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25 LET SPOJENÉHO ÚSTAVU JADERNÍCH VfZKmB V DUBHÉ A PODÍL ČSSR HA JEHO ClKNOSTX

25 ypara of the J.I.N.R. in Dubna an<1 the Czechoslovak share in its activity

C. Snine Cvtrr Praha, J.TDCEK fijr CSAT fiei

V březnu tohoto roku uplynulo 25 lat ad okamilku, kdy aa základě lniciatiry

vlády SSS8. podapsali záatupci aoclaliatickýoh atátů Xoskevakou dohodu, ktari sa

atala zakládací liatinon Spojeného datavu Jadarnýeh výzkumů /sfljT/. Sovětská

•lada pripojila ka ave inioiativé jeiti velkorysý/ dar, kterým převedla de stfjrr

dva Jii aziatujlcf ústavy /Ústav Jadarnýeh problémů Akademie vid a Elektrefyzi-

kální Laboratoř, součást Pyzlkilnlha ústavu Akademie via/. Proto byl aevě vznik-

lý komplex dialokovin v mlátě Jit aziatujleloh pracovití a to v meatesku Dubna,

letícla na břehu Volhy, aai 130 km ssvarně od Hoakvy. Tak vzniklo první válka

•ozinarodnl vědecké praeovlite aooialiatických atAtA, které atla sehrát a taká

sahrllo význaaoou úlohu v ealoavitovéa rozvoji Jednoho c nejvýznaanijsloh věd-

nlch oborů.

Jaké byly dlouhodobé videcko-politioká faktory, které vytvořily hlavni před-

poklady pro vznik takového Mezinárodního praooviitě? Predná v tá dobi lidská

poznivinl struktury baoty, prostoru a caau proniklo jii tak dalako od natích

vlastních rozairů a představ vytvořených naSial zkuienoatai, ie dálil poznáváni

této oblaati aa neobeSlo bez sloíitých a nákladných •zperiaentálnlch zařízení.

A konečná v neposlední řodá, tu byl rozvoj těchto výzkuaA po druhá svetová vál-

ce, vyvolaný nejprve válečnyai a pak i alrovýai aplikacemi výsledků přeaáa ato-

•ových jadar. Ekonoalcko-technlcké a kádrová nároky v tito oblaati přesáhly, »i-

ae opravdové velaoci, aoinosti Jednotlivýoh státo. Proto prakticky aouíaani za-

ílná pracovat v žsnovi CERK a v Dubni SÚJT.

Před SÓJV" byl poatavan Jako strategický úkol fundamentální výzkua v oblaati

Jaderné fyziky. Jak experimentální, tak i teoretická a výhradně aírovýa zaaiře-

nla. Je třeba říci, ie jaderná fysika Je tu chápána v iirokáa aayslu alova.

Zahrnuje taká fyziku elementárních částic /subnukleární fyzika/ a radu příbuz-

ných oborů, která s výzkumem atomového jádra tisni aouvial /napr. radloohemie

a pod./. Ponikadi fyzika tvoří jeden celek. Je Jaderná fyzika propojena více 61

máni a oatatníai oblastmi fyziky a svými výsledky 1 metodicky as cavzájea obo-

hacuji. Proto jaou v Dubni, i kdyi malou kapacitou, převáděny taká základní výz-

kumy v oblaati fyziky pevné fáze, biofyziky a podobni.

T rámol vytýčených základních úkolů Spojený ústav Jaderných výzkumů

a/ umožňuje vidcům a technikům z členských atátů pracovat na unikátních

experimentálních zařízeních, jakýsi Jsou urychlovače nabitýoh Částic, upeclali-

zovaná detektory záření viech druhů a vieoh energií, reaktory rychlých neutronů

a mohutná výpočetní technika;

b/ vychovává pro vlastní potřebu a pro členské státy mladeu vědeoko-tech-

nlekou generaci;

c/ soustřeďuje Informaci o celoavitovém rozvoji obora, tuto lnfoímeci fiáa-

tečně zpracovává a Ja k dispozici i eisnským státům}

d/ vzhledem ke apeoializovantf a technicky náročná vlastni azpsrimeatální

práci, vybudovat SÔJT výrobní základno, která ja echopna zabezpečovat nejenom

Jaho potřeby, ala taká napomáhat Členským státům ve vybavováni bázovými, prů-

myalově nevyráběnými přistrojí;

e/ ponivadi ani aám SÚJY, nehledě a* úctyhodný rozsah Jeho výzkumů, oenl

aohopeu obsáhnout unikátníai přistroj! celou oblast Jadarnýeh výzkumů, organi-
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u j e Mezinárodní spolupráci tak, aby jeho pracovníci měli přístup k unikátním

zařízením /zejména gigantickým urychlovačům/ T jiných velkých výzkumných centrech

/Ústav vysokých energií AV SSSR, CERN, FNAL USA a Jiné/.

Když byl v roce 19R6 podepsán základní dokument SŮJV a vytvořena jeho první

vedení, neselo před sebou snadný úkol. Mimochodem, prvním ředitelem byl sovětský

teoretický fyzik D. J. Blocbincev a jeho zástupci prof. V. Votruba /CSSR/ a prof.

M. Danysz /PLH/. Bylo jen Bálo zkušeností, o které by bylo možné se opřít a při-

toa bylo nutné najít organizační formy, které by zajistily plněni výše zmíněných

úkolů. Přitom S(JJV byl a je živým organismem a tyto formy je třeba upravovat

a přizpůsobovat. Z tohto hlediska je zajímavé, podívat Be, jakým způsobem se

v hrubých rysech vyvíjely formy spolupráce čs. pracovišt s SŮJV. Jednotlivé eta-

py, o kterých budene hovořit, jsou samozřejmě určitou schematizací a pochopitel-

ně se překrývají, ale domníváme se, že skutečnost vystihují.

V první etapě přijížděli do Dubny především mladí pracovnici vlastně se

učit. V členských státech mimo ojedinělé výzkumy v oblasti kosmického zářeni ne-

byla větší pracoviítě jaderně-fyzikální a bylo málo zkušeností. Vzhledem k tomu,

že SŮJV dostal do vlnku dvě již existující velká pracoviště, probíhala tato

"učební léta" pomňrně velmi rychle. Výběr jedinců, vysílaných na dlouhodobé pra-

covní pobyty do Dubny, byl do jisté míry živelný.

Ve druhé etapě spolu s odborným růstem pracovníků v Dubne dochází i k posí-

lení vlastních pracoviii doma a postupně se vytvářejí skupiny, schopné dlouho-

dobé systematické spolupráce s sOjV.Umožnujl to jednak větSl zařízeni typu reak-

toru či cyklotrony budované u nás, ale také příznivá okolnost, že v některých

případech podstatnou část fyzikální spolupráce s SŮJV bylo možné vykonával u nás

doma. Tak bylo možné z Dubny přivážet ozářené terče a na našich spektroskopech

zkoumat v nich vytvořené izotopy a jejich vzbuzené stavy. Dále bylo možné v Dub-

ne ozářit svazky nabitých částic speciální fotografické emulze a tyto pak pro-

měřovat u nás. Tato praxe byla později rozšířena o snímky z bublinových komor

a o magnetofonové pásky se záznamy elektronických experimentů. Do těchto prací

bylo možmé zapojit větší kolektiv pracovníků a tak z etapy učební přecházíme

k opravdu tvůrčí práci. Vedle dlouhodobých pracovních pobytů stoupá význam i po-

bytů krátkodobých, umožňujících spolupráci a výměnu zkušeností i výsledků řídit

operativně.

Přirozeným důsledkem výíe načrtnutého vývoje je okolnost, že pracovníci

r. našich pracoviíf začínají sami přicházet se zdůvodněnými návrhy experimentů

a ťimat spolupráce, úspěšné je obhajovat na přisluSných instancích v Dubne a po-

dílet se tak účinně na Jejich realizaci. Spolupráca s SĎJV by nikdy nebyla dosta-

tečně efektivní a prostředky na ní vynaložené by se nám nikdy nevrátily dosta-

tečně zúročené, kdyby nebylo možné realizovat část spolupráce u nás doma tak, jak

jsme to načrtli. Opravdu není možné se omezit jen na práci v Dubne. To, co bylo

řeSeno, se týká nejen experimentálních prací, ale také teoretických, kde vystu-

puje do popředí přenos informací, natodik, ale zejména nových ideí. Tato okol-

nost je o to důležitější, že teoretické práce mají krátil cyklas neí experiment

a také metodicky jsou adaptabilnéJsi.

Dalfilm novým prvkem ve spolupráci s SÔJV byla okolnost, těsně navazující na

předchozí. Experimenty na unikátních zařízeních jsou realizovány pomocí přístro-

jového vybavení, náročného jak co do kvality tak i kvantity. Většinu těchto pří-

strojů je třeba vyrábět a není v sílách Dubny tuto výrobu zabezpečit. Problémem

tu nejsou natolik výrobní kapacity, ale splie Široká paleta specializovaných

přístrojů.
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Proto Ja pochopitelní, že aa postupní začínána podílet na experimentoch, která

jaou předmětem dlouhodobá spolupráce, taká přístrojovým vybavením. Takový přls-

tup umožňuje lépe využívat apocializaci Jednotlivých pracovii{ a specifická mož-

nosti národního průmyslu. Poněvadž obdobná situace Je i v Dubne, Její výrobní

specializace umožňuje vybavovat naše pracoviště mohutnější technikou, zejména

urychlovačovou.

Jak je vidét z načrtnutého schématu spolupráce, obsahuje nezbytné dynamické

faktory a úspěšné šněruje k opravdová integraci v oblasti fundamentálních výzku-

mu v oblasti jaderné. Snad jonom by mohla být věnována větší pozornost přenosu

informace, jejíž některé foray by bylo třeba zrychlit. Také by měla být na dale-

ko systematičtějším základu postavena prognostická činnost, aby bylo i v tomto

smíru využito mozkového trustu, který je v Dubní soustředěn.

Kaž přikročíme k seznámení s nejdůležitějSíni pracovišti Dubny a jejich

hlavními výsledky, chtěli bychom velmi stručně načrtnout v širších souvislostech

rozvoj hlavních výzkumných oborů, ne kterých se také v Oubně pracuje. Poctiví ře-

čeno, je to úkol velice nesnadný a nesporně ponese známky přlligoé stručnosti

a subjektívnosti. Ale jde nám skutečné jen o hrubé rysy.

V době, kdy Dubna vzniká, začíná se jederná fyzika dělit zhruba na dva smě-

ry - na vlastni jadernou fyziku a fyziku elementárních částic. Úkol, postavený

před vlastni jadernou fyziku, byl výzkum struktury atomových jader. Byla určitá

naděje, že bude vyřešen na základě Tukawovy představy o silné interakci mezi dvě-

ma nukleony přenášené výměnou mezonu pl, upřesněné fyzikou elementárních čás-

tic. Postačí fenomenologicky poznaná interakce nukleon-nukleon a spolu se záko-

ny kvantová mechaniky, po překonání matematických potíží /jádro je problém ně-

kolika až mnoha těles!/ umožní nejen popsat s dostatečnou přesnosti známá jádra,

ale předpovědět i vlastnosti dosud nepoznaných jader spolu s jejich vzbuzenými

stavy. Úspěchy slupkového modelu Hayer-Jensen se tonu zdály nasvědčovat. V prů-

běhu padesátých let a později se postupně zjistilo, že tato představa byla pří-

lli optimistická. Interakce mezi dvěma nukleony se ukázala být složitéjíSí, než

byl původní předpoklad a dodnes není ani fenoaenologicky dostatečně úspěšně

upřesněna. Také v jaderné hmotě byly zjištěny nové, nečekané Btupne volnosti,

je třeba brát v úvahu více časticové sily a existuji velmi seriozní předpovědi

různých fázových stavů v jaderné hmotě. Ukazuje se, že bude třeba nejprve dále

postoupit v problému stavové rovnice jaderné hmoty a experiment ausl dát daleko

podrobnějil informaci o vzbuzených stavech atomových jader, zejména vysokoener-

getických, jejich dynamice a o chováni atomových jader při různých srážkách od

nejnižších až po energie v relativistické oblasti. 0 některých stavech jader se

začíná uvažovat i z hlediska kvarkového plazmatu a toto vée vedlo k značnému o-

živenl této oblasti fyziky v poslední době. Je pozoruhodné1, že tento "druhý dech"

vede vlastní jadernou fyziku zejména k fyzice mnohonásobně nabitých iontů, vyS-

Sim energiím a znovu pochází k určitému spojeni s dříve oddělenou fyzikou ele-

mentárních částic.

Když byl krátce po druhé světové válce objeven mezon pl a prokázán jeho

význam pro silné Interakce, hlavní pozornost fyziků se soustředila na výzkum

•11 mezi dvěma nukleony. Byly proměřovány v Širokém rozsahu tehdy dosažitelných

energií rozptyly nukleon-nukleon. Jejich účinné přeměny a úhlová rozděleni. Zej-

ména od fázového rozboru úhlového rozdílení se očekávalo, že ukáže základní

vlastnosti potenciálu jaderných sil a umožni zformulovat základní teorii silné

interakce. Jak už jsme řekli, nepodařilo se dodnes tento program uspokojivé vy-

řeiit • takí ae ob j uvily první názneEsy r. výzkuau kosmického dření, že totiž me-

'•('••'i-
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zen pi nezůstane ojedinelým členem v novi rodině Částic. Tlato aaěrea ae uprala

pozornost fyziků a objevy dalších nestabilních částic spolu a objevem antiprcto-

nu naznačily význam ayaiatrli v prostorech, T nichž byly definovány kvantové cha-

rakteristiky částic. Tyto práce naily do jisté airy úspešné dovrSenl v teoretic-

kých pracecb Gell-Manna a Nlshljimy, které uspořádaly Množinu tady známých £ás-

tic a dokázaly předpovídat nektare dosud neobjevené. To ui alt pracovaly výkonné

urychlovače na desítky Biliard eV, rozvinula at k velké dokonaloatl zejména Me-

todika bublinových kornou a experiment klad! fyzikům dalíi otázky. Jedním z nej-

překvapivějších objevu teta doby bylo zjiStění nezachováni parity při rozpadech

částic či Jader, vyvolaných slabými Interakcemi. Tyto podivuhodné přeměny Mikro-

sveta se ukázaly být zdrojem i dalSích prekvapení, a proto ae nslza divit, ie

k sobě připoutaly pozornost. V oblasti výzkumu silných interakci naopak dochází

k určití stagnaci. Z řady teoretických prací /Poaerančukův teorém apod./ vyplý-

valo poměrně stereotypní chováni pravděpodobností přeměn elementárních částic

v oblastech vysokých energii a přechod výzkumu tlnto směrem ztrácel do jisté mí-

ry motivaci. V té době patřily k nejzajímavějším výzkumy rozptylu elektronu na

nukleonech, které naznačily, že tyto částice mají avojl vnitřní strukturu. Pak

ale v roce 1074, prakticky současně při pokusech na elektron-pozltronových

vstřícných svazcích a při interakcích protonů vysokých energii byly objeveny no-

vé naprosto neočekávaní částice a nastává velké oživeni. Začínají ae realizovat

velkoryse experimenty a v teoretických pracech se počíná rýsovat možnost adekvát-

nějěiho popiau interakci elementárních částic ze sjednocujících hledisek. Kvar-

ková hypotéza ae stfivá v aubnukleárni fysice dominující. Obraci pozornost fyzi-

ků k fundamentálním zákonftm mikrosveta, ale hraje podstatnou roli i v astrofyzi-

kálních úvahách, zejména koamogonlckého zaměřeni. Vidíme, 2a současno období

v těch směrech výzkumu, které jsou charakteristické pro SuVJV, je obdobím neoby-

čejně živým a bohatým na nové myšlenky, jak na poli teoretickém tak i experiment

tálnlm. Tla sp£Se je nezbytné tyto nové tendence podchycovat, operativně zefek-

tivňovat naSi spolupráci s tímto centrem a tak se podílet na práci na přední

frontě současné fyziky.

Nyní se vratlat k Dubne a stručně si řekneme několik základních informaci

o ústavu a jeho laboratořích, včetně hlavních uspěchá, kterých bylo za uplynu-

lých dvacet pět let doaaženo. flidit tak velký mezinárodni ustav, jako Jt SÍJV,

a několika tisíci zaměstnanci, je velmi složitý úkol. Nejvyěíím orgánem, který

rozhoduje o finančních a vůbec strategických otázkách v oatavu jt Sbor

zplnomocněných představitelů vlád členských státfl. Za ČSSR Je členem tohoto

orgánu akademik B. Kvasil, předseda ČSAV. ČSSR se podlil na financováni ústavu

asi 6 X. Vlastni chod ústavu řidl ředitelství • príslušným aparátem. Prvním ře-

ditelem S&JV byl člen korespondent D.LBlochincev, v součeant době akademik

R.H. Bogoljubov. fieditel a Jeho dva náměstci jaou voleni, ředitel na dobu 5 let,

náměstci zpravidla na 3 roky. Za Československo se na mlátě náměatků vystřídali

akademik V. Votruba (v prvním období hned po založení (stavu) v Šedesátých le-

tech prof. Dr. I. Ulehla a.v sedmdesátých letech prof. Ing. Č. ä im ani. ÚatřV je

rozdělán na 6 laboratoři, speciální odděleni nových urychlovacích ceted a na

velké centrální dílny. Loboratořo Tznikaly postupně a Jejich zaměřeni Je zpra-

vidla určováno bázovým unikátnln přístrojem jako Je urychlovač, reaktor nebo

výpočrtni technika.

Laboratoř vysokých enenil (LVE) vznikla prakticky současně t ústavem (pů-

vodní Elektro-fyzikálnl laboratoř Plili). Prvním ředitelem laboratoře byl akade-
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•ik V. J. Veksler, v současné době {len korespondent A. M. Baldin. Základní*

prlatrojaai laboratoře je syachrofázotron, urychlující protony na 10 Biliard eV

a 1 0 i 2 protony T jednom urychlovacím cyklu. V současné dobi byl tento přistroj

přizpůsoben k urychlování atomových jader až do kyslíku a energii 5 Biliard eV

na nukleon. Vzhlede* ke svéau vybaveni zabývá ae laboratoř pŕedeväía výzkumem

silných interakci, strukturou badronů a relativistickou jadernou fyzikou. V la-

boratoři byla aiao Jiné objevena nová částice antisigaa-ainus hyperon, byl pro-

veden výzkum pruiného rozptylu prvků na protonech, originální Metodikou plynné-

ho terč*, ktará umožnila prozkoumat oblast velal aalých úhlu rozptylu, byl pozo-

rován přimf přechod fotonu na vektorový sezón, pri výzkuau * oblasti relativis-

tické jaderná fyziky byl interpretován a zkousán kuaulativnl afekt a pozoruhod-

ný* jev úplnóho rozbití téžkého jádra. Uvedené výsledky aaaozrejaě nevystihují

oelou práci laboratoře, ale aajl sloužit jen jako urřité vodítko. Z prací apli-

kainlho charakteru aůžeae uvést vyvinutí celé řady kryogennich aparatur a elektro-

nických bloků umožňujících Siríí využití a naznačení aožnoatl využiti valai těž-

kých iontů v biologicko-lékařských aplikacích.

Laboratoř .jaderných problémů (LJAP) podobni Jako LVE vznikla současně a SÚJV

z Ďstavu jaderných problémů AV SSSR. Od poíátku až dodnes je ředitelea laborato-

ře (len korespondent V. P. Dielopov. Základním přístrojem laboratoře byl synchro-

cyklotron, urychlující protony do energií 660 Bilionů »V s proudy 2.10 protonů

za sekundu. V současné dobé je aiao provoz a probíhá jeho rekonstrukce. Vědecký

prograa laboratoře Je velai Široký a zahrnuje silné, slabé i elektromagnetické

interakce včetně rozsáhlého programu Jaderné fyzikálního (relativně nízké ener-

gie). V laboratoři byl uskutečněn rozaáhlý prograa rozptylů pružných i nepruž-

ných protonů, neutronů a aezonů pí včetně polarizačních experimentů, na kterých

byla prokázána izotopieká invariance silných interakoí; dále byla pozorována

reakce s dvojitou výaénou náboje při interakci aezonu pí s atoaorýa jádrem-, roz-

pad beta aezonu pí, důležitý pro teorii slabých interakcí, podobně jako přesná

aěřenl životní doby aezonu mí. v laboratoři byla po prvé zforaulována ( akadealk

B» H. Ponteeorvo) hypotéza o existenci al aezonového neutrina a o oscilaci neut-

rina, aá-li nenulovou hmotu. Z oblasti interakce aezonů ml byly provedeny poku-

sit jejichž výsledky hovoří vcelku optiaisticky ve prospěch využití těchto čás-

tic ke katalýu teraojadernýeh reakci deuteria a tritien. Z oblasti jaderné fy-

ziky bylo využito avazků synohrocyklotronu k výrobě nových izotopů s vysokovzbu-

zenýai stavy, zejména v t.zv. prograau JASNAPP, při kterém se praeuje prime aa

svazku protonů. Při těchto pracecb bylo objeveno vice jak sto izotopů a získány

informace o vzbuzených stavech i vicečásticovýcb, potřebných pro upřesnění teo-

rií atoaových jader. Z aplikační oblasti byla zejaéna prokázána vystkká efektiv-

nost léčení nádorů ozářením částicemi alfa, protony a zápornými aezony pí.

Krátce po vzniku SĎJV, Jeítě v roce 1956 jsou zakládány tři dalěí laborato-

ře ústavu: Laboratoř teoretické fvzikv vedená původně akadeaikea K. N. Bogolju-

bovea, pak členea korespondentea D. 1. Blocbinoevea a v současné době opět aka-

daaikoa H. H. Bogoljubovea. Velký kolektiv této laboratoře pracuje ve viech

významných saérech součaané teoretické aysli jak v oblasti Jaderné tak i sub-

nukleární fyziky. Je volal obtlžaé vystihnout nejdůležitější výsledky laboratoře

• tak bez nároků na úplnost se zalníne Jea o pracech z kvantové teorie polí, ve

kterých byl vypracován axioaatioký ziiklad tohoto oboru, který uaožnil dokázat

rigorózně pro některé případy rozptylů částic t.zv. diapersnl vztahy. Výchozí

předatavou při toato výzkumu analytických vlastnosti amplitud rozptylu byla alkre-
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přlčnoat procesů* Dál* byla T LTP zkoumána mnohonásobná generace částic a byla

odvozena řada asymptotických omezeni pro vysoké energie v t.zv. inkluzivnlch

procesech. Vedle lokální kvantové teorie poli jsou v LTP zkousány i nelokální

verze teorie • t.zv. "fundamentální délkou" a zejnéna v poslední době je velká

pozornost věnována kvantové ohromodynamicti. Při výzkumu struktury atomových ja-

der se dubnčnitl teoretici úspěšně zabývali prenesenia matematických metod supra-

vodivosti a supratekutosti u polomikroakopické aodely atoaových jader, dále

zkousali strukturu atomových jader na základě jejich interakci a pomalými sezóny

pl • il a také aodelovall poaoci náhodného výběru interakoe jader s jádry při

vysokých energiích. Jak uz jnt zdůraznili, fronta teoretických práci v SÚJV je

daleko ftiráí a teprve dalSí vývoj fyziky může ukázat význasi prací, dnes třeba

ne zcela pochopených.

DalSí nové vzniklou laboratoři byla Laboratoř neutronové fyziky, jejímž

úkolem je výzkuat interakci neutrunů n atomovými Jádry, připadni a kondenzovanými

látkami. Od počátku řídí tuto laboratoř akademik I. XI. Frank, laureát Nobelovy

oeny. V Laboratoři byl vybudován unikátní impulsní reaktor rychlých neutronů

IER-30. jehož výkon v impulsu dosahuje 100 milionu W. v současné době je nahra-

zován ještě výkonnějším impulsním reaktorem IBR-2 s výkonem v impulsu S miliard

W. Kilometrová průletová základna umožňuje rozdělit neutrony různých rychlostí

a spolu s dosatetčně rychlou elektronikou pracovat v režimu monochromatických

neutronů. V Laboratoři byl realizován kouplexni výzkum t.zv. ultrachladných

neutronů,, s >rchlostml menšími než 10 m za sekundu, které je možné hromadit po

dobu řádově minut v "pastech", ve kterých jsou udržovány obdobou optického úpl-

ného odrazu na rozhráni prostředí s různým indexem lomu. Za těchto podmínek lze

s vysokou přesnosti mířit fundamentální vlastnosti neutronu, Jako je magnetický

moment, elektrický dipólový moment a pod. Řada výzkumů v laboratoři byla reali-

zována v oblasti jaderných reakcí neutronů. PředevSim byly zkoumány reakcemi

neutron - alfa částice a neutron - gama kvanty neutronové rezonance. Z oblasti

fyziky kondenzovaného prostředí byly zkoumány difrakce neutronů na pevných lát-

kách a makromolekulách s cílem získat informaci o jejich struktuře. Tyto práce

patří spise do oblasti aplikačních prací.

Laboratoř jaderných reakcí, jejímž hlavním úkolem je urychlovat mnohonásob-

ně nabité ionty do energií několika milionů elektronvoltů na nukleon a zkoumat

Jaderné reakce těchto komplexů částic, zejména s cílem syntetizovat nové trans-

uranové prvky. Ředitelem Laboratoře je od počátku akademik G. N. Flerov.

Od roku 1960 v této Laboratoři pracuje cyklotron D-300 o průměru pólových nástav-

ců 3 metry a od roku 1968 cyklotron U-200. Tyto dva přístroje byly spojeny v ja-

kýsi tandem, % když •« podařilo na nich urychlit ionty až do xenónu, podařilo ae

objevit a prozkcuaat nové transurany se Z rovným 104 až 107. Přitom, pokud to

dovoluje jejich životní doba a efektivnost generace, jsou zkoumány i jejich che-

mické vlastnosti s cílem upřesnit jejich postavení v Uendělejevové periodické

•oustavě. Mimo tranaurany byla v Laboratoři objevena a prozkoumána protonová

radioaktivita a itepaní izomernich stavů některých atomových jader. Z aplikova-

nýoh prací LJaR je třeba se zmínit o vyaoce efektivních filtrech, které vznika-

jí probíjením tenké fólie plastické hmoty nárazy urychlených nabitých iontů. Ta-

ké se ukazuje, že bombardováním konatrukčních materiálů urychlenými ionty lze

imitovat v krátkosti expozicí poruchy, které v nich vyvolávají neutronová pole,

jimž jsou dlouhodobí vystaveny v roaktorech.

'tr
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Fyzika v jaderné a subjaderné oblasti měří stálo jemnější a tía také vzácr

něji •• vyskytující jery. Aby bylo možné dosáhnout dostatečných statistik, bylo

nutné v rozsáhlé míře experimenty ve všech jejich fázích automatizovat

využit výpočetní techniky. Proto v roce 1966 vzniká Laboratoř výpočet-

ní techniky a automatizace ( L V T A ) , řízená členem korespondentem M.G. Heáčerjako-

vém. Úkolem tohoto pracoviště je centralizovat výpočetní techniku velkého formá-

tu a efektívne touto technikou zabezpečovat pracoviště SÚJV. V Laboratoři j*

také zpracovávána informace získaná při experimentech, zejména na velkých urych-

lovačích, a zaznamenaná na snímcích z bublinových komor či na magnetofonových

páscích. LVTA přirozeně velmi těsně spolupracuje především • LVE, LJaP a LTF

a svůj rozvoj přizpůsobuje potřebám celého ústavu. Její výpočetní středisko je

největším vědeckým výpočetním centrem v socialistickém tábore, vybaveným počí-

tači BESH-6, CDC-6500 a EC 1060. K jejímu aplikačnímu programu patří využití

programů a jejich systémů v laboratoři vypracovaných (monitorová soustava Dubna

a pod.), případně využiti celé řady doplňků a spojovacích článků k velkým počí-

tacím strojům.

V roce 1968 vzniklo v SĎJV pracoviště, tehdy vlastně jako součást LVE, kte-

ré se později osamostatnilo. Jeho úkolem bylo realizovat urychlovače, založené

na nových principech. Tomuto kolektivu, vedeném doktorem V. P. Sarancevem, ae

podařilo zkonstruovat urychlovač, založený na myšlence akademika V. I. Veksltr*.

Pracuje na t.zv. principu kolektivního urychlování kladně nabitých iontů pomocí

intenzivních elektronových prstenců. Je pravděpodobné, že urychlovače tohoto

typu najdou širší využití vzhledem ke svým parametrům a efektivnosti, s jakou

urychlují téžké ionty.

Na počátku našeho výkladu jsme řekli, že SÚJV vznikl proto, aby socialis-

tické státy mohly soustředit své síly na budování a exploataei unikátních zaří-

zonl. Ale ani takováto sila nebyla schopna zabezpečit obor v celé jeho Šíři, a

tak se ukázalo nad síly Dubny budovat např. urychlovače elektronů na desítky

miliard eV, případně vstřícné svazky elektroa-pozitronové, urychlovače protonu

na stovky miliard eV a podobně. Znamená to snad, že Dubna začala stagnovat?

Nikoliv. Naopak, jak už jsme se zmínili, stala se organizátorem mezinárodní spo-

lupráce v širokém něritku s oettry, vybavenými takovými unikátními přístroji.

Najintenzívnejší spolupráci organizuje SÚJV s UFVE v Serpuchově, kde prakticky

třetina experimentů byla provedena pracovníky z Dubny nebo ve spolupráci s ni-

mi. Tak např. pracovníci z Dubny se podíleli na zjištění rostoucích účinných

průrazů v oblasti energií nad 50 miliard eV. Tato okolnost vyvolává pochybnost

o platnosti Pomerančukova teorému. Tato skutečnost byla výrazně potvrzena na

urychlovačích pracujících v oblasti stovek miliard «V. Dále kolektiv pracovníků

z SÚJV objevil při výzkumu interakcí vysokoenergetickýcb mezonů pí jádra anti-

tritia a antihelia 3. Je téžké vypočítat všechny významné práce, které pracovní-

ci z Dubny prováděli či provádějí v Serpuchově. Lze uvést stručni tyto: v Serpu-

chově byly provedeny v oblasti vyšších energií experimenty s rozptylem protonu

na protonech na velmi malé úhly, započaté v Dubne; dál* byl proveden velký expe-

riment s cílem zjistit t.zv. Diracůr magnetický monopol, který tuto hypotetic-

kou částici sice neobjevil, ale podstatně snížil hranici pravděpodobnosti jejího

případného vzniku; na velte bublinové komoře "Ludmilu" byl realizován výzkum

interakcí antiproton -. proton; byly zkoumány t.zv. oscilace svazku neutrálních

mezonu K; v řadě experimentů byly hledány nové částice a zkoumána struktura

hadronä a další. Rozsahem menší„ ale přesto významná Je spolupráce Dubny s aezi-
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národnla ústave* západoevropských států CERK, kde jaoa zkousány alabé interakce

na svazku vyaokoenergetických aezonů ai, dila byl zkousán v Dubne objevený jev

t.zv. kanáloráni vysokosnergetických částic na deformovaných aonokryatalacb a

dálil. S aaerlokýa'atřediskea FHAL T Batavii byly provedeny výzkuay a rozptylaa

protonA na protonaob na aalé úhly, jehož aatodika byla rozpracorána T Dubne. Tía-

to způaobaa ae rozšiřuji a doplňuji aoinostl jednotlivých výzkuaných center a zá-

roveň se úkazuja, íe spolupráca vidců T aírových výzkuasoh atoaového jádra a

r subjaderné oblasti je najanoa aozná, ale ie přináší i cenné rýaladky.

Jak jsaa ukázali rfit, v oblaataob výzkuau SĎJV panuja T současné dobé znač-

né oíivani a nenl bez zajlaavoati, Jak na tyto tendance reaguje Dubna pri vytyčo-

vání svých perapektiv. f uplynulé pětiletce byl v Dubné raalicorán velký kua ••-

todické práca, ktará by aa aéla r nejbllžilch lataoh patřičně zúročovat. V LNF

budou pokračovat Týzkuay započaté na reaktoru IBB-3O, ala aohutnijil reaktor

IBR-2 apolečné s lineárnla urychlovačea elektronů LIU-3G, který bude sloužit ke

generaci krátkodobých intenzivních iapulaA noutronfl, otevrou pro neutronovou fy-

ziku nové horizonty. Nový izochronní cyklotron 0-400, který začíná pracovat

v LJaR, UBoinl opět poaunout dala k vyíäía Z nově vzniklé tranaurany a aleapoň

naznačit aoinoat axlatance druhého ostrova stability v okell Z rovných 114 - 116.

V LJaP zkonstruovaný synchrocyklotron /zařízeni P/ uaoinl o rád zvýiit intenzity

svazkA protonA i aezonA a zejaéna v oblasti slabých interakci itaaiřit ae na do-

sud nezkouaane roakoa. Bude také daleko účinnejšia při generaci nových izotopA

ve vysokovzbuzených, případně izoaernlch stavech a při zkouaánl jejich vlastnos-

ti a přaaěn. y LVE ae začíná budovat urychlovačový koaplez na těiké ionty /UKTI/.

který poskytne unikátni aožnostl ve výzkuau struktury atoaovýcb Jader pomoci

těžkých iontů a v relativistické jaderné fyzice. Dubna také spolupracuje a UFVE

v Sarpuehově, kda se začíná budovat nový uryohlova& nevídaných rozaěrů /délka

urychlovacího prstence 30 ka/, který aá urychlovat protony do energii 3 tisíců

alliard eV. Osvojeni této energetické oblaatl a v dálil etapě poaocl vstřícných

svazkA joitě daleko vytil, otevře před fyzikou velké aoznoeti. Výaladky experi-

aentA očekává teorie aikrosvita pro výzkua aoinostl sjednoceného popisu dosud

znáaých interakci a ji^tě přinesou i anobo dosud netuienýoh výsledků, které pod-

statně posunou naie vědoaoatl, ale současně také ukiiou na nevycerpatelnoat hao-

ty a jejich vlastností.

Máae-11 hodnotit účast československých pracovití a nniicb vědeckých pra-

covníků na činnosti SÚJV, atojíae před sloiitýa úkolea. Jak jaaa Již ukázali,

od prvních okaaiikA ezistenoe Dubny se spolupráce s ni rozvíjela do hloubky i do

ilřky. Tyčleniae-li z tohoto procesu jen několik uzlových bodů, lehko aůie vznik-

nout zkreslený dojea. Zevrubně viak vylíčit spolupráci v cslé ilři nedovoluje

rozsah naisho výkladu. Začneae tedy konštatovania, ie řada praooviftt Českoslo-

venské akadeaie věd. Slovenské akadeiiie věd, vysokýoh ikol a také reao-tních

ústavů s SOJT spolupracuje dlouhodobě a s prohlubující se tendenci. Českoslo-

venitl vidci a technici ae podílejí v Dubne na praceoh prakticky ve viech význaa-

ných aaěreoh její Činnosti a ná* přinos rozhodně nenl zanedbatelný. A tak Jen

Jako ilustraci se zalnlae o některých pracech konkrétně.

Poaěrně rozsáhlou spolupráci navázal s SÚJV krátce po jeho vzniku ŮJF ČSAV.

Do dubny přijely dvě akuplny pracovníků s Reže. Jedua byla zauěřena na urychlo-

vačovou techniku a podílela ae na vývoji elektronového urychlovače, který byl

aodelea pro synohrofázotron. Druhá skupina se zabývala radiocheail. Vynikajících

výsledko v toato oboru dosáhl člen korespondent CSAT Ivo Zvára, který se stal
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laureátea Leninovy ceny za výsledky ve výzkumu cheaických rlaatnoatí tranauranů,

proTáděného v LJaR.

Postupoa doby se spolupráca stála více Slanila. Aniž bychoa dodržali prisni

chronologický sled, zaaiřlae ae na jednotliví laboratoř* SÚJV.

S LVE nejprva npolupracovala pri výzkumu vyaokoonargetickýeh intarakci foto-

eaulsní mtoúikou skupina fyziků z Fyzikálního úataTU ČSAV a pražských vysokých

ikol pod radenia Slaná koraspondanta ČSAV Václava Petíílfcy. Později aa třžiité

prací přanaslo na aeftodiku bublinových komor, Pražiti fyzikovi aa podíleli na

objavu antlaigaa ainua hyperon. Byli iniciátory pokuaů spojených a výzkumem

intarokcl antiproton •- proton na vodíkovi koaořs Ludaila v Sarpuchovi. K pražs-

kým pracoviitla aa postupní r iedesátých latách připojila i pracoTiiti košická

/z vyaokých Skol a pracovist/. Taa byly prováděny pionýrské práoa z relativiatic-

kí jaderné fyziky, a to výzkua interakci rychlých deuteronů s atoaovýai jádry

re fotografických eaulaích a později výzkumy interakcí mezonů pi a Jádry uhlí-

ku v propanové bublinové koaoře. Metodiku Jiskrových koaor s magnetickým zázns-

aea pak rozvíjeli pracovnici z Fyzikálního ústavu ČSAV, kteří se v Sorpuchovi

zúčastnili ("cperlaentu a t.zv. oacllaceai aezonů K. Na aetodlckých prácach v LVE

v oblaatl kryogennl techniky se velai aktivně podíleli pracovníci z Elektrotech-

nického úatavu SAV.

S LJaP sa nejprve rozvíjela spolupráce v oblasti jaderné spektroskopie.

Tato anoholetá spolupráce přinesla své plody v objevu celé řady nových izotopů

a zejaéna úapi&nou byla v prograau spektroskopie na svazku protonů JASNAPP*

V poslední době je velal ttapiSná práce na aparatuře ŠPIK, kterou zkonstruovali

za poaocl vidců z Dubny pracovnici pražských vyaokých ikol a která umožňuje

zkouaat přeněny v aagnetickéa poli při velal nízkých teplotách orientovaných

jeder. V LJaPu pracovala také velká skupina fyziků bratislavské Komenského uni-

versity, kteří hledali na urychlovati v Serpuchoví originální aetodikou hypote-

tickou částici - magnetický monopol. Částici se, bohužel, nalézt nepodařilo, ale

byla podstatni poaunuta hranice jejího aoiného vzniku. Je třeba ae zalnlt také

o spolupráci aetodicko-pMstrojového charakteru. Ta ss týkt např. elektroniky

při rozpracováni řady bloků stavebnice CAHAC pracovníky z Bratislavy a z ftjF

ČSAV, ale zejaéna aáae na ayall apolupráci, která vyústila v zhotoveni a dodáni

do Aeže izochronního cyklotronu 0 120 lf, přlatroje ve avé třldi ipickovýcb para-

aetrů, který v aoucaané dobi úapiíni • ňeži pracuje.

Také LNF ja pracoviitía, ae kterýa aá äeakoslovsnako tradiční spolupráci.

Jedbá se zejaéna o výzkua jaderných reakci v oblasti rezonaninloh energii neutro-

nů, kdy po záchytu neutronu jádro eaituje fáatici alfa nebe několik kvant gaaa.

Tichto prací se zúčastnili pracovníci z fieže a také z Bratislavj a Jejich vý-

aladksa je inforaace o vzbuzených stavech atoaových jader va fyzikálni zajlaavá

oblaati. Cáat spolupráce aazi SÚJV « ftjF ČSAV byla prováděna v B«ži, kaa při-

jížděli pracovnici z Dubny k dlouhodobým pobytům a řeiill nikteré problémy roz-

ptylu neutronů, zejaéna interakci neutron - elektron.

Spolupráce jak pražských, tak i bratislavských československých pracovití

a LTF zahrnovala prakticky celou oblaat od výzkuaů struktury atomových jader

až pe problémy struktury eloaentárnlch Částic a kvantové teorie poli. Prota ae

zmíníme pouze o teoretických výzkumech interakci aezonů ml a pl a lehkými Jád-

ry, ve kterých úspiftni pracuji teoretici z ÚJF. Ostatní paleta výzkuaů Je přl-

lii iiroka, než abychoa ji aohll ve stručnosti shrnout.



BB-1C

S LJAE spolupracovala československá pracovišti relativní méně. Himo již

zalcěné prács radiochanické jscu to práca z urychlovaiové tuchniky, jejichž vý-

sledkem je výkonný aikroton, který pracuje na pracoviéti Českého rys okého uíeni

technickéhc a bezesporu nalezne využiti v nedestruktivní analýze geologických i

bílkoviny obsahujících vzorků.

S L VTA spolupracuje zejaiéna Fyzikální ústav ČSAV a je pro né» pozitivní, že

značná íást proměřování snlakú z bublinových komor j« v tito laboratoři provádě-

na na Běřících stolech SAMET, zkonstruovaných ve Fyzikálním ústavu a vyrobených

v Československu.

O spolupráci čs. pracovišl s SÚJV by bylo Božné hovořit ještě dlouho a náš

stručný výřet «ěl za úkol jen naznačit, jak Je tato spolupráce rozsáhlá a jak

dobré výnladky přináší. Máne-li stručně shrnout uplynulých 25 let prác* SÚJV

a spolupráce československých pr&roviál s tímto svetovým centres jaderných výzku-

mů, můžeme s klidný* svidosín konstatovat, že Io byla práce plodná a úspěšná. Za

uplynulé období se vytvořila zdravá tradice spolupráce, kterou není třeba ani dá-

le rozšiřovat, ale hlavně prohlubovat, abychom dosáhli ještě vysáích stupňu so-

cialistické integrace na poli základního výzkumu mikrostruktury -veta k prospě-

chu celé narí společnosti.
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VNIKANIE DO ŠTRUKTÚRY ČASTÍC

Pene'trating the structure of particles

M. Blažek

Fyzikálny ústav CEFV SAV, 899 30 Bratislava

1. Jeden zo základných experimentov, objasňujúcich štruktúru častíc sa uskutoč-

nil v Rutherfordovom laboratóriu asi pred 70 rokmi: tuná nechali dopadať prúd a-čas-

tic na tenkú zlatú fóliu. Po prechode fóliou dopadali a-uastice pod rôznymi uhlami

na fluorescenčné tienitko, kde vyvolávali záblesky a tieto bolo treba počítať. Väč-

šina častíc prešla '-akmer priamo cez fóliu alebo bola odchýlená len o velmi malý u-

hol: Priemerná odchýlka bola menšia než jeden stupeň. Prekvapujúcim bol však fakt,

že niekoľko častíc bolo odchýlených na veľký uhol: približne jedna z 20 000 bola od-

chýlená takmer na 90° [na prvý pohlad mohlo ísť o štatisticky bezvýznamný jav...I.

Dnes považujeme už za samozrejmú Rutherfordovu interpretáciu tohto javu: malá

odchýlka väčšiny vyletujúcich a-častíc je dôsledkom toho, že atom ako celok 1̂ 10

cml sa do veľkej miery javí ako značne prázdny. Pomerne zriedkavý rozptyl na velké

uhly signalizuje, že v atóme sa nachádza niečo, čo je zvlášť "tvrdé", sotva prenik-

nutelné pre a-častice s použitou energiou, pričom táto, pomerne zreteľne ohraničená

oblasť má velmi malé rozmery Í̂ IO cml a je v nej sústredená kladná časť elektric-

kého náboja a takmer celá hmotnosť atómu. Takto Rutherford objavil atómové jadro.

V nasledujúcich desaťročiach sa ukázalo, že aj atómové jadro má svoju štruktú-

ru: jasne ju demonštruje na obr. la výsledok rozptylu elektrónov o energii 400 MeV

(1 MeV m io eVl na jadrách hélia (t.j. na a-časticiach). Ostré maximum odpovedá

pružnému rozptylu, j>ri ktorom väčšina elektrónov prešla terčíkom takmer bez zmeny

impulzu (podobne ako väčšina ct-častíc v Rutherfordovom pokuse]. Široké maximum pri

nižších energiách je spôsobené rozptylom na zložkách héliového jadra, na nukleónoch,

t.j. na protónoch a neutrónoch (elektróny s energiou 400 MeV neumožňovali podrobnej-

šie analyzovať toto široké maximum].

V posledných desaťročiach sa ukazuje, že aj protóny, neutróny a ďalšie častice

majú svoju štruktúru, nasvedčuje tomu napr. výsledok jedného z prvých experimentov

v tomto smere (SLAC, 1960); ide o rozptyl elektrónov o energii 4,9 GeV (1 GeV = 10

MeVl na vodíkových jadrách (na protónochl. V ľavej časti obr. lb sa zasa nachádza

široké maximum a na jeho interpretáciu sa tiež vyslovila domnienka, že v protónoch

sa nachádzajú malé, tvrdé konstituentyj dnes ich obvykle nazývame kvarky (alebo eš-

te aj partóny). A dnešné experimenty prebiehajú pri energiách o mnoho rádov? vyšších

než za čias Rutherfordovho objavu atómového jadra: umožňujú o niekoľko rádov hlbšie

preniknúť do štruktúry študovaných častíc. V súčasnom období možno sledovať javy na

vzdialenostiach asi do 10 cm (to je asi tisícina priemeru protónu).

Štruktúra nukleónov [protónov a neutrónov] sa v tomto období vyšetruje metóda-

mi,, ktoré sú v princípe takmer identické s Rutherfordovými: zabezpečia sa zrážky me-

dzi príslušnými časticami a merajú sa uhlové rozdelenia sekundárnych častíc. A in-

formáciu o vnútornej štruktúre Jlukleónov prinášajú zasa častice objavujúce sa pre-

dovšetkým pri velkých uhloch (s ohľadom na smer dopadajúcich častíc]. Aj v tomto

prípade sú "tvrdé" (t.j. pod veľkými uhlami] zrážky zriedkavé. Napríklad pri zrážke

dvoch protónov sú produkty zrážky obvykle sústredené do dvoch úzkych kuželov áo spo-

ločnou (alebo takmer spoločnou) osou. A niekedy je táto os takmer kolmá na smer zrá-

žajúcich sa častíc; pritom každá z týchto dvoch s,; up in častíc vytvára akoby vejár

I jet, strujalí v takýchto prípadoch teda sekundárne častice nie sú rozdelené izo-

tropné! Vejáre pri veľkých uhloch majú pre protóny taký istý význam ako spomenutý

rozptyl a-častíc pri veľkých uhloch pre štruktúru atómov: sú príznakom niečoho ma-

lého a tvrdého vo vnútri študovanej častice.

r-
i
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V moderných experimentoch teda už nie sií strelami a-ěastice, emitovaná rozpada-

júcimi sa rádioaktívnymi jadrami, ale s\S to častokrát nabité častice (elektróny,

protóny a pod.J urýchlené v obrovských urýchľovačoch. V súčasnom období prichádza k

zrážkam s najvyššími energiami vtedy, keď sa dva zväzky urýchlených protibežných

častíc zrazia. Pri takýchto zrážkach vzniká veľa nových častíc? výsledok sa niekedy

prirovnáva k výsledku explózie. Naviac, navrhujú" sa nové urýchľovače Is dlžko'i obvo-

du rovnou niekoľkým dasiatkam kilometrov? napr. veľký elektrón-pozitrónový ur/chlo-

vač LEP pri CERNe má mať obvod asi 30 km),a hľadajú sa nové metódy urýchľovania čas-

tíc ("laserové urýchľovače"): toto všetko má pomôcť študovat zrážky vybraných čas-

tíc ešte pri vyšších energiách. Aj v detektorovej technike prišlo k prudkému rozvo-

ju: od jednoduchých fluorescenčných tienitok sa prešlo k automatickým počítačom im-

pulzov, ktoré obsahu-ú infbjnnáciu nielen o smere zachytených častíc, ale aj o rade

ich ďalších vlastností, ako je napr. energia, impulz a el. náboj.

2. Ba vysvetlenie vlastností atómov'nestačí poznať ib£ zákonitosti vzájomného

pôsobenia (obalových) elektrónov, ale treba mať informáciu aj o vlastnostiach a

štruktúre atómového jadra a o jeho pôsobení s (obalovými) elektrónmi: aby sme mohli

porozumieť vlastnostiam atómov, musíme teda poznaí štruktúru častíc, nachádzajúcich

sa v hierarchii o jeden stupeň ďalej (resp. o jedno "poschodie" hlbšie). Pri preni-

kaní na hl^bäie "poschodia" sa objavujú nové úkazy, nové sily, na ich popísanie sa

zavádzajú nové veličiny a treba byť pripravený aj na "neštandardné" postupyj aj po

objavení atómového jadra bolo treba zaviesť na vysvetlenie jeho vlastností nový

druh síl, tzv. jadrové sily, alebo ako sa im niekedy hovorí, silné sily. Doterajšie

poznatky naznačujú, že aj medzi kvarkami pôisobí nový druh síl: tieto nedovoľujú sa-

mostatnú existenciu kvarkov pri doteraz dosiahnutých energiách.

3. Po ožarovaní zväzkami elektrónov sa prikročilo k ožarovaniu rôznych terčí-

kov aj M-mezónmi (ktoré sú asi 200krát hmotnejšie než elektróny) a neutrínami (elek-

trónovými i miónovýmil. Tieto častice sa nazývajú leptóny» medzi ne počítame v sú-

časnom období aj tzv. x-mezón, (ktorý bol experimentálne pozorovaný v r. 1975 a te-

oreticky bol predpovedaný asi o desaťročie skôrjso "svojim" neutrínom (ktorého exis-

tencia doteraz nebola experimentálne dokázaná). Medzi leptóny teda počítame: e", u~r

T f v

e-'
 v

u-'
 V

T -
 a i c n antičastice, t.j. máme spolu 12 leptónových konstltuentov.

I pri najvyšších dnes dostupných energiách, leptóny neprejavujú žiadnu štruktú-

ru a považujú sa za bodové objekty (t.j. ich rozmer je menší než ndO~ cm). Toto je

dôvodom, prečo práve leptóny slúžia za vhodné "strely" pomocou ktorých sa študuje

štruktúra zložitejších (obvykle hmotnějších) častíc, ako sú napr. protóny, neutróny,

atď (nazývané hadrónyl. Medzi hadrónmi pôsobia silné sily; tieto sily nepôsobia na

leptóny, ako ani elektrické sily nepôsobia na častice s nulovým elektrickým nábojom.

Pri zrážkach leptónov s leptónmi (napr. e e") pri vysokých energiách prichádza

k vytvoreniu virtuálneho fotónu a pokiaľ je energia dostatočne vysoká, vytvorí sa v

koncovom stave pár kvark + antikvark (obr. 2a): tento pár vedie ku vzniku dvoch ve-

járov (obr. 2bJ.

Pri zrážkach vysokoenergetických leptónov s hadrónmi prichádza k vzájomnému pô-

sobeniu leptónov s konstituentami hadrónov, t.j. s kvarkami.

Ku kvark - kvarkovej interakcii prichádza napr. pri zrážke vysokoenergetických

hadrónov. Ak v tomto prípade pozorujeme 2 vejáre s velkým priečnym impulzom, signa-

lizuje to takmer tvrdú zrážku dvoch kvarkov. Najjednoduchším vysvetlením takéhoto

prípadu je, že z každého hadrónu interagoval navzájom jeden kvark (obr. 3). Otázne

je, k akým procesom príde po interakcii týchto kvarkov. Pri vyšetrovaní produkcie

leptónových párov (t.j. f̂ v f2

 v o b r * 3 b o l i ^eptónmi), vyslovili v r. 1970 Dreli a

ran predpoklad, že pár qq vedie k vytvoreniu virtuálneho fotónu (časť "a" na obr. 4);
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vytvorenie zložitejších situácií {typu "b" na obr. 41 sa nateraz neuvažuje.

V súčasnom období 3a považujú leptóny a kvarky za častice, nachádzajúce sa na

tom istom "poschodí" v Štruktúrnej hierarchii; a tuná vytvárajú -s ohľadom na svoje

základné vlastnosti- rôzne generácie (ďaläie podrobnosti neskôr). Tento postup po-

máha odstranit aj tú ťažkosti, ktorá vznikla keď začal prudko narastať počet experi-

mentálně pozorovaných hadrónov (resp. hadrónových stavoví: sotva bolo možné predpo-

kladať, že všetky hadróny (prípadne aj s leptónmi) možno považovať v pravom slova

zmysle za elementárne (aj v minulom storočí iste vznikla domnienka o "neelementár-

nosti" atómov, keď začal vzrastať počet ich druhoví.

4. Začiatkom 60-tych rokov sa zistilo |na základe teor. ivahl, že základné

vlastnos,ti všetkých hadrónov možno vysvetliť zložením vlast.ností troch druhov ešte

základnějších častíc (ktoré Gell-Mann nazval kvarky). Ťažšie hadróny (baryóny), ako

napr. protóny, neutróny a ich vzbudené stavy, bolo možné získať kombináciou troch

kvarkovj iné, lahšie hadróny, tzv. me zóny, ako napr. it-mezóny a K-mezóny, kombiná-

ciou jedného Jcvarku a jedného antikvarku. Všetkým známym hadrónom bolo možné prira-

diť ich kvarkový obsahf je známe, že v dobe vzniku tohto modelu jeôna prípustná kom-

binácia kvarkov nebola ešte známa a Gell-Mann predpovedal jej hmotnosť a kvantové

čísla: experimentálne bola pozorovaná až v r. 19S4 (je to omega-minus častica).

Doteraz spomenuté tri druhy rvarkov sa označujú u, d, s (up, down, strange) a

možno pomocou nich vysvetliť základné vlastnosti častíc s nulovou i nenulovou podiv-

nosťou; tieto tri druhy kvarkov sa navzájom odlišujú vlastnosťou, ktorú nazývame

príchuť (flavor, aromát). Na druhej strane bolo treba priradiť niektorým časticiam

3 kvarky s touže príchuťou. Ťažkosti, vznikajúce z tejto príčiny, že 3 kvarky (ako

fermióny) s touže príchuťou nemôžu byť v jednom kvantovom stave, odstraňuje ďalšia

predpokladaná vlastnosť kvarkov, a to, že každý kvark s jednou príchuťou sa môže na-

chádzať v troch stavoch; tieto stavy sa odlišujú kvantovým číslom, ktoré sa nazýva

farba (často sa hovorí o kvarkoch červených, modrých a zelených).

Experimenty z r. 1974, týkajúce sa rezonancií J/f potvrdili existenciu ďalšie-

ho druhu kvarkov, ktorých príchuť sa nazýva pôvab, charm, a označujú sa c. Na zákla-

de týchto experimentov sa rozvinul celý rad ďalších prác (experimentálnych i teore-

tických), cielom ktorých je študovať základné vlastnosti častíc s pôvabom! v kvarko-'

vom obsahu týchto častíc je obvykle z kombinácie u, d, s-kvarkov zaměněný s-kvark

na c-kvark (niektorí hovor '.a v tejto súvislosti o fyzike pôvabu resp. o "pôvabnej

fyzike" v tejto oblasti).

V r. 1976 boli pozorované tzv . upsilonové rezonancie. Na vysvetlenie ich zá-

kladných vlastností sa zaviedol kvark s ďalšou príchuťou, ktorú označujeme b, z an-

glického bottom alebo beaty (možno očakávať, že i v tejto oblasti sa rozvinú ďalšie

práce, ktorých cielom bude zistiť a popísať rezonancie, obsahujúce popri iných aj b-

kvark).

I keď doteraz žiaden z uvedených kvarkov -u, d, s, c, b- nebol samostatne pozo-

rovaný pričom sa im priraďuje neceločíselný el. náboj, treba uviesí, že každému do-

teraz exper. pozorovanému hadrónu možno priradiť buď tri z týchto kvarkov alebo

kvark-antikvarkový pár a -čo je prinajmenšom velmi zaujímavé- nebol pozorovaný žia-

den hadrón, ktorý by vyžadoval inú kombináciu alebo kombináciu iných kvarkov (hoci

sa rozvíja snaha ziatiť existenciu tzv. exotických stavov)., v jednom druhu prístu-

pov sa doteraz uvedené kvarky spájajú do skupín po dvoch (napr. analogicky k párom

leptónov s neutrínami). Z tohto hľadiska sa predpokladá existencia kvarku so šies-

tou príchuťou; označuje sa: t-kvark (z angl. top).

Na záver tejto časti možno teda uviesť, že ak zavedieme 6 druhov príchutí kvar-

kov, každý kvark v troch "farebných" stavoch a ku každému kvarku jeho antičasticu.
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dostaneme spolu 36 kvarkovjch konstltuentov.

Doteraz uvedené leptónové a kvarkové konstituenty (je ich teda 12 + 36 = 48)

tvoria základ všetkých látok: ich kombináciou možno vytvořiti všetky Častice. (Nie

je však Ich počet privelký na to, aby sme ich všetky prehlásili za rovnako elemen-

tárne, alebo, aby nás naäe (Svahy neviedli k predpokladu o existencii ďalšej hierar-

chie ešte elementárnějších častíc? V tomto smere už existuje bohatá -avšak iba teo-

reticky zameraná- literatúra) v ďalšom sa eäte vrátime k tomuto problému. )

5'. Medzi doteraz uvedenými konstituentami pôsobia 4 druhy síl: gravitačnú a

elmg pozná Iudstvo už dlhé obdobie z makroskopických úkazov kým slabá a silná sila

sa prejavuje iba v mikrosvete. V poslednom období vznikli snahy vedúce k zavedeniu

iba jednej, základnej sily, ktorá pôsobí medzi jedným, základným druhom častíc a až

v procese vývoja (vesmíru) sme dospeli k stavu, keď pozorujeme 4 sily a dva druhy

konstituentov Ileptónové a kvarkové).

Prvý krok vpred pri konštrukcii takejto jednotnej teórie znamenal poznatok, že

slabú, silnú a elmg silu možno popísať pomocou teórií tohože druhu: v tejto etape

väetky tri sily zostávajú síce ešte rozličnými, ale ukázalo sa, že pôsobia pomocou

toho istého mechanizmu. V poslednom kroku sa má vybudovať teória, ktorá zahrnie aj

gravitačnú silu Iv ďalších úvahách tento posledný krok nebudeme podrobnejšie rozo-

berať). Podlá súčasných odhadov, spomenuté zjednotenie troch síl sa má prejaviť pri

energiách ilO 1 5 GeV 11 GeV = 10 eV|. I keď (nateraz) niet nádeje na získanie čas-

tíc o takýchto energiách v laboratórnych rozmeroch, snažia sa tieto teórie predpo-

vedať nové javy, ktoré by malo byť možné pozorovať už* aj v súčasnom období a teda

by bolo možné usudzovať na ich správnosť: v prvom rade medzi takéto javy treba po-

čítať predpovedaný rozpad častíc, ktoré doteraz boli považované za stabilné. Ide

najmä o tzv. rozpad protónu (ešte ho spomenieme v ďalšom). Ak sa existencia tohto

rozpadu experimentálne potvrdí, dospejeme ľahko k záveru, že atómy ako aj celá hmo-

ta sú nestabilné.

6. V predchádzajúcich častiach sme hovorili o šiestich leptónoch (e~, y , t~ s

elektrickým nábojom rovným - l a ich neutrínach v , v _, « _ s nulovým elektrickým

nábojom) ako aj o ich antičasticiach.

Hovorili sme tiež o 6 kvarkoch (u, d, s, c, t, b) a ich troch farbách (u-, u ,

v dč- •••••
Sest príchutí kvarkov odpovedá (v určitom pohľade) šiestim leptónom. Zásadnú

odlišnosť medzi leptónmi a kvarkami predstavuje však tá skutočnosť, Že kvarky sa

vždy nachádzajú v stave s určitou farbou, kým leptóny sú bezfarebné (t.j. ich prí-

slušný "náboj" je nulový). A keďže hovoríme, že silná sila pôsobí iba medzi zafarbe-

nými objektami, je zrejmé, že pôsobí iba medzi kvarkami a nie medzi leptónmi a ľubo-

volnými ďalšími objektami.

Elektrický náboj kvarkov d, s, b je rovný -1/3, kým u, c, t je rovný +2/3. An-

tikvarky majú opačný elektrický náboj a súčasne aj opačný farebný náboj (antlčerve-

ný, antimodrý, antizelený I.

Z kvarkov možno vytvoriť hadróny dvoma spôsobmi:

- buď sú navzájom viazané tri kvarky, pričom každý kvark je inej farby,

- alebo jeden kvark určitej farby je viazaný s antikvarkom odpovedajúcej anti-

farby (podrobnejšou analýzou možno ukázať, že napríklad antikvark antičervenej far-

by je v určitom zmysle ekvivalentný zloženiu kvarku zelenej a modrej farby).

Obvykle sa iba tieto dve kombinácie kvarkov považujú za bezfarebné (hadróny sú

bezfarebné podobne ako atómy, ktoré obsahujú taký počet protónov v jadre aľ:o elek-

trónov v obale, sú elektricky neutrálne). Pritom iba také kombinácie kvarkov sú do-

volené, ktoré vedú k celočíselnému elektrickému náboju hadrónov. Napríklad, kvarko-
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vý obsah protonu je uud (celkový el. náboj • +1), neutronu udd lei. náboj x 01, n

mezónu ud lei. náboj = +11 atď. K vzájomnému pôsobeniu nukleonu s nukleónom (obr.5a)

pri nízkych energiách prispieva predovšetkým výmena ir-mezónu (obr. 5b): v kvarkovom

zobrazení ju predstavuje obr. 5c.

Z doteraz uvedených leptónov a kvarkov sa častokrát vytvárajú 3 skupiny, nazý-

vané generácie. Každú generáciu tvorí nabitý leptón s priradeným neutrínom, jeden

kvark s el. nábojom +2/3 (v troch farebných stavoch) a ďalší kvark s el. nábojom

-1/3 Itiež v troch farebných stavoch), spolu teda 8 častíc.

Prvú generáciu tvorí napr. |e~, v _, u, d), druhú generáciu (ii", v _, c, s) a

tretiu (T~, v ., t, b). Keďže počet týchto generácií postupom času vzrastá, pričom

vzrastá aj podiel hmotností odpovedajúcich častíc Is nenulovou kludovou hmotnosťou),

napr. m /m ">• 200, ale m /m& -v 3600, je aj z toho hľadiska lákavou domnienka, že

kvarky a leptóny majú štruktúru.

7. Za prototyp pre teóriu vzájomného pôsobenia základných častíc slúži teória

elirg póla. Je známe, že navzájom elektromagneticky pôsobia iba elektricky nabité

častice. Konštanta vzájomného pôsobenia a , iná tuná hodnotu približne rovnú 1/137;

väzba je teda pomerne slabá a metódy poruchového počtu viedli veľakrát k výsledkom,

ktoré sa tak dobre zhodovali s exper. nameranými hodnotami, že doteraz neboli (v

presnos ti I prekonané.

tastokrát hovoríme, že vzáj-irané1 pôsobenie medzi dvoma elektricky nabitými čas-

ticami sprostredkuje tretia častica. Je to elektricky neutrálny fotón,kvant, elmg

póla. (V bežne používanej teórii elrag póla stačí zaviesť iba túto jednu časticu na

sprostredkovanie vzájomného pôsobenia.] Pritom každá nabitá častica môže emitovat a-

lebo absorbovať fotón, pričom tento fotón ju nezmení na inú časticu.

Ak sa nabitá Častica (nech je to napr. elektrón) nachádza v poli (virtuálnych)

fotónov a (virtuálnych) elektrón-pozitrónovýcli párov, potom záporný náboj uvažované-

ho elektrónu odpudzuje záporný náboj (virtuálneho) elektrónu a priťahuje kladnú časť

el. náboja spomenutých virtuálnych párov. Pôvodný el. náboj uvažovaného elektrónu

je teda tienený, zmenšený vďaka obkolesujúcemu ho kladnému náboju a výsledkom je

"reálny" náboj elektrónu (obklopujúce fotóny nevplývajú na tienenie náboja elektró-

nu, keďže sú elektricky neutrálne). Elektrický náboj ("holého") elektrónu je však

väčší (než nameraná hodnota). Keby sme mohli merať náboj (holého) elektrónu zistili

by sme, že tento náboj (v absol. hodnote] rastie, keď prenikáme k uvažovanému elek-

trónu cez tieniacu vrstvu kladného náboja, t.j. keď klesá vzdialenosť medzi uvažova-

ným elektrónom a našou "sondou" Iv kvantovej elektrodynamike, QED, je náboj "holého"

elektrónu v abs. hodnote rovný nekonečne velkému výrazu], V tejto súvislosti hovorí-

me tiež o vzrastaní väzbovej konštanty <»ellI1_ so zmenšujúcou sa vzdialenosťou. (V te-

órii grúp hovoríme, že kvantová elektrodynamika je symetrická voči grupe U(1).J

8. V posledných desaťročiach sa ukázalo, 2e teóriu silných interakcií (silné

interakcie pozorujeme medzi hadrónmi) možno chápať ako teóriu vzájomného pôsobenia

medzi zafarbenými kvarkaml: táto teória, vybudovaná po vzore kvantovej elektrodyna-

miky, sa nazýva kvantová chromodynamika, QCD, (t.j. kvantová dynamika farieb). V

tomto prístupe hovoríme, že silná sila pôsobí iba medzi zafarbenými časticami a

sprostredkovávajú ju gluóny, ktoré sú analógom fotónu (v tejto súvislosti sa v

niektorých prácach hovorí o chémii farieb, o chemizme vytvárania farebných molekúl

a pod.). Avšak s ohladom na tú okolnosť, že v QED poznáme iba jeden druh (elektric-

kého) náboja a v QCD tri druhy (farebných) nábojov, stretáme sa v QCD s väčšou kom-

plexnosťou: interakciu môže prenášať osem gluónov, z ktorých 6 je zafarbených a te-

da, pokial tieto gluóny sprostredkujú interakciu medzi kvarkami, menia aj ich farbu

af.
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(pripomeňme, že emisia alebo absorpcia fotónu v QED nemení elektrický náboj časti-

ce)! Existuje 9 možných prechodov medzi farebnými stavmi (z 3 farebných do 3 fareb-

ných] a tieto prechody možno popísali pomocou matíc typu 3 « 3 (z hľadiska teórie

grúp hovoríme, že QCD je symetrická voči grupe SU(3||. Napríklad červený kvark môže

prejsť v červený (identická transformácia), v zelený alebo v modrý kvark, atď. Tri

identické transformácie (nachádzajúce sa v hlavnej diagonále spomenutej 3 x 3 mati-

ce I sú sprostredkované bezfarebnými gluónmi (stačia iba dva takéto gludny,

pokiaľ uvažovaná matica má spĺňať ďalšiu požiadavku, napr. unitárnost]. Sest zostá-

vajúcich prechodov je sprevádzaných zmenou farby (a príslušných šesť gluónov je prí-

slušne zafarbených) ale nie příchutě (zmenu příchutě spôsobujií ulabé sily); pritom

farebný náboj, prenášaný gluónom, možno určit z požiadavky, aby farebný náboj v kaž-

dor» vrchole zostal zachovaný, napr. vzájomné pôsobenie v ir-mezónoch vystihuje ojjr.6.

(Bez vchádzania do ďalších podrobností uvádzame, že "farba" je definovaná ako cel-

kom urŕitý súbor farebných nábojov.) Na gluóny zasa možno pozerať ako na objekty zlo-

žené z kvarku a antikvarkuj hmotnosť gluónov je nulová (ako aj hmotnosť fotónov).

Ib.T asi pred rokom v DESY získaný exper. výsledok (obr. 7) sa považuje za dôkaz, že

gluóny majú spin rovný 1.

Vyslanie gluónu kvarkom možno považovať za analog brzdného žiarenia, keď napr.

elektrón vyšle fotón. Vyslanie gluónu (obr. 8a| však vedie k vytváraniu ďalšieho ve-

jára (obr. 8b) a vyslanie dvoch gluónov (obr. 9c, d, e I k vytváraniu ďalších dvoch

vejárov (vytváranie 4 vejárov už bolo experimentálne pozorované!. Poznamenávame, že

je teda možné zaoberať sa formfaktorom kvarku, obr. 10.

Ak sa kvark nachádza v poli (virtuálnych) gluónov a (virtuálnych) kvark-anti-

kvarkových párov, prichádzame -čo sa týka druhu interakcie- k inému záveru než v QED,

keď sme uvažovali elektrón v poli virtuálnych fotónov a virtuálnych elektrón-pozi-

trónových párov! odlišnosť je spôsobená tým, že v QCD aj gluóny majú farebný náboj.

Podlá QCD síce virtuálně antikvarky opäť tienia farebný náboj kvarku, ale vplyv vir-

tuálnych gluónov je opačný! Výsledkom je, že farebný náboj uvažovaného kvarku je v

priestore rozmazaný (!) pričom jeho efektívny náboj klesá (v absol. hodnote) so zmen-

šujúcou sa vzdialenosťou medzi týmto kvarkom a našou "sondou". V tomto prípade mož-

no povedať, že väzbová konštanta kvantovej chromodynamiky, a klesá so vzdialenos-

ťou) hovoríme, že kvarky sú asymptoticky voľné (t.j. lima (1) = 0 ak spomenutá

vzdialenosť 1 = 0). I keď povaha silných interakcií inedzi kvarkami na väčších vzdia-

lenostiach nie je celkom jasná, sú náznaky, podlá ktorých neklesá so štvorcom vzdia-

lenosti ale zostáva konštantnou. V takomto prípade by bola potrebná nekonečne veľká

energia na odseparovanie dvoch farebných nábojov. Týmto spôsobom možno vysvetliť,

prečo sú kvarky stäle uväznené v hadrónoch.

9. Snahy, sformulovať teóriu slabých interakcii ako teóriu, v ktorej silové

pôsobenie prenášajú častice, podobné na fotón v QED alebo na gluóny v QCD, privied-

li k zjednoteniu slabých interakcií e elmg interakciami. V tomto smere možno uviesť,

že slabá sila pôsobí na dublety častíc I teória je invariantná voči grupe SU(2)I,

pričom dva členy dubletu môžu byť pretransformované samy v seba alebo jeden v druhý.

Túto transformáciu realizujú zasa častice, reprezentujúce prvky v matici 2 x 2 a na-

koľko táto matica tiež splna 1 obmedzujúcu podmienku, dostávame 3 častice, ktoré

sprostredkujú slabú silu, Co sa však týka ich vlastností, situdcia je tu trochu kom-

plikovanej íia.

Všetkým doteraz spomínaným leptónom a kvarkom sa priradzuje spln 1/2 (tento

spin môže mat iba 2 orientácie). Fokial spin (resp. jeho priemet) je vo smere pohy-

bu, hovoríme o pravotočivých časticiach, pokiaľ je v opačnom amere hovoríme o ľavo-

točivých; toto sa vzťahuje iba na Častice s nenulovou kľudovou hmotnosťou. Častice
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s nulovou kíudovou hmotnosťou (spomedzi leptónov a kvarkov sú to iba neutrina) majú

iba jednu orientáciu spinu. Aby sa konzistentne vysvetlili pozorované experimenty/

zaviedli sa iba ľavotočivé neutrina a pravotočivé antineutrína. (Poznamenávame, že

s týmto rozlíšením sa niekedy napr. do prvej generácie pocite nasledovných 30 čas-

tíc: k ôsmym časticiam, uvedeným ku koncu bodu 6 pristúpia ich antičastice (8 + '8 -

= 16); ak u týchto častíc odlíšime pravotočivé od ľavotočivých dostaneme 32 a ak od-

čítame neexistujúce pravotočivé neutrino a ľavotočivé antineutríno dostaneme 30 čas-

tíc. )

Slabý náboj mení iba lavotočivé častice a pravotočivé anti.častict (pravotočivé

častice a lavotočivé antičastice sií neutrálne voči slabým Interakciám). Keďže sa lí-

ši slabý náboi napr. lavotočivého elektrónu od slabého náboja pravotočivého elektró-

nu, vo všeobecnosti sa slabý náboj nezachováva! Slabý náboj by sa zachovával iba v

prípade, keby hmotnosti všetkých leptónov a kvarkov boli nulové.

Dublety tvoria napr. lve_, e ~ ) L , (uo, d c ) L , pričom ak postupne c r č, m, z, do-

staneme 3 kvarkové dubletys slabý náboj prvého člena týchto dubletov je + 1/2 a dru-

hého člena - 1/2. Ďalej, (Ľ , ' e - ) K / (á^/ U

CI R» pričom každá pravotočivá antičasti-

ca má opačný slabý náboj v porovnaní k ľavotočivej častici. Aby sme dostali 30 čas-

tíc prvej generácie, zostáva nasledovných 6 I resp. 14 častíc, pokiaľ rozlišujeme

kvarky podľa farby): e", I<3CIR( ' U

C ' R ' '
e ' Ľ '**C'Ľ ' " C ' Ľ c = e ' m< 2« tieto čas-

tice tvoria ninglety a majú slabý náboj nulový. Tri častice, ktoré prenášajú slabli

Filu sa označujú: W + (slabý náboj = elektrický náboj = +11, W~ (slabý náboj = el.

náboj = -1) a W° (oba náboje má nulové). Pritom W° nemení vlastnosti častíc (odpo-

vedá identickej transformácii), ale W + a W~ menia príchuť častici

Najznámejším slabým procesom je jadrový B~rozpad, v ktorom neutrón Is kvarko-

vým obsahom udd) emituje elektrón a antineutríno a zmení sa na protón (uud). Z prá-

ve vyloženého hľadiska k tomuto javu príde vtedy, keď d-kvark emituje virtuálny W

bozón a stane sa u-kvarkom, pričom W~ sa ďalej rozpadne na elektrón a antineutríno

(obr. 11).

Nakoľko W-časticiam sa priradzuje aj elektrický náboj, možno z doteraz predpo-

kladanej symetrie I sveta týchto častíc) vydedukovať aj samostatnú symetriu (označme

ju U|1)'J ktorej odpovedá jedna intermediárna častica: označme ju V°. Z tohto hľa-

diska jednej kombinácii H° a V° odpovedá fotón y a druhej kombinácii častica Z°. O-

be častice, y a z°, sprostredkujú interakcie, pri ktorých sa Častice nemenia avšak

fotón sa viaže iba na častice s elektrickým nábojom a Z° iba na častice so slabým

nábojom.

Keďže pre hmotnosti W , W a Z bozónov sa odhadujú [teoreticky) hodnoty rovné

asi stovkám GeV (to sú p.ibližné stovky hmotností protónu), má Blahá sila výnimočne

krátky dosah KlO~ cm).

Z teoretickým úvah vyplýva, že na vzdialenostiach menších než asi 10~ cm je

svet týchto častíc exaktne symetrický voči spomenutej grupe SU(2) (ako aj voči U|D).

V.dejoch, ku ktorým prichádza na takýchto vzdialerostiach* môžu vznikať a vymieňať

sa častice w~ a í° ako aj fotóny a slabé sily sú zjednotené s elmg silami. K tomuto

úkazu môže prísť pri energiách, ktoré sú väčšie než stevky GeV. Na vzdialenostiach

rádové rovných 10 cm sa spomenutá symetria narúša, W a Z častice možno pozorovať,

ale ich hmotnosti sú značne odlišné od hmotnosti fotónu. Na vzdialenostiach značne

väčších než 10 cm symetriu medli fotónom a H -ť Z časticami nielenže nepozorujejne,

ale nepozorujeme ani samotné W a Z, a to jednoducho preto, že nie je dostatok ener-

gie pre ich vznik. V tomto prípade môžerae pozorovať iba dôsledky pomerne zriedka-

vých efektov krátkeho dosahu, v ktorých tieto častice vystupujú ako virtuálně. A k

tomu prichádza napr. pri p-rozpade neutrónu. V súčasnom období sa fyzika vysokých e-
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nergií nachádza prevažne v tejto, poslednej oblasti.

10. V pólovej aproximácii (obr. 9a), i keď sa berú do úvahy QCD korekcie, pri-

púšťajúce vyžarovanie alebo pohlcovanie gluónov (obr. 9b až h), ale pokial sa zane-

dbáva vplyv slabého prúdu Inapr. výmena Z°, ako je na obr. 12, pri energiách c.m.s.

/s * 35 GeV prispieva podlá teor. odhadu k totálnemu úč. prierezu pre produkciu had-

rónov len asi 1 %) je totálny účinný prierez pre produkciu hadrônov úmerný účinnému

prierezu pre produkciu u-párov: konštantu úmernosti vidieť zo vzťahu

+ - . e 2 a
R = CeV-^V) " 3 p ̂  ~ S

Tuná je e náboj p-tej příchutě a súčet ide cez vš-ítky příchutě s hmotnosťami menší-

mi, než je energia zväzku; číslo 3 za rovnítkom pochádza od troch farieb. Experimen-

tálne zistenú závislosť veličiny R na W = /s vidiet na obr. 13f vodorovné čiary za-

hrňujú príspevky tam vyznačených kvarkov. zhoda je prekvapujúco dobrá. (Tento výsle-

dok sa považuje za jeden z exper. dôkazov existencie troch farieb: keby za rovnit-

kom nebola spomenutá trojka, súhlas by nebol natoľko dobrý.I z obr. 13 ďalej vyplý-

va, že keby sa v intervale 28 < W < 35 zahrnul aj vplyv t-kvarku, dostaneme sa mimo

exper. bodoví ďalší exper. výsledok (obr.141 tiež nenasvedčuje o existencii t-kvarku

pri týchto energiách (v súčasnom období sa viaceré teor. práce zaoberajú modelmi, v

ktorých sa nepredpokladá existencia t-kvarku)} príspevok člena a /-n je asi 5 % pri
s

/s ">. 35 GeV.

V prvých priblíženiach (spočítajúc až 440 trojslučkových diagramov) možno vy-

jadriť väzbovú konštantu QCD, o , nasledovne
12"2

«.<Q 1 =
s

= = j Ť 2 2~
Boln(QVA 1 + (Bi/ŕ o ) ln ln(0 /A ) + I B2/Bo l lnlnln (QVA )

kde Bo = 33 - 2n f / 0t = 306 - 38 n f, B2 = 3(2857/2 - 5033nf/18 + 325iij/54), pričom

n f je počet príchutí s hmotnosťou nižšou než je energia zväzku 11.j. je to počet

"roztopených" príchutí), Q je prenesený impulz a A i- 100 MeV, Tento vzťah v najniž-

äom priblížení vedie k o > 0 pokial je počet príchutí < 33/2 (počíta sa s velkými

hodnotami Q)1 Doteraz získané experimentálne hodnoty vidieť na obr. 15. I keď je v

uvedenom intervale energií o * 0,2, prichádza použitím poruchového počtu k "nerov-

nomerným" výsledkom, napr. pri vzniku gluónového brzdného žiarenia, e e" -• qqg. V

prvom ráde diverguje diferenciálny účinný prierez ako l/e, keď uhol e medzi q a q

(obr. 16a) sa blíži k nule. Táto divergencia sa väak ruší súčtom mnohogluónovej e-

misie (obr. 16b): spočítaním hlavných logaritmických členov vo všetkých rádoch poru-

chovej teórie sa príde k výsledku, že účinný prierez konverguje k nule pre S ->• 0

(obr. 16c).

11. NajmenSia (jednoduchá) grupa, ktorá obsahuje doteraz uvedené grupy ako pod-

grupy, je tzv. SU(5): je to grupa všetkých možných [Špeciálnych, unitárnych) trans-

formácií piatich rozličných objektov. V najjednoduchšej reprezentácii sa z prvej ge-

nerácie vyberajú za prvých päť častíc pravotočivé d-kvarky všetkých 3 farieb, pravo-

točivý pozitron a pravotočivé elektrónové antineutríno: (dg, d2, dm, e
+, ̂ e-l R» sú-

čet elektrických nábojov týchto častíc je rovný nule. Každej z týchto častíc sa pri-

radzuje určitá hodnota nasledovných navzájom nezávislých nábojov: elektrický náboj,

slabý náboj a dva farebné náboje. Všetky možné prechody medzi uvedenými piatimi čas-

ticami sa uskutočňujú pomocou matice typu 5 » S| tieto prechody sprostredkuje 24

častíc (• 25 - 1, keďže zasa vystupuje jedna obmedzujúca podmienka). Štyri z týchto

častíc sprostredkujú identické prechody (fotón, Z° a dva bezfarebné gluónyj ich kom-
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binácie sa nachádzajú na hlavnej uhlopriečke spomenutej 5 x 5 matice). Ďalších 8

častíc pozostáva z dvoch nabitých W bozónov (ktoré vystupuji! v slabých Interakciách)

a zo 6 gluónov (ktoré sprostredkujú prechody medzi farbami kvarkov). všetky inter-

akcie, doteraz pozorované v prírode, možno vysvetliť výmenou týchto 12 častíc. Zvyš-

ných 12 častíc sprostredkúva premenu kvarkov na leptóny (6 možností) a leptónov na

kvarky (6 možností); obvykle sa označujú ako častice X (alebo Y) a priradzuje sa im

elektrický náboj rovný jednej z hodnôt ±1/3, ±4/3. Aby bol splnený zákon o zachova-

ní elektrického náboja, musia byť teda všetky vystupujúce náboje celočíselným násob-

kom tretinového náboja. V tomto prípade sú častice tak zoskupené, že všetky farebne

neutrálne systémy majiS celočíselný elektrický náboj.

Ďalšia najjednoduchšia reprezentácia grupy SU(5| obsahuje 10 členov; sú to ľa-

votočivé zložky d, u a u kvarkov (všetkých troch farieb) a pozitronu.

Skupina doteraz spomenutých piatich pravotočivých a 10 lavotočivých častíc

(niekedy sa nazývajú rodinami) tvorí spolu skupinu 15 častíc. Ďalšie dve rodiny čas-

tíc v rámci grupy SU í 51 možno skonštruovať z 10 pravotočivých a 5 ľavotočivých čas-

tíc, ktoré sú antičasticami k 15 časticiam, zoskupeným do prvých dvoch rodín. Takým-

to spôsobom možno zoskupiť do rodín grupy S0Í5) všetkých 30 elementárnych stavov pr-

vej generácie, pričom nezostane žiadne volné miesto, ani žiadna z týchto častíc ne-

vystáva; dovolené prechody v rodinách vedú k časticiam iba v rámci tejže rodiny a

žiadne iné prechody nie sú dovolené: všetky tieto prechody stačia na vysvetlenie ex-

perimentálne pozorovaných prechodov. Možno skonštruovať ekvivalentné reprezentácie

vyšších generácií (nahradiac elektrón y-mezónom a (u, d)-kvarky 1c, s)-kvarkami atď) .

12. Najzávažnejšie dôsledky, ktoré možno získať na základe zoradenia častíc do

skupín v rámci grupy SUI5), vyplávajú z toho faktu, že kvarky a leptóny sú tu pova-

žované za rovnocenné objekty, ktoré nie sú navzájom rôzne (môžu sa jedny v druhé

premieňať) a teda stačí jediná interakčná konštanta, keďže existuje iba jediný druh

interakcie.

Nateraz nemožno jednoznačne tvrdiť, že boli pozorované prechody, odpovedajúce

premene kvarku na leptón (alebo naopak). Ani väzbové konštanty všetkých troch (nate-

raz) uvažovaných interakcií nie sú rovnaké. Teda dôsledné vyžadovanie SU(5) symet-

rie nemá miesto v podmienkach, v ktorých sa uskutočňujú súčasné experimenty. Možno

však vyslovit domnienku, že k zjednoteniu všetkých troch reakcií (v rámci SU(5|)

prichádza pri značne vysokých energiách, podlá niektorých teoretických odhadov asi
15 —29

pri 10 GeV, čo odpovedá vzdialenostiam asi 10 cm. (Energetickú závislosť väzbo-

vej konštanty a

e i m a ako aj väzbovej konštanty a vo velkých zjednotených teóriách

možno získať riešením rovníc, ku ktorým prídeme použitím techniky renormalizačnej

grupy. Ak túto techniku použijeme v najnižšom priblížení (v štandardnom modeli) aak do získaných závislostí dosadíme pre energiu 'vi GeV hodnoty a
elmg 1/137 a a =

= 0,2, prídeme k záveru, že energetické závislosti oboch väzbových konštánt privedú

k tej istej hodnote pri energiách •v.lO GeV) . Schematicky sú znázornené energetické

závislosti príslušných väzbových konštánt na obr. 17.

V experimentoch, ktoré by dovolili preskúmať deje na vzdialenostiach značne

menších než je táto "zjednocujúca dlžka" by boli zákony SU(5) invariantnéj všetky

interakcie, zahrňujúce aj kvark-leptónové transformácie boli by na rovnakej úrovni,

pretože väetky častice, sprostredkujúce vzájomné pôsobenie (t.j. fotón, gluďny, W* a

Z častice ako aj všetky X čaatice) by vznikali s touže pravdepodobnosťou. Hmotnosti

častíc W, Z a X by bolo sotva možné odlíšiť od hmotností fotónu a gluónov, pretože

hmotnosti všetkých týchto častíc by boli ovela, ovela menšie než energia, pri ktorej

sa experiment uskutočňuje.

Na vzdialenostiach blízkych k zjednocujúcej dĺžke by sa začal fyzikálny obraz

í- j
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komplikovat Izačalo by sa prejavoval', spontánne narušenie SU(5I symetrie). Predovšet-

kým vďaka svojej pomerne značnej hmotnosti, začali by sa lišili X častice od iných

častíc |mx % 10 GeViv súčasnosti vznikajií častice o energii ^10 GeVl.Na vzdia-

lenostiach značne väčších než zjednocujúca dlžka (ale stále oveľa menších, než sú

v súčasnosti dostupne? dlžky okolo 10 cm/ by už nestačila energia na vznik X čas-

tíc a teda leptóny a kvarky by bolo treba považovať za dve oddelené skupiny častíc

(takže SU(5) by bola narušená: silná interakcie by sa javili ako odlišné od iných

interakcií) avšak ešte stále by symetria elektroslabých interakcií nebola narušená,

takže slabé od elmg interakcií by ešte stále nebolo možné odlíšili. Na vzdialenos-

tiach väčších než 10~ era už aj elektroslabé interakcie sd narušené takže treba

brat do úvahy existenciu troch rozdielnych druhov síl.

Uvedenú predstavu c narušení pôvodne jedinej interakcie možno doplniť aj zá-

vislosťou (resp. "vývojom") príslušných väzbových konštánt na energii I obr. 17 1

Podľa súčasných predstáv, eáte na menších vzdialenostiach l^io" cm) sa oča-

káva, že gravitačnú interakciu r^hude možné odlíšiť od doteraz uvažovaných interak-

cií a teda príde k zjednoteniu všetkých 4 druhov síl.

13. Interakcie, sprostredkované výmenou X častíc sa líšia od iných interakcií

predovšetkým v tom, že narúšajú zákon o zachovaní baryónového čísla. Baryónové čís-

lo ľubovoľnej častice možno definovať ako (počet všetkých kvarkov mínus počet všet-

kých antikvarkovl delený tromi. Všetky baryóny, zložené z 3 kvarkov (ako napr. pro-

tón, neutrón atď] majú baryónový náboj rovný 1, a mezóny (kvark + antikvark) rovný

0 (aj leptóny ho majú » 0).

Rozpad protónu predstavuje jednu z reakcií, pri sledovaní ktorej by sa dalo

jasne zistiť narušenie zákona o zachovaní baryónového čísla. Relatívnu váhu jedno-

tlivých rozpadov protónu (i neutrónu I vidieť na obr. 18 a niektoré z týchto precho-

dov v kvarkovom znázornení vidieť na obr. 19. najzávažnejšia reakcia (p -> e +n°|

je znázornená na obr. 20. Pokiaľ vzniklý pozitron, e , anihiluje s elektrónom, e ,

a TT° sa rozpadne na y-kvarky, prichádza tu k totálnej premene všetkej energie .na

elmg žiareniel

I keď podľa súčasných odhadov je doba života protónu ^10 rokov (pričom od

big bangu uplynulo len asi 10 rokov), nie sú beznádejnými snahy, smerujúce k zme-

raniu tejto doby života. Pokiaľ by sa totiž zhromaždilo asi 10 protónov, možno o-

čakávať, že priemerne raz za rok by tam malo prísť k takémuto rozpadu. V 1000 tonách

hmoty je asi 5 « 10 protónov a neutrónov takže možno očakávať, že približne asi

50 z nich sa za rok rozpadne.

V poslednom období lapríl 1981) zverejnila indicko-japonská skupina niektoré

svoje poznatky, získané pri experimentálnom sledovaní doby života protónu (v hĺbke

2300 m v juhoindickej zlatej bani mali Je dispozícii 140 ton ocele). Vyhodnotenie do-

teraz pozorovaných troch prípadov, ktoré možno považovať za kandidátov na rozpad

protónu nedáva však možnosť jednoznačne rozhodnúť o tom, či doba života protónu je

konečná. (Existujú iné úruhy veľkých zjednotených teórií, v ktorých protón je stabilný.)

Je veľmi pravdepodobné, že ľudstvo nebude mať nikdy k dispozícii urýchľovače,

ktoré by umožňovali zrod X čistíc. Na druhej strane väak pri vzniku vesmíru mohli X

častice "bežne" existovat. Podľa súčasných odhadov, asi 10 sek po big bangu mal

vesmír teplotu asi 10 K a energia všetkých častíc bola zrovnateľná s hmotnosťou X

častíc. Teda SU(5) symetria sa práve začala narúšať, no ešte kvark-leptónové precho-

dy boli tak časté ako ktorékoľvek iné transformácie. Este nebolo rozdielu medzi

kvarkami a leptónmi, ani medzi silnými, slabými a elmg silami: bol len 1 druh hmoty

a jedna sila.

Uvedený prístup umožňuje "pozorovať" dôsledky týchto dejov v súčasnom období:
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Pokial neobmedzená výmena x častíc v krátkom časovom intervale, počas ktorého SU(5)

symetria bola narušená, viedla k vzniku viacerých kvarkov než antikvarkov, je dodnes

vo vesmíre viac baryónov než antibaryónov a teda viac hmoty než antihmoty (existujú

teoretické odhady, ktoré vedú aj ku kvantitatívnemu súhlasu s pozorovanými údajmi v

tomto smere).

14. Zoskupovanie častíc v rámci grupy SU(5| alebo v rámci iných grúp či množín

vedie k vytvoreniu systematiky častíc z tejze úrovne (hierarchie], pričom so zväčšo-

vaním rozmeru grupy pribúdajú aj nové parametre, ako napr. väzbové konštanty (popri

hmotnostiach! a rôzne typy Cabibbovych uhlov (ktoré napr. v generáciách, uvedených

ku koncu bodu 6 modifikujú vzájomnú väzbu medzi kvarkami - hovorí sa im silné C.u.

alebo medzi leptónmi - hovorí sa im slabé C.u.).

K ďalšej hierarchii vedú predpoklady o existencii subkvarkov (rôzni autori im

dávajú obvykle rôzne názvy), pomocou ktorých možno vytvořit "bežné" kvarky a leptó-

ny. V súčasnom období sa pomerne často uvádza model Harariho a Shupeho, podia kto-

rého pomocou dvoch druhov (príchutí] subkvarkov (oba so splnom 1/21: T (s el. nábo-

jom Q = 1/3) a V (s Q m 0] možno vytvoriť pozitron e (Q = +1) zložením TTT, kvarky

ufi ITTV), u m ITVT) a u 2 (VTT) - všetky s el. nábojom Q = + 2/3, ďalej, antikvarky

ďg ITWI, ď"m (VTV) a ď"z IWT) s Q - + 1/3 a konečne v g + IQ = 0) ako^VW. A z rovna-

kých dôvodov ako v QCD aj tuná sa predpokladá existencia troch farebných stavov li-

de o "subfarbu") pre časticu T aj V (ktoré sa využívajú pri vytváraní ďalších gene-

rácií).

V iných prístupoch sa predpokladá existencia troch fermiónových subkvarkov, ďa-

lej, dvoch fermiónov a 1 bozónu, alebo jedného bezfarebného subkvarku s príchuťami

a so spinom 1/2 plus jedného bezpríchuťového ale farebného subkvarku so splnom 0

(Pati, Salám, Strathdee)} atď.

V rôznych modeloch sa ďalšie zoskupenia častíc (rodiny či generácie) získavajú

buď pomocou ďalších druhov subkvarkov alebo ako radiálne excitácie pozitrónovej ge-

nerácie.

Vyskytujú sa práce, v ktorých sa predpokladá, že aj intermediálně bozóny |W, Z,

Y, g, ...) sú zložitými objektami a pre budúcnosť sa navrhujú príslušné experimenty,

v ktorých by sa mala prejaviť táto štruktúra.

Podlá niektorých subkvarky sú viazané gravitačnými silami (Markov), podľa iných

sú Diracovými monopolmi alebo Schwingerovými diónmi, ktoré vytvárajú kvarky a leptó-

ny vďaka silnej magnetickej väzbe, pochádzajúcej z ich velkého magnetického náboja;

je vela rôznorodých predstáv v tomto smere. Ďalší autori sa snažia rozpracovať model,

podlá ktorého sily medzi subkvarkami sú sprostredkované mechanizmom, podobným na me-

chanizmus v predchádzajúcich hierarchiách (kalibračné polia), (napr. Okuííl.

O pôsobení subkvarkov by sme mohli získať informáciu napr. pomocou predpokladu

o prítomnosti príslušného "Drell-íanovho mechanizmu" pri tvrdých zrážkach hadrónov:

pokiaľ z hadrónu vyletí kvark a z kvarku subkvark a tento interaguje so svojou anti-

časticou, získame procesy ako na obr. 21 (tento postup možno rozšíriť aj na ďalšie,

hlbšie hierarchie . . . ) .

Nechýbajú názory (napr. S. Brodsky), podlá ktorých súčasné experimenty nasved-

čujú, že leptóny sa budú javiť ako bodové aspoň do vzdialenosti ^10 cm: v takomto

prípade niet nádejí, £e by bolo možné v dohľadnej dobe pozorovať akékoľvek prejavy

subkvarkov a teda budovanie kvantovej subchromodynamiky, OSCD, nateraz nemôže vychá-

dzať z experimentálnej základne. (Pokial sa pod kvarkami rozumia objekty, častice,

obvykle sa im prisudzujú rozmery •vio"'14 a 2 1 5 ' cm a subkvarkom •vio"'16 a ž 1 7' cm:

tieto by sa mali prejaviť na úrovni TeV, pričom l TeV = 10 GeV = io1;i eVj

V tejto súvislosti poznamenávame, že doteraz žiadne snahy neviedli k pozorova-
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nlu ani samostatných Xvarkov i keď podlá G. S. LaRue a kol. (PRL £6 [apríl 1981),

967] merania na guličkách z nlóbu potvrdili existenciu neceločíselného náboja e/3.

Velká skupina prJc nachádza mnohé analógie medzi dejmi v kondenzovaných sústa-

vách a dejmi v kvarkovej resp. aubkvarkovej fyzike (Sasto čerpajú z formalizmu fá-

zových prechodov) a týmto prispievajú k objasňovaniu štruktúry sledovaných častíc)

pripomeňme vyšetrovanie napr. feromagnetického stavu zafarbených kvarkov, supravo-

divých vlastností kondenzátov Ipiónov, gluónov) a supravodivých modelov pre elem.

častice (napr. mezón ako vhodne definovaný monopol plus antimonopól), vyšetrovanie

vplyvu farebnýcft van der Waalsových sil, hladanie hadrónového Ramsauerovho efektu,

atď. (niektoré podrobnosti možno nájst vo Fhys. Repts. 6_7 (1980)»Ca5Jyz, A 1980, 3.(5),

15. Ha záver by bolo možné sformuloval vela otázok, týkajúcich sa množstva dru-

hov častíc (a ich vlastností, individuálnych i kolektívnych I v jednotlivých hierar-

chiách, množstva hierarchií, súvislostí medzi časticami a hierarchiami (napr. ako

bootstrap) a pod. Nezávisle na našich odpovediach sa vsak fyzika elementárnych čas-

tíc rozvíja príslušným tempom a aj v budúcnosti môžeme prispieť k jej ďalšiemu roz-

voju predovšetkým svojou cieľavedomou, húževnatou a poctivou prácou.

Poznámka: Pri príprave tohto referátu autor použil značné množstvo prameňov;

pre nedostatok Miesta nie je možné všetky tuná uviesť. Autor rád poskytne literárne

údaje všetkým záujemcom, poklal sa o ne prihlásia do jedného roka od uskutočnenia

tejto konferencie.
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KVANTOVÍ TtftKlK POLÍ A SYST&IY HNOHA ČASTÍC

Quantumfield theory and manybody systems

M. Triifaj

Fyzikální ústav ČSAV,
Na .'Jlovance 2, 18040 Praha 8

Obsah: dvod
Kvantoví polní popis systému mnoha částic

Greenovy funkce

Výpočet Greenových funkcí

Greonovy funkce při konečných teplotách

ďvod

Jedním ze základních problémů řešených dnes velmi intenzivně fyzikou jsou

fyzikální vlastnosti neideálních snohačásticových systému podmíněné interakcemi

mezi částicemi v nich obsažených. Důvodem proto je, ze kvantová teorie těchto .

systémů vytváří teoretickou bázi pro řadu oblastí fyziky: fyziky kondensovaaých

systémů včetně pevných látek, fyziky plazmatu, fyziky atomového jádra, jaderné

materie atd.

NeideálAÍmi mnohačásticovými systémy se rozumí mnohačásticové systémy slože-

né z totožných Sástic s makroskopicky velikým počtem stupňů volnosti, jejichž

energie, termodynamické potenciály atd. jsou úměrné objemu V soustavy a Je je te-

dy možno charakterizovat specifickými veličinami Jako např. specifické teplo, kon-

centrace Sástic atd. nezávislými asymptoticky na objemu. OznaSíme-li N celkový

počet Sástic v tomto systému, jeho stavy JBOU určeny řeSením SchrOdingerovy rov-

kde H/ (l = 1,2 A ) jsou polohové souřadnice Sástic v prostoru(pro jednodu-

chost'neuvážu jeme spin ) a *£ je jejich vlnová funkce. Uvažujeme-li pouze jedno-

částicové a dvoučásticové interakce lze hamiltonián H psát ve tvaru:

(2)

kde X)^ je operátor impulsu i-té částice o hmotnosti jn,T^(/vJ je jadnočásticová

interakce např. s nějakým vnějším polem V a L/ (.ív;, "'il je interakční po-

tenciální energie mezi i-tou a j-tou částicí např. coulowská interakce. Přitom je

nutno mít neustále na zřeteli, že pro /\f. f-^aC , koncentrace částic 1\i ̂ t/V je

konstantní a konečná a nezávislá na objemu soustavy V.

Jedná-li se o problému jedné anebo několika částic jak tomu je např, v pří-

padě Jednoduchých atomů, Je možnost získat řešení rovnice (2) buď v uzavřeném

analytickém tvaru anebo ve tvaru řady postupných přiblížení. Přitom se vychází z

hypotézy, že s použitím vhodného počtu postupných aproximací lze s libovolnou

přesností vypočíst jak vlnové funkce, tak i energie stacionárních stavů.

AvSak pro námi definovaný mnohaSásticový systém je situace zcela jiná. Přes-

né řeSení rovnice (1) je natolik komplikované, že obvyklé aproximační metody ne-

dávají řešení, které by se blížilo postupně k přesnému řeaení anebo k něčemu, co

by přesné řeSení alespoň připomínalo. Waatřstí však nám přesné řešeni rovnice

(1) není ani zapotřebí. Přesni vlnová funkce totiž ve své komplikovanosti obsahu-

je bezedné množství informací o mnohafiásticovém systému, kterých v praxi nikdy

J
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nelze plně využít, neboí v celku relativně malý poCet fyzikálních charakteristik

je zajímavý a potřebný z hMiska experimentální fyziky. Proto při řešení jednot-

livých problémů se volí přiblížení a modely, které jsou vhodné z hlediska popisu

daného souboru experimentálních charakteristik. Při tom vlnové funkce popisující

jeden okruh experimentálních charakteristik nemusí být vhodné pro popis jiného

okruhu fyzikálních charakteristik. Je váak třeba mít neustále na zřeteli, že cí-

lem teorie mnohačásticových systémů je nalezení a vypracování jednotné koncepce

všestranně popisující Jevy a vlastnosti v jejich vzájemné souvislosti.

V současné době jsou předmětem zkoumání následující fyzikální charakteristi-

ky mnohačásticových systémů:

1) Energie základního stavu

2) Elementární excitace

3) Termodynamické vlastnosti

4) Transportní vlastnosti

Kvantově-polní popis systému mnoha částic

Během minulých desetiletí bylo vypracováno veliké množství- metod řeaících

problémy sub 1) až A). Patří k nim např. poruchová teorie, Hartree-Fockova metoda,

Tomas-Fermiho metoda, Debye-Hflckelova metoda, Brucknerova metoda, metoda kolek-

tivních proměnných a daläí (viz např. pi J ) • Tyto metody bezesporu sehrály obrov-

skou úlohu v rozvoji odpovídajících oblasti fyziky. Vážným nedostatkem všech

těchto metod je vSak to, že mají omezenou oblast platnosti a že zejména v řadě

případů Je nemožno stanovit jasné meze platnosti a že velmi málo je objasněna i

vnitřní souvislost jednotlivých metod. To znamená, že tyto metody nevycházely z

Jednotné koncepce, z Jednotného společného základu.

Vývoj teorie mnohačásticových systémů v posledních letech ukázal, že v úlo-

ze jednotícího koncepčního Činitele vystupují Cím dále tím více metody kvantové

teorie poli.

Kvantová teorie polí je fundamentální fyzikální teorií elementárních částic

a Jejich interakcí. Tato teorie umožňuje popisovat různé stavy elementárních Cás-

ticjbediným fyzikálním objektem - kvantovým polem. Kvantové pole vzniká kvantová-

ním klasického pole, v důsledku něhož polní funkce nabývají operátorového chara-

kteru, dají se vyjádřit kreačními a annihilaCníoi operátory el.částic a el. čás-

tice lze považovat za diskrétní kvanta pole (viz např. [?]).

Možnost využití kvantové teorie polí v teorii mnohačásticových systémů se

opírá o ekvivalenci mnohačásticového systému s vhodně definovaným nerelativis-

tickým polem, dokázané v práci např. [ 3J. Toto pole je charakterizováno polními

operátory fcfy('í'J d jUfrfštJ popisujícími annihilaci a kreaci částic v místě K ,

které jsou definovány pro vSechny hodnoty í a působí v tzv. Fockově prostoru

s variabilním celkovým počtem Částic systému. Polní operátory splňují komutační

relace

kde znaménko 4* příaluSí fermionůa a znaménko ~ bosonům. Operátor energie tohoto

pole r\yL, a operátory koncentrace Sástic ••>vi(.«<) v místě •£ a celkového počtu

Částic h£p završující definici pole jaou dány výrazy:

t/
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(5)

kde

Je jednočásticový operátor energie popisující pohyb
Použijeme-li definice operátorů ''cfu a I'd,,

(7)

částice v poli
zjistíme, že komutují tj.

(8)

Operátory M ^ a /"at, n»hou tedy být diagonalizovány současně. Jak bylo v
^íjukázáno, společné charakteristické stavy operátorů nap a No^j jsou charak-
teristickými stavy mnohačásticového svstému s určitým celkovým počtem částic N
vyhovující rovnici (1).

Časová závislost operátorů UL (!L:i) je popsána rovnicí:

Na tuto rovnici můžeme pohlížet jako na rovnici, která vznikla kvantováním
pohybových rovnic pro klasické de Broglie-^Sehrfldingerovo pole, charakterizované
kvantově-mechanickou vlnovou funkcí tyf fy tí jakožto polní funkcí. Proto se také
říká kvantově-polní metodě popisu mnohačásticových syatcmů metoda druhého kvanto-
vání.

Z hlediska teorie representací můžeme na kvantově polní formu popisu mnoha-
čésticových systémů vyjádřenou operátory (2) až (3) pohlížet jako na representaci,
v níž stavy mnohačásticových systémů jsou popisovány udáním počtu částic v mís.tě,,
K> anebo přesněji řečeno v jednočásticových stavech s vlnovými funkcemi Q(Kr-P-J

jsoucích charakteristickými vlnovými funkcemi operátoru souřadnic Xjety s charak-
teristickými hodnotami K> . Proto se této formě kvantově-polního popisu mnohačás-
ticových systémů říká též metoda obsazovacích čísel. Je možno volit i jiné jedno-
částicové ortonormované systémy vlnových funkcí v rámci metody obsazovacích čísel.

Označíme-li tyto jednočásticové vlnové funkce AÁA f/íj, kděySsou kvantové indexy
jednočásticových stavů, potom můžeme stavy mnohačásticových systémů popsat udáním

• počtu částí |W« v jednočásticových stavech AM \lť) . Přechod k tímto jiným popi-
sům stavů mnohačásticových systémů je možno realizovat pomocí unitárních transfor-
mací"

J

-£f f
ve kterých ďgj.} a C { ^ , jsou annihilační a kreační operátory částic v jedno-
SSásticových stavech AJLLfH,)'. Pomocí transformací (10) Je pak možno vyjádřit i ope-
rátory počtu části a energie (A) a (6) v nových operátorech,

O
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Greenovy funkce

V třicátých a zejména Čtyřicátých letech doälo k mohutnému rozvoji kvantově

-polní teorie elementárních částic. Veliký fyzikální význam fyziky elementárních

částic a vážné principiální potíže soustředily úsilí fyziků v oblasti kvantové

teorie polí. Důsledkem tohoto úsilí bylo začátkem padesátých let dosaženo stavu,

který Je možno označit jako vybudování základního aparátu teorie kvantového pole.

Zejména byla navržena řada nových metod umožňujících vycházet za rámec poruchové

teorie a uskutečňovat výzkumy obecného charakteru: metoda Greenových funkcí, Fey-

nmanovy diagramy, funkcionální integrály renormalizačních grup atd. (viz např.|i]).

Tento vývoj kvantové teorie polí pro svoji obecnost a řadu předností nezůstal a

také nemohl zůstat uzavřen v rámci teorie elementárních částic. Již v polovině

padesátých let se začínají objevovat práce, v nichž se začalo používat matematic-

kého aparátu koncepcí a představ kvantové teorie póla (viz napf»lff/a ]3j7S.y%y?au

to především metoda Greenových funkcí, která vedla ke zdokonalení jak výpočetního

aparátu, tak i soustavy pojmů a jazyk teorie mnohačásticových systémů. Přitom na

rozdíl od jiných kvantově-polních metod je její hlavní předností to, že umožňuje

jednotnou formulaci a Jednotící řeaení celé problematiky mnohačásticových systé-

mů aniž by bylo nutno pro každou formulaci problému rozvíjet odpovídající speciál-

ní metodiku.

Greenovými funkcemi nazýváme funkce, které popisují Síření jedné nebo více

specifických částic (viz např.JX] ).

Jednočásticovou Greenovou funkcí při absolutní nule teploty můžeme psát ve

tvaru (viz např.[Aj, [5J ):

kde
f .

(11)

Jsou kreační a annihilační polní operátory v

Heisenbergově representaci a (QQ je přesná vlnová funkce základního stavu mnoha-

částicového systému. | je tzv. "chronologický" operátor, který seřazuje operátory

v závorce tak, že jejich časové argumenty vzrůstají od pravá do leva.

Z tvaru výrazu (11) vyplývá, že pro L-? <•' Greenova funkce je amplituda pra-

vděpodobností, že částice dodaná systému aniž by porušila^jeho základní stav v

místě >t a v čase t , bude se v čase C nalézat v místě R-. Jednočásticová Gree-

nova funkce popisuje tedy Síření Jedné částice. Její hlavní přednosti je to, že

obsahuje informace vztažené na .lednu dodatečnou částici an??áy zbytečně zatížena

neužitečnými detaily týkajícími se struktury základního stavu.

Známe-li jednočásticovou Greenovu funkci, můžeme pomocí ní určit řady fyzi-

kálních charakteristik vztažených na mnohačástičové systémy. Tak napr. střední

hodnoty jednočásticových operátorů v základním stavu (Lo lze psát ve tvaru:

(12)

kde r (it v i e Jednočásticový operátor v Heisenbergově representaci. Taktéž

energie základního stavu se dá vyjádřit pomocí Jednočásticové Greenovy funkce,

odpovídající formule je možno nalézt v literatuře.

Daleko nejvíce pro studium mnohačásticových systémů se používají Greenovy

funkce transformované do frekvenčního prostoru. V tomto prostoru mají Greenovy

funkce komplikovanou analytickou strukturu danou chronologickým operátorem při

jejich definici. Póly těchto Greenových funkcí pak určují excitační energie mno-
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hačásticových systémů, zejména pak excitační energie elementárních excitací a
kvazičástic, které např. určují nízkoteplotní chování Fermionů jsoucích v inter-
akci (viz např. [_5 j )•

Ne všechny fyzikální charakteristiky mnohačásticových systémů lze zkoumat po-
niocí jednočásticových Greenových funkcí. Tak např. jednočásticové Greenovy funkce
neobsahují informace o interakci elementárních excitací a kvazičástic. Problémy
tohoto typu je nutno sledovat pomocí tzv. dvoučásticových Greenových funkcí (viz
např. Í4] a [p]).

Dvoučásticové Greenovy funkce lze definovat následovně

(13)

Fyzikální význam dvoučásticových Greenových funkcí závisí na pořadí oasových
proměnných;
(a) Je-li ťiiT-i^X^tii . G> popisuje šíření páru nadbytečných částic a dává in-

formace o energetických stavech (Iv rí) - časticových systémů.
(b) Je-li t-̂ .í.3 ̂ v^_ v„ dává informace o excitovaných stavech/]/- častico-

vých systémů.
Dvoučásticové Greenovy funkce tedy popisují šíření dvou částic a pomocí nich

lze zkoumat následující procesy:
(a) srážky dvou elementárních excitací
(b). diskrétní vázané stavy kvazičástic oddělené od kontinua energií a taktéž kole-

ktivní stavy resultující z interakce kvazičástic "vnořené" do kontinua enar-
gií. Tyto stavy jsou vždy určeny póly dvoučásticových Greenových funkcí trans-
formovaných do frekvenčního prostoru

ic) korelační funkce a reakce na vnější pole.

Výpočet Greenových funkcí
Existují dva způsoby určení Greenových funkcí. První způsob je založen na

odpovídajících pohybových rovnicích pro Greenovy funkce (viz např. [_4J .(Vj). Ten-
to způsob však vůbec není jednoduchý, jelikož pohybové rovnice pro jednočástioo-
vou Greenovu funkci obsahují dvoučásticové Greenovy funkce, pro dvoučásticovou
Greenovu funkci obsahují tříčástícové Greenovy funkce atd. Dostane se tak nekoneč-
ná soustava navzájem spjatých pohybových rovnic. Je samozřejmé, že aí r.? vzácné
výjimky, je nutno použít k reäení této soustavy přibližných metod anebo zavést
idealizované modelové mnohačásticové systémy.

Druhým a nejrozšířenějším způsobem určení Greenových funkcí je použití poru-
chových metod s následným zavedením teorie Feynnianových diagramů pro jednotlivé
členy poruchové řady.

Prvky těchto diagramů spjaté Jednoznačně s Wickovým teoréaem Jsou definovány
následujícím způsobem (viz např.[]23 iLftJ.CsJ)"
1) Přiřaame bod každé dvojici souřadnic
2) Volme časovou osu ve vertikálním směru směřující zdola nahoru.
3) Každému operátoru "je%,^<^ přiřaame plnou čáru směřující do bodu.
4) Každému operátoru ÝHJ^I^ Přijalge plnou čáru vycházející z bodu.
5) Každému interakčnímu členu UilXus^/J přiřaďme přerušovanou vodorovnou

čáru spojující fv,jta



BE-32

6) Kažaé Greenově funkci
ý

pro Sástice bez interakce vyskytujíc^ se^ j ^

v jednotlivých poruchových členech přiřaame plnou čáru směřující od bodu Hj,t

k bodu fit t . Použijeme-li těchto základních pravidel, můžeme 1) až 6) zobra-

zit následovně:

kreace částice v místě K

2)
annihilace Sástice v místě

t

Greenova funkce pro

částice bez interak-

interakční člen

a č.set

Použijeme-li těchto základních prvků můžeme např.

srážkové procesy dvou Eástio v prvém řádu poruchového
pocitu zobrazit následovní?

S použitím Feynmanových diagramů v poruchovém počtu je problém výpočtu pře-

veden na problém sčítání grafů. Obecně není možno provést součet těchto diagramů

přesně. Existují väak případy, kdy je možno provést součet do všech řadů porucho-

vého počtu pro vybranou posloupnost diagramů. Při tom je výběr této posloupnosti

provádĚn spíše pomocí fyzikálních argumentů nežli pomocí matematických úvah (viz

např. (V;, \%\).

Greenovy funkce při konečných teplotách

Doposud jsme se zabývali Greenovými funkcemi při absolutní nule teploty. Po-

jem Greenových funkcí možno však rozšířit i na vyšší od nuly různá teploty, při-

čemž střední hodnota přes základní stav musí být naměřena střední hodnotou přes

fvelký kanonický soubor.(viz např. £V]> ^5j)• J e pozoruhodné, že pro konstrukci

a výpočet Greenových funkcí je možno použít prakticky všech pravidel jako pro

Greenovy funkce při absolutní nule teploty.
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INERCIÁLNÍ SYSTE1& PRO ŘÍZENOU TERMOJADERNOU REAKCI

Inertial systems of ťkŕmonuclear fusion

P.Schmiedberger, R.Dragila

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Břehová 7, 115 19 Praha 1

Problém řízené termojaderné reakce je jedním z hlavních problémů současné

fyziky. Jeho přitažlivost z hlediska vědeckého 1 ekonomického je dána tím, že u-

možní využít ohromné zásoby termojaderného paliva na Zemi. Nejvhodnějším palivem

jsou těžké izotopy vodíku a lithium, jejichž množství ze ženských zdrojů přístup-

ných člověku je takové, že by vystačilo pro potřeby lidstva na milióny let i při

mnohokrát vyěší spotřebě energie, nežli je tomu dnes. Aväak na cestě k uskuteč-

nění řízené termojaderné reakce leží řada překážek, které vznikají z toho faktu,

že termojadernou reakci lze uskutečnit pouze v tom případě, že dvě jádra reagu-

jících atomů se k sobě přiblíží na vzdálenost řádově 10 cm. Aby se kladně na-

bitá jádra k sobě přiblížila na takovou vzdálenost je nutné, aby překonala vzá-

jemné elektrostatické odpuzující síly. Uskutečnit tento proces je možné tím, že

látka je zahřátá na vysokou teplotu a tím se kinetická energie jader stane dos-

tat eór.ě vysokou, aby překonala elektrostatické odpuzující síly při srážkách ja-

der. Pro těžké izotopy vodíku, deuterium a tritium je požadovaná teplota pro pře-

konání elektrostatického valu nejmenSí a je K> 10 K, což představuje kinetickou

energii jádra as 10 keV.

Aby se při termojaderné reakci dosáhlo energetického zisku, nestačí reagu-

jící atomy pouze zahřát na požadovanou teplotu, ale je potřeba udržet tuto tep-

lotu po dostatečně dlouhou dobu, aby se uvolněnou energií reakce nahradila ener-

gie spotřebovaná na zahřátí látky. Tato zjednoduSená úvaha vede k další podmínce

pro uskutečnění termojaderné reakce, kde enrgie uvolněná bude větší než energie

dodaná, což ve svém fyzikálním vyjádření vede k závěru, že součin hustoty reagu-

jící látky (plazmatu) a doby jejího udržení, tj. fi- T , musí být větší než

2.1O14s/om^ pro směs deuteria a tritia (D + T), které mají nejmenší požadavky

z hlediska teploty i minimální "n-Fpx'Oti jiným látkám.

Práce na řízené termojaderné reakci byly zahájeny téměř před třiceti lety.

Za tuto dobu se fyzika plazmatu a řízené termojaderné reakce rozvíjela, stala se

pevnou součástí fyziky, prošla několika obdobími bouřlivého rozvoje a nadějí,

jakož i útlumem a skepsi tak, jak se dařilo řešit problémy, které stojí na cestě

k uskutečnění řízené reakce. Počátkem sedmdesátých let byla řada základních

fyzikálních problémů vyřešena, celkový pohled na tento obor po fyzikální strán-

ce byl objasněn a současně se začátkem světové energetické krize i společenský

pohled na tento obor umožnil, aby se v celosvětovém měřítku rozvíjel systematic-

ky a dynamicky.

V současné době jsou charakteristické tyto dva přístupy k řešení řízené

termojaderné reakce :

a) Magnetické udržení předpokládá, že plazma, ve kterém má dojít k reakci, bude

udržováno magnetickým polsm vytvořeným vnějším zdrojem s nejrůznější konfigurací.

b) Inerciální udržení nevyužívá k udržení plazmatu vnějších polí a snaží se usku-

tečnit reakci ve velmi krátkém okamžiku dříve než se vzniklé plazma samo rozpad-

ne. To předpokládá čas udržení <ť = 3.10-Hs a hustotu plazmatu •» = 3;1O25 ato-
m u/cm 3 (odpovídá dvanáetinásobné hustotě olova).
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7 současné dobi existuje několik navržených apůaobů, jak v krátkém interva-

lu dodat do termojaderného materiálu dostatek energie pro jeho zahřátí na reakč-

ní teplotu. Je to fokuaece laserových svazků, fokusace avasků relativistických

elektronů nebo vrásků těžkých Si lehkých iontů získávaných výkonnými urychlovači.

Ve všech případeoh je energie fotonů nebo nabitých Sástic fokusována na terč,

kterým je dutá koule 0 průměru několika aet jut až 3 am naplněná směsí deuteria a

tritia a pokrytá několika vrstvami materiálu a různým atomovým číslem (z lehkých

nebo těžkých atomů). Konfigurace terče je dána především druhem svazku, kterým

bude terč zahříván a dále jeho energií a požadovaným energetickým ziskem z reakce.

Obecni lse zdroj pro zahřátí terče charakterizovat takto :

energie svazku dopadajícího na terč 0,3 - 3 MJ

výkon svazku 100 - 400 TW

hustota enorgle na terSl 10 T - 1O 8 J/g

To pro jednotlivé druhy svazků znamená následující požadavky:

- lasery vlnová délka 0,25 - 3 um;

- téžké ionty 20 GeV, 10 kA 2 3 8 0 +

- lehké lonty 10 HeV, 20 HA 2 H +

- elektrony 2 ».v{ 100 HA.

Doposud nejpropracovanější a také nejperspektivnější z hlediska technologie

je Inerciální udržení plazmatu pro uskutečnění termojaderné reakce laserovými

svazky - laaerová termojaderná reakce nebo také laserová fúze. Principiálně byl

ohřev plazmatu laserem navržen Basovém a Krochlnem v roce 1963. Těmito pracovní-

ky byly společně se Skllzkovem detekovány experimentálně ueutrony termojaderného

původu z D+T plazmatu zahřívaného laserem v roce 1969. Celá mySlenka laserové

fúze pak byla doplněna o táxí komprese laserového terče Huokollaem, Zimmeimanem,

Emmettem a Tellerem v roce 1972. Tím byla uzavřena etapa formování fyzikálního

principu laaerové fúze a inerciálního udržení vůbec.

tfatřední myšlenkou laserové termojaderné reakce je využít fokusovaných lase-

rových svazků k vyvolání velice silných tlaků v prostředí terče tak, jak byl pop-

sán výSe, což v něm způsobí hydrodynamické toky vedoucí ke kompresi kulového ter-

če a termojaderná směs D+T je pak efekty, souvisejícími s kompresí, adiabaticky

ohřátá na teplotu nutnou pro termojadernou syntézu. Komprese materiálu má ještě

další významný důvod. Jednoduchý výpočet ukazuje, že energie, kterou je třeba do-

dat, je nepřímo úměrná čtverci hustoty D+T paliva.. Dále pak alfa-částice vznikají

si v termojaderné reakci v dostatečně hustém plazmatu zahřívají prostředí a při-

spívají ke zvýšení reakčníoh aktů, tj. ke zvýšení vyhoření paliva.

Schéma laserové termojaderné reakoe je tedy toto t laserový systém vytváří

na svém výstupu několik svazků, jejichž celková výstupní energie a výstupní vý-

kon (tedy i délka Impulsu) splňuj, výše popsané podmínky. Laserové svazky jsou

optickou soustavou fokusovány tak, že ozařují téměř rovnoměrně termojaderný ter-

Sík, Terčíkem je dutá skleněná kulička o průměru asi 300-500 pm s tloušťkou stě-

ny 1-5 fm. Uvnitř je tato koule pokryta vratvou deuterlum-tritiového ledu a cen-

trální část je prakticky prázdná. Z vnějšku je koule pokryta tenkou vrstvou lát-

ky a nízkým atomovým číslem.

Když fokusované laserové svazky dopadnou na terč, začne se povrch terče od-

pařovat a kolem terSe se vytvoří plasmová koróna, ve které ae další část lasero-

vého Impulsu absorbuje a způsobuje expanzi části koróny. Sim je zbytek terSe

zpětným impulsem stlačován do středu. V koronž vznikají při absorpci rychlé elek-

trony, které by mohly zahřívat střed terče, tj. termojaderné palivo. Proto je na

povrchu akleněné slupky vrstva materiálu s vysokým Z, aby byly. tyto elektrony ab-



sorbovány. Snahou je až do konce komprese terče udržet palivo ve stavu D + T le-

du a teprve při kompresi uprostřed terče na hodnotu hustoty stokrát větší než je

hustota D + T ledu jej adiabaticky ohřát na požadovanou teplotu. Toto schéma vy-

žaduje, aby laserové záření pftsobilo na terč v průběhu celého procesu komprese,

aby tak tento proces byl v průběhu času urychlován, tedy aby výkon laseru v prů-

běhu impulsu stoupal.

obr.1

Na obr.l je znázorněno schematicky několik variant konstrukce terče pro výz-

kum a uskutečnění laserové fúze. Schema a) bylo využíváno v prvých experimentech,

ve kterých bylo dosaženo termojaderné teploty a hustoty kapalného D + T. Lasery

pro tyto experimenty byly málo výkonné a jejich energie umožňovala urychlit

pouze skleněnou slupku, která pak svojí setrvačností stlačovala v ní obsažený

plyn D + T. Plyn vSak byl zahříván ježtž před stlačením a proto nebylo možné do-

sáhnout požadovaných hodnot hustoty a teploty současně. Tyto experimenty, nebo

lépe řeSeno tyto terče, se nazývaly explodující piet (exploding pusher target).

Schema b) pak představuje terč, který je stlačován postupným odpařováním teflo-

nové vrstvy, která svým odpařováním stlačuje raketovým způsobem skleněnou slup-

ku a v ní obsažený D + T plyn. Takovýto terč umožňuje zvýšit kompresi D+T plynu

na hustotu 100 násobku hustoty kapaliny. VySSí kompresi brání ohřev D + T rychlý-

mi elektrony vznikajícími v koroně z teflonu, které ohřívají palivo ještě před

konečným stlačením. Tento typ terče je využíván v současných experimentech.

Schema c) je určeno pro experimenty, které mají prokázat vědeckou možnost usku-

tečnění laserové fúze, kdy energie získaná ze syntézy I) + 1 má být vět Si, než e-

nergie laserového svazku. Hustota D + T má dosáhnout 1000 nácobku hustoty kapa-

liny. Schema naznačené v části d) má umožnit velký zisk energie, tedy energie

ze syntézy D + T má být 50 - lOOx vStäí než energie laserového svazku. Terče pro

jiné druhy svazku jsou principiálna obdobné i když mají svoje zvláštnosti pro

ten který svazek.

Ještě než se podaří laserovou fúzi uskutečnit stojí před fyzikou řada prob-

lémů, které směřují k lepSímu teoretickému porozumění a ke zjemnění experimental-
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nich metod, které by dovolily zvýäit účinnost konverze laserové energie pro kom-

presi a ohřev terče a na druhé strana by zabránily ztrátám energie. Aby bylo

možné udělat si představu o nárocích na experimentální techniku, stačí uvést po-

žadavky na prostorové a časové rozlišení : je to 1 yum v prostoru a 1 po v čase.

Experimentální diagnostika plazmatu je velice delikátní a apoSívá ve využití

mnoha různých diagnostických metod, např. rychlé fotografie v rentgenové oblsati

rentgenové spektroskopie, rentgenového mikroskopu, detekce nabitých částic, de-

tekce a spektrometrie neutronu, metody radloohemie, interferometr!e atd. Expe-

rimentální údaje můžeme porovnávat s numetrickými modely a tím stále zpřesňovat

představu o dějích probíhajících v reálném experimentu. Nepřímá technika je vel-

mi náročná na experimentální zařízení, na pečlivé zpracování dat a na výpočetní

techniku.

V současné době je prvořadým cílem výzkumu laserové fúze její uskutečnění

s kladným energetickým ziskem. To znamená, že energie uvolněná termojadernou re-

akcí musí být větší než energie laserového svazku, kterým byl terč komprimován

a ohříván. To vyžaduje další pochopení fyziky procesů při interakci laserového

záření s hmotou a chování terče při adi&baticlcém ohřevu a kompresi. Bále dosaže-

ní tohoto postupného cíle vyžaduje další rozvoj fyziky a technologie laserů vy-

sokých výkonů. Podle stavu řešení této problematiky v celosvětovém měřítku se

očekává provedení ověřovacího experimentu laserové fúze v letech 1982-1964.

Dnešní největší existující nebo dokončované laserové systémy nestačí pro

provedení ověřovacího experimentu. Poskytují kolem 10Ä požadované energie a vý- .

kónu. Tyto systémy využívají jako aktivního média skla dopovaného neodymem nebo

směsi plynů a CO, nebo směsi plynů s atomárním jodem. Výkon těchto systémů udá-

vá tato tabulka :

Název systému

Shiva

Helios

Delfín

UMI-35
Asterix-III

země

USA

USA

SSSR

3SSR

HSR

aktivní medium

Nd:sKlo

co2
No.-.slilo

Nd:sklo

I

výkon max.

30 TW

20 TW

20 TW

20 TW

1 TW

energie

20 kJ

10 IcJ

10 if J

10 kJ

300 J

Dále existují v SSSR, USA, Velké Británii, Francii a Japonsku systémy s výstup-

ní energií okolo 1 kJ a s výstupním výkonem od 1 do 6 TW. Na těchto středních

systémech se provádí řada jemných experimentů, které studují fyziku intarakce

laserového záření s hmotou. K tomuto studiu se využívají také malé systémy s vý-

konem desítek GW » s výstupní energií do 100 J. Mimo uváděné státy jsou práce

spojené se studiem laserového plazmatu prováděny přivě na malých systémech v I-

talii, Švýcarsku, Polsku a Československu. U nás jsou tyto .práoa rozvíjeny

na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a ve Fyzikálním ústavu SSAV v rá»-

ci společného programu a ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd SSSR.

V současné době jsou ve světS ve znaSném stádiu rozpracovanosti systémy s výko-

ny i energiami až o řád větěími nežli ukazuje tabulka nahoře.

Mé-li být laserové fúze využito pro energetické účely bude třeba po usku-

tečnění ověřovacího experimentu soustředit pozornost na tyto dvě otázky :

1. Výzkum a vývoj vhodného laserového systému,

2. Výskum a vývoj reaktorové soustavy.
Laserový systém, který bude použit v termojaderném energetickém komplexu musí

I:.
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splňovat mimo uvedené požadavky ještě další podmínky, a to zejména požadavek na

vysokou opakovací frekvenci laserových impulsů minimálně jedenkrát za sekundu.

Dalším důležitým požadavkem je vysoká účinnost - alespoň 1%, ale lépe 5%.Snesní

laserové systémy z těchto hledisek naprosto nevyhovují, poněvadž jejich účinnost

se pohybuje v desetinách procenta a maximální opakovací frekvence je jeden im-

puls za 20 min. Proto se již dnes začínají rozvíjet práce v tomto směru a hleda-

jí se cesty ke zvýšení účinnosti a opakovací frekvence na laserech s dnes použí-

vanými aktivními médii. Současně s tím se zkoumají i nová média. V tomto oboru

čeká laserovou techniku o optiku jeStě velká výzkumná vývojová práce a osvojení

ďi nových technologií a postupu.

Pro posuzování laserových systémů z hlediska jejich využitelnosti pro ener-

getické účely je jejich účinnost, to znamená schopnost přsvést dodanou elektric-

kou energii v energii svazku. Obvykle se značí 'Vp • Jak již bylo řeSeno, při hoře

ní terče je snahou dosažení co největšího zisku Q. Součin .ěchto dvou veličin

f„ . Q pak dává představu o celkovém energetickém zisku z ±aserové fúze. Pro

praktické energetické využití musí být %• Q > 4. To je základrí kriterium pro po-

suzování laserového systému a jím generovaného svazku při interakci s terčem a

tedy i pro posuzování terče.

Současné laserové systémy požadované účinnosti nedosahují. Následující ta-

bulka udává typy laserů a jejich předpokládané účinnosti, které jsou rozpracová-

ny :

Typ

sklo

sklo

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

plyn

Aktivní medium

Nd + 3

Tm + 3

síra

selen

atomr'rní jod

co2
HF

KrF

čerpáni

výbojky

XeP (laser)

Kr 2 (laser)

Xe 2 (laser)

výboj

elektrony

elektrony

chemicky

elektrony

vlnová délka (zun)

1,06

0,46

0,78

0,49

1,3

10,6

2,7

0,24 - 0,27

7p

1 - 3

0,7 - 2

0,4 - 1.5

0,8 - 2,5

0,5 - 1,5

3 - 1 0

3 - 7

4 - 7

Každý z těchto laserů má svoje přednosti a nevýhody. Po stránce fyzikální není

rovněž jeStě dořešen* otázka vhodné vlnové délky pro laserovou fúai. Přesto se

hledají další vhodná laserová media a čerpací mechanizmy vhodné pro velké lase-

rové systémy" at už plynná nebo pevnolátková. Jisté väak je, že nejlépe by bylo,

aby *ypŽ- 1 0 P r i opakovací frekvenci 5 Hz.

Problematika reaktorů pro laserovou fúzi je ještě o řád složitější, než

jsou dnešní otázky Štěpných jaderných reaktorů. Materiály reaktorů budou v pří-

padě termojaderné reakce namáhány podstatně více radiací a neutronovým tokem. Si-

tuace pro vnitřní Btinu reaktorové nádoby bude taková, že v průběhu životnosti

reaktoru bude každý atom stěny zasažen neutronem a každou vteřinu obdrží stěna

tlakový Sok, protože v nádobě bude vybuchovat nálož s tritolovým ekvivalentem ně-

kolika kg.

Přes všechny uváděné těžkosti jsou již v současné době předloženy projekty,

ktaré dokazují, že s laserovou termojadernou energií je možné počítat a že prob-

lémy na casts k ní lze překonat. Podle světového trendu se dá usuzovat, že expo-

1.
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rimentální termojaderný reaktor a laserovou fúzí bude uveden do provozu počátkem

devadesátých let tohoto atoletí. JeStě před končen tohoto tisíciletí by měla dát

první laserem vyvolávaná termojaderná energie z pokusné elektrárny první průmys-

lově použitelný proud. Ceste k tonuto cíli nebude lehká a laciná. Přesto přínos

tohoto snažení stojí za to. Pro náí výzkum z těchto úvah plyne, že se musí při-

pojit k tomuto úsilí tak, jak to určuje zaměření našeho průmyslu na výrobu ener-

getických zařízení. Vzhledem k tomu, že celý tento výzkum je velice nákladný,

musí se tak dít v zapojení do celkové dělby práce v této oblasti.
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NIEKTORÍ PROBLŽMY KVANTOVEJ CHROKODYNAMIKľ

Some problems in quantum cbromodynami.es

Ján PiSut

Katedra teoretickej fyziky MFF Univerzity Komenského
816 31 Bratislava-lílýnska Dolina

SúhrníV referáte podávame najprv stručný prehľad histórie vzniku fcvanto-
vej chxomodynamiky (QCD) a jej jednotlivých zdrojov,potom uvádzame dfl-
Tody.pre ktoré je QCB považovaná dnes za prakticky jediného kandidáta
na teóriu silných interakcií.V äalšom diskutujeme príatupy k problémom
interakcií pri nízkych energiách,uvpzneniu kvarkov a narazeniu chirál-
nej symetrie.Priestor venovaný jednotlivým témam je daný celkom subjek-
tívne a neodpovedá ich skutočnej závažnosti.Podrobnejšie spomíname su-
mačné pravidlá ITEF skupiny a prístup cez "veľkú Schrodingerovu rovnicu",
mnohé äeláie závažné myšlienky nespomíname vôbec.

Táto teória,ktorá je všeobecne považovaná buä za kandidáta na teóriu s i l -
ných interakcií,alebo už priamo za "tú pravú teóriu" vznikla-tak ako to ZYä-
Säa býva-spojením niekoľkých myšlienkových prúdovs
-Peynmanovho kvark-partónového modelu,stimulovaného dátami zo Stanfordu

o hlboko-nepružnom rozptyle elektrónov na protónoch,
-teórie Tfang-MlllBOvých kalibražných polí vedúcej priamo k základnému lagran-

žiánu QCD napísanému v konečnom tvare Gell-Mannom.Ieutnylerom a Fritzachom,
-ideí renormalizačnej grupy,zovšeobecnených v Callan-Symanaikových rovniciach,

-Wilsorovho rozvoja operátorových súSinov,
- za podstatný krok treba považovať to,že v prácach Politzera a Orossa s Wil-

ozekom bolo ukázané',že teória je asymptoticky voľná a môže preto vysvetliť
4áta o hlboko-nepružnom rozptyle.

O každom z týchto prístupov povieme teraz aspoň niekoľko 3lov.
Stanfordské dáta o hlboko nepružnom rozptyle elektrónov na protónoch vo

Peynmanovej interpretáci i £1] ukazujú,že dopadajúci elektrón sa rozptyľuj*
nekoherentne na "bodových" štruktúrach existujúcich vnútri protónu.Bjorken
a Paachos [2^ stotožnil i t i e t o zrnká vnútri protónu 8 kvarkami navrhnutýni
už v r.1964 Oell-Mannom a Zweigom na vysvetlenie vlastností symetrie hadrónoy
a icii Flabých a elektromagnetických prúdov!Kvark-partonový model i kvantoré
čís la 1-varkov sú už dnes všeobecne známe a hovorilo sa o nich i na konf»r«ncii
ytá ätyrmi rokmi v Koäiciach [i] ,takže tu o nich už hovoriť netreba.Pripo-
meňme iba to,že analýza dát ukázala,že značnú časť hybnosti protónu neaú neu-
trálne "konStituenty" nazývané uí spočiatku gluónmi.

Teória Yang-Millsových polí je hlbokým zovšeobecnením elektrodynamiky.
Dobre známy lagranžián elektrodynamiky

kde

'MÚ
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je irvariantný voči kalibračným transformáciám

pričom prvá transformácia odpovedajúca nezávislej zmene fázy elektrónového

póla v každom bode x je kompenzovaná druhou caBťou tranBformácie meniacou

potecciály elektromagnetického poľa.Yang a Mills £4] zovšeobecnili túto

schému tak,aby v prípade viackomponentnýeh spinorných polí bola teória inva-

riantná voči transformáciám,ktoré v r8znych bodoch priestoru premiešavajú

rôznym spôsobom komponenty poIa.V prípade dvojkomponentného spinorného póla

eú to transformácie ^ . ^ r ^

(V
kde t = 51/2 a S\ pre a=l,2,3 sú Pauliho matice.Ak % Ýz. sú napríklad neu-

trónom a protónom,potom (3) hovorí,že rozlíšenie medzi nimi v bode x* nie j«

možné ani vtedy,ak toto rozlíšenie fixujeme konvenciou v bode x.Kompenzujúce

pole musí mať potom tri komponenty (práve toľko ako je počet generátorov

grupy transformácií) .

Vo fyzike elementárnych častíc (>ik zabudneme na ťažké čaBtice e pôvabom

(charm)) sú,ako je dobre známe,kvaricy troch príchutí (flavours) označované

ako u,d, s a io*i elektrické náboje sú 2/3,-1/3,-1/3.Analýza dát o produkcii

hadrónov v e+e~ zrážkach a úvahy o vlnových funkciách baryónov však ukazujú,

že každá z týchto príchutí existuje ešte v troch "farbách" a práve miešanie

týchto farieb,nezávisle v každom bode priestoruyje tou symetriou,ktorá je

základnou kalibračnou symetriou silných interakcií.Lagranžián,ktorý toto

väetko opisuje [5] má tvar

-- - ff*"' +%

pričor. cez všetky opakované indexy sa sčituje.Niektoré veci z označenia
v (4) sú zrejmé,iné stručne spomenieme:g je väzbová konštanta,ktorá je ana-
lógom elektrického náboja, \ , a = l , 2 , . . . , 8 sú Gell-Kannove matice,ktoré sú
úplným analógom Pauliho matíc,len sú typu 3x3, ť-%. , a = l , 2 , . . . , 8 sú 4-poten-
ciály gluónových polí,index"a" tu odpovedá farebným vlastnostiam gluónov,ktoré
tu nie sú farebne nautrálne-to je podstatný rozdiel voči elektromagnetickému
poľu.ltoré je neutrálne. Ý^c je kvarkové pole s príchuťou f a farbou c.Tento
lagranžián je invariantný voči transformáciám

% w - &(>) %to, /; f -» sA*£s**j-sfys*)
kde S(x) je 3x3 unitárna matica vo "arebnom priestore.

Štruktúra teórie je analogická ku kvantovej elektrodynamike (^EBJ.ale j«

tu jeden podstatný rozdiel,ktorý je v konečnom dflaledku zodpovedný za leak

teórie vo vysokoenergetických aplikáciách a biedu s hľadaním jej riešení

v oblasti nízkych energií.Rozdiel je v nelineárnom člene v rovnici (4b).Fy-

zikálne prítomnosť tohto člena pochádza z toho,že gluóny majú farebné kvan-

tové čísla a m8žu byť zdrojom gluónového poľa,na rozdiel od fotónov,ktoré

nemajú elektrický náboj a nie aú samé svojim zdrojom.
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Lagranžián QCD.tak ako je napísaný v (4) Je sice pravdou,ale nie celou.
Chýba v ňom eSte ílen fixujúci kalibráciu a chýbajú aj tzv.kontraSleny .QCD
j * totiž renormalizovateľnou teóriou a ako taká má podobné divergenčné ťaž-
kosti ako QED.Tieto ťažkosti,ako vždy,pochádzajú z toho,že X nepopisuje
realisticky tú časť radiačných korekcií,ktorá odpovedá medzistavom (smyčkám)
s vysokými hybnosťami.Renormalizovateínosť znamená,tiež ako vždy,že túto ne-
znaloeť mSžeme zameniť za niekoľko fenomenologických konštánt a ak to urobí-
me dostaneme perfektne konzistentnú schému,ktorá umožňuje JednoznfSný výpoSet
všetkjoh fyzikálnych veličín.Matematicky korektná schéma renormalizácii sa
vyvinula z prác Dysona,Saláma,Warda.Weinberga a dalších a bola zavŕšená fiogo-
liubovom,Parasiukom,Heppois a Zimmermannom fô] .Ilustrujme problém na jednodu-
chom jrípade QED,kde v istom priblížení radiačné korekcie pre interakciu dvoofc
elektrónov zahrnujú diagramy a,b z obr.1.Prvý z nich je jednoduchou výmenou

obr.la obr.lb obr.lc

fotonu,druhý je tzv.polarizáciou vákua a ich Bučet dáva divergently výraz.

Divergencia sa odstraňuje tretím,tzv.kontračlenovým diagramom,ktorého diver-

gencia je práve taká,aby odstránila divergenciu diagramu lb a konečná časť

j* v rámci schémy ľubovolná,ale jej tvar Je zadaný.lubovoínosť sa fixuje po-

rovnaním s experimentom.Toto porovnanie musíme ale previesť pri istej hod-

note 4-hybnosti vymieňaného fotónu.Ak sa rozhodneme,povedzme,pre q = -<t .

kd« p. je ľubovolne zvolená hodnota,potov, vyberieme kontražlen tak,aby prá-

ve pri tejto hodnote q zruSil príspevok diagramu lb.Pre príspevok od väet-

kých troch diagramov takto dostaneme

(5)

kde f(q ,e (/c))=O pri q = -fl .Hodnotu e (xt) volíme porovnaním s experi-
mentom (v princípe) a ngzývame ju väzbovou konštantou v bode /ft .Tú istú
schém mfcíme ale použiť aj pri inej hodnote M .Ak majú byť obe teórie ekviva-
lentné,potom hodnoty e(M ) a e(V)musia byť viazané istým spôsobom a to,že
ea takáto ekvivalencia dá dosiahnuť je poistatnou vlastnosťou renormalizo-
Tatsiných teórii.Poznamenajme eéte.že subtrakčný.či kontrsčlenový renoraa-
lleaSný postup, dftsledne prevedený v Bogoliubovovej R-operácii [9~\ je ekvi-
valentný multiplikaSnému ren*rmalizaSnému postupu,v ktorom vychádzame z n«-
fyzikálnej ( a trocha mystickej ) veličiny holého náboja e0,pracujeue pri
danej obrezávajúoej hybnosti A ,a napokon divergencie závislé od e Q , A od-
stránime zavedením fyzikálneho náboja e(eQ,A tjM ) .Tento postup je opísaný
napríklad v učebnici Bjorkena a Drtila [lO] .

Rovnica renormalizaänej grupy [7] vo formulácii Gell-fcanna a Lo-wa [ e ] ja
diferanciálna rovnica,ktorá viaže hodnoty
to rovnice v QED dostávame:

) a e2((A+ á/u ) .RieSením te j-

.!•.,'
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PriSom ('6) plat í T oblasti,kde p? aj | q ? | sú oveľa väčšia ako hmotnosť elek-
trónu.Toto rieSenie diferenciálnej rovnice odpovedá BČítaniu geometrického
radu príspevkov ukázaných na obr.2

M * +kontraSlenj

obr.2
Výraz e (q) nazývame "bežiacou" (running) väzbovou konstantou.

V rámci QCD je situácia podobná,ale technicky o čosi komplikovanejšia,pre-
tože v aluSkách radiačných korekcií vystupujú aj gluónj.Výsledok získaný Po-
litzerom a Groesotn B Wilczékom [ l l ] je

A

" (7)

kde H f je poíot kvarkových príchutí.Podstatné je to,že 33-2Bf y 0 a g U
2 )

pre q —»•& konverguje k nule.Toto sa označuje.z ďivodov,ktoré bude vidno

o chvíľu ako asymptotická voľnosť teórie.V tED je situác-ia podstatne iné,

rovnica (S) ukazuje,že pre q2—»«'*' sa teória stáva nekonzistentnou,lebo me-

novateľ pri obrovskej hodnote q má nulu (tzv.Moskovská alebo Landauova nula),

Eovnioa (7) sa niekedy prepisuje aj tak,že zvolíme isté fixovanej (dosť

veľké) a namiesto paranetru g(>» ) zavedieme parameter /(Q Ľ D = A (nemá ni5

spoločné s obřezáním) vzťahom

4'2. T

a po dosadení do (7) máme

1Z
(8)

priSom exp.hodnota A je okolo 100 - 5C0 KeV.

Cellanova -S.vmanzlkova rovnica je dôsledkom renormalizovateľnosti teórie

a nezávislosti výsledkov od výberu "aubtrakSného bodu" ^ .Najjednoduchšie

odvodenie pochádza od Colemana [lí] .Predstavme si Greenovu funkciu (G.F.)

s n vonkajšími nohami s hybnosťami p^pg, ...,Pn.V multiplikačnej renormali-

zaSnej schéme ju možno vyjadriť raz pomocou holého náboja e a parametra

obrazania A a raz pomocou renormalizovaného náboja e {ft ).Obe vyjadrenia sa

líäie len faktormi za renorraalizáciu vlnových funkcií vonkajších n9h a máme

kde Vo oznaSuje nerenormalizovanú a ^ renormalizovanú S.P.Iavá strana nezá-

visí od (ii, a preto derivovaním ľavej strany podlá M dostaneme nulu.Takto

prídeme k

r*
ÁÁL T?r

h)
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Rovnica (9) hovorí ako sa G.F. mení pri zmene AL .Zdflraznlae ešte raz, že
priamo pozorovateľná fyzikálna veličina ako napr.účinný prierez od fl, nesmie .
vôbec závisieť a rovnicu typu Callan-Syr*nzik by sme mohli napísať okamžite
e tým,že by v nej chýbal t r e t í člen v hsanatej zátvorke v (9).Pre G.F.,ktorá
nie je priamo pozorovatelná tento t r e t í člen pribudne,a to je t iež celé fyzika
za rovnicou (9).

Podstatnú informáciu dostaneme vtedy,ak poznáme rozmer G.F. Tjj.Nech naprí-
klad P^ má rozmer rovnaký ako fl. .Potom toto ľR musí mať tvar/>ík'-f(/>i/̂ i,*).
Závislosť (U," je t r iv iá lna a závislosť od podielu Pil/ľ ukazuje, že i s té zme-
ny M sú ekvivalentné istým zmenám p.Konečným výsledkom analýzy založenej na
rovnici (9) a na rozmerovej analýze študovanej veličiny je vzťah

o •»

(10)

Povedané slovami:G.F. ľ„ pri reškálovaných hybnostiach a fixovanej väzbovej

konštante mňžrae vyjadriť pomocou G.ř. v starých hybnoBtiach.ale e väzbovou

konatantou pri reěkálovanom normalizačnom bode.Vzhľadom na to, že teória je

asymptoticky voľná,(10) ukazuje,že raet hybnosti je ekvivalentný poklesu

väzbovej konštanty a čím sú v hre väčšie hybnosti,tým je efektívna väzbová

konštarta menäia.

To je zhruba logická schéma perturbatívnej yCD.Jej jednotlivé kroky možno

zhrnúť takto:

a) poruchová metóda ukazuje,že efektívna väzbová konštanta klesá s rastúcou

absolútnou hodnotou subtrakčného bodu,

b) renormalizovateľno8ť teórie vedie cez nezávislosť merateľných výsledkov

od vorby subtrakčného bodu k predpisu pre závislosť veličín od At ,

c) rozmer jednotlivých veličín určuje tvar ich závislosti od p^ tak,že v ňom

netriviálne vystupujú iba pomery t^/M a toto umožňuje vyjadriť zmeny p^

pomocou zmien M .

ľáto schéma,po doplnení oilsonovými operátorovými rozvojmi umožňuje spočítať

závislosť Štruktúrnych funkcií v hlbokej .íepružnej elektroprodukcii a výsledky,

ako už naznačuje rovnica (loi.sa líšia pre veľké qf, I? (v štandartnom ozna-

Sení) od voľnej teorie poľa iba logaritmickými korekciami.Kľúčom ku všetkému

je asynptotioká voľnosť teórie,ktorá legalizuje použitie poruchových rozvojov

pri vysokých energiách a umožňuje výpočet vedúcich členov i korekciíí.

Súčasné experimentálne údaje ukazujú,že vypočítané logaritmické korekcie

súhlasia E trendom dát .Podstatné je aj to,že-ako ukázali Coleman a GroesJ_l2J -

len teórie typu Yanga,a Millsa mftžu byť asymptoticky voľné a toto samo o sebe

stačí ra uprednostnenie týchto teórií pred inými možnosťami.

K tomuto snáa už len poznámku.V Bratislave sme sa dlhšiu dobu zaoberali

e fenomenologickými aplikáciami kvark-partónového modelu,ale v QCB sme vtedy,

keíbolo treba začať,nepracovali.Pri spätnom pohľade nie je ťažké nájsť príči-

ny - sú v nezaplatení vstupeniek.Problém je v tom,že sme nemali tradíciu a skú-

senosti v kvantovej teórii poľa - a skutočná teória poľa začína až pri renor-

malizáciach.Až po ne je kvantová teória poľa v podstate kvantovou mechanikou.

A nezaplatené vstupenky mávajú podobný efekt ako stena pre prúd vody.Nespomí-

nam to tu ako ukážku sypania ai popola na hlavu,ale ako apel na kvalitné ašpi-

rantské prednáškové kurzy z moderných a obťažných partií fyziky,lebo teória re=

normalizácií sa inde dôkladne aei nedá prednášať a patrí spolu s niektorými

U

A'

I;
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Jalšími vecami podobnej obťažnosti k základnému vzdelaniu teoretikov.

•3 iPreío_je_3Cl)_asi_tou_fravou_teórigu_siln^ch_interakcíí?

7 predchádzajúcich dvoch odstavcoch sme struSne načrt l i základné myšlienky
poruchovej QCD.V t e j t o Saeti uvedieme len velmi stručne doterajšiu evidenciu
pre súhlas teór ie s experimentom.
a) QCD popisuje velmi dobre logaritmické korekcie v hlboko-nepružnej e lektro-

produkcii [ l 3 j (nultý rád odpovedá volným poliam a základnej elektromagne-
t icke j inerakcii kvarkov) a podobne dobre popisuje údaje z hlboko-nepruž-
ných zrážok muónov a neutrin s hadrónmi.

b) podobne dobre popisuje QCD celkový úSinný prierez produkcie hadrónov
v e+e~ zrážkach.Toto potvrdzuje správnosť hypotézy o e x i s t e n c i i farby ako
nového kvantového č í s l a i asymptotiekú voľnosť teórie.Z dát väak z a t i a l
nemožno vydeliť logaritmické korekcie,o ktorých má wCD Špecifické predpo-
vede,

c) rozpady 7" -rezonancie e hmotnosťou okolo 10 GeV/e2 v ia trojgluónový inter-
mediárny stav predpovedané QCD [l4J súhlasia s rozdelením hadrónov v expe-
rimentoch prevedených v DESY [13] . Problém je a le v tom, že z troch gluó-
nov sa stávajú spŕšky a anylýza pri t e j t o relatívne nízkej energii nie j *
úplne konkluzívna.

d) Zatiaľ snáä najpresvedčivejším experimentálnym výsledkom je tvojspŕ=ková
Štruktúra konečných stavov v e+e~ a n i h i l á c i i pri vysokých energiách.Podľa
QCD je za ňu zodpovedný tvrdý Bremsst^hlung gluónov podľa diagvamu z obr.3.

1—t

obr.3.
Analýza dát potvrdzuje nielen existenciu trojspŕSkových prípadov,ale-
z uhlových rozdeltní - aj vektorovú povahu gluónov.
Tieto dáta ale nemSžu potvrdiť to podstatné,So je v teórii a to existen-

ciu trojgluónového vertexu.

QCD ná ale aj mnohé teoretické prednosti,pri&om snáď najdôležitejšou z nich
je to, že

•) QCD má vSetky vlastnosti symetrie,ktoré sú potrebné na to,aby teória
mohla reprodukovať prirodzene úspechy prúdovej algebry.Slabé a elektro-
magnetické prúdy,ktoré ur&ujú charakter príslušných interakcií sú v <JCD
"farboslepé" a závisia iba od príchutí! flavours).Ich tvar Je

priSom sa cez opakované indexy aSituje.fri bezhaotových kvarkooh - a sú
vSetky dftvody predpokladať,že toto je dobré priblíženie - vektorový cha-
rakter interakcie v (4) spája len lavé fermióny s lavými ferniónmi a pra-
vými antifermiónni a naopak,ío odpovedá tomu,že nulové komponenty prúdov
T (11) integrované cez celý objem sa stávajú generátormi symetrJf SH( 3)„©

n
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StJ( 3)^, ktorá je základom prúdovej algebry.Tento argument je presvedčivým teore-
tickým dOvodom pre vektorovú povahu gluónov a stačí na vylúčenie teórií so ska-
lárnyir.i gluénmi.

Navyäe nedávne práce f l5] naznačujú,že SU(3)xSU(3) symetria je v časti SU( 3).
naruSená spontánne ( Kambu-Goldstone spSeobom},So vedie k nenulovej vákuovej
strednej hodnote .

f) Ďalším ďtoodom BU úspechy modelov viazaných stavov inšpirovaných QCD pri
výpočtoch hadrónových spektier.Toto je ale debatovatelný argument,lebo
modely nevychádzajú priamři QCD a ich súvia s teóriou zadanou lagranžlá-
nom (4) nie je celkom jasný.

Táto námietka sa ale netýka prác ITEF skupiny Í16J ,ktoré hovoria o vlastno-
stiach viazaných stavov,hoci vychádzajú z poruchovej QCD.Venujeme im nasledu-
júci odstavec.

I 'c

Sumačné pravidlá Shifmana,Vainshteina a Zacharova z moskovského Inštitútu
teoretickej a experimentálnej fyziky,podľa mojej mienky,presvedčivo ukazujú,že
QCD j * teóriou silných interakcií aj v oblasti nízkych energií.DAkaz je ale
nepriamy a využíva podstatne to, že vysoké a nízke energie sú spojené disperz-
nými vzťahmi.Ich základnú myälienku budeme len Btruine ilustrovať na príklade
charmónia,t.j. pftvabného kvarku c a jeho antičastice č viazaného na kvazi-sta-
bilnú časticu.

Autori Študujú polarizáciu vákua spAsobenú párom cč .pričom zavádzajú
Štandartným spôsobom polarizačný tenzor

kde 1to(t)- %{*)IL4'Í*) íe elektromagnetický prúd pôvabných kvarkov.Prvým pri-
blížením je diagram na obr. 4., ktorý ukazuj e, že imaginárna časť T/f*-J je

e~

úmerná tíčinnému prierezu produkcie cč v e +e~ zrážkach.Analytická Struktura
TťV*} je znázornená na obr.5. (» komplexnej rovine q )

7 skutočnosti je obr.5. trocha zjednodušený,lebo sústava cč má aj viazaný
stav.Analytické vlastnosti umožňujú písať disperzný vzťah

- Á. jfat) . J- C7*>T6)<ls

Jeho dalSítn derivovaním dostávame

3d. fr J
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Veliiiqy vystupujúce vo vzťahu (14) mSžme spočítať dvomi spôsobmi.Jednak tak,

že lavú stranu v (14) spočítame z perturbatívnej (<CD,pričom výpočet prevá-

dzame v rámci teorie póla vychádzajúc z pravej strany v (12).loto treba,

prirodzene,urobiť v tej oblasti Q ,kde je použitie perturbatívr.ej QCD opráv-

nené, ľravú stranu v (14) mftžeme ale vyčÍBliť aj na základe experimentálnych

údajov o produkcii oč párov v e +e" zrážkach,lebo Jm.J(s) ;e dané účinným

prierezom tohto procesu.S rastúcim n je na pravej strane (14) zdňrazňovaná

oblast nižších energií,v ktorej dominuje produkcia S/f častice.Ak fixujeme

jej hnotr.osť z experimentálnych údajov,potom mfižme porovnaním ľavej a pravej

strany v (14) n?ljBť jej parciálnu šírku pre rozpad do e*e~ kanálu.Výsledky

veľmi dobre súhlasia s dátami.

Autori rozšírili túto schému aj na viaceré ir.é prípady a prišli k záveru,

že takto možno určiť viaceré parametre silných interakcií pri nízkych ener-

giách vychádzajúc len z perturbatívnej QCÍ pri vysokých energiách a z ena-

lytičnosti.Nedávno B.i.Ioffe rozšíril schému tým,že zahrnul aj trcjkvarkové

prúdy,čo mu umožnilo odhadnúť parametre ^-rezonancie v súhlase s.dátami.

Schéme,samozrejme,nie je úplnou teóriou silných interakcií pri nízkych

energiách,ale podporuje nárok yCD na to,že je tou teóriou,ktorá opíše aj

oblasť nízkych energií.

Asymptotická voľnosť má aj svoju druhú stránku - efektívna väzbová kon-

štanta rastie pri prechode k malým hybnostiam.Preto v oblasti nízkych ener-

gii nen-.ožno v QCD používať poruchovú metódu.Očakáva sa, že táto skutočnosť

povedie k uväzneniu kvarkov v tom zmysle,že stabilnými časticami mflžu byť

iba "biele" hadróny (t.j.stavy s nulovou farbou).Kávyše by teória pri níz-

kych energiách malý viesť k predpovediam pre hmotnostně spektrum hadrónov

a pre ich äelšie vlastnosti ako foťmfaktory.magnetické momenty,at3.Situácia

je konplikovaná tým,že teória sice existuje.ale zatiaľ nikto nebol schopný

porovnať jej predpovede so žiadnou informáciou z obrovského množstva nazbie-

raných experimentálnych dát.

Pritom existujú mnohé pokusy ako sa k tomuto cieľu priblížiť,ale žiadny

nie je natoľko rozpracovaný,aby dal žiadané výsledky (predpovede teória).

V ostatných dvoch rokoch Bnáa najviac pokročili modely rozpracúvajúce

Monte Carlo simuláciu gCD na priestoročasovej mriežke.Zaujímavé je na nich

aj to,že zdôrazňujú analógiu medzi kvantovou teóriou poľa a štatistickou fy-

zikou.Tu ale o nich,bohužiaľ,nemáme čas hovoriť.

Je možné,že viaceré prístupy ku t;CD pri nízkych energiách vychádzajú

z neadekvátnej pojmovej štruktúry.Teória kvantovaných polí je pri väčšine

prístupov koncipovaná tak,aby bola vhodná pre použitie poruchových metód

a pri nízkych energiách kvantá voľných polí ako ŕvark či gluón nemusia íyf"

vflbec vhodnými pojmami pre začiatok analýzy podstatne nelineárnej teórie.

Pri stup,ktorý v ostatnej dobe použili Peynman [17] a 3jorken £ie] ,prvý

v práci o základnom stave SU(2) Yang-K.illsovho poľa v ?+l dimenziách a druhy

pri úvodných prednáškach z yCD.však - ako sa zdá - tieto obmedzenia nemá.

V tomto prístupe sa používa tzv.teoporálna kalibrácia A | = O.V lagranžiá-

ne Siatej QCD (bez kvarkovj

h
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sa ako základné premenné (analogy súradnici vyberajú hodnoty polí v jednotli-

vých bodoch priestoru.Hybnosti kanonicky združené k týmto súradniciam sú

Po prechode do hamiltonovského formalizmu dostaneme

H =.J>x X(A*k,i:+) «- WMtr-.x*, z,, * , - , *»)
kde sme schematicky označili polia ako súradnice a hybnosti k nim kanonicky

združené ako %• , pričom do indexu i sú vždy zahrnuté 4mat indexy a/k/X.

Energetické stavy sústavy sú potom dané riešeniami "veľkej Schrodingerovej

rovnice"

Tento formalizmus vychádza sice z prvých princípov,"netahá" sám od seba k po-
ruchovej metóde,ale asi sa s ním bude ťažko pracovať.Ku komplikáciám prispieva
t iež Gaussov zákon,ktorý tu nie je pohybovou rovnicou,ale obmedzením na fyzi-
kálne prípustné stavy sústavy.Predsa však sa mi - bez hlbšej motivácie-zdí,
že tento "nestranný" formalizmus má asi väčšie šance nájsť kľúč k dynamike
QCD pri nízkych energiách ako zvyčajnejšie postupy.

6iZáver_

Súčasná situácia sa äi asi zhrnúť jednoducho.Pri vysokých energiách ja po-
ruchová QCD v súlade s experimentálnymi dátami a hoci ani asymptotická voľ-
nosť,prejavujúca sa poklesom väzbovej konštanty pri vysokých energiách,ani
trojgluónnvá interakcia neboli zatiaľ priamo potvrdené,teória je v te j to ob-
l a s t i vo Vfľmi dobrom stave.

Práce ITEF skupiny poskytujú evidenciu o tom, že ijCD m3že byť tou pravou
teóriou i v oblasti nízkych energií a Monte Carlo modely na mriežke ukazujú
na prítomnosť kvalitatívnych zmien teórie pri :*aste väzbovej konštanty v oblas-
t i nízkych energií.

Zatiaľ ale nebol spravený rozhodujúci krok v chápaní mechanizmu,ktorým
QCD v oblasti nízkych energií pracuje a čakajú tu na ňu t r i okruhy problémov;
uväznenie kvarkov,narušenie chirálnej symetrie a vysvetlenie vlastností had-
rónov.

Na zŕver by som rád poäakoval organizačnému výboru za pozvanie,poslucháčom
za pozornosť a V.äernému,P.Lichardovi,A.Kogovej,S.01ejníkovi a P.Prešnajdero-
vi za mnohé diskuzie o QCD.
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ANTIPROTON-PROTONOvá INTSFt'KCE - NOV? ZDROJ INFORM CÍ O STRUKTUŘE HMOTY

The antlproton-proton intaraction as a new source of information on the
structure of matter
V. Simák
Fyzikální ústav ČSŕV
Na Slovance 2, 180 40 PrslM 6

I . flVOD

Dovolte mi, abych nsjdříve uvedl krátkou zprávu: " Dne 7. července 1981
byly v CERNu zaregistrovány první interakce intiprotonú s protony s energií
540 GeV v těžištovém 3ysténu " /I/. Je to energie, která odpovídá klčackému
urychlovači 145800 GeV (s: 146 TeV = l,5xlO12 eV) se stacionárním terčem. Inte-
rakce o touto energií bylo dosud možné zkoumat jen v kosmickém záření.

Proč máme být touto zprávou vzruäeni, když antiprotony jsou známy od
roku 1956, kdy byly objeveny na BarcŔjl'eyském urychlovači Chambedeinem, se
pokusíme ukázat v této krátkéíf přednágce.

Antiprotony-Diracovy_ antičástice k protonům se v přírodS ve vfitší míře
nevyskytují. Proč je tomu tak, trápí fyziky a astrofyziky celá léta. Teprve
nové představy o vesmíru po "velkém třesku" v čase T < 10 s, kdy vznikaly
částice i antičástioe a všechny interakční síly byly stejně silné, docházelo
v místech s různou koncentrací hmoty (menší než 10 cm) k přechodňm částic
s hmotou ~ 10 GeV. Tyto částice, nezachovávající baryonové číslo, v kombi-
naci s naruSením CP-symetrle mohly způsobit konečnou asymetrii hmoty a anti-
hmoty ve vesmíru. Tyto hypotézy jik víte, vedou k domněnce nestability pro-
tonů, tedy i antiprotonů s rozpadovou dobou — 10 let.

II. ANTIPROTON-PROTONOVá VSTŘÍCNÉ SVAZKY

Symetrie antj.proton-protonových interakcí podobně jako interakcí e*e"
pomohla objevit nové částice (pp-*^S , e+e~-* ĎD,...) i testovat základní
zákony symetrie interakci C, CP, CPT (m= » i p , p p-> ( 'I -• p^*) • (i—* pí"),
... ). Silné interakce, jak vyplývá z pokusů v posledních letech, mají vlast-
nosti podobné elektromagnetickým, kde místo v- -kvant zprostředkují síly mezi
kvarky a antikvarky, z nichž jsou vSechny hadrony (mezony a baryony) složeny,
gluony nesoucí tři základní kvantová čÍ3la (barvy). Podobíte jsko kvarky, tfk .
gluony zůstávají vždy vázané uvnitř had-
ronů a projevují se pauze sekundárně v
tryskách při interakcích s velkou ener-
gií.Ková teorie elektroslabých interak-
cí ukazuje, Že interakce mezi leptony
i kvarky jsou zprostředkovávány vedle
/•-kvant t.zv. "intermediálními bosony"

»t , Z° s velkou hmotou (ny - 79,5 GeV,
m_ - 90 OeV). Právě objev těchto Sástic,
které by se měly produkovat volně, je
jeden z hlavních cílů experimentu "Colli - jQQm

der" Be vstřícnými svazky antlproton- abr ?

proton (obr.l). V obřím kalolimetru

I-
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v mistS intarakce by se Sástice if-, Z registrovaly s účinným prů-

řezem C-=• 2xlO~ 3 3 cm /Z/.

T Interakcíc/i 3 tak vysokou energií bude netnénS podstatné prověřit <mo-

mfilie pozorované v kosmickém záření. Jedna z nich ukazuje, že účinný průřez

v oblasti 100 T«V prudce roste a ukazuje na existenci nové fyziky - ? fyziky

subkvarků. Tato anomálie T tiíchto energiích je podporována snomélními interak-

cemi t.zv. "Centauro" pozorovanými ve velkých detektorech kosmického záření.

V těchto interakcích se rodí okolo sta nabitých částic a 3koro žádné částice

neutrální (obr. 2 ) . Tato nosymatrie

náboje by opát svSdäila pro novou

dynamiku vzniku aástic v oblasti

ufLtraxeiativiBtickvch enargil.

I na tyto otázky brzy naloznsme

odpovSÍ v p?lpravovaných expe-

rimentech typu "Collider".

III. ANIHIUCE

Vra&ne se však nyní
ke klasické fyzice antlproton-
-protonových Int&rakcí, k
ahihilacím. Všimněme si nej-
dFíve analogie s elektron-
-pozltronovými anihilacenl. Y nich dochází k
existují rovněž vázané stavy

anJhilaci n=. ga»e-kvanta

( ť "* 1,2x10 a ) .
- pozitronium : P-j_ - ,3 p ( T l,4xlO~7s),

Právě hledání takovýchto st=>vů v hsdronech -
- birýonium, je nyní hlavním problémem nízkoenergetické anttprotonové fyziky.
Po oej.é ?adS kandidátů na tylto čpstice, teteré byly novými pokusy vyvráceny
se objevují nové- v současné dob£ jsou vo sUavy s bitiot̂ mi M,,,p = 2235-j 50 MeV>

2130±5OMeV, Hf„ - 1895^17 MeV (obr.3) / 5 / .
Tyto stavy předpovídá kvantoví chnomoctyiwitika
jako vázsrá stavy (3q t 3q ) ti(ebo (2q + 2q )
v analogii k mezooúm (q + q ) . Jajich exis-
tence by upřesnila vlastnosti s i l působících
mezi kvarky, zvláště z hlediska potenqiálu.
uvěznujícího kvirky uvnitř hadronů a g hle-
diska výmňny barev. Definitivní odpovää pa
spuštění experimentu ĽEAR, který bude shro-
mažäovst antiprotony s velkou intenzitou
uvnitř vskuového prstene*.

Vlastní anihilace antiprotonů s protony na mezony jsou často prubířskjfm
iramenBM Hodelft i t e o r i í dynaeiikj silných interakcí. Tři nezony (vístně re-
zonancí) v převážné Sástl koncových stavů v anihilacích při nízkých energiích
vedly j iž př«d 13 lety k hypotéze přeskupování kvarků: p (3 q ) + p (3<l)
3 M (q q ) . Při vyäíích snargiích vSak tyto představy byly nedostačující.
Multiplicita sekundárních 5ástlc v anihilacích je jnnohetn vyääí než u ostatních
hadrohových interakcí a 3» velmi podobná multiplicity v anihiTscích elektrpn-
.pozitron na. hadrony. A / .

Oíinný průř«z anihilací klasa velmi rychle s primární eneitgií antlproton^
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e j e roven rozdílu totlálnlch účinných průřezů <3̂ .(p i ) y ^ ^ JÔ = A
Tato rovnost (obr. it) však není nikterak sdůvodněna. Teprve tkounání anlhi lací
pri vysoKýeli energiích prokáže, J e s t l i dynamika interakci p p vzhledem k i n t e -
rakcím vnleniních <[ 1 se v anlhi lacích neprojevuje jinakj neř v 4 ( p p ) . NSkte-
rá experimentální fakta, jako rozdělení mul t ip l io i t , rozdělení podélných im-'
polzů vzniklých mézonů spí Se naznačují, že anihilao* je výsledkem vícenásob-
né interakce kvarků. C

IV. 3KÄLOVÄKÍ

Pravděpodobně d^žledken1 sy-
metrie pp. systénu jo t.zv. r?nnr
škálování. Při vysokýdh ener-
giích < > 1000 GeV) se. v pp
interakcích projevuje jakési
nasycení, které vade V- nazévíb-
Totsti upruměrováných rozdělerf'
některých veličin (n/ <n> ,

P'b /Pc.. -,-) - k l o v á n í .
I zde v pozadí stojí strukturu
.. nekotierentní skládání kvir-
kc(vých interakci Uvnitř hpd-
ranú. AvĚ̂ k ve srážkách pp

50

10
aeot.oi

10
obr.

se, tento efekt projevuje j i ž při energiích v 4 t ž í c h než 20 GeV; rozdSlení mul-
t i p l i c i t sekundárních Částie mé j i í při 2? G«V charakteristické v las tnost i
(n/Pl protonových interakcí s energiami nad 200 GeV. Je známo, že integrova-
ný e last ický účinný prořez GU. (pp) - ^jj, (pp) j i ž při 10 GeV/c prinárnlho
inpulzu. Nové výsledky při mřření elnsticftého r«rptylu uksiují d a l í í relmi
zajímavý efekt. V úhlovém rozdSlení elastického rozptylu pp j e při velmi vy*-
šikých energiích IS1 X> 1000 GeV5 mininum v ob last i t - 1,5 (GdV/c) . U roz-
ptylu pp naopak je při místních enorgiích v i ff/dt několik Biinim (C>rSŕ i '^ŕ
3,9 ) , které při vyšš ích energiích mizí a j i ž při 50 GeV/c je rozdílení
aGVdt ípp} ähoffné s rozdSlením 3 (š'/dt (pp) v ob last i energií JtSH /5/ (obt.
5 ) . Proč tomu tak je bohužel zatím nevíme s rozdílné chování gg interakcí od
pp interakcí p*i vysokých energiích neumíme kvantitativné popsat. Tyto afekty
tcomplikujB JeSte pozorování některých charakterist ik v srážkách pp (napf.
4. ni^j úřlinný prořez podtvriých č á s t i c ; . . . ) , které zůstávají i v ob last i vr t-

mi vysokých energií od pp interakcí odl iřné. Snad dalš í Hxperimqnty nám dají
.Ťasnějíí adpovSS, co Je rsnné äkálování i jeho najružení v pp interakcí cli.

,'J. Í2SK0SL0VEN5Kř tJffíST V ANTIPHOTONOVÄK PROGRAMU

Mslé skupiny fyziky vysokých energií se fcúčastňují experimentv na velkých
urychlovsíich V rápei äirSí mezinárodní spoluoráae. Pro nás Je hlavníto eetrtreo
urychlovač v SflJV Dubna a Oatfevu TyziKy vysokých energií v Serpuohovž. Přesto
se nám (FZff ?SřV) podařilo získat snímky antiprotonových intíratei j iž v roqe
1966 s energií 5*7 GeV, které jsme zkoumali, ve spolupráci a ^Rltom z hlediska
prbdukce K-mezcmu. Jedním z hlavních vvsludkfl tŕto sjiolupréce bylo pjzoriování
v«tsí periferiiSnosti I? a H*" - mezpnů vzhledem. X mezonům f . Tím byly vyloučeny
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dřívgjaí představy o statisticko-termodynamicicé

produkci těžkých íástlc v anihilacích.

Druhým experimentem od r. 1970, kterého

se FZÚ ČSAV a Matematicko fyzikální fakul-

ta KU zúčastnily byla analýza Styřramenných

interakcí pp při 5,7 GeV/c. S velkou sta-

tistikou 60000 interakcí. Velká statis-

tika interakcí dovolila zpřesnění dosud jed-

noduchých představ anihilace na 5 ľ , produkce

Á - izobaiy a výměnných model & v kvazidvou-

částicových reakcích typu pp -• a** A** .

Později byl tento soubor čtyřramenných inte-

rakcí doplněn o Šesti a dvouramenné interakce,

změřené rovněž v ÍSSR na inkluzivní soubor,

kterýlumožnil získat některé obecné charakte-

ristiky (korelace mezi částicemi,charakteris-

tiky multiplicit, ...) anlhilací při 5,7 GeV. Dodne3 tyto interakce slouží j?-

ko základ pro experimentální práce ve fyzice mnoha äástic i pro prověřování

modelů interakcí hadronů.

Na základě předcházejících zkušeností s pp interakcemi byl ve spolupráci

s F2Ú ČSAV, MFF KU, flSF 3AV Košice v roce 1972 navržen experiment s antlprotony

22 GeV pro urychlovač v Serpuohově. Po jeho schválení se k němu připojily labo-

ratoře : SÚJV -Dubna, Universita rDilisi, ITEF, FIAN, MGU Moskva, Ílma-rtg

a Universita Helsinki. Experiment byl realizován a celá řada výsledků získaná

v rámci této nezinárodní kolaboracv je 3tíle publikována v časopisech i na me-

zinárodních konferencích. Je to zásluhou právě této aktivity, íe se v CSSR

konaly mezinárodní konference o antiprotonových interakcích lo dynamice mnoha-

časticových procesů při vysokých energiích. Kezi nejdůležitější výsledky ex-

perimentů patří: potvrzení ranného Skálovíní multiplicit, nábojová asymetrip

ve spektrech sekundárních částic vzrůstající při velkých příčných impulzech,(oir.6)

pozorování interferenčních efektů stejně nabitých J*-mezonů a v poslední dob?

je to především objev polarizace <J*-mezonů v anlhllacích. Ukazuje se, že

v anihilacích pp při 5,7 GeV i 22,4 GeV je spin f*-mezonů orientován v ro-

vině produkce f'-mezonů /6/ (obr.7).

* . . • • • J \ . Nota ť ebr.T
•as -<u -02 o a? M OB
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V 4alší grácl so předpokládá] pokračování fyziky anihil^cí na interakcích
aiítideUteron-deut«roni Úplná anihilade ďd systému na mez ony zatím nebyl* pozo-
rována. Domníváme se proto, že zkoumání takovéhoto procssn pro něž se teoret ickí
předpovSdi účinného'průřezu velmi, l l ä í , nám umožní zkoumat anihJlace váxanýeh
stevfi V analogii 3 anlhilacemi antikvarků v ttadronových intarakcích,

VI. BU3OUCÍ UHÍCHtOVÍÍS PTZIKY VYSOKÝCH ENERQIl

Nové sjednocovací teorie, ukazují na možnosti apojení väech znaných druhů
interakcí (elektromagnetické, slabé, s i lné, gravitační) v jednotnou t e o r i i .
Ha té to oest i se předpokládají nškteré částice s vlestnostmJ, doaud nepotorova-
nými(např. 1eptokvarky, Higgsovy bosony,, . . ) . Teprve interakce ijástic s ul tra -
relativistickými energiemi mohou upřesnit strukturu hmoty v oblasti menSí než
l<3>l5cra. T«prv« potom •« ukáže, zda kvarky a leptony jak je znáne z dosavadních
experimentů, jsou elementárními částicemi, nebo jsou opSt složené z Jakýchsi
.aperkvarků, preonů.

Informace, které se získávají z klasických urychlovačů se stacionárním t e r -
čem mají výhodu svazků s velkými intenzitami čás t ic . To umožňuje pozorovat
řídké interakce jakými jsou například interaioe s prpdukcí pôvabných č á s t i c .
Dalží výhodou těchto urych.loYs.ii j e možnost zkoumat srážky částic ca polarizo-
vaných terčích a tak zj išíovat spinovou strukturu interakcí . Prosto v plátnech
budoucích urychlovačů zůstávají dpSt klasicicé urychlovače hqdronn.

Při získávání energie' srážky se však v poslední době ukázala najectoidnájší
cest3 se vstřícnými svazky, Relativistická kinematika dovoluje v

lrftesakcích vstřícných svazků pokrýt energStlcKoT BRálU doS^pipnou ttastld jen v
kesmiokém záření. Ukázala se rovněž možnost využít Jednoho a téhož Urychlova-
čového pratenqe k současnému urychlování částic 1 ant lčás t ic . Proto seaäá, Že
nejv5t~í perspektivu v- nové genorasi urychlovačů mají urychlovala ss vstřícnými
svazky.

Základní infprmape o struktuře elementárních Částiq a Jejich Interakcích
dosiáváme nyní z tleiitroD-pozltrdnových srážek. Vzhlodem k. tomu, že ai ektron
Je jednodušší obj«kt než proton, mají zííkanl informpoe v leptonových srážkách
fundanlentáj-nějšl cnprakter. fVqto se v 'buďcucích pláňach dává přednost urycn-
lovač^m elektron-pozitron (např. IEP),nebo urychlovačem, které kombinují sráž-
ky leptonii s h?dronem. Protože uvnitř hadront vedle kvarků Jsou i gluony, je
třeba pokfačoDit v. programech hadronovýoh urychlpvafift, neboť pouze ty nám .mohou
dát informace o přímých srážkách gluon-gluon, I zde se do oblasti vysokých ener-
g i í dostáváme společných urychlováním antiprotonft s protony v jednom urychlova-
cím prstenci ^uryehlovaěe typu Coll ider),

Vedle vl»stních urychlovačů se y centrech fyziky vysokých energií rozvíjí
náročná technologie, která často nachází použiti i v jiných oblastech v6dy n
techniky. Ha obr. S jaou schematicky znázorněny současná i hudoucí urychlovače
částia s energiemi nad 10 GeV. Výstavba urychlovpčů částic s vysokou energii,
jak uHazuJe ol?r. 6 je systematicky pxánoYána až ao roku 200U /7/.
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OD EINSTEINOVA SJEDNOCOVÁNÍ FUNDAMENTÁLNÍCH INTERAKCÍ K SOUSASNÍM

SUPEŔGRAVITAČNÍM TEORIÍM

From Ein3tain'a unification of fundamental interactions to the present

supergravitation theories

J.Niederle

Fyzikální Ostav ČSAV

Na Slovance 2, 18040 Praha 8

1. Principy a základní představy

Současné teorie elementárních částic vycházejí z několika základních principů

a představ. První princip charakterizoval Yang 3lovy "symetrie diktuje interak-

ee". Tím měl na mysli pronikavou změnu, ke které došlo ve využití symetrií dík

Hermannu llinkowském na začátku našeho století. Do Minkowského byl totiž obvyklý

následující postup: nejdř've bylo provedeno experimentální pozorování jistého

jevu, pak byla určena rovn^e, které pozorovaný jev popisovala a konečně byla

stanovene symetrie rovnice, t.j. nalezeny transformace, kt«ré ponechávaly tvar

rovnice beze změn (příklad: experimentální pozorování elektromagnetických jevů

_>. odvození Maxwellových rovnic -*• určení jejich symetrie). Minkowski a po něm

Einstein byli první, kdo obrátili tento postup. Jako výchozí postulovali syme-

trii, k ní potom našli rovnice, které bylý vůči ní invariantní(neměnily tvir)

a nakonec odvodili předpovědi plynoucí z rovnic k experimentálnímu ověření.

Tento postup, v němž symetrie určuje interekce částic, se velmi osvědčil a je

pro současné teorie elemntérních částic typický.

Další základní princip hlásá, že teorie elementárních částic máme budovat v

rámci kvantové teorie polí, přičemž teorie popisující různé interakce máme

sjednocovat ve fundamentálnější teorii a to tak, aby původní teorie nakonec

byly pouze jejími různými projevy. Realizovat tento progrqm např. v roce 1936

znamenalo sjednotit jediné tehdejší teorie pole - líaxwellovu elektrodynamiku

a obecnou relativitu. O to usiloval předevéím Einstein. Ke sjednocení obou

teorií mělo dojít zavedením metrického tenzoru 8JJN, jehož symetrická část měla

být obvyklým metrickým tenzorem Bftv teorie gravitace a antiaymetrická část

tenzorem olektromag. pole F,,v. Avšak Sinatein neuspěly i když se tímto problémem

zabýval až do avé .smrti, tedy více než 20 let. Svojí posedlostí však způsobil,

že ae o problematiku začala zajímat řada nejpřednějších matematiků té doby -

Tullio Levi-Civita, Elie Cartan, Hermann Weyl a další. Jim pak vděčíme za zro-

zení matematického aparátu tzv. kalibračních teorií, které jaou základem sou-

časných teoretických úvah o mikrosvete. Přesněji řečeno v roce 1918 vyslovil

Weyl myšlenku, že elektrodynamiku můžeme dostat z požadavku invariance teorie

vůči ákélování, t.j. vůči transformacím, při nichž, při změně souřadnic

Tak např. eleKtrodynamika, jak uvidíme, může být odvozena z požadavku

invariantnosti teorie vůči jistým lokálním fázovým tranaformacím.
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se pole y> transformuje podle předpisu

f -> f + fy+Sf,)?)^- (2>

Veličinu S^ Weyl totiž ztotožnil se čtyřpotenciálem elektromagnetického pole

A„ (protože S., má stejný počet komponent jako A., a v podrobnější fyzikální

teorii se objevuje ve tvaru rot S^ ). Ukázalo se však, že WeylovS' hypotéza

není správnáta proto upadla v zapomenutí. Nový obrat nastal až po zrození

kvantové mechaniky. Ma základě Fockova postřehu, že klasické hybnosti systému

interagujiciho s elektromagnetickým polem

C 4 )

) odpovídá
nýbrž jako

odpovídá v kvantové formulaci hybnost

vyslovil v rooe 1927 Fritz London domněnku, že veličina ( T^ - ̂»

veličině ( ?h + S^) v (2) a tedy, že S,„ nemáme interpretovat jako

-ieA^/fic. Výskyt imaginární jednotky v Londonově přiřazení má dalekosáhlé dů-

sledky. Pole f se při změně (1) totiž neákéluje, ale je podrobeno změně fáze

<p _• e'£4"*
ľ p (5)

(nebot infinitesimální transformace i-r^Ajbf* ••• generuje transformaci

exp(- teApdrffa)) a t d t Ial£ s e nakonec elektrodynamika stává první kalibrační

teorií, avšak charakterizovanou nikoliv Stolováním, ale změnou fáze. i»lsí kali-

brační teorii s komplikovanější fází (s transformacemi s nekomutativní Lieovy

grupy SU(2)) vytvořili ltan« a Lilia v roce 1957. Ta se stala odrazovým mastkem

kalibračních teorií v současné době.Poznamenejme však, že kalibrační teorie

jsou schopny popisovat reálnější fyzikální situace teprve .ve spojení s dalSími

teoretickými prostředky(např. s mechanismem tzv. spontánního narušeni symetrie).

Třetí základní princip typický pro současné teorie elementárních částic

zdůrazňuje Olohu matematických metod při formování těchto teorií. Tak současné

přístupy vedle experimentu ho. j ně využívají metod moderní geometrie s fibrovanyni

prostory a kohomologií (takže kalibrační pole je prostě konexí, Diracovy mono-

poly jistými Chernovými čísly apoa.) a graduované algebraické struktury.

Moderní teorie elementárních částic vycházejí z jedné ze dvou "filoaofií":

i_) Nejelementárnějšími částicemi hmoty jsou kvarky R lep t ony popaaná (re norma-

lizovitelnými) kalibračními teoriemi s bezrozmirnými parametry. Přitom symetrie

těchto teorii se s růstem energie zvyšuje (spontánní narušení symetrie se

snímá)

i_i_)iÍRŽdá oblast energií má své elementární Částice. Tak pro oblast energii do

200 GeV jsou elementární kvarky a leptony, pro energie do 10 'OeV tzv. preony.

vzhledem k nimž kvarky a leptony jsou složené, pro dalSÍ energetickou oblast

jsou elementárními částicemi prepreonv atd. Přitom pro každou oblast energií

existuje efektivní lagrangián, jehož symetrie může s růstem energie i kleaat.

t) Weyl nazval svoji myšlenku nejdříve "Masatab Invarianz", později "Eich-Inva-

rianz", což bylo nepříliš ěťastně do angličtiny přeloženo jako kalibrační

(rauge) a nikoliv fázová invariance.

+) Nqpř. obecná relativita je ekvivalentní kalibrační teorii invariantní vůči

Poincaréovi grupě transformací spontánně narušené az do Lorentzovy grupy
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2. Supergravitačni teorie

Supergravitačni teorie jsou kalibrační teorie pomocí nichž ae snař.íme sjednotit

všechny známé interakce elementárních čáatic(tj. silné, elektromagnstické, slabé

a gravitační) na základě dříve uvedených principů a představ, "tyto teorie dávají

smysluplné otázky v oblastech (1- ÍO1^) GeV a v intervalech 110"^ - 1O" 4 4' sec.

OBOU to teorie, které se pokouší řešit nejnáročnější problémypopisu mikrosveta.

Tak j^ko gravitační náboj mé v Einsteinově gravitační teorii původ v křivosti

prostoročasu, měly by i náboje v supergravitačních teoriích svij počátek v geo-

metrii a struktuře zobecněného prostoročasu. Tím tyto teorie připomínají teorii

elektromagnetických a gravitačních interakcí Kaluzy a Kleina z dvacátých let.

V Ksluzově-Kleinově teorii je totiž elektrický náboj spojován s S.s^ořkou hybnosti

v pětirozměrném prostoru se strukturou I V S , kde M 4 je Minkowského prostor a

S^e kruh o rozměru úměrném gravitační koastantě, tedy velikosti asi 10 ^em.
A

V Kaluzově-Kleinově teorii je zaveden metrický tenzor

v němž g
^

U,N = 0,1,2,3,5
-1 1| fj.it = 0,1,2,3 ,

je obvyklý metrický tenzor v Minkowském prostoru a gc„ je ztotožněn

(6)

a čtyřpotenciálem elektromagnetického pole A... Za předpokladu, že

visí na souřadnici x,- je akce Kaluzovy-Kleinovy teorie
L

nezá-

(7)

rovna součtu akcí Einsteinovy a Maxwellovy teorie. Proti Kaluzově-Kleinově teorii

existuje řada námitek. Einstein například neviděl,jak bychom mohli takovou

teorii rozšířit, aby i další hmota, obzvláště spinorová, měla svůj prapůvod

v geometrii. Ještě ostřejši byly námitky Paulino . Podle něj jsou v Kaluzově-

Kleinově teorii elektromagnetism a gravitace od sebe odděleny jako olej a voda,

nabité částice s poločiselným spinem musí mít hmotnost asi 10 °GeV a nabité části-

ce nést nenulový dipólový moment, který narušuje invariantnost teorie vůči paritě

P a Sašové inverzi T.K tomu snad jen poznamenejme, že Einsteinovu námitku je mož-

no vyřešit rozšířením Minkowského prostroSasu na aupTprostor, který je obecně

zakřivený a má navíc daláí rozměry a to spinorového charakteru.Po objevení neza-

chování P,CP a T invariance v některých interakcích a po uvažování částic gigantic-

kých hmotností i Pauliovy nímitky nejsou tak ostré,jako v roce 1933. Poznamenejme

ještě, že v nedávné práci Wittena {2J bylo zkoumáno,kolika rozměrný by minimálně

musel být prostor Kaluzovy-Kleinovy teorie, které by sjednocovala všechny známé

interakce částic (3 vnitřní symetrii SU(3)x SU(2)x U(l)) a že výsledek- jedenácti-

rozmčrný- je totéž, co nalezli Cremner, Scherk a Julia ve své rozáířené supergra-

vitafiní teorii.Ale vratme se opět k supergravitačním teoriím.

Strukturálně jsou supergravitační teorie kalibračními teoriemi invariantními

vůči lokálním transformacím s generátory, které tvoří algebry zvláštního typu.

Jsou to totiž algebry, které obsahují jako své podalgebry algebry prostoročasových

transformací (tedy např. Poincaréovu nebo de Sitterovu nebo konformní algebru) a

navíc ještě generátory, jež mezi sebou splňují antikomutační relace. Přesnou defi-

nici těchto algeber může čtenář nalézt např. v C5J. Zde si jen pro ilustraci uve-

deme nejjednodušší takovou algebru, tzv. algebru prosté auperaymetrie. Tato algebra

obsahuje pouze generátory Lorentzovýeh transformací M^y a translací P^ a čtyři ge-

nerátory (^nového typu. Přitom generátory M ^ a P̂ , splňují známé komutační relace
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Poinoaréovy algebry

a peneritory
' p f J " *••
splňují s

O,

komutační relace

[Pť , Q«] = o,
gle mezi sebou antikomutační relace

(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

Zde Q = Q+j., a ^ --'xLtf.iA; M.»= CUZ.3, *,«„ (j,,; = (- <,+ i, ti. * <).
Z relací (8)-(13) plyne řada vlastností algebry prosté symetrie. 'íak z (ll)napŕ.

vidíme, že Q Ä se transformují vůči Lorentzovým transformacím jako spinory; trans-

formují tedy (pokud tuto algebru realizujeme v prostoru polí) tenzorová pole na

spinorová a naopak. Z (11)-(13) též plyne, že v ireducibilní reprezentaci (multi-

pletu) algebry proaté supersymetrie musí mít všechny částice stejnou hmotnost,

avšak vzhledem ke spinu se sdružují do dvojic se spinem (J, J+4-) 'anebo (J, J- j-).

Požadováním invariance teorie vůči lokálním (tj. závislým ns x ) tranforma-

clm s generátory splňujícími algebru prosté supersymetrie odvodili v roce 1976

Freedman, van Nieuwenhuizen a Ferrara a Deser s Zuminem první a nejjednodušší

supergravitační teorii. Tato prostá supergravitace obsahuje sice jen grav-itařní

pole interagující s jedním Karitovým-Schwigerovým polem polem (tj. polem majícím

spin 3/2), ale už i tak má z hlediska kvantové teorie pole dvě přednosti. Je

totiž první kvantovou teorií pole popisující konzistentním způsobem fiaritovo-

Schwingerovo pole v interakci s jiným polem (v dřívějších teoriích Dyl popis

akauzélní) a má lepáí renormalizaíní vlastnosti (příspěvky Feynmannových diapramů

s jednou a dvěma smyčkami jsou totiž v prosté supergravitaci konečné, zatím co

v obvyklé teorii gravitačního pole interagujícího s polem o spinu 0,^ , 1 jsou

nekonečné). Na druhé straně prostá supergravitace je opravdu minimální supergra-

vitační teorií, tikže neobsahuje pole leptonů, kvarků apod. V poslední době byly

proto studovány další varianty supergravitacnich teorii, které jsou fyzikálně

bohatší. Vycházelo se přitom z různých algeber supersymetrií,které máme k dispo-

zici v rámci klasifikací těchto algeber. Omezíme-li se v algebře prostoročasu na

Toincaréovu ilgebru, ukazuje se , že nemáme mnoho možností. Takové algebry mohou

narozdíl od algebry prosté supersymetrie obsahovat (") generátorů grupy vnitřních

symetrií SC(n) a 4n spinorových generátorů 3 J, j=l,...,n, jež přísluší vektorové

reprezentaci grupy S0(n). Ireducibilní reprezentace těchto tzv. rozšířených

supersymetrických algeber mají mnohem bohatší strukturu. Jestliže předpokládáme,

že pole s nejvyšším spinem v naší teorii je pole gravitační (mající spin 2), pak

grupa vnitřních symetrií S0(n) je omezena na n = 1,...,8.Jestliže grupa transfor-

mací S0(n) působí ve všech světobodech stejně, pak např. algebra rozšířené super-

symtrie a největší grupou vnitřních symetrií S0(8) obsahuje ve své ireducibilní

reprezentaci jedno pole gravitační, osm poli Karity-Schwingera, 28 vektorových

poli, 56 spinorových polí se spinem 1/2 a 70 skalárních poli. Ukazuje se, že

přesto, že S0(8)-aupergravitažni teória obsahuje nadměrný počet polí, neobsahuje

pole některých známých částic (např.mionu). lato potíž je v současné době řešena

tím, že S0(8)-supergravitační teorii interpretujeme jako teorii preonů, v níž

obvyklé částice ( a tedy i ty,které se drive v multipleteoh nevyskytovaly)

jsou nikoliv elementární, ale složené. Další výsledky dosažené při. studiu roz-

šířených supergravitacnich teorií v nedávné době můžeme shrnout aai takto (podrob-

nosti viz např.A/):
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i) Ukázalo se (Cremmer,Scherk, Julia), že SO(n)-supergravitační teorie v čtyŕ-

rozmgrném prostoročasu jaou:pro n = 2 ekvivalentní supergravitační.teorii

s n=l v žestirozměrném prostoru; pro n=4 ekvivalentní supergravitační teorii

s n=l v děse t irozměrněm prostoru; pro n=8 ekvivalentní au pergravitační teorii

s n=l v .jedenácti rozměrném prostorul

H_)Byla nalezena "skryta" symetrie supergravitačních teorií, které je větší než

příslušné SO(n). Konkrétně E ? (na hmotové s'upoe) a až SU(8) (mimo hmotovou

slupku). Výsledky i) a ii) podstatně zjednodušují studium rozšířených supergra-

vitačnlch teorií.

iii)Z hlediska renorinalizačnich vlastnosti byly studovány tři typy nekonečen a to:

- S-maticovýeh elercentůtna hmotové slupce). Zde bylo ukázáno, že feynmanovy

diagramy v SO(n), ni 8 , supergravitičních teoriích , které obsahují jednu

smyčku jsou konečné a patrně i diagramy se dvěma smyčkami,

tzv. K'angových-Millsových rozšířených supergravitačních teorií<Tyto teorie

jsou 50(n)-rozšířenými supergravitačními teoriemi, v nichž SO(n) trsnafor-

mace mají lokální charakter. Nejdříve bylo ukázáno, že tyto teorie jsou

opravdu možné (explicitně do n=5) H pak bylo dokázána řada závažných výaled-

ku pro velikosti příspěvků jejich Feynmannvých diagramů. Tak pro SO(4)-

Yang-íviillsovu supergrmvitační teorii dnes víme , že funkce fifa) zmíněná
. .__ i ý

v Pišutově referátu je rovna nule pro diagramy až se třemi smyčkami i nožná

i pro aiagrami vyésích řádů! Pro S0(n)-Xangovy-Mill3Ovy teorie s n=ž,6,7,S

dnes víme, že funkoe fiui) je rovna nule alesporí pro Feynmanovy diagramy

s jednou nmyčkou-

" Eulerova typu. Bylo dokázáno, že Eulerova nekonečna ve reynuanovych diagra-

mech s jednou smyčkou se nevyskytuji v teoriích s n>3.

iv) Veliké lišili je též věnováno geometrizaci aupergravitafiních teorií. Haše zna-

losti se rozšířily hlavně pokud jde o topologické a analytické vlastnosti

superprostorů . Ukazuje se, že redukce nadbytečnýsh polí v supergravitačních

teoriích úzce souvisí a požadavkem annlytičnosti superpolí definovaných na

příslušných superprostorech.

v) Značného pokroku bylo dosaženo i v nalezení experimentálně ovčřitelnýcn

předpovědí. Přímé teaty supergravitačnich teorií jsou založeny na objevení

nových čé3tic, které by podle suFcrgravitačních teorií měly existovat a na

jejich nezvyklých interakcích. Jak jsme již říkali na začátku, pro auperpra-

vitační teorie je charakteristické, že se v nich částice musí vyskytovat

v jistých párech i tak známé částice dostávají v supergravitačních teoriích

své "průvodce" (např. graviton gravitino - částici se spinem 3/2, f̂ ravitino

tzv. gravifoton - čágtici se spinem 1 atd.). Přímé testy supergraitačních

teorií tedy spočívají v objevení těchto nových částic, což je podle některých

autorů reálné i při poměrně nízkých energiích (200 GeV) nebo v pozorování

jimi způsobených anomálií . v tomto směru je asi nejpozoruhodnější Scherkova

předpověď existence možné antigravitační síly, která by mohla způsobovat od-

chylkyANewtonova gravitačního zákona na vzdálenostech asi(10
2- lO^Jm (antigra-

vitační sila by byla krátkého dosahu , způsobena existencí gravifotonu a odpu-

divého charakteru mezi částicemi s nenulovou hmotností)."Laboratoří"pro testy s

energií nad 10 GeV je v nejbližších desetiletí patrně jen kosmologie. Při

jejím využití vsak bude dobré mít na paměti Lsndauova slova "kosmologové se

často mýlí, ale zřídka pochybují".
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Souhrnč tedy můžeme říci, že super£ravit9Íní teorie:

1* představují nejlogičtější pokusy o sjednocení všech fundamentálních interakcí

elementárních částic

£• jaou velmi atraktivními kvantovými teoriemi polí z hlediska teorie renormaliza-

cí, popisu částic a vyšším spinem i možností přecnodů mezi fermiony a boaony

3. neJ30u zatím experimentálně potvrzeny

4_. poskytuji nové představy o prostoročasu, mikrosvete i raných etapách vesmíru

5. stimulují rozvoj nových matematických metod a struktur.
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JADEBHX FYZIKA V ČSSR V UPLYHULÝCH PĚTI LETECH A JEJÍ PERSPEKTIVY

The nuclear physics in Czechoslovakia - last five years and outlook

J. Čajko, J. Tuček, M. Vlnduäka

Ústav jaderné fyziky ČSAV

250 68 Řež u Prahy

Práce v jaderná fyzice prováděné v ČSSR za období let 1976-60 na desítce aka-

demických a vysokoškolských vědeckých pracoviät tvořily náplň jednoho z hlavních

úkolů státního plánu základního výzkumu. V souladu se světovými trendy i národo-

hospodářskými aspekty byly zaměřeny na ty oblasti fyziky atomového jádra,v nichž

se mohly nejefektivněji uplatnit lidská a materiálně technické kapacity čs. vě-

decko výzkumné základny a účinně využít možnosti mezinárodní vědecké spolupráce,

zejména se Spojeným ústavem Jaderných výzkumů v Dubne. Jejich příspěvek se odrá-

ží v dalším prohloubení poznatků o struktuře jader a zákonitostech jaderných pře-

měn, v rozpracování nových experimentálních a teoretických postupů k získávání

nových informací o mikrostruktuře hmoty, ale i v bezprostředním využití ve spo-

lečenské praxi. V článku se podává stručný přehled některých vybraných výsledků

a naznačují se dalSí trendy rozvoje žs. jaderné fyziky.

1. Teoretická jaderná fyzika

Struktura lehkých jader byla studována pomocí přístupů, ve kterých je jeStě

dostatečně zřejmá souvislost s prvními principy: tento postup umožnil získávat

informace o nukleon-nukleonové interakci, o excitacích jaderné hmoty a ověřovat

modely pro vícečásticová systémy.

Metodou hypersférických funkcí byly prozkoumány souvislosti mezi globálními

charakteristikami lehkých jader a strukturou kolektivních jionopólových excitací

/1/. Zavedením souřadnice hyperpoloměru v plně mikroskopickém mobelu byl zefek-

tivněn popis oscilací se stlačováním a roztahováním Jaderné hmoty, vypočteny

energie monopolových excitací a stanoveny jaderné efektivní síly a jaderná stla-

čitelnost K; porovnání teoretických výpočtů o posledními experimentálními údaji

ukazuje, že K • 200 MeV. V řešení mnohonukleonovéno problému v rámci teorie Bru-

ecknerovy-Setheovy-Goldstoneovy byla vypracována nová metoda výpočtu matice re-

akce v oscilátorové bázi, vypočtena vazební energie, poloměr a tvarový faktor

jádra 4He /2/. Zjednodušená metoda byla aplikována na jádra- 8Be, 1 2C a 1 S 0 .

Teorie deformovaných Jader byla obohacena o stanovení vlivu zbytkových inter-

akcí (Coriolisovy, AN>2 a fonon-fononové) na ntrukturu a vlastnosti lichých de-

formovaných Jader a pro potřebu modelových výpočtů byla prozkoumána hexadekapo-

lární deformace jader v oblasti vzácných zemin ("if,

V předrovnovážném excitonovém modelu jaderných reaiccí byly studovány více-

stupňové proceey. Model byl rozšířen a zdokonalen zahrnutím emise sekundárních

částic, kvant/ a novým přístupem k emisi částic x /i/.

Intermediální jaderná fyzika poskytla nové údaje pro ověřování modelů elemen-

tárních částic a pro hlubíí poznání struktury jádra. Byla zkoumána role axiálních

sezónových proudů v Jaderné fyzice: teorie byla rozvinuta započt«ním nenulových

hybností vyměňovaných mezonů a ověřsna při studiu reakce /U~+ d -»• 2n + y% /5/.

Teorie pružného a nepružného rozptylu mezonů Ti na lehkých jádrech (založená na

optickém modelu • modelu vázaných kanálů) byla zdokonalena zavedením efektů galfc-
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leovaké invariance a tenzorových sil v mnohonásobném rozptylu /6/. Výpočty byly

používány při analýze experimentálních dat získaných ve SÚJV Dubna. Vznik, átruk-

tura a rozpad lehkých hyperjader p-alupky byl počítán v tranelačně invariantním

slupkovém modelu a detailně aplikován na hyperjádro ̂ Li, kde byla vysvětlena ex-

citační funkce a popsán původ hyperjaderných kvant If a energií 1,1 MeV /7/.

Při studiu nukleon-antinukleonových interakcí byl vyřeěen problém vázaných stavů

systému Híf v Bryanově-Phillipsově potenciálu /8/ a otevřena nová možnost studia

silných interakcí.

Významný příspěvek v rozvoji teoretických metod představuje originální zformu-

lování rekurentní reprezentace operátoru rezolventy, které umožnilo zobecnit pře-

dešlé metody a rozpracovat metody nové a aplikovat je k novým řešením lineárních

rovnic ve fyzice - integrálních (Lippmannovy-Schwingerovy, či Bruecknerovy) i di-

ferenciálních (Schrodingerovy, Kleinovy-Gordonovy, Paulino a j.) /9/. Navržený

formalizmus znaaená zefektivnění matematických popisů mnoha problémů v teorii a-

tomového jádra a elementárních částic.

2. Jaderná spektroskopie

Experimentální výzkum struktury atomových jader metodami jaderné spektroskopie

se v uplynulém období v ČSSR rozvíjel ve třech směrech: a) jaderná spektroskopie

na svazku nabitých částic, b) studium rozpadu jader vzdálených od pásu stability

beta, c) speciální metody spektroskopie 3* a li .

V ÚJP ČSAV byla vybudována experimentální základna, rozpracována a poprvé v

ČSSR úspěšně použita metoda Jaderné spektroskopie na svazku urychlovače. Z

reakcí (^He, xnčr) byly získány nové údaje o vlastnostech jaderných stavů s rela-

tivně vysokými spiny a vysokými excitačními energiemi pro jádra různých typů:

sférická ( 8 9Nb, 2 0 9 A t ) , z přechodové oblasti ( 1 9 7T1), i deformovaná ( 1 5 9Ho,
1 8 1 R e ) . Experimentální údaje (excitační funkce a úhlové rozdělení záření Ir , doby

života vzbuzených stavů a j.) a jejich teoretické zpracování přispěly k upřesnění

modelových představ o jádrech s několika nukleony vně uzavřených slupek /10/.

Široký soubor údajů o kvantových charakteristikách a struktuře neutronodefi-

citních jader radioaktivních izotopů s krátkými dobami života byl získán ve spo-

lupráci s Dubnou na programu JASHAPP /11/. Bylo objeveno 10 nových izotopů erbia,

ytterbia a lutecia, upřeněna rozpadová schemata a rozšířena systematika řady sle-

dovaných jader.

Ve spolupráci řady čs. vědeckých pracoviät, zejména z vysokých škol se Sl5jV

Dubna byl rovněž realizován program SPIH zaměřený na získávání a využití oriento-

vaných jader při výzkumu jaderné struktury a v atomové fyzice /12/. Bylo postave--

no unikátní experimentální zařízení pro dosahování teplot ~ 1 0 mK ve stacionárním

režimu, aparatura pro měření úhlového rozdělení záření !ŕ a vypracována technolo-

gie přípravy radioaktivních vzorků. Změření směrové a teplotní závislosti emise

kvant if- orientovaných jader řady izotopů vzácných zemin poskytlo obBáhlou fyzi-

kální informaci o struktuře vzbuzených stavů, charakteristikách záření # , magne-

tických momentech základních stavů a parametrech hyperjemné interakce orientova-

ných jader v matricích (Gd.Fe).

Při výzkumu vnitřní konverze záření X byly změřeny přesné intenzity konverž-
109 12S 199 *

nich čar přechodů v Ag, JTe a Hg a vypracována nová metoda výpočtů kon-

verzníph koeficientů na väeeh slupkách izolovaných atomů s použitím Hartreeho-

Pockova modelu /13/.
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K pochopení významu procesů vyšších řádů při jaderných přeměnách byl zaměřen

výzkum tvorby párů e~e+

p j

(2*1Ara a 2 3 9Pu)při rozpadu «

změřené hodnoty EC//3* pro jádra 2 6A1, 3 6C1, 5 7Co

i fi (J P) /14/. Precizně

Zn (a jejich diskrepance B

teoretickými výsledky) potvrzují příspěvek proudů druhé třídy v rozpadu ji .

3. Jaderné reakce s nabitými částicemi

Experimentální základny ÚJF ČSAV na počátku uplynulého pětiletí (cyklotronu

U-120, VdG urychlovače, mnohoúhlového magnetického analyzátoru produktů jaderných

reakcí, automatické prohlížečky nukleárních desek a j.) a rozpracovaných origi-

nálních postupů (např. metody relativní kalibrace spekter) bylo efektivně využito

rovněž ke studiu struktury jader pomocí přímých jaderných reakcí (d,p) při ener-

gii deuteronů 12,3 MeV /15/ a v subcoulombické oblasti energií 1,1 - 3,2 MeV /16/

S vysokou přesností (lepší než 1 koV) stanovení energie reakce a energií vzbuze-

ných stavů jader byla změřena a analyzována spektra protonů z reakcí Cl(d,p)

a 3 6S(d,p) 3 7S a určeno 10 nových hladin jádra 3 6C1 a 16 hladin 3 7 S . V subcoulom-

bické oblasti energií soubor experimentálních údajů o exitačních funkcích 27 pro-

tonových grup reakce Si(d,p) Si potvrdil oprávněnost Erlcsonovy fluktuační te-

orie pro popis dané reakce a výjimkou některých energií, kdy se uplatňuje proces

předčasného rozpadu složeného jádra v důsledku excitace "vstupních" stavů.

Studium vlastností deformovaných jader na MFF UK bylo zaměřeno na určení

struktury stavů buzených v reakcích s přenosem jednoho nukleonu (d,p), (d,t),

(t, et) a nepružným rozptylem deuteronů (d,ď). Analýzy experimentálních výsledků

výzkumu těchto procesů přispěly k vysvětlení vlivu zbytkových interakcí (Corioli-

aovy, párové, multipolární a d.) na strukturu kolektivních stavů střednětěžkých

a těžkých jader {^'^Oi,^ • 1 é 3 D y ,
1 6 7

E r ,
1 6 e R e , 2 3 3 - 2 3 5 U a j.) /17/.

4. Neutronová fyzika

Velké toky netronů získávané z reaktoru WR-S (ÚJV Řež) jaou efektivně využí-

yány ke studiu reakcí (n,,j* ), (n,at ), štěpení těžkých jader a výzkumu neutrono-

optiokých jevů v uspořádaných strukturách.

Výskum reakcí (n,f ) a termálními neutrony byl v posledním období zaměřen na

jádra a A ~ 140, kde v dané oblasti energií neutronů se očekává maximální příspě-

vek přímého procesu v mechanizmu radiačního záchytu. Údaje z reakcí Te(n,d*),
1 2 8Te(n,á*) a 13OTe(n,J* ) /18/ prokázaly vysokou korelaci parciálních radiařních

Šířek přechodů E1 se spektroskopickými faktory z (d,p) reakce, což je v rozporu

s teoretickými závěry založenými na statistickém modelu. Existuje však přesvědči-

vá shoda mezi experimentálními a teoretickými hodnotami (vypočtenými podle Lane-

ova a Lynneovb modelu) parciálních průřezů. Svědčí to o dominantním příspěvku

přímých procesů v těchto reakcích (mechanizmus složeného jádra se prakticky neu-

platňuje). Spolupráce Ss. fyziků se StfjV a využití impulsního reaktoru IBR-30

umožnily studovat radiační záchyt také na svazku rezonančních neutronů. Zpraco-

vání experimentálních údajů získaných aa jádrech 1 7 1 > 1 7 3 Y b , 1 5 2 - 1 5 4 » 1 5 6 G d , i 6 7 E r

a 1 8'Ee poskytlo řadu nových informaci o struktuře rezonancí i o mechanizmu ra-

diačniho záchytu /19/. Výsledky potvrdily platnost kvazičásticově fononové Solo-

vjevovy teorie.

Ha svazku neutronů s energií 2 keV byla prozkoumána reakce Sm(n,ot )1<MNd;

získané výsledky potvrzují, že pro popis reakcí (n,« ) je statistický model dosud

plní vyhovující /20/. Rozpracování vlastní metody a zkonstruování citlivého spek-

trometru v tfPB UK v Bratislavě umožnilo změřit velmi malé hodnoty účinných prů- I
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a

z re-

řezů reakcí (n,« ) na středních jádrech (55Hn, 6 9Ga, 6 3Cu) v oblasti energií neu-

tronů od 1 e V do 3 MeV /21/.

Při atudiu reakcí s rychlými neutrony ve FI$ SAV byly při energiích 12-18 MeV

urženy excitační funkce reakcí 1 0 9Pd(n,p), 112Cd(n,p),111Cd(n,n*) a ^Osín.n');

výsledky byly interpretovány v rámci excitonového modelu. Změření délky kaskád <**

v závislosti na energii vyptávajícího neutronu v reakcích ' Pe(n,xniř) při ener-

gii 14,6 MeV umožnilo provést závěry o relativní šířce/], nad vazební energií

neutronu. Změření spektra záření ď ve spojité oblasti až do energie 19 MeV proká-

zalo nestatistický charakter neutronového záchytu doprovázeného výletem kvant f

v oblasti energií E « 11-15 MeV /22/.

Procesy trojitého štěpení tSžkých Jader byly experimentálně studovány pomocí

multiparametrické aparatury, která dovoluje určovat až 6 dynamických parametrů

jednotlivých aktů Štěpení. Výsledky umožnily upřesnit výtěžky izotopů 4' > 8He

'' Li při spontánním štěpení ' Cf a urSit hmotové a energetické distribuce z

akce 2^U(n,« f) /23/. Pozoruhodnou je identifikace 15 případů odpovídajících vý-

skytu jader He. Výzkum Je soustředěn na problém äásticové stability He, Jehož

existence úzce souvisí 8 úlohou triplet-tripletové komponenty v N-N potenciálu.

Mnoho nových výsledků poskytlo studium difrakce pomalých neutronů na uspořáda-

ných strukturách /24/. Při výzkumu vlivu statické deformace na difrakci neutronů

bylo pozorováno zvýäení integrální reflexní mohutnosti deformovaných monokrystalů

o dva až tři řády. Na dvou synchronně kmitajících monokrystalech v uspořádání

(1,-1) byly získány neutronové impulzy o šířce 1 - 1000 /US s opakovací frekvencí

100 - 1 kHz: byla objevena vysoce efektivní metoda získání pulzního svazku te-

pelných neutronů, která byla dále zdokonalena využitím Braggových reflexí neutro-

nů na rovinách stejného typu jediného deformovaného monokrystalu. Při íí.snásob-

ných reflexích na rovinách nestejného typu se při vhodné elastické deformaci do-

konalého krystalu intensita dvojité reflexe zvySuje až o 3 řády, čímž lze získat

monochromatický svazek neutronů s rozlišením a A / A ~ 10"*- 10" 3 a úhlovou diver-

gencí řádově 1 úhlová minuta (bez použití jakýchkoliv kolimátorů). Ha základě

těchto výsledků byly navrženy nové typy neutronových pulzátorů a monochromátorů.

Teoretická interpretace výsledků vyústila ve vypracování lamelového modelu di-

frakce neutronů na elasticky deformovaných monokrystalech.

Ve spolupráci se StÍJV Dubna na výzkumu fundamentálních vlastností neutronu by-

la mařením polarizačního poměru při difrakci neutronů na monokrystalech W

upřesněna amplituda neutron-elektronové interakce /25/.

5. Rozvoj experimentální základny

Na čs. jaderně fyzikálních výzlcumných pracovištích byla v uplynulých pěti le-

tech vyvinuta, postavena a využívána řada nových zařízení (speciální spektrometry,

neutronové generátory, detekční a mařící elektronické aparatury a j.). Nejvýznam-

nějším přínosem v modernizaci experimentální základny če. jaderné fyziky byla vý-

stavba 120 cm izochronního cyklotronu a speciálních zařízení pro urychlovaSový

komplex ŮJP ČSAV v Seii a výBtavba mikrotronu na FJPI ČVUT v Praze.

Cyklotron U-120M a regulovatelnou a snadně měnitelnou energií vyvinutý za

účasti £s. pracovníků ve SlfjV Dubnu byl projektován pro urychlování protonů

(13-40 MeV), deuteronů (8,7-20 MeV), iontů 3He++(17-50 MeV) a 4He++(17,4-4O MeV)

a výstupními prouiy avazku 20-50 iuA a non.ochromatizn.o8ti energií (1-3).10 .

Po uvedení do provozu a fyzikálním spuštění byl urychlovač od konce r. 1977
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ověřován v protonových, deuteronových a heliových režimech, provedena řada tech-

nických a výzkumných prací a zahájeno zkušební ozařování wrčů /26/. Budováním

UTychlovačového komplexu v ÚJF (cyklotron 8 řídícím počítačem, iontooptický sys-

tem rozrodu svazku, zdroj polarizovaných iontů, realizace axiálního větříku těž-

kých iontů, měřící středisko) vzniká unikátní pracoviště s velkým významem nejen

pro čs. základní výzkum v jaderné fyzice, ale i pro jiné oblasti společenské pra-

xe (např. pro výrobu speciálních radiofarmak, neutronovou terapii, výzkum radiač-

ního poškození materiálů aj.).

Ve spolupráci se stfjV Dubna byl postaven a uveden do zkušebního provozu také

první československý mikrofon /27/. Nový způsob umístění nepřímo žhavené katody

ve stěně rezonátoru a originální řeSení průběhu drah na počátku urychlování umož-

ňuje dosahovat vysoké elektronové proudy: střední proud elektronů je 10 ^uA, Je-

jich maximální energie 23 MeV (energie Je proměnná od 16 MeV ve skocích po 1 MeV)

a Šířka pulzů Je 2,5 /us, opakovací frekvence 400 Hz. Konverzí elektronů na wol-

framovém terči lze získat brzdné záření # e velkou hustotou četnosti fotonů. Za-

řízení je možno efektivně využívat pro instrumentální gama aktivační analýzu.

6. Aplikace

NejvětSí společenský přínos získaných výsledků spočívá v rozvoji poznatků o

vlastnostech atomových jader, zákonitostech jejich přeměn a mikrostruktuře hmoty.

Řada výsledků, rozpracovaných metod a experimentálních zařízení nachází váak bez-

prostřední uplatnění v Jiných oblastech vědy a techniky, i ve výrobní praxi.

Pro potřeby geologie, archeologie, ekologie a materiálového výzkumu slouží ne-

destruktivní neutronová aktivační analýza využívající experimentální základnu

jaderné spektroskopie gama. Velké možnosti pro prvkovou aktivační gama analýzu

nerostných surovin, zejména drahých kovů otevírá využití mikrotronu. Výsledky vý-

zkumu reakcí (n,«.) naSly uplatnění při vývoji a optimalizaci nových technologií

bipolárních obvodů LSI (stanovování koncentračních profilů bóru). Pro potřeby ma-

teriálového výzkumu v oblasti mikroelektroniky slouží rovněž analytická metoda

založená na rozptylu nabitých částic na jádrech. Citlivá detekční technika a ori-

ginální metody vyvinuté v tÍFB UK v Bratislavě Jsou široce využívány k měření vel-

mi nízkých aktivit. Ozařovacích možností cyklotronu v ťfJP se využívá k materiá-

lovému a biologickému výzkumu a '" získávání speciálních cyklotronových izotopů

potřebných pro výrobu radiofarmak.

Velmi cenné praktické výsledky byly v uplynulém období získány v hraničních

oblastech mezí jadernou fyzikou a fyzikou pevné fáze. Patří sem především aplika-

ce Mossbauerovy spektroskopie na EP SVŠT v Bratislavě k výzkumu transformátoro-

vých plechů,'' fázovým analýzám produktů redukčního procesu železo-niklové rudy a

oceli pro jadernou a kryogenní techniku a využití elektron-pozitronové anihilace

k nedestruktivnímu zkoumání amorfních látek.

Nová elektronická zařízení vyvinutá v posledních letech pro potřeby jaderné

fyziky v systému CAMAC znamenají velký přínos pro rozvoj měřící techniky a říze-

ní složitých experimentálních a technologických procesů.

7. Perspektivy

Budoucí vývoj če. Jaderné fyziky Je určován existujícím stavem vědecké základ-

ny v ČSSR, možnostmi mezinárodní spolupráce, v níž hraje prvořadou úlohu Spojený

ústav jaderných výzkumů v Dubne a celosvětovými trendy tohoto vědního oboru.
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Tyto trendy ukazují, že oblast zájmů tz. "klasické" jaderné fjziŕy se v současné

době posouvá ke středním a vyšším energiím, k výzkumu interakcí jader s elemen-

tárními částicemi, jevů při srážkách s těžkými ionty a ke stadiu vlastností jader

a anomálním poměrem N a Z. Obecně - je snaha poznat chování jaderné hmoty za ex-

tremních podmínek. V přírodě existuje asi 300 stabilních izotopů, kolem 1700 ja-

der bylo vytvořeno uměle, ale celkový počet různých krátkodobých radioaktivních

jader dle literaturníeh údajů by měl dosahovat~7000. Vytvořit tato jádra a pro-

zkoumat jejich vlastnosti je na pořadu dne. Patří sem 1 otázka existence předpo-

vězených, ale dosud nepozorovaných supertěžkých jider se Z> 110.

Za extremní stavy jaderné hmoty je možné považovat i vysoce vzbuzené jádra

(do energií přesahujících práh výletu několika nukleonů nebo klastrů), vzbuzené

stavy s vysokými spiny (desítky jednotek íi) a izomerní stavy středních a těžkých

deformovaných jader. Výzkumy v této oblasti naznačily v posledních letech exis-

tenci fázových přechodů jaderné hmoty. Identifikovat tyto přechody a jednotně po-

psat chování jaderné hmoty při změnách E, p, I, T (t.j. určit její stavovou rov-

nici) se stává jednou z centrálních otázek výzkumu v jaderné fyzice.

Aktuálnost těchto problémů může být např. ilustrována skutečností, že není

rozřešena otázka existence neutronové hmoty za normálních "zemských" podmínek, i

když pulsary zřejmě dokazují její přítomnost ve vesmíru. Stejně tak v současné

době není rozhodnuto, co se děje s jadernou hmotou při větších hustotách (3-5<?o),

zda ae v jádrech objevuje pionový kondenzát, zda vznikají hustotní izoméry, kdy

začínají hrát dominantní úlohu vzbuzené stavy samotných nukleonů, t.j. kdy nukle-

ony ztrácejí svou individualitu a přestávají se chovat jako elementární čáBtice

a konečně, kdy se jaderná hmota promění ve směs kvarků a gluonů. Dosavadní poznať

ky o jádře a jaderných silách nedovolují zatím spolehlivou extrapolaci do oblastí

hlubokých změn vnitřních fundamentálních vlastností hmoty.

Čs. jaderní fyzikové mají možnost podílet se na těchto výzkumech ve spoluprá-

ci se S1ÍJV v Dubne. Novým impulzem k rozšíření tohoto programu bude vytvoření u-

rychlovačového komplexu těžkých iontů (UKTI), který umožní urychlovat atomová já-

dra až do uranu, v první fázi do energií desítek až stovek MeV na nukleon a v

druhé fázi do energií několik GeV/nukl. Naši účast na tomto programu lze považo-

vat za měřítko vyspělosti Ss. jaaerné fyziky.

Výzkum vlastností jaderné hmoty za extremních podmínek v rámci mezinárodních

programů nesnižuje význam studia jaderné struktury pomocí menších urychlovačů,

reaktorů nebo jiných neutronových zdrojů. Je nutné však precizně formulovat cíle

těchto výzkumů za existujících podmínek a používat vhodné metody umožňující co

nejpřesněji registrovat krátkodobé děje, vydělovat a identifikovat velmi wsácné a

málo pravděpodobné jevy. Jako příklad možno uvést připravované prograay jaderné

spektroskopie na svazku cyklotronu U-120M, studiím jaderných reakcí na lehkých já-

drech s polarizovanými terčíky i projektily (plánované ve spolupráci s IÍAE Mos-

kva), i výzkum reakcí d+t v souvislosti s eventuálním využi-tím jeho výsledku pro

předpovězenou /U-mezonovou katalýzu v termojaderných reakcích.

Kromě experimentálních výzkumů, které jsou v zásadě určovány experimentálním

vybavením pracoviát a použitím moderních metodik, Je potřebné rozvíjet výzkumy

teoretické. Jejich kratäí pracovní cyklus v porovnání s experimentem a univerzál-

nost metod umožňuje rychlejší adaptabilitu a zvýrazňuje jejich roli jak při plá-

nování a vyhodnocování experimentů, tak i ^ři prognostických pracích. Je třeba

dále prohlubovat vazbu teoretiků na vlastní experimenty a rozvíjet mezinárodní

í
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spolupráci v hraničních oblastech (např. při výzkumu interakcí mezonů s jádry,

ve fyzice hyperjader a j.).

Do sféry niřších energií patří m.j. perspektivní obory na pomezí jaderné fyzi-

ky s fyzikou atomovou, molekulovou a fyzikou pevné fáze, v nichž se zkoumají elek-

tromagnetické interakce jader s okolím. V experimentální technice a v aplikacích

se to odráží nápř. v rozvoji metod KPR, NMH, NQR, Mossbauerovy spektroskopie a j.

Rozpracování a využití speciálních metod, citlivých detekčních zařízení a origi-

nálních přístupu se významně projevilo již na výsledcích dosažených v uplynulém

období. Předpokládá se další prohloubení aplikace techniky velmi nízkých teplot

(např. v rozšíření programu SPIH), využití laserové spektroskopie v jaderné fy-

zice, zdokonalování metod 1ÍS i využití spektroskopie měkkých konverzních elektro-

nů pro studium povrchu pevných látek. Slibné jsou perspektivy využití neutronů ve

výzkumu krystalických látek a biologických materiálů; i když převážné část těchto

prací bude realizována s použitím reaktoru WR-S (Řež) a IBR-2 (Dubna), neztrácí

na významu vývoj neutronových generátorů typu mikrotron a j.

Hlavním cílem čs. jaderné fyziky jako celku je poznat důkladněji atomové jádro,

pochopit a zobecnit zákonitosti, které v něm platí. Teprve taková úroveň poznatků

umožní využít všechny kapacity skryté v atomovém jádře pro mírový rozvoj lidstva;

pro úspěšné řešení jeho energetické situace, rozvoj zdravotnictví, ochranu život-

ního prostředí a pro národní hospodářství vůbec, jak nás k tomu zavazují směrnice

nejvyěších politických a hospodářských orgánů naší republiky. Proto také integru-

jeme naše výzkumy se socialistickými státy; využití těchto možností je zárukou,

že i příští období přineBe na tomto poli mnoho nových úspěchů.
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RELATIVISTICKÍ JADERNÍ fXZIKA
B e l a t i v l s t l c nuolear phyelos
Z. Pluhař
Katedra jaderná fyziky llatematioko-fyzikální fakulty UK
Areál HPU Pelo-Tyrolka, 180 00 Praha 8

Počátkem sedmdesátých let byly získány prvá intensivní svazky atomových Jader
urychlených na relativistloká energie. Tím byly vytvořeny experimentální předpo-
klady k rozvoji relativistické jaderné fyziky, studující relativistické srážky
atomových jader. Zájem o relativistickou jadernou fyziku neustále stoupá, a to
přes její extránoí nároky na experimentální základnu. Zkoumání relativistických
jaderných srážek otvírá Jedinečnou oestu ke studiu chování hmoty za jinak, nedo-
stupných hustot a teplot a k prohloubení našich znalostí o struktuře atomovýoh
jader a vlastnosteoh elementárních částic. Relativistická jaderná fyzika je
Jedním z nejperspektivnějších směrů současného fyzikálního výzkumu.

Co se během relativistické srážky dvou Jader odehrává? Předpokládejme pro urči-
tost, že jde o srážku čelní a symetrlokou. Při setkání kolidujíoíoh Jader
dochází nejprve k jejioh spojení v jediný mnohonukleonový systém. Další vývoj
tohoto systému, řízený dvoučástioovými intarakoeml, lze rozdělit ca dvě stadia,
kompresní a expansní. Během kompresního stadia objem srážkového systému klesá
a v jeho středu se vytváří kvazirovnovážná oblast vysoké hustoty a teploty.
V systému vznikají příméBÍ plonů, částic A i těžSfoh hadroni, struktura systému
se mění. 7 ezpansním stadiu objem systému roste při klesajíoí centrální hustotě
a teplotS. Částice systému se od sebe vzdalují, interakoe doznívá v koalescen-
dníoh procesech, a systém se rozpadá na desítky finálních produktu, které opou-
štějí místo srážky. Jak extrémních hodnot může během Blážky dosáhnout hustota
a teplota Jaderné hmoty, to ukazují velmi dobře kaskádní výpočty provedené
K.K. Gudimou a 7.D. loneevem Cl] . Ba obr. 1 je znázorněn časový vývoj centrální
hustoty n a teploty T pro srážku 2 0»e + 2 3 8 U při energii 2.1 GeV/n 1 )
(horní křivka) a pro srážku 4 0Ar + 4 0Ca při energii 0.5 GeV/n (dolní křivka).

Ha one x je vynesen poměr hustoty n
Interval mezi body 1, 1+1 je

k normálni Jaderné hustote n Q ; časový
. . . -*> s . Z prabíhu křivek vidíme, že T prvé

eráäoe například jsou na dobu 3x10 ̂ s dosaženy hustoty 3 - 3.3 n 0 a teploty
60 - 100 MeV . Spekulativní teoretické úvahy předpovídají, že jaderná hmota
při vysokýoh hustotáoh a teplotáoh přeohází do fází neobvyklýoh vlastností
a struktury. Při n ~ 2 - 5 n Q a T 4 100 ItoV má jít o fázi s plenovým
kondenzátem, při n ~ 5 - 1 0 n 0 n 1 £. 100 MeV o hustotně izomérní fázi,
při T ~ 100 - 140 MeV o hadronovou hmotu, při JeStě vySsích teplotách o hmotu
kvarkovou ). Nalezení známek tSohto přechodů a zkoumání vlastností nových
exotických fází je a zůstává jednou % hlavních motlvaoí studia relativistických
jaderných srážek vůbec

L) rj. při (tinetloké laboratorní energii 2.1 GeV na Jeden nukleon projektilu.
2) Orientační spekulativní odhady Dieií, a > 10 n. neuvažujeme.
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Obr. 2

Jaké urychlovače má relativistická Jaderná fyzika k dispozici a jaké je zaměření

prováděných experimentů? V provozu Jsou uryohlovaSe v Dubne (SÚJV), Berkeley

(LBL) a Saclay (LNS) s následujícími maximálními energiemi:

uísto uryohlovač maximální energie (GeV/n) osszení

Dubna SYHCBR0FÁ20TR0H 5.0 A < 20

Berkeley BEVALAC 2.1 A < 60

Saclay SATUKSE 1.1 A < 60

Fo dokončení probíhajících úprav bude na těchto uryohlovaSíoh možné urychlovat

vSeohna jádra. Maximální energie těžkých jader s A ~ 240 budou 3.5 GeV/n

pro SYHCHR0PÍZOTE0H, 1.0 GeV/n pro BEVALAC, a 0.5 GeV/n pro SATURNE. Modi-

fikovaný BEVALAC bude uveden do provozu již v roce 1982. Delší relativistické

urychlovače jsou ve výstavbě v Tokiu (IBS) a East Lansing (USD).

Prováděné experimenty jsou zaměřeny předevSím na studium inkluzlvních reakcí

e Jednán nebo (ménS Sasto) dvěma inícluzivními produkty (hlavně ir , K, p, d,

t ,01), někdy 1 při naložení globalníoh omezení na produkty nelnkluzivní. Velká

pozornost Je věnována rovněž studiu výtěžků těžších produktu. Zde se potvrzuje

očekávání, že v relativistických Jaderných srážkách dochází k produkci novyoh

exotlokých, tj. od údolí stability vadálenyoh jader. Děje se tak hlavně zásluhou

odírání povrchových nukleonů v periferálních srážkách. Zato nebyla dosud mezi

produkty nalezena žádná nová jádra s velmi vysokým A ; příslušné produkční

liälnné priřezy jsou zřejmě velmi malé. Rovněž nebyla mezi produkty prokázána

žádná anomální jádra, tj. hustotní izoméry normálníoh jader, k jejichž vanlku

mlže podle některých spekulativních úvah při sráSkáoh dooházet. Jediné podezření

na neobvyklé produkty vznesla skupina E.M. Triedlandera t2l . Tato skupina

studovala v roce 1930 ve spolupráci Berkeley/Ottawa interakce relativistlokýoh

jader • 0 a 5 8?e o energiíoli ai 2 GeV/n v emulzích. Altom se ukázalo,

ře v primárních srážkách těchto Jader e jádry emulse vznikají některé projekti-

lové fragmenty, které s jádry emulze lnteragují mnohem silněji nežli mateřská

projektllová jádra. Přesněji, výsledky experimentu Jsou takové, jako kdyby 6%

projektllových fragmentu melo útfinný průřez reakce s jádry emulze desetinásobně
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vyšší nežil je geometrický odhad. To ilustruje srovnání experimentálních (plný
histogram) a teoretickýoh (přerušovaný histogram a plná křivka) rozdělení vzdá-
leností x mezi místem primární srážky projektil - jádro emulze a sekundární
sráiky fragment - Jádro emulze, uvedené na obr. 2. Přerušovaný histogram je
vypočten za předpokladu, že účinný průřez Interakce všech fragmentů & jádry
emulze je dán geometrickým odhadem. Plná křivka je vypočtena za předpokladu,
že 6% % nich má účinný průřez desetinásobně vyšší. Horní grafy odpovídají pří-
padům, ve kterých potenciální dráha od místa primární srážky ke konci emulze je
delil než 3 om , dolní případům k<Jy tato dráha Je delší než 9 cm . Uspoko-
jivé vysvětlení diskutovaných výsledků zatím neexistuje. Přesto je ztotožnění
uvažovaných anomálních fragmentů s anomálními jádry předčasné, napřed je třeba
vyloučit chyby měření a alternativní vysvětlení.

Teoretická studium relativistických jaderných srážek je zaměřeno na dva úkoly.
Prvým je motivování experimentálního výzkumu spekulativními předpověami výrazných
a jedinečných Jevů, které mohou při srážkásh nastat. Druhým a hlavním úkolem je
hledání kvantitativního teoretického popisu experimentálně studovaných reakcí.
Fundamentální popis relativistických jaderných srážek musí nesporně vycházet
i relativistické kvantové teorie hadronových interakcí. Takovou teorii spatřu-
jeme v kvantové chromodynamloe, teorii, která chápe hadrony jako složené kvar-
kové systémy, a Jejich silové působení vysvětluje a kvarkové Interakce zpro-
středkované výšinou gluonů. Chromodynamlcký výpočet oharaktariatlk relativistic-
kých Jaderných srážek Je ale bohužel nad síly současné teoretické fyziky.
E polnímu poplau urážek nevede ani přijetí předpokladu, že hadrooy během srážky
zachovávají svou Individualitu. Pak sice můžeme při popisu srážky zkusit vyjít
z relativistloké kvantové teorie interagujícícn hadronových polí a vypsat její
efektivní lagranglány, ale výpočet charakteristik srážky není ani v této teorii
zatím proveditelný. Teorie relativistických jaderných srážek je proto donucena
jít cestou modelů a jejich postupného vylepšování. Tak došlo k vypracování celé
řady nodelů, od modelu kaskádního, hydrodynamického, transportního, termálního
a kvarkového až po modely PSU, HSM, EOlBí a TDHPM a modely další. Nejúspěšnější
a nejnázornější jsou aodel kaskádní a model hydrodynamický. Oba tyto modely jsou
v podstatě klaaloké; jejloh úspěšnost svědčí o jistém potlačení kvantových
efektů, ke kterému ve arážkách díky malým vlnovým délkám částic dochází.
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Obr. 4

V kaskádním modelu Je relativistická jaderná srážka modelována jako kolize dvou

Bhluků bodových klasických částic, představujících nukleony projektilu

a terčíku. Počáteční polohy a impulsy nukleonů jsou vybírány namátkou z reali-

stických rozdělení, odvozených z teorie jaderné struktury. Srážka jader se

rozvíjí Jako sled dvounukleonových interakcí. K interakcím dochází při sblí-

ženíah nukleonů, při kterých jejich nejkratší vzdálenost ve vlastním těžišťovém

systému d je-menší nebo rovna •/ (řvu ,' kde <r je experimentální účinný

průřez dvounukleonového rozptylu při odpovídající energii. Při interakci nastává

okamžitá změna impulsu interagujících nukleonů, která je určena rozptylovým

úhlem, vybíraným namátkou z experimentálního úhlového rozdělení dvounukleonového

rozptylu. Mezi interakcemi se nukleony pohybují po klasiokých trajektoriích.

Model dovoluje vzít v úvahu i příměsi pionů, Sástic ů, a daläích hadronů,

a započíet korekce vazební, Paulino a koalesoenSní. Při výpočtu charakteri-

stik srážkových procesu je prováděno středování přes počáteční konfigurace nukle-

onů a integraoe přes srážkové vektory. Kaskádní model Je nepoohybnS hrubý. Jeho

hlavním hříchem je naprosté zanedbání interference mezi binárními interakcemi.

Skutečností však je, že jeho závery uspokojiví souhlasí se současnými experi-

mentálními daty. Jako typický příklad uvádíme na obr. 3 a 4 srovnání teore-

tlokýoh (histogram) a experimentálních (body) protonových a pionovýoh inkluzlv-

ních dat pro srážky 4 0Ar + *°Ar a *°Ar + 2 0 6Pb při energiích 800 MeV/n.

Kaskádní výpočty byly provedeny Y. Yarivem a Z. Fraenkelem 131 , měření

skupinou S. Nagamiyl [4] .

7 hydrodynamickém modelu je relativletloká jaderná srážka modelována Jako kolize

dvou kapek jaderné hmoty, popsané danou stavovou rovnioí. Je třeba připomenout,

že stavová rovnice jaderné hmoty £ » £(n,T) , udávajíoi závislost její

speolflcké energie £ na hustotě n a teplotS T , není vlastnS známa.

Její ohromodynamioký Si jiný fundamentální výpoSet je zatím příliš obtížný,

a z vlastností jader lze usuzovat pouze na specifickou energii jaderné hmoty při

normální Jaderné hustotě n Q a nulové- teplote. V konkrétních apllkaoíoh proto

nezbývá prozatím nic Jiného nežli ryoházet z realistických modelů této

rovnioe. Porovnávání výsledku výpočtu s experimentálními daty zároveň otvírá
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cestu k určení stavové rovnice samotné Jako nejlepšího modelu, který vede
k optimálnímu souhlasu. Hydrodynamický model dovoluje uvážení odlišnosti kapalin
obou kapek, viskozity a tepelné vodivosti jaderné hmoty, efektů povrchových
a coulombických. Jeho výchozí předpoklady lze J latě kritizovat jako nereálné
a sjednoduSuJící. Předpoklad, že jaderná hmota srážkového systému je v celém
svém objemu a po celou dobu srážky ve stavu lokální termodynamické rovnováhy,
není Jisti oprávněný. Přesto závěry hydrodynamického modelu poměrně dobře
souhlasí s experimentálními daty, která máme v současné dobS k dispozici. Jako
příklad uvádíme na obr. 5 srovnání teoretických (histogram) a experimentálních
(body) iakluzivníeh dat nabitých částic pro srážku 2 0He + 2 3 8 0 při energii
393 HéV/n . Výpočty byly provedeny J.R. Nixem, D. Strottmannem a A. Sierkem
151 , měření skupinou A. Sondovala L6] . Ve výpočtech je předpokládána
stavová rovnice tvaru £(n,T) > £Q(n) + I(n,T) , kde £0(n) závisí pouze
na hustotě a a l(n,T) je specifická vnitřní energie ideálního nukleonového
plynu. Tři sloupce na obr. 5 odpovídají třem různým modelům specifické
kompresní energie £-0(n) > jejichž grafy jsou (pod stejným označením) uvedeny
na obr. 6. Ačkoliv uvažované tři modely vedou k odlišným výsledkům, nelze
zřejmě na základS obr. 5 dát žádnému z nloh přednost. Obecně se ukazuje, Se
současná (inkluzivní) experimentální data nedovolují vybrat z předkládaných
modelů stavové rovnice ten pravý. K tomu bude třeba nový experimentální
notarial, "citlivější" k průběhu stnvové rovnioe.

Jaké hlavní úkoly stojí před relativistickou jadernou fysikou v nadoházejícím
období? V teorii půjde předevSío o spresnení spekulativních předpovědí,
o prohloubení současných modelů a vymezení hranic jejloh použitelnosti. V pří-
padS kaskádního modelu, který Je pokládán za zvláStě schopný dalšího vývoje,
je třeba prohloubit zejména popis nukleonovýoh korelací v projektllovém a terčí-
kové* Jádře, popis mnohonásobných binárních, interakcí, Jejloh interference
a kolektlvníoh účinků, a popis koaleaoenčních prooesú. V experimentálnín
výskumu půjde v prvé řadě o měření inkluzlvníoh dat, a to zvláště pro reakce
bušené tížkýsl a vysokoenergetiokýal projektily. Protože důkladné testování
modelů vyžaduje experimentální lnfortaaoi o korelaoloh nesl produkty. Je přitom
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Obr. 7

nezbytné přikročit ke studiu inkluzivníoh reakcí s několika inkluzis-RÍmi pro-
dukty. Z téhož důvodu Je naléhavě nutné zahájit experimentální studium reakcí
exkluzivních. Potřebná náročná detekční technika Je v současné době j iž
k dispozici. Příkladem může být systém HISS-BALL-WALL, vyvinutý v LBL Berkeley
(supravodivý spektrometr pro měření exkluzivní projektilové fragmentace, 800
i,E-£ teleskopu pro měření exkluzivní terčíkové fragmentace) [7] , Schematic lev

náčrt tohoto zařízení uvádíme na obr. 7.
Konoem osmdesátých le t má být uvedena do provozu nová generace urychlovači, které
umožní uryohlování jader na Ještě vyšší energie, V GSI v Darmstadtu byl vypra-
cován projekt urychlovače SIS a maximální energií 10 GeV/n, v SÍJT Dubna je
připravována výstavba NUKlOTROIfU s maximální energií 15 GeV/n, a konečně LBL
v Berkeley plánuje výstavbu urychlovače VE1ÍUS s maximální energií 20 GeV/a. A co
víc, v Darmstadtu i v Berkeley se přitom počítá s režimem vstřícných svazků.
Zkušenost ukazuje, že proniknutí do oblasti vySšíoh energií přintSí nové a netu-
Sené objevy. Lae proto očekávat, že Bpnštění nových urychlovačů bude začátkem
nové etapy rozvoje re lat iv is t ické jaderné fyziky,
Literatura
t i ] Oudima K.K., Toneev V.D.: Preprint JIBE Dubna E2-12624 (1979).
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ľYZIKA NÍZKYCH RÁDIOAKTIVÍT

Low radioactivity physics

P.Povinec

Katedra jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK

Klynská dolina, 616 31 Bratislava

1.Úvod

Fyzika nízkych rádioaktivít predstavuje dôležití' súčesť jadrovofyzikélnelic

výskumu. Je zanieraná na skúmanie jadrových procesov, prebiehajúcich s malou

pravdepodobnosťou, ítorŤ vyžadujú používať vysokosenzitívne detekční zariadenia,

ľreto jej prirodzeným základom sú metódy merania nízkych rádioaktivít, od úrov-

ne ktorých vo veľkej miere závisí napredovanie výskumu vo fyzike nízkych rádio-

aktivít [1,2].

JSajrozsiahlejší výskum sa prevádza vo fyzike atómového jadra, najmä BO za-

meraním na štúdium vzácnych typov jadrových reakcií a premien. Dôležitý je tiež

výskum v jadrovej kozmofyzike, predovšetkým výskum kozmogénnych rádionuklidov

v zemských a mimozemských objektoch [3].

Významné miesto vo fyzike nízkych rádioaktivít prislúcha jej aplikáciám

v prírodných a technických vedách. Medzi najdôležitejšie patrí výskum ráďioak-

tivity v životnom prostredí [43 a využitie kozmogénnych a primordiálnych rádio-

nuklidov na datovanie organických a anorganických objektov [5 3.

V tejto práci z dôvodu nedostatku miesta sa budeme venovať len prvému okru-

hu problémov, t.j, využitiu metód fyziky nízkych rádioaktivít na štúdium vzác-

nych typov jadrových premien.

Teoretické a experimentálne skúmanie elektromagnetických a slabých interak-

cií v atómových jadrách ukazuje na prítomnosť rôznych elektromagnetických javov,

ktoré modifikujú základné rozpadové procesy. V konvenčnej poruchovej teórii sla-

bých interakcií tieto javy sú prisudzované termom vyáěích rádov. Typickými pro-

cesmi vyššieho rádu pri jadrových premenách sú:

i) vnútorné brzdné žiarenie,

li) ionizácia a excitácia elektrónového obalu atómu,

iii) vnútorná tvorba párov elektrón 4 pozitron,

iv) dvojfotónová premena,

v) dvojitá beta-premena.

Uvedené procesy vyšších rádov BI? podstatne menej intenzívne ako procesy

prvého rádu. napríklad v prípade vnútorného brzdného žiarenia emituje sa jeden

fotón na sto jadrových premien, avšak vnútorný ionizačný proces prebieha už len

na 10 jadrových premien. Vein experimentálnej a teoretickej práoe bolo Yenova-

né skúmaniu týchto dvoch procesov, avšak stále zostávajú otvorené problémy, kde

experiment nepotvrdzuje teoretioké predpoklady. S äalSími tromi procesmi je si-

tuácia ešte horšia, predovšetkým pre nedostatok experimentálnych údajov.

Nové precíznejšie merania vyžadujú aj teoretické výpočty iných konkurenč-

ných procesov, prebiehajúcich pri jadrových premenách. Typickým príkladom môže

byť výskum pravdepodobnosti jadrovej premeny elektrónovým záehytom a emisiou

pozitrónov. Pomer pravdepodobností týchto dvoch procesov možno v súčasnosti

spočítať dostatočne presne. Avšak najnovšie teoretické výsledky nie je možné
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plne využiť, pretože existujúce experimentálne výsledky sú málo presné. Rieše-

nie týchto problémov je v súčasnosti veľmi aktuálne, pretože je možné, že pomô-

žu objasniť význam prúdov druhej triedy v jadrových premenách.

2.Vnútorné brzdné žiarenie

Vela teoretickej a experimentálnej práce bolo venované skúmaniu vzniku a

charakteristík vnútorného brzdného žiarenia. V súčasnosti sa najväčšia pozor-

nosť venuje štúdiu vnútorného brzdného žiarenia vznikajúceho pri elektrónovom

záchyte atómovým jadrom. Nameraná intenzita vnútorného brzdného žiarenia je až

dvojnásobne nižšia ako predpovedá teória. Podobne intenzita kruhové polarizova-

ného vnútorného brzdného žiarenia nesúhlasí s teóriou. Vzhľadom na to, že sa

jedná o veľmi potlačené procesy (1 fotón sa emituje len na každých 10 elektró-

nových záchytov) výsledky nie aú dostatočne presné a neumožňujú äalej rozvíjať

teóriu. Presné irerania intenzity a spektra vnútorného brzdného žiarenia sú v

súčasnosti dôležité aj prs výskum nezachovania parity pri jadrových premenách.

Spektrum vnútorného brzdného žiarenia ' Mn namerané koincidenčným Ge(Li)-

Kal(Tl) spektrometrom súhlasí s teoretickými spektrami v rámci chýb meranialéj.

Nesúhlas medzi teoretickými a experimentálnymi hodnotami možno očakávať v prí-

pade ťažkých jadier.

Pomerne dobrý súhlas teórie s experimentom sa dosahuje pri skúmaní vnútor-

ného brzdného žiarenia, vznikajúceho pri beta-premene čistých beta-žiaričov.

Experimentálne hodnoty v celom meranom energetickom intervale pre jadro P ne-

prevyšujú teoretické o viac ako 15&, a pre väčšinu oblastí sú v rámci celkovej

chyby merania. Veľký počet korekcií (na detekčnú účinnosť, comptonovské rozde-

lenie, externá brzdné žiarenie, pozadie, absorpciu žiarenia v absorbátore,

spätný rozptyl, 2-žiarenie okolitého materiálu, hrúbku zdroja a na mŕtvu dobu

detekčnej aparatúry) bráni získaniu presnejších experimentálnych výsledkov.

Okrem obyčajného vnútorného brzdného žiarenia podarilo sa zaregistrovať

aj dvojité brzdné žiarenie, kedy sa emitujú naraz dva fotóny. Zatiaľ pozitívne

výsledky boli publikované len pre *T1 a sú v približnej zhode s teóriou £73.

Je však žiadúce previesť äalsie experimenty.

Pretože v slabých interakciách sa parita nezachováva, vnútorné brzdná žia-

renie je kruhovo polarizované. Bosial prevedené experimenty aú však velmi ne-

presná £63 a vyžadujú preto Salšle zdokonaľovanie potrebných zariadení.

3.Vnútorná tvorba párov pri jadrových premenách

Vnútorná tvorba párov pri jadrovej premene alfa alebo beta je typickým

procesom vyššieho rádu. lento proces však zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný,

čo je dôsledkom toho, že má veími malú pravdepodobnosť vzniku.

Vznik elektrón + pozitronových párov sprevádzajúcich premenu beta prvý-

krát pozorovali vreenberg a Deutsch [9]. Títo autori získali výsledok, žt v

prípade premeny beta jadra 3 P sa na 1 časticu beta emituje 7,5x10"10 elektrón*

pozitronových párov. Huang (10] teoreticky objasnil vznik párov elektrón + po-

zitron ako dôsledok konverzie vnútorného brzdného žiarenia emitovanej častica

beta, obr.1a,a pre pravdepodobnosť získal hodnotu 5x10 , čo je v dobrom sú-

hlase s experimentom. Ukazuje sa, že Huangova teória je dostatočne presná pre

dovolené prechody beta. V súčasnosti však chýba podobná teória pre zakázané

prechody beta. najmä pre jadrá, ktoré sa premieňajú elektrónovým záohytom.
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Okrem experimentu s P, ktorý potvrdil výsledky získaná v práci £9], pre-

viedli sme tiež experimenty 30 žiaričom " Sr + ' Y a *T1. ' Sr sa s polčasom

premeny 28,1 rokov premieňa na " Y, ktorý sa B polčasom premeny 64 hodín Šalej

premieňa na ' Zr. V 0,02S» prípadoch vzniká v ° Zr vzbudená hladina 0+(1,76 MeV).

Pretože prechod 0 + —> 0 + je zakázaný, jadro sa nemôže dostať do základného sta-

vu vyžiarením fotonu* Možné je však uvolnenie elektrónov vnútornej konverzie

alebo vnútorná tvorba párov elektrón + pozitron, čo sú z hladiska pravdepodob-

nosti zrovnateľné procesy. Je však možné aj vyžiarenie 2 fotónov, čo je však

proces 10 krát menej pravdepodobný. Z tohto hľadiska je ° Y velmi vhodný zdroj

na preverenie príspevku k vnútornej tvorbe párov elektrón + pozitron od vzbude-

ných hladín v jadra. Experiment ukázal, že počet párov elektrón + pozitron emi-

tovaných na 1 časticu beta je 1,2x10~5, So znamená, že v prípade 9 0Y je domi-

nantným procesom tvorby párov prechod dcérskeho jadra Zr do základného stavu.

V äalšom výskume vnútornej tvorby párov elektrón + pozitron pri beta-pre-

raene je potrebné získať teoretické ako aj experimentálne poznatky pre jadrá,

premieňajúce sa elektrónovým záchytom, ktorý nie je sprevádzaný emisiou pozitró-

nov.

Podstatne zložitejšia situácia s vnútornou tvorbou párov elektrón -t- pozit-

ron je v prípade alfa-premeny. Ljubičió a Logan 1113 skúmaním alfa-premeny jad-

ra * Am zistili, že na 1 časticu alfa sa pri premene * Am vytvorí 3x10~° párov

elektrón + pozitron. Na základe teoretického predpokladu, že páry elektrón + po-

zitron vznikajú analogicky ako v pripadá premeny beta, t.j. z vnútorného brzdné-

ho žiarenia emitovanej častice alfa, obr.1b, získali teoretickú hodnotu produk-

cie 1,9x10" , čo bolo v dobrom súhlase s ich experimentálnym výsledkom. Avšalc

podrobným teoretickým skúmaním vnútornej tvorby párov elektrón + pozitron pri

alfa-premene AB sme zistili, ze vnútorné brzdné žiarenie častice alfa nehrá

dominantnú úlohu v procese tvorby párov [12.13J. Použitím dvoch nezávislých me-

todík výpočtu sme zistili, že príspevok z vnútorného brzdného žiarenia je len

ns úrovni -x 10 , čo je v príkrom nesúhlase s výsledkom Ljubičióa a Loganat.11] .

Kaproti tomu výpočet ukazuje, ž* intermediálně stavy v atómovom jadre, obr.1c,

môžu byť iniciátormi vnútornej produkci* párov s pravdepodobnosťou ~10~ 1 2.

V prípad* alfa-premeny jadra Am tento príspevok bol vypočítaný od vzbudenej

•j,.

ŕ-
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hladiny 2 3 7Hp (0,7219 HeV). Dlhodobé merania málo intenzívnych gama-čiar 2 3 7Hp

a energiou nad 1 läeV ukázali, že príspevky od týchto hladín sú eěte o Jeden rád

nižšie.

Pravdepodobnosť vn-jtornej tvorby párov elektron + pozitron pri alfa-preme-

ne jadra * Am bola určená na hybridnom Ge(Li) - Kal(Tl) spektrometri. V koinei-

deněnom zapojení sa registrovali fotóny, ktoré vznikli pri anihilácii positró-

nov. Po prevedení príslušných korekcií, ?, ktorých najvýznamnejšie sú na externú

produkciu párov a na rádioaktívne příměsi v žiariči Am bola určená pravdepo-

dobnosť vnútornej tvorby párov na 2x10"' párov na jednu časticu alfa. Tento

výsledok bol získaný aj pomocou dvojparametrového Nal(Tl) - Nal(Tl) spektromet-

ra. Ka obr.2 je uvedené dvojpt'rametrové spektrum gama-žiarenia Am. V spektre

možno ľahko identifikovať fnihiltn:ný pík 511x511 keV. V spektre nie sú žiadne

inó piky, ktoré by zodpovedali koincidenciám anihilačných kvánt s kvantami gama

o energii inej než 511 keV. Pôvod ostatných píkov, napr. 248x248 keV, 593x724

keV, atä. je v rádioaktívnych prímesiach, ktoré boli zistené v žiariči * Am.

Dosiahnutý výsledok sa zhoduje s výsledkom Ljubičiéa a Logana [113, je však po-

dozrenie, že v zmesi ostala neidentifikovateľná malá primes pozitronového žiari-

ča, napr. 'Zn. Použitý žiarič * Am (Amersham) nemal dostatočnú rádioaktívnu

čistotu, pretože v ňom boli zistené příměsi Eu a Eu. Pravdepodobnosť vnú-

tornej tvorby párov pre jadro °Pu bola určená na 3x10 párov na jednu časticu

alfa. Výsledok je pravdepodobne tiež ovplyvnený rádioaktívnymi prímesami v žia-

riči •'°Pu. V oboch prípadoch bude potrebné pre experiment použiť superčisté rá-
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dioaktívne Žiariče.

Vyvinutý vyaokocitlivý Ge(Li) - Kal(Il) koincidenčný spektrometer B nízko-

posa3ovým tieniaoim krytom umožnil identifikovať v gama-spektre Am šesť no-

vých gama-čiar, prislúchajúcich vzbudeným hladinám Hp s energiou vzbudenia

nad 900 keV a s intenzitou v rozmedzí 10 -10" .

4.Štúdium pomeru EC/|3 +

Jedným zo zaujímavých súčasných problémov'fyziky atómového jadra je skúma-

nie rádioaktívnych jadier, ktoré sa premieňajú elektrónovým záchytom a emisiou

pozitronu, najmä štúdium pomeru počtu elektródových záchytov k počtu emitovaných

pozitrónov. Pomocou moderných experimentálnych zariadení je možné tento pomer

stanoviť s presnosťou v1?S. VSalca takejto presnosti experimentov bol objavený

nesúhlas medzi teoretickými a experimentálnymi hodnotami pomeru EC/^J+. Z prehľa-

du doterajších experimentálnych a teoretických výsledkov vidieť (obr.3), že teo-

retické hodnoty BC/̂ J sú pre dovolené prechody systematicky väčšie ako hodnoty

experimentálne a tento nesúhlas ras-

tie s atómovým číslom CSJ. V súčas-

nosti sa vyvíja veľké úsilie vysvet-

liť tento nesúhlas v teórii slabých

interakcií indukovanými efektami vyš-

šieho rádu. Afekty tohto typu sa môžu

prejaviť, ak silné interakcie medzi

nukleónmi v jadre modifikujú vSzbové

konstanty slabých interakcií. V niek-

torých prácach bolo navrhnuté odstrá-

niť tento nesúhlas zavedením termov

proporcionálnych axiálnemu prúdu dru-

hej triedy, ktorý narúša G-paritu. Avšak efekty vyšších rádov, ako sú prúdy dru-

hej triedy, rozdiely relativistických a nerelativistických form-faktorov a ra-

diačné korekcie sú príliš malé na to, aby vysvetlili až 10>á odchýlky experimen-

tálnych hodnôt od teoretických. Zatial nie je k dispozícii dostatočný počet

experimentálnych výsledkov s presnosťou ~1?S, ktoré by umožnili vysvetliť tento

nesúhlas. Je pravdepodobné, že nesúhlas bude čiastočne spôsobený aj nepresnosťa-

mi v schémach jadrových premien. Zdokonalenie teoretických výpočtov sa očakáva

zavedením časticového prístupu v metodike výpočtu a používaním preverených ta-

buľkových nodnôt.

V tabuľke I si' uvedené vypočítané a nameraná výsledky pomeru EC/^ä+ pre päť

nuklidov [143. Z porovnania je vidieť, že experimentálne výsledky sú systematic-

Tabuľka 1. Výsledky určovania pomeru EC/jl+.

Huklid

2 2Na
2 6A1
5 8Co
6 5Zn
BBY

Teória

0,1118 +
0,170 +

5,37 +

34,58 +

0,0015
0,006

0,11
0,76

Experiment

0,

o,
5,
28

30

-,,-.51

132
02

,B
.17

+ 0
+ 0

+ 0

+ 0

+ 2

,0067

,014

,07
.4
,30
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ky nižšie, hoci aú ešte rezervy v dosahovanej presnosti merania. Merania boli

prevedená pomocou Ge(Li) a Hal(Tl) koincidenčných gama-spektrometrov.

5,Dvojitá premena beta

Dvojitá premena beta je starý problém jadrovej fyziky, ktorý aa objavil si-

multánne s Ferralho teóriou beta-premeny. ^ú možné dva základné typy dvojitej

premeny beta bez neutrin, alebo s dvoma neutrínsmi:

X(K,Z) -* Y(n_2, Z+2) + e~ + e"

X(N,Z) -* YOJ-2), Z+2) + e" + e" + v e + 7 e

S menšou pravdepodobnosťou môže prebiehať emisia 2 pozitrónov alebo dvojnásob-

ný elektrónový záchyt. Podmienkou dvojitej premeny beta je, aby hmotnosť mater-

ského jadra bola väčšia ako hmotnosť dcérskeho jadra

M (A,Z) > M (A, Z + 2)

a aby jednoduchá premena beta

X (N,Z) —> Y (Ií-1, Z+1) + e" + vĚ

nebola možná, resp. aby bola veľmi potlačená. Energetickú podmienku spĺňa celkom

62 párno-párnych stabilných izobarov, z ktorých najvyššiu energiu prechodu a

dostatočný izotopový výskyt v prírode majú 4 8Ca, 7°Ge, e 2Se, 9°Zr, 100Iäo, 1 i 6Cd,
1 2 8Te a 13°Te.

Priame experimentálne dôkazy "íxisteneie dvojitej premeny beta boli sústavne

negatívne, -"ol určený len dolný limit pre polčas premeny, rádové väčší ako 10

rokov. Existovali len nepriame dôkazy, ktoré boli získané geochemickými metóda-

mi, t.j. meraním koncentrácie dcérskych produktov, ktoré v prípade Se a Te

o 1 3 0Te sú vzácne plyny S 2Kr a 1 2 8 X e , resp. 1 3 0Xe £15,163- Výsledky sú uvedené

v tabuľke 2. Až v poslednom roku sa objavil prvý pozitívny výsledok pre Se.

Tabuľka 2. Polčasy dvojitej premeny beta (v rokoch)

Nuklid

48Ctt

7 6G«

8 2Se

1 2 8 T e
130 T e

Teória

IQ 2 0 - IQ 2 1

10 2 1 - 1 0 2 2

1 0 2 0 - 1 0 2 2

1022-25

1 O21.3

y
y
>

•y

10*'

iď3

10

21

10 2 1

1 0 2 0

1 0 1 9

1 0 2 4

1O 2 1

Experiment

< 6 (2V )
,7
.49
.42 .

(2->
. 5 4 .

.34 ;

(2v )
t 0,14

)

t 0,12

t 0,12

GEO

GEO
GEO

Pre tento nuklid bol nájdený polčas dvojitej premeny beta 10 1 9 rokov [17J.

Pozornosť k dvojitej premene beta sa v posledných rokoch sústredila predo-

všetkým z dvoch príčin. Po prvé preto, ?.e umožňuje velmi precízny test zákona

zachovania leptónového náboja, a po druhé preto, že dáva limit na Majoránovu

hmotnosť neutrina. Zvlášť bezneutrínová dvojitá premena beta je veľmi citlivá

na zákon zachovania leptónového náboja, pretože môže existovať aj v prípade jeho

malého narušenia, spôsobeného napríklad nenulovou kľudovou hmotnosťou neutrina

alebo existenciou supeislabej interakci*. Dosial prevedené experimenty boli má-

lo citlivé k bezneutrínovej dvojitej premene bete.

Metódy fyziky nízkych rádioaktivít umožňujú previesť takýto experiment
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B dostatočnou presnosťou. Pre spektrometriu beta, resp. gama je zvlášť výhodný

bezneutrínový experiment, v ktorom sa v meranom spektre objaví ostrý pík, zodpo-

vedajúci celkovej energii premeny, Haproti tomu neutrínová dvojitá premena beta

sa prejavuje spojitým spektrom žiarenia beta. Použitím veľkoobjemového antikoin-

cideníného spektrometra umiestneného v nízkopozadovom tieniacom kryte bude mož-

né použiť vzorky o hmotnosti niekolko kilogramov a tým dosiahnuť prijateľní!

citlivosť spektrometra aj v prípade jeho umiestnenia len na zemskom povrchu.

Ako najvýhodnejšie sa ukazuje použiť tieto nuklidy: 4 8Ca, 7 6Ge, >96Zr a 1 0 0Mo.

Za predpokladu nepretržitého experimentu trvajúceho jeden rok bude dosiahnutý

deiekčný limit vyjadrený v polčase premeny ~10 rokov, prípade umiestnenia

spektrometra do podzemného laboratória s tienením približne 1000 m vodného ekvi-

valentu, detekSný limit by bolo možné posunúť asi päťnásobne.

Ešte presnejšie výsledky bude možné dosiahnuť použitím mnohovláknovej pro-

porcionálnej komory v kombinácii s driftovou komorou, ktoré umožňujú sledovať

dráhu emitovaných elektrónov z atómového jadra. Použitím ťažkých náplní v tých-

to komorách (plynný alebo kvapalný Kr, resp.Xe) bude nožné zaregistrovať už

niekolko rádioaktívnych premien za rok [18].
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VYU2ITÍ OBIEN'lOVÁNÍCH RADIOAKTIVNÍCH JADER VE FiZIKÄLNÍCH EXPERIMENTECH

The use of oriented radioactive nuclei' in physical experiments

U. Finger
líatematicko-fyzikální fakulta UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Široké s unikátní možnosti, které nabízí využiti orientovaných radioaktiv-

ních jader ve fyzikálních experimentech, zájmena v oblasti studie struktury ato-

mového jádra a vlastnosti jaderného zářeni, v oblasti atomové fyziky e fyziky

kondenzovaných soustav, stimulovaly v minulých letech intenzivní rozvoj static-

kých, dynamických a laserových metod jaderné orientace. Velké potenciální mož-

nosti v současné době poskytuje především statická orientace radioaktivních ja-

der založené na využití hyper jemných interakci p H velmi nízkých teplotách [l-3] •

K nízkoteplatní jaderné orientaci (JO) dochází, když velikost rořStěpení

£Emene--getických hladin základního stavu atomového jádra pod vlivem hyperjemnéh*

nebo vnějšího magnetického Si elektrického pole je stejného řádu či větěí než

veličina kT (k je Boltzmanova konstanta a T je absolutní teplota). Veimeme-li

jako charakteristickou hodnotu velikosti energetického rozštěpeni 10 mK, dosta-

neme v případě magnetické dipólové interakce při'velikosti magnetického dipólo-

vého momentu jader 1 nu: pro velikost intenzity orientujícího magnetického pole

hodnotu™ 30 Tesla. V případě využití elektrické kvadrupólové interakce pro ori-

entaci jader s elektrickým kvadrupólovým momentem velikosti 1 barn a spinem J «1
1 o

nezbytná velikost gradientu elektrického pole působícího na jádra je n> 1,2x10
? 7

V cm . Využití hyperjemných polí (do 10J Tesla), působících ne jádra příněsi v
některých látkách (např. ve feromagnetických materiálech z Fe, Ni, Co či Gd,
apod.) společně s použitím kryogenních zařízení založených na metodí rosspouětfiní

He v He pro získání teploty ~ lo mK ve stacionárním režimu dovoluje v současné
dobž poněrně lehce splnit uvedené podmínky pro orientaci radioaktivních jader
(majících spin J ^.1) v širokém rozmezí atomových E hmotnostních č íse l . ť ř i prak-
tické realizaci takovéto metody orientace je vSak třeba, aby spin mřížková rela-
xační doba byla podstatně kratäí než je doba života základního stavu orientova-
ných atomových jader. Tímto fyzikálním jevem je dána dolní hranice poločasu roz-
padu atomových jader principiálně aostupných k orientaci s využitím hyperjemnjřch
interakcí při velmi nízkých teplotách, kteró je na základě souäesnjch znalostí
T 1 / 2 > 10 sec.

Úhlové rozdělení a teplotní závislost normované intenzity záření emitované-
ho souborem radioaktivních jader ae spinem J, orientovaných pod vlivem axiélnĚ
aymatrického elektromagnetického pole H je dáno vztahem (1)

(J,T,H) UJ A J P J (cos*. ) (1)

Zde P1 jsou Legendrovy polynomy, J je celé číslo nabývající pouie audýcb hofl-

not pro jaderné záření, které zachovává paritu (alfa a gama) a íéi lichých hofl-

not pro záření beta. B^ jsou parametry orientace, Uj parametry deorientaee fc-

A ^ koeficienty liniového rozloženi jaderného záření. Důležitá ve vztahu (1) je

skutečnost, žo teplotní závislost a parametry hyperjemné interakce orientovaných

jédtr a vnějším pros třídím jsou obaaieny pouze v koeficientech B<| , zet í oco kp«-

ficienty Ur. A^ obsahují jen závislost na kvantových charakteristikách energe-
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tických stavů dceřiného jádra a jaderného záření doprovázejícího rozpad oriento-

vaných materských jader. lypické změna anieotropie záření gama souboru jader při

přachodu z teploty 1 K (neorientovaný soubor) na teplotu f 10 mK (orientovaný

soubor) Siní řádově 20-30%. Použití detektorů záření gama citlivých k jeho pola-

rizaci déle rozňiřuje kapacitu metody jaderné orientace s využitím hyperjemných

interakcí při velmi nízkých teplotách o možnosti studovat polarizafiní vlastnosti

emitovaného záření gama a v případě studia lineární polarizace dává možnost ur-

čovat povahu emitovaného záření a relativní paritu počátečního a konečného ja-

derného stavu účastnícího se přechodu.

Dalším významným rozäíŕením metodiky jaderné orientace radioaktivních jader

je její doplnění o techniku jaderné magnetické rezonance orientovaných radioak-

tivních jader (JMH/OJ) [4,6]. K detekci jaderné magnetické rezonance se zde vy-

užívá záření doprovázejícího rozpad orientovaných radioaktivních jader. Rezonan-

ční signál tvoří změny anizotropie jaderného záření dané rezonančními přechody

uvnitř jaderného Zeemanova multipletu, vyvolané působením vnějšího vysokofrek-

venčního pole odpovídající frekvence na soubor orientovaných jader. JUR/OJ od-

straňuje nevýhodu malé citlivosti klasických metod JMR při zachování velké přes-

nosti míření a dává tak možnost studia radioaktivních izotopů, které jsou dos-

tupné jen ve velmi malém množství. Jestliže přesnost určení parametrů hyperjemné

intarakaa při použití metody JO dosahuje několika procent, při použití metody

JMH/OJ ,1e možné dosáhnout přesnosti n 10" 4.

Existuje celá řada informací, které v závislosti na pocáte&ních podmínkách

experimentu mohou být získány v experimentech s orientovanými radioaktivními já-

dry. Především je to využiti orientovaných radioaktivních jader pro studium růz-

ných mechanismů jadarné orientace a pro studium interakce atomových jader s

vnějším prostředím. Při známém způsobu orientace studium rozpadu orientovaných

jader dává možnost získat bohatou informaci o vnitřních vlastnostech atomového

jádra, o charakteru jeho záření, o vlastnostech symetrie interakcí způsobujících

rozpad atomových jader. Z praktických aplikací metody JO a JMH/OJ je možno uvést

např. využití orientovaných radioaktivních jadar jako jaderných orientačních te-

ploměrů pro absolutní měření teploty v milikelvinové oblasti, jako jaderných o-

rientaínich magnetometrů, jako prostředku pro měřeni spin mřížkových relaxačních

dob apod.

V roce 1973 vznikl za spoluúčasti pracovníků Karlovy university a OVUT v

Praze v Laboratoři jaderných problémů Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV)

v Dubne, SSSR, návrh unikátního zařízení s pracovním názvem SPIN 12] , které by

sloužilo k využití orientovaných radioaktivních jader ve fyzikálních experimen-

tech - program SPIN [3] . V první etapě byl vybudován komplex zařízení - SPIN-1,

dovolující provádět experimenty s orientovanými radioaktivními jádry s poločasem

rozpadu T w j ^ ! hodina [3,5,6] . Ve druhé etapě se předpokládá vybudovat zaří-

zení SPIN-2 pro orientaci jader pracující na svazku iontů hmotnostního separáto-

ru zařízení JASNAPP-2 (jaderné spektroskopie na svazku protonů silnoproudého fé-

zotronu SÚJV), které dovolí dále rozšířit oblast studovaných radioaktivních ja-

der směrem ke kratším poločasům rozpadu. V komplexu zařízení SPIN-2 se předpoklá-

dá využití techniky měření úhlového rozdSlení a teplotní závislosti intenzity ja-

derného zářaní různého druhu, techniky J1ÍR/0J, techniky měření polarizace záření

orientovaných jader, techniky maření úhlových korelací jaderného záření v Širo-

kém rozmezí teplot vzorku. Zařízeni SPIN-2 dovolí studovat vzorky připravené im-

plantaeť při různých teplotách až do teplot milikelirinové oblasti.
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2. kofcplet tarizaní 3PIH-1 Í3,5,6]

ř^zikální komplex rařízení SPIN-1 je nrčen pro výzkum s Tyužitím orientova-

nýeh radioaktivních jader v rozsáhlé oblasti atomových a hmotnostních Sísel, je-

jichž pěločasy rozpadu jsou větši než jedna hodina.Na zařízeni SPIN-1 je možné

v současné době měřit úhlové rozloženi záření gama emitovaného orientovanými ra-

dioaktivními jádry, jeho závislost na teplete studovaného vzorku, jadernou mag-

netickou rezonanci orientovaných jader detekovanou prostřednictvím záření gama,

lineární polarizaci záření gama vysílaného orientovanými radioaktivními jádry.

Zařízení SPIN-1 se skládá ze tří hlavních částí ( viz obr. 1 )

- systému pro získávaní radioaktivních izotopů a přípravu vzorků

- kryogennlho zařízení

- systému detekce záření, registrace a zpracování dat.

Základním zdrojem krétcežijících neutronodeficitní&h izotopů, ns jejichž

studium je v současné době zaměřena hlavní pozornost výzkumu na zařízení SPIN,

je synchrocyklotron Laboratoře jaderných problémů SÚJV. Využiti reakce hlubokého

Štěpení jader terče protony vysokých energií (do 660 MeV), možnosti rychlé ra-

dioehemické a hmotnostní separace, které byly v SÚJV vyvinuty, dovolují efektiv-

ně získávat pro tyto experimenty monoizotopické zdroje radioizotopů mnoha prvků

s dostatečnou aktivitou. Často se používá i komerčně dodávaných cyklotronových

či reaktorových radioaktivních preparátů.

Orientace radioaktivních jader je na zařízení SPIN doaahovéna za využití

hyperjemných interakcí při velmi nízkých teplotách ( M 0,01 K ) . Radioaktivní já-

dra jsou implantována do krystalové mřížky feromagnetické matrice. Pro práci na

zařízení SPIN byla vyvinuta metodika zhotovování radioaktivních vzorků na bázi

matric železa, niklu a gadolinia a rozebrány výhody i nevýhody jednotlivých

technologických variant přípravy, jakými jsou difuse, implantace na hmotnostním

aeparátoru, tavaní a kombinace těchto metod. Používané technologie přípravy

vzorků dovolují při využití hmotnostního aeparétoru a teplotního zpracování při-

pravit radioaktivní vzorky pro experimenty na zařízení SPIN za méně neí 1 hodinu.

Kryogenní část zařízení SPIN byla vytvořena na bázi refrigerátoru pracují-

cího na principu rozpouštěni He v He [ 7 ] . Základní část tvoři kombinovaný

rozpouitěcí refrigerator, zabezpečující ochlazeni vzorků s aktivitou řádově 10

Bq z pokojové teploty do minimální teploty 12 mK v nepřetržitém režimu práce za

dobu 2 - 3 hodiny a dovoluje výměnu vzorku v libovolném stadiu práce refrigerá-

toru. V jednorázovém réžiou práce refrigerátoru je možno dosáhnout teploty nižSí

než 10 mK. S použi tin elektrického nahřevu v rozpouStěcí komoře refrigerátoru

při kontinuálním chlazení je možno stabilizovat jakoukoliv teplotu na vzorku v

rozmezí od 12 mK do 1,2 K. K vytvoření vnějšího magnetického pole, kterým se po-

larizuje doménová struktura feromagnetických matric a zadává směr orientace,

slouží dvojice supravodivých Helmholtzových cívek. Maximální indukce magnetické-

ho pole v místě vzorku je 2T, vektor magnetické indukce je v horizontální rovině.

Detekce záření gama se uskutečňuje pomoci Ge(Li) detektorů. Současně je

možno provádět měřeni ve vodorovné rovině ve třech směrech 0°, 90° a 180"vzhle-

dem ke směru vnějšího magnetického pole. Záznam spektra záření gama z každého

detektoru se provádí příslufinýa mnohokanálovým analyzátorem, spojeným s malým

podítaeín strojem. Konečné zpracování spekter a fyzikální analýza získané infor-

mace se provádí na velkých počítacích strojích SÚJV v Dubne a OVC MS v Praze.

K měření lineární polarizace láření gama «e používá comptonovského polari-



metru sestrojeného na bázi planórního Ge(Li) detektoru. Detektor se nachází v

horizontální rovinfi pod úhl eia 90° ke směru vnějšího magneto cicáno pole a měření

je možno provádět s orientaci plochy krystalu detektoru 0°90° vzhledem ke svis-

lému nměru.

Metoda měření JMH/OJ [6] vychází z podmínek pro míření jaderné orientace.

Vysokofrekvenční část zabezpečující vzbuzení rezonance nebo vysokofrekvenční o-

hřev vzorku tvoM doplněk k zařízeni pro studium jaderné orientace. l'~ožňuje po-

užití různých metod měřeni rezonančních spekter a relaxačních dob. Podobně jako

při měřeni JO je i v tomto případě možné výměna vzorku během práce refrigeréto-

ru. Speciální vestavba přitom slouží zároveň k přivedení vf energie k měřenému

vzorku upevněnému ve středu budicí cívky. Použité vestavba dovoluje pracovat ve

frekvenci.ím rozsahu od 10 do 400 MHz.

Pro měření teploty vzurku jsou používány jaderné orientační teploměry
5 4MnNi, 5 7CoFe a ^CoFe.

3. Některá fyzikální výsledky získané v experimentech a orientovanými radioak-

tivními, jádry na zařízeni SPIN [3,8-20]

3.1. Studium hypet-jemných interakci [3,8,14-16,19,20]

Hyperjemné interakce jako oblast, kde se vzájemně překrývá jaderné fyzika

s fyzikou kondenzovaných soustav se v poslední době staly předmětem intenzivního

experimentálního studia. Zvláštní zájem představuje studium hyperjemnýcfc inter-

akci příměsných atomů v různých kovových matricích. Systematické práce v této

oblasti jsou vedeny i v rámci vědecko-výzkumného programu SPIN. Byla měřena an-

izotropie záření gama pro více než 30 izotopů prvků vzácných zemin včetně krát-

cežijlcích izotopů 1 6 7 L u ÍT-^g = 51,5 min) a 1 4 8 T b (\/2 '
 6 0 m i n ' v r i z n í e h f e "

romagnetických matricích. V tabu]ce 1 jsou uvedeny naměřené hodnoty anizotropie

vybraného přechodu u každého radionuklidu při teplotě 1 4 - 2 mK. Parametry hy-

perjemných interakcí izotopů Tb s hmotnostním číslem A =152, 153,155,156 a 160 v

matrici Gd, získané z analýzy výsledků měření teplotní zóvisloati aniiotropie

vybraných přechodů gama jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2 Parametry hyperjemných interakcí pro izotopy terbia v gadoliniové

matrici (výsledky experimentů JO na zařízení SPIN) [3,8,14-16,19,20]

Izotop

160TbGd
1 5 6TbGd
1 5 5TbGd
1 5 3TbGd
1 5 2TbGd

Parametry
mag.dipólové
interakce
l a j x 1O2 5

r.ri
8,81(62)

9,7(16)

20.3(8)

ř l9,2

6,8(38)

Rarametry
el.kvadrupolové
interakce
| P | x 1O25

[j]
0,79(14)

1,02(38)

x 10^'
[J/T]

8,51(4)B)

9,6(13)

10,0(10)

>16,6

7,0(50)

Q
x l O 2 8

3,O(5)b)

6,9(14)

J

3

3

3/2

5/2 ^

2

?•.
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a) Blesney B., In Magnetic Properties of RE Metals, Kd. Elliot R.J., Plenum

PreS3, N.Í. 1972, p. 383.

b) Easley W.C. et al. , Phya. Rev., iut>8, 170, p. 1063.

V experimentechae TbGd_ byla získána hodnota hyperjemného magnetického pnie

Tb v matrici (3d R _ = 310 (22) T. Studium závislosti anizotropie zářeni gamu

Tb ve vzorku TbGdTb v závislosti nn koncentraci Tb v mntrici při kon-

stantním vnějším magnetickém poli ukázalo značnou závislost hodnot anizotropie

nn koncentraci v oblasti malých koncentrací, způsobenou zřejmě snížením stupně

magnetického nasycení matrice.

3.2. Studium JMR/OJ [6,8, 9]

Na zařízení SPIN byla studována JMH/OJ 5 TCoFe, 6OCoFe a 5 4MnNi v polykry-

stalických matricích ve formř fólie tloušťky 0,0012 mm metodou stacionárního

frekvenčně modulovaného pole a měřena závislost rezonanční frekvence na vnějaím

magnetickém poli. Získané experimentální výsledky ve formě rezonančních frekven-

cí pro nulové vnějSí magnetické pole jsou dány v tabulce 3.

Tabulka 3 Rezonanční frekvence VQo pro 5 NinNi, CoFe a CoFe (výsledky ex-

perimentů JMR/OJ na zařízení SCIN)[6,8,9]

Izotop

Matrice

5 4MnNi

5 7CoFe

6 OCoFe

ľ 00
[MHz]

273,1(1)

295,40(25)

165,75(25)

^ f
[T]

32,55(6)

Měřeni 3pin mřížkové relaxační doby metodou nerezonančního ohřevu vzorku dala
57

pro hodnotu Korringovy konstanty pro vzorek CoFe hodnotu ~ 0,2 sK a pro vzorek
5 4MnNi hodnotu -< 0,1 sK.

3.3. Studium vlastností jader přechodové oblasti s A •"150 [3,1O-2O]

Z hlediska teoretického přístupu Ic objasnění pozorovaných vlastností jader

vzdálených od oblasti stability vůči rozpadu beta se ukazuje, že většinu tako-

vých jader je obtížné popsat v rámci představ, které byly vyvinuty pro jádra vý-

razně deformovaná nebo pro jádra v okolí uzavřených slupek, jejichž tvar je

blízký sférickému. V této souvislosti ae jeví velmi důležitým systematický výz-

kun vlaatností jader přechodových oblastí, jimi lze prověřovat meze použitelnos-

ti současných teoretických představ o jádrech i objevovat zákonitosti, která ke

svému objasnění vyžadují rozvoj nových teoretických ideí.

Využití polovodičových detektorů s vysokou rozlišovací schopností a potřeba

měřit pouze jednorozměrné spektra záření gama dovoluje provádět na zařízeni SPIN

experimenty s radioaktivními zdroji o relativně nízké aktivitě (10 - 10 Bq),

což odkrývá možnosti precizním experimentům s jádry, které jsou získávaná pouze

v malém množství. To dalo mimo jiné možnost v rámci systematického studia vlast-

nosti přechodové oblasti s hmotnostním číslem A ^ 150 studovat na zařízení SPIN

rozpadl radioaktivních izotopů terbia s A = 147 f 156 a 16O[3,1O,11,13-2O] a řady

izotopů Gd « Bu [ 12 ] .
i"



C2-28

a) Rozpad izotopů terbia se sudým hmotnostním číslem [ 3,10,14,16,17,20]

Systematické studium rospadu orientovaných jader terbia se sudým hmotnost-
ním číslem poskytlo radu nových údajů o charakteru jaderného záření a o kvanto-
vých charakteristikách mnoha hladin v dceřiných sudoaudých jádrech gadolinia a
v By. To dalo dobré možnosti sledovat podrobně změny jednotlivých rysů jader-
né struktury v gávislosti na počtu neutronů v přechodové oblasti s A " 130. Já-
dra gadolinia s A = 14* - 150 vykazují vibraíní charakter, zatímco jádra s A »
= 156 - 160 mají strukturu vzbuzených stavů, typickou pro silně deformovaná já-
dra. Na základě provedané analýzy bylo možno učinit závěr, že přechod od sféric-
kých k deformovaným jádrům nastává u jader gadolinia *se sudým hmotnostnín číslem
při poítu neutronů N = 88.

b) Rocpad izotopů terbia s lichým hmotnostním číslem [3,11,13,18,19]

Experimenty na zařízení SPIN ukázaly, že nedochází k orientaci jader terbia
s A « 147, 149 a 151 pravděpodobně proto, že spin základního stavu těchto jader
ja roven 1/2. V případě studia rozpadu orientovaných jader ^3,155,^ b y^ a zí 9kó-
na celé řada nových fyzikálních informaci o charakteru jaderného záření a cha-
rakteristikách hladin v dceřiných izotopech " • 1 * ' G < 1 , coř umožnilo provést de-
tailní analýzu struktury těchto jader. Ukázalo se, že je nožné získat dobrý sou-
hlas experimentálních dat s teoretickými výpočty v rámci Nilssonova modelu při
započtení Coriolisovy interakce a interakce stavů s & N = 2. Déle je možné uči-
nit závěr, že pro jádra gadolinia s lichým hmotnostním číslem v oblasti A >» 150
přechod od sférických k deformovaným jádrům nastává téměř náhle při změně neu-
tronů z N = 87 na N = 89.

4. Závěr

Dosavadní výsledky experimentů na zařízení SPIN názorně demonstrují výhody
matody jaderné orientace, umožňující úspěSně řešit experimentálně složité fyzi-
kální problémy a ukazuje na široké možnosti využití orientovaných radioaktivních
jader ve fyzikálních experimentech. Výzkum s orientovanými radioaktivními jádry
mí výrazně mezioborový charakter. Využití metod, založených na jaderné orientaci
dává značné možnosti pro výzkumy v oblasti studia struktury atomových jader,
výzkumy některých vlastností fundamentálních interakcí, dovoluje efektivně řeíit
řadu úloh základního i aplikovaného výzkumu z oblasti atomové a subatoaové fyzi-
ky a fyziky kondenzovaných soustav.
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Obr. 1.

Schema fyzikálního komplexu zařízení SPIN-1 pro studium jaderné orientace.

U - urychlovač, CH - zařičení pro ohmickou separaci, HS - hnetnoatní separa-
tor, T - technologická zařízeni pro přípravu vzorků, X - kryogenní sařígení,
V - měřený vzorek, S - detektor, E - spektrometrioká elektronika, A - mnoho-
kaníloví analyzátor, I - převodník, SF - «aiioSinnj poSitafi, M - nagaetopáelco-
iá jednotka, VCS - výpočetní oentrua Dubna, VCP - výpočetní centrnm Praha.
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Tabulka 1 Anizotropie zéŕení gams r a d i o a k t i v n í c h jader izotopů vzácných zemin
studovaných metodou jaderné o r i e n t a c e na z a ř í z e n í SPIN [&]
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štatistické neděly jadrových reakcii zaznamenali v poeledných 15. rokoch

búrlivý vývoj. Táto situácia bola aotivovaná formuláciou excltónového aodelu (EM)

Grifflnoa ti] - v súčasnosti Jedného z anohých fenoaenologických aodelov ^2,3} -

ktorých cleloa Je popísať a objaenlť (z hladieko aechanlzau reakcie) tú časť

energetického apektra, ktorá nie Je doménou ani aechanizeju zloženého Jadre (CN)

ani priaaycb reakcii (01). Schopnosť týchto Statiatlckých aodelov kvantitatívne

popísať excitačně funkcie a energetické spektrá v Širokou rozsahu energii a účin-

ných prierezov (barny až aikrobarny) zostávala dlho nejasná z hľadiska fundaaen-

tálnej teórie Jadrových reakcii. V poalednoa čase ee objavila práce Feahbacha a

dr. U ] v ktorej Je o.l. podané kvantovo-aechanické zdôvodnenie BI ako mnohoetup-

ňovej reakcie idúcej cez zložená Jadro (MSCR). CieZon prednášky Ja všimnúť el

niektorých základných čŕt EM a teórie MSCR e snahou je upozorniť ne pretrvávajúce

rozpory poaocou konfrontácie s experiaentálnyai výeledkaai,

Excltónový eodel.

Systén nalietavajúca častica a terčová Jadro Je popísaný poaocou lupienkové-

ho aodelu. Excitovaná stavy Jadra sú klasifikované ponocou počtu exciténov n

(• eúčet čaetlc nad a dier pod Feraiho hladinou). Reakcia ea vyvíja prochodon ku

stavo* e vyiäia počtoa excitónov prostrednictvon dvojčsetlcovej interakcie. V kaž-

doa kroku vsak existuje určitá pravdepodobnosť, že častica ná dostatočnú energiu

a Bdže zo systému uniknúť. Spektru* produktov reakcie sa dostane nekoherentnýa

ečltanln príspevkov z Jednotlivých krokov. Rýchlosť prechodov ku vyšila n, > + ,

Je buS paraBetroB aodelu alebo ea počíta pre zvolený aodel Jadra. Rýchlosť emisie

častice w Je úaerná lnverznáau účinnásu prierezu podlá principu detailnej rovno-

váhy. Spektrálna distribúcia je daná vzťahoa [5]
t ')

d«r (a,b)

abev

. £ b)
(1)

kde n Je zaSietočný počet excitónov, D (n) Je pravdepodobnosť, že eyetée Ja v

stave s n excltónal a c označuje typ otvorených kanálov. V Saleoa budeae uvažo-

vať lan nukleóny na výstupe. Potoa

(n.fc ) OC (U)/W n (E), (2)

kde E, U je exoltainá energia zloženého Jadra resp. reziduálneho Jadra a U)

hustota etavov £5]
Je

(E) b< E " " 1 . (3)
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Zdôraznia* taraz dva zvláitnoati aodalut
a) faktorizovaná foraa spektrálnej distribúcia (1) vyjadruj* nezávislosť výs-

tupných kanálov od vstupného kanála raakcla, 60 j* typlckýa dosladkoa CN
aschanlzau,

b) zo vzťahu (2) vyplýva, ža do výpočtu m sa baru tla konfigurácia systáau,
ktorá obsshujú aspoň jadnu časticu v kontinuu. So ja typická vlaatnosť tsj
časti vlnovaj funkcia systáau. ktorá popisuj* Dl procaay C63-

3* na al**t* otázka, íl *xl*tuj* najaký súvis asdzl DZ aachanlzaoa a aacha-
niZBoa obalahnutýa v EM.

UvažujSBS najprv snsrgstlckú distribúciu tvrdaj Saatl apaktra aaltovaných
nukleónov, ktorá aa nadá vysvetliť CN procssoa. Potoa sjNV *» konit. ĎalaJ > +

>7 2 5 " (co J* vždy spínaná pre aalá •Kcitónové Sisls). Koabináciou (1),
(;') a (S) potoa dostanaae pra EM

dff

d£ n -2 r . U ,2 T
- — - B U° [ i • B1 (-—)• ...J .

MfBA vzťah pra prachod na skupinu finálnych atavov aá tvar

(4)

(5)

Při tož* pradaatoa Ol aú najjadnoduchil* sxcltácl* aOžaa* pradpokladať, ža ^ f

J* charaktarlzovaná n.-l atupAaal volnoati. Potoa ^ f of. u n ° " 2 (rov, (3)),
Pnttofa k f doatávaaa

n -2" Ó 0 9 n -* r

2 ( e • Q)
(6)

a vidlaa, 1» v prvoa prlbliSanl ai • 01 dávajú podobnú anargatlckú dlatrlbúclu.

Porovnať uhlovú dlatrlbúclu Ja ovala koapllkovan*Jsl* prstož* nla ja ao2ná
vo viaobacnoat! charaktarlzovať € Q I (6). 3a viak initruktlvn* viianúť ai nia-
ktorých ipcclálnyeh prípadov a poukázať na taaný aúvia BI a 01 i v tajto oblos-
ti. V pripadá povrchových raakell (napr. (4,n)) ja aoíná očakávať * 0 1 W « V
(qR) 2 ak priapiava viae pranaaaných orbitálnych aoaantov. Ukazuj* aa. i* axpa-
rlaantálna uhlová rozdalanla nautrónov v raakcláeh (o\, n) na jadrách * ^ 1 raap.
^ F s pri 22.7 M*V [73 ja v dobroa aúhlaaa s touto pradpova3ou priioa anargatleká
distribúcia aúbUal • EM. V raakcláish (p,n) na jadrách 9 1V a raCo pri 14.8 M*v
[73 aa ukázalo. 2a apaktrua popioaná Bi aá uhlová rozdolanla kvalitatívna

zhodná a izobarlokou analógovou rozonanciou, kda doalnuja 01 aaehanlzaua. (Po-
dotkniaa v tojto aúvlaloatl, t» dotnraz viatky pokuay zahrnúť uhlová rozdalanla
do aofclov pradrovnovážnabo rozpadu vládli ku prado-zadnaj atyaatril i kad pria-
lulná predpoklady n&a aú baz náalatctk akeaptovatalná). 3a urClta zaujiaavá zia-
*ir, či probláay načrtnutá v pradchndujúcaj krátka j diskusii ja aoSná objasniť
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z hladiaka funoaaentálnej teória jadrových raakcll.

Taoria MSCR.

V tejto teórii [4] sa uvažovaný syatéa klasifikuj* podlá stupne koaplex-
noati n atavov vo zvolanáj raprazantéell (poSat čaatlc a dlar. počat fonónov,
analógové atavy a pod.). 3a zaloiané na troch základných predpokladoch t

1) prechody aedzl staval aú aoiné len so zaenou atupAa koaplexnoeti 0. • 1
(hypotéza raťazanla),

2) fázy vlnových funkcii (vytvárajúcich uzavreté konfigurácia) «ú náhodné
rozdalané pre každé n a

3) r n + 1 » O n (tzv. aaaouatradnania).

Foraélna teória vychádza z rozdelenia aaplltúdy prechodu na dve castl:

E . O. (7)

jednu čaatlcu v kontinuu a prlaator Q korenepondulúd a uzavratýai
claal. Teória MSCR Je ekvivalentná výpočtu I T^J I u e t )\ 2 na základ

Používa techniku projekčných operátorov P a Q, ktorá rozdelujú Hllbartov prlaa>
tor na dva dlajunktné čaatit prlaetor P týkajúci aa atavov ktorá obaahujú aepon

konflgnrá-
základe vyiile uve-

dených predpokladov. Najvážnejšia probláay v teórii aú a hypotézou raťazanla.
V dôsledku (6) aá propagátor pre Q takú Itruktúru. ža predpoklad 1) ani neaože
byť dokázaný a Ja nutné predpokladať, že prlaluftná efekty aajil zanedbatelný
vplyv C * ] . Druhý predpoklad aá zrajaý a dôležitý dOeladokí produkty reakcie
eú aaltované ayaetrloky okolo 90°(v CH). Tretí predpoklad Ja podobný (ale nie
ekvivalentný) experlaentélneau uetredneniu a aAže byť vo výpočtoch kontrolovaný.
Nazachádzajúc do dalších detailov uvedleae výeladný vzťah MSCR pra energetickú
distribúciu

d U — f r**

kde Spacifikuje kanál,Y prvá dva faktory reprezentujú 6"abt> f̂ > Ja huatota
finálnych atavov, f~n a f n

v Ja etrudné ilrka etavu n reap, úniku zo atavu n,
Tjf určuje pravdapadobnoeť prechodu ku vyiiia n a hranatá zátvorka určuje prav-

depodobnoeť, že ayatéa Je v atava n. Porovnanie (1) a (7) vadia k záveru, že oba
výrazy aú foraélne zhodné a aajú tú letu itruktúru. Zdá aa teda. že MSCR Ja teo-
retickýa zdôvodnenia EM.

Rov. (7) bola použitá na výpočet apektler neutrónov eaitevaných do zadných
uhlov v reakciách l e lTa (p,n). E • 14.8 a 18 MaV e 5 1V (j>.n). E_ - 22 e » MeV.
Vo výpočtoch aa použili priblíženia charakteristické pre EM. 8úhlaa a
toa bol výborný [4.8].

eaperiaen-
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Záver.

Je Božnó uplatniť voči relácii MSCR «*> EM určité výhrady, ktoré spočívajú
v nasledovnom» Véetky uvedené experlnentálne výsledky sú charakterizované aey-
•etrickýB uhlový* rozdelením tej časti spektra, ktorá Je v dobron súhlase e EM.
Ako dôsledok rov. (7) predpovede (pre túto čaeť spektra) najmenej 2 krát väčšiu
intenzitu emisie pre aalé uhly [7]. Zdá sa, že priblíženie náhodných fáz pre
nlzks stupne koaplexnoeti nie Je adekvátne a aalo by sa v teóriu uplatňovať
postupne (s rastúci* n ) . Či vSak za takýchto okolnosti bude nožné udržať fakto-
rizovánu formu úíinného prierezu nie je Jagné. Pokus Feshbacha adr. nie Je Jedi-
nýn [9] e Je aožné očakávať nové prístupy ku riešeniu vyššie spomenutých prob-
léaov.

Ďakujen 3. Gaucovi a 3. Krištiakovl za poaoc pri príprave tejto p-ednášky
a cenné diskusie.
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KVAZISTACIONÍRHÍ TOKY Č/STIC V PLAZMATU VZNIKAJÍCÍ liELINEÁRHÍM PÔSOBENÍM
ELEKTHOMACTETICKÝCH VÍK
Quasi-steady f luxes of plasma p a r t i c l e s generated by n o n l i n e a r a c t i o n of
e lectromagnet ic waves
R. Klíma
Ústav fyziky plazmatu ČSAV

Pod vodárenskou věží 4, 182 11 Praha S

Šíření elektromagnetické vlny s dostatežně malou amplitudou v plazmatu

je doprovázeno pohyby částic, které lze vyjádřit známými parciálními proudo-

vými hustotami ^« = C£- £ ; oL značí druh částic, 0^ je tenzor parciální

elektrické vodivosti, fT je intenzita elektrického pole vlny. Jestliže ampli-

tuda vlny roste, začne se C^ měnit v závislosti na poli vlny - objevují se

nelineární efekty. Jedním z hlavních je vznik usměrněného pohybu, který částice

vykonávají vedle pohybů kmitavých. Odpovídající usměrněné toky částic byly

pozorovány v řadě experimentů, o některých z nichž se ježte zmíníme.

V teorii se iyto ( kvazi-)stfcionáraí toky odvozují např. ustředněním

hydrodynamických pohybových rovnic částic. Ustředněním se rozumí určení

střední hodnoty v intervalu l'K/uj, kde Cu je frekvence vlny. V souvislosti

s touto metodou se UBtálily názvy "ustředněné toky" a "ustředněné síly",

které vystupují ve zmíněných pohybových rovnicích. Ve složitějších případech

se operace ustřednění aplikuje na kinetická rovnice.

Typickým - a lze říci i nejdůležitějším - případem generace kvazi-

stacionárních toku vlnami jsou elektrické proudy, vznikající při vysoko-

frekvenčním (vf) ohřevu toroidálnxho plazmatu, tíčelem tohoto referátu je

podat přehled hlavních poznatků o uvedeném jevu. V Bouladu s cílem této

konference jsou akcentovány výsledky získané v tÍFF ČSAV, kde byla zmíněná

problematika teoreticky i experimantálně studována.

Příčinou prudce narůstajícího zájmu o tento směr výzkumu v posledních le-

tech je jednak hromadný nástup k využití vf ohřevu v termojaderném výzkumu,

jednak naděje na uskutečnění tzv. stacionárního tokamaku, o čemž se krátce

zmíníme. Nutnou podmínkou udržení plazmatu v tokaraaku je poloídální

magnetické pole, vznikající v důsledku toroidálního elektrického proudu v

plazmatu. Ježto tento proud je buzen elektromagnetickou indukcí, mueí tokamak

pracovBt v pulsním (přerušovaném) režimu, což představuje pro předpokládané

energetická využití značnou komplikaci. Generace uetředněného toroidálního

proudu vf polem by umožnila přejít ke stacionárnímu režimuťfj.

K objasnění podstaty uvažovaného jevu staSí namísto plazmového toru

uvažovat válec, třeba i nekruhového průřezu. Pomocí Haxirellova tenzoru

pnutí lze určit tok hybnosti, dodávané do plazmatu vf polem nějakého vnějšího

zdroje. Pro složku F% této hybnosti ve směru povrchových přímek válce dostaneme

po nepříliš eložitém výpočtu za použití Maxwellových rovnic pozoruhodně jedno-

duchý vztah [2 3

(1) f* —

kde (O- Jsou frekvence, kx • vlnová čísla a i\ • příslušné absorbované výkony.
Výraz na pravé straně očividně připouětí jednoduchou kvantovou interpretácii
Aj- Njfcujj, Nj je počet kvant o energii $Wj a me složkou hybnosti "K k^j atd.
Záleží na konkrétním mechanizmu dieipace, které částice absorbují hybnoeí
dodávanou vf polem. Předpokládejme, že s í l e í\ působí převážně na elektrony a
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uvažme ustálený stav, kdy ^ Je v rovnováze ae silou tření elektronového
plynu o těžko čá«tice (ionty popř..neutrály). Odtud lehce najdeme přibližný'
výřat pro ustředněný elektrický proud, který sde zapííeae přímo pro případ
toroldálníbo planetu s velkým poloměren R , v němž je (pro Jednoduchont)
vybuzen Jediný nod vf pole o frekvenci to £2] . '

( 2 )
2*R.

-* t mt jsou náboj a hmotnost elektronu, Jt Je proud tekoucí ve směru kruho-
ví oey toru, kt je vlnové číslo modu v tomtéž směru, A Je výkon absorbovaný
na elektronech • V£ je efektivní srážková frekvence elektronů vytvářejících
proud e těžkými částicemi.

Z práv* provedené úvahy vysvítá princip generace ustředněného toroidálního
proudu Jt i Absorpce energie vln při vf ohřevu plazmatu Je nevyhnutelně dopro-
vázena absorpcí jejich hybnosti (1). (Ve fyzice polovodičů Je znám podobný
jev - fotonová vlečení.) Od absorbujících Sástic (např.rezonančních elektronů)
se tato hybnost preuáeí aa ostatní částice a spotřebuje se nakonec ne udržení
usměrněného pohybu těřfcých Sástic. Foenemenejne, íe odpovídající uatřednené
rychlosti iontů Ufo* elektronů Uttv silní ioni«ovei:<5m plazmatu splňují přibliž-
ný vztah [2]

kde Tc je doba udržení iontů a *«,• Je hmotnost lontu .
Za použití Lorentzovy transformace lze ukázat, £• eíla <K souvisí též se

zcela Jinýa Jeven - e generací vf pole plazmatem pohybujícú >>. rychlostí V%.
Výkon A (ze přítomnosti jedné vlny) se transformuje jako tu , F% se trans-
formuje jako k t . Je-li tedy plasma ve svém klidovém systému disipativním
prostředím, pak v laboratorním systému při V^ >Uj/lex vyzařuj e e je bržděno
silou 1\ •

Přibližný vzorec (2) pro intenzitu toroidálního proudu se osvědčil při
interpretaci ředy experimentů, které byly prováděny na malých zařízeních
zejména v Hagoyi (Japonsko) [ 3 - 5 ] , v iJpP ČSAV [6], jakož i na velkých
stellarátorech v Prlncetonu [7] a v Charkově [8], 7 práci [6] provedné na
zařízení INTERMEZZO byla poprvé ukázána možnost generace toroidálního proudu
mikrovlnami a podrobně ověřen vztah (2). Proud zde byl vytvářen rychlými
(nadtepelnýml) elektrony za nelineární absorpce hvizdov^ho modu, buzeného
ěroubovicovou strukturou [9] v plazmatu s toroidálním magnetostatickým polem.

Ačkoli výäe uvedené hydrodynamické úvahy platí pro libovolné typy vln e
libovolnými mechanizmy absorpce na elektronech,neskýtají zdaleka úplný obraz.
Především není Jasné, zda uvažovaný vf výkon se skutečně může v elektronové
komponentě absorbovat. S tím souvisí též otázka závislosti hustoty generovaného
proudu na lokálních amplitudách vf pole. Dále pak je třeba ověřit hydrodyna-
mické odhady efektivní srážkové frekvence Vt elekronů s těžkými Sáeticemi.
Odpovědi na tyto otázky je ovsem třeba hledat v kinetické teorii, fteeení
bylo nalezeno [10] pro nejčastěji se vyskytující případy Landauova útlumu a
útlumu na době průletu (magnetické čerpání) [li] za použití kvazilineérního
přiblížení. Výchozí kinetické rovnice pro uetřednSnou rozdělovači funkci
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1
. t

elfkiror.ů

U ) = o
kie ^ je šlo kc rjĽ'.loB'.t :vv: o' i. • í £ !r.í-:-n>-'.0Ft'.tiJÍt;'m pnem S„ . 0 ,1e

koeficient kvázi l ineární ' ifuse vyvolán^ vlr.er.i, Cce aC e i . jsou Larxa-jovy srář.-
kové členy, bf/ot repres r.--uje z'.v'Ay ener,-ie záŕer.ín a Edíler.ím t r p i a ,
při če.T.ž zachovává pod'lnou hybnost elektronů, ľľej vVrazr.ěj ŕ í deformace rozdělo-
vači funkce je ovpeir. v rezor-anční oblasti

a v jej im okolí, kde

(5) M ÍL

&c je koeficient srážkové difuse v rychlottníra proston í ř:'iově 2)c 25
= X^tix/íi 5Í £„ »«é % e P?! % . ~ V^e = tepelná rye:.lost elaktror.ň, A c

je coulonbovský logaritmus, n je koncentrace) a f„ je .Tiaxwellovské rozde-
lení posunuté podél osy V o střední rychlost elektronů Utt . Při slabím vf
poli ;e 2) « 2>c a (5) vede k lineárniiu Landauově úťioUi Při silném vf poli
( 2 » 2 f ) vzniká mírně nakloněné kvazilineární "plato" v rezonanční oblasti.
Pro proudovou hustotu jn C II B í plyne pek z uvedená teorie [10] dvojí vyjád-
ření odvozen5 pro případ V^ TZ. I ^ . Jeúr.ak pomocí spektrální :".ustoty A (b„ )
výkonu absc j."bovar.ého v jednotce objemu, jednak po.-íocí veličin vf pole obca?,en;'ch
v koeficien •.» kvszilinečírní difuae :

(b)

C4 je rozměrová konstanta. Prostřední v<rrz d£vá hodnotu celkového toroidál-

ního proudu přibli/ně rovnou hydrodynan-.ické (2). Z posledního výrazu je vidět,

že při 2 « 2C je J„ <-" 3 ^"kvadrátu amplitudy vf pole. Při 2> » 7>c nestává

nasycení proudové hustoty, J„ 3: £ Ti A V . Snadno lEe ukázat, Se v tomto případě

Je větší část proudu vytvářena nerezonanóními částicemi, neboí elektrony jsou

kvazi lineární difusí silně přečerpávány z oblasti Vlf < VK do oblasti V u > V^ .

Výše vyu:vitá kinetická netodn kvazi lineárního přibížení přeipokládá jictou

náhodnost ve změnách fází vln, což často neodpovídá reáln; situaci v experi-

mentu. Rigorosní teorie opačného extrémního případu, tj. penerfce proudu vlnou

s regulárními fázemi, dosud neexistuje. Byly však provedeny přibíižn? odhady

I 12 1 , opět pro případ Vx ( - Uj/k„) ~ 1S7( , Landauův útlum a útlum na

době průletu. Opět zde platí vztah pro maximální proudovou huítotu J„ Ä

~ CK A Vt avšak nepředstavuje již nasycení, nebot i V je úměrné odmocnině z

amplitudy vlny. Větěí část proudu je opět tvořena nerezonančními elektrony.

2 právě popsaných kinetických úveh vyplývá význačná role coulorabovakych

srážek mezi rezonančními a nerezonančními elektrony. Efektivní srážková frek-

vence je zde značně zvýšena prudkými změnami sklonu rozdělovači funkce (viz

Landauav srážkový integrál ). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že

teorie, jež neberou v úvahu tento jev, jsou pro výpočet ustáleného toroidálního

proudu nepoužitelné.

I
-̂ r
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Zobecnění kinetické teorie na případ vln 8 fázovou rychlostí (V^ = i^>/ílt)
značně odlišnou od tepelné rychlosti elektronů Nebylo provedeno numerickým
řešením [13, 14] rovnic podobných r. (4). Ukazuje se, že pro •LT £ i^ je
vzorec (2) dobrým přiblížením, když Vt určíme z paralelní vodivosti Braginského
115]. Při V t •> i^je hodnota proudu větší, neboi elektrony vytvářející proud
jsou rychlejší a tudíž jejich tření o ionty menší (<s* ^ e / l ^

5 ) .

Právě zmíněný Jev zmenšení třecí síly byl již dříve využit k návrhu na
vytváření toroidálního proudu rychlými (nadtepeInými) elektrony, podenému
nezávisle v pracech 1.16, 17]. Chvost původně maxwellovského rozdělení podélných
(II B o ) rychlostí elektronů je zde urychlován širokým spektrem vln.Tomuto
směru je v současné době věnované, značná pozornost teoretiků i experimentátorů,
nebol se zdá být výhodným v eouvisloBti s ohřevem v oblasti frekvencí blízkých
dolní hybridní. Pokračují však i práce na využití pomalých vln, např. [18],

K uskutečnění výše zmíněného stacionárního režimu na experimentálním
tokemaku současné generace .-je třeba splnit určité podmínky [19], plynoucí z
požadavků rovnováhy a stability. Je to především podmínka, k+erá musí být
splněna bez ohledu na velikost použitého vf výkonu!

V. je střední koncetrace elektronů, CL je malý poloměr tokamaku, £ > ^ 3*
zásoba stability (Kruskal a Šafranov), Bo je toroidálnl magnetická indukce,
Je koeficient anomálie tření elektronů o ionty, T£ Je energetická doba
udržení a /ä^^vje maximální přípustné "poloidální beta " (1 až R/a). Mini-
mální potřebný vf výkon absorbovaný na elektronech je

(8)
— iTCtR q VL

Hodnota C_> / ' k* 1 "U ê se volí s ohledem na potřebnou absorpci použitého
typu vln. Pro ilustraci uvedeme číselné hodnoty odpovídající tokamaku střední
velikosti T-7s a«0.3m, R m 1.2m, ~ c « 2 I 10 sec, n • 2 x 10
B o m 21. Podmínky stacionárního režimu zde Jaou

1 9 m"3,A =17,

(9) li
5-

Poznameaejne, že nedávno byl předložen návrh [20] na vytváření toroidálního
proudu bez dodávání hybnosti vf pole, využívající cyklotronového ohřevu elek-
tronů pohybujících tte v jednom smíru. Vznikli asymetrie reidělovací funkce
elektronů vede k asymetrii tření o ionty, tudíž k porušení rovnováhy toků
hybnosti a tudíž k elektrickému proudu.

Ha závěr hlavní problémy:

1. Získání dalších experimentálních údejů.
2. Uplatní se proud předpověděný teorií neoklulcké difuae ( bootstrap current

- zatím nebyl v tokamacích pozorován)?
3. numerická řešení proudové hustoty při dolně-hybridnlm ohřevu dávají mázl-
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mum proudu v povrchové slupce plazmatu. Je toto rozložení proudové hUBtoty
přípustné?

4. Jak se projeví vliv vf pole na difuei [21]?
5. Je pohyb iontů odhadnutý v (3) nebezpečný z hlediska rovnováhy B stabi l i ty?
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STUDIUM ROZPADAJÍCÍHO SE PLAZMATU VE STACION^BNÍM A PROUDÍCÍM PROSTÄEDÍ

Th« study of afterglow plasmas in stationary and flowing medium
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Úvod

Uplynulo již více naž 30 let od publikovaní prvých prací Biondiho a Browna

11,2J , které byly věnovány studiu aabipolární difuaa a rekoabinace elktronů

v rozpadající ae plasmě vysokofrekvenčního impulsního výboje. Je možno říci, že

tyto práce položily základ nové Metodice fyziky plaematu, umožňující nejen stu-

dium procesů probíhajících v rozpadajícím se plazmatu ala i stanovaní velikoati

některých důležitých veličin charakterizujících stav plazmatu.

Za třicet let se metodika studia rozpadajícího se plazmatu zdokonalila a

studies vlastností rozpadajícího ae plazmatu ae začaly zabývat laboratoře fysiky

plazmatu prakticky po celém sviti. Práce zabývající se studiem rozpadajícího ae

plazmatu je možno zhruba rozdělit do dvou skupin.

Eo prvé skupiny je možno zahrnout práce zabývající se studiem vlastností

rozpadajícího se plazmatu v klasickém stacionárním prostředí, kdy nosný plyn není

v pohybu. Plazma byla obvykle buzena impulsním způsobem a studium rozpadajícího

se plazmatu se pak provádSlo stroboskopickými diagnostickými metodami. Druhá, no-

vějií skupina prací ae zabývá studiem rozpadajícího se plazmatu v proudícím pros-

tředí. Proudící prostředí umožňuje transformaci časového parametru za parametr

prostorový. Plazma je generována v urSitém místi kontinutni a rozpadající ae plaz-

ma je sledována v prostoru ve smiru proudícího plynu.

Pochopitelně, že obě zmíněné metodiky mají evé výhody a nevýhody. Tak na

příklad plazma ve stacionárním prostředí je možné generovat vysokofrekvenčně v

uzavřené skleněné ampuli, což umožňuje doaažení značné čistoty vyietřováného plaz-

matu. Nevýhodou stacionárního režimu je složitá aparatura pro generaci i diagnos-

tiku plasmy. Dalíl nevýhodou stroboskopických metod je vliv přechodových procesů;

mezi nimi je na příklad nikoliv bac významu, vliv parazitních kapacit. U metodiky

užívající proudícího prostředí sa hlavní experimentální komplikace přesouvají z

oblaati generování a diagnostiky plazmy do oblaatl vakuové techniky, měření a re-

gulace parametrů proudícího plynu (např. jeho rychlosti a tlaku) apod.

V Aaliím bude popsána používaná experimentální metodika a některé výsledky

dosažené při vyšetřování plazmatu jak v stacionárním, tak v proudícím prostředí.

Studium rozpadajícího se plazmatu v stacionárním prostředí.

Časovou změnu koncentrace elektronů n # v rozpadajícím ae plazmatu v místi

určeném polohovým vektorem ? můžeme popaat následující rovnicí [3] :

_ (Z £(7f ŕ j - Z f f. t) ňtK

Cien $%&*) repreeontuje takové procesy, při kterých vznikají v roz-
padající aa plasmě elektrony (na příklad ionizační sráiky metastebilních atomu,
Peningovská ionizrce, apod.); 8 len£V»í*) charakterizuje vieehogr elementární
•trátové proeeey elektronu mimo objemové rekombinace (na příklad zachycení elek-

Z^V^ř*) i j t á t é biotronu neutrální částici)} Sien vystihuje ztrátové procesy ambipo-



C3-26

lamí difusí a posladní Sien ztrátové procesy rekombinace s ionty. £ W a J.K

jsou koeficienty ambipolárnl difuse rasp, rekoabinace iontů k-tého druhu..

Rovnica není obaoně řešitelná protože nejsou obvykla znány váechny koefi-

cienty a Sašové závislosti průběhu koncentrace jednotlivých iontů. Obvykle se

předpokládá, že jeden ztrátový proces je dominantní a pro tento případ se zjed-

nodušená rovnica řeSl £4j . Tak pro případ, že v plazmatu probíhá pouze ambipo-

lárnl difúze, klesá koncentrace elektronů exponenciálně s Sasem. V případě

objemové rekombinace hodnotu koeficientu rekombinace můžeme určit z lineární

závislosti (1/n,) na čase. V praktickém případe se vĚak velmi zřídka objeví

jeden proces jako dominantní v celin časovém průběhu rozpadajícího se plazmatu.

Správné vyhodnocení naměřených výsledků je pak obvykle složitější. Tak na přík-

lad při měření koeficientu rekoobinace je třeba vzít v úvahu opravu na ambipo-

lární difúzi [5J, [7J . Přes tyto těžkosti byly z experimentálně zjiáténého prů-

běhu koncentrao* elektronů v rozpadajícím ae plazmatu získány koeficienty ambi-

polární difúze i koeficientu rekombinace pro celou řadu plynů za různých podmí-

nek, např. 163 . Byl rovněž studován vliv nabitých příměsí na velikost těchto

koeficientů např. [7J • Výzkum byl proveden i ve směsích některých plynů [T] .

Pokles elektronové koncentrace byl obvykle měřen mikrovlnnou metodou.

Příklad použití reBonátorc"? ™»tody je uveden na obr. 1 . Frekvence klystronové-

ho generátoru byla napětím pilového průběhu lineárně r-ozmítána a změna resonanB-

ní frekvence byla něřena stroboskopickou jeetodou. Plazma byla obvykle buzena bud

dalSín impulsně modulovaným mikrovlnným polen o dostatéíněm výkonu [1] nebo im-

pulsní o doutnávý» výbojem [6] .
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Vedle mikrovlnného vyéetřování rozpadajícího se plazoatu v stacionárním prostře-

dí bylo rovněž užito sond. Z hlediska použití této Metodiky je vsak třeba uvážit,

ze teplota elektronu vrozpadajícím se plazmatu rychle kleaá. To zněmená, že mě-

řitelná oblast sondové charakteristiky v brzdném režimu (potenciál sondy je niž-

Sí než potenciál p l . z l l a t u ) iají v oboru desítek až stovek raV zněn sondového na-

pěti. V takových podmínkách mohou přesnost měřeni znaíně ovlivnit některé fakto-

ry jako např. zrnina výstupní práce na povrchu sondy vlivem zneSietění, apod.

DalSím faktorem omezujícle použití rondových metod v rozpadajícím se plazmatu

je OMsenl sondového proudu vzhledem k Božnému porušení zkoumaného plazmatu

nadměrným tokem nabitých íéatic na aondu [81 .

Sondová měřeni byla prováděna stroboskopickou metodou při periodickém za-

palování výboje. Pro měřeni koncentrace elektronů byla využita metoda měření

•ondové charakteristiky v urychlujícím režimu [97 • Koncentraci elektronu lze

určit v tomto případě «e směrnice lineární závislosti kvadrátu elektronového

proudu na napěti eondy. Měření teploty elektronů se provádělo běžnou metodou ze

směrnice sondové charakteristiky vyiuesené v seailogeritaiokém měřítku. Tímto

způsobem byl poprvé naměřen efekt difusnlho ochlaxení v rozpadajícím se plazma-
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tu [103 •

Měřeni rozdělovači funkce eondovou metodou bylo poprvé provedeno v

V práci bylo pro měření druhé derivace použito malého amplitudově modulovaného

harmonického signálu superponovaného na eondové předpětl. Hoření rozdělovači

funkce v rozpadající* ae plazmatu bylo dále provedeno v [12], T13]. V těchto pra-

ceeh bylo využito výsledků práce [14] , kde jsou analyzovány odezvy sondy na

prudké změny dondového napětí v podmínkách typických pro doh&sínající výboj.

V práci f14]je ukázáno, ž? při aplikaci pilového napal na sondu aá posuvny

proud vznikly reakcí sondy na zaSnu napětí charakter konstantního aditivního

přírůstku. Z tohoto důvodu v pracích £12J, [13] bylo na sondu aplikováno pouze

napětí pilového průběhu. Průběh sondového proudu byl pomocí časového konverto-

ru transformován a druhá derivace byla stanovena elektronickým způsobem.

Studium rozpadajícího se plazmatu v proudícím prostredí.

Jak již bylo ŕefieno v úvodu, soustředil se v posledním období výzkum zej-

ména na rozpadající se plazmu v proudícím prostředí. Na obr. 2 je znázorněna

typická aparatura pro studium rozpadajícího se plazmatu z hlediska čerpacího

systému i systému regulace a napouštěni nosného plynu.

• lOUt AC E
HOSNEHO
PIVNÚ

S

C I S t I N l
*

VTNtAZDVM =
ZA9MMIK
MOSMfHO
•LfNU

Časová konstanta směn koncentrace nabitých Eástic v rozpadající se plaz-

mě při tlacích nosného plynu 10-200 Pa je řádu milisekund. Z toho v podstatě

plynou nároky na rychlost prouděni. Pro délku trubice lm, vyohásí z požadav-

ku výrazné změny koncentrace nabitých částic podél trubic* rychlost proudění

desítky až stovky metrů za sekundu. Z toho také vychází požadavek na množství

proudícího plynu. Na přiklad pro trubici o průměru 5 cm pro Ar jako nosný

plyn, pro tlak 90 Pa a při rychlosti prouděni o£30 m/sec je za pokojové tep-

loty potřebné množství Ir « 7 P » mvsec. Dalším důležitým požadavkem je,

aby proudění bylo leminárnl, při čemž se požaduje, aby fluktuace tlaku a rych-

losti proudění v danném místě trubice byly meněl než 1%.

Jako generátoru plazmy se používá nejSastěji mikrovlnný výboj, doutnavý

výboj nebo výboj a dutou katodou apod. Zdroj plazmatu určuje základní para-

metry plazmatu, tj. koncentraci nabitých Sástie, přítomnost razných druhů

iontů, přítomnost metastabilních částic, apod. Popisovaná metodika umož-

ňuje měřit směnu parametru plazmatu v procesu rozpadáni plazmy v prostoru od

zdroje plazmy ve amiru proudícího noaného plynu. Pro měření parametrů rozpa-

dajícího se plazmatu byla užita optická,mikrovlnná diagnoatika a bylo rovněž

pouřito sond. Schematicky je aparatura pro sledováni plazmatu v proudícím
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prostředí s hlediaka diagnostiky plasmatu snásorněna na obr. 3.

U M U
. OVTKKA DU1OU KUOaOU

Pro aondOTOU diagnostiku byla používána metodika vypracovaná pro studium
v stacionárním prostředí [63, [9] • Koncantraea elektronu byla urgovaná pomo-
cí saiirnica linaárnl závislosti kvadrátu fondového proodu na aondovéa přadpě-
tl namiřantf v urychlujícím raiimu aondy. Hiřanl taploty alaktronu aa provádí-
lo bitnou metodou z logaritmická xávislosti alaktronovábo proudu aondou na
napití na sond* v brsdnaa raiimu. Poutití aondov^eh metod v proudícím prostře-
dí bylo testováno v [15] . Příklad namířených aondovyen ohajakteristik v s«mi-
logaritmická stupnici je uveden na obr.4.

Poaoeí aond pohyblivých jak v radiálním tak axiálním směru byla nejprve pro-
vedena vyěetřování dynami ky rozpadajícího aa planutu v proudícím proatředí
C16J . Jako nosný plyn bylo pouiito Ha proudící ryohloatí ctlOO m/sec. Plas-

ma byla generována slabě modulovaným (asi 39) mikrovlnným polem. Z čaeového
posuvu modulačního signálu v ir&nýeh mlatech plaimatu byla ur5ována rychlost
pohybu plasmatu. Měření ukátaJLo, fa na roidíl od proudění neutrálního plynu
aa ryohloet proudění plasmatu podál poloměru trubic* nemění n je přibližně
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rovna 4/3 objemové rychlosti prouděni nosného plynu. V planě, kde určujícím
ztrátovým procesem je ambipolární difúze byl jeji koeficient stanován obdob-
ným způsobem jako va stacionárni* prostředí z poklaau elektronové konevntra-
ea v závislosti na vzdálenosti od zdroja plazmatu. Typický příklad neměře-
ných závislosti pro různé tlaky a rychlosti prouděni převzatých z [15] je
uvadan na obr. 5. Koncentrace atOBŮ a molekul v metastabilním stavu, které
hraji významnou úlohu T rozpadající se plazmě lza stanovit využitím Peningov-
aké ionizace pomocného plynu, který ja na vhodném místě zaveden do plazmatu.
Ha obr. 6 je uveden naměřený příklad vzrůstu koncentrace elektronů v důsled-
ku Peningovské ionizace pomocného plynu [153 . Vzrůst koncentrace elektronů
je pak mírou koncentrace částic v metaatabilnim stavu.

tt

i i J i i
Ot.r.7. ' M

V plazmě kde objemová rekombinace v rozhodující míře určuje pokles kon-
eentraoe nabitých částic lze s pokleau nabitých íéatic v rozpadající se plaz-
mě určovat rekombinační koeficienty. Tak na příklad v práci TIS]byl takto sta-
noven rekombinační koeficient elektronů s molekulárními ionty Og . V případě
rozpadajícího se plazmatu v proudícím prostředí aa dá vyěetřovat rekombinace
kladuých a záporných iontů, které je možno vytvořit zavedením vhodného pomoc-
ného plynu do určitého místa proudícího prostředí [17J, £16J . Takovýmto způ-
sobem byla zkoumána rekombinace atomárních iontů (např. kp* a F~), molekulár-
ních iontů,(např. HO* + NOg) a molekulárních a atomárních iontů (např. Clj +
• Cl~). To ukazuje na možnoat měření koeficientu rakombinace v relativně Ši-
rokém oboru. Ha obr. 7 je pro příklad uvedena naměřená závislost poklesu
koncentrace podél trubice [191 , která nastane v důsledku iont-iontové obje-
mové rekombinaee. Koncentrace iontů byla měřena axiálně posunovatelnou sondou.

Významným zdokonalením metodiky rozpadajícího se plazmatu bylo použití
hmotového spektrometru na konci trubic* (obr. 6). Hmotovým spektrometrem se
sledují změny koncentrace primárních iontů [A*] a sekundárních produkovanýoh
iontů CC*J v závislosti na koncentraci neutrálního plynu (reaktantu) CBJ
přidávaného do určitého místa rozpadajícího se plazmatu. Vyhodnocením závislos-



C3-32

'1
1

" J C

VVVtVA

IEAKČHI (MUST

F1AZMV
DVIÁDÁNÍ
IOKUHOKE
HOP1VNU

Obr.fl.

ti [A+] a [C*J na [B] lze stanovit rychlostní konstanty reakce

A + + B -**- C + + D

Různé modifikace iontů a poctu reaktantů umožňuje zkoumání složitějších
reekcí. Metodika zkoumání iont molekulových reakcí v rozpadající se plazmě je
podrobně popsána na příklad v [2QJ [213 . Zavedení elektrického pole do tru-
bice s proudící plasmou umožňuje zkoumání pohybu nabitých částic v elektric-
kém poli a vlivu kinetické energie iontů na jejich interakci s neutrálními
částicemi, viz např. [223 . Ha metodiku rozpadajícího se plazmatu v proudí-
cím prostředí z hlediska výzkumu iont-molekulov^ch reakcí navazuje metodika
nazývaná SIFT (selected ion flow tube) [233 . V této metodice způsob zkoumá-
ní iontů pomocí hmotového spektrometru zůstává stejný. Ionty však nevznikají
v plazmatu, ale jsou produkovány ve zdroji iontů. Ionty jsou pak unášeny nos-
ným plynem bez přítomnosti elektronu. Nejedná se tedy v podstate o systém s
plazmou v proudícím prostředí. Nepřítomnost elektronového plynu a užiti oddě-
leného iontového zdroje vsak umožňuje např. zkoumání reakcí elektronicky vy-
búrených metastabilních iontů [241, 12% [26] a reakcí dvojnásobně nabitých ion-
tů [241 fé5i £27J • Zkoumání takovýchto reakcí ukazuje vliv vnitřní energie
na průběh iont-molekulových reakcí, především na značné zvýšení rychloati a
změnu produktu reakcí.
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METODY A PŘÍSTROJE PRO ZOBRAZOVACÍ DISTRIBUCE RADIOAKTIVSfCH LÁTKK V ORGANISMU

Hethods and instruments for Imaging of rad ioact i v i ty d i s t r ibut ion in organism

T. VUMKSS , V. HUŠAK

Radioisotopové oddělení KNaP, Ví t . února 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Klinika nukleární medicíny PH, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

1. Ú v o á.

T posledních desítiletích jsme svědky velmi rychlého rozvoje používání radio-

isotopů v různých oblastech průmyslu, zemědělství a mnohých vědních oborů.

Zvláště rozěířené Jeou tzv. radioisotopové značkovací metody. Jejich princip Je

dobře znám - do studovaná soustavy {organismus, vodní tok, chemická soustava a

pod.) ss vpraví určité množství radioaktivně značené látky, Jejíž "osudy" se pak

pomocí detekčních metod sledují.

Jadním z nových vědních oborů, který se na bázi těchto metod v posledních asi

20 letech vyvinul, je nukleární medicína. Základní metodu nukleární medicíny je

možno zhruba shrnout takto: Do organismu se vpraví určité množství vhodné chemi-

cké látky, ve které je část atomů nahrazena patřičným radioisotopem (tzv. znače-

ná látka, radiofannakon). Na základě vycházejícího záření nebo odběru vzorků

(např. krve) se pak pomocí detekčních metod sleduje kvalitativně nebo kvantita-

tivně pohyb a rozdělení těchto značených látek v organismu. To nakonec umožňuje

zjišťovat stav a funkci Jednotlivýoh orgánů.

nejdůležitější metodou nukleární medicíny je v současné době právě sclntigra-

fie, která umožňuje zobrazit rozložení radioaktivní látky v organismu - např.

které části orgánů značenou látku shromažďují více nebo méně. Je tak možno posu-

zovat nejen tvary orgánů a případné anatomické změny, ale hlavně též jejich

funkční stav.

I když radioisotopové metody jsou všeobecně dobře známé, Je informovanost o

scintigrafických metodách e. Jejich ohromnén rozvoji v posledníoh asi 15 letech

většinou velmi malá, a to i mezi pracovníky v příbuzných oborech (Jaderná fyzika,

spektroskopie a pod.). Cílem tohoto sdělení je stručně přiblížit sákladní fyzi-

kální principy na nichž je scintigrafie založena, přístroje a metody používané

při scintigrafii a nejdůležitější způsoby matematického zpracování mířených

scintigrafických dat, především s použitím počítačů. Pokusíme se rovněž objasnit

důvody, proč je v nukleární medicine spolupráca meči specialisty diametrálně

odlišných profesí (lékař, elektroniky fyzik, chemik, matematik) těsnejSi než v

jiných oborech medicíny.

2. Tymesení problému a rozděleni metod

Zformulujme si nejdříve obecný problém, který mají řešit netody o kterých se

zde bude jednat. Hama určitou prostorovou oblastne., tj. vyšetřovaný objekt, v

nímž je nějakým necnámým způsobem rozložena radioaktivní látka. Obecně nacím

úkolem Je zjistit tato distribuci radioaktivity, tj. stanovit obecni časově pro-

měnné skalární pole <^(i,y,i,t) např. specifické aktivity, popisujíoí jaká Je

radioaktivita T rAznýob. místech měřeného objektu. Radioaktivita se projevuje

především emisí záření doprovázející přeměny jader a přechody z excitovaných

hladin. Zde se omezíme na ty radionuklidy, které emitují (kromě ostatních druhů)

aáření J» n«bo X. Změření diatribuoe radioaktivity Je možno v zásadě provést

dvíma způsoby:
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a) Destruktivní způsob, při kterém studovaný objekt např. rozřežeme na dostateč-

ně malé kousky a ty pak každý zvlaží měříme příslušným přístrojem (např. scln-

tilačním detektorem nebo Ionizační komorou.

b) Nedestruktivní způsob, při kterém využíváme zevní detekce záření fl\ vycházejí-

cího z měřeného objektu.

Nyní si Již můžeme zformulovat definici scintigrafie:

Scintlgrafle je fyzikální metoda, která na základě zevní detekce emitovaného zá-

ření g* umožňuje zobrazit distribuci radioaktivity ve sledovaném objektu převede-

ním na jiné viditelné nebo měřitelné veličiny - např. hustota a barva čárek ne

papíře, hustota zčernání fotografického filmu, místní jas oeciloskopioké obrazov-

ky, digitální záznam do paměti počítače, přímo číselné pole hodnot specifické

aktivity a podobně. Scintigrafie je tedy nedestruktivní metodou zobrazovací a

patří z tohoto hlediska mezi. metody zobrazování (zvidilelňování) fyzikálních

polí. Scintigrafii můžeme klasifikovat z několika hledisek:

Zajímá-li nás jen vizuální posouzení (která místa jsou více nebo méně aktivní)

mluvíme o scintigrafii kvalitativní (vizuální). Potřebujeme-li přímo určit množ-

ství radioaktivity v jednotlivých místech nebo číselně stanovovat poměry a časová

průběhy aktivity v různých oblastech, jedná se o kvantitativní scintigrafii.

V případě, že nás zajímá jen prostorové rozložení radioaktivity a ne jeho ča-

sové změny (nebo když se toto rozložení 8 Sasem nemění), mluvíme o statické soln-

tigrafil. V opačném případě, kdy měříme i časový průběh radioaktivity v jednotli-

vých místech vyšetřované oblasti, jedná se o dynamickou scintigrafii. Dynamická

studie může být tvořena sérií po sobě následujících statických snímků vyaotřované

oblasti po určitých zvolených časových intervalech. Délka těchto časových inter-

valů se volí podle předpokládané rychlosti časových změn distribuce radioaktivi-

ty. Kvantitativním vyhodnocením různých míst (zájmových oblastí) dynamického

scintigramu můžeme získat tzv. histogramy časového průběhu radioaktivity r odpo-

vídajících místech vySetřované oblasti. Rozdíl mezi statickou a dynamickou scin-

tigrafii je podobný jako mezi fotografováním a filmováním.

Dalším Hlediskem pro rozdělení scintigrafie jsou prostorové relaoe. Dvojroc-

měrné zobrazení, které je určitým modifikovaným (např. absorbcí) průmětem distri-

buce radioaktivity do roviny, poskytuje konvenční scintigrafie. Scintigrafie

tomografleká dává navíc informace i o třetím rozměru, tj. jaká je distribuce ra-

dioaktivity v různých hloubkách. Většinou se postupuje tak, že se vybere určitý

myšlený řez (např. rovinný nebo válcový) vyšetřovaným objektem a pro tento řez

se provede (dvojrozměrné) zobrazení, přičemž se snažíme potlačit co najvíce vliv

záření z ostatních oblastí (vrstev). Z Jednotlivých tomografických ourazu řezů v

různých hloubkáoh pak l>a zrekonstruovat celkový trojrozměrný obraz o distribuci

radioaktivity ve vyšetřovaném objektu.

3. Metody a přístroje pro acjlntigrafii

Základní potíží Je sde (podobně jako např. r rentgenové nebo g* -astronomii)

to, že pro záření g> neexistuje žádná zobrazovací "optika" v obvyklém slova

smyslu, tj. refrakSní nebo reflexní. Použitelná je zde Jedine kollmace spočívají-

cí v odstínění rušivá části ssárení přioházejícího z různých směrů. Nejjednoduš-

ším zobrazovacím kolioátorem Ja jednod&rový kolimátor na obr.l. Systém pracuje

na známém principu dírkové komory, Jenže na se světlem, ale se zářenín. j> . Ha

fotografickou desku (která jo nejjednodušším zobrazovacím médiem) se tak promítá
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Obr.l Jednoděrový zob-
razovací kolimátor typu
•Mírkové komory".

Obr.2 Víceděrový zobra-
zovací kolimátor.

Obr.3 Základní uspořádání pro měře-
ní distribuce radioaktivi+y

obrácený obraz distribuce radioaktivity v záření j» , měřítko zobrazení závisí na

poměru vzdáleností: fotografická deska - kolimátor - předmět. Jiným uspořádáním

Je kolimátor ve tvaru silnější olověné desky s mnoha paralelními otvory (obr.2).

Na fotografická desce se tak opět vytvoří obraz vyšetřovaného objektu v záření ̂«,

měřítko zobrazení je v případě paralelních otvorů 1:1.

Zásadní nevýhodou přímého použití fotografického materiálu }e relativně velmi

nízká citlivost pro záření g* emitované radioisotopy (nízký účinný průřez inter-

akce), takže se Jich pro zobrazení distribuce radioaktivity v nukleární medicíně

prakticky nepoužívá. Zde nastíněné principy zobrazovací kollmace (obr.l a 2) však

našly široké uplatnění u scintilačních kamer (viz níže), kde byla fotografická

deska nahrazena velkoplošným sointilačním krystalem s elektronickým vyhodnocením

polohy záblesků.

Další metoda zjištění distribuce radioaktivity používá kolimovanou detekční

sondu (většinou scintilační), kterou se proměřují jednotlivá místa vyšetřovaného

objektu (obr.3). Naměřené četnosti impulsu jsou úměrné specifická aktivitě přís-

lušných míst měřeného objektu. Postupně tak můžeme zmapovat distribuci radioak-

tivity v celém objektu. Z tohoto Jednoduchého uspořádání ae vyvinuly široce pou-

žívané přístroje, tzv. pohybové' scintigrafy neboli gamagrafy (scannery). Princi-

piální blokové achána gamagrafu je na obr.'). Na společném rameně se pomocí motor-

ku posunuje konstantní rychlostí kolimovaná scintilační sonda a spolu B ní na

druhém konci záznamové zařízení. Impulsy z fotonásobiče, jejichž četnost Je úměr-

ná specifická aktivitě místa, nad nímž se detektor právě nachází, se po elektro-

nickém zpracování přivádějí na pisátko, které na každý impuls reaguje vytištěním

krátké Šárecky na papír. Detektor i pisátko se pohybují na společném rameni rov-

noměrně, takže hustota vytištěných čárek na papíře je úměrná aktivitě odpovída-

jících míst měřeného objektu. Řádkovým pohybem det«ktoru se tak zobrazí oelá

měřená oblast. Měřítko zobrazení je 1:1. Moderní gamagrafy mají většinou barevný

Báanan provedený tak, že podle okamžité četnosti se pod pisátkem posunuje psací

páska B pruhy různých barev, takže každé četnosti odpovídá určitá barva tištěných

čárek. Jsou tedy místa s různou aktivitou odlišeny nejen různou hustotou čárek,

ale i jejich jinou barvou. Příklad scintigramu je na obr.6.

Úkolem kolimátoru je umožnit detekci záření pouze z určitého prostorového

úhlu (a tím z určitého místa) a odstínit záření z jiných míst. Za účelem dosažení

oo největší detekční účinnosti při zachování dobrého rozlišení se používají více-

děrové fokusované kolimátory (Jak je na obr.4)» které umožňují využít vštíí část

účinné plochy scintilačních detektoru. Při acintigrafil se zasedne používá měření

ve fotopíku za účelem potlačení impulsu pocházejících od rozptýleného záření nebo

od záření jiných energií.



CS-04

Obr.4 Pohybový gamagraf (scanner) Obr.5 Scintilační kamera

Moderní pohybová scintigrafy Je možno označit za poměrně dokonalé přístroje

pro sointigrafiské cobrasování distribuce radioaktivity. Jsou také doposud nejpo-

užívanějšími zařízeními pro tento účel. Hájí vsak táž některé zásadní nevýhody.

Je to hlavni poměrně dlouhá doba potřebná k zobrazení zvláště větších objektů o

nízká aktivitě, protože detektor muaí postupně "projíždět" Jednotlivá místa. Z

tohoto důvodu nelze pohybového gamagrafu použít např. pro rýchlejäí dynamické

studie. DalSí nevýhodou Je to, že poskytují většinou Jen kvalitativní obrazy pro

vizuální hodnocení, které se obtížně kvantifikují.

Tyto nevýhody pohybových scintigrafů Jsou odstraněny u statických zobrazova-

cích přístrojů neboli acintllačních kamer. Zde detektor neproměřuje postupně Jed-

notlivá místa vyšetřovaného objektu jako u gamagrafu, ale v detekčním poli o vel-

kém průměru se zobrazuj* současně celá vyšetřovaná oblast. Tzv. Angerova kamera

oe vyvinula z Jednoduchého uspořádání s fotografickou deskou, která bylo znázor-

něno výSe na obr.l a 2. Principiální funkční schéma Angerovy kamery Je (v řezu)

na obr.5. Kolimátor K (který vSak můžs být i jednoděrový jako- na obr.l) promítne

na velkoploíný tenký sclntilační krystal S obraz vyšetřovaného předmětu v záření

j,. Záblesky vyvolané interakcí fotonů ji se scintilátorem Jsou snímány soustavou

fotonásobiču (16 až 64 fotonésobiSůl); podíly světla, které dostanou Jednotlivé

fotonásobiče Jsou závislé na poloze záblesku. Elektronická aparatura (obsahující

komparační zesilovače) vyhodnocuje polohu scintilací a převádí je na elektrické

impulsy o velikosti jednoznačně udávající polohu (souřadnice) míst, kde dochází

ke scintilacím. Tyto impulsy jsou pak vedeny na osciloskop, na jehož obrazovce se

v odpovídajícím místě vytvoří záblesk. Konečným výsledkem je tedy zobrazení dis-

tribuce radioaktivity studovaného objektu pomocí hustoty záblesků v odpovídají-

oíoh místech obrazovky. Tyto záblesky můžeme snímat fotografickým aparátem, kde

film slouží jako integrující médium; použijeme-11 filmové kamery, lze takto fil-

movat i rychlé dynamické děje.

Pro nedostatek místa zde nemůžeme podávat žádnou matematickou teorii scinti-

grafiokého zobrazení, uvedeme pouze některá základní fyzikální parametry užívané

pro popis aointlgrafiokých přístrojů. Prvním základním parametrem Je citlivost

neboli účinnost která vyjadřuje, s jakou účinností scintigrafický přístroj využí-

vá množství vycházejících fotonů y pro zobrazení. Druhou základní veličinou Je

rozllžovaoí sohopnost n»boli polohové rozlišení, které charakterizuje schopnost

rozlišit na sclntigramu obrazy dvou bodovýoh zdrojů umístěných blízko sebe. Roz-

liSení se míří jako poloiířka (podobne jako ve spektroskopii) tzv. odezvové fun-

kce bodového nebo čárováno zdroje. Protože samotné rozlišení nemusí zcela objek-

tivně popisovat kvalitu zobrazení, používá se pro komplexní popis tzv. modulač-

SÍ2&_E?!5222ľíS5_íS5]f£í (""('''))• Modulační přenosová funkce Je charakteristickou

(vlastni hodnotou operátoru zobrazení a vyjadřuje kontrast, s nímž se zobrazuje



Obr.6 Sclntlgrafický ob- Obr.7 Digitalizovaný obraz ze sointil. kamery na obra-
raz tištěný na papír zovoe počítače v izometrické modulaci (vlevo) a v
pohybovým gamagrafem. Jasové modulaci (vpravo).

harmonická (sinusové) distribuce radioaktivity s prostojovou frekvencí v cyklů

na offl. Z dalších veličin pro popis vlastností seintigrarlckýoh zařízení můžeme

uvést linearitu zobrazení) homogenitu zorného pole, mrtvou dobu, měřítko zobraze-

ní a podobnS.

4. Matematická zpracování aolntigraflckýeh dat

Za účelem dalšího zpracování scintigrafických studií s pomocí počítačů se u

moderních přístrojů provádí digitalizace souřadnicových impulsů jdoucích z kame-

ry. Souřadnicové impulsy Z a Y jsou vedeny na analogově-digitální konvertor, kte-

rý převádí analogovou in£ojtffboi (amplitudu) na digitální (celé číslo) a posílá

jednotlivé Impulsy na odpovídající adresy paměti počítače. Každý takový impuls

zvýší obsah odpovídající buňky (adresy) o jedničku. V konečném důsledku je reali-

zováno prorazení: místo v objektu -•> adresa v pamStl počítače ; aktivita -»• čí-

selný obsah adresy . Vzniká tak digitalizovaný sointlgrafický obraz, kde je dis-

tribuce radioaktivity v měřeném objektu převedena na obsah Jednotlivých buněk ve

vymezené části pamäti počítače. Takový obraz kromě toho, že jej lze opět zobra-

zit na obrazovce počítače (obr.7), je Již bezprostředně přístupný počítačovému

zpracování podle vhodného programu.

Počítačové zpracování selatigrafických dat je oblastí velice zajímavou a při-

náší nové velké možnosti v radioisotopové diagnostice. S pomocí počítače lze Jed-

nak korigovat některé negativní vlivy zařízení (např. nehomogenitu, mrtvou dobu,

filtrovat statistický Sum a pod.), jednak na základě scintigrafických dat prová-

dět matematickou analýzu měřených dějů a počítat řadu parametrů potřebných pro

praxi. Spektrum příslušných metod je značně Široké, zde uvedeme jen jeden ilust-

rativní příklad (obr.8,9,10). Jedná se o tzv. fázovou dynamickou studii srdečního

oyklu, což je podrobná dynamická studie Jednoho "úderu" srdce s vysokým časovým

rozlišením (zde 0,01 see/snímek) získaná synchronním složením několika set nebo

tiaío běžnýoh srdečních cyklů a použitím synohronizačních impulsů odvozených od

RKG a zaváděných spolu se sclntigrafiokými impulsy do počítače. Komplexním počí-

tačovým zpracováním s použitím patřičného matematického aparátu (v tomto případě

vytvořeném autorem pro přístroj Clincom v Ostravě) se získá Jednak řada matemati-

cky modifikovaných obrazů (obr.9) distribuce radioaktivity v pulzujícím srdci,

jednak řada kvantitativních parametrů o tomto periodickém deji (obr.8) a též něk-

teré runkční závislosti (obr.10). Tato soustava výsledků umožňuje vytvořit si

komplexní kvalitativní i kvantitativní obraz o anatomických poměrech e. dynamice

srdeční činnosti.
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Obr.10 Matematické zpracování fázových histogramů časového průběhu radio-
aktivity v levé srdeční komoře během jednoho cyklu. Získá se podrobná ča-
sová závislost okamžitého objemu komory (v ml) a derivací podle času vz-
nikne křivka časového průběhu okamžité rychlosti ejekce a plnění levé
komory během srdečního cyklu (v % e nebo v ml e~^).
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sl^"0br.9 Matematicky modifikované seintigrafieké

obrazy fotografované z obrazovky počítače při
komplexním počítačovém zpracování fázové dy-
namická studie srdečního cyklu.

Obr.8 Kvantitativní parametry o
centrální hamodynamice tištěné na
výstupu počítače při komplením ma-
tematickém zpracování fázové dynam.
studie srdečního cyklu. Tvoří spolv
s obr.9 a 10 konečný výsledek celé-
ho měřícího procesu.
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NIEKTORÉ AKTUÁLNE OTÁZKY FYZIKY KOZMICKÍCH ENERGETICKÍCH ČASTÍC ,
Some topical questions of cosmic energetic particle pSysids
K.Kudela, L.Just, M.Slivka, M.Stehlík
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Solovjevova 47, 04001 Košice.

V kozme sú prítomné nabité častice, jadrá a ionty v širokom energetickom rozsahu
od keV /vyše energií slnečného vetra - SV/ až po 10 eV. Tieto nadtepeľné častice
sú produkované a urýchlené v rôznych zdrojoch v našej galaxii, v medzihviezdnom
prostredí - MHP, na Slnku, v magnetosférach planét, v rázových vlnách ap. Okrem
faktu, že z kozmu prichádzajú k Zemi častice s energiami oveľa vyššími než poskytu-
jú urýchľovače, je dôležité aj to, že hustota ich energie /~"1 eV/cnr/ je zhruba
rovná hustote energie magnetických poli v MHP a energie turbulencie v galaxii.

Kozmické energetické častice /EČ/, alebo kozmické žiarenie /KŽ/ vnikajúce do sl-
nečného systému a častice emitované z povrchu Slnka pri erupciách tvqria fyzikálne
spojený kanál informácie s pozorovaním elektromagnetického spektra v kozme, a spo-
ločne s ním pomáhajú riešiť rôzne astrofyzikálně, geofyzikálne aj jadrovofyzikálne
problémy. Systematické pozemné, podzemné, balónové a družicové merania umožnili ur-
čiť niektoré ich základné charakteristiky: energetické spektrum /obr.1/, chemické

zloženie, časové variácie toku. Stále vSak
zostávajú, alebo ako nové sa vynárajú prob-
lémy, ktoré treba experimentálne aj teore-
ticky riešiť. V referáte chceme stručne in-
formovať o súčasnom stave v štúdiu kozmic-
kých EČ, najmä z hľadiska experimentu, a u-
kázať na niektoré možnosti rozvoja experi-
mentov, ktoré by mohli znamenať äaľší roz-
voj tejto disciplíny. Pritcmje uvedený výber
z prác aj čs; autorov, ktorí sa na výskume
EČ v kozme v posledných rokoch podieľajú.
Každý výber "aktuálnych" problémov z tak ši-
rokej oblasti ako je fyzika EČ v kozme je
subjektívne ovplyvnený. Je tomu tak aj v

im- ntffit e tomto referáte.

Oty i.

1. Kozmické žiarenie vysokých energií.
Jednou zo základných otázok fyziky EČ v kozme je objasnenie produkcie a urýchľo-

vania častíc do tak obrovských energií. Testami pôvodu KŽ vysokých energii sú ener-
getické spektrum, zloženie a izotrópia KŽ. V oblasti d o ~ 1 0 " e V sa ako nejpravdě-
podobnější javí model, v ktorom KŽ sa formuje v našej galaxii a je tu kvazistacio-
nárne zachytené •[1 J. V oblasti nad 10 'eV sa pripúšťa aj príspevok z mimogalaktic-
kého lokálneho zdroja [2]. Štúdium rozsiahlych atmosferických spŕšok /sekundárnych
častíc na veľkých plochácn/ ukazuje na zlom v oblasti «10 'eV /3jťažko objasniteľný
iba galaktickými zdrojmi. Problémom, ktorý tu treba riešiť, je určenie náboja časti-
ce, vyvolávajúcej spŕšku. Jedným z potenciálnych zdrojov KŽ sú supernovy-SN. Treba
však uviesť, že. priame pozorovania zatiaľ nedovoľujú tento predpoklad overiť /pre
jadrovú zložku/.Tu sa veľa očakáva od zvýšenia citlivosti detektorov <ľ-žiarenia,
ktoré je nezávislým testom jadrových Interakcií KŽ s látkou /rozpad T° /•

Ďaľšiu skupinu otázok tvorí vyjasnenie mechanizmov udržania a šírenia KŽ v ga-
laxii. Veľmi používaným modelom je tzv. "leaky box" -LB model, predpokladajúci aa-
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chytenie KŽ meazi odrazovými hranicami obklopujúcimi galaxiu s konečnou pravdepo-
dobnosťou pre únik častice mimo. V difúznach modeloch sa uvažejú rozptyly KŽ na
nehomogenitách magnetických polí, umožňujúce únik častíc z galaxie £^J.

Overenie modelov pôvodu a šírenia KŽ spočíva najmä v porovnaní ich predpovedí
s experimentálni. Stručne uvedieme, ako niektoré z nich ovplyvňujú naše predstavy
o uvedených procesoch.
1.1. Cnei ické zloženie.

Porovnanie chem. zloženia KŽ s materiálom slnečného systému je na obr.2. Vidno

rf . jasne sekundárny pôvod Li,Be,B, niektorých ne-
'" párnych jadier a jadier pred Fe. Pozorované
1 " zloženie závisí od zloženia v zdroji, účinných

o-,I\" prierezov štiepenia jadier na H, strednej voľ«
• 1 nej dráhy pre jadrovú reakciu, aj od celkovej
' dráhy prebehnutej v MHP / \ t v g.cm /. Merania

j, íl zastúpenia Li,£e,B dávajú ^=3.5-6 g.cm ,čo
__ >•j, T 5 „ ,É nesúhlasí s produkciou jadier 17£Z<23 pri

1°' '" ,"'•'V ' " • *~̂ ~" fragmentácii Fe. Boli preto zavedené rozdelenia
J*! *i (''ii/ V'i dráh, odlišné pre rôzne modely. Situácia Je
J' " * ' t ' .} komplikovaná nedostatočnou znalosťou účinných

i ! prierezov na H, takže sa používajú najmä polo-
» ( empirické priblíženia [6 j. Dráha A.AJe energe-

ticky závislá. Pomer zastúpenia jadier v zdro-
ji k zastúpeniu v sln. systéme antikoreluje s

„__ ionizačným potenciálom, čo dáva argument pro-
ti vzniku KŽ v explozívnych oblastiach. Ob-

! last' ťažších jadier je zaujímavá pre určenie
,-iA-i dôležitosti r-,s- a p-procesov nukleosyntézy.

Dnešné rozlišovacie schopnosti / A Z / zatiaľ
neumožňujú tieto procesy posúdiť. V budúcnosti
bude potrebné merať chemické zloženie /až po
vysoké Z/ v širokom intervale energií.

1.2. Izotopové zloženie
dáva významné údaje najmä o priemernom "veku" KŽ a o parametroch charakterizu-

júcich odlišné modely šírenia a pôvodu. Merania Be /Tw2=1.6.10 rok/ spolu s'Be
dáva pre 30-150 MeV/n dobu života KŽ v galaxii 17 .10 rokov a strednú hustotu ply-
nu 0.18 cm"3. [8], Podobné výsledky dáva Cl a Al. Podporuje to myšlienku, že
KŽ cirkuluje v halo s nižšou hustotou plynu / v blízkosti Slnka je hustota 1-2cm^í
POraer 2 2Ne/ Ne v KŽ je^O.A , zatiaľčo v slnečnom systéme je 0.12. Tento výsle-
dok /a aj izotopy Mg/ ukazujú na možnosť odlišného pôvodu materiálu slneč.systému
a zdrojov KŽ. Fe ako stabilné jadro s najvyššou väzbovou energiou/nujcl je na
konci v reťazci produktov nukleosyntézy. Preto izotopové zloženie Fe je dôležité.
Zlepšenie detekčnej metodiky odstránilo kontraverzné výsledky zloženia Fe a dnes
je potvrdené, že zloženie izotopov Fe v slneč. systéme a v zdrojoch KŽ je podobné

[9]. Je zrejmé, že izotopové zloženie poskytuje dôležité údaje o pôvode KŽ a že
äaľšie merania v tomto smere a v oblasti vyšších energií /asi do 500GeV/n/ sú po-
trebné.

1.3. Elektronová zložka. Antiprotony.
V oblasti 2-10 GeV je spektrum e paralelné protónovému a tok je asi "\% jeho to-

ku. Tvar energetického spektra e je veľmi citlivý na rozdelenie/^a je preto po-
trebná jeho znalosť. Dnes v oblasti 10-10%eV sú protirečivé výsledky a pretp sa

1
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žiadajú aaľšie merania a zvýšenie štatistiky. Relativistické p, e + ako vedľajšie

produkty nepružných zrážok jadier KŽ s látkou MHP závisia na podmienkach pre ich

vlastné šírenie, jednak na príslušných primárnych časticiach /20-150 GeV primárne

súvisia s ~GeV e +, p/. Merania toku e+zatiaľ vykazujú veľké nepresnosti. Antipro-

tony boli zaregistrované v r. 1979 a to v oblasti 5.6-12.5 GeV, pričom pomer p/p

je (5.2±1.5) .10" 4 [10].

Významnú informáciu poskytujú z hľadiska jadrovej fyziky častice KŽ veľmi vyso-

kých energií. Napr. sa ukazuje, že v tejto oblasti energií existuje trieda jadro-

jadrových interakcií nezodpovedajúca modelu superpozície nezávisle interagujúcich

nukleónov [34J.

2. Slnko, medziplanetárne prostredie a energexické častice.

Galattické častice s energiami <, 1 GeV vtekajúce do sln. systému sú ovplyvňo-

vané jeho fyzikálnym stavom, najmä medziplanetárnymi magnetickými poľami /MMP/,

ktoré ovplyvňuje Slnko. Povrchové oblasti Slnka v niektorých prípadoch emitujú EČ.

Všimnime si týchto javov, ktoré sú pre chovanie EČ v slnečnom systéme dôležité.

2.1. Modulačné efekty.

Častice s dostatočne malým larmorovským polomerom sa rozptyľujú na nehomogeni-

tách HMP, unášaných vysoko vodivou plazmou SV. Interakcie I-íIP a EČ modifikuje

spektrum častíc rozptylom, difúziou a energetickými stratami. Velkorozměrový efekt

s tým spojený je 11 ročná variácia intenzity KŽ, meraná napr. neutronovými moni-

tormi, ktorá sa prejavuje antikoreláciou intenzity BÍ a slnečnej aktivity.

Ma ňu je superponovaná 22 ročná variácia spojená s reverzáciou celkového magnetic-

kéhú poľa Slnka. Existujú viaceré modely variácií intenzity EČ so slnečným cyklom

napr [11J. Problémom zostáva výber vhodného/vhodných/ parametru, vystihujúceho

poruchy v heliosfére.

V štúdiu krátkodobých nepravidelných zmien intenzity EČ /najznámejšie sú For-

bushove poklesy/nastal v poslednom období pokrok spojený s podrobnejšom štúdiom

ich súvislostí s IMP a rýchlosťou SV. Ukazuje sa odlišná súvislosť zmien intenzi-

ty KZ s pravidelnými vysokorýchlostnými prúdmi SV a s komplexnejšími š"cx uktúr_mi

SV.£ľ2j. Nízkorychlostné prúdy SV sú naopak spojené s vzrastom intenzity casxíc.

Výiv zne pokročilo štúdium mikrovariácií intenzity KZ. Fluktuácie intenzity EC

v oW.aa.-i frekvencií nad 10 Hz nemajú charakter Poissonovských šumev. Ich výkono-

vé spektrum je mocninné. Sú zapríčinené fluktuáciami intenzity HRP, resp. rôznymi

vlnami v plazme™ Ďaľši e skúmanie mikrovariácj.í poskytne údaje o vplyve H-iP na ĽC

rôznych energií.

Značný pokrok v pochopení modulačných efektov znamenajú merania vo velkých

vzdialenostiach od orbity Zeme. Merania nj Pioneer-10 a 11 ukazujú, že hranica mo-

dulácie môže ležať a*, na 50 AU. Ukazuje aa, že 3 rozmerná Ľi-ruktúra heliosféry je

dôležitá aj pre ohápenie modulácie v ekliptickej rovine. Další pokrok Sd očakáva

pri- meraniach na mimoekliptickýcn /SPM/ a vzdialených objektoch /Voyager/.

2.2. Slnečné energetické častice /SEC/.

Pozemné aj družicové merania poskytli dodn s bohatý materiál o emisiách SEC

počas slnečnýcu erupcií určixýcn typov a o ich šírení v medziplanetárnom prostre-

dí. Uvedieme niektoré dôležité poznatky o zložení SEC a ich šírtní.

A. Zloženie SEC a vysokoenergetické javy na povrchu Slnka.

Zastúpenie jednotlivých iónov sinečnýcn erupcií spolu s energetickým spektrom

poskytuje obraz o urychlovaní na povrchu Slnka. Stredné zastúpenie jadier /iónov/

urýchlených v Sinečnýcn erupciácn je podobné so zložením koróny. Odcnylky su u

jadier C,N,0. Porovnanie s galaktickým KZ ukazuje na ruzdiely u He,C,N. Pretože

dl£m, zloženie SEC prejavuje zmeny jak medzi erupciami, tak aj počas tej istej
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erupcie, sú potřebné daľšie, dlhodubé merania chemického zloženia v intervale

energií od niekoľko sto keV/n do 10-20 MeV/n.

Hlavné anomálie v zastúpení SBC sú prípady s vysokým počtom ̂ /relativným/ iónov

He-3 a Fe, ktoré sú 10^-1CTkrát vyššie než zodpovedá ion termálnym zastúpeniam.

Případy erupcií bohatýca na He-3 boli viackrát registrované /napr. flAJ/. Ide naj-

mä o slabšie erupcie. Obohatenie He-3 de pozorované spravidla v erupciácn, ktoré

sú bohaté aj na ťažké ionty. Na objasnenie nadbyUoi He-3 boli vypracované dve te-

orie, predpokladajúce preŕerenčný ohrev v počiatočnom štádiu rozvoja erupcie. Jed-

na z nich [15] predpokladá ohrev pri interakcii s iontovou cyklotronovou turbulen-

ciou, druhá [i6Juvai.uj= ohrev pri interakcii s iont^vo- zvukovou vlnou. Rieše-

nie týci.to otázok vyžaduje z jednej strany znalosť charakteristik plazmy a magne-

tických polí v oblasti urýchlenia /18], z druhej strany merania nábojovýc. stavov

urýculených iónov. Žiada sa. komplexnejší prístup k rozboru celého problému s uva-

žovaním parametrov SV, X-žiarenia (17J rádiovej emisie a čiarového w-žiarenia.

B. Šírenie SBC. '

Charakteristiky SEC /energet. spektrum, zlozenie/ pozorované detektorom sú ov-

plyvnené afektami šírenia v blízkosti Slnka a v medziplanetárnom piostredí. Proces

šírenia v MPP sa popisuje difúznou r vnicou so zahrnutím konvekcie a a^iabatické-

hv, ocnlcdenia. Boli vyvinuté viaceré modifikácie difúznych modelov. Niektoré erup-

cie s dlho trvajúcou a-izotrópiou toku sa týmito models! nedajú popísať. Boli pre-

to zavedené modely bezrozptylového šírenia, alebo s fokusáciou. Všetky tieto mode-

ly majú ako dôležitý parameter streúnú volnú dráhu [1S}«

Štúdium azimutálneho šírenia uastíc /pomocou sond napr. IIiP-Helios-Voyager(20j/

vedie k dôležitej koncepcii koronálneho šírenia. Sú náznaky, že variabilita pro-

filov erupcií je skôr spojená s injekciou na povrcnu Slnka a šíreniu v koróne než

s medziplanetárnym šírením. Riešenie otázok šír=nia u svíc vyžaduje systematické

úsilie oddeliť procesy medziplanetárneho a koronálneho šírenia/olr.3/, čo značí

merať súčasne na v^acerýcn sondách jak EC, tak aj KMP a parametre SV.

2.3. Anomálna komponenta. Urýchľovanie v hPP.

V oblasti 1-100 KeV/n So prejavuje v energei-ickom spektre He,I\i,0,Ke druhy ohyb

okolo 10 tieV/n. V oblasti 5-30 MeV/n je tok He vyšší než toV p ^z1]. Tvar spekt-

ra týchto iónov ,-je odlišný od predpovedí teorie modulácxe. Tieto častice-tzv.ano-

fflálnd komponenta - nie sú slnečného pôvudu. Pravdepodubným sa zdá model [22j predpo-

kladajúci prenikanie neutrálnych čautic do atmosféry a ich ionizáciu UV svetlom.

Potvrdenie ť.htu predpokladu vyžaduje merania nábojovýcn stavov uvedených iónov.

Vlace
r é

/napr. 23 I zistili reku-

SMUIMC M.C

rentné zvýšenia toku protónov WeV energií s

periodou 27 dní, ktoré nie su spojené s erup-

ciami na Slnku. Tieto častice sa urýcnľujú v

MPP v oblasti 2 až 5 AU. Predpokladá sa, ze

ide o častice z chvostu SV, uryc.ľované v ťiPP.

' Overenie tohto predpokladu, t...o aj pokrok v

štúdiu častíc urýcňľených v zKmskej rázovej

vlne vyžaduje nové merania energet. spektra

elektrónov a zloženia iónov v oblasti ener-

gií od A/10 keV/Z do 1-2 MeV/Z.
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Obr

3. Energetické častice a m_gnetosféra Zeme.

Pri interakcii plazmy SV so ze;-si\ýra magnetickým polom sa formujje imgnefcosfírid

Zeme. Má ur6ujúcu úlonu pre pohyb n^uitých EC v blízkom okolí Zeme. BÍ sú význaw-

né pri isuíaiu plazmovýcn procesov a ť si-ov^ni geomagnetického poxa. Hlavnú popu-

láciu tíZ v magnetosfére tvoria uostice radiačných pásov, obsahujúce zachytrné e-

1 ktrony a ióny s energiami od /v/l keV do ?100 MeV v oWasti L=1.1-10 /L je para-

meter magnetickej obálky - príslušná siločiara mag. poľa pretína rovníkovú rovinu

vo vzdialenosti L zem. polomerov od stredu Zerae/.Zachytené častice vykonávajú

kvaziperiodický pohyb, rozložiteľný do troch zložiek, pričom každé z nich je spo-

jená s jedným adiabatickým invrriantom [24]. Hlavné otázky fyziky radiačných pá-

sov sa sústreďujú na vstup častíc do magnetosfáry a stratové mechanizmy.Obr.+

znázorňuje hlavné oblasti magnetosféry, dôle-

žité pre dynamiku BÍ.

3.1. Vstup častíc do magnetosféry

nie je ešte v ctle šírke problematiky

kvantitatívne pochopený. Registrácia častíc

od slnečných erupcií nie je v súlade s výpoč-

, u* tami odrezávacích rigidit založených na pred-

stavách o magnet, poli Zeme /napr.[25J/. Sú

potrebné Saľšie výpočty uvažujúce jak inter-

né tak všetky zložky externého magnet, póla.

Upresnenie štruktúry zakázaných a dovplených

smerov je tiež dôležité pre štúdium anizotró-

pie šírenia SB5 ako aj pre chápanie dostupu

častíc na nízkoorbitálne pilotované stanice.

Posledné experimenty na Prognóze-7,ISEE-1

a 2 obrátili pozornosť xia zloženie ťažkých,

iónov v magnetosfére. Sú náznaky, že ionosfé-

ra ako rezervoár častíc má v dynamike BÍ v magnetosfére väčšiu úlohu než sa pred-

pokladalo [26J. Pokrok v chápaní zdrojov magnetosferických častíc sa očakáva hlav-

ne od meraní zloženia iónov 20 keV/Z do 200 keV/Z, meraní častíc v rovníkovej

oblasti na 54 L í10 a zloženia iónov v iných magnetosférach.

3.2. Stratové mechanizmy zachytených častíc

BU procesy pitch-uhlovej difúzie do stratového uhlu, prebiehajúce v dôsledku

cyklotrónovej rezonancie medzi EÍažirokopásmovým spektrom elmg. vín, jak elektro-

statických ,/vnel plazmasféry/ tak elektromagnetických/v plazmas f ére/. Pokročilo sa

v kvatitatwnom; chéjpani štruktúry e /Ee?30 keV/ a j> /Ex^iOO keV/, odrážajúcich sa

u rovníka Jak pre magneticky kľudné intervaly, tak aj. /e/ V magnetických búrkach

/napr.[27-29j/. Získané boli údaje o pobúrkovom rozpade kruhového toku * zložení

iónov v ňom. Sú náznaky, že vysypávanie častíc má geografickú Štruktúru [30|a zis-

ťuje sa korelácia vysypávania s veľkými NF vysielačmi.[J 1j . Ak'tuálne smery výsku-

mu v tejto oblasti zahrnujú merania vín nižšie gyrofrekvencie p, Saľšie merania

zloženia kruhového toku, korelované pozorovania častíc na malých výškach a u r e v

nika a detailná Statistická analýza vysypávania, najmä elektrónov.

3.3. EC V chvoste magnetosféry

sú prejavom nadtepeIných procesov v tejto oblasti veľmi. dôl|ežitéj pre dynamiku,

magnetosféry ako celku. Sú jednak diagnostikou urýchľovacích procesov a topologie

chvosta, jednak aj príčinou značnej časti diamagnetickŕho poklesu lokálneho magne-

tického póla. Analogické procesy prebiehajú aj na povrchu £lnk& a v magnetosférach

iných planét /Jupiter/, Zaregistrované boli krátkodobé vzplanutia p aj p s. energl-

.1";
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ni.d liD l.cV a. 2 ileV [32] . I .a overenie predstáv o nestabilitách v oblasti urých-
ľovania v chvoste [33J sa ako velmi potrebné ukazujú merania uhlových charakteri.=-
Lí 1Í o energetických spektier v oblasti od niekoľko keV do 1-2 KeV.
4. Záver.

řyzika kozmických EČ zaznamenáva v súčasnosti cynamický rozvoj. Posledné roky
znamenali zmeny naiich predstáv napr. o modulácii KŽ, o vysokoenergetických pro-
cesoch na Slnku, o zdrojoch a stratových mechanizmoch ič v magnetosfére Zeme. Boli
zaregistrované LČ v okolí iných planét - v ich magnetosférach.

;íozvoj fyziky Ľ)3 V kozme vyžaduje jednak zdokonaľovanie detekčných systémov,
r'crania na rôznych kozmických sondách súčasne a komplexný prístup k interpretáci i
výsledkov / zahrr.utie plazmových meraní, registráciu elmg. vlnení a jadrovofyzi-
l'úlno úaaje. liozno právom očakávať, že štúdium B? v kozme v cialsích rokoch povedie
k zĹskaniu aaľších poznatkov o zdrojoch a urýchľovaní KŽ, fyzikálnych procesoch
v heliosícíre, na slnečnom povrchu a v načnetosfórach planét.
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