34.)
396.84
713.33
144.01]
144.26?
144.63 J
266.85)
267.50/
456.82

exp

13O1.3±1.3
589.68*0.10
317.10*0.90
320.1 ±1.0

904.92 ±0.11

190.40 ±0.1 si

506.25 ±0.53
194.55 ±0.69

1094.52 ±0.30
312.96±0.18
314.46±0.42

1
207.15*0.16}

J396.88 ±0.25
712.94 ±0.32

]
144.05±0.14l

J
267.49*0.59}

456.47*0.37

Rel. X-ray
intensity,

exp

10.4±0.9
100*5

92.7 ±5
1.3*0.6
8.7*1.2

50*8

14.3*1.6
0.6*0.3
7.1 ±0.8
9.9 ± 1.0
3.2 ±0.6

9.5*1.(1

4.1 ±0.8
1.9*0.6

8.1*1.6

3.8*0.5

2.5 ±1 1

Remarks

contains also
J""Pband'27l

contains also 1J71

tensiteiten zijn in het algemeen in goede overeenstemming met de

•«Dorspellingenvan de cascadeprogramma's. Gegeven de relatieve intensi-

teiten van de pionische X-straling kunnen we de sterke interactie

breedte r0 van het niveau in,l) bepalen volgens

Tot«, 0 = frad(". /){[1/ Y(n, /)]-l}, (224)

waarin rra(j("»£)
 d e electromagnetische niveaubreedte is.

Als de Auger intensiteiten verwaarloosd kunnen worden en Y(n,Z)

de verhouding is van de intensiteit van de deëxciterende overgangen,

die het pion van de toestand (n,l) naar de volgende circulaire baan

brengt, over de som van overgangen die hetzelfde niveau voeden:

Y(n A-

i
(225)

De breedtes welke op deze wijze zijn verkregen zijn te vinden in onder-

staande tabel, waar zij direct vergeleken worden met de directe lijn-

vormmethode en de theoretische waarden.
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Relalive yields and strong interaction widths for pionic Sg and 4f levels obtained from experimental
transition intensities, along with the direct line-shape measurements and the theoretical values for

comparison

r„(4f)

Nucleus V(5g) V(4f) theory theory
rel. intens, set I rel. intens, line shape set I

(eV) (eV) (eV) (eV) (eV)

"Ta 1.0S±0.11 0.255±0.028
Re 0.96 ±0.08 0.159 ±0.012

19Bi 0.87 ±0.07 0.089 ±0.009

1.3*2.7
1.1*2.3
6.0±3.7

0.7
1.0
3.7

231±34
466±41

1343±155

225 ±57
547 ±50

1157*70

322
428

1216

Quad£U£Oolmomerita

Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan wordt verwezen naar

pag. 146 e.v. In het geval van 209Bi hebben we te maken met een bijna

sferische kern en daarom een zeer kleine waarde voor Q. Echter, daar

de kern 2 0 9Bi in zijn grondtoestand een grote spin I = 9/2 heeft, kon

de hyperfijn opsplitsing van het 4f niveau toch worden bepaald, waar-

uit een effectief quadrupoolmoment Q f f (Bi) = -0.53 j+ 0.09 b volgt.

Uit de metingen was een energie h.f. opsplitsing van AE = -447 _+ 76 eV

tussen de 17/2 -*-15/2 en de ls/2 -*
13/2 leden van het Sg •*• 4f hyperfijn-

patroon gemeten. Het spectroscopisch quadrupoolmoment, gecorrigeerd

voor de sterke interactie wordt Q = -0.50 +_ 0.08 b. In de tabel op pag.

214 zijn eerdere experimentele resultaten vermeld.

De populatie is gemeten van niveaus in verschillende loodisotopen met

A = 207 - 194 gemaakt in de reacties 2ri9Bi(n-,x«y209-x)Pb alsmede in verschil-

lende hafnium isotopen raet A = 179 - 166 in de '81Ta(;r(xn)
(181-*>Hr,

Dit was mogelijk daar de diverse niveauschema's bekeken zijn, waaruit

de nodige energieën en intensiteiten van overgangen gehaald kunnen

worden. De isotopische opbrengst per gestopt pion werd verkregen door

te normaliseren aan de berekende plonische X-stralingsintensiteiten.

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabellen en in de

figuren 93 en 94. In de figuren 95 - 99 zijn verschillende grootheden

geplot als functie van neutronmultipliciteit of kernspin. De experi-

mentele resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
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Gamma rays observed in

- 213 -

9-*Pb reactions as analysed from the prompt and delayed y-ray spectra

Isotope

"*Pb

'""Pb

" 8 P b

-0 0Pb

2O2Pb

202-j-,

204pb

206 p b

Transition
I,-*lr

2 * - 0*
4 * - 2*
7 " - 5-

2 * - 0*
4 * - 2*
7- - 5"

10*- .9"

2 * - 0*
4 * - 2*
5"— 4*

1 0 * - 9"

2 + - 0*

4 * - 2*
5 - 4 *
7* - 5'
9 - 7

10*- 9"

2 * - 0*
4*— 2*
5" —. 4 +

9 - - 4*

4 " - 2-
7 * - 4

2 * - 0*
4 * - 2*
9 - 4 *

1 1 - 9
12f —11"
14*-12*
15*-14*
16*-14*
16*-15 +
16- -15*
1 7 - 1 6 *
1 7 - 1 6 *
1 9 - 1 7
20 - 1 9 -

2 * - 0*
3 * - 2*
4 * - 3*
4 * - 2*
9 " - 7"

1 0 * - 9"

(keV)

964.2
575.0
420.6

1049.1
689.2
371.7
337.0

1063.5
562.4
197.6
540.9

1026.5
462.2
419.8
245.2
83.8

777

960.8
422.2
657.5
786.9

400.4
459.8

899.15
374.35
911.7

1005.7
324.7
618.4
167.2
752.9
585.7

1046.7
315.9
776.7
433.7

1304.1

803.3
537.5
343.5
881.0
458.1

1299.1

Remarks
(per stopped n~)

0.0043 ±0.0012
0.0028 ±0.0012
0.0057+0.0026

0.035
0.023
0.019

±0.004
+0.004
+0.003

0.0039+0.0014

0.054

0.030

0.067
0.071
0.052

< 0.061

0.017

0.088
0.094
0.050
0.029

0.030
0.019

0.081
0.084
0.055
0.014
0.018
0.011
0.015

±0.008
At Ge-bdge

±0.004

+0.005
±0.005
±0.004

Not observed
±0.003

±0.013
±0.012
+0.014
±0.005

±0.015
±0.005

±0.005
+0.011
±0.018
±0.001
+0.004
+0.002
+0.004

O.OO13+O.0O06
< 0.004
< 0.004

0.017 +0.006 close to n X-rav
0.0026+0.0017
0.0033 ±0.0017
0.0036 ±0.0009

0.038
0.026
0.022
0.017

S 0.035
0.015

±0.008 Also 2O5Pb
±0.003
±0.005
±0.008

±0.004

Isotope

2«6T,

2 0 1 Pb
gs: 5/2-

Transition

2 " - 0-
4 - - 2-
5 * - 4-
7 * - 5*
8 * - 7*

1 2 - - 7*

1/2- - g s
13/2*-gs
5/2"-gs
5/2"-gs
9/2" - g s
7/2" - g s

(7/2,9/2)-gs
(5/2,7/2)-gs

17/2*-13/2*
21/2*-17/2*

(23/2)* -(21/2)
(23/2)*-21/2*

29/2" -(23/2)
29/2--21/2*

(keV)

265.8
686.3
453.3
216.1
457.0

1021.4

126.5
825.2
866.5
740.1
896.9
933.4

1198.6
1203.1
838.7
258.6

* 634.5
874.0

* 153.4
1027.0

Total intensity on gs of 2 0 1Pb:

ao5pb

gs: 5/2-
2.23 keV

1/2-

7/2 - g s
5/2"-1/2
7/2" - g s

(5/2, 7/2)-gs
13/2 - g s
9/2" — 7/2"

27/2' -29/2-
25/2"-19/2*
21/2--19/2*
21/2*-l9/2*
19/2*-17/2*
17/2*-13/2*
29/2--25/2-

703.4
759.2

1043.7
1264.7
1013.8

284.1

1175.1
1147.4
534.9
323.2
683.5
430.2

Total intensity on gs of 205Pb;

gs: 1/2-
5/2- - g s
3/2- - g s

13/2*-5/2 "
7/2--3/2-
7/2--5/2 "

569.7
897.3

1063.6
1434.0
1769.7

Total intensity on gs of 207Pb:

gN: 1/2-
3/2*-gs

(11/21-3/2*
351.0
997.0

(per stopped n~

0.0155+0.0016
0.0158 ±0.0016
0.015 ±0.002
0.0181+0.0012
0.0039+0.0008
0.012 +0.002

0.013 +0.012
0.048 +0.004
0.0037+0.0009
0.0029 ±0.0009
0.0095+0.0012
0.0017 ±0.0008
0.0009 ±0.0008
0.0009 ±0.0008
0.028 +0.002
0.028 +0.009
0.014 ±0.007
0.011 +0.003

S 0.03

-
0.078 ±0.013

0.0026 ±0.0008
0.0051 ±0.0009

<. 0.009
O.0O33+0.O0O9

S 0.018

O.0O40±0.0O13

0.0022 ±0.0008
0.011 ±0.t>05

< 0.024
0.020 ±0.006
0.020 ±0.001
0.005 ±0.002

gO.O38

0.030 ±0.005
0.009 ±0.001
0.036 ±0.005
0,004 ±0.001
0.004 ±0.001
0.039 ±0.005

S 0.028
g 0.0025

Remarks

)

Also n X-ray

Also 206Pb

Also 2 n 7Pb

Also 2 0 0Pb

Also 12-7I

Also -~AI

Also -0 4Pb

Also 2 0 JPb
Also | t ) 8Pb

Also 2 o :Tl

Gamma-rays observed in 1B lTa(ir-,xn)'8 ' -*Hf reactions, as analysed from the prompt and delayed y^ray spectra. The yields of the
transitions are expressed in units of captured n~. The normalization is obtained from the intensities of the pionic X-rays

Transition

2 * - 0*
4 * - 2*
6 * - 4*
8 * - 6*

10*- 8*
12*-10*
14* — 12*
16* —14*

Hf isotopes

A: 178
.v: 3

0.0156 ±0.0011
0.0128 ±0.0020
0.0100+0.0006

176
5

0.054 ±0.018
0.034 ±0.011
0.0184±0.00l0
0.0122 ±0.0020
0.0078 ±0.0013
0.0046 ±0.0016

174
7

0.141 ±0.010
0.0695 ±0.0041
0.0287 ±0.0015
0.0166 ±0.0018
0.0043 ±0.0012
0.0041 ±0.0012

172
9

0.122 ±0.013
0.0592+0.0030
0.028 ±0.010
0.0105 ±0.0031)
0.0062 ±0.0013
0.0043 ±0.0003

170
11

0.0573 ±0.0030
0.0289 ±0.0018
0.0208 ±0.0010
0.0121 ±0.0006
—
0.0086 ±0.0013
0.0037 ±0.0004

168
13

0.O068± 0.0029
0.0054 ±0.0025
0.0051 ±0.0023
0.0035 ±0.0005
0.0034 ±0.0008
0.0028 ±0.0010
0.0024 ±0.0010

166
IS

£0.014
_
S 0.0067
-
-0.0037
£0.0056



-214-

Values for the spectroscopie quadrupole moment Q in
2"'JBi from (he present experiment together with previously re-
ported results. The strong interaction correction to 2 r f , = -0 .53
±0.09 b is discussed in the lexl

Method und year
of publication

Optical speclroscopy (1%7)
Muonic atom (1967 1968)
Optical spectroscopy (1968/
Atomic beam (1970)
Optical speelroseopy (1970)
Muonic atom (1972)
Theory on optical speclroscopy

data (1972 I974|
Pionie atom (1978)

Spectroscopie
quadrupole
moment Q in b

-0.37 ±0.04
-0.37 ±0.05
-O.379±O.OI5
-0.385 ±0.040
-0.41 +0.04
-0.37 ±0.03

-0.46
-0.50 ±0.08

Reaction Q-valucs for ( J T . X H ) reactions on 1 8 l Ta and
**'Bi, respectively, as obtained from the Table 1975 Mass Excess
Predictions [14]

Reaction

2O9Bi(n-,18n)""Pb
209Bi(rr,I7n) l92Pb
2O'Bi(n-, l6n)'"Pb
209BiY)T-,15H)">4Pb
""Ta(ir,18n)l(13IIf
'8lTa(;r-, l7n)'"Hf
l8 lTa(iiM6n) l6 i lHr
' " T a i n , ^ ( ' " H f
""Ta(>r-,l3n)16"Hf

Q-value
(McV)

-4.1
+ 6.1
+ 14.5
+ 24.6
-7.1
+ 3.6
+ 12.2
+ 22.5
+ 40.7

. Pionic X-ray data, relevant for the strong interaction effects, such as the monopole shifts, (:„, and widths, /;,. The spectroscopie
quudrupole moments Q are deduced from the hf pattern of the 5--4 X-ray transitions in Ihe pionic cascade

Transition energ): 5ij-*4/

The vliong interaction
monupole width.
f'jAn of the 4/ level

The electromagnetic width /,'.
ol the 4/ level /,<4M
of the 51> level /.l5t>)

The strong interact inn
monopnle shift.

Effective quadrupole
moment QM

Spectroscopie qu.idrupole
mi>menl ()

' " ' l a

Lxpenmenlal
\ allies

453.55 ±0.11 keV
696.89 ±0.23 keV

225 ±57 eV

540 +HK)eV

3.58 ±0.03 li

3.30 ±0.06 b

C'ulciilation without
strong interaction

453.020 keV
696.330 keV

79.0 eV
24.4 eV

3.25 b'

2""Bi

l.xperiinenial
values

5X9.68+0.10 keV
904.92 + 0.11 keV

1166 +70eV

1790 ±150eV

-0.53 +0.09 b

-0.50 ±0.08 b

Calculation without
strong interaction

588.02S fceV
902.965 keV

124.4eV
38.4 eV

Calculated for ihe Nilsson state [404] 1, 7/2' in m T a with //3 =0.265 and /(4= -0.052 by Ekström et al. 1171.

i) de totale opbrengst van alle pionvangstprocessen die tot Pb en Hf

isotopen leiden zijn respectievelijk 0.74 +_ 0.07 en 0.79 ± 0.06

ii) de gemiddelde neutronmultipliciteit is 7.9 voor 181Ta en 7.5 voor
209Bi (zie figuren 93 en 94)

Ui) een neutronmultipliciteit vanæ= 15 is waargenomen, voor beide

targets
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10'

10'

10 =

208 204 200 196 178 «6

5 7 9 11
Neutron multiplicity

13 15

Fig.
9 3 .Yield of Pb (filled circles) and Tl (open squares) isotopes

from pion capture reactions in Bi versus neutron multiplicity, .v.
The histograms represent calculations by Gadiolietal. [30] for
reactions (it",.xn), the dotted histogram, and [it ,p(x—l)n], the
dashed one, in Au. The full line serves as a guide for the eye

7 9 n
Neutron multiplicity

13 15

Fig,
9 4 . Yield of even Hf isotopes from pion capture reactions in Ta

versus the neutron multiplicity, x. Note that the yield refers to the
4+ -»2* transitions rather than the 2* -»0+ ground state tran-
sitions. These latter all have energies of 80 lo lOOkeV and. owing
to the rather high internal conversion coefficients (alol>3), they are
hard to detect. The full line serves as a guide for the eye. The
histograms represent calculations by Gadiolietal. [30], the dotted
and dashed histograms arc the calculated yields of Hf and Lu
isotopes, respectively

iv) de opbrengst voor x = 13 in Hf en x = 15 in Pb is zelfs 5% van

de maximale isotopische opbrengst, overeenkomend met ongeveer

0.8% van de totale opbrengst gegeven in i).

v) de breedte op halve hoogte van de opbrengstcurves is s 5 voor

Hf en 8 voor Pb

vi) dë opbrengstcurve is bijna symmetrisch voor Hf maar asymmetrisch

voor Pb, mogelijkerwijs een indicatie van een overlap van twee

niet gescheiden klokvormige. functies

vii) in Hf-isotopen is de bezettingsgraad van hoge-spin-toestanden

(14 - 16) ongeveer gelijk, onafhankelijk van de neutronmulti-

pliciteit (figuur 95)
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10'

10'

Vi
I

;* 10°

10-'

10" Iff' I i I
15 x6 8 10 12 W 16 « " 0 5 10

Neutron multiplicity Neutron multiplicity
F i g . 9 5 .Yield of different members of the ground state rotational F i g . 9 6 T h e r a t i o of t n e population of high-spin states to that of

h=nrfinm™Hfi««nn-«nnn..i».»Hin.l,^i«>T»i»- v„»r.^iinn tow.spin states in even Hf isotopes versus x, the neutron
multiplicity

band in even Hf isotopes populated in the ~,xn) reaction

10-'

0 2 « 6 8 K) 12 K 16 I 0 2 4 6 8 K) 12 K 16 1

The same data as in Fig 7 9 now plotted vei _ as the spin of the y emitting level with the neutron multiplicity as a parameter

Pig.97
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viii)de yopbrengst als een functie van spin van de begintoestand

neemt exponentieel af

ix) in de populatie van hoge-spin toestanden t.o.v. die voor lage-

spin toestanden in Hf is er een minimum voor intermediaire

multipiciteiten (figuur 96). Dit is niet het geval voor de Pb

isotopen

x) de grootste spin is waargenomen in 2OlfPb (x = 5) en I = 20.

ln(En)dEn

8 W 12 K 16 I

The expcrimenlal y-ray yields of the l s lTa(n .7n)'7 4Hf
and '"Tatn"^«) 1 7 J Hf reactions versus the nuclear spin of the de-
cxcitcd level. The dashed lines represent the calculated integral of
the statistical angular momentum distribution for a
""Hf(n.6n)'74Hf reaction before y emission, using the optical
model. Incident neutron energies used in the calculation presented
in the figure arc 50 und 70 McV, respectively. The full line is the
averaged yield over three energies in 10 McV steps as explained in
the text. The normalization to the experimental points is made for
the 4* ->2* transitions

Pig.98

* 10>B(!i-,7n)M2Pb

• 2wBi(rt\9n)200Pb

x "9Bi(Tt-,13n)'*iPb

Y

/o-(n,10n)

U !

The experimental y-ray yields of some 20gBi(jf ,.vn) re-
actions versus the nuclear spin of the de-excited level. The full lines
represent the calculated integral of the statistical angular momen-
tum distribution for the J07Pb(n.4n)J04Pb and J07Pb(H. 10»)'98Pb
reactions before y emission, as explained in the text. For the (n,4n)
reaction we show the averaged yield for incident neutron energies
between SO and 70 McV, for the (N. lOn) reaction for energies
between 80 and lOOMeV. The normalization to the experiment is
made to the low-spin transitions

Fig.99
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Pionabsorptie jLn_d£

Uit dit experiment zien we het volgende. Vanwege het behoud van

impulsmoment en energie kan het pion, zoals eerder gezegd, niet worden

geabsorbeerd aan een vrij nucleon. Experimenten (Nucl. Phys. A258

(1976) 480) hebben aangetoond dat absorptie aan een nucleon ook een

zeldzaam proces is in kernmaterie. Behoud van lading beperkt de twee-

nucleon absorptie tot np en pp paren, corresponderend met
a

»r+«/>->n + n (225 )
n~ +PP

Proces (a) moet Pb en Hf isotopen geven in onze twee gevallen.

Beschouwen we proces (b) dan moet er een gelijke kans bestaan voor

het proton en het neutron om de kern te verlaten, daar de Coulomb-

barriere (s 14 MeV) klein is t.o.v. de kinetische energie van het

proton (s 70 MeV). Als de kans van pionvangst alleen afhangt van de

concentratie van nucleonparen, dan is de fractie van np vangstprocessen:

P N'z (226)

een uitdrukking die een waarde heeft van ongeveer 0.76 in zware kernen.

De overeenkomstige fractie P is dan 0.24. Dientengevolge zal de

opbrengst aan Pb of Hf isotopen per gestopt pion ongeveer gelijk moeten

zijn aan 0.76 + \-24 = 0.88 en de opbrengst aan Tl en Lu isotopen

zou ongeveer 0.12 moeten zijn, als we pionabsorptie aan drie, vier of

meer nucleonen verwaarlozen.

Echter, nadat de kern verhit raakt zal de kans van het maken van een

(TT , p(tf-1)n) reactie ongeveer 15% zijn van die van het produceren van

een (ir , xn) reactie, een experimenteel gemeten grootteorde.

Als we deze correctie invoeren, vinden we dat de verwachte opbrengst

van 0.88 voor proces (a) gereduceerd wordt tot s 0.75. Het is inter-

ressant om te vinden dat de experimentele opbrengst voor Pb en Hf

isotopen respectievelijk 0.74 •*_ 0.07 en 0.79 _+ 0.06 zijn. Daarom kan

de conclusie getrokken worden dat de vangst aan np paren domineert

in zware kernen, in overeenstemming met het feit dat np paren vaker

optreden dan pp paren.
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Neut£onmulti£liciteit en_hoekimpul£moment

Kerndeëxcitatie en neutronmultipliciteit zijn onderwerpen die behandeld

zijn door Locher en Myhrer (Heiv. Phys. Acta 4j) (1976) 123, Gadioli en

Gadioli-Erba (Nucl. Phys. A256 (1976) 414) en Iljinov e.m. (Nucl.

Phys. A268 (1976) 513. Om experimentele gegevens te vergelijken met

bovengenoemde semi-empirische berekeningen moeten we een soort van

model hebben. In figuur 100 hebben we twee extreme situaties van

pionabsorptie geschetst, namelijk vangst aan het oppervlak,geval (a)

en vangst in het binnenste van de kern, geval (b).

Case a Case b

Evaporation
neutrons

cases

F i g . 1 0 0 „ „„,) b_ A simple illustration of possible
mechanisms for the rt absorption, a The pion is
absorbed on a nucleon pair in the nuclear surface.
b The pion is absorbed in the interior of the
nucleus

In geval a,waar het pion geabsorbeerd wordt aan een nuoleonpaav in

het oppervlak, verlaat ëën nucleon de kern met een energie van ongeveer

70 MeV, terwijl de andere een mutiple proces begint, dat de kern kan

exciteren tot 70 MeV.

Daaropvolgend zal de deëxcitatie gebeuren door het afdampen van lang-

zame neutronen; een proces met een maximale neutronmultipliciteit van

ongeveer 8, daar de gemiddelde neutron-bindingsenergie ongeveer 8 MeV

is. De metingen tonen aan dat de gemiddelde neutronmultipliciteit

7 å 8 is, dat wijst er op dat een aanzienlijk deel van de pionabsorptie

in zware kernen niet plaatsvindt in het oppervlak van de kern.

Als het snelle neutron de kern verlaat zal het deze dwingen te gaan

roteren. Dit is een proces dat kan worden beschouwd als het tegenover-

gestelde effect van de introductie van hoekimpulsmomenturn bij reacties

met snelle deeltjes. Een 70 MeV (P s 370 MeV/c) neutron dat een lood-

kern tangentieel verlaat, introduceert een maximaal hoekimpulsmoment

L Q S R X P S 16 h (zie ook figuuur 101), waarbij we veronderstellen dat

de kern een uniforme dichte bol is met straal R. (In het Ta geval is

de waarde voor Lfl uitgesmeerd met ongeveer 4 "h als gevolg van de
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I J
deformatie van de kern, $2 = 0.265).

Voor het geval van een neutronmulti-

pliciteit van x = 7 verwachten we dan

een lage waarde voor het hoekimpuls-

Fig, 101 moment. Een eenvoudig beeld voor pion-

absorptie in een kern is weergegeven

in figuur 101. Hierbij is verondersteld dat het pion wordt geabsorbeerd

als in geval (a) van figuur 100. We kunnen veronderstellen dat de

emissie van neutronparen isotroop is, en dat een ervan gestopt wordt

in het kernoppervlak. We definiëren een hoek 8 als de hoek tussen de

kernstraal R en de richting waarin het neutron met impuls L P wordt

uitgezonden. Het hoekimpulsmoment, L, van het neutron is dan

L = Lo sin 6 (227)

waarin Lo het maximale hoekimpulsmoment is, nl. die voor targentiële

nucleonemissie

Lo = R-P (228)

waarin

R = RoA / (229)

en

P = c /m^Mjj' (230)

met M-. = de massa van het geëmitteerde nucleon en

m = de pionmassa

Ro kan worden benaderd met ,

Ro = iic/m^ (s ' ,iS e-* • /•*'« «•"/ (231)

De beschikbare energie als het pion wordt geabsorbeerd is de halve

pionmassa per nucleon. Als het uitgezonden nucleon een kinetische

energie meegegeven wordt van E = $ "V0* ^ a n -̂s dé impuls P als volgt:

P = c /m (MJJ + m^ A ) s c /mïï Mj^ dat de vergelijking (230) geeft.

Substitueren we nu Ro in (229), R en P in (228) dan is

Lo = ti c 2 A ' • /MJJ7% (232)

De differentiële waarschijnlijkheid voor nucleonemissie onder een

hoek 6 is

dw = 2TT sin 9 de = 2ÏÏ d(cos 8) (233)
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Hieruit volgt

2 ir LdL
dw =

Lo /1 - (L/Lo)2 (234)

De gemiddelde hoekimpu1smomenturn L wordt dan verkregen

_ f \,M fv/i sin2ed9 TT
T _ o haw _ j o _ T

o <3W ƒ d(cosG)

o

Deze zeer eenvoudige argumenten geven waarden voor L van 11.6 "fc

en 12.1 ti voor respectievelijk 181Ta en 2 0 9Bi. Om de totale spin te

schatten moeten we het hoekimpulsmoment F, samengesteld uit de

initiële targetspin I en de £ van het pion op het moment van invangst

optellen. De gemiddelde waarden voor F zijn respectievelijk <F> = 9/2

en <F> = 11/2 voor 181Ta en 2 0 9Bi. Uit deze simpele argumentering

zou een gemiddelde hoekimpulsmoment van 13 volgen, hetgeen niet

klopt met wat er is gemeten. Als we echter ook het Fermi-momentum

in rekening brengen voor het pionabsorberende nucleonenpaar kunnen

we een grotere I berekenen. De neutr.--".energie wordt dan

E / m
IL _ »//M + _ü_ )2 + p a ~ 1040 MeV (236)

2

waaruit een kinetische energie volgt van

P *
T = — — = 100 MeV (237a)

2Mn

waaruit

Pn = 433 MeV/c (237b)

en . Lo = 18 h (237c)

De maximaal waarneembare spin die we dan berekenen zou dan zelfs

I = 25 kunnen zijn. De maximaal waargenomen spin in 209Pb was I = 20

en is dus in goede overeenstemming hiermee.

We moeten concluderen dat geval (a) alléén niet verantwoordelijk

voor de pionabsorptie kan zijn. In geval b (figuur 100) heeft de pion-
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absorptie aan een nuoleonenpaar plaatsgevonden zo ver binnen in de

kern dat beide nucleonen geabsorbeerd worden. De maximale waarde

voor i = 15 I 16 is dan een consequentie van een simpele energie-

balans van het pion in de kern. De (TT~, 15 n) reacties in 181Ta en
209Bi hebben nog Q-waarden van respectievelijk 22.5 MeV en 24.6 MeV

(zie ook tabel op pagina 214) . Deze extreme gevallen van pionabsorptie

in het binnenste van een kern zou daarom aanleiding kunnen geven tot

het verdampen van 15 neutronen elk met gemiddelde kinetische energieën

van 1 å 2 MeV. In dit soort absorptie wordt de maximum waarde van de

neutronmultipliciteit x gegeven door de pion rustmassa en de Q-waarden

van de (ir txn) reacties.

De isotrope verdamping van neutronen in geval b, zou niet erg hoge

hoekimpulsmomenta moeten induceren. Men zou daarom geen grote populatie

van hoge spin toestanden verwachten in Pb en Hf kernen bij hoge neutron-

muit ipliciteiten (x > 10). Dit laatste is echter niet bevestigd door

de metingen van Beetz e.m. in elk geval niet voor de Ta metingen waar

de verhouding aan opbrengst van hoge-spin tot lage-spin toestanden

toeneemt met x voor x £ 7.

Terugkerend tot de semi-empirische berekeningen van bijvoorbeeld

Iljinov e.m. als basis voor een discussie. Deze auteurs gebruiken een

zogenaamd intranucleair cascade-model voor het berekenen van de

energiedissipatie na pionabsorptie en voegen Fermi beweging aan de

nucleonen toe. Voor de neutron-energieverdeling berekenen zij een

nauwe laag-energetische piek van enkele MeV's breedte, corresponderend

met de verdampingsneutronen (hoofdzakelijk geval b) en een zeer

brede bobbel bij ongeveer 55 MeV, overeenkomend met snelle neutronen

afkomstig van gebeurtenissen in het kernoppervlak {geval a). Ze

berekenen ook de multipliciteitsverdeling en vinden een maximumopbrengst

bij x = 7 voor absorptie aan een nucleonenpaar. Absorptie aan een

quasi-alpha deeltje leidt tot een zeer asymmetrische opbrengstverdeling

met een maximum voor x = 11. Het ziet er dus naar uit dat de opbrengst-

verdeling voor 181Ta met een maximum voor x = 8 dat de 7r~-absorptie

aan een neucleonenpaar geheel domineert voor dit target. In net geval

van209Bi is er een klein exces aan productie voor hoge ar waarden,

welke in het model van Iljinov e.m. toegeschreven zou kunnen worden

aan absorptie aan quasi-alpha deeltjes. De berekeningen van Gadioli



1
-223-

en Gadioli-Erba geven ongeveer dezelfde resultaten. In het bijzonder

voor kleine x waarden zijn hun resultaten in betere overeenstemming

met het experiment dan de berekeningen van Iljinov. In de figuren

97 en 98 zijn deze berekeningen ingetekend. Het blijkt dat de
2 0 9

berekening in goede overeenstemming is met de experimenten aan Bi,

maar in het geval van 181Ta er enige discrepantie is.

Berekeningen van spinexcitatie voor de residuele kern zijn ook door

Iljinov e.m. gedaan. De waarschijnlijkheidsverdeling voor spinexci-

taties heeft een maximale waarde voor spins 4 ä 5 en neemt daarna

bijna lineair af tot een spin 17. Hierbij dient echter opgemerkt te

worden dat de kernspin enhet baanimpulsmoment van het pion verwaar-

loosd zijn in deze berekeningen. Deze berekeningen zijn in tegenspraak

met de experimentele resultaten, welke een hoogste waarschijnlijkheid

voor de laagste-spins vertonen en een exponentiele afname voor hogere

spins.

Er is door Beetz e.m. getracht de (T ,xn) reacties voor zover het

de spins betreft te relateren aan conventionele reacties, die het

meest aan de TT absorptie doen denken. Daarom hebben zij met de (n,#n)

de statistische spinverdeling voor Y- emissie berekend voor ^-waarden

tussen 2 en 10, waarbij een gemodificeerde versie van de optische

modelberekeningen van Linden (Z. Phys. A227 (1976) 277) werd gebruikt.

Als resultaat van die berekeningen kregen ze een asymmetrische klok-

vorm. Voor bijvoorbeeld x 79Hf (n,6n) 171|Hf kregen ze een maximale

werkzame doorsnede voor spins 5 å 6 met een directe populatie van

de grondtoestand als ook de I = 15 toestand met ongeveer 1% van de

maximale opbrengst. Om dit te vergelijken met de experimentele data

van Y~intensiteiten moet de curve geïntegreerd worden. Bovendien

moeten de curven worden berekend voor verschillende invallende

neutronenergieën (in stappen van 10 MeV) en gemiddeld worden. Deze

middeling werd noodzakelijk geacht om de energieverdeling van de

neutronen te simuleren die ontstaan in het primaire pionvangstproces.

De berekende data voor * 79Hf (n,6n) 17lfHf reactie kunnen goed worden

vergeleken met de experimentele data van de (ir~,7n) en (ir~,9n)

reacties op18*Ta. De berekende resultaten voor 2 0%i konden niet in

overeenstemming worden gebracht met het experiment, waaruit wij

concluderen dat de (n ,xn) reactie meer bijzondere eigenschappen

heeft welke niet worden geproduceerd in (n,xn) en (a,xn) reactie-

berekeningen .
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Geladen deelt je_s_emissi.e_na p_ionabsorptie

Pruys e.m (Nucl. Phys. A352 (1981) 388) hebben de emissie van geladen

deeltjes na pionabsorptie in 1 2C, 59Co en 19 3\u onderzocht. Hun experi-

mentele opstelling is schematisch weergegeven in figuur 102. Het expe-

riment is uitgevoerd in SIN aan de irE3 bundel. De invallende pionen-

bundel heeft een impulsmomentum van 110 MeV/c (T k i n = 38 MeV) en

werd met een polyethyleen moderator afgeremd om gestopt te worden

TOP VIEW (open cover)

r
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to vac
pump
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target port

Experimental set-up for charged particle spectroscopy.

Pig.102

in targets van 12C (18.5 mg/cm2),
5 9Co (50 mg/cm2) en 197Au

(81 mg/cm2). Het signaal dat een

pion in het target was gestopt

werd met een conventionele bun-

deltelescooop gedefinieerd. De

geladen-deeltjes-detectoren

(opgesteld in een vlak loodrecht

op de bundelrichting), het

target (onder een hoek van 45°

t.o.v. de bundelrichting) en

de plastic scintillatoren no. 3

en 4 van het telescoop werden •

geplaatst in een vacuümkamer.

Voor het meten van energiespectra

en de deeltjes-identificatie

werden twee detectiemethoden

gebruikt.

Laag-energetische deeltjes

werden geïdentificeerd door

gelijktijdig de energie, E ,

alsmede de vluchttijd TOF over

een afstand van 60 cm te meten

gedetecteerd met een vensterloze

Nal(Tl) detector (0 = 12.5 cm,

d = 2.5 cm) of met een grote

Si surface barriere detector

(0 = 4.3 cm, d = 500 ym).
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Voor het hoog-energetische deel van het spectrum werd een åE(E tele-

scoop gebruikt, bestaande uit met vloeibaar stikstof gekoelde

Si/Si(Li) en Si/Ge detectoren. De 200 mm2 hE surface barriere detector

van de Si/Si(Li) telescopen waren 500 en 1000 ym dik. Elke E detector

bestond uit 2 op elkaar gestapelde Si(Li) diodes met een totale dikte

van 8.6 mm. Voor het meten van Li-deeltjes uitgezonden na pionvangst

in 12C werd een &E/E telescoop gebruikt met een AF detector van slechts

30 um dikte. De 1450 mm2 Si/Ge telescoop bestond uit een 500 um dikke

Si surface-barriere detector en een 15 mm dikke puur-germanium diode.

Gebruik makend van de E/TOF methode met Si en Nal(Tl) detectoren en

de LE/E methode* konden de energiespectra van geëmitteerde protonen en

deuteronen continu gemeten worden vanaf 2 MeV tot aan de maximale

energie afgegeven in de Ge-detector. De energieresolutie van de Nal(Tl)

scintillator was niet goed genoeg om a-deeltjes te scheiden van

i-deeltjes (tritium) in de E/TOF spectra. Daarom werden voor deze

deeltjes alleen de data van de Si detector gebruikt. De 3He (T) spectra

werden alleen verkregen uit de AE/E metingen, daar in de TOF metingen

geen onderscheid gemaakt kon worden tussen de T en t deeltjes.

Correcties voor absorptie en energieverlies van geladen deeltjes in

het target werden in rekening gebracht zoals beschreven in Phys. Rev.

C19 (1979) 135 en Nucl. Instr. 133 (1976) 121. Deze correcties zijn

groot voor Li- en x-deeltjes evenals voor laag-energetische (E < 15 MeV)

p, d en t.

Voor absoluutcalibratie van de opbrengsten werd gebruik gemaakt van

het pionische röntgenspectrum. De energiespectra van de geladen deeltjes

na pionvangst in 1 2C, 59Co en -19 \u zijn te zien in de figuren 103 en

104. In de volgende tabel zijn de opbrengsten en gemiddelde kinetische

energeiën gegeven voor verschillende energie-intervallen. De energie-

spectra van p uitgezonden na ir vangst in 12C en 59Co zijn analoog

aan die van de overeenkomstige neutronenergiespectra (Nucl. Phys. A308

(1978) 345) . De spectra vertonen een duidelijke bijdrage van ver'dampings-

nuoleonen (laag-energetisch deel ) en van directe interactie (hoog-

energetisch deel). Voor x 9 7Au is het verdampingsproces sterk onderdrukt

vanwege de Coulomb barriere.

* dE/dx « Z2/v2 en E « mv2 zodat E- |^ <* mZ2
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Fig.103
Energy spectra of protons, deuterons and tritons emitted after v' absorption in ' 2C. "Co and l<)7Au. The relative errors are shown without

the error (-15%) in the absolute normalization. The full lines are the experimental dala smoothed and corrected for particle and energy losses
in the targets.
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H*(x100)

Energy spectra of a, 3He and Li particles emitted after IT' absorption ilii'x, "Co and >97Au. The relative errore are shown without
the error (~!S%) in the absolute normalization. The full lines are the experimental data smoothed and corrected for parlicle and energy

losses in the targets.
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Yields and mean kinetic energies of charged particles emitted after it absorption in I2C, s*Co and "7Au

Particle

P

d

t

'He

n

Li

Energy
interval *) -

(MeV)

2-76
20-70
40-70

2-100
20-70
40-70

2-80
20-70
40-70

40-70

2-70
20-70
40-70

12-40

12C

39±7
17.7*2.7
7.7 ±1.2

3O±5
9.8±1.5
3.1 ±0.5

20±6
3.7 ±0.6

0.73 ±0.15

0.09 ±0.03

81 ±24
5.0± 1.2

0.25 ±0.06

1.4±0.4

Yield <%/»')

"Co

102 ±17
28±4

11.4* 1.8

22±4
10.0±1.5
3.7±0.6

6.2±1.9
• 2.4 ±0.4

0.72±0.15

0.13 ±0.04

23±7
2.4 ±0.6

0.31 ±0.07

197Au

26±4
16.0±2.4
6.6 ±1.0

6.8±1.7
5.2 ±0.8
2.2 ±0.4

2.5±0.7
1.9±0.3 .

0.60±0.12

0.07 ±0.02

4.2±1.3
2.6 ±0.6

0.32 ±0.07

Mean kinetic
energy (MeV)

12C

24
39
52

19
• 36

51

13
32
49

47

9
27
46

18

"Co

17
38
52

25
37
52

21
35
51

49

12
30
48

197 Au

31
39
52

37
39
52

33
36
51

50

25
30
49

") The energy spectra were integrated in the given energy interval. Due to Coulomb effects there were
no «-particles below 3.5 MeV in S9Co. In m A u there were no protons below 5.6 MeV and no orparticles
below 11 MeV. The yields of deuterons and tritons in ' g 7 Au were too low in the E/TOF measurements to
be evaluated. Their lower thresholds were given by the thickness of the äE detector, 12 and 14 MeV,
respectively.

Yields of protons <>6 MeV), deuterons <>8 MeV), tritons (>9 MeV) and a-particles ( > 2 MeV) emitted
after ir~ absorption in ' 2 C, 59Co and heavy nuclei. The energy cuts were chosen to facilitate the

comparison with refs. 5.IO.I1

Nucleus

13C

"Co

1 9 7Au

Pb

Ref.

this work

])

this work

this work

5)

protons

32*5
32±7
22±2

34.8 ±3.4

73±11
25*3

25±4

8.0*1.0

16.7*5.2

Yield <°/<

deuterons

21*3
23*5

14.0*1.5
21.7*2.2

18*3
8.0 ±1.0

6.8* 1.7

3.0±O.S

6.0*2.1

tritons

10±3
10*3

11.7*2.1

4.7 ±1.2
1.5*0.3

2.5*0.7

1.0*0.2

a-particles

81*24

56*6
61.2*6.6

23*7

4.2*1.3

3.2*1.5

in de volgende tabel zijn de opbrengsten van hoogenergetische protonen

(E > 20 MeV) vergeleken met die van de hoogenergetische neutronen.

Veronderstellen we dat alle hoogenergetische protonen en neutronen

afkomstig zijn van directe rr -vangst aan np en pp paren dan vinden

we de verhouding R = aantal np tot pp paren dat het pion kan absorberen

uit de experimentele gegevens (zie de tabel). Deze verhoudingen kloppen

goed met de getallen van Nordberg e.m. (Phys. Rev. 165 (1968) 1096),
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die de verhouding van ran tot np coïncidenties heeft gemeten voor

energieën boven de 20 MeV. Dat final-state interacties belangrijk

zijn voor de primaire nucleonen is gebleken uit het feit dat de

coïncidenties tussen geladen deeltjes duidelijk een maximum vertonen

onder een hoek van 180° (zie Heiv. Phys. Acta j>£ (1977) 561). Een

Yields of high-energy ( £ > 2 0 MeV) protons and neutrons form ir' absorption in 12C, 59Co and
'"Au, and deduced ratios R of np to pp pairs that can absorb the pion

Nucleus -

12C
"Co
'97Au

Yield per stopped pion

neutron J)

1.20±0.10
1.06±0.10
0.94 ±0.10

proton *)

0.19±0.03
0.30±0.04
0.17±0.03

this work

2.7±0.6
1.3±0.3
2.3±0.6

R

Nordberg« a/.1*)

2.5± 1.0
2.0±1.4(forCu)
4.7 ±4.7 (for Pb)

Due to final-state interactions the given values for R are lower limits only. The threshold of
20 MeV has been chosen to accept mainly direct processes.

*) The yield of protons between 76 and 100 MeV was estimated by assuming identical shapes
for proton and deuteron spectra. This correction amounts to 7% only.

andere indicatie dat een groot gedeelte van de hoge energie p afkomstig

is van knock-out reacties door primaire neutronen wordt bewezen door

de analoge spectra-vormen tussen neutronen en protonen.Het p-spectrum

valt sneller af met toenemende energie, dat in een hogere waarde voor

R resulteert bij een hogere drempel-energie, d.w.z. R = 2.2 +_ 0.7

bij 40 MeV vergeleken met R = 1.3 + 0.3 bij 20 MeV voor 59Co. Daarom

zijn de metingen van Pruys e.m. en Nordberg slechts een lage limiet

voor R. Een berekening van R voor O geeft een waarde tussen de 3 en

7 (Nucl. Phys. A306 (1978) 311).

De opbrengst van hoog-energetische (E > 20 MeV) deuteronen kan worden

verklaard aan de hand van pionabsorptie aan een paar nucleonen gevolgd

door een interne pick-up reactie. Voor ir~-absorptie in * t: geeft Hüfner

een schatting van 5 å 15% deuteronen per gestopt pion. Dit is in over-

eenstemming met de experimentele waarde van (10.1 _+ 1.5)% (20 - 90 MeV).

Terwijl de hoog-energetische protonen en deuteronen schijnbaar verklaard

kunnen worden door absorptie aan een nucleonenpaar, is de origine van

hoog-energetische * niet zo duidelijk. Ze zouden afkomstig kunnen zijn

van een interne quasi-deuteron pick-up reactie en de 3He-deeltjes van

een pp pick-up reactie. In dit geval, net als voor ir"-vangst aan een

nucleonenpaar, zou de spin-isospin statistiek ons doen verwachten dat

er een factor 4 meer t dan T deeltjes zijn. Experimenteel wordt voor

deze factor 7 ^ 2 gevonden.
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Zowel de hoog-energetische t als a-deeltjes hebben een opbrengst

voor 12C die een factor 2 hoger is dan voor 5<3Co en 197Au. Als we

veronderstellen dat het aantal a-clusters tweemaal zo hoog is in * 2C

als in 59Co en 1 5 9Au, zou de t opbrengst verklaard kunnen worden aan

de hand van -rr-absorptie aan een a-cluster en de a-deeltjes opbrengst

door een directe knock-out van een a-cluster. Uit de vergelijking van

de vorm van hun a-deeltjes-spectrum met proton-geïnduceerde a-spectra

bij E = 72 MeV menen Pruys e.m. af te kunnen leiden dat de hoog-

energetische a-deeltjes afkomstig zijn van ir -absorptie aan een quasi-

deuteron gevolgd door een nucleon a-cluster interactie.

Pruys e.m. concluderen dat hun resultaten consistent zijn met het

quasi-deuteron model voor de ir -absorptie met geringe of geen bijdrage

van a-cluster absorptie.

MUON-GEINDUCEERDE KERNSPLIJTING

De interactie van splijtbare kernen met negatief geladen muonen is

een onderwerp van studie geweest sinds de zestiger jaren. Dit onder-

zoek impliceert eigenlijk twee gescheiden fysische onderwerpen,

namelijk het splijtingsproces en de rol die het muon er in vervult als-

mede het muonische atoom zelf en daarmede gecorreleerde verschijnselen.

Onder andere heeft het onderzoek er toe geleid dat Wheeler's voor-

spellingen uit 1949 (Rev. Mod. Phys. 2J_, 133) zijn bevestigd.

Hij voorspelde dat er twee soorten processen zijn die leiden tot een

splijting van zware kernen in de wisselwerking met y~. De eerste en

meest voorkomende is de splijting van de atoomkern die muonvangst is

ondergaan. De tijdverdeling van zulke splijtingsgebeurtenisssen wordt

gekenmerkt door een gemiddelde levensduur van ongeveer 77 ns, die ty-

perend is voor muonvangst (zwakke interactie) in zware elementen.

Het tweede proces dat tot splijting leidt gebeurt in prompte coinci-

dentie met de muoncascade, d.w.z. het wordt waargenomen binnen 1 ns

(experimentele resolutie). Deze prompte gebeurtenissen worden toege-

schreven aan kernexcitatie door het Coulombveld van het muon tijdens

een stralingsloze overgang naar de 1 s toestand van het muonische atoom

d.w.z. we hebben te maken met splijting van een muonisch atoom. Voor
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zware kernen zal het muon in deze baan de kern dan ook diep penetreren

en zeker voor meer dan de helft van zijn tijd binnen het kernvolume

doorbrengen. De bindingsenergie van het muon in de is baan (s 12 MeV)

is sterk afhankelijk van de deformatie van de kern en dus zal de

aanwezigheid van het muon de hoogte van de splijtingsbarriere sterk

beïnvloeden.

Dit heeft interessante consequenties voor een potentiaal put met twee

of meer minima. Eenvoudige berekeningen van Leander en Möller (Phys.

Lett. 57B (1975) 245) leveren een verschuiving van ongeveer 0.5 MeV

op voor de splijtingsisomeer als respectievelijk de hoogte van eerste

en tweede barriere met 0.1 MeV en 1 MeV toenemen. Een experimentele

bepaling van de verandering van de eigenschappen van de bekende

isomere toestand zou een complementair bewijs leveren voor andere

experimenten dat we hier te maken hebben met een zogenaamd "shape"

isomeer (Phys. Rev.Lett. 3ji (1977) 387 en Usp. Fiz. Nauk J_07_ (1972)

685) .

Het lot van het muon nadat het splijting heeft geïnduceerd is van

interesse uit het oogpunt van de splijtingsdynamica (Phys. Lett. 9OB

(1980) 193), Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 1576). De verhouding van het

aantal muonen dat respectievelijk het zware en het lichte fragment

volgt kan informatie verschaffen over de tijdschaal van de beweging

van de splijtende kern tussen zadel en scission/ Een onderzoek naar

het lot van het muon kan ook informatie geven over het muon-conversie-

proces, ladingsverdeling in neutronrijke kernen (splijtingsfragmenten),

etc.

We zullen een experiment beschrijven (Nucl. Phys. A350 (1980) 278),

waarin we de tijdcorrelatie hebben gemeten tussen het invallende

muon, het geïnduceerd splijtingsevent en het electron afkomstig

van het B-verval van het muon in 232Th en 23fy. Deze methode heeft

het grote voordeel de achtergrond van y -vangst sterk te onderdrukken

met een factor van meer dan 100. Bovendien is het mogelijk te zoeken

naar i) het verval van de muon "shape"-isomeer ii)het verval van de

naakte kern "shape"-isomeer, iii) het lot van het muon na splijting

van de kern, iujwelke muonische overgang prompte splijting veroorzaakt.

De hoofdreden van het onderzoek was de meting van prompte en vertraagde

splijting van het muonisch atoom. Hierbij moeten echter de verschillende

aspecten van splijting in beschouwing genomen worden. Bijvoorbeeld

*kinsnoeringspunt
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zijn er belangrijke meningsverschillen over experimentele metingen

voor wat betreft de waarschijnlijkheidskans op muon-geïnduceerde

splijting (vergelijk Nucl. Phys. A247 (1975) 452 met Nucl. Phys.

A294 (1978) 369 en Phys. Lett. 9^B (1980) 83),een punt dat verdere

studie vereist.

In de figuren 105 tot en met 111 is het physische gebeuren op een

populaire manier weergegeven.

Experimentele de_ta.il£[

Het experiment werd begonnen aan het muonkanaal van het CERN Synchro-

cyclotron met de versneller werkend in de sharing mode (door verschil-

lende groepen simultaan in gebruik). De muonbundelintensiteit was onge-

veer 2 x 101* muonen/s, gemeten als coincidenties tussen tellers 1 en

2 van de bundeltelescoop. Onder optimale condities was de microscopische

dutyfactor 60% zonder enige waarneembare macroscopische puls. Het muon

impulsmoment was ongeveer 110 MeV/c. De ir en e bijmenging in de bundel

waren respectievelijk van de orde 1% en 10%. De primaire pionenbundel,

waarmee in het kanaal wordt geïnjecteerd, heeft een impulsmoment van

ongeveer 200 MeV/c en werd voor testdoeleinden gebruikt.

In een later stadium werd het experiment om politieke redenen verplaatst

naar SIN in Villigen (SIN heeft met CERN afgesproken dat alle laag-

energetische TT en y experimenten aldaar zullen worden uitgevoerd) .

De muontelescoop was samengesteld uit twee plastic scintillatoren,

een plexiglas Cerenkov teller, gebruikt als veto voor electronen in de

bundel, en een laatste circulaire plastic teller. Het aanbrengen van een

derde plastic teller ter grootte van het effectieve oppervlak van het

targetmateriaal reduceerde de (12) coincidentiesnelheid met ongeveer

30% en de algehele telescoopsnelheid (12 C~ 3) was net over 50% van de

primaire bundeltelsnelheid, zoals gedefinieerd door de (12) coinciden-

ties. Een conventionele stopteller achter het targetmateriaal werd in

dit experiment niet gebruikt, in plaats daarvan werd het maximaal

aantal gestopte muonen bepaald uit de muon-splijting coincidentiesnelheid.

In figuur 112 is een schematisch beeld van de experimentele opstelling

weergegeven.

De splijtingskamer werd zowel als target en als detector gebruikt met

het splijtbare targetmateriaal (natuurlijk uranium en thorium) aange-
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Fig. 105.Tekening van Olle Byström (Uppsala),

De initiële stappen van het muon in zijn

cascade totdat hij de Is baan bereikt. Zowel

het Auger effect (e ) als de röntgenover-

gangen (/) zi^n in beeld gebracht.

ïig.106. Tekening van Olle Byström (Uppsala).

Een kunstenaars idee van een stralingsloze

röntgenovergang van de 3d naar Is baan.
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Fig. 107, Tekening van Olle Bystrrjm (Uppsala).

Het muon is getuige van kernsplijting, die

door een stralingsloze rfintgenovergang is

geïnduceerd, (Prompte splijting).

Pig. lO8.Tekening van Olle Byström (Uppsala).

Het muon wordt na prompte splijting meegenomen

door een van de splijtingsfragmenten.
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Pig. 109. Na meegenomen te zijn door een van

de fragmenten kan het muon worden afgestoten

als gevolg van de hogeexcitatieënergie van het

fragment (bovenste figuur) ofwel door de restkern

worden ingevangen (onderste figuur). Tekening

van Olle Byström (Uppsala).
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Fig. 110. Tekening van Olle Byström (Uppsala).

Muonvangst vanuit de Is baan in de kern.

Hierbij treedt neutronenemissie op of de kern

komt tot splijting.
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Pig. 111. Deze figuur probeert een overzicht te geven

van het lot van het muon vanaf het moment dat het

muon in het target wordt gestopt. Bij n=14 (voor het

muon) is de "straal" van de baan van het muon gelijk

aan dat van het electron in de K-schil. De cascade van

het muon leidt dan ofwel tot prompte splijting of tot

muonverval via zwakke interactie (beta emissie of muon-

vangst in de kern). In het laatste geval kan ook

splijting optreden of neutronemissie.
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i

b cm

Schematic view of the apparatus used in the experiment. The muon telescope consists of the
plastic scintillation counters C, Cs and a plexigals Cerenkov counler. C. The graphite moderator. C.
is placed between C2 and C. The electron counter consists of two cylindrical plastic scintillation counters
and four plexiglas Cerenkov counters (replacing the previously used H : O lank).

figuur 112

bracht op 100 aluminium folies, elk met een dikte van 0.01 mm. De

folies waren van elkaar gescheiden met een afstand van 2 mm en dienden

tevens als de electroden van een parallele-plaat, snelle ionisatie-

kamer, opgesplitst in vijf onafhankelijke secties. Met een totaal-

gewicht van ongeveer 25 g had het targetmateriaal een dikte van

600 mg/cm3 in de bundelrichting. De wanden van de kamer waren gemaakt

van aluminium, en de kamer was gevuld met metaan tot een druk van

3 atm. Enkele karakteristieke eigenschappen gemeten met de bundel

zijn weergegeven in figuur 113. De efficiëntie van de teller voor

de drempelpositie zoals aangegeven in figuur 113 was (38 ̂  4)%, als

we gebruik maken van Segrè's waarde (Phys. Rev. 8>£ (1952) 21) voor de

spontane splijtingskans in 2 3 8U. De tijdresolutie voor prompte splij-

ting geïnduceerd door pionen in de (TT,/) reactie werd vsle malen

gecontroleerd en was zeer stabiel (4.5 _+ 0.5 ns FWHM) .

De eleatronendetector is samengesteld uit twee cylindrische plastic

scintillatietellers rondom de splijtingskamer. Buitenom de plastic

tellers is een Cerenkov-telIer gebruikt, bestaande uit vier separate

seiai-cylindrische plexiglas tellers, die ieder 25 mm dik zijn. De

plastic tellers waren respectievelijk 9 en 5 mm dik. De in dit experi-

ment gebruikte materialen geven een detectiedrempel van 10 MeV voor

electronen die uit de ionisatiekamer komen.
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Threshold (rel units) Pion-fission time oWrence (ns)

Performance of the fission chamber as measured with the n ' beam: (a) Bias curve of one section
of the fission chamber. The arrow indicates the threshold used during the data collection. It corresponds
to a fission chamber efficiency of (38±4) "„ as measured for spontaneous fission of 2J"U. (b) The time
distribution for n' induced fission events registered in coincidence with the signal from the electron

counter.

figuur 113

Electronica £n_data-ac2ui.s^ti.e

Met het detectiesysteem zoals eerder beschreven, worden snelle "timing"

signalen verkregen die overeenkomen met

i) de aankomst van het muon, bepaald door teller 3 van de telescoop

il) een splijtingsgebeurtenis, welke optreedt in een van de vijf

secties van de ionisatiekamer (logische som)

ii.i) de aankomst van een electron, gedefinieerd door een van de

cylindrische tellers.

Gebruik makend van tijd-tot-digitaal omzetters (TDC's) werden drie

tijdsintervallen gemeten: t(y,/), t(u,e) en t(f,e) in de.tijdsintervallen

van respectievelijk 500 ns, 5 ps en 5 us. Het derde interval werd ge-

bruikt om de relatie

f} + t{f,e) = t(y,e) (234)

te controleren. Tijdens de metingen was het minder dan 1% van de triple
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events, die aan (234) niet voldeed. Deze data werden in de off-line

analyse weggegooid.

Typische telsnelheden in de drie distributies waren: enkele per

seconde voor (V,f), ongeveer 1500 s"1 voor (V,e) en minder dan 1 s 1

voor (ƒ,<?). Ter voorkoming van storende distorsies werden gebeurte-

nissen, waarbij twee electronen binnen 5 Vs na elkaar werden geregi-

streerd, buiten beschouwing gelaten via een vetcsignaal. Bovendien

werden alle gebeurtenissen voorzien van een label overeenkomstig het

feit dat een bundeldeeltje geregistreerd als een (12) coïncidentie

al dan niet vergezeld was van een tweede deeltje binnen een bepaalde

tijdslimiet (normaal: 10 ys). "Multi-muon" gebeurtenissen werden be-

handeld als achtergrond en konden worden gebruikt voor het controleren

van de effectieve duty cycle.

Zowel dubbele coïncidenties (U/, Ue of fe) als triple coïncidenties

(U/e) werden geregistreerd. In het geval van triple coïncidenties

werden de tijdverschillen in de list-mode geregistreerd;, gebeurtenis na

gebeurtenis. Voor de dubbele coïncidenties werden de tijdspectra ge-

registreerd als histogrammen, welke op magnetische band werden gedumpt

na elke meetrun (elke 4 å 5 uur). Ook werden in het geval van de

triple coïncidenties (u/e) drie histrogrammen gemaakt, een voor elke

projectiemogelijkheid.De single-telsnelheden van de detectoren alsmede

de verschillende telsnelheden van de verschillende coïncidenties, ge-

corrigeerd voor de dode-tijd van het gehele meetsysteem, werden gemeten

in regelmatige tijdsintervallen gedurende het gehele experiment en op

de lijnprinter gezet. In figuur 114 zijn schematisch de detectoren en

het acquisitiesysteem weergegeven.

Checks_en p_roce_dures

De hoogste muonstop telsnelheid in de targetkamer, gemeten door middel

van de i\i,f) coïncidentie telsnelheid. werd bereikt met een 4 cm

dikke grafiet-moderator.

De vijf onafhankelijk secties van de splijtingskamer werden individueel

afgeregeld met (u,/) coïncidenties zodat ze werkten in het plateau

van hun bias-curve. Na versterking werden standaard-tijdpulsen verkregen

uit een constant-fraction discriminator en gesommeerd in een logische

mixer. De timing-voorwaarden werden afgeregeld met generatorsignalen.
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OETECTCHS and
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C CERENKOV- COUNTER

SC SCALER

SE SINGLE EVENT

TAPE LINE DKPIAV

PUNCH PRINTER KFVBOAP.D

Schemalics of detectors, electronics, and duta acquisiton system.

figuur 114

De gevoeligheid van de kamer om door bundeldeeltjes te worden aange-

slagen werd getest met een dummy kamer, ook gesplitst in individuele

secties, waarvan er een geen splijtbaar materiaal bevatte. Op deze

wijze kon worden aangetoond dat de bundeldeeltjes zelf de kamer met

een verwaarloosbare snelheid triggerde, minder dan 10"1* van de over-

eenkomstige splijtingstelsnelheid.
n e n

In een aparte sectie van dezelfde dummy kamer was voorzien in een Cf

bron, die ongeveer 2000 splijtingen s"xgaf.Geplaatst in de normale

positie binnen de electronendetector werd deze kamer gebruikt voor

achtergrondmetingen aan de electronenteller. Deze laatste bleek een
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responsie voor gamma- of neutronstraling, die splijting vergezellen,

te hebben van de orde van 10""* per splijting, afhankelijk van het

drempelniveau. Door een tweede plastic scintillatieteller in de

electronendetector te plaatsen, kon de gevoeligheid voor neutrale

stralingsachtergrond met een factor 5 å 10 worden verkleind, zonder

de electronendetectie-efficientie te beïnvloeden. De totale detectie-

efficientie voor electronen afkomstig van het 3-verval van muonen

gebonden aan splijtingsfragmenten werd gemeten en bleek ongeveer

25% te zijn. De responsie van de electronendetector voor neutrale

straling, gemeten als functie van de tellerdrempel, vertoonde het

typisch exponentiële gedrag voor dit soort teller.

De 1024 kanaals (10 bits) TDC's (LRS 2228) werden gecalibreerd met

een HP electronische teller, type 5445A tot een geschatte nauwkeurig-

heid van 2 x 10"1*. De gemeten differentiële niet-lineariteit was gelijk

aan (-2.5 + 0.6) x 10~5 per kanaal. De door de TDC's geïntroduceerde

onzekerheid in de tijdmetingen kan dus in de onderhavige experimenten

geheel worden verwaarloosd.

Data_analyse

Zoals boven is uitgelegd werden de dubbele coïncidenties geregistreerd

als tijdspectra in histogramvorm. Het vf tijdspectrum werd gebruikt om de

levensduur van het muon in thorium en uranium te bepalen. Resultaten

van vroegere metingen zijn verzameld in onderstaande tabel.

The muon capture mean lifetimes for 2"Th und ""V

Mode or
registration

e

y

n

f

Mean lifelimes Tf (

" 2 T h

80.4+2.0
79.2 + 2.0

80.1+0.6

74.2 + 5.6

87 +4
84.0+4.5

78.5 + 2.0

77.3 ±0.3

ns)

238U

88.0 + 4
81.5±2.0
73.5 + 2.0

75 '+0.5
78.0 ±1 5

78.3+10

75.6±2.9
74.1 + 2.8
76.0+1.0

77.9 + 0.5
77.7 ±0.6
76.0+1.3
77.1+0.2

Ref.

t

2
3
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s
»
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De muonvangstsnelheid is in het algemeen voor actiniden in goede over-

eenstemming met de voorspellingen van de semi-empirische Primakoff-

formule (Phys. Rev. C10 (1974) 2034). Het is echter opvallend dat de

interne consistentie van de verschillende metingen,niet goed is.

Dit feit heeft de speculaties gestimuleerd dat de verschillende metingen

niet equivalent zijn. Hetzij omdat de gemeten levensduur ook andere

fenomenen reflecteert dan eenvoudig het lot van het muon (Phys. Lett.

48B (1974) 420), of hetzij dat ze het gevolg van muonvangst zijn, niet

alleen door de targetkern, maar ook door de fragmenten afkomstig van

prompte splijting, die kan ontstaan na een stralingsloze muonovergang.

Onze metingen zijn weergegeven in fig.115.De gemeten tijdspectra werden

geanalyseerd met standaard kleinste kwadraten methoden (CERN Program

Library D510, 1971). Een exponentiële functie met constante achtergrond
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werd aangepast aan de meetresultaten. De fit werd gedaan met twee of

drie parameters (achtergrond werd gelijkgesteld aan die welke werd

gemeten voor negatieve tijden) . Binnen de bereker.de fouten was er

geen verschil in de waarden die verkregen werden met de twee methoden.

Daarom verkozen we voor de uiteindelijke analyse de twee-parameter

methode met de gemeten achtergrond.

Zoals te zien is uit de tabel zijn er twee gevallen die significant

afwijken van onze waarden. De ene is de meting in de neutron-mode

voor 2 3 zTh (ref. 10) welke een verschil geeft van 2.8 _+ 0.7 ns in ver-

gelijking met ons resultaat. Het andere geval voor 2 3 8U is de meting

(ref. 8) in de Y~m°de, welke een verschil van 2.0 +_ 0.5 ns met ons geeft.

Het is echter duidelijk dat de metingen in de splijtingsmode veel minder

gevoelig zijn voor achtergrondeffecten, enerzijds omdat de ionisatie-

kamer practisch ongevoelig is voor neutron-, electron- of Y-achtergrond-

straling en anderzijds omdat er geen primaire lange exponentiële achter-

grond-componenten aanwezig zijn in de splijtingsmode, hetgeen wel het

geval is voor de andere typen van metingen waarin e en y's worden waar-

genomen. Dit type van achtergrond in de splijtingsmode zou alleen

kunnen komen van secundaire processen (splijting geïnduceerd door

neutronen uitgezonden na muonvangst in lichte elementen). Men kan daarom

stellen dat metingen van de levensduur in de splijtingsmode een betrouw-

baarder resultaat opleveren vanwege de geringere kans op systematische

afwijkingen tengevolge van de achtergrond.

Het is echter moeilijk het gehele verschil te verklaren door de veront-

reiniging van splijtingsfragmenten. De mogelijkheid dat er een korte

levensduur aanwezig is, zou een systematische afwijking in het resultaat

kunnen opleveren. Om deze invloed uit te sluiten werd analyse uitgevoerd

voor vier verschillende tijdsintervallen, beginnend respectievelijk bij

+5, +18, +30 en +50 ns en eindigend bij +345 ns. Uit onze data blijkt

dat de levensduur voor 2 3 8U toeneemt van 76.30 +_ .14 ns bij 5 ns,

76.82 +_ .16 ns bij 18 ns tot 77.30 +_ .18 ns bij 30 ns. Er is geen

verschil tussen de resultaten beginnend bij 30 en 50 ns, terwijl het

verschil tussen 5 ns en 30 ns (1.0 +_ 0.25) ns is.

De gemeten waarden voor thorium en uranium zijn dezelfde binnen de

meetfouten. De Primakoff-formule voorspelt een verschil in de muon-

levensduur voor deze twee kernen van maximaal 5%.
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. Time distribution of fission events relative to the time of the ^-slop for 232Th and a3"U.
The resulting mean lifetimes were obtained by Fitting the experimental data in the time interval 30 to 345 ns.

figuur 115

Voor de triple coincidentie-gebeurtenissen y ƒ e en de correlaties aange-

toond in de analyse van de data is een drie-dimensionale plot een

manier om deze te laten zien zoals in figuur 116 of met behulp van een

zogenaamde scatter plot (zie figuur 117), waarin het tijdsverschil

tussen het muon en het electron langs de ene as is getekend en het

tijdsverschil tussen het muon en de splijting langs de andere as.

De figuren 116 en 117 laten beide een klein gedeelte van de data voor
238ü zien. Kenmerkend voor de data is dat de gebeurtenissen hoofdzakelijk

langs drie ruggen of dijkjes vallen; twee ervan samenvallend met de

coördinatie-assen, die de prompte splijting (rug a) en prompte "elec-

tronen"(rug b) weergeven. De derde as is het locus van gebeurtenissen
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B

Fig,116.Het driedimensionale tijdspectrum. Langs A staat het

tijdsverschil tussen \x~ en e~ terwijl langs B het tijdsverschil

tussen y~ en f staat uitgezet. Langs de rug A vinden we dus het

3 verval van het muon big' prompte splijting, Langs de rug B

vinden we de splijtingstijd bijbehorend bij een prompt muonverval.

De rug C stelt de gebeurtenissen voor waarbij het muonverval

simultaan optreedt met de kernsplijting. (De gebeurtenissen langs A

corresponderen dan met gebeurtenissen tengevolge van stralingsloze

overgangen en de levensduur in de f-e richting geeft het lot van

het muon weer na de kernsplijting.
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Muon-electron time ditterence (channels)

Scatter plot of purt ol the data for ;ifc triple coincidences. The data fall mainly on the three ridges,
corresponding to the following time relations. r(;i. 0 ~ 0 (ridge a). i{/i, e) = 0 (ridge b), and «;i, 0 =
/(/i, e) (ridge c). The time range in ihe/(/i, e( direction is close to 10 times larger than in ihe tip, I) direction.

figuur 117

waar splijting en "electronen" coincideren (rug o).

Er zijn bovendien zeldzame gebeurtenissen in de twee gebieden

t(y,e) > t(y,/) > 0(A)

(B) 0

(235a)

(235b)

die beide "fysische" gebieden zijn in de zin dat het muon altijd

eerst arriveert voor de andere twee zijn opgetreden (splijting en

vervalselectron). De niet-fysische gebeurtenissen treden op in de drie

kwadranten, waar of t(\i,f) of t(y,e) of allebei negatieve waarden

hebben. Een dubbelzinnigheid in de data-verwerking komt van het feit

dat de drie ruggen samengevoegd worden in de oorsprong van het coordi-

natensysteem, daar waar t(y,/) = t(y,é?) = 0.

Om de consistentie van de interpretatie te toestsen aan de verdeling

waargenomen langs de ruggen a, b en o, worden de gebeurtenissen uit

het gebied rond de oorsprong geredistribueerd langs de drie hoofdspectra.

In het geval van de zeldzame gebeurtenissen werd deze moeilijkheid ver-

meden door dit gebied in de analyse achterwege te laten.

De redistributie langs de drie ruggen werd uitgevoerd met een Monte

Carlo methode, de gewichten werden gedefinieerd door het product van

twee factoren: het exponentiële verval langs de rug en de gaussische

verdeling van de gebeurtenissen in het vlak loodrecht t.o.v. de rug.

De volgende hoofdzaken voor de geproduceerde tijdspectra werden onder-

vonden: de spectra waren stabiel in de zin dat redelijke veranderingen
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in de parameters van de exponentiële en gaussische functies van

weinig invloed bleken te zijn op het resultaat:

i) Het exces aan prompte gebeurtenissen bleek te behoren bij rug a,

terwijl de ruggen b en a een exces van zulke prompte gebeurtenissen

niet vertoonden

ii) Er zijn twee levensduur componenten langs de rug c van ongeveer

gelijke intensiteit.

Gebruik makend van de boven beschreven procedure werden er drie tijd-

spectra verkregen welke we in de figuren 118 - 120 laten zien voor

respectievelijk rug a , b en a.

10°-

-10 -05 0 05 10
Muon-electron time difference (lis)

10°-

Muon- '.«ctron time difference (ws)

Time distribution of evenls with the absoluU. value of i{p, f) less than 5 ns projected onto the
Up, e) axis. The experimental data for 23*U (a) were fitted with the sum of two exponentials and a
constant background. In the case of 2 "Th (b) owing to less statistics, only one time component was

obtained.

figuur 118
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Time distribution of events with the absolute value of H/t, e) less than X ns projected onto the
. I') axis. The decay clo>el> resembles that observed lor the ungated (;i, I) tune distribution of fig. 4,

However, in this case no nroniot neak is observed

figuur 119
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Time distribution ofevenls with the absolute value or r(;i, f) - H/i. c) less than 10 ns projected onto
the l{n, 0 aiis. The experimental data were filled with the sum of two exponentials and a constant

background.

figuur 120

Rua £

Het tijdspectrum langs rug a bevat coïncidenties die liggen in de

band van-5 ns < t(y,f) < +5ns, geprojecteerd op de t(y,e) as.

We zien in figuur 118 de distributie van de tijd waarbinnen het

muon verdwijnt na prompte splijting. De tijdverdeling werd aangepast

met een constante achtergrond plus één of twee exponentiële functies.

Alleen in het geval van uranium, als gevolg van het veel grotere

aantal verzamelde coincidenties, werd een significant verschil waar-

genomen tussen de aanpassing met een of twee exponentiële functies.
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Voor de dominerende exponentiële functie voor beide targets (uraan

en thorium) werd binnen de meetfouten dezelfde gemiddelde levensduur

gevonden

Ti(238ü) = (134 +_ 3) ns x2/v = 1.17

Ti(232Th)= (132 + 7) ns x
2/v = 0.51

De tweede component in uranium is

T2(
238U) = (1.6 +, 0.4) ys

De kortere levensduur wordt geïnterpreteerd als zijnde de muon-levens-

duur aan een splijtingsfragment en de langere tijd als het gevolg van

muonenabsorptie aan lichte elementen binnen de splijtingskamer: Al

van de folies en de wanden of C en H van het methaangas. De laatst-

genoemde levensduur kan worden verklaard door te veronderstellen

dat het muon is geconverteerd door de sterk geëxciteerde splijtings-

fragmenten.

Gebruik makend van de gepubliceerde data voor lading en massaverdelingen

van spijtingsfragmenten is het mogelijk te bepalen of de gemeten

levensduur correspondeert met het meegaan van het muon met zware of

lichte fragmenten.

Dit werd gedaan met behulp van een zogenaamd Primakoff-plot (zie

bijvoorbeeld Sens. Phys. Rev. 113 (1959) 679; Telegdi, Phys. Rev.

Lett. 8 (1962) 327), welke de muonlevensduur geeft als functie van de

neutronenoverschot-parameter N/2A. Als we de gemeten levensduur inter-

preteren als behorende bij absorptie aan een licht of zwaar splijtings-

fragment, krijgen we genormaliseerde waarden voor de muonvangstsnel-

heid voor beide soorten van fragmenten, welke in figuur 121 worden

weergegeven als gearceerde oppervlakten. Het is duidelijk dat de

veronderstellihg dat het muon met het lichte fragment meegaat, niet

voldoet. Daar de Primakoff-plot voor het lichte fragment ligt in een

gebied van de neutronenoverschot-parameter dat goed getoetst is,

is er geen reden de toepassing van de formule in twijfel te trekken.

Daardoor kunnen we besluiten dat het muon hoofdzakelijk met het zware

fragment meegaat.

Om de betrouwbaarheid van deze conclusie na te gaan, werd de analyse

van de tijdspectra met een Monte Carlo berekening onderzocht. Hierbij
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figuur 121

werd de som van drie exponentiële functies gegenereerd met variabele

gewichten voor verschillende exponentiële functies. De eerste twee

van deze komen overeen met de levensduren gevonden in de metingen

(figuur 118), terwijl de laatste werd gekozen te corresponderen met

een van de twee gevallen waar of het muon verdwijnt door met het

lichte fragment (T = 220 ns) mee te gaan, of waarin geconverteerde

muonen weer ingevangen zouden kunnen worden door het zware target

(T = 80 ns). Het resultaat van deze berekeningen was dat een bijmenging

van 10% van de 220 ns component weinig invloed zou hebben op de 134 ns

levensduur, terwijl het de langere levensduur zou verkorten tot onge-

veer 1.1 ns. Aan de andere kant, een 20% bijmenging van de 80 ns

levensduur zou de levensduur van 134 ns met ongeveer 10% verminderen.

Dus de waarneming dat de gemeten muonvangstsnelheid ongeveer 10%

hoger dan voorspeld was voor zware fragmenten (figuur 118) zou

wijzen op een kleine bijmenging van 80 ns component. De berekeningen

lieten ook zien dat de belangrijkste exponentiële functie vertegen-
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woordigt door T = 134 ns niet het resultaat kan zijn van een super-

positie van twee andere componenten, 80 ns en 220 ns.

De lange component met een relatieve opbrengst van (10 _+ 2)% in het

y-e tijdspectrum bevat ongeveer 1% van alle prompte splijtingscoinci-

denties, als het gemeten aantal gebeurtenissen gecorrigeerd wordt voor

het grote verschil in muonvangstsnelheden. Dit getal geeft een onder-

limiet voor de totale kans van de muonconversie vanuit sterk geëxci-

teerde fragmenten.

Experimenteel wordt een boven-limiet voor deze waarschijnlijkheid

gedefinieerd door de mogelijke bijmenging van de 80 ns component

in het gemeten spectrum (= 20% zoals boven beredeneerd) afkomstig van

muonen, die weer ingevangen worden in het target materiaal.

Barit e.m. (1977) hebben de totale kans berekend van het conversie-

proces en de energieverdeling van de geconverteerde muonen. De effectieve

drempel voor geconverteerde muonen om van het target te ontsnappen

(lagen van 2 - 5 mg/cm2) kan worden geschat op ongeveer 500 keV. Dit

betekent dat minder dan 75% van de geconverteerde muonen weer kan

worden ingevangen door het target. Door te vergelijken met de verkregen

waarde voor de lange component (s 1%) wordt dan een boven-limiet van

4% voor de totale waarschijnlijkheid voor muonconversie verkregen.

Rug_ b_

Het tijdspectrum langs rug b is weergegeven in figuur 119, en bevat

gebeurtenissen waarvoor geldt

-8 ns < t(y,e) < + 8 ns

geprojecteerd op de t(y,/)-as.

Er is geen zichtbare prompte verdeling en de vangstsnelheid is

ongeveer gelijk aan die van het niet-coincidente y/ spectrum in

figuur 115.

De opbrengst van coïncidenties in deze rug is zeer gevoelig voor de

drempeIvoorwaarden van de electronendetector, hetgeen suggereert

dat de hier geregistreerde coïncidenties afkomstig zijn van muonische

röntgenstraling gedetecteerd in de electronenteller in prompte coinci-

dentie met een muonstop gevolgd door het waarnemen van een splijting

als gevolg van muonvangst.
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De tijdsverdeling in figuur 120 bevat coincidenties die liggen langs

de diagonaal in de volgende band

-10 ns < t(y,/) - t(y,e) < + 10 ns

geprojecteerd op de t(y,/)-as. Het tijdspectrum vertoont duidelijk

twee componenten, die aangegeven zijn in figuur 120. De intensiteiten

van de twee componenten zijn vergelijkbaar. Deze karakteristieken

zijn bijna onafhankelijk van de experimentele voorwaarden (drempel-

waarden van detectoren etc.) en de breedte van de gekozen tijdband.

Aan de andere kant hangen de opbrengsten van de twee componenten

genormaliseerd tot de opbrengst van de niet-coincidente y/ histo-

grammen nauw samen met de effectieve drempelwaarde voor de electronen-

detector.

Testmetingen werden gedaan met een andere versie electronendetector

om na te gaan of de coincidenties langs de rug a afkomstig zijn van

geladen of neutrale deeltjes. De testen worden uitgevoerd (i) met de

uraniumteller in de bundel en Ui) zonder bundel met de dummy kamer

met een 2 S 2Cf bron.

Door het niet-coincidente y ƒ histogram te gebruiken als monitor werd ge-

vonden dat gaande van "dubbele " naar "drievoudige" coincidentie-mode

van de electronendetector, de opbrengst langs rug o dezelfde bleef

binnen 1%, terwijl de opbrengsten langs de ruggen b en o afnamen met

respectievelijk factoren twee en drie.

Bovendien, zoals eerder vermeld, werd waargenomen dat het aantal

f e coincidenties per splijting van de 2 5 2cf bron minstens vijf maal

lager was voor de drievoudige dan voor de dubbele coincidentie-mode.

Dit bewijst dat het grootste deel van de coincidenties langs rug o

wordt veroorzaakt door neutrale straling waargenomen in de elec-

tronendetector .

Tenslotte bleek het aantal f e coincidenties per 2 S 2Cf splijting onge-

veer hetzelfde als de opbrengst van de 80 ns component langs rug o,

genormaliseerd tot het aantal niet-coincidente y/ gebeurtenissen.

Coïncidentie^ _in hej: vlak__buiten de_rugg_en

De fysische betekenis van de coincidenties welke optreden in de ge-

bieden A en B zoals eerder gedefinieerd zijn schematisch weergegeven

in figuur 122.
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figuur 122

In gp.bied A waar de splijting voorafgaat aan het verschijnen van

een electron, verwachten we coïncidenties te vinden tengevolge van

spontane splijting van een muonische "shape isomeer" gevolgd door

3-verval van een muon gebonden aan een splijtingsfraginent. Bovendien

zullen er prompte splijtingsgebeurtenissen zijn die een grote achter-

grond geven in het gebied rond om de tijd nul, d.w.z. langs rug a.

In gebied B waar het electron verschijnt voordat er splijting optreedt,

kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen:
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i) muon beta verval gevolgd door spontane splijting van een "shape-

isomere" toestand van de naakte kern 2 3 8 U met een levensduur

van 195 + 30 ns (Phys. Rev. C1(1970) 2096)

ii) terug-tunnelen naar de eerste potentiaalput met de corresponderende

deëxcitatie y-overgangen, welke een signaal in de electrondetector

zou kunnen veroorzaken, gevolgd door splijting die geïnduceerd

wordt door muonvangst.

Zoals in het geval voor gebied A, zou er een achtergrond kunnen zijn.

Hier veroorzaakt door signalen in de electrondetector afkomstig van

röntgenstralingsovergangen van het muon, d.w.z. het spectrum langs

rug b.

Voor het geval waarin een muonische "shape isomeer" is gevormd als ge-

volg van een stralingsloze overgang in de muoncascade, zijn er andere

vervalsmodes mogelijk buiten de drie bovenvermelde: muonvangst of

muonverval die splijting induceren. Zulke gebeurtenissen zouden vallen

langs rug o, als de neutrale straling welke de splijting begeleiden

de electronendetector activeert. In het zoeken naar de andere drie

typen van coïncidenties, namelijk die welke horen bij de gebieden

A en B vormt de diagonaal een bron tot achtergrond, welke gereduceerd

moet worden tot een verwaarloosbare hoeveelheid met een juiste keuze

van grenzen waarbinnen het zoeken gebeurt.

De vier spectra voor 2 3 8U welke worden verkregen door coïncidenties

uit de gebieden A en B te projecteren op de assen t(y,/) en t(y,e)

zijn te zien in de figuren 123 tot en met 126.

Achtergrond

De tijdspectra van de achtergrondgebeurtenissen kunnen worden onder-

zocht in die gebieden waar zowel t(y,/) als t(y,e) negatief zijn.

Deze blijken, zoals was te verwachten, toevallige tijdsverdelingen

op te leveren. Dit is ook het geval voor gebeurtenissen in de tweede

en vierde kwadranten, wanneer de coïncidenties op de assen van de

negatieve tijden geprojecteerd worden. Echter, als deze laatste

coïncidenties geprojecteerd worden op de assen van de positieve tijden,

vinden we exponentiële functies met gemiddelde levensduren van onge-

veer 80 ns voor de t(\i,f) as en ongeveer 800 ns voor de t(y,e) as.

Deze levensduren corresponderen met muonvangst in respectievelijk

Th of ü en Al.
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figuur 124
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Promp_te splijtins

Op het SIN is een groep (Moscow-SIN coll. R-78-20) die een onderzoek

verricht met foto-emulsies na muon geïnduceerde prompte splijting en

de muonconversie van een van de fragmenten. Dit is weergegeven in de

figuren 127 en 128 (zie ook SIN Physics Report no. 3, April 1981,

pag. 64, 65).
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figuur 127

Prompt muon induced fission event and emission of a 13 HeV a particle
due to muon capture at the end point of a fragment track.

figuur 128

Prompt muon induced fission event with re-emission of the
muon (muon conversion) from the light fragment. Time of
re-emission: 5 • 10"1^ s e c.
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Muonverval_na p_romp_te sjxlî tincj

Zoals eerder beschreven bevestigden testmetingen met een verbeterde

versie electronendetector (de tweede plastic cylinder om de ionisatie-

kamer) onze eerdere gevolgtrekkingen dat de rug a drievoudige coinciden-

ties vertegenwoordigt van electronen met een energie groter dan ongeveer

10 MeV.

Deze gebeurtenissen (zie ook figuur 127 en 128) konden dus slechts af-

komstig zijn van prompte splijting geïnduceerd door stralingsloze over-

gangen gevolgd door het betaverval van de muonen. Door de Primakoff-

plot (zie figuur 121) te gebruiken konden we aantonen dat in de meeste

gevallen het muon met het zware fragment meegaat. Uit de analyse van

de muon-olectron tijdspectra zou een 10% fractie van het aantal muonen

gebonden aan het lichte fragment, niet uitgesloten kunnen worden. Onze

meetresultaten (zie Phys. Lett. 77B (1978) 257) zijn later bevestigd

door Schroder e.m. (Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 672) met metingen aan

muon-geïnduceerde splijting in 237Np, 239Pu en 2Jt2Pu.

Verschillende theoretische berekeningen zijn uitgevoerd uitgaande van

de waarschijnlijkheid dat het muon met het lichte of zware fragment mee

wordt genomen, te weten Öländers e.m. (Phys. Lett. 90B (1980) 193;

Ma e.m. (Nucl. Phys. A348 (1980) 446; Maruhn e.m. Phys. Rev. Lett. 44

(1980) 1576 en Yu e.m. JETP°Lett. 28 (1978) 287. In een van de artikelen

(Yu e.m.) werden alleen moleculaire effecten behandeld in de adiaba-

tische benadering, terwijl de andere modellen de splijtingsdynamica

bevatten. De resultaten van de berekeningen liggen in een gebied van

1% tot 15% voor de kans dat het muon met het lichte fragment meegaat,

afhankelijk van het gekozen model. De diverse studies hiervan geven

aan dat een nauwkeurige experimentele bepaling van dit percentage

ons informatie kan verstrekken over de viscositeit van kernmaterie.

Het blijkt dat alle berekeningen resultaten opleveren binnen de aange-

haalde nauwkeurigheid, goed overeenkomend met de huidige experimentele

boven-limieten.

Voor 2 3 8U werd ook een langlevende .tijdscomponent waargenomen (zie

figuur 118). Dit werd uitgelegd als het gevolg van het feit dat het

muon door zijn splijtingsfragment was afgestoten en daarna pas beta-

verval ondergaat als het gebonden is aan een lichte kern. Zoals boven-

vermeld was de gemeten kans voor dit muonconversieproces in goede
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overeenstemming met de theoretische schattingen van Barit e.m.

betreffende de kans op conversie voor het lichte en zware fragment.

In feite kan de correlatie tussen de opbrengst van electronen afkomstig

van geconverteerde muonen en de conversie-waarschijnlijkheden gebruikt

worden om de kans van het muon te bepalen of het bij asymmetrische

splijting met het ene of met het andere fragment meegaat.

Ver t raagde_s£l_i j t ing

De wisselwerking van negatieve muonen met splijtbare kernen kan aan-

leiding geven tot vertraagde splijting via drie verschillende processen:

i) muonvangst door de atoomkern

H) muon-beta-verval

Ui) excitatie van een splijtingsisomeer

Daar in dit experiment de electronendetector ook gevoelig was voor

neutrale straling (muonische röntgenstraling, kerngamma's of neutronen)

zouden alle drie genoemde processen kunnen worden waargenomen. Ze zouden

onderscheidbaar zijn door hun tijdcorrelatie tussen splijting en

"electron" gebeurtenis. De verschillende gevallen kunnen als volgt

worden ingedeeld

(a)f(/i, f)- '(/ ' , e) = O(ridgec).
(b) r(/j, 0 - ' ( / ' . e) > 0 (region B) and
(c) t(n, 0 - /(/', e) < 0 (region A).

Vertraagde splijting simultaan met "electron". Rug c waar de splij-

tingskamer en de electronendetector simultaan getriggerd worden, bevat

twee tijdcomponenten (zie figuur 120). De langere component is karak-

teristiek voor muonvangst in de targetkern. Het wordt geïnterpreteerd

als zijnde het gevolg van splijting geïnduceerd door muonvangst verge-

zeld door de registratie van neutrale straling afkomstig van de

gaëxcitecrde splijtingsfragmenten.

De korte component in rug o , van ongeveer 9 ns voor zowel 2 3 2Th als
2 3 8ü heeft ongeveer dezelfde gevoeligheid voor veranderingen in de

meetcondities voor de electronendetector als de langere component in

dezelfde rug, of als de coincidenties langs rug b. Wij leiden hieruit

af dat de korte component ook geproduceerd wordt door neutrale straling

in de electronendetector, in drievoudige coincidentie met muonen en

splijtingsgebeurtenissen. Echter uit de verschillende uitgevoerde

testmetingen zijn we ervan overtuigd dat de korte component niet het
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gevolg is van achtergrond zoals pionen in de bundel of neutronen

geproduceerd in de nabijheid van de splijtingskamer. Achtergrond

als gevolg van het feit dat het een staart zou zijn van de prompte

piek is ook uitgesloten.

Een geheel andere verklaring is gebaseerd op de kans op muonentransfer

van yH, dat ontstaan kan als muonen gestopt worden in het tellergas

CHi* van de kamer, naar de targetkernen thorium en uranium. In dit

geval zou het tijdspectrum dat wordt waargenomen ontstaan door muonen

transfer naar het koolstof in het gas, en een levensduur van de juiste

grootte-orde simuleren.

Het feit dat deze korte component niet direct waarneembaar is in het

niet-coincidente (yi,/) tijdspectrum, terwijl in rug e de 9 ns ei\ 80 ns

componenten ongeveer dezelfde opbrengst hebben, geeft grote moeilijk-

heden bij alle voorgestelde verklaringen. Er moet een of ander mecha-

nisme actief zijn dat dit effect naar voren brengt wanneer we een

drievoudige coincidentie verlangen, zoals bijvoorbeeld een hogere

energetische y~ e n e r9i e voor het geval van de korte component. Als de

muonencascade meer hoog-energetische röntgenstraling bevat bij een

transfer dan bij directe muonvangst in het zware atoom, zou men kunnen

verklaren waarom de korte component sterker wordt waargenomen bij

drievoudige coincidenties. Er zijn echter andere redenen, waarom de

verklaring van een transfermechanisme moeilijkheden oplevert. Een van

deze is het feit dat in deze gevallen de prompte splijting veel waar-

schijnlijker zou moeten zijn dan vertraagde splijting als gevolg van

de muonvangst van de kern.

Door de opbrengst van de langere tijdscomponent te vergelijken met

de responsie van de electronendetector voor een 252Cf bron in de dummy

teller, hebben we een boven-limiet verkregen voor de splijtingskans

geïnduceerd joor kernexcitatie, die als gevolg van het beta-verval

van het muon zou kunnen ontstaan. De opbrengst van prompte splijting

(rug a) in dezelfde verzameling van data in de scatterplot werd als

normalisatie gebruikt. Voor het berekenen van de boven-limiet is

verder nodig de kans op prompte splitting per gestopt muon.

Nemen we hiervoor de meest recente waarde van (0.45 _+ 0.09)% per

gestopt muon in 2 3 8U dan wordt deze boven-limiet 4 x 1U~3.

De theoretische schatting voor de kans op kernexcitatie ligt veel
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lager dan deze experimentele limiet.

Vertraagde kernsplijting voorafgegaan door een "'electron" coïncidentie

Voor het gebied B waarin de splijting optreedt nadat er in de electronen-

teller iets is geregistreerd, zijn de twee mogelijke projecties in

de figuren 123 en 123 op pagina 255 weergegeven. De projectie op de

t(y,e) as (figuur 123) laat een klein overschot zien na de prompte piek.

Figuur 124 geeft een projectie op de t(y,/) as van de gebeurtenissen

in het tijdsinterval 10 ns < t(y,e) < 32 ns. Een grove schatting van

de opbrengst van de kortere component maakt het aannemelijk dat deze

een belangrijke bijdrage heeft van de staart van de rug b. Dit houdt

in dat er bijzonder weinig gebeurtenissen toegeschreven zouden kunnen

worden aan de eventuele terug-tunneling vanaf de tweede potentiaalput

naar de eerste. Het is echter te verwachten dat de electronendetector

veel minder gevoelig is voor y-straling afkomstig van terug-tunneling

(lagere E ) dan de hoge energie röntgenstraling in de muoncascade.

De weinige gebeurtenissen waargenomen en weergegeven in figuur 124

voor t(\i,f) > 200 ns zijn van een bijzondere interesse. Zij kunnen

niet worden toegeschreven aan toevallige achtergrond: voor negatieve

waarden van t(y,/> werd geen enkele coïncidentie waargenomen voor

een gebied dat 130 ns lang en 20 ns breed is. De enige verklaring

voor deze coïncidenties schijnt te zijn dat ze worden geproduceerd

door het verval van het muon vanuit de isomere toestand, gevolgd door

splijting vanaf de splijtingsisomeer in de naakte kern (muon niet meer

aanwezig). Dit zou dan consistent zijn zowel met het overschot aan

gebeurtenissen met de korte tijden in figuur 123 en een mogelijk lange

tijdscomponent in figuur 124.

Als het overschot aan gebeurtenissen wordt beschouwd als een indicatie

dat de splijtingsisomeer is aangeslagen, correspondeert dit met een

populatie hiervan van (10 _+ 5)% per stralingsloze muonische overgang

in 2 3 8ü. Deze waarde is berekend gebruik makend van de waarschijnlijk-

heid voor muongeïnduceerde splijting zoals gegeven in Nucl. Phys. A247

(1975) 452 en Nucl. Phys. A278 (1977) 387. Als de kernexcitatie ten

gevolge van een stralingsloze overgang plaatsvindt, zou men er op

kunnen speculeren dat de isomere verhouding analoog is aan de waarden

van ongeveer 0.2 voor rf/r voor fotosplijting van zware kernen bij

y-energieën dicht bij de drempelwaarde voor deze reacties.
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Vevtraagde splijting gevolgd door een "eleotron". In gebied A van de

scatter plot treedt eerst splijting op waarna er een coincident "elec-

tron" volgt. Hier verwachten we drievoudige coïncidenties te vinden

tengevolge van de excitatie van splijtingsisomeren die met spontane

splijting vervallen gevolgd door het beta-verval van het muon dat met

een splijtingsfragment meegaat. De figuren 125 en 126 op pagina 256

laten de projecties van deze coïncidenties zien op respectievelijk

de t (]i;f) en t(y,e) assen.

In figuur 125 kunnen we een aantal gebeurtenissen waarnemen, die boven

de achtergrond en de prompte coincidentiecurve uit komen. De vo::m van

de prompte coincidentiecurve was getoetst met een TT bundel. De coinci-

dieties in de tijdsinterval 8 ns = t{\i,f) _< 28 ns zijn geprojecteerd

op de t(y,e) as in figuur 126. Zij geven een tijdsverdeling welke veel

lijkt op het tijdspectrum langs rug #. Het is belangrijk om zich te

realiseren dat de twee projecties verschillende tijdsverdelingen op-

leveren. Op deze wijze kan men zich ervan overtuigen dat deze coinci-

denties juist voorbij de prompte piek geen overloop zijn van de veel

intenser korte component in rug o .

Aldus kan de conclusie getrokken worden dat het gebied A ook een

zwakke indicatie geeft dat de splijtingsisomeer aangeslagen is en dat

in muonische atomen de levensduur hiervan aanzienlijk korter is dan

voor de naakte kern. Echter voor beide gebieden A en B is de statistische

nauwkeurigheid te klein om definitieve conclusies te trekken over de

karakteristieke eigenschappen van de isomere toestand. Indicaties van

een korte levensduur voor de "shape" isomeer in muonische atomen werden

al door Fromm e.m. in 1977 bericht (Nucl. Phys. A278 (1977) 387, al-

hoewel dit experiment geen overtuigend bewijs kon opleveren, dat er

y-straling als gevolg van terug-tunnelen was gevonden.

Theoretische berekeningen van Leander en Möller (Phys. Lett. 57 B (1975)

245) wijzen ook in de richting van een verkorte levensduur voor de

splijtingsisomeer als het muon om de kern aanwezig is.

Ker_nexcJ.tatie_doo£ £-verval_van_het_gebonden muon

Zoals we reeds eerder opmerkten verblijft het muon in zijn is baan voor

meer dan de helft van zijn tijd binnen het kernvolume in zware muonische

atomen (A ^ 200). De gemiddelde levensduur van een muon in zijn Is

baan is ongeveer 80 ns, en waarbij het grootste gedeelte van de muonen
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door muonvangst van de kern verdwijnt

|P| + u" -»• |n| + vn (237)

Het grootste deel van de vrijkomende energie van s 105 MeV wordt

door het neutrino meegenomen terwijl de achterblijvende kern een

excitatie-energie overhoudt van ongeveer 20 MeV.

Een alternatieve vervalsmode van het muonische atoom, dat optreedt

met een waarschijnlijkheid van 80/2200 = 0.036, ofwel ongeveer 4%,

is die waarbij het gebonden muon 8-verval ondergaat

y~(1s) •* e" + v"e + v + (105 MeV - E (1s)) (238)

waarin de muonbindingsenergie (E(1s) ongeveer 10 MeV is voor zware

atomen. De overgebleven 95 MeV wordt gedeeld tussen de uitgaande

neutrino's en het electron en eventueel excitatie van de achtergebleven

atoomkern.

Dit laatste proces is tot dusver nog nooit aangetoond, maar kan worden

voorgesteld als de inverse analogie tot de "shake-up" van atomaire

electronen in beta-verval van radioactieve atoomkernen. In beide ge-

vallen gebeurt de wisselwerking alleen door de Coulomb-krachten

Een ruwe schatting van de grootte-orde die gebaseerd is op kernpolari-

satie-argumenten levert een waarschijnlijkheid voor dit proces op

dat in de buurt van 10 3 å 10 per muonverval ligt. Op dit niveau zou

het effect observeerbaar moeten kunnen zijn binnen de experimentele

mogelijkheden van de hedendaagse versnellers.

i) Men kan het effect van het verdwijnen van het muon uit de 1 s baan

berekenen, door het in termen van een "plotselinge benadering"

te beschrijven. Het Coulomb-effect op de nucleonen door de aan-

wezigheid van het muon wordt behandeld als een tijdsafhankelijke

verstoring die de kerngolffunctie modificeert. De overgangswaar-

schijnlijkheid wordt geschat door de overlap integraal van de

verschillende kerngolffuncties met en zonder verstoring te berekenen.

Daar het effect van het muon eenvoudig is beschreven door een ver-

dwijnende ladingswolk met isotrope hoekverdeling wordt geen hoek-

impulsmoment overgedragen aan de kern. Alleen EO excitaties kunnen

daarom vanuit zulke beschouwingen worden afgeschat. Het resultaat

van deze berekening voor de kans op een electrische monopool (E0)-

excitatie is voce Bi(Z=83): P-52 å 3 x 10~ /y-verval.
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(a) (b)

Fig.129. Twee mogelijke processen voor "kern-shake-up" in een

schematische representatie. Deze kernexcitatie zou worden geinduceerd

door het 3-verval van het muon gebonden aan de atoomkern in een Is baan.

ii ) S.G. Nilsson en I. Ragnarsson hebben in wat meer details de

waarschijnlijkheid geschat van het proces weergegeven door het

schema in figuur 129a.

De electromagnetische interactie V wordt verondersteld de kern

N te exciteren van een toestand rc o naar een toestand n en het muon

van de toestand yo naar de toestand u

| « o y o > •

De kans op excitatie van

n y > wordt uitgedrukt door de kwadraten van de amplituden
X 5C

< n yxx' V
em (239)
+ E

X

De totale excitatie-waar^chijnlijkheid is dan

<n I V I >2

P = £ 2—2 §51 (240)

Voor de kern zijn de meest belangrijke excitaties die welke geassocieerd

zijn met de EO, E1 en E2 reuze resonanties van de kern. Deze hebben

excitatie-energieën rond de 10 MeV. De muonexcitatie zal in het algemeen

een excitatie van 5 MeV of meer vereisen in verband met de verschillen

in bindingsenergieën van 2s, 2p en 1s toestanden (A ^ 200). Voor 3d, 3p

en 3s toestanden wordt een excitatie-energie van minimaal 9 MeV verlangd.

Dat betekent dat er geen kleine energie -noeaar • in de som voor

P (vergelijking 240) optreden. Zonder in te gaan op de details van

de berekeningen, geven we de gecombineerde E1 en E2 excitatiekansen voor
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_3

drie kernen: 2 3 8 ü P = 2 . 3 x 1 0 /y-verval
? 2

209Bi P = 2.4 x 10" /y-verval
8 3

170Yb P = 2.6 x 10" /y-verval
7 0

We merken de zwakke Z-afhankelijkheid van de berekende resultaten op.De

op EO excitatie is een orde van grootte kleiner voor alle drie gevallen

iii)Het proces dat wordt weergegeven in figuur 129b is theoretisch niet

afgeschat. Het beschrijft het geval waar het uitgaande electron

inelastische verstrooiing ondergaat met de kern.

Een afschatting van de grootte hiervan zou kunnen worden verkregen

door te vergelijken met experimentele data uit electronenverstrooiing.

Voor 43 MeV electronen op 238U is

(e,e'n) o = 3.4 +_ 0.4 mb a
(241 )

(e,e1 fission) G = 2,3 +_ 0.4 mb b

Aannemende dat de geïntegreerde reactie van de werkzame doorsnede voor

muonische vervalselectronen (gem. energie ^ 30 MeV) er ^ 6 mb zal zijn

en voor de totale werkzame doorsnede °_ ^ 1400 mb te gebruiken, vinden

we de volgende geschatte excitatie-waarschijnlijkhèid

°R -3P ^ 0.5 — s 2 x 10 /y-verval (242)

De factor 0.5 is afkomstig uit geometrische overwegingen voor het uit-

gaande electron.

Door alle bovengenoemde effecten onder i,ii en ü i op te tellen vinden

we de volgende schatting voor de totale excitatie-waarschijnlijkhèid

van
_ a

P ^ 0.7 x 10 / y-verval (243)

De experimentele apparatuur voor het waarnemen van zulk een effect

zou als volgt kunnen zijn:

het principe van de meting moet zijn het energiespectrum van da Y~ o v e r~

gangen te meten welke gepaard gaat met

i. het stoppen van het muon in het trefplaatje en de vorming van een

muonisch atoom
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ii) het optreden van een energierijk electron, de signatuur van het

beta-verval van het muon.

Als target zou men bijvoorbeeld metallisch 209Bi kunnen nemen met een

dikte van enkele g/cm2. Daar de details van het reactie-mechanisme

onbekend zijn, kunnen alleen zeer algemene argumenten voor de keuze

van targetmateriaal worden gebruikt. Het zal een zware kern moeten zijn

waarin de muonische 1s baan in sterke mate overlapt met de kern en de

productkernen moeten gemakkelijk identificeerbare y-overgangen hebben

in hun spectra. Een monoïsotopisch target heeft bovendien het voordeel

om de opbrengst te concentreren over een kleiner aantal mogelijke

producten.

Met bundelintensiteiten van 20 å 30 000p/s en ongeveer 4% van het aantal

muonische atomen die vervallen via beta-emissie zullen we voor het

produceren van 108 ye-vervallen ongeveer 25 å 50 uur bundeltijd nodig

hebben. Met een e efficiëntie van ongeveer 2 x 1 0 voor een Ge-detector

kunnen we verwachten dat we ongeveer 4 x 105 gebeurtenissen in een y-piek

zullen waarnemen. Voor het experiment is een conventionele muontelescoop

nodig. Tussen de eerste twee plastic scintillatoren kan een bundelcolli-

mator worden geplaatst, zodat de bundel begrensd wordt en alleen de

trefplaat kan raken. Hierachter wordt de bundel met behulp van een

degrader (grafiet of Ge platen) afgeremd, zodat een maximaal aantal muonen

in de trefplaat stoppen. Tussen de degrader en het target bevindt zich

nog een plexiglas Öerenkov-teller om electronen in de bundel te discrimi-

neren en een kleine plastic scintillator welke net de grootte van de

trefplaat heeft en vlak voor deze geplaatst wordt. Tenslotte wordt er

een plastic scintillator achter de trefplaat geplaatst om te bepalen

of het muon al dan niet in het target is gestopt. Een y-stop wordt

dus gedefinieerd door

S i x S 2 x C x S 3 x S i , (244)

De electronentelescoop-detector, welke moet registreren dat het muon

beta-verval heeft ondergaan, bestaat uit bijvoorbeeld twee of drie

concentrische cylinders, twee plastic dE/dx detectoren en een dikkere

(van plexiglas) £erenkov detector.

De gamma-detector moet een groot-volume Ge-diode zijn, het liefst van

intrinsiek germanium, daar die een veel hogere intensiteit neutron-

bestraling kunnen doorstaan.
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Uit een testmeting met een (18,5%) Ge(Li) voor de ydetectie en

20 å 25% efficiënte electronentelescoop is gebleken dat deze telsnel

heden gerechtvaardigd zijn. De voor deze testmeting gebruikte experi

mentele opstelling is schematisch weergegeven in figuur 130.

!

ei

t
c)(

Fig.130. Experimentele opstelling voor het yey
test-experiment van bovenaf gezien.

Het target was opgesteld in een kubus van tellers, bestaande uit

plastic dE/dx tellers en daarbuiten Öerenkov tellers. De kubus had

een open zijde, namelijk in de richting van de Ge-diode, d.w.z. onder

90° t.o.v. de bundelrichting. Het gebruikte target was metallisch

bismuth (̂  2g/cm2). Drie tijdspectra, t (y,e), t(y,y) en t(e,y) en een

energiespectrum, E , werden geregistreerd. De singlespectra werden

slechts in de histogrammode in het computergeheugen opgeborgen, terwijl

de \ieyE -coïncidenties zowel in de listmode op magnetische band als

de projecties op de diverse assen in histogramformat werden geschreven.

De yeE -coincidenties waarnaar gekeken werd, moesten voldoen aan

t(e.,y) = 0 en t (y,e) * (T ̂  80 ns), d.w.z. het electron markeert het B-

verval van het muon dat t.o.v. de muonstop vertraagd dient te zijn met

een levensduur van^80 ns, en de Y~overgang in prompte coïncidentie is

met het muon 3-verval.

Een targetkern (209Bi) die geëxciteerd wordt via een reuze-resonantie,

zo'n 10 ä 20:-MeV boven de grondtoestand kan dan vervallen door een

y-cascade terug naar de grondtoestand of simultaan een of meer neutronen

emitteren.
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2 O 209

-*• n +

Bi
2 0 8Bi

(EY: 896, 1609 keV)

(E : 510, 539, 570, 602, 873 keV)

-*2n +207Bi (E : 669, 743, 892, 992 keV)

(a)
M245) (b)

(c)
De y-spectra werden op deze y-lijnen onderzocht. Het sorteren van de

data in het t{\i,e) - t(y,y) vlak liet zien dat de meeste coïncidenties

langs t(y,y) = 0 en t(y,e) = t(y,y) gesitueerd zijn. Het blijkt, zoals

was te verwachten, dat de meeste lijnen in het y-spectrum afkomstig zijn

van y-vangst reacties:

209Bi(y~,*n) z^~xVh (246)

een proces dat 28: maal zo waarschijnlijk is als het 8-verval van een

gebonden Is muon. In principe zouden deze y-overgangen niet waargenomen

mogen worden met de experimentele condities van dit experiment. Dat deze

lijnen toch voorkomen in onze spectra kan alleen worden toegeschreven

aan het falen van de electronentelescoop, de neutronendetectie en de

mogelijk aanwezig vangststraling, die na muonvangst kan optreden, te

onderdrukken. Deze achtergrondstraling vervult dezelfde timing-voorwaarden

als de echte coïncidenties en kunnen dus niet van de echte worden onder-

scheiden.

Voor het bepalen van hoeveel valse triggers uit de electronentelescoop

kunnen komen, werd een doorsnede gesorteerd van de data met prompte coin-

cidenties langs de yy-as waarbij:

fj, - E [uy(prompt + delayed), ye^delayed)] (247)

In dit y-spectrum verschijnen de karakteristieke Bi-röntgenlijnen samen

met de overgangen afkomstig van (y , xn) reacties. Bijvoorbeeld kan de
? 7/ 2 3d i/2 963 keV röntgenlijn worden vergeleken met de 584 keV

kerngamma-overgang afkomstig van 208Pb. Dan geldt voor de röntgenintensiteit

"x |•--•true

en voor de kerngamma-intensiteit

y

("ye")
cap x

Y"~
waarin

(ye)
tot

y

= het totale coincidentie-aantal: true +

(ye) = aantal coïncidenties t.g.v. muonvangst
cap

Y en Y staan voor de opbrengsten per muonvangst.

(248)

(249)

false in de 80 ns
component.
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Als we de verschillende getallen invullen volgt uit onze metingen

(ue) t r u e = (0.84 + .07)(ue)tot (250)

Daarna werd het Y~spectrum voor het gebied onder de T s 80 ns curve

uitgeprojecteerd voor een tijdsinterval 18 - 220 ns en geanalyseerd.

Uiteindelijk werden voor de y-overgangen de volgende coincidentie-

aantallen geregistreerd (na 1 dag meten): 602 keV (208Bi) 54 +_ 25;

898 keV(209Bi) 24 + 15 en 1604 keV (ZO9Bi) 11 + 12. Deze aantallen

resulteren in de volgende waarschijnlijkheden per muonverval:

(4.3 +_ 3.2) x 10"3 voor de 602 keV, (2.9 +_ 2.6) x 10"3 voor de 898 keV

en (2.2 _+ 3.0) x 10~3 voor de 1604 keV lijn.

Als we aannemen dat 2 0 9Bi* altijd deëxciteert via een van de twee

sterke grondtoestands-overgangen 898 en 1604 keV en dat 2 0 8Bi* in

•j van de gevallen via de 602 keV overgang vervalt, vinden we voor de

bedoelde kernexcitatie de getallen

P(209Bi*) = (5.1 •+ 4.0) x 10~3 (251)
p(208Bi*) = ( 1 2 # 6 ̂  9 i 6) x 10-3 (252)

of voor de totale excitatiekans

P = (1.8+1.0) x 10~2 per muonverval (253)

Het is echter duidelijk dat er alternatieve productiemethoden zijn

voor de bovenaangehaalde Y~° v e r9 a n9 e n zoals de reacties

Bi(n,n'Y)209Bi (a < 100 mb) (254a)

Bi(n,2nY)208Bi (a = 6 mb) (254b)

welke door secundaire neutronen (omtstaan bij muonvangst) en

valse triggering van de electronentelescoop zouden kunnen ontstaan.

De werkzame doorsneden, de targetdikte en de efficiëntie voor neutron-

detectie (̂  10~3) geven echter een waarschijnlijkheid voor de

(n, 2n) en (n,n') reacties van respectievelijk 5 x 10~6 en 4 x 10~5

pet muonverval, hetgeen nog altijd een å twee grootte-orden kleiner

is dan de P waarde uit het experiment. De experimentele waarde geeft

echter een bovengrens voor deze excitatie die nog altijd een å twee

grootte-orden hoger uitvalt dan de theoretisch berekende waarde. Voor

een zinvolle vergelijking tussen theorie en experiment moeten nauwkeuri-

ger experimenten worden uitgevoerd.
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Muon_geïnduceerdei £[U£dru£ool_fotos£lij ting

Zoals reeds eerder was genoemd kan de kernexcitatie van zware kernen

tengevolge van stralingsloze overgangen in de muoncascade aanleiding

geven tot prompte splijting. Dit proces dat behandeld wordt als foto-

absorptie met daaropvolgend splijting, werd voor het eerst door Diaz

e.m. (Nucl. Phys. 40 (1963) 54) voor 2 3 8U waargenomen.

Hargrove e.m. (Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 215) bestudeerde de emissie

van neutronen in Pb en Bi. In hun analyse van de neutronspectra werd

aangetoond dat neutronen uitgezonden worden na stralingsloze 3d -* Is of

3p -*• 1 s in het muonische atoom met een waarschijnlijkheid van ongeveer

7% voor het geval van Bi. Schneuwly e.m. (Nucl. Phys. A196 (1972) 452)

en Lohs e.m. (Nucl. Phys. A236 (1974) 457) zÊJgfden meer definitief

dat voor Bi de 3d -*• 1 s f de dominante\overcyanq) moet zijn.

In een experiment om aan te tonen welke rol de diverse stralingsloze

overgangen spelen in prompte splijting, werd een experiment gedaan

met een opstelling die scheiuatisch is weergegeven in figuur 131. In dit

experiment wordt het muonische röntgenspectrum gemeten met een Ge-diode,

door nu het y-spectrum te meten in coïncidentie met zowel prompte als

vertraagde splijting t.o.v. de muonstop.

Voor het geval van vertraagde splijting, die optreedt na muonvangst

uit de is baan, heeft het muon de gehele cascade doorlopen, en gebruiken

we het hiermede corresponderende y-spectrum als referentie.

Voor het geval van prompte splijting, moet deze zijn voorafgegaan door

een stralingsloze overgang. Wat we dan observeren is dat in het prompte

spectrum sommige lijnen een zwakkere Intensiteit vertonen dan voor het

referentie-spectrum.

Het experiment werd uitgevoerd in SIN (zie ook Phys. Lett. 97B (1980)

29). De gebruikelijke bundeltelescoop met onze ionisatiekamer (238U)

werd gebruikt. Voor de drievoudige (yyf) coïncidenties werd de complete

tijdscorrelatie opgemeten alsmede het energiespectrum van de y-over-

gangen met behulp van een germanium detector. De energiespectra van

het muonische röntgenspectrum is weergegeven in figuur 132 coincident

met respectievelijk het vertraagde (ronde punten) en prompte splijting

(driehoekige punten). De spectra vertonen duidelijk lijnen die onom-

stotelijk kunen worden geïdentificeerd als muonische röntgenstraling

van 2 3 8U. In beide spectra zien we de 2p •* Is overgang als een grote
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figuur 131

Schematische opstelling voor het meten van het Y-spectrum dat in prompte

coincidentie is met de geïnduceerde splijting. De aan de ionisatiekamer

toegevoegde Ge-diode is een intrinsieke Ge-diode (ORTEC Gamma X-type, met

een relatieve efficiëntie van 15% voor de 60Co-lijn).



- 272 -

10000

-• i i J- • i- I •
i
O

X)

100

.1 T 1 I 1 I I I I 1 1 l i I 1 ! I I 1 V - 4 I ' ' ' ' I ' ''•

. 6"-5g i\

' .**.

ml. 1111111111111111111111111111
200 300 400

i r r r f T i i i i i i i i TJ-

4t - 3d

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

700 800

100

10

3d - Zp

( i I i I i 1 1 I I t t t I I t I I 1 M I I I I I I I I I I U I I I M 1

Channel number
1800 æoo

Channel number

1000

- v̂ -
100

z 10

4O>

2 p - 1«

t -

3000 3500

Channel number
4000

Figuur 132.

Miionic X-ruy spectra from 238U measured in coincidence
with la) delayed fission induced by nuclear inuon capture
(black dots), and (b) prompt fission induced by radiationless
transitions (black triangles). The 2p - Is region is plotted with
ten channels added, while in the other regions only two channels
are added.

bult rond de 6 MeV. De reden

hiertoe is dat een bepaalde

fractie van de vertraagde

coincidenties in het tijdsinter-

val (̂  5ns) terechtkomen dat is

gekozen voor de prompte splijting

(zie ook figuur 115 op pag. 244).

De intensiteit van deze bult in

het prompte spectrum is gebruikt

voor het aanbrengen van de cor-

rectie hiervoor in de andere

overgangen.

De analyse werd uitgevoerd door van alle waargenomen röntgenovergangen

de intensiteitsverhouding tussen prompte en vertraagde coincidenties

te nemen. Op deze wijze kon de energieafhankelijke detector-efficientie

worden geëlimineerd, en de verder«analyse zeer vereenvoudigd.

Uit de metingen bleken, na correctie voor het vertraagde deel in de

prompte coincidenties, de intensiteitsverhoudingen zoals weergegeven

in de onderstaande tabel.
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Ratios of niuonic X-ray intensities for prompt and delayed
fission. The normalization was made to the 6 -» 5 transition.

Transition
n; -* nf

8 - 7
7 - 6
6 - 5
5 - 4
4 - 3
3 - 2
2 - 1

Intensity ratios
'pr-f-^del.f.

. 1.01 ±0.25
1.03 ±0.16
1.00
1.02 ±0.11
0.88* 0.13
0.26 t 0.15
0

De intensiteitsnormalisatie is gedaan voor de 6 ->- 5 overgang daar we

kunnen aannemen dat voor n > 6 de stralingsloze overgangen kunnen worden

verwaarloosd. Uit de tabel blijkt dat de intensiteit van de 3d -»- 2p

sterk onderdrukt is in tegenstelling met de 4f •*• 3d en 5g •+ 4f over-

gangen. Dit betekent voor 2 3 8ü dat de 3d •* Is overgang verantwoordelijk

is voor de prompte splijting.

De intensiteit van 3d •*• 2p overgang welke de 2p baan populeert, geeft

aan met welke sterkte de 2p ->- Is stralingsloze overgang bijdraagt tot

de prompte splijting. De data geven aan dat (26 +_ 15)% van deze hieraan

toegeschreven kan worden. De resterende intensiteit (74 +^15)% kan

worden toegeschreven aan de 3d •* Is stralingsloze overgangen.

Als de 4 ^ 1 of hogere overgangen in rekening zouden moeten worden

gebracht, is hieraan slechts een kleine correctie verbonden.

De 3d •+ Is stralingsloze overgang is een pure E2 foto-absorptie, die

gewoonlijk in experimenten met fotonen overschaduwd wordt door dipool-

foto-absorptie. Da prompte splijting biedt hier dus een goede gelegen-

heid dit effect te bestuderen.

Theoretisch gezien zijn er verscheidenen kandidaten voor een kernexci-

tatie door het Coulomb-veld van het muon gedurende een stralingsloze

overgang, te weten de 2p -»- Is , de ^ •+ is en zelfs de 3p ->• Is kunnen

hiertoe aanleiding geven.

De eerste 2p + Is is een dipoolovergang en levert een grotere splijtings-

opbrengst op dan is gemeten. De berekeningen zijn echter gecompliceerd

door de verandering in splijtingsbarriere als gevolg van de aanwezigheid

van het muon. De energie van deze overgang is ongeveer 6 MeV.

De tx^eede 3d -*• Is is een E2-overgang en exciteert de kern in een toestand

die lijkt op de klassieke begintoestanden van splijting. Deze overgang

levert ook een grotere opbrengst van splijting dan experimenteel wordt

waargenomen. De energie van deze overgang is ongeveer 9.3 MeV.

De derde 3p •* 1 s overgang is weer een E1-overgang, met bijna dezelfde

overgangsenergie als de quadrupoolovergang (ongeveer 100 keV lager in

energie). De 3p baan zal echter in de muoncascade weinig aangeslagen
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worden, daar het een niet-circulaire baan is en bovendien daardoor

gevoelig zijn voor de chemische verbinding van het uraan. De vorm

van binding heeft invloed op de populatie van niet-circulaire banen.

De bepaling van de wijze waarop de kern reageert op de diverse multi-

pool operatoren is ingewikkeld. Teller en Weiss (Trans. N.Y. Acad. Sci.

40 (1980) 222) hebben aan dit probleem gerekend en de aandacht er op

gevestigd dat er hier een mogelijkheid bestaat het muon als multipool-

meter te gebruiken van de excitatie van de E1 en E2 reuze-resonanties.

Natuurlijk kan dit soort excitatie alleen bij discrete energieën plaatsr

vinden, gekozen door de niveaustruktuur van het muonisch atoom, maar

het kan toch zeer nuttige informatie over de reuze-resonanties opleveren.

We zullen nu Teller en Weiss volgen in de berekening van de kernexcitatie

door de diverse overgangen.

Dipool (El) overgang i Meer dan 20 jaar terug postuleerden Zaretski en

Novikov (Nucl. Phys. 28 (1961) 177) dat een muon in de 2p% of 2p3/s
toestand in plaats van het uitzenden van een foton (röntgenstraal)

er een eindige kans bestaat de kern te exciteren via een E1 overgang,

een zogenaamde stralingsloze overgang. Omdat de 2p -*• Is overgangen in
238U en de splijtingsbarriére in de afwezigheid van het muon beiden

ongeveer 6 MeV zijn, speculeerden zij op de mogelijkheid dat deze

stralingsloze overgang, in feite een echte interne conversie, zou kunnen

leiden tot hetzij prompte splijting danwei neutronenemissie. Het eerste

zou wat gecompliceerder kunnen uitvallen door de toename van de splijtings-

barriére door de aanwezigheid van het negatieve muon.

We zullen het E1 proces zo eenvoudig mogelijk berekenen en veronderstellen

een vereenvoudigd kernmuon-energiespectrum zoals is aangegeven in fig. 133.

De spinbaan opsplitsing van de muonniveaus wordt verwaarloosd. Alhoewel

het bekend is dat de E1 reuze-resonantie in 2 3 8 ü opgesplitst wordt door de

deformatie van de kern, zullen we voor ons doel deze als een enkelvoudige

resonantie behandelen met een gemiddelde energie en een toepasselijke

breedte waarbij de Lorentzvorm gegeven wordt door:

(255)

waarin a = 500 mb, E_ = 12,8 MeV en r = 6 MeV. Deze waarden zijnm K

slechts een grove benadering van de E1 reuze-resonantie maar voldoende

voor het hier beoogde. We hebben te maken met de werkzame doorsnede
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El G.R.

3P.XV
3djXN

2p. X

1s 1/2
Figuur 133.

Schematic representation »f the combined muon-nuclcar energy levels shows the
principal muon x-rays, relevant nuclear thresholds for fission, 8,. and neutron emission, Bn. The
El and E2 giant resonances (G.R.) arc indicated to remind the reader that they arc continuum
transitions with substantial widths. We have kept the drawing simple by not displaying the
spin-orbit splitting of the muon states but remind the reader thai j in, say, 2p, stands Tor the
spin-orbit split 'fi or '/i. The energy levels and thresholds are not drawn to scale and arc actually
altered by dynamic processes, as is discussed in the text.

bij 6.5 MeV, de waarde voor de energie van de 2p3/2-+ lsh overgang. In

de reactie-theorie zoals beredeneerd door Hüfner (in Muon Physics,

eds. Hughes and Wu r Acad. Press. N.Y. pag. 477) hangt de breedte r af

van de energie E. We hebben geen procedure voorhanden om deze afhankelijk-

heid in rekening te brengen. Als we echter bovenstaande formule (255)

gebruiken bij deze energie reproduceert deze een correcte waarden voor

de totale werkzame doorsnede voor fotoabsorptie, 40 mb, met r(E = 6.5
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MeV) = 5.5 MeV, welke niet veel afwijkt van de resonantiewaarde van

6.0 MeV.

Voor het berekenen van de amplitude voor de kernexcitatie hebben we
, . < [ 2 P j x N o . ] J \ V \ [ H l / 2 x N , )J)

nodig: «- -. j=r,
K + Ea.) - ̂,.1/J + E, + TJ (256)

-t v-'t^. (257)

l-l I'd r'l

e en e zijn de muonenergieën voor de 2p en is niveaus.

E o + en Ei_ zijn de grondtoestand en de gemiddelde energie van de E1-

reuze-resonantie (E1GR)(de E in vergelijking (255)). De breedte r

van de E1GR is berekend voor de energie van de muonovergang.

We berekenen de matrixelementen in vergelijking (256), deze blijken

63 keV te zijn. Hierbij reduceren we de reuze-resonantie tot een niveau

bij E R door gebruik te maken van de gewogen energie-somregel, dat een

conventionele methode is. Daar we ongeveer 6.3 MeV verwijderd zijn van

de resonantie, levert storingsberekening voor de> amplitude een waarde

van 0.9%. De breedte voor de stralingsloze overgang is gelijk aan de

kans lal2 voor het systeem zich te bevinden in de geëxciteerde kern-

toestand vermenigvuldigd met de breedte voor het verval van deze geëx-

citeerde toestand. Dit is het extreme-"doorway" model. Door de breedte

van de dipooltoestand bij 6.5 MeV te geLruiken als de gefitte F (E =•

6.5 MeV) = 5 . 5 MeV, kunnen we afleiden dat
rnr~4.4 x ïo-'MeV, (258)

waarin r de breedte is voor de nonradiatieve overgang. Daar de

röntgenstraal een breedte r voor de 2p toestand heeft
p

I\-1.4.x 10-JMeV, (259) VOlgt ^TT^" 0- 2 4- <260>

Zaretski en Novikov (Nucl. Phys. 28 (1961) 177) hebben gebruik gemaakt

van. een directe excitatie bij de 2p -*• Is energie, waaruit ze een gemid-

deld matrixelemeht berekenen uit de foto-absorptie en essentieel komen

tot hetzelfde resultaat.

Als we de-splijtingskans voor toestanden bij deze energie stellen ^i

te zijn, en aannemen dat de 2p toestanden 100% worden aangeslagen in

de muoncascade, dan zouden we 6% prompte splijting vinden per muon

(experiment: 0.45 +_ .09%).
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Het berekende getal wordt nog gereduceerd door onregelmatigheden in

de y-cascade en de dynamische kernpolarisatie van de 2p toestanden

als gevolg van menging met de grondtoestands-rotatieband, maar

nauwelijks meer dan met een factor 2. Daarom moeten we andere fenomenen

er bij halen om het grote verschil tussen theorie en experiment te

kunnen verklaren. Zoals eerder is opgemerkt zal de aanwezigheid van

het muon in zijn grondtoestand gedurende het splijtingsproces de

barriere met 0.6 MeV verhogen. Deze toename, gesommeerd op de normale

barrière-hoogte van ongeveer 6 MeV doet de barriere en de overgangs-

energie van het muon voldoende dicht bij elkaar komen dat splijting

zou kunnen worden gehinderd. Ook als de kernexcitatie-energie boven

de door het muon verhoogde barriere blijft, zal de verhoogde barriere

de niveaudichtheid voor splijtingstoestanden verlagen zonder die van

de neutronen te wijzigen. In elk geval kunnen we verwachten dat de

splijting als gevolg van dipool stralingsloze overgangen bij deze

energieën sterk gehinderd zullen zijn.

Quadrupool (E2) overgangen: De bijzondere complicaties geassocieerd

met de nabijheid van de energie van de 2p •*• Is overgang met de hoogte

van de splijtingsbarriere is niet van toepassing op de 3d + is over-

gang, die energieën hebben rond de 9,6 MeV, en dus ver boven de 6 MeV

barriere. De 3d toestanden zouden stralingsloze overgangen kunnen maken

door de scalaire E2-reuze-resonantie aan te slaan. Deze E2-resonantie

is waargenomen in zware ionenverstrooiing op 2 3 8 ü en in electronen-

geïnduceerde splijtingsexperimenten. Ook nu weer veronderstellen we

het "doorway"-model voor de collectieve toestand. Voor de energie van

de E2-reuze-resonantie (E2GR) nemen we de waarde 10.2 MeV. Passen we

de sterkte van de resonantie aan volgens de energiegewogen somregel,

en berekenen we de amplitude voor de menging met E2GR

([3dj x AU-MHl's.,-: x N*-\J)

waarin V gegeven wordt door vergelijking (257).

Alhoewel het Coulomb-matrixelement hier slechts 9.3 keV is, dat

belangrijk minder is dan voor het dipoolgeval, is de noemer veel kleiner

daar de muonovergangsenergie slechts 0.6 MeV onder de resonantie-energie

ligt. veronderstellen we de resonantiebreedte volgens kernsystematieken



-278-

3 MeV te zijn, berekenen v/e voor

|a|- 5.8 x 10-'; (262)

dus (263)
r„r = 9.9 x 10"" MeV.

, . , I\ = 5.8 x I0-4 MeV

Voor deze toestanden is
— ^ — - 0.15. (264)

dus r, + r„r

De waarschijnlijkheid waarmee de E2GR splijt is niet alleen onzeker

maar misschien zelfs controversieel. In metingen waarin de E2GR aan-

geslagen wordt door inelastische verstrooiing van a-deeltjes blijkt

de kans zeer klein te zijn ongeveer 5% (Van der Plicht e.m. Phys. Rev.

Lett. 42 (1979) 596). Bij inelastische verstrooiing van 6Li-kernen, is

de kans op splijting iets groter, ongeveer 10% (Phys. Rev. Lett. 43 (1979)

569). Tenslotte bij inelastische electronverstrooiing bij excitatie van

de E2GR is de opbrengst aan splijting tussen de 50 en 100% (zie Aruda-

Neto in Proc. Conf. on Giant Resonances, Oak Ridge 1979). Het is on-

waarschijnlijk dat al deze waarschijnlijkheden correct kunnen zijn.

Gegeven dat deze kans ongeveer 25% is voor de continuum achtergrond

onder de E2GR toegeschreven aan E1 processen, zouden klassieke argumenten

zelfs een nog grotere kans op splijting aan de E2 toeschrijven, aangezien

de beweging van deze veel meer lijkt op het begin tot splijting dan de

E1 dat doet. Vermoedelijk splijt de kern als gevolg van de EIGR-exeiiatie

die via de doorway toestand vervalt in de compound kern. Een verhoogde

splijt ing skans, voor de quadrupool resonantie is zeer waarschijnlijk een

maat voor de aan- of afwezigheid van-directe splijting van de E2.

Gegeven onze beperkte kennis op experimenteel gebied, kunnen de

bestaande muon-data en onze ruwe schattingen van de E2GR-excitatie

enig licht werpen op deze controverse? Omdat het muon aanwezig is bij

de prompte splijting, verhoogt hij de splijtingsbarriere. Volgens de

statistische argumenten over niveaudichtheden zal de rf/r verhouding

afnemen in de aanwezigheid van het muon.

De preciese hoeveelheid is modelafhankelijk en is gekoppeld aan de

verandering in de barriere in het zadelpunt als gevolg van het muon.

Deze verandering is zeker meer dan 0.1 MeV en kleiner dan 0.5 MeV.

Afhankelijk van de kern-temperatuur die de geëxicteerde kern

heeft, zou deze verandering de kans op splijting van de E2GR reduceren

met misschien wel een factor twee relatief tot de splijtingskans in de



-279-

afwezigheid van het muon. Dus nemen we onze 15% van vergelijking (263)

voor de kans op stralingsloze overgang en het getal van 0.45% voor de

prompte splijting per muon geheel wijtend aan E2GR dan is de splijtings-

kans 1/30 met het muon aanwezig.

Het is echter mogelijk dat er nog meer correcties mogelijk zijn.

Onzekerheden in de muoncascade, polarisatie van de 3d toestanden door

menging met de grondtoestands-rotatieband, de exacte waarden van de

breedte van de "doorway" en de benadering inherent aan het extreme

"doorway"-model kunnen alle nog een factor twee bijdragen. Deze infor-

matie combinerend met onze geschatte factor twee van de verandering in

splijtings- en neutronkanaal niveaudichtheden veroorzaakt door het

muon, schatten we dat de splijtingskans tussen 10 en 25% is als er geen

muon is. Afwijkingen hiervan zouden wijzen op een anomalie in tenminste

een van de factoren die we hebben besproken en dit zou op zichzelf

een interessant onderzoeksgebied zijn.

Alternatief tot de kwestie van dipool versus quadrupool splijting, die

direct beantwoording vraagt, is er nog een mogelijkheid. De 3p •> Is

dipool overgang heeft bijna dezelfde energie als de 3d -*• Is quadrupool

overgang. Door dezelfde wijze van benadering toe te passen als boven,

berekenen we f

Ï^^IT05 (265)

voor de 3p -*• Is overgang. Alhoewel de niet-circulaire baan voor slechts

enkele procenten van die van een circulaire baan bezet wordt, is de

identificatie van deze overgang toch mogelijk. In vergelijking met zijn

splijtingskans t.o.v. die van de 3d •> 1 s overgang, zouden beide dezelfde

niveaudichtheidsveranderingen hebben in associatie met het muon.

De eerder beschreven experimenten (zie ook figuur 132) laten zLen,

dat de prompte splijting hoofdzakelijk te wijten is aan de 3d -*• Is

quadrupoolovergang.

Meting_van_stralJ.ng_sjLo^e_overgan2en .in_de muoncasscade

De ontbrekende schakel voor het bepalen van de verhouding T»/Tn voor

prompte splijting is de intensiteit van de stralingsloze overgang.

Daartoe zijn y~Y coincidenties gemeten in de muoncascade van238ü met

behulp van Ge-detectoren. In figuur 134 geven we een schets van de

opstelling.
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Figuur 134. Opstelling voor het meten van

stralingsloze overgangen in de muoncascade,

De invallende muonbundel en de muontelescoop staan loodrecht op het

vlak van tekening. De meting gaat in principe als volgt: we meten

het -y-spectrum in prompte coincidentie met het inkomende muon. Met

het CsF kristal (zie figuur 134) selecteren we de 6 MeV 2p -*• Is röntgen-

overgang, welke lijn als gate wordt gebruikt voor de coincidente

Y-spectra in de andere detectoren. In die coincidente spectra zullen

we daarom die röntgenovergangen waarnemen welke het 2p niveau direct

voeden. Alle overgangen die parallel lopen aan de 2p-*-ls röntgenovergang,

worden niet waargenomen in deze spectra. De stralingsloze 3d •*• Is en

2p -*• Is overgangen staan ook parallel aan de 2p •*• Is röntgenovergang,

zodat alle lijnen die dit deel van de cascade voeden in de coincidenties

niet worden gezien.

Net als in eerdere experimenten delen we de coincidenties door de

singles aantallen, waardoor we de problemen van de te11lerrendementen

elimineren. We moeten corrigeren voor die lijnen,welke toevalligerwijs

in de gekozen energieintervallen zitten, maar niet in de hoofdcascade

thuishoren. Hiervoor singles- en coincidentieaantallen corrigerend

vinden we de volgende waarden voor de verhouding van coincidentie tot

singlesaantallen, waarbij is genormeerd voor de 3 + 2 overgang in

kolom 2 van onderstaande tabel.
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Overgang

6 + 5 0.670 ± 0.090 0.862 ± 0 .088

5g -> 4f 0 .777 ± 0.049 0.960 ± 0.055 1.000

4f -»• 3d 0.809 ± 0 .025 1.000

3d -»• 2p 1.000 ± 0 .021

Hieruit volgen de volgende waarden voor de parallele overgangen

(stralingsloos + radiatief)

Overgang % per populerend

muon

3 d •*

4 f -•

5 ->

I s

I s

i s

19

4

14

± 3

± 6

± 9

Uit een cascadeberekening, waarbij de eindige kernafmetingen in rekening

zijn gebracht ook voor de kernmatrixelementen, blijkt dat de verhouding

van de röntgenovergangsintensiteiten voor de 3d -*• Is tot de 3d -*• 2p

0.0574 is. Hieruit concluderen we dat de intensiteit voor de stralings-

loze 3d -*• Is overgang 14 ± 3% is per muon dat de 3d schil populeert.

Deze waarde is in zeer goede overeenstemming met de theoretisch

voorspelde waarde van 15%.

We kunnen nu de splijtingskans voor dit type van muongeinduceerde

kernexcitatie vergelijken met de splijting bij fotonenexperimenten. De

prompte splijting voor 238U heeft een opbrengst die (7.1 ± 0.3)% is van

die voor vertraagde splijting. De totale kans op splijting per gestopt

muon is (6.8 + 1.3)%. Hieruit vinden we een waarde van (0.45 ± 0.09)%

voor de opbrengst van prompte splijting per gestopt muon. Uit ons eerder

beschreven experiment bleek dat (74 ± 15)% van de prompte splijtingen

toegeschreven konden worden aan stralingsloze 3d -*• Is overgangen,

hetgeen overeenkomt met een q u adr up ooi f'otosplij tingskans van (0. 33±0.10)%,

per gestopt muon. De intensiteit van de 3d -*• Is stralingsloze overgang

was door ons gemeten als (14 ± 3)%.

Als we zouden veronderstellen dat uit de metingen van Wilcke e.m.(Phys.

Rev. C18(1978)1452) alle prompt uitgezonden neutronen veroorzaakt worden

door de 3d -*• Is stralingslcze overgang en dat de energie-spectra van

prompte en vertraagde neutronen dezelfde zijn, vinden we een waarde



-282-

van 16% voor de intensiteit van de stralingsloze overgang. Deze vrij

ruw geschatte waarde klopt met de experimenteel gevonden waarde uit

de coincidentiemetingen.

De splijtingskans, genormaliseerd tot de 3d •*• Is stralingsloze overgang

is gelijk aan (2.32 ± Ó.85) x 10"2. Dit levert een verhouding van

neutron- tot splijtingsbreedte van

V 42 + 25
- 11 (266)

voor de muongeïnduceerde quadrupool-foto-kernexcitatie. Deze waarde is

ongeveer 10 maal zo hoog als wordt gemeten met mono-energetische fotonen

in het energiebereik 7 - 1 1 MeV. We zien dus dat de splijting hier

gehinderd is, waaruit een schatting gemaakt zou kunnen worden hoeveel

de splijtingsbarriere door de aanwezigheid van het muon wordt verhoogd.
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APPENDIX A

KINEMATICA (college gegeven door dr ir C.W.E. van Eijk)

Energie-impuls viervektor deeltje

p = ( p, iE/c)

waarin p = ( p^, p2> p~,) wordt gegeven door

ï) = m O v
waarin m de rustmassa is van het deeltje, v de snelheid en

v
De totale energie E wordt gegeven door

E -

Per definitie geldt voor de viervelctor (l) dat het scalaire

product invariant is onder Lorentz transformaties (LT)

"p2 - E2/c2 = constant

Toepassing van (2) en (4) geeft

p2 E2/c2 2c 2p2 - E2/c2 = - m2c

Hieruit volgt de bekende relatie

E 2 = p"2c2 + m2c4

Enkele nuttige relaties zijn :

v = c2 p/E

J' = E/mc
v/= p/m

Onder Lorentz transformatie krijgen we voor componenten (l)

P3 =

E' =

3 - uE/c
2)

E - up3 )

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

K Figuur Al.

We beschouwen de reactie



a + b

A-2

c + d (13)

In een experiment valt een bundel met deeltjes a op een target

met deeltjes b in een situatie zoals geschetst in figuur 2.

(K

Figuur 2. In het laboratorium systeem (LS)

Het inertiaalsysteem (IS) dat bij Fig.2 hoort noemen we Laboratorium-

systeem (LS). De berekeningen zijn eenvoudiger in het zwaartepunts-

systeem (ZS). In het engels CMS genoemd, staat voor Centre of Mass

System.

per (ZepHtifG-
Figuur 3. In het zwaartepuntsysteem (ZS)

We kunnen dit begrijpen wanneer we bedenken dat de totale impuls voor

en na de reactie hetzelfde is. In een IS waarin deze totale impuls O

is laten we dus een triviaal gedeelte van de berekening buiten

beschouwing.

We laten nu het verband zien tussen LS en ZS. We kiezen het LS zodanig

dat a langs de x,-as loopt en b zich op de x^-as bevindt. Voor a en b

hebben we dan de viervektoren:

p L = (0,0,PL, iEL/c) (14)

= (0,0,0, imb/c) (15)

We kiezen voorts een IS K1 dat zich met snelheid u langs de x,-as van

LS beweegt.

Figuur 4. K

CL

x'
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Toepassing van een LT (11,12) geeft componenten in K1:

P' =K (P*1 - ul^/c2) (16)
3 3

3

Eä -
P^ = Tf( - umb) (18)
E^ =/( mbc

2) (19)

Wil K' identiek zijn met ZS dan moet per definitie gelden

P^ = - Pb' (20)
of

f £ Z ^ 2 Zmb (21)

Hieruit volgt

u Z = ?Z ?a
L „ (22)
^ 2

Dit is dus de snelheid van ZS ten opzichte van LS.

Hebben we een reactie in ZS beschreven dan gaan we via LT, waarbij

(22) wordt gebruikt, terug naar LS.

Voorbeeld:

Voor reactie (13) kiezen we

TT' + P ^ # ~ + N* (23)

Een bundel ̂ ~ valt op Hp target. N* is aangeslagen nucleon toestand.

Vraag: Welke energie moeten ̂ deeltjes minstens hebben opdat we N

met massa m^x^ mr/^ °W kunnen maken?

In ZS geldt dat de totale impuls is nul. Hoogste massa m«x wordt

bereikt wanneer fr~ en N* na botsing stilstaan in ZS. Be totale energie

is dan

WZ = ( ny + mN5)c
2 (24)

S» mN*c
2 (25)

De totale energie blijft behouden:

E Z + E Z = WZ«s mN*c
2 (26)

P
n

gebruikmakend van (22), (l?) en (19).

De pion energie nodig om bepaalde N* te maken volgt nu via LT,
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De berekeningen worden eenvoudiger door gebruik te maken van de

invariante massa M. Voor reactie (13) wordt M gedefinieerd via de

invariante relatie

M 2c 2 = - (Pa + Pb )
2 (27)

a b

Uitwerking van (27) geeft

M2c4 = (Ea + E b )
2 - (pa + P b ) V (28)

Algemeen geldt

M2c4 = q E ±)
2 - ̂  p / c 2 (29)

is invariant.

Merk op dat M alléén gelijk is aan de som van de rustmassa's van

de deeltjes indien alle deeltjes i in rust zijn.

We beschouwen nu het LS en het ZS.

In het LS geldt voor (13)

J mb

2c 4 « (BJ + mbc
2) - (P^)2c2 (30)

In het ZS geldt (pa + pb = 0 1 )

M 2c 4 = (EZ + E* ) 2 (31)

Gebruikmakend van (7) volgt

m 2c 4 + m 2c 4 + 2 E ^ c 2 = ( E Z
 + E^ )

2 (32)

Beschouwen we nogmaals het voorbeeld (23) dan zien we dat het rechter-

lid van (32) juist gelijk is aan (WZ)2»mN
2f c4.

I s Ea ^ m a c 2 ' m b ° 2 d a n

W Z <& y2 Eg m bc
2 (33)

of in het geval van het voorbeeld

m pc
2 (34)

Gebruikmakend van het begrip invariante massa hebben we hier dus het

resultaat verkregen dat we beoogden te behalen in het voorbeeld in

par. 2.

We kunnen nu eenvoudig nagaan waarom het energetisch aantrekkelijk is

versnellers te gebruiken waarin deeltjes met gelijke energie tegen

elkaar inlopen (de z.g. opslagringen). In dit soort versnellers zijn

LS en Zs identiek: het zwaartepunt ligt stil in het laboratorium.

In tabel I zijn voor enkele opslagringen energieën gegeven en equivalen-

te energieën die nodig zouden zijn bij gebruik van een "gewone"

versneller.
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Tabel I

(E in GeV)

SPS (CERN) 1981

PETRA (Hamburg)

LEP (CERN,1988)

27Op H

19e~

100e"

h 27Op

+ 19e+

+ 100e+

W Z

540

38

200

1

1

E L

.5 x

.4 x

10

105

106

7

Het zal duidelijk zijn dat de energieën in kolom E voorlopig buiten

het bereik liggen van gewone versnellers.

Als voorbeeld van de toepassing van (32) beschouwen we nu de reactie

tl-' + p >• A (1232) (i,5)

Wat is de benodigde energie E^- om de Æ(l232) resonantie te maken

wanneer de TT" bundel van het SC te CERN op een target met vloeibaar H

valt?

Er geldt

m Ac
2 = E|„+ E2 (36)

In tegenstelling tot (26) is deze relatie exact. Gebruik van (32)

geeft nu

(37)
2 m p

Vullen we de massa's in dan volgt

ly = 529 MeV (38)

Dit is de totale energie van 7[ . Voor de kinetische energie volgt

Tfl" = $ - mff2 (39)
= 190 MeV (40)

De hierbij horende impuls is

P.^ = 300 MeV/c (41)

We beschouwen de reactie

f + P —*• ,n + 7? + TT (42)
Deze reactie kan op twee manieren plaats vinden, zie figuur 5.



(a) ' (b)

Figuur 5.

Kunnen we deze processen onderscheiden? Hiertoe introduceren we

de notatie van Figuur 6.

- L ïï
li

(f Å\
Figuur 6.

Toepassing van (28) op deze twee pionen geeft

+ B )
2 - (43)

De impulsen van de twee pionen kunnen in een experiment worden
2

bepaald. Voor elk pionenpaar vinden we dan M _c met behulp van

(43). Vindt de reactie plaats volgens i?ig.5(a) dan zullen de pionen

en het neutron de energie en de impuls statistisch delen. In het

geval van Fig.5(b) geldt

= E E

Voorts geldt

E
zodat

-2

i

S+ + E . ) 2 - (p + i_)
2c2 ^

Vergelijking met (43) toont

2 2
M c = m#ic

In dit geval is de invariante massa dus een constante= m^.

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)
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In Pig.7 tonen het te verwachte1: invariante massa spectrum voor de

twee gevallen.

Figuur 7. Paseruimte spectrum voor de invariante
massa's voor de gevallen getekend in

Pig. 5 a en b.

Figuur 8 toon een experimenteel resultaat van Erwin e.ra. (Phys.Rev.

Lett. £(1961)628).

:un

15»

50

104 Events

/Phase space

looo I:OÜ

m , , (MeV/c2)

Pig.8.

Het invariante massa spectrum kan dikwijls met succes worden

gebruikt bij het demonstreren van het voorkomen van bepaalde reacties

li_Pysische_motivering_ex2eriment

Het meson desintegreert volgens de volgende reacties:

7T° -• f+ y (98,85 * .05) !
( 1,15 i .05) \Y+ e+ + e"

;+ + e~

(49)

10rl
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Het laatste zeer weinig gevolgde desintegratie kanaal is dat

waar onze interesse naar uitgaat. Dit kanaal verschaft ons

informatie over de interne structuur van 1f° en du« over de sterke

wisselwerking (zie het Feynman diagram in Fig.9). De cirkel stelt

de sterke wisselwerking voor

-V W

TT

*nig. 9.

Nemen we aan dat de intermediaire toestand met twee fotonen

domineert dan vinden we

(50)

- 4. 10-8 )

waarbij we alleen QKD nodig hebben. Deze waarde noemen we de

unitaire limiet; het is een ondergrens. In een z.g. vector

dominance model vindt de^r'-foton koppeling plaats zoals getoond

in Fig.10.

Fig.10.

Afhankelijk van bepaalde aannamen geeft dit model

*£. 22xlO~8 (52)

In weer een ander model wordt een nucleon-antinucleon loop

gebruikt

Ü if
Fig.11.
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Deze' theorie geeft

B j * = 14 x 10"8 <5'>

Een nauwkeurige experimentele bepaling van B ^ vorsch&f: J.IS d'is

informatie over het sterkwisselwerkende mechanisme dat bij de Tf*

desintegratie optreedt. Er is één experiment bekend (zie Phys.LeU

73B (1978) 3C4)

De nauwkeurigheid is te gering. Tot slot merken w«? oo dat de neutrale

stroom interactie WS mode] slechts geeft ^ - l » ^ x l 0 •

De TF* desintegratie kan dus gecrn informatie verschaffen over

neutrale stromen.

De OMTCROW spectrometer is zeer geschikt voor meting van Bp& ,

Zie een schematische voorstelling van het experimnnt in Fig.1?.

We gebruiken de TT" bundel van het SC te CERN voor de nroductie van

Tl* in vloeibaar H 2 target volgens de reactie

jr- + p _ _ J ^ TfO + n (55)

De productie is maximaal indien P- - 300 MeV/c omdat we dan

gebruik maken van de A(1232) resonantie (zie (35)) volgens

Zie Figuur 13 voor de lage-energetische werkzamedoorsnede van de

elastische en ladingsuitwisselings pion-proton reacties.

2U0 -

Pig.13. XI
E mn

1

/ y

/ / ;

i i

A

\ f > -

-A.
i t

• >

) - • tt"ii

n'p -» n'p

—T l
2IH)

Cross sections Tor the low-enerey clastic and charge-exchangi: pion-proton

De werkzame doorsnede voor (56) is (f- 48 mb. In 10 cm LH„ wordt 2%

van de opvallende ft"* deeltjes omgezet in 7f°. Een bundel van 2x10

geeft dus 4xlO ff°/s.
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Ui

o
(T

LU

a.

•z.
o
cc
u

c!

Ur

i!<!

Fig.12. Schematische voorstelling van het experiment



A-11

De levensduur van het 77!° is *f = 0.8 x 10 s. De afgelegde weg is

dan cr= 2.5 x 10 cm. Dus de desintegratie vindt practisch plaats

op de plaats van productie in het target. In het rustsysteem van J7*°

gaan e+ en e~ weg in tegengestelde richting met

E + = E_ =(l/2)mrc
2 = 67.5 MeV (57)

P+ = P_ = 67.5 MeV/c (58)

De 15"* deeltjes die in voorwaartse richting (bundel richting) worden

uitgezonden hebben ^fo= 3°0 MeV/c, immers m ssn^. In het symmetrische

geval van Pig.14 krijgen we de situatie waarin e+ en e sterk

voorwaarts gepiekt worden uitgezonden.

Fig.l4.e+ en e uitgezonden

in sterk voorwaartse richting
in het LS.

Er is een grote openingshoek: 48.5°.

,Hebben we te maken met meer asymmetrische gevallen waarin e+ en e~ in

het rustsysteem van Jf*niet loodrecht op de bundelrichting worden

uitgezonden dan wordt de openingshoek kleiner. Hebben we te maken

met het geval waarin Jfb niet in de bundelrichting wordt uitgezonden,

dwz. Ppe 4 300 MeV/c, dan wordt de openingshoek daarentegen groter.

De openingshoeken zullei derhalve niet ver van 48.5° af liggen. Dit

is een belangrijk criterium bij het bepalen van de juiste banen van

e+ en e in het magneetveld.

Het is belangrijk om op te merken dat de banen van 7T°f e
+ en e" in

één vlak liggen, dwz. ze zijn coplanair. Dit vlak is echter

willekeurig georiënteerd ten opzichte van het H-7! vlak.

Voor de geometrie van Fig.12 wordt bij een magneetveld van 0.5 T een

impulsgebied van 165 - 55 MeV/c geaccepteerd. Bekening houdend met

de dode tijd van de electronica e.d. komen we op een efficiëntie van

Qf 2 $>. Het eerder genoemde aantal van 4x10^ " /s geeft dan bij de

unitaire limiet van 5x10

3.5 event per dag !
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Wil het mogelijk zijn dit te meten dan moet de achtergrond zeer
laag zijn. We beschouwen nu de achtergrondsbronnen.

J e + * e
z.g. Dalitz pairs. Deze worden geëlimineerd op grond van kleine
openingshoek i.e. lage impuls.

e~ verontreiniging in dei?"bundel, die geeft aanleiding tot

bremsstraling, dwz. Jf's, die weer aanleiding geven voor e+,e~ paren.

Dit gebeurt veelal buiten het target; eliminatie m.b.v. Cerenkov det

c) J"+ p - > / " + P

elastische verstrooiing <Tï» 20 mb. Dit is te elimineren door

coplanar en de juiste impuls te vereisen; electronisch.

d) 7T+ P -> f + n
| in target Vfo

• • e+ + e"

external pairs (f = 0.7 mb

e) If" + P — • e+ + e~ + n
internal pairs

e) en d) voornamelijk kleine openingshoeken; e) kan moeilijkheden

veroorzaken.

We bekijken eerst nog de electronica, hiervoor Pig.16.

Hoe verwerken we de gegevens? We gebruiken invariante massa spectrum.

Het verhaal van pagina A-5 e.v. voor P-^p + W~ gaat precies op

voor // -m+. e + e~. We verwachten een piek bij

M+_c
2 = m ^ c 2 (59)

We meten dus p en p_ voor e+ en e , passen (43) toe en goede events
liggen bij m^c 2. Zie fig.17.

Tot slot laten we experimentele resultaten zien van een gedeelte van

de metingen die zijn verricht in de zomer en herfst 1980.

Pig.18 geeft I.M.S. waarbij p+ en p~" bepaald zijn met circulaire banen.
Pig.19 idem maar

E + E « p + p_ £ 0.85 E
+ 4 2 °

mec « 0

waarin E Q de beschikbare energie is, EQ& 329 MeV.

Pig.20, idem maar nu ook de eis dat banen door één punt gaan:vertex fit
Resultaat: B^,o S* 2xlO~

7
 met een fout van 100$

Utwerking van meer gegevens en verdubbeling hoeveelheid data in zomer

1981 zal ongeveer een resultaat met lO/o fout opleveren.
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Pig.l5(a) RUNNUMBER 2$7 EVENTNUMBER 209. Visual display of Hits in

Wire Chambers and Hodoscopes Produced on Line.
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•X

Pig.15 (b) RUNNUMBER 267 EVENTNUMBER 209.

Visual Display of Hits in Drift Chambers and

Hodoscopes. Vertical Planes
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SS

E

Daiitz Pairs \
(a)(p+ + p j unrestricted \
(b)(p+ + p j within 4.50% of Eo\
(c)(p+*p.) within 1.82%of Eo\

(a)

Tl'

Invariant mass spectrum
Resolution for x 2% RWH.M.

0

as

20 40 180 200 223

Invariant mass x MeV
Fig.17
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ie.

Arl7

INVRRJflNT MflSS SPECTRUM (CI8CLE FITS)

to.

'J.

2.

Q.
HO. 80. 123. 180. 200.

INVRRIflNT MflSS
240.

Figuur 18. Invariante massa spectrum, 5 MeV bins.
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30.

so.

70.

60.

SO.

Ü0.

30.

20.

to.

C.

MfISS SPECTRUM WITH 15% SUMMED MOMENTUM CUT

0. 10. 80. 120. }ü>.

INVflRIflNT MRSS
200.

Figuur 19. Massa spectrum met 15% gesommeerde impulsmoment
bins.

grenzen, 5 MeV
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INVGRIRNT MfiSS SPECTRUM-VERTEX FITTED

Ik-

ii.

to.

e.

\l
1 nn

ko. SO. 130. t*0. . 2C0.
MflSS

Figuur 20. Invariante massa spectrum, Vertex gefit/ 5 MeV bins
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Voor het berekenen van resultaten met gammastråling en electronen

verstrooiing is het begrip stralingslengte, X , voor verschillende

materialen als materiaalconstante ingevoerd.

Deze lengte,X, is per definitie de lengte of dikte van het

materiaal dat nodig is om de oorspronkelijke intensiteit van de

bundel te verzwakken met een factor l/e en wordt meestal uitgedrukt

in g/cm2. Veelal wordt de dikte, t, van een materiaal of target

uitgedrukt in eenheden van stralingslengten. Er is een empirische

formule afgeleid voor het berekenen van deze stralingslengte:

x = 1 + 0.12(Z/82)2

4a L- Z(Z+£) r2 1:A e

Z= kernlading

a= de fijnstructuurconstante=l/137.03604(ll)

L=Avogadro's getal/atoom gewicht=6.022045(31)xl023/A

£=Wheeler-Lamb factor

Deze formule houdt rekening met complete electron "screening" van het

atoom, een correctie z, voor de stralingsproductie in het veld van een

electron,een correctie voor de onnauwkeurigheid t.g.v. het gebruiken

van de Born-benadering en het veronderstellen dat de electronen

energie van de invallende bundel >>m°c,
a Z

In de bijgevoegde tabel wordt de strålingslengte voor enkele

materialen gegeven zoals berekend met bovenstaande formule.
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Element

H
D
He
Li
Be
B
C
N
0
F
Na
Mg
Al

. Si
S
Cl
Ar
K
Ca
T i
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu
Br
Zr
Nb
Mo
Sn
Sb
I
Ba
W
Pb
U

Z

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
29
35
40
41
42
50
51
53
56
7 4
82
92

X

o
[g/cm ]

58.0
116
85.4

. 78.7
63.7
55.5
42.4
37.8
34.1
32.9
27.7
25.0
24.0
21.8
19.5
19.4
19.6
17.3
16.2
15.54
15.0
14.7
13.9
12.7
12.0
11.5
10.3
9.97
9.74
8.89
8.79
8.56
8.39
6.89
6.52
6.13

Xr/P
o

[cm]

6.5..10?
6.51«10^
4.8 -10
148
34.7
21.9
1 8-5 4
3.0 -lO*
2.38*10*
1.93.10
28.6
14.7
8 . 9
9 . 0
9 . 3
6.01.10^
l.lO'lO
20.1
10.4
3.45

2 . 1
2 . 0
1 .8
1 . 4
1 .3
3 .7
1 .6
1.2
0.96
1 .2
1 .3
1 .8
2 . 4
0.36
0.58
0.33
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PIONS ON CARBON
ENERGY

(MeV)
1.
3 .
5 .
7.
9 .

11 .
13 .
15 .
17.
19.

21 .
23 .
25.
27.
29.

31 .
33 .
35.
37.
39.

4 1 .
43 .
45 .
47 .
49.

5 1 .
53 .
55.
57.
59.

61 .
63 .
65.
67.
69.

71.
73.
75.
77.
79.

81 .
8 3 . .
85.
87.
89.

91 .
93 .
95.
97 .
99.

1 0 1 .
103.
105.
107.
109.

111.
113.
115.
117.
119.

RANGE
(gm/cm 2 )
1.012E-02
7.248E-02
1.824E-O1
3.351F.-O1
5.270E-01

7.557E-O1
1.019E 00
1.314E 00
1.641E 00
1.996E 00

2.380E 00
2.789E 00
3.224E 00
3.683E 00
4.165E 00

4.669E 00
5.193E 00
5.738E 00
6.302E 00
6.884E 00

7.483E 00
8.100E 00
8.733E 00
9.381E 00
1.004E 01

1.O72E 01
1.141E 01
1.212E 01
1.283E 01
1.356E 01

1.431E 01
1.506E 01
1.582E 01
1.660E 01
1.739E 01

1.818E 01
1.899E 01
1.980E 01
2.063E 01
2.146E 01

2.230E 01
2.315E 01
2.401E 01
2.488E 01
2.575E 01

2.663E 01
2.752E 01
2.841E 01
2.931E 01
3.022E 01

3.113E 01
3.205E 01
3.298E 01

• 3 .39IE 01
3.484E 01

3.578E 01
3.673E 01
3.768E 01
3.864E 01
3.960E 01

STOPPING POWER
(MeV- cmz/gm)

2
1
1
9

8
7
6
5
5

5
4
4
4
4

3
3
3
3
3

3,
3
3,
3,
2,

2,
2.
2.
2.
2.

2 .
2.
2 .
2 .
2 .

2 .
2 .
2 .
2 .
2 .

2 .
2 .
2 .
2 .
2 .

2 .
2 .
2 .
2 .
2 .

2 .
2 .
2 .
2 .
2 .

2 .
2 .
2 .
2 .
2 .

I.568E 01
I.293E 01
..516E 01
.1581

i.492£

1.123E
.151E
.425E
.861E
• 410E

.041E
• 734E
.474E
.251E
• 058E

.889E

.740E

.608E

.490E

.384E

.288E

.201E

.122E
,050E
,983E

,922E
,865E
,813E
,764E
t718E

675E
635E
597E
561E
528E

496E
46 7E
439E
412E
387E

364E
341E
32OE
300E
281E

263E
245E
229E
213E
198E

183E
170E
156E
144E
132E

120E
109E
098E
088E
078E

i 01

: oo
: oo
; oo
: oo
: oo
: oo
: oo

00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

PIONS ON COPPER

RANGE
(gm/cm )

1.517E-02
1.056E-01
2.612E-01
4.744E-01
7.4OOE-O1

1.054E 00
1.414E 00
1.8.6E 00
2.259E 00
2.740E 00

3.256E 00
3.808E 00
4.391E 00
5.006E 00
5.651E 00

6.323E 00
7.023E 00
7.748E 00
8.498E 00
9.271E 00

1.007E 01
1.088E 01
1.172E 01
1.258E 01
1.346E 01

1.435E 01
1.526E 01
1.619E 01
1.713E 01
1.809E 01

1.907E 01
2.006E 01
2.107E 01
2.208E 01
2.312E 01

2.416E 01
2.522E 01
2.628E 01
2.736E 01
2.845E 01

2.956E 01
3.O67E Oi
3.179E 01
3.292E 01
3.406E 01

3.521E 01
3.637E 01
3.753E 01
3.871E 01
3.989E 01

4.108E 01
4.228E 01
4;348E 01
4.469E 01
4.591E 01

4.713E 01
4.836E 01
4.960E 01
5.084E 01
5.208E 01

STOPPING POWER
(MeV«cm2/gm)

3.750E 01
1.603E 01
1.079E 01
8.331E 00
6.886E 00

5.928E 00
5.244E 00 .
4.729E 00
4.329E 00
4.007E 00

3.743E 00
3.523E 00
3.336E 00
3.175E 00
3.036E 00

2.914E 00
2.8O7E 00
2.711E 00
2.626E 00
2.549E 00

2.480E 00
2.417E 00
2.359E 00
2.307E 00
2.258E 00

2.214E 00
2.173E 00
2.135E 00
2.100E 00
2.066E 00

2.035E 00
2.005E 00
1.977E 00
1.951E 00
1.927E 00

1.904E 00
1.882E 00
1.862E 00
1.843E 00
1.825E 00

1.807E 00
1.791E 00
1.776E 00
1.761E 00
1.747E 00

1.734E 00
1.721E 00
1.709E 00
1.698E 00
1.687E 00

1.676E 00
1.666E 00
1.657E 00
1.648E 00
1.639E 00

1.631E 00
1.623E 00
1.615E 00
1.608E 00
1.601E 00

PIONS ON LEAD

RANGE
(gm/cm 2 )

1.865E-02
1.355E-01
3.400E-01
6.218E-01
9.738E-01

1.391E 00
1.869E 00
2.404E 00
2.993E 00
3.632E 00

4.319E 00
5.052E 00
5.828E 00
6.645E 00
7.501E 00

8.394E 00
9.323E 00
1.029E 01
1.128E 01
1.231E 01

1.336E 01
1.444E 01
1.555E 01
1.669E 01
1.785E 01

1.903E 01
2.024E 01
2.147E 01
2.272E 01
2.398E 01

2.527E 01
2.658E 01
2.791E 01
2.925E 01
3.061E 01

3.199E 01
3.338E 01
3.479E 01
3.622E 01
3.765E 01

3.911E 01
4.057E 01
4.205E 01
4.354E 01
4.504E 01

4.655E 01
4.807E 01
4.961E 01
5.115E 01
5.270E 01

5.427E 01
5.584E 01
5.742E 01
5.901E 01
6.061E 01

6.222E 01
6.383E 01
6.545E 01
6.708E 01
6.871E 01

STOFFING POWER
(MeVcm2/gm)

2.97OE 01
1.227É 01
8.182E 00
6.292E 00
5.189E 00

4.462E 00
3.944E 00
3.557E 00
3.255E 00
3.013E 00

2.815E 00
2.650E 00
2.510E 00
2.390E 00
2.286E 00

2.195E 00
2.115E 00
2.043E 00
1.980E 00
1.922E 00

1.861E 00
1.824E 00
1.781E 00
1.742E 00
1.7O6E 00

1.673E 00
1.643E 00
1.615E 00
1.589E 00
1.564E 00

1.540E 00
1.518E 00
1.498E 00
1.478E 00
1.460E 00

1.443E 00
1.427E 00
1.412E 00
1.398E 00
1.385E 00

1.372E 00
1.360E 00
1.348E 00
1.338E 00
1.327E 00

1.318E 00
1.308E 00
1.300E 00
1.291E 00
1.283E 00

1.276E 00
1.268E 00
1.261E 00
1.255E 00
1.248E 00

1.242E 00
1.236E 00
1.231E 00
1.226E 00
1.221E 00
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APPENDIX D D-l

ENERGY-MOMENTUM-VELOCITY

Pion Rest Mass

Muon Rest Mass

139.578 MeV

105.659 MeV

Beta Gamma
T(PI)
(MeV)

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3.
3
3,
4,
4,
4,
5,
5.
6,
6,
7.
7,
3.
3.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
13.
14.
15.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
33.
34.
36.
38.
40.
42.

.17

.25

.34

.45

.57

.70

.85

.02

.19

.39

.60

.82

.06

.32

.59

.88

.18

.51

.85

.20

.58

.97

.38

.82

.27

.74

.23

.75

.28
,84
,42
,03
,66
,32
,00
71
45
22
02
85
72
62
55
53
54
59
69
83
02
26
55
89
30
76
29
89
57
32
15
08

P(P1)
(MeV/c)

6
8
9
11
12
14
15
16
18
19
21
22
24
25
27
28
29
31,
32,
34,
36,
37.
39,
40,
42.
43.
45.
47.
48.
50.
52.
53.
55.
57.
59.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
87.
89.
91.
94.
96.
99.
102.
104.
107.
HO.
113.
116.

.99

.39

.79

.20

.61

.03

.45

.87

.30

.74

.18

.62

.08

.54

.01

.49

.98

.48

.99

.51

.04

.58

.14

.71

.30

.90

.51
,14
,79
,46
,15
.86
59
34
12
92
74
60
48
39
33
31
32
37
46
59
76
97
24
55
92
35
83
38
00
68
45
30
23
26

T(MU)
(MeV)

P(MU)
(MeV/c)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

23
24
26
27.
23.
2y
50,
32
33
34
35
3b,
38,
J9.
40.
42.
43.
44.
4b.
47.
48.
50.
51.
53.
54.
5b.
57.
59.
bl.
62.
64.
hb.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
88.

.29

.35

.41

.48

.55

.02

.69

.77

.85

.94

.03

.13

.23

.33

.45

.57

.b9

.8J

.97

.I.1

.28

.45

.63

.82

.02

.23

. 45

.o9

.94

.20

.48
,77
.US
,41
, 75
.11
,50
90
i2
77
.24
74
2b
81
39
00
o 5
32
04
79
58
42
30
li
21
24
34
49
71
01

0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
"0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64

1.0013
1.0018
1.0025
1.0032
1.0041
1.0050
1.0061
1.0073
1.0086
1.0099
1.0114
1.0131
1.0148
1.0166
1.0186
1.0206
1.0228
1.0251
1.0275
1.0301
1.0328
1.0356
1.0386
1.0417
1.0449
1.0483
1.0518
1.0555
1.0593
1.0633
1.0675
1.0719
1.0764
1.0811
1.0860
1.0911
1.0964
1.1019
1.1076
1.1136
1.1198
1.1262
1.1329
1.1399
1.1472
1.1547
1.1626
1.1707
1.1792
1.1881
1.1974
1.2070
1.2171
1.2276
1.2385
1.2500
1.2620
1.2745
1.2877
1.3014

0.13
0.19
0.26
0.34
0.43
0.53
0.65
0.77
0.90
1.05
1.21
1.38
1.56
1.75
1.96
2.18
2.41
2.65
2.91
3.18

70
U8
40
74
10
47
86

6. 27
b.69
7.13
7.59
8.07
8.37
9.09
9.62
10.18
10. 77
11.37
12.00
12. bb
13.34
14.05
14.78
15.55
16.35
17.18
18.04
18.94
19.88
20.83
21.87
22.94
24.04
25.20
26.41
'27.68
29.01
30.40
31.85

34



APPENDIX D-2

TABLE

Beta

O.b5
O.bfa
O.U7
O.b8
0.69
0.7Ü
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0. 7o
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.8J
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90

Gamma

1.3159
1.3311
1.3471
1.3639
1.3816
1.4003
1.4200
1.4410
1.4632
1.4868
1.5119
1.5386
1.5673
1.5980
1.6310
1.6667
1.7052
1.7471
1.7929
1.8410
1.8983
1.9597
2.0282
2.1054
2.1932
2.2942

T(PI)
(MeV)

44.09
46.21
48.44
50.79
53.26
55.87
58.63
61.55
64.65
67.94
71.44
75.18
79.18
83.47
88.08
93.05
98.44

104.29
110.67
117.67
125.39
133.95
143.51
154.29
166.54
180.64

(Continued)

P(PI)
(MeV/c)

T(MU)
(MeV)

P(MU)
(MeV/c)

119.39
122.62
125.97
129.45
133.06
136.81
140.73
144.81
149.09
153.56
158.27
163.22
168.45
173.98
179.85
186.11
192.79
199.97
207.71
216.09
225.22
235.23
246.29
258.60
272.45
288.19

33.38
34.98
36.67
38.45
40.32
42.29
44.38
46.59
48.94
51.43
54.08
56.91
59.94
63.18
66.67
70.44
74.51
78.94
83.77
89.07 '
94.92

101.40
108.64
116.79
126.07
136.74

90.37
92.82
95.36
97.99

100.72
103.57
106.53
109.62
112.8ft
116.25
119.81
123.53
127.51
131.70
136.14
140.88
145.94
151.37
157.23
163.57
170.49
178.07
186.44
195.76
206.24
218.16

Column 1 = Pion momentum

Column 2 - Minimum momentum of decay muon

Column 3 « Maximum momentum of decay muon

Column 4 = Maximum decay angle (lab system)

Column 5 = Muon momentum at maximum decay angle

TABLE

u-u DECAY

(1)
MeV/c

(2)
MeV/c

(3)
MeV/c

(4)
Degree

(5)

20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0

1 95 .0
100.0
105.0
110.0
115.0

14.37
10.61

.88

.20

.48

.09

.67
11.23
14.76
18.25
21.72
25.16
28.58
31.96
35.33
38.67
41.99
45.30
48.58
51.84

45.83
49.94
54.07
58.25
62.46
66.70
70.98
75.29
79.63
83.99
88.39
92.82
97.27

101.74
106.24
110.76
115.31
119.87
124.46
129.06

180.00
180.00
180.00
180.00

79.77
61.02
51.93
45.70
41.00
37.27
34.22
31.66
29.48
27.59
25.94
24.48
23.18
22.02
20.97
20.02

14.37
10.61-
6.88
3.20
5.18

15.89
22.46
27.99
32.99
37.68
42.17
46.51
50.74
54.89
58.97
62.99
66.97
70.92
74.83
78.72
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D-3

TABLE

(1)
MeV/c

(2)
HeV/c

(Continued)

(3)
Me V/c

133.68
138.32
142.97
147.64
152.32
157.01
161.72
166.44
171.17
175.91
180.67
185.43
190.20
194.98
199.77
204.57
209.37
214.18
219.Ü0
223.82
228.66
233.49
238.33
243.18
248.04
252.89
257.76

(4)
Degree

19.15
18.36
17.63
16.95
16.33
15.75
15.21
14.71
14.24
13.80
13.39
13.00
12.63
12.29
11.96
11.65
11.35
11.07
10.80
10.55
10.31
10.08
9.85
9.64
9.44
9.25
9.06

(5)
MeV/c

120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0

J95.0
200.0
205.0
210.0
215.0
220.0
225.0
230.0
235.0
240.0
245.0
250.0

55.08
58.31
61.53
64.72
nr. 51
71.08
74.23
77.38
80.51
83.64
86.75
89.85
92.94
96.03
99.11

102.17
105.24
108.29
111.34
114.J8
117.41
120.44
123.46
126.48
129.49
132.50
135.50

82.59
86.44
90.27
94.08
97.88

101.67
105.45
109.23
112.99
116.74
120.49
124.23
127.97
131.70
135.42
139.15
142.86
146.58
150.29
153.99
157.70
161.40
lbD.lU
168.79
172.49
176.18
179.87

TABLE

PERCENTAGE OF MUONS DECAYING INTO
9 £ 0 IN THE LABORATORY

o

The first and the second number correponds to
the forward and backward decay, respectively. See
Fig. A.2.

p (MeV/c) 5° 10° 15°

50

75

100

125

150

1.Ü7
0.014

. 1.84
0.14

2.84
0.39

4.10
0.75

5.62
1.24

4.26
0.053

7.30
0.58

11.30
1.66

16.41
3.37

22.79
5.86

9.43
0.12

16.17
1.40

.25.33
4.31

37.96
9.81

60.67
24.53
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