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STRESZCZENIE 

 

Praca jest  podsumowaniem eksperymentalnych badań nad strukturą jądra  prowadzo-

nych przez autora metodami spektroskopii   na wiązkach stabilnych i radioaktywnych jonów.  

Zaprezentowano zagadnienia dotyczące pomiarów z wielodetektorowymi spektrometrami  pro-

mieniowania ,  stowarzyszonymi  z pomocniczymi detektorami  jonów i cząstek. 
Omówiono rolę pomiaru prędkości jąder odrzutu, w redukcji poszerzenia dopplerowskiego linii 

w mierzonych widmach .  

Przedstawiono metodykę rejestracji widm natychmiastowego promieniowania , emitowanego w 
reakcjach wywołanych wiązkami radioaktywnymi, oraz zaproponowano rozwiązania prowadzą-

ce do optymalizacji pomiarów spektroskopowych w tych warunkach.     

Opracowano sposoby  wyznaczania czasów życia wzbudzonych stanów jądrowych bazujące na  

analizie przesunięcia dopplerowskiego linii .  Metody te zastosowano w eksperymentach wyko-
rzystujących reakcje fuzji-ewaporacji jak i  fragmentacji relatywistycznych pocisków.    
W reakcjach nieelastycznego rozpraszania wiązek radioaktywnych zaproponowano sposób se-

lekcji zdarzeń wzbudzenia kulombowskiego oparty na analizie rozkładów kątowych promienio-

wania , oraz pokazano zastosowanie tej metody w oszacowaniu prawdopodobieństw przejść 
B(E2) we wzbudzanych pociskach.   

Omówiono cykl badań nad strukturą stanów wzbudzonych w jądrach powłoki f7/2 o ma-
sach A~40. W wyniku tych prac ustalono czasy życia wielu stanów wysokospinowych znajdują-

cych się u szczytu pasm rotacyjnych w : 
44

Ca, 
44

Sc, 
45

Sc i 
45

Ti. Otrzymane rezultaty wskazują na 

zanik deformacji kwadrupolowej związany z procesem szeregowania się spinów cząstek walen-

cyjnych w tych jądrach. Przedstawiono pomiary prawdopodobieństw przejść B(E2) w neutrono-
nadmiarowych izotopach chromu 

54,56,58
Cr, wykonanych z użyciem wiązek radioaktywnych. Wy-

niki potwierdzają zamknięcie powłoki neutronowej przy N=32. 

Zaprezentowano badania spektroskopowe w obszarze jąder powłoki fp, o masach A=60-70. W 
nuklidach z tego rejonu: 

61,63
Cu i 

69
As, wykazujących niestabilność kształtu, zidentyfikowano 

także pasma charakteryzujące się wysoką deformacją.   

W interpretacji  wyników  wykorzystano  modele teoretyczne: powłokowy i kolektywny. 
 

ABSTRACT 
 

It is summarized the author’s research activity in the domain of nuclear structure by a 

-ray in-beam spectroscopy with stable and radioactive ion beams. 

Various aspects of experiments with large -ray detector arrays coupled to ancillary ion and par-

ticle detectors are presented. Emphasis is put on -recoil measurements that enable exact  Dop-

pler correction of -ray energies.  Methods developed for optimization of -spectra acquired in 
experiments with radioactive beams are demonstrated.    

Measurements of a nuclear level lifetime based on a -line Doppler shift analysis at both: stable 

and radioactive beams are presented.  
For Coulomb excitation experiments with fast radioactive beams it is proposed a new method of 

B(E2) evaluation, based on a -ray angular distribution measurement.   
Spectroscopic studies of A~40 f7/2 nuclei are reviewed. In  

44
Ca, 

44
Sc, 

45
Sc and 

45
Ti, life-

times of high spin states close to the maximum spin aligned state are determined. The results 
point to the loss of a quadrupole collectivity when approaching to the maximum angular momen-

tum. 

Results on B(E2) investigations in neutron-rich 
54,56,58

Cr isotopes by means of radioactive beams 

are reported. They confirm the N=32 neutron shell closure. 
Studies of high spin excitations in the neighboring A=60-70, fp nuclei reveal that in 

61,63
Cu and 

69
As, being known as shape unstable nuclei, highly deformed rotational bands coexist 

with other, less collective structures.  
Experimental results are interpreted with a help of nuclear models: the shell model and the col-

lective model.  

 



 
 

 

    

  



SPIS TREŚCI 

 

1 
 

SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP............................................................................................................................................3 

2. ZARYS TEORII .............................................................................................................................7 

2.1. Modele jądra atomowego .........................................................................................................9 

2.1.1. Stany jednocząstkowe w potencjale   oscylatora harmonicznego ...................................... 10 

2.1.2. Model Nilssona cząstki w polu o osiowej deformacji ....................................................... 12 

2.1.3. Model kolektywny ........................................................................................................... 15 

2.1.4. Energie jednocząstkowe w układzie rotującym ................................................................ 17 

2.1.5. Model powłokowy układu wielu cząstek i oddziaływania efektywne ................................ 18 

2.1.6. Własności  elektromagnetyczne pasm rotacyjnych ........................................................... 20 

2.2. Obsadzanie stanów wbudzonych w wybranych typach reakcji jądrowych ............................... 22 

2.2.1. Reakcje fuzji-ewaporacji ................................................................................................. 22 

2.2.2. Wzbudzenie kulombowskie przy wysokich energiach pocisku ......................................... 23 

3. SPEKTROSKOPIA GAMMA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z UŻYCIEM UKŁADÓW 

DETEKTORÓW GERMANOWYCH............................................................................................... 25 

3.1. Półprzewodnikowe detektory HPGe promieniowania ........................................................... 26 

3.2. Detektory kompozytowe typu CLUSTER  i CLOVER ............................................................. 30 

3.3. Złożone układy detekcyjne na przykładzie systemów: GASP i EUROBALL ............................ 32 

3.4. Limit detekcji spektrometru promieni  .................................................................................. 34 

3.5. Detektory pomocnicze w pomiarach spektroskopowych ......................................................... 36 

3.6. Układy wielodetektorowe w badaniach z wiązkami radioaktywnymi, eksperyment RISING .... 40 

4. URZĄDZENIA I METODY POMIAROWE SPEKTROSKOPII GAMMA NA WIĄZKACH 

JONÓW ............................................................................................................................................ 44 

4.1. Rejestracja koincydencyjna -jądro odrzutu ............................................................................ 44 

4.1.1. Zasada działania detektora  RFD ...................................................................................... 45 

4.1.2. Mechanizm detekcji jonów w RFD .................................................................................. 47 

4.1.3. Selekcja jąder odrzutu na podstawie  pomiaru czasu przelotu ........................................... 48 

4.1.4. Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w koincydencji z jądrami odrzutu ................. 51 

4.2. Pomiary efektów wywołanych uszeregowaniem spinów w jądrach odrzutu ............................. 55 

4.2.1. Rozkłady kątowe promieniowania  ................................................................................. 55 

4.2.2. Analiza  polaryzacji kwantów ........................................................................................ 58 

4.3. Spektroskopia   na szybkich wiązkach radioaktywnych jonów .............................................. 60 

4.3.1. Selekcja  wiązek RIB i  układ eksperymentalny RISING ................................................... 61 

4.3.2. Nieelastyczne rozpraszanie wiązek o pośrednich energiach .............................................. 65 



SPIS TREŚCI 

 

2 
 

4.3.3. Rozkłady kątowe promieniowania   w eksperymentach wzbudzenia kulombowskiego ... 68 

4.3.4. Pomiar czasów życia metodą analizy przesunięcia dopplerowskiego linii  na szybkiej 

wiązce ....................................................................................................................................... 71 

5. OPIS WYBRANYCH WYNIKÓW DOŚWIADCZALNYCH I ICH  INTERPRETACJA ............. 74 

5.1. Spektroskopia   w obszarze lekkich jąder powłoki  f7/2 ........................................................... 75 

5.1.1. Wysokospinowe wzbudzenia kolektywne badane w koincydencji -jądro odrzutu ............ 76 

5.1.2. Struktura stanów o dodatniej parzystości w jądrach zwierciadlanych
 
o masach

  
A=45 ....... 86 

5.1.3. Rotacja  jąder powłoki  f7/2 w  świetle modelu powłokowego............................................ 88 

5.1.4. Geneza deformacji kwadrupolowej w lekkich jądrach f7/2 w ujęciu modelu Nilssona ......... 90 

5.1.5. Współistnienie sferycznych i zdeformowanych kształtów  w 
45

Sc..................................... 91 

5.1.6. Ewolucja pasm rotacyjnych i zanik deformacji kwadrupolowej  przy wysokich spinach ... 93 

5.1.7. Wpływ korelacji w kanale izospinowym T=0 na układ stanów w 
45

Ti ............................... 95 

5.1.8. Wzbudzenia cząstka-dziura w świetle analizy energii kulombowskiej w jądrach 

zwierciadlanych 
45

V i 
45

Ti ......................................................................................................... 97 

5.1.9. Wzmożona emisja promieniowania E1 w pobliżu stanów z Jmax ....................................... 99 

5.1.10. Struktura stanów o nienaturalnej parzystości w niektórych jądrach f7/2 w ujęciu modelu 

powłokowego .......................................................................................................................... 101 

5.1.11. Układ poziomów w 
42

Ca  i 
44

Ca ................................................................................... 102 

5.1.12. Pasmowa struktura wzbudzeń rdzenia w 
 45

Sc............................................................... 104 

5.1.13. Mikroskopowa analiza korelacji kwadrupolowych w 
45

Ti ............................................. 105 

5.1.14. Stany o wysyconym momencie pędu jako próbnik średniego pola sił jądrowych .......... 108 

5.2. Badania spektroskopowe stanów o wysokich spinach w jądrach        powyżej 
56

Ni ................ 110 

5.2.1. Identyfikacja pasm SD w izotopach miedzi 
61,63

Cu ......................................................... 112 

5.2.2. Pasmo o  wysokiej  deformacji, w „miękkim” jądrze 
69

As .............................................. 115 

5.3. Badania struktury jąder z obszaru pf, bogatych w neutrony, z użyciem RIB ........................... 117 

5.3.1. Pomiar nasilenia przejść B(E2) we wzbudzeniu kulombowskim 
54-58

Cr .......................... 119 

5.3.2. Anomalia B(E2) w  
56

Cr ................................................................................................. 120 

6. PODSUMOWANIE .................................................................................................................... 122 

PODZIĘKOWANIA ....................................................................................................................... 125 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 126 

 

  



1. WSTĘP 

 

3 
 

1.WSTĘP 

 

Już przeszło sto lat temu, w roku 1911,  rozpraszając promienie  na złocie Rutherford 

dowiódł istnienia jądra atomowego,  które mimo iż  w skali atomowej  jest punktowych roz-

miarów, to skupia większość masy atomu.  

Kilka lat później, obserwując cząstki wybite w doświadczeniu  napromieniowywania lekkich 

pierwiastków,  odkrył również, że ładunek elektryczny  jądra determinują znajdujące się w 

jego wnętrzu dodatnio naładowane protony.  

W toku prac prowadzonych przez Chedwicka w latach 1930-tych,  zidentyfikowano inną 

cząstkę wyrzucaną z naświetlanych jąder berylu – neutron, o masie zbliżonej do masy protonu 

lecz neutralną  elektrycznie.   

Odkrycia te wskazywały, że  obydwa typy nukleonów utrzymywane są w jądrze dzięki specy-

ficznym, krótkozasięgowym odziaływaniom jądrowym.  

Siły jądrowe  przezwyciężają odpychanie kulombowskie między protonami. Jednak  tylko w 

nielicznych przypadkach, zależnie od kombinacji  liczb protonów i neutronów, pozwalają na 

powstanie trwale związanych układów, spotykanych w przyrodzie.   

Próby wyjaśnienia tej intrygującej własności materii zapoczątkowały trwającą do dziś epokę 

badań nad strukturą jądra atomowego.  

Aby zgłębiać naturę zjawisk zachodzących wewnątrz jądra, w warunkach laboratoryj-

nych  prowadzone są doświadczenia, w których przyspieszane w akceleratorze pociski zderza 

się z jądrami tarczy. W  wyniku zachodzących reakcji  wzbudzane są  wewnętrzne stopnie 

swobody materii jądrowej takie jak: spin, izospin czy temperatura.   

Badanie rozpadu wzbudzonych w ten sposób stanów jądrowych pozwala wnioskować o  róż-

norakich typach korelacji pomiędzy nukleonami. Dzięki temu  daje się  lepiej zrozumieć natu-

rę oddziaływań jądrowych oraz określić warunki występowania materii jądrowej w stanie 

związanym. 

Pierwsze eksperymenty z wiązką protonów przyspieszonych w polu elektrostatycznym 

przeprowadzono już w latach 1930-tych, doprowadzając do rozbicia jądra litu.  

Wynalezienie w tym okresie cyklotronu przez Lawrence’a, dało podwaliny trwającemu do 

dziś rozwojowi technik akceleracji cząstek. 

Aktualnie przyspiesza się  jony wszystkich trwałych pierwiastków, aż do prędkości relatywi-

stycznych, a liczba nuklidów radioaktywnych, sztucznie otrzymanych w reakcjach jądrowych 

przekracza 3000. Wiele  egzotycznych izotopów wykazuje  właściwości nieobserwowane w  

stabilnych jądrach atomowych.  

Na świecie trwają intensywne prace nad systemami akceleratorów zdolnymi dostarczyć  

wiązki radioaktywnych  jonów, o dużych natężeniach, które będzie można użyć do wywołania 

reakcji prowadzących do, niedostępnych jak dotąd,  obszarów w tablicy nuklidów.  

W przyszłości pozwoli to badać  strukturę słabo związanych jąder, leżących w pobliżu linii 

odpadania protonu i neutronu. 

Głównym źródłem informacji o procesach zachodzących w materii jądrowej jest spek-

troskopia jądrowa. Podstawową  metodą badawczą tej dziedziny  jest rejestracja widm pro-

mieniowania ,  protonów i neutronów, a przede wszystkim kwantów   
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Te różne typy  promieniowania jądrowego emitowane są  w wyniku przemian prowadzących 

do osiągnięcia przez układ wzbudzony w reakcji jądrowej, konfiguracji o najniższej możliwej 

energii.  

Początkowo w eksperymentach spektroskopowych używano sensorów czułych na promie-

niowanie jonizujące  takich jak klisze fotograficzne czy komory gazowe.  

Przełomowe było zastosowanie w latach 1950-tych  jako detektorów, kryształów scyntylacyj-

nych, a w następnej dekadzie półprzewodników.  

Użycie tych materiałów pozwoliło na budowę spektrometrów, dzięki którym  można reje-

strować promieniowanie jądrowe z niespotykaną przedtem czułością, a także  dokładnie mie-

rzyć  jego widma energetyczne. 

Obecnie dąży się do stworzenia układów umożliwiających detekcję promieniowania jądrowe-

go w pełnym kącie brylowym, w dużym zakresie energii, oraz dających możliwość określenia 

pozycji źródła radiacji w przestrzeni, a nawet pozwalających na  obrazowanie jego kształtu. 

Rozwijane są kompleksowe systemy detektorów do ekskluzywnych pomiarów wszystkich 

typów radiacji emitowanej ze wzbudzonych jąder atomowych. 

Złożenie najnowszych zdobyczy technik akceleracji cząstek oraz detekcji promienio-

wania emitowanego w reakcjach z wiązkami jonów ma kluczowe znaczenie dla dalszego 

rozwoju wiedzy o strukturze jądra atomowego. 

Znakomitym tego przykładem jest spektroskopia- jąder z zakresu mas A=40-70 prezentowa-

na w niniejszej rozprawie. Te stosunkowo lekkie nuklidy zawierają wystarczającą ilość czą-

stek aby generować potencjał średniego pola jądrowego, ale z drugiej strony jednocząstkowe 

stopnie swobody mają wciąż duży wpływ na ich własności. Struktura tych jąder, położonych 

w pobliżu  linii N=Z, w dużej mierze zależy też od szczególnie silnego tu oddziaływania pro-

tonów i neutronów.  

W jądrach z A = 40-70, obserwuje się, znane dla cięższych systemów, efekty deformacji po-

wierzchni jądrowej, zwiększające stabilnosć układu wielu ciał. Przejawia się to na przykład w  

kolektywnej rotacji jądra, skutkującej pojawieniem się regularnych serii linii  w widmach 

emitowanego promieniowania.  W wielu przypadkach znanych dla jąder z tego obszaru, zja-

wiska kolektywne dają się wywieźć ze złożenia mikroskopowych oddziaływań pomiędzy nu-

kleonami. Co więcej,  obserwuje się tu wyjątkowe w skali fizyki mikroświata zjawisko wysy-

cania się ruchu kolektywnego i zakończenia pasm rotacyjnych przy stanie o maksymalnym 

kręcie.   

Badania spektroskopowe struktury stanów wzbudzonych w pobliżu stanu podstawowego, w 

tym interesującym obszarze, prowadzono na wiązkach jonów już od wczesnych lat 1970-tych. 

W późniejszym okresie, użycie bardziej wydajnych zestawów do detekcji promieniowania 

umożliwiło pomiary struktury stanów w jądrach pobudzonych do rotacji z wysoką częstością.  

 W ramach opisanego w niniejszej  pracy projektu, stosując nową technikę pomiaru promie-

niowania- i jednoczestnej rejestracji jąder odrzutu produkowanych w reakcji,  podjęto próbę 

osiągnięcia, a nawet przekroczenia granicy maksymalnego momentu pędu dostępnego dla 

jąder z A ~ 40. Analizę wysycania się kolektywności związanej ze wzbudzeniem stanów o 

wysokim krecie wykonano także w jądrach cięższych, o masach A = 60-70.  
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W badaniach spektroskopowych neutrono-nadmiarowych izotopów chromu przy Z = 24 i 

N ~ 32, wykorzystano także możliwości jakie daje użycie wiązek radioaktywnych. Technolo-

gia ta jest jeszcze w fazie rozwoju i nie pozwala jak dotąd na prowadzenie pomiarów własno-

ści jąder szybkorotujacych. Już teraz jednak, umożliwia doświadczalne śledzenie zmian za-

chodzących w strukturze niskoleżacych stanów w tych egzotycznych jądrach.                           

 

Zaawansowanie techniczne i koszt aparatury stosowanej współcześnie w badaniach  

spektroskopowych jądra atomowego wymagają ścisłej współpracy fizyków z wielu ośrodków.  

Zakład Struktury Jądra Atomowego krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej im 

H.Niewodniczańskiego Polskiej  Akademii Nauk (IFJ PAN) bierze aktywny udział w pracach 

prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej  w wiodących  laboratoriach   akcele-

ratorowych w Europie.   

Autor niniejszej monografii, w latach 1999-2003, uczestniczył z ramienia IFJ PAN, w 

eksperymentalnym programie badawczym prowadzonym na wiązkach ciężkich jonów akcele-

ratora VIVITRON  w  Institut de REcherches Subatomiques IRES (obecnie IPHC) w Strasbur-

gu. Brał udział w pracach instalacyjnych, oraz był członkiem ekipy nadzorującej funkcjono-

wanie wielodetektorowego układu liczników germanowych EUROBALL oraz detektorów 

pomocniczych, zbudowanych wspólnym wysiłkiem państw europejskich.  

W szczególności, był odpowiedzialny za integrację z systemem EUROBALL Detektora Jąder 

Odrzutu- RFD (Recoil Filter Detector) wykonanego przez grupę krakowską.  

Kampania eksperymentalna wykorzystująca urządzenia VIVITRON-EUROBALL-RFD w IRES  

dedykowana była badaniom nad wysokospinowymi, kolektywnymi wzbudzeniami w jądrach 

z różnych obszarów masowych. 

W późniejszym okresie, detektor RFD został przeniesiony, z inicjatywy autora, do in-

stytutu Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) w Legnaro koło Padwy, gdzie służy do dnia 

dzisiejszego w eksperymentach spektroskopowych, prowadzonych na wiązkach jonowych 

zespołu akceleratorów TANDEM XTU-ALPI, wykonywanych w zespole z układem detekto-

rów Ge- GASP.   

Druga faza badań z użyciem detektorów EUROBALL, w latach 2003-2007, dotyczyła 

spektroskopii  egzotycznych jąder, wytwarzanych w reakcjach z szybkimi wiązkami radioak-

tywnymi zespołu akceleratorów i separatora fragmentów SIS-FRS w ośrodku Gesellschaft für 

Schwerionenforschung mbH (GSI) w Darmstadt.  

Także i w tym laboratorium autor uczestniczył w budowie stanowiska pomiarowego dla ukła-

du EUROBALL, był odpowiedzialny za funkcjonowanie tego systemu w czasie eksperymen-

tów i reprezentował grupę IFJ PAN w realizowanym w GSI międzynarodowym programie 

badawczym RISING (Rare ISotope INvestigation at GSI).   

 

Prezentowana rozprawa  habilitacyjna skupia się na badaniach spektroskopowych ją-

der z powłok f7/2 i fp z wykorzystaniem zaawansowanych technik i metod pomiarowych.  

Eksperymenty prowadzono z bezpośrednim i wiodącym udziałem autora na  wymienionych 

wyżej instalacjach, używając ciężkojonowych wiązek stabilnych oraz wiązek radioaktyw-

nych.  
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Praca oparta jest  na szeregu publikacji, które ukazały się w druku, oraz na materiale 

jeszcze nieopublikowanym. 

Rozprawę podzielono na 6 części:  

W części II omówiono pokrótce zagadnienia teoretyczne związane z modelami powło-

kowym i kolektywnym jądra atomowego. Podano w niej także elementy teorii reakcji jądro-

wych w szczególności fuzji-ewaporacji i  nieelastycznego rozpraszania kulombowskiego przy 

wysokich energiach.     

W części III scharakteryzowano współcześnie rozwijane  urządzenia do rejestracji 

kwantów , oparte na germanowych detektorach półprzewodnikowych. Pokazano rolę niektó-

rych detektorów pomocniczych w zwiększeniu czułości pomiaru promieniowania. 

W część IV zaprezentowano detektor pomocniczy RFD oraz przedstawiono opraco-

wane i wykorzystane w doświadczeniach metody spektroskopii , opierające się na  równo-

czesnej rejestracji promieniowania i jąder odrzutu. W tej części przedstawiono także niektóre 

kwestie dotyczące technik pomiaru promieniowania  stosowanych w pracy z prędkimi wiąz-

kami radioaktywnymi.  

W części V podsumowano wyniki programu badawczego nad strukturą jąder o liczbie 

atomowej Z = 20-24, który był  realizowany z wykorzystaniem wiązek stabilnych i radioak-

tywnych. Opisano  tu także rezultaty badań  nad stanami kolektywnymi w cięższych jądrach z 

Z > 28, o masach A = 60-70.   

Część VI stanowi podsumowanie pracy. Zawarto w niej  także dyskusję na temat per-

spektyw kontynuacji badań spektroskopowych w dziedzinie reprezentowanej  przez autora. 
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2. ZARYS TEORII 

 

Wspomnianemu we wstępie  rozwojowi technik  eksperymentalnych i rosnącej liczbie 

danych doświadczalnych o strukturze jąder  towarzyszył postęp w pracach teoretycznych.  

W świetle tych wyników okazało się jednak, że  potencjału jądrowego  nie daje się opisać  

ścisłą formułą, a próby  wyprowadzenia oddziaływania pomiędzy nukleonami, ab initio- się-

gając do ich struktury hadronowej, także nie  przynoszą satysfakcjonujących rezultatów.    

Przyjmuje się, że w jądrze atomowym  krótko-zasięgowe siły uśredniają się tworząc 

studnię potencjału, w której w przybliżeniu niezależne nukleony, spełniając zakaz Pauliego, 

obsadzają kolejne stany  kwantowe, aż do poziomu Fermiego.    

Przyjmując, że  materia jądrowa ma  stałą gęstość wewnątrz jądra,  a  cząstki walencyjne 

znajdujące się w pobliżu powierzchni Fermiego determinują własności danego nuklidu.  

Bazując na tym uproszczonym schemacie, do ilościowego opisu struktury wzbudzonych sta-

nów jądrowych, w latach 1950-tych, wprowadzono zapożyczony z fizyki atomowej model 

powłokowy.  

Mimo dość zasadniczych różnic między modelami atomu i jądra, jak choćby brak  centralne-

go potencjału przyciągającego w jądrze, model powłokowy, zmodyfikowany o odziaływanie 

spin-orbita,   pozwalał trafnie przewidywać  cechy niektórych  nuklidów, znane z ekspery-

mentów.  

Podejście to pozwoliło między innymi odtworzyć układ  liczb magicznych- liczby  protonów i 

neutronów charakterystyczne dla   jąder o szczególnie silnej energii  wiązania, czy też opisać 

strukturę stanów wzbudzonych w nuklidach leżących w okolicy sferycznych jąder magicz-

nych.  

Model powłokowy nie dawał jednakże prawidłowych wyników w przypadku  jąder, w któ-

rych podejrzewano występowanie silnej deformacji kształtu, jak na przykład w rejonie pier-

wiastków ziem rzadkich.  

W eksperymentach z wykorzystaniem przyspieszanych jonów, zainicjowanych w la-

tach 1950-tych, stwierdzono, że kolizja z ciężkim pociskiem może wywołać kolektywną rota-

cję  zdeformowanego jądra wytworzonego w reakcji.   

Efekt ten przejawiał się w postaci występowania charakterystycznych sekwencji linii w wid-

mach promieni  - tak zwanych pasm rotacyjnych.  

Do opisu tego rodzaju wzbudzeń bardziej odpowiedni wydawał się zatem model kroplowy 

jądra, wprowadzony  jeszcze w latach 1930-tych i stosowany z powodzeniem do obliczeń mas 

nuklidów. Przybliżenie materii jądrowej kroplą cieczy pozwoliło na łatwe sparametryzowanie 

kształtu jądra i wprowadzenie makroskopowych-kolektywnych stopni swobody takich jak 

moment bezwładności i częstość rotacji.     

Wysiłek teoretyków od wielu lat skupia się na próbach unifikacji podejścia mikrosko-

powego i makroskopowego.   

Model  Nilssona, zakładający oscylację niezależnych cząstek w polu o osiowej deformacji, 

czy model sprzężenia cząstka-rotor, umożliwiły interpretację obserwowanych doświadczalnie 

pasm rotacyjnych.  

Intensywnie rozwijane są prace nad wyprowadzeniem realistycznego potencjału jądrowego  z 

uwzględnieniem jego deformacji, w oparciu o model  cząstek niezależnych, metodą Hartree-

go-Focka, czy ostatnio z użyciem  teorii funkcjonałów gęstości z lokalnymi siłami Skyrma.   
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Bardzo interesujące są rezultaty prowadzonych, na gruncie modelu powłokowego, ob-

liczeń w znacznie poszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej, z uwzględnieniem oddziaływań 

efektywnych pomiędzy wieloma aktywnymi cząstkami. Rachunki te pokazują, że koherentne 

oddziaływanie nukleonów zajmujących określone  powłoki może wywołać efekty  analogicz-

ne do  ruchu kolektywnego.   

W następnych rozdziałach przedstawiono garść podstawowych pojęć z teorii jądra 

atomowego znajdujących odniesienie w dyskusji nad wynikami eksperymentalnymi otrzyma-

nymi w toku pracy.  

Informacje te mają charakter podręcznikowy, ich źródłem są między innymi  prace: [Rin80, 

Nil95, Eij89, Cas90, Bru77, Mor76].       
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2.1. Modele jądra atomowego  

 

Hamiltonian układu A nukleonów,  oddziałujących pomiędzy sobą siłami dwu-

ciałowymi można skonstruować sumując ich energie kinetyczne i względne potencjały v(i,j): 

   2.1 

Zakładając, że krótkozasięgowe odziaływania pomiędzy wieloma nukleonami uśredniają się 

generując pole o potencjale V, to powyższe wyrażenie, przyjmuje postać: 

   

. 
2.2 

Człon H
(0)

  reprezentuje hamiltonian ruchu niezależnych cząstek w potencjale średniego pola, 

a H
(R)

 wyraża oddziaływania resztkowe.   

W najprostszym przypadku zakłada się, że  pole sił jądrowych ma rozkład sferycznie 

symetrycznej studni potencjału o zadanym kształcie V(r).  

Ogólnym rozwiązaniem jednocząstkowego równania Schrödingera jest wówczas funkcja fa-

lowa ,  składająca się z czynnika radialnego, oraz części kątowej 

wyrażonej przez harmoniki sferyczne.  

Radialna liczba kwantowa  n określa liczbę węzłów funkcji R(r), a liczby  kwantowe orbital-

na- l i magnetyczna- m, reprezentują odpowiednio długość i rzut na oś kwantyzacji  wektora 

krętu orbitalnego nukleonu.  

Parzystość funkcji  zależy od orbitalnej liczby kwantowej zgodnie z relacją:  =(-1)
l 
. 

Dobrą parametryzacją średniego pola sił jądrowych  jest  fenomenologiczny potencjał 

Woodsa-Saxona o postaci funkcji Fermiego: 

 
 2.3 

Płaskie dno studni potencjału Woodsa-Saxona odzwierciedla fakt, że wewnątrz kropli materii 

jądrowej, dla , nukleony poruszają się swobodnie, natomiast parametr 

rozmycia a  daje miarę  wypadkowych sił powierzchniowych działających na cząstkę.  

W efektywnym hamiltonianie jądrowym, obok potencjału V(r) występuje również potencjał 

kulombowski, oraz  sprzężenie typu spin-orbita ls:  

 . 2.4 

Oddziaływanie ls zachowuje symetrię sferyczną hamiltonianu i osiąga maksimum w pobliżu   

powierzchni jądra, co często uwzględnia się poprzez wyrażenie  czynnika kształtu  Vls(r) jako 

pochodnej potencjału radialnego: 

 
 2.5 

Występujące w jądrze atomowym szczególnie silne sprzężenie krętu orbitalnego ze spinem 

nukleonu oznacza, że wektory l i s wykonują precesje wokół kierunku wypadkowego momen-

tu pędu: j = l+s.  

Rzut jz na oś symetrii jest w tej sytuacji dobrą liczbą kwantową, opisującą funkcje własne 

hamiltonianu cząstki.   
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Bardziej zaawansowaną postać potencjału średniego pola przybliża się minimalizując  

całkowitą energię układu na przykład metodami Hartree-Focka.  

Punktem wyjścia jest zestaw wartości potencjałów jednocząstkowych V(i) oraz wyznacznik 

Slatera:   

Samouzgodnione obliczenia postaci funkcji falowych a(r) oraz wynikających z nich popra-

wek w potencjale V(i), prowadzą do rozwiązań zbieżnych do rzeczywistej energii jądra. W 

rachunkach tych uwzględnia się także siły pairingu (metoda Hartree-Focka-Bogolubowa). 
 

2.1.1. Stany jednocząstkowe w potencjale   oscylatora harmonicznego 

 

Jednym z najprostszych przybliżeń potencjału jądrowego, które pozwala na analitycz-

ne rozwiązanie równania falowego cząstki, obok prostokątnej studni potencjału, jest potencjał 

oscylatora harmonicznego VHO, w którym nukleon drga z   częstością : 

 
 2.6 

 oznacza  tu bezwymiarową współrzędną przestrzenną: . 

Stała:  parametryzuje siłę działającą na nukleon. 

Współczynnik liczbowy dobrany jest tak aby odtwarzać wartość średniego promienia jądro-

wego r0 = 1.2A
-1/3

, a   człon zależny od izospinu- dodatni dla neutronu i ujemny dla protonu,  

pozwala na   włączenie do potencjału  odziaływania kulombowskiego.  

W przypadku oscylatora kwantowego część radialna funkcji falowej wyraża się przez 

uogólnione wielomiany Laguerre’a, a widmo energetyczne jego stanów określone jest zależ-

nością: 

 
 2.7 

Oscylatorowa liczba kwantowa Nosc=2n+l  numeruje  powłoki energetyczne i przyjmuje ko-

lejne wartości całkowite, stąd odległość między sąsiadującymi powłokami oscylatora jest 

stała i wynosi    

Ze względu na możliwe kombinacje liczb kwantowych n i l, stany energetyczne należące do 

danej powłoki oscylatorowej Nosc są zdegenerowane ½(Nosc + 1)(Nosc + 2)-krotnie. 

Nukleony tworzą w jądrze gaz kwantowy i zgodnie z zasadą Pauliego parami o prze-

ciwnej orientacji spinu zapełniają kolejno dostępne poziomy energetyczne aż do energii Fer-

miego, która określa energię stanu podstawowego.  

Całkowite wypełnienie czyli zamkniecie powłoki powoduje powstanie stabilnego układu o 

szczególnie wysokiej energii wiązania. 

Maksymalna ilość cząstek przy której następuje zamknięcie kolejnych powłok definiuje ze-

spół tzw.  liczb magicznych.   

Powyżej Nosc=2, czyli dla liczb neutronów i protonów  N,Z >20,  potencjał oscylatora  nie 

odtwarza  znanej z doświadczenia sekwencji jądrowych liczb magicznych: 2, 8, 20,28, 50, 82 

i 126, co ilustruje schemat po prawej stronie na rysunku 2.1. 
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Niemniej, ten prosty potencjał stanowi  bazę do bardziej zaawansowanych rachunków na 

gruncie modelu powłokowego, a oscylatorowe liczby kwantowe stosuje się także do klasyfi-

kacji orbitali jądrowych o bardziej złożonej naturze. 

Aby przybliżyć rzeczywisty rozkład potencjału jądrowego, zachowując jednocześnie  

matematyczną prostotę rozwiązań oscylatorowego równania falowego, wprowadza się zmo-

dyfikowany potencjał VMHO, który zawiera dodatkowo składnik o charakterze potencjału od-

środkowego, spłaszczający dno studni, oraz  sprzężenie spin-orbita rozmywające  powierzch-

nię potencjału: 

 
 2.8 

Modelując kształt VMHO, przez dobór parametrów D i C, można odtworzyć formę po-

tencjału   Woodsa-Saxona, co pokazano jakościowo  na dole rysunku 2.1.   

Taka modyfikacja zasadniczo zmienia widmo oscylatora harmonicznego, głównie przez  usu-

nięcie degeneracji  poziomów energetycznych  należących do danej powłoki oscylatorowej.    

Wprowadzenie zależności od l
2
 różnicuje energie stanów ze względu na wartość  krętu orbi-

talnego, przy czym  cząstki o dużym kręcie l są silniej związane (patrz centralna część sche-

matu) 

Z kolei, sprzężenie ls powoduje dalsze rozszczepienie poziomów w zależności od  wartości 

całkowitego momentu pędu:  . Energetycznie preferowane są  stany z równoległym 

ułożeniem wektorów l i s, co pokazuje prawa strona schematu.  

W efekcie każdy poziom jest jednoznacznie opisany zespołem liczb kwantowych n, l i j.     

Pozostała degenaracja ze względu na rzut jz powoduje, że każdy orbital może być ob-

sadzony przez 2j+1 nukleonów. 

Orbitale jądrowe klasyfikuje się oddzielnie dla protonów i neutronów stosując notację 

 

 

 

 
 

Rysunek 2.1. Wpływ oddziaływania centry-
fugalnego i spin-orbita  na kształt potencja-
łu oscytlatora harmonicznego-HO (schemat 
na dole). Powyżej, ewolucja układu jądro-
wych poziomów jednocząstkowych i liczb 
magicznych, otrzymanych na podstawie 
modelu powłokowego. 
Do klasyfikacji stanów użyto notacji spek-
troskopowej: nlj, oraz  zaznaczono znak 
parzystości funkcji falowej; wg. [Cas90]. 
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spektroskopową.  

Obok  radialnej liczby kwantowej n podawany jest literowy symbol: s,p,d,f,g,…,  który od-

powiada kolejnym  wartościom l,  a wyrażenie indeksowane jest wartością całkowitego mo-

menty pędu j.  

W widmie energetycznym zmodyfikowanego oscylatora harmonicznego wyodrębniają 

się grupy stanów o zbliżonych energiach, oddzielone większymi przerwami energetycznymi. 

Tworzą one układ powłok, które obsadzane są  zgodnie ze znaną sekwencją jądrowych liczb 

magicznych.  

 

 

2.1.2. Model Nilssona cząstki w polu o osiowej deformacji 

 

Model Nilssona jest rozszerzeniem sferycznego modelu powłokowego, na przypadek 

w którym cząstka znajduje się  w potencjale o symetrii elipsoidy obrotowej.    

Ruch nukleonu przybliża się wówczas anizotropowym oscylatorem harmonicznym drgającym 

wzdłuż osi symetrii jądra z, oraz w kierunkach do niej prostopadłych, z częstościami: 

  i , 2.9 

gdzie0 jest częstością drgań sferycznego oscylatora, ze wzoru 2.6.  

Warunek zachowania objętości narzuca związek:  . 

Parametr zdefiniowany powyższymi zależnościami, wyraża  stopień odstępstwa od kształtu 

sferycznego: , gdzie R jest różnicą między długościami  osi elipsoidy, a  R jej średnim 

promieniem.  

Znak parametru   charakteryzuje spłaszczoną  lub wydłużoną sferoidę, wyróżniając kształty 

typu oblate- < 0 i prolate-> 0.  

W innej parametryzacji kształtu powierzchni jądrowej  wykorzystuje się  rozwinięcie 

promienia w szereg funkcji kulistych,  ograniczone do członu kwadrupolowego:   

 . 2.10 

Parametr deformacji kwadrupolowej  jest najczęściej stosowaną  miarą osiowo-

symetrycznej deformacji jądrowej. 

Widmo energetyczne zdeformowanego oscylatora harmonicznego dane jest analogicznie jak  

w przypadku sferycznym, lecz zależy explicite od parametru  :    

 
 

 

2.11 

Oscylacyjna liczba kwantowa N= Nz + N  rozbita jest tu na składowe określające  liczbę 

kwantów drgań w kierunku osi z i w płaszczyźnie prostopadłej.    

Niesferyczna deformacja potencjału wprowadza więc rozszczepienie powłoki oscylatorowej 

N na N+1 stanów o różnych wartościach Nz. 
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Energetycznie najkorzystniejsze jest, gdy cząstka drga wzdłuż kierunku pokrywającego się z 

wielką osią elipsoidy, pokonując tym samym najdłuższą drogę wewnątrz studni potencjału. 

Zatem, dla kształtów prolate najniżej położony jest poziom z Nz=N, a najwyżej z Nz=0 oraz 

na odwrót   dla deformacji typu oblate.  

Pełny Hamiltonian Nilssona, podobnie jak w przypadku sferycznym, zawiera także 

człony centryfugalny i spin-orbita.   

Sprzężenie ls powoduje rozszczepienie poziomów ze względu na wartość bezwzględną rzutu 

całkowitego momentu pędu jz| na oś symetrii z   

Dla deformacji prolate preferowane są stany cząstki orbitującej w płaszczyźnie równoległej  

do osi z (mała wartość podczas gdy kształt oblate faworyzuje rotację w płaszczyźnie pro-

stopadłej (duża wartość . Każdy poziom energetyczny może być zajęty przez dwie cząstki  

rotujące w przeciwnych kierunkach,    

Dla małych deformacji operatory ls i l
2
, zwierają elementy pozadiagonalne, które  mogą po-

wodować mieszanie stanów oscylatora.  Efekt ten skutkuje oddziaływaniem między orbita-

lami o tej samej parzystości  i liczbie które jako jedyne liczby kwantowe są ściśle zacho-

waneW modelu Nilssona do oznaczania stanów stosowana jest więc notacja w formie: 

[N,Nz,m], w której w nawiasie używane są asymptotyczne liczby kwantowe, stające się 

całkami ruchu w granicy,  dla dużych wartości parametru deformacji

Opisane reguły zdeformowanego modelu powłokowego ilustruje przykład obliczeń 

przedstawiony na rysunku 2.2.A.  

Wykreślono tu przebiegi protonowych poziomów jednocząstkowych dla potencjału Woodsa-

Saxona wygenerowanego dla jąder z pobliża rdzenia 
48

Cr- leżącego  w centrum powłoki f7/2, w 

funkcji deformacji prolate.  

A)  

 

B) 

 
Rysunek 2.2. A) Układ poziomów protonowych wyliczony dla potencjału Woodsa-Saxona w jądrze 48Cr  
o deformacji prolate. Liniami ciągłymi i przerywanymi zaznaczono poziomy o ujemnej i dodatniej parzystości. 

B)  Przebiegi Routhianów przy deformacji rdzenia 48Cr   = 0.35.  

Na tym wykresie linie ciągłe i przerywane odpowiadają różnym wartościom sygnatury: = 0 i = 1(patrz roz-

dział 2.1.4) 
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W obliczeniach  posłużono się kodem WSU (Woods-Saxon-Universal), który w oparciu o 

realistyczny potencjał rozwiązuje numerycznie  równanie ruchu cząstki w zdeformowanym 

średnim polu  [Cwi87]. Pomimo znacznie większego zaawansowania tego podejścia teore-

tycznego, zaimplementowana metoda także oddaje ogólne zasady, przedstawione  wyżej dla 

modelu Nilssona.  

Z rysunku widać, że  zwiększanie deformacji kwadrupolowej jądra powoduje rozszczepienie 

poziomów i zanik sferycznych przerw energetycznych.  

Jednak, także w  zdeformowanym potencjale, w układzie stanów mogą pojawić się wtórne 

przerwy. Jak pokazuje diagram z rysunku 2.2.A, efekt ten zachodzi na przykład dla wartości 

parametru  = 0.35, przy liczbie protonów Z = 24. 

Przy tej deformacji, jądro 
48

Cr o Z=N=24,  w którym poziom Fermiego leży na zapełnionym 

orbitalu [3,2,1]3/2, będzie charakteryzować się zwiększoną stabilnością.  

Deformacja może spowodować inwersję stanów z różnych powłok N i zmianę charakteru 

poziomu  Fermiego. W jądrach poniżej 
48

Cr ma to miejsce przy wydłużeniu  > 0.25, gdzie  

zachodzi odwrócenie kolejności zapełniania stanów [2,0,2]3/2 i [3,3,0]1/2.  Jak zostanie po-

kazane w dalszym toku pracy, efekt ten ma kolosalne znaczenie dla własności lekkich jąder 

powłoki f7/2.  
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2.1.3. Model kolektywny 

 

Osiowosymetryczna deformacja kształtu powierzchni jądra wprowadza kolejne stop-

nie swobody w jego równaniu ruchu, takie jak obrót wokół prostej niepokrywającej się z osią 

symetrii.  

Rysunek 2.3.A  ilustruje złożenie wewnętrznego  momentu pędu j = l+s  pojedynczej cząstki z 

krętem R całego układu.  

Funkcja falowa stanu rotacyjnego  zależy od  kwadratu całkowitego momentu pędu J
2
, 

oraz rzutów K i M,  odpowiednio na osie symetrii wewnętrzną- z’ i związaną z nieruchomym 

układem laboratoryjnym- z.  

Względna orientacja wektorów J i z’ wskazuje na stopień  kolektywności ruchu nukleonów w 

jądrze. Na rysunku 2.3.B pokazano diagram według tzw. konwencji Lund, na którym zazna-

czono  możliwe symetrie rozkładu materii jądrowej, oraz sposoby budowania w niej krętu: 

bądź to przez złożenie spinów niezależnych cząstek, bądź tez ich koherentną rotację.   

Obok wielkości wydłużenia elipsoidy ,  wprowadza się tu parametr kątowy , który jest mia-

rą nieosiowości układu.  

Jak zaznaczono na rysunku, kolektywna rotacja odbywa się  w zakresie kątów   (-60,0), 

przy czym  graniczne wartości  odpowiadają symetrii oblate i prolate, a kąty pośrednie 

oznaczają kształty trójosiowe.   

Poza tym przedziałem, wkład do  całkowitego momentu pędu wnoszą także spiny pojedyn-

czych nukleonów,  szeregujące się do osi symetrii z’.  

Przy wartościach  = -120 i  = 60° kręt jądra pochodzi w pełni od przyczynków mikrosko-

powych.  

A) 
 

 

B) 

 
Rysunek 2.3. A) Definicja liczb kwantowych J,K,M  w złożeniu ruchu  cząstki o momencie pędu j=l+s  z rota-
cją kolektywną jądra o kręcie R. B) Parametryzacja kształtu powierzchni jądrowej i typów rotacji   przez 

współczynniki wydłużenia-  i nieosiowości- ; wg. [Eij89].   
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Hamiltonian jądrowy modelu kolektywnego składa się z operatorów kolektywnej rota-

cji oraz  wewnętrznego ruchu cząstek: 

  2.12 

W interpretacji zjawisk związanych z wysoką deformacją jądra często przyjmuje się przybli-

żenie silnego sprzężenia, w którym zakłada się, że wiodącym jest czynnik Hrot, który całko-

wicie determinuje układ poziomów wzbudzonych, a  liczba kwantowa K=  jest  stałą ruchu.  

W przypadku braku wzbudzenia wewnętrznych stopni swobody,  konfiguracji jednocząstko-

wej o danej projekcji momentu pędu K   odpowiada seria poziomów  o energiach opisanych 

formułą rotacyjną:    

 
 2.13 

gdzie  jestmomentem bezwładności jądra względem osi prostopadłej do z’.   

W przypadku gdy K = 0, wynikiem kolektywnej rotacji jest sekwencja stanów o parzystych 

spinach i  = +1.   

Najniżej leżące poziomy rotacyjne tworzą tak zwaną linię yrast,  która z reguły wyznacza 

minimalną energię wzbudzenia jądra dla danej wartości J.  

Dla K 0,  w skład pasma rotacyjnego wchodzą stany z  J = K,K+1,K+2,K+3, …, o parzysto-

ści  = 1. 

Siły odśrodkowa i Coriolisa działające w tym wypadku na cząstkę wprowadzają jednakże 

rozróżnienie pomiędzy zdegenerowanymi stanami z  Skutkuje to rozszczepieniem po-

wyższej sekwencji na dwie rodziny poziomów z J = 2, różniące się  liczbą kwantową 

- sygnaturą.  

W jądrach z parzystą liczbą nukleonów  sygnatura  przyjmuje wartości  = 0 dla sekwencji 

spinów J = 0,2,4,..  i   = 1 dla J = 1,3,5…  .   

W jądrach nieparzystych  sygnatury   = ½,-½ , odpowiadają pasmom:   J = 1/2, 5/2, 9/2,… i   

J = 3/2, 7/2, 11/2,… . 

W pasmach rotacyjnych o określonej sygnaturze stany z J=2 połączone są  przej-

ściami elektromagnetycznymi E2, o energiach E związanych z częstością rotacji przybliżoną 

relacją: 

 
 2.14 

Pomiędzy parami stanów różniących się o jednostkę spinu, należących do pasm partnerów 

sygnaturowych zachodzą również przejścia typu M1.   

W rzeczywistości, szybka rotacja układu wywołuje siły bezwładności, które mają tendencje 

do zmiany trajektorii cząstki tak aby maksymalnie zbliżyć (uszeregować) wektory R i j.  

Przy niskiej deformacji i dużej częstości  rozważa się więc przypadek słabego sprzężenia, w 

którym Hamiltonian jądrowy zależy głównie od czynnika  Hint.  

Proces szeregowania się spinu cząstki z rotacją jądra także i w tym przypadku skutkuje po-

wstaniem pasm kwazirotacyjnych, o strukturze analogicznej do partnerów sygnaturowych, 

lecz składających się ze stanów o wypadkowym kręcie: J = j+R i J = j+R-1.    

Pasmo o większym stopniu uszeregowania z reguły charakteryzuje się niższa energią wzbu-

dzenia i jest preferencyjnie obsadzane.    
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2.1.4. Energie jednocząstkowe w układzie rotującym 

 

Hamiltonian wewnętrzny systemu wirującego z częstością   tzw. Routhian, wyraża 

się w układzie współrzędnych x’,y’,z’  relacją:    

  2.15 

gdzie H’ jest operatorem energii w układzie stacjonarnym, np. operatorem Nilssona, a Jx’  

rzutem całkowitego krętu na oś obrotu. Wartości  własne  H

 określają energie jednocząstko-

we zmodyfikowane przez rotację.    

Wpływ ruchu obrotowego  na przebieg orbitali Nilssonowskich pokazany jest na wspomnia-

nym wcześniej przykładzie rdzenia 
48

Cr.  

Na rysunku 2.2.B umieszczono wykres energii własnych  Routhianów- e’, wykonany za po-

mocą programu WSU. Obliczenia przeprowadzono dla deformacji kwadrupolowej  = 0.35, 

która jak wspomniano wyżej generuje przerwę energetyczną dla Z = 24.  

Linie na przedstawionych  wykresach  pokazują przebieg e’ wzdłuż pasm rotacyjnych zbu-

dowanych na różnych stanach jednocząstkowych. 

Na rysunku widać,   że siły bezwładności przy wysokich częstościach obrotu usuwają degene-

rację ze względu na sygnaturę  co manifestuje się   rozszczepieniem przebiegów zaznaczo-

nych liniami ciągłymi i przerywanymi.   

Rotacja w znacznym stopniu zmienia nachylenie niektórych orbitali Nilssonowskich.  

Przy wysokich częstościach  energie stanów z wyższych powłok oscylatorowych zbliżają 

się do poziomu Fermiego, co ma miejsce na przykład dla orbitala [4,3,1]3/2.  

W prezentowanym przypadku 
48

Cr, pomimo wymienionych efektów zwiększających liczbę 

dostępnych poziomów wokół energii Fermiego, przerwa energetyczna dla  = 0.35 zostaje 

zachowana aż do częstości obrotu    < 1.6 MeV.  

Świadczy, to o stabilności  deformacji   rdzenia 
48

Cr w dużym zakresie  . 

W przypadku większej ilości niesparowanych cząstek (kwazicząstek) w zdeformowa-

nym potencjale ich Routhiany jednocząstkowe sumują się .  

Minimalizacja całkowitej energii E’ w wirującym układzie, w funkcji parametrów deformacji 

 i   pozwala znaleźć optymalną konfigurację cząstek na aktywnych orbitalach.  

Metody oparte na tym  podejściu, np. CNS (Cranked-Nilsson-Strutinski), często stosowane są 

do interpretacji wyników doświadczalnych.         
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2.1.5. Model powłokowy układu wielu cząstek i oddziaływania efektywne   

 

W tradycyjnym podejściu modelu powłokowego, w przypadku kiedy poza zamknię-

tym, magicznym rdzeniem wytwarzającym średnie pole  znajduje się N > 1 cząstek, ich wza-

jemne oddziaływania wnoszą przyczynek do Hamiltonianu jądrowego poprzez operator  H
(R) 

 

we wzorze 2.2.  

Funkcja falowa układu w stanie (konfiguracji) k reprezentowana jest wyznacznikiem Slatera 

k, a elementy macierzowe Hamiltonianu mają postać:  

  2.16 

We wzorze tym 
 
jest sumą

 
energii jednocząstkowych- SPE (Single Particle 

Energy) nukleonów zajmujących stany należące do danej konfiguracji k , a Vlk reprezentuje 

dwuciałowe elementy macierzowe- TBME (Two Body Matrix Element) potencjału wzajem-

nych oddziaływań.  

Wielkości SPE można otrzymać z rozwiązania równania Schrödingera, na przykład z poten-

cjałem oscylatora danym wzorem 2.4.   

Elementy macierzowe  TBME, wynikają natomiast z  parametryzacji odziaływania nukleon-

nukleon poprzez siłę centralną, oddziaływanie tensorowe oraz spin-orbita.  

  Bardziej realistycznych energii jednocząstkowych dostarcza porównanie znanej z do-

świadczenia energii wiązania i struktury poziomów jądra tworzącego magiczny rdzeń o licz-

bie masowej A, z jądrami sąsiednimi o A+1.   

Podobnie, empiryczne elementy macierzowe TBME uzyskiwane są względem jąder o masie 

A+2.  

Obliczenia prowadzone w oparciu o te dane przynoszą miarodajne wyniki, jednak tylko dla 

nuklidów z pobliża jądra stanowiącego zamknięty rdzeń.  

Aby poszerzyć zakres stosowalności modelu stosuje się zatem metody polegające na fitowa-

niu wartości SPE i TBME, tak aby otrzymane rozwiązania odtwarzały jak największą ilość 

danych eksperymentalnych, w określonym obszarze nuklidów.      

Przykładami empirycznych oddziaływań, standardowych dla przestrzeni zawierającej orbity 

0f1p są zestawy: GXPF1 [Hon02] i FPD6 [Ric91]. 

Formalizm modelu powłokowego dostarcza narzędzi, które pozwalają także na pro-

wadzenie  obliczeń struktury jąder odległych od zamkniętych powłok lub wykazujących nie-

typowe dla jąder magicznych własności, jak na przykład korelacje kwadrupolowe wynikające 

ze wzbudzeń rdzenia.  

Kluczową rolę w tych rachunkach odgrywa odpowiednie poszerzenie przestrzeni konfigura-

cyjnej oraz znalezienie właściwego dla niej zestawu energii SPE i  oddziaływań  TBME. 

Koncepcja wprowadzenia oddziaływań efektywnych opiera się na wykorzystaniu rachunku 

perturbacyjnego, w którym oddziaływania resztkowe  H
(R) 

 traktowane są jako zaburzenie 

średniego pola. 

Równanie Schrödingera zastępuje się wówczas przez: 

  2.17 

gdzie efektywna funkcja falowa  eff  jest kombinacją liniową ścisłych rozwiązań niezaburzo-

nego hamiltonianu H
(0)

 w ograniczonej przestrzeni konfiguracyjnej.     
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Efektywny potencjał Veff  w tej przestrzeni, otrzymuje się  stosując różne  techniki renormali-

zacji V (na przykład: G-matrix lub Vlowk).  

W przypadku dużej ilości nukleonów znajdujących się poza rdzeniem, ich oddziaływania 

dwu- i trzy-ciałowe, wnoszą także przyczynek do potencjału średniego pola.   

Efekt ten uwzględnia się poprzez wydzielenie w  Hamiltonianie  części monopolowej Hm  

opisującej sferyczne pole średnie, której wartościami własnymi  są efektywne energie jedno-

cząstkowe (ESPE).   

Pozostałe siły:  dwójkowania, kwadrupolowe i inne, dające wkład do kolektywnych korelacji 

nukleonów,  zawarte są w części multipolowej Hamiltonianu HM, wyrażonej przez potencjały 

dwuciałowe.  

We wspomnianej przestrzeni 0f1p  zastosowanie oddziaływań efektywnych na bazie zestawu 

elementów KB3 [Cau94], pozwala odtworzyć w rachunkach kolektywne cechy wielu zdefor-

mowanych jąder z sąsiedztwa 
48

Cr.    

W rachunkach modelu powłokowego coraz częściej  wychodzi się poza standardową 

przestrzeń konfiguracyjną ograniczoną do stanów w ramach jednej powłoki oscylatorowej. 

Obecnie prowadzone są obliczenia uwzględniające wzbudzenia rdzenia, co realizuje się do-

puszczając  dodatkowo N kwantów oscylacji nukleonów z zamkniętej  powłoki (tak zwana 

przestrzeń N

Co więcej,  opracowanie kodów komputerowych jak ANTOINE [Cau99],  który optymalizuje 

procedury diagonalizacji dużych macierzy, umożliwia zaawansowane rachunki już na po-

wszechnie stosowanych komputerach klasy PC.  

Dla jąder badanych w ramach niniejszej pracy wykonano obliczenia z wykorzystaniem tych 

narzędzi.  
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2.1.6. Własności  elektromagnetyczne pasm rotacyjnych 

 

Prawdopodobieństwo T przejścia elektromagnetycznego o danym charakterze elek-

tromagnetycznym- i polowości-  pomiędzy stanami jądrowymi początkowym i końco-

wym, o spinach Ji Jf,   jest odwrotnie proporcjonalne do parcjalnego czasu życiak stanu po-

czątkowego. Prawdopodobieństwo T  otrzymuje się uśredniając wartości multipolowego ope-

ratora przejścia  O( po możliwych wartościach  rzutów momentu pędu: mi, mf i 

odpowiedniodla stanów początkowego, końcowego oraz kwantu promieniowania.  

Zastosowanie twierdzenia Eckarta-Wignera do operatora tensorowego O( pozwala po-

zbyć się zależności od liczb magnetycznych i wyrazić T poprzez zredukowany element ma-

cierzowy : 

 
 

1

2.18 

w którym wielkość:   

 
 2.19 

jest tak zwanym zredukowanym prawdopodobieństwem przejścia. 

W zależności czy przejście ma charakter absorpcji czy emisji fotonu pomiędzy stanami J1 i J2, 

wprowadza się oznaczenia:   i , przy czym na podstawie wzoru 2.19 za-

chodzi relacja:  

 
 2.20 

Pomiar czasu życia stanu jądrowego pozwala wyznaczyć eksperymentalne wartości 

zredukowanych prawdopodobieństw przejść elektromagnetycznych, które następnie można 

porównać z wartościami teoretycznymi otrzymanymi z obliczeń modelowych. 

Dla przejść elektrycznych o najniższych polowościach E1 i E2 eksperymentalne wartości 

B(E1) i B(E2)  określa się według wzorów: 

 
 

 

2.21 

gdzie P- wyrażone w procentach, jest natężeniem przejścia względem innych gałęzi rozpadu 

stanu, a E  energią emitowanego kwantu, podaną w MeV, wartości wyznaczone są w fs. 

Dla ułatwienia interpretacji danych eksperymentalnych przydatne jest użycie jedno-

stek Weisskopfa, które dla modelowego przypadku wyrażają zredukowane prawdopodobień-

stwo przejścia wywołanego zmianą stanu pojedynczego nukleonu.  

W jądrze atomowym przejścia E1, które pociągają za sobą zmianę parzystości funkcji falowej 

są z reguły silnie tłumione względem  oszacowania Weisskopfa, zwykle o czynnik 10
3
-10

5
.  

Z kolei przejścia kolektywne E2 są znacznie silniejsze od jednostki Weisskopfa.  

Prawdopodobieństwa przejść B(E1) i B(E2) użytych do zdefiniowania jednostki Weisskopfa   

można wyrazić w jednostkach bezwzględnych podanych w wyrażeniach 2.21:  
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2.22 

 

W poprzednich rozdziałach pokazano, że kolektywna rotacja zawsze wiąże się z nie-

sferycznym rozkładem materii jądrowej, a co za tym idzie także i ładunku.  Wewnętrzny mo-

ment kwadrupolowy Q0 niesferycznego jądra jest niezmiennikiem rotacji. W jądrze o defor-

macji osiowej wyraża go formuła: 

 
 2.23 

gdzie  jest parametrem deformacji, a  R0 średnim promieniem jądra.  

W układzie laboratoryjnym rozkład ładunku wirującego obiektu kwantowego o momencie Q0  

postrzegany jest natomiast w zależności od wartości krętu J i liczby kwantowej K, odpowiada 

mu tak zwany spektroskopowy moment kwadrupolowy Qs. Związek między tymi wielko-

ściami określa wzór : 

 
 2.24 

W procesie deekscytacji pasma rotacyjnego emitowane jest promieniowanie  elektryczne 

kwadrupolowe.  Zredukowane  prawdopodobieństwo przejścia E2 pomiędzy stanami rotacyj-

nymi JJ-2, w paśmie o liczbie kwantowej K wyraża się poprzez moment Q0 : 

 
 2.25 

Przedstawione powyżej formuły pozwalają na podstawie doświadczalnych danych o czasach 

życia stanu jądrowego określić jego jednocząstkowy bądź kolektywny charakter.  

Przy założeniu modelu rotacyjnego pozwalają także wyrazić liczbowo stopień deformacji  

jądra.     
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2.2. Obsadzanie stanów wbudzonych w wybranych typach reakcji  

 jądrowych 

 

W cyklu badań prezentowanych w pracy do obsadzania wzbudzonych stanów jądro-

wych wykorzystano reakcje fuzji-ewaporacji, zachodzące przez jądro złożone- CN (Compo-

und Nucleus), oraz reakcje  wzbudzenia kulombowskiego (Coulex)  przy energiach relatywi-

stycznych.  

Reakcje te  są ekstremalnymi przykładami zastosowania wiązek jonów w badaniach spektro-

skopii jądrowej.      

W wyniku rozpadu jądra złożonego powstają nuklidy- rezydua ewaporacji, o zwięk-

szonej stabilności względem układu CN.   

W rezyduach ewaporacji obsadzane są najsilniej stany kolektywne o wysokim kręcie, lecz o 

niskiej wewnętrznej energii wzbudzenia (temperaturze), zlokalizowane wzdłuż linii yrast.  

Reakcjom tego typu towarzyszy silna radiacja spowodowana emisją lekkich cząstek oraz 

promieniowania  o wysokiej krotności, emitowanego w wyniku deekscytacji  licznych pasm 

rotacyjnych. 

Reakcje Coulex przy energiach pocisku znacznie przekraczających wysokość bariery 

kulombowskiej, pozwalają z kolei na selektywne obsadzanie stanów o niskich spinach, lecz 

umożliwiają osiągnięcie wysokiej energii wzbudzenia.  

Rozpraszanie kulombowskie jest szczególnie przydatne w badaniach nieznanej struktury eg-

zotycznych jąder wytwarzanych we fragmentacji bądź rozszczepieniu relatywistycznych wią-

zek ciężkich jonów. 

 

2.2.1. Reakcje fuzji-ewaporacji 

 
W reakcji fuzji jądrowej pocisk o masie i ładunku Ap i Zp i energii kinetycznej  Ep zle-

wa się z jądrem tarczy- At,Zt,  tworząc układ CN. 

Jądro złożone  podlega statystycznym procesom dyssypacji energii prowadzącym do powsta-

nia w nim stanu równowagi termodynamicznej. Wyparowanie nukleonów, cząstek bądź 

promieniowania  prowadzi do stopniowego schładzania jądra. 

W powstałym rezyduum ewaporacji, o dostępnej energii wzbudzenia poniżej energii wiązania 

nukleonu Eex ~8 MeV, początkowa duża gęstość stanów związana z wysoką temperaturą po-

woduje, że jądro emituje fotony o niskiej multipolowości i  ciągłym-statystycznym rozkładzie 

energii. W wyniku stygnięcia materii jądrowej dalsza deekscytacja zachodzi na drodze przejść 

elektromagnetycznych pomiędzy dyskretnymi poziomami wzbudzonymi, aż do osiągnięcia 

stanu podstawowego.  

Reakcje fuzji jądrowej są najlepszym sposobem wytwarzania szybko rotujących, jąder 

atomowych. Peryferyjne zderzenie pocisku o pędzie pp z jądrem tarczy powoduje, że do ukła-

du CN zostaje przekazany kręt l = ppbl, gdzie bl jest parametrem zderzenia fali parcjalnej o 

momencie pędu l.  
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Maksymalny kręt lmax ruchu względnego w systemie pocisk-tarcza może zostać oszacowany 

na podstawie przybliżonej relacji: 

  2.26 

gdzie R = Rp + Rt jest odległością największego zbliżenia partnerów reakcji, 

 = ApAt/(Ap + At) -masą zredukowaną układu, ECM = EpAt/(A t+ AP)- energią w środku masy, a 

Vc = 1.44ZpZt/R- wysokością bariery kulombowskiej.   

Przekrój czynny na utworzenie jądra złożonego jest sumą prawdopodobieństw absorbcji 

wszystkich fal parcjalnych z momentem pędu 1<lmax i w przybliżeniu wynosi: 

   2lmax(lmax +1), 2.27 

gdzie =  jest zredukowaną długością fali de Broglie dla kanału wejściowego. 

Oszacowanie to jest realistyczne jedynie w przypadku kolizji, w której energia ECM jest po-

równywalna z wysokością bariery kulombowskiej. 

W praktyce w przygotowaniu eksperymentu, którego celem jest badanie stanów o jak 

największym spinie wykonuje się rachunki oparte na bardziej zaawansowanych i miarodaj-

nych modelach.  

Obliczenia te pozwalają także na ocenę udziału innych procesów zachodzących w wi-

rującym układzie jak rozszczepienie, konkurencyjnych do fuzji-ewaporacji.    

Przykładami programów służących do prowadzenia realistycznych obliczeń przekro-

jów czynnych na wytworzenie w reakcji fuzji-ewaporacji konkretnych jąder końcowych oraz 

oszacowanie ich krętów i energii wzbudzenia są kody: PACE [Gav80] i CASCADE [Puh77]. 

Narzędzia te użyto także w planowaniu pomiarów dyskutowanych w niniejszej rozprawie.  

 

   

2.2.2. Wzbudzenie kulombowskie przy wysokich energiach pocisku 

 

Wzbudzenie kulombowskie stanu jądrowego w pocisku jest procesem zachodzącym 

pod wpływem oddziaływania pocisku w ruchu, z polem  elektromagnetycznym generowanym 

przez ładunek stacjonarnego jądra tarczy. 

W zakresie niskich energii pocisku proces ten daje się w pełni opisać kwantowo-

mechanicznie, podczas gdy dla energii relatywistycznych rozwiązanie problemu wymaga 

przyjęcia pewnych uproszczeń.  

Zakłada się więc, że ruch relatywistycznego pocisku odbywa się po liniach prostych i 

opisany jest klasycznie, podczas gdy proces wzbudzania stanów wewnętrznych jąder trakto-

wany jest kwantowo. 

W przypadku wysokich energii wiązki parametr zderzenia b jest równy odległości 

największego zbliżenia zderzających się jąder.  W granicznym przypadku dystans ten jest 

porównywalny z sumą promieni pocisku i tarczy:  bmin  R = RP + RT.  

Zderzenia z  parametrem b < bmin  prowadzą do dezintegracji uczestników kolizji. 

Oddziaływanie elektromagnetyczne pomiędzy pociskiem i tarczą ma miejsce jedynie 

w krótkim interwale czasu c, w którym jądra znajduję się blisko siebie. Wzbudzenie ich we-
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wnętrznych stanów jest możliwe wówczas gdy przedział c  jest znacznie krótszy od  czasu 

przejścia pomiędzy poziomami jądrowymi  nucl .     

Stosunek tych wielkości definiuje parametr adiabatyczności:  

 
 2.28 

gdzie E jest energią przejścia,   czynnikiem Lorenza, a v prędkością pocisku.  

Dla <<1, oddziaływanie ma charakter natychmiastowy. W następstwie dochodzi do wzbu-

dzenia pojedynczego stanu, którego maksymalną energię można oszacować na podstawie 

wzoru 2.28 jako Eex  v/R.  

Oznacza to, że przy prędkości wiązki rzędu v/c ~ 0.5 dostępne są poziomy wzbudzone znajdu-

jące się około 10 MeV ponad stanem podstawowym.  

Przypadek   >> 1 charakteryzuje rozpraszanie elastyczne, w którym  brak jest wzbudzenia 

wewnętrznych stanów jądrowych.  

Eksperymenty wzbudzenia kulombowskiego niestabilnych pocisków wymagają 

szczegółowego planowania co wiąże się z niską intensywnością wiązek radioaktywnych. 

Także i w tym przypadku dostępne są narzędzia teoretyczne do obliczeń przekrojów czyn-

nych, rozkładów kątowych  i innych parametrów reakcji.  

W przygotowaniu i analizie opisanych w pracy  eksperymentów wykorzystano program 

DWEIKO [Ber03]. 

Więcej szczegółów na temat analizy niektórych zagadnień związanych z mechanizmem 

wzbudzania stanów jądrowych w reakcjach rozpraszania kulombowskiego szybkich wiązek 

radioaktywnych znajduje się w rozdziale 4.3.2. 
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3. SPEKTROSKOPIA GAMMA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z 

UŻYCIEM UKŁADÓW DETEKTORÓW GERMANOWYCH 

 

W latach 1980-tych nastąpił przełom w badaniach nad strukturą jądra atomowego.   

Zastosowanie w eksperymentach na wiązce pierwszych wielolicznikowych systemów detek-

torów germanowych pozwoliło na selekcję kaskad promieni  emitowanych w wyniku rozpa-

du stanów wzbudzonych o wysokim kręcie.  

Zaobserwowano wówczas, że w widmach promieni  emitowanych z jąder niektórych metali 

ziem rzadkich np. 
152

Dy, wzbudzonych w reakcjach jądrowych typu fuzja-ewaporacja, wystę-

pują zadziwiająco regularne serie linii charakterystyczne dla rotacji bryły sztywnej o silnej 

deformacji kształtu [Twi86]. To niespodziewane zjawisko określono mianem superdeformacji 

jądrowej (SD). Prawdopodobieństwo rozpadu poprzez pasma SD jest rzędu 1% przekroju 

czynnego na wzbudzenie danego kanału reakcji, toteż ich identyfikacja była możliwa tylko 

dzięki wyjątkowej czułości i selektywności zastosowanej aparatury.    

Odkrycie pasm SD zapoczątkowało nową erę badań wysokospinowych w fizyce jądrowej.  

Przez dwie następne dekady tematyka ta dominowała zarówno w pracach eksperymentalnych 

jak i teoretycznych.  

W tym okresie obok ulepszania wielolicznikowych układów do rejestracji promieniowania  

rozwijano techniki równoczesnej detekcji produktów reakcji jądrowych, które pozwoliły na 

dalszy wzrost czułości aparatury pomiarowej.   

Początek lat dwutysięcznych, zaznaczył się z kolei intensywnymi pracami nad wyko-

rzystaniem wiązek radioaktywnych jonów w spektroskopii jąder oddalonych od ścieżki sta-

bilności.  

W egzotycznych jądrach, stany wzbudzone obsadzane są z niezwykle małą intensywnością w 

reakcjach rozszczepienia lub fragmentacji ciężkich pocisków.  

Prowadzenie badań spektroskopowych w tych warunkach, pociąga więc za sobą konieczność 

sprzężenia wyrafinowanych technik  detekcji promieniowania  oraz  selekcji i identyfikacji 

produktów reakcji.  
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3.1. Półprzewodnikowe detektory HPGe promieniowania   

 

W ogólnym zarysie, rejestracja promieniowania jonizującego w detektorze półprze-

wodnikowym polega na pomiarze ładunku elektrycznego, którego nośnikami są elektrony i 

dziury przeniesione do pasma przewodnictwa w wyniku oddziaływania z kwantem promie-

niowania.  

Idealny materiał na detektor tego typu powinien więc charakteryzować się silną zdolnością do 

absorpcji promieniowania, co przekłada się na wydajność detekcji, oraz dużą liczbą wytwa-

rzanych par elektron-dziura i ich wysoką mobilnością, co zapewnia dobrą energetyczną i cza-

sową zdolność rozdzielczą.  

W praktyce, pośród znanych półprzewodników jedynie krzem i german, dla których dostępne 

są przemysłowe technologie hodowli dużych kryształów o bardzo wysokim stopniu czystości, 

wykazują cechy umożliwiające seryjną produkcję detektorów promieniowania jądrowego.  

German jest szczególnie przydatny do budowy detektorów czułych na promieniowanie 

przenikliwe. 

W krysztale Ge, absorpcja fotonów jest znacznie silniejsza niż w krzemie w związku z więk-

szą liczbą atomową tego pierwiastka, co ilustruje rysunek 3.1.  

Niewielka przerwa energetyczna między pasmami walencyjnym i przewodnictwa, która w 

germanie wynosi zaledwie 0.7 eV powoduje, że w krysztale Ge o temperaturze ciekłego azotu 

(77° K) energia potrzebna do kreacji pary elektron-dziura wynosi średnio  = 2.96 eV. 

Liczba nośników ładunku  wykreowanych w oddziaływaniu z promieniowaniem o 

energii E podlega zmodyfikowanemu rozkładowi Poissona o wariancji , gdzie 

 
Rysunek 3.1. Liniowy współczynnik absorpcji promieniowania  w funkcji energii kwantów, w materiałach 
półprzewodnikowych Si i Ge. Zaznaczony jest udział procesów: fotoelektrycznego (PE), rozpraszania 
komptonowskiego (C) i tworzenia par (PP), zilustrowanych grafami nad wykresem;  wg.[ Kno00, ORTEC , 
Ebe08] 
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czynnik Fano  uwzględnia wzbudzenia drgań sieci krystalicznej.  

Rozdzielczość energetyczna detektora Ge liczona jako półszerokość rozkładu statystycznego 

wokół wartości oczekiwanej E wynosi więc: 

 
 3.1 

W rzeczywistym detektorze rozdzielczość zależy również od szumu elektronicznego.  

Dla typowego detektora wypadkowa szerokość linii przy energii E = 1.3 MeV wynosi 

E  2.5 keV, a w zakresie energii kwantów do  10 MeV, względna rozdzielczość E/E, z 

reguły nie przekracza 0.1%.    

Współczesna technologia pozwala na produkcję kryształów HPGe (High Purity Ge), 

w których koncentracja zanieczyszczeń jest rzędu 10
10

 atomów/cm
3
, co odpowiada poziomo-

wi 1 ppt (część na bilion).  

Zaburzenie pasmowej struktury półprzewodnika spowodowane tak niewielką domieszką ak-

ceptorów-p bądź donorów-n znajdujących się w sieci krystalicznej, daje się łatwo skompen-

sować przez wytworzenie na powierzchni kryształu złącza typu p-n spolaryzowanego w kie-

runku zaporowym.    

Obecnie, najczęściej używanym w pomiarach spektroskopii  rodzajem detektora 

HPGe, jest koaksjalny kryształ typu n, schematycznie przedstawiony na rysunku 3.2. 

Poprzez implantacje atomów boru, na zewnętrznej powierzchni kryształu wytwarzany jest 

bardzo cienki kontakt- p
+
, grubości poniżej mikrometra, o dużej koncentracji akceptorów, 

dający złącze prostujące p-n.  

 Wewnętrzny kontakt- n
+
 uzyskuje się w miejscu usuniętego rdzenia kryształu, poprzez dyfu-

zję atomów litu na głębokość do 1 mm, wytwarzając wokół anody silny nadmiar donorów, co 

blokuje wstrzykiwanie dodatnich ładunków do złącza p-n.  

Zastosowanie zewnętrznego napięcia polaryzującego rzędu kilku tysięcy woltów pozwala 

rozszerzyć grubość złącza p-n na całą objętość kryształu. 

Koaksjalny detektor HPGe typu n charakteryzuje się niewielką grubością powierzch-

niowej warstwy martwej, umożliwiając rejestrację promieniowania o energiach znacznie po-

niżej 100 keV.  

Podanie ujemnego potencjału na zewnętrzną powierzchnię detektora, stosowane w tym roz-

wiązaniu, skraca średnią drogę dodatnich nośników ładunku do elektrody.  

 Pozwala to na minimalizację wpływu uszkodzeń radiacyjnych sieci krystalicznej, skutkują-

cych obniżeniem sprawności zbierania ładunku niesionego przez dziury. Ta cecha jest szcze-

  
 
 
Rysunek 3.2. Schemat  ideowy koaksjalnego de-
tektora HPGe typu n; Kontakty elektryczne  o du-
żym stopniu wzbogacenia w donory i akceptory 
oznaczono symbolami n+ i  p+. 
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gólnie ważna w  detektorach pracujących  w eksperymentach na wiązce, narażonych na na-

świetlanie szybkimi neutronami, które zwykle emitowane są w reakcjach.  

 Aby uniknąć prądów upływu wywołanych termicznym wzbudzaniem elektronów do 

pasma przewodnictwa, w trakcie pracy kryształy HPGe utrzymywane są w kriostacie, w tem-

peraturze ciekłego azotu.  

Schłodzenie kryształu pozwala jednocześnie zachować niski poziom szumów w tranzystorze 

polowym- FET (Field Effect Transistor), który jest pierwszym stopniem wzmocnienia sygna-

łu wyjściowego z detektora.   

W celu wyeliminowania osadzania się kondensatu na zimnej powierzchni, detektory umiesz-

cza się w kapsułach próżniowych. 

Prawdopodobieństwo rejestracji kwantu promieniowania w detektorze, czyli jego wy-

dajność  zależy przede wszystkim od objętości V obszaru czynnego kryształu.   

Efektywność detektorów promieniowania  przyjęło się odnosić do  cylindrycznego scyntyla-

tora NaI(Tl) o średnicy i długości trzech cali, umieszczonego w odległości 25 cm od źródła. 

Standardowo wyznacza się ją dla wzorcowej linii  o energii 1.33 MeV, emitowanej z radio-

aktywnego źródła 
60

Co.  

Według takiej definicji, względna efektywność detektora Ge wyraża się jako [ORTEC] : 

 
 3.2 

Typowy detektor koaksjalny HPGe, o średnicy 7cm i długości 8 cm, jaki stosowany jest w 

istniejących instalacjach pomiarowych, ma efektywność  niemniej dostępne są tak-

że większe kryształy HPGe z .  

 Wydajność   detekcji promieniowania  spada z energią kwantu, co wynika z zależ-

ności , pokazanej na rysunku 3.1.   

Rysunek 3.3 przedstawia przebieg krzywych wydajności na rejestracje fotonu w funkcji ener-

gii, wyznaczony z użyciem źródeł kalibracyjnych dla detektorów o różnej wielkości, wcho-

dzących w skład spektrometru EUROBALL.   

Dla porównania względnych zmian   przy wysokich energiach kwantów  rejestrowanych w 

różnych detektorach, maksima przebiegów zostały znormalizowane przy energii  

E = 150 keV.  

Detektory kompozytowe CLOVER i CLUSTER, opisane w następnym rozdziale, dzięki 

zwiększeniu efektywnej objętości germanu, pozwalają na kilkukrotny  wzrost  względem 

 

 

 

Rysunek 3.3. Krzywe względnej wydajności, 

na detekcję promieni   dla detektorów 
wchodzących w skład układu wielo-
licznikowego EUROBALL ( znormalizowane 
do największej wartości). 
W detektorach kompozytowych, CLUSTER i 
CLOVER wykreślone krzywe pokazują su-
maryczną wydajność elementów    składo-
wych. 
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pojedynczego detektora HPGe.   

Gwałtowny spadek wydajności dla niskich energii E < 200 keV,  we wszystkich rodzajach 

detektorów związany jest z  absorpcją kwantów  w materiale kapsuły otaczającej kryształ. 

Wpływ na obniżenie wydajności w tym zakresie ma także elektroniczna dyskryminacja sy-

gnałów o niskich amplitudach, zwykle stosowana przy redukcji szumów.  

Coraz powszechniejsze wykorzystanie do odczytu detektorze HPGe elektroniki cyfrowej,  

pozwala jednakże znacznie zwiększyć czułość pomiaru  promieniowania w tym zakresie  

energii [Pie07].     

W przedziale energii , odziaływanie promieniowania  z materia-

łem detektora Ge zdominowane jest przez rozpraszanie komptonowskie, w którym kwant  o 

energii początkowej E0 oddziałuje nieelastycznie z elektronami poprzez wielokrotne zderze-

nia (por. diagram na Rysunku 3.1.) 

Ograniczony rozmiar kryształu umożliwia ucieczkę promieni rozproszonych w pobliżu po-

wierzchni detektora  i w konsekwencji niekompletną depozycję energii w detektorze.     

W widmie  takie przypadki dają wkład do ciągłego  tła komptonowskiego o .   

W pomiarach, których celem jest identyfikacja przejść  o słabym natężeniu tło komptonow-

skie pochodzące od promieniowania o większej energii i dużej intensywności jest  zjawiskiem 

szczególnie niepożądanym.   

Do redukcji tego typu tła  przydatne jest użycie tzw. osłon antykomptonowskich- ACS (Anti-

Compton Shield), czyli detektorów o dużej wydajności, np. scyntylatorów BGO,  otaczających 

kryształ HPGe.  

Osłony ACS działając w modzie veto, odrzucają przypadki koincydencyjnej rejestracji pro-

mieni rozproszonych na zewnątrz kryształu Ge.  

Rysunek 3.4 obrazuje sposób umieszczenia standardowego detektora germanowego w osłonie  

ACS. Widma pokazane na rysunku,  zmierzone dla źródła 
60

Co, które emituje fotony o ener-

giach 1.17 MeV  i 1.33 MeV, ilustrują   efekt odfiltrowania tła  komptonowskiego.  

Użycie osłon antykomptonowskich pozwala zwiększyć względny udział piku pełnej absorpcji 

 

Rysunek 3.4. Przykład redukcji tła komptonowskiego w widmie promieni  ze źródła 60Co, zmierzonym w 
detektorze HPGe z użyciem osłony ACS wykonanej z BGO.  Schemat pokazuje sposób odrzucania przypad-

ków ucieczki fotonu rozproszonego w detektorze Ge;  wg. [Duc99]. 
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(fotopiku)  w odniesieniu do całkowitej liczby zliczeń w widmie.   

Dla typowego detektora o efektywności   z osłoną ACS, przy energii pro-

mieniowania E = 1.33 MeV, stosunek piku do całkowitej powierzchni widma-P/T (Peak to 

Total) wynosi: P/T = 60%. 

 

 

3.2. Detektory kompozytowe typu CLUSTER  i CLOVER 

  

 Podana w poprzednim rozdziale typowa wartość P/T oznacza, że duża cześć  inten-

sywności promieniowania  rejestrowanego w standardowym spektrometrze jest bezpowrot-

nie  tracona. Można ją częściowo odzyskać stosując detektory kompozytowe, złożone z  kilku 

kryształów Ge umieszczonych w jednej  kapsule próżniowej  i ze wspólną osłoną antykomp-

tonowską.  

Takim układem jest detektor typu CLUSTER [Wil96], składający się z siedmiu kryształów 

HPGe. Każdy z nich  o  średnicy 7 cm i długości 7.8 cm charakteryzuje się względną wydaj-

nością .     

Inny przykład detektora kompozytowego to CLOVER [Duc99], złożony z czterech mniej-

szych kryształów o wymiarach 5 cm × 7 cm, o wydajności .   

Obydwa typy  detektorów przedstawione są na rysunku 3.5. 

Detektor kompozytowy pracuje w tak zwanym modzie addback, który pozwala na re-

konstrukcję początkowej energii E0 fotonu przez sumowanie sygnałów rejestrowanych jedno-

cześnie w różnych kryształach, przez które wiedzie trajektoria rozproszonego kwantu.   

W tym trybie zbierania danych, istotne jest jednakże, aby odróżnić przypadki rozpraszania od 

równoczesnej rejestracji promieni   padających na detektor (tzw. pile-up). 

 Realizuje się to poprzez wybór sąsiednich lokalizacji kryształów, z których sumowane są 

energie, oraz przez ograniczenie krotności zdarzeń.  

Rysunek 3.6 pokazuje schematycznie algorytm rekonstrukcji energii w detektorze typu 

CLUSTER. Uwzględnienie sumowania energii rozproszonych fotonów przekłada się na tzw. 

czynnik addback, zwiększający wydajność detekcji fotopiku.  

 

Rysunek 3.5. Ułożenie kryształów HPGe w detektorach kompozytowych typu CLUSTER ( w osłonie ACS)  i 

CLOVER, stosowanych w układzie EUROBALL; wg. [Kor03]. 
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Dla detektora CLUSTER w zakresie energii  parametr ten zmienia się w 

przybliżeniu liniowo od 1.5 do 2.5 [Wil96].    

W modzie addback dla zwiększenia pozycyjnej czułości detekcji, przydatne jest kryterium, 

według którego dla  większość energii promieniowania tracona jest w pierw-

szym oddziaływaniu kwantu  w krysztale [Piq04].  

Zatem, pozycja tego elementu, w którym odnotowano największą depozycję energii, z reguły 

odpowiada miejscu wniknięcia fotonu do detektora.  

Stosowanie tej zasady pozwala dokładniej wyznaczyć kąt emisji kwantu, co jest istotne na 

przykład do obliczenia poprawki dopplerowskiej.   

 

Detektory kompozytowe, dzięki swojej konstrukcji, umożliwiają  także pomiar pola-

ryzacji kwantów  rozproszonych między sąsiadującymi kryształami.  

Ten aspekt ich zastosowania zostanie dokładniej omówiony w rozdziale 4.2.2 poświęconym 

analizie danych eksperymentalnych.  

 

 

  

  

Rysunek 3.6. Przykłady reakcji detektora typu 
CLUSTER oświetlanego promieniowaniem o dużej 
intensywności i wysokiej krotności. 
Nieprzylegające grupy aktywnych detektorów traktu-
je się jako niezależne zdarzenia (a,d,e). 
Do rekonstrukcji energii kwantu rozproszonego 
pomiędzy sąsiednimi kryształami (b,c,e) stosuje się 
mod addback .                      
Rejestrację promieniowania w 4 lub więcej sąsied-
nich kryształach (f) uznaje się za nałożenie dwóch 
niezależnych kwantów.  Przypadek taki  jest odrzu-
cany.  
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3.3. Złożone układy detekcyjne na przykładzie systemów: GASP i 

EUROBALL  

 

Stany wzbudzone jąder atomowych o wysokim spinie, obsadzane w reakcjach fuzji 

wiązki z tarczą,  rozpadają się poprzez emisję kaskad promieni  o dużej krotności.  

W badaniach spektroskopii wysokospinowej, które wymagają czułości na detekcję wielokrot-

nych przejść  o słabym natężeniu, szczególnie przydatne są układy wielolicznikowe o geo-

metrii , oparte na spektrometrach HPGe-ACS.  

Systemy te cechuje wysokie prawdopodobieństwo detekcji fotopiku, a zarazem dobra energe-

tyczna i pozycyjna zdolność rozdzielcza. 

Instalacje takie, są nieustannie rozwijane począwszy od lat 1980 po dzień dzisiejszy [Ebe08, 

Lee03].  

Jednym z najdłużej na świecie działających spektrometrów wielolicznikowych jest 

zbudowany w latach 1990 w LNL Legnaro we Włoszech  układ GASP [Baz92].  

Jest to zespół 40 standardowych detektorów  HPGe o względnej wydajności kryształu 

, w osłonach antykomptonowskich.  

Detektory tego układu mogą być rozmieszczone w siedmiu pierścieniach na powierzchni sfe-

ry o promieniu 27 cm, co daje bezwzględną wydajność na fotopik ph ~3%, dla całego układu.  

Możliwe jest podwojenie wydajności poprzez maksymalne zbliżenie detektorów do tarczy na 

odległość do 20 cm, co jednakże pociąga za sobą spadek energetycznej zdolności rozdziel-

czej, związany z poszerzeniem dopplerowskim przejść  emitowanych w locie.      

 Szczególnie ciekawym przykładem zastosowania nowych rozwiązań w dziedzinie 

techniki detekcji promieniowania  jest multidetektor EUROBALL  zbudowany przez konsor-

cjum krajów europejskich i używany w instalacjach eksperymentalnych na wiązkach akcele-

ratorów ciężkojonowych w LNL we Włoszech, IRES we Francji i GSI w Niemczech [Kor03, 

Bec96, Sim97].  

Jest to system integrujący indywidualne detektory HPGe  z detektorami kompozytowym.  

Na rysunku 3.8 pokazano szkic przekroju poprzecznego tego układu.  

Obszar wokół tarczy  podzielony jest na 3 sektory. Pod kątami wstecznymi, w odległości 

44.5 cm od centrum umieszczono 15 detektorów CLUSTER.  Stanowią one najbardziej wy-

dajną część systemu z   

Pozycje bliskie kąta , zajęte są przez 26 detektorów typu CLOVER, ułożonych w 

dwóch pierścieniach o promieniu 26.5  cm i łącznej wydajności:    

Wreszcie, w przedniej części układu, w odległości 37.5 cm od tarczy zamontowano 30 indy-

widualnych, standardowych detektorów HPGe, wnoszących wkład do bezwzględnej wydaj-

ności układu:    

Taka asymetryczna geometria dobrana została w celu zrekompensowania różnic we względ-

nych wydajnościach kryształów HPGe użytych w trzech typach detektorów, oraz  ujednolice-

nia ich obciążenia w trakcie pomiaru.  

Modularna aranżacja podzespołów w układzie EUROBALL pozwoliła na prowadzenie 

eksperymentów w różnych konfiguracjach.   
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W szczególności, po uprzednim zdemontowaniu indywidualnych detektorów germanowych, 

ułatwiała instalację w przedniej części układu dodatkowych urządzeń pomocniczych służą-

cych do jednoczesnej rejestracji lekkich cząstek, ciężkich jonów, czy też wysokoenergetycz-

nych przejść   [Kor03]. 

Istotnym elementem wszystkich układów wielodetektorowych jest elektroniczny sys-

tem akwizycji danych-DAQ (Data Acquisition), który ma zapewnić synchroniczny odczyt 

parametrów zarejestrowanych równocześnie w różnych elementach multidetektora.   

Procedurę tę znakomicie ilustruje  system DAQ układu EUROBALL.   

System ten składa się z hybrydowych modułów elektronicznych analogowo-cyfrowych, kom-

patybilnych z magistralą VXI [Mar95].  

Każdy z trzech rodzajów detektorów składowych wyposażono w dedykowane karty VXI ze  

zintegrowanymi obwodami do szybkiej (czasowej) i wolnej (spektroskopowej) obróbki  sy-

gnału, oraz w karty do obsługi towarzyszących im osłon ACS.   

Bloki te dostarczają  danych wyjściowych w postaci wartości energii promieni  mierzonej w 

dwóch zakresach wzmocnień: 4 MeV i 20 MeV, czasu rejestracji względem impulsu trygera, 

oraz znacznika stanu osłony ACS, używanego do odrzucania przypadków ucieczki.   

Dla detektorów kompozytowych,  gałęzie obsługujące poszczególne kryształy składowe 

umieszczono w jednym bloku VXI ze wspólnym wyzwalaniem.  

To oryginalne rozwiązanie minimalizuje ilość traktów elektronicznych, oraz znacznie ułatwia 

synchronizację odczytu sygnałów z detektorów Ge oraz z osłony antykomptonowskiej.    

Impuls sterujący procesem akwizycji  wypracowany jest przez system trygera, który 

multipleksuje szybkie impulsy z dyskryminatorów stałofrakcyjnych  aktywnych detektorów.   

 

Rysunek 3.8.  Wizualizacja  sposobu aranżacji wokół tarczy liczników HPGe+ACS w multidetektorze 
EUROBALL. W skład zestawu wchodzą detektory kompozytowe typu CLUSTER i CLOVER oraz detektory 

indywidualne. Całkowita bezwzględna wydajność układu wynosi ph = 10%. Konstrukcja umożliwia demontaż 

modułu detektorów standardowych w przedniej części zestawu; wg. [EBCAD] 
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Sygnały mieszczące się w wąskim oknie czasowym, trwającym zwykle około 50 ns, uznawa-

ne są za równoczesne.  

W zależności od spełnienia zadanego warunku krotności  tryger generuje logiczny sygnał 

wyjściowy, który stanowi także referencję czasową dla danego przypadku koincydencyjnego.   

Impuls z trygera uaktywnia konwersję analogowo-cyfrową sygnałów spektroskopowych  i 

czasowych z detektorów, oraz steruje odczytem konwerterów i zapisem ich danych.  

Tryger EUROBALL pozwala na kombinację logiczną wielu sygnałów wejściowych 

podawanych na wbudowane dyskryminatory. 

Cechę tę wykorzystuje się w celu selekcji i klasyfikacji rejestrowanych przypadków.  Jest ona 

bardzo przydatna na przykład do ustalenia progu krotności koincydencji  w układzie.    

W eksperymentach z użyciem detektorów pomocniczych, użycie różnych opcji wyzwalania 

umożliwia stawianie warunków koincydencyjnych  i wypracowanie jednolitego trygera dla 

obu systemów.      

Strumień zewnętrznych danych z detektorów pomocniczych, spływający do systemu akwizy-

cji  integrowany jest z informacją z liczników germanowych w formie  wspólnych przypad-

ków, między innymi za pomocą interfejsu obsługującego konwertery typu FERA (Fast Enco-

ding and Readout ADC). Z opcji tej korzystano w pomiarach opisanych w dalszej części pra-

cy. 

 

 

3.4. Limit detekcji spektrometru promieni   
 

Układ pomiarowy złożony z około 100 liczników  w osłonach antykomptonowskich, 

w zależności od tego czy zastosowano  detektory   indywidualne czy też  kompozytowe, może 

osiągnąć bezwzględną wydajność:  [Bea96].   

Dalszy wzrost wydajności wymaga zastąpienia detektorów z osłonami ACS jednolitą powłoką 

germanową, która umożliwi śledzenie trajektorii rozproszonych kwantów w całym obszarze 

czynnym spektrometru i w konsekwencji kompletną rekonstrukcję energii.   

Dwie, największe jak dotąd, instalacje wielodetektorowe: wspomniany EUROBALL oraz 

układ GAMMASPHERE [Lee03] zbudowany w USA osiągnęły wydajność przekraczającą 

10%, a więc bliską wartości granicznej.    

Aktualnie w krajach europejskich i w USA na ukończeniu są prace prowadzone nad spektro-

metrami nowej generacji (bez osłon ACS),  w których wykonuje się pełną rekonstrukcję pro-

cesu rozpraszania padających fotonów. Spodziewana bezwzględna wydajność spektrometru 

AGATA, opracowanego w Europie wynosi  [Akk12].  

Wielodetektorowy spektrometr promieniowania  ułatwia wyodrębnienie spośród da-

nych eksperymentalnych serii M słabych przejść  o energiach: , ukrytych 

w dominującym tle.   

Wzmocnienie czułości na detekcję łańcucha rozpadów uzyskuje się poprzez wybór bazy 

przypadków koincydencyjnych zadanego rzędu:  i rekonstrukcję widma bramkowane-

go  F-1 krotnymi kombinacjami energii ze zbioru E.   

Na rysunku 3.9.A. pokazano przykładowe widmo czterokrotnych koincydencji , zmierzone 

za pomocą układu EUROBALL.  
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Widmo to  ilustruje  egzotyczną gałąź rozpadu stanów wzbudzonych, poprzez pasmo SD, 

jądra 
150

Tb produkowanego w reakcji 
124

Sn(
31

P,5n) przy energii wiązki 167 MeV.   

Pomimo, że superdeformacja  wzbudzana jest z intensywnością zaledwie 1% przekroju czyn-

nego na kanał reakcji prowadzący do 
150

Tb, to uzyskany wynik  wskazuje na znakomitą selek-

tywność pomiaru koincydencyjnego, niski poziom tła, co w konsekwencji skutkuje bardzo 

dobrą separacją między kolejnymi pikami w paśmie SD [Byr02].  

Możliwość wyłuskania widma o tych cechach z serii danych doświadczalnych  stanowi kryte-

rium do oceny czułości układu detekcyjnego. 

Moc rozdzielcza spektrometru- R określa zdolność do rozróżnienia w widmie rotacyj-

nym ciągu bliskoleżących linii  . Determinuje ją efektywna szerokość linii -E oraz stopień 

redukcji tła komptonowskiego- P/T [Sim97]:  

 
 3.3 

gdzie SE=50 keV jest średnią odległością między pikami w modelowym widmie (por. rysu-

nek  3.9.A). 

Jeśli cechy spektrometru i warunki prowadzenia pomiaru zapewniają by  R>1, to zwiększenie 

krotności koincydencji F obniża w wynikowym widmie poziom tła nieskorelowanego z przej-

ściami użytymi do bramkowania.   

Stosunek intensywności linii - P do liczby zliczeń tła pod pikiem - B, określa uproszczona 

relacja [Ros98]:   

  3.4 

Z drugiej jednak strony, uwzględnienie wydajności detekcji fotopiku - ph < 1 powoduje, że 

wybór wysokiego rzędu koincydencji skutkuje spadkiem obserwowanej intensywności NF 

linii.  

Szacunkowo, liczbę tę wyraża zależność [Ros98]:      

 
 3.5 

gdzie N oznacza ilość wszystkich przypadków zgromadzonych w eksperymencie. 

A)

 

B) 

 

 

Rysunek 3.9. A) Widmo czterokrotnych koincydencji kwantów  emitowanych w rozpadzie pasma SD w 

jądrze 150Tb uzyskane za pomocą spektrometru EUROBALL. Linie  oddalone są o stałą odległość 
SE = 50 keV; wg. [Byr02].  B)  Limit obserwacji dla współcześnie stosowanych układów wielodetektorowych 

GASP i EUROBALL, oraz dla spektrometru  nowej generacji AGATA. 
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Współczynniki B i stat występujące w powyższych wzorach, pozwalają oszacować tak zwa-

ny limit obserwacji, czyli minimalną frakcję intensywności promieniowania wytworzonego w 

reakcji, jaka może zostać uchwycona w pomiarze.   

Rysunek 3.9 B pokazuje przebiegi   i stat w funkcji krotności koincydencji, przy założeniu 

najmniejszych wielkości: P/B=0.2 i NF/N=10
2
/10

10
, potrzebnych do przeprowadzenia staty-

stycznie istotnej analizy widma [Bea96].  

Punkt przecięcia się linii wyznacza limit obserwacji, co zilustrowano na rysunku dla układów 

pomiarowych GASP i EUROBALL.   

Rysunek pokazuje także prognozowany wzrost czułości, o niemal dwa rzędy wielkości, przy 

zastosowaniu spektrometru nowej generacji AGATA.  

 

 

3.5. Detektory pomocnicze w pomiarach spektroskopowych 

 

Jak wynika z przedstawionych wyżej rozważań, czułość pomiaru spektroskopowego 

zależy nie tylko od wewnętrznych własności użytych detektorów Ge, lecz jest także pochodną 

specyficznych warunków eksperymentu.  

Mogą to być: prędkość odrzutu jądra, wpływająca na poszerzenie dopplerowskie linii, czy też 

poziom tła pochodzącego z innych procesów, na przykład rozszczepienia, konkurujących czę-

sto ze wzbudzeniami wysokospinowymi jąder, realizowanymi w reakcjach fuzji.  

Limit obserwacji spektrometru promieni  można, więc istotnie poprawić sprzęgając z 

nim dodatkowe detektory, których celem jest bądź pomiar prędkości odrzutu, bądź też bezpo-

średnia selekcja kanałów reakcji prowadzących do badanych procesów.  

W reakcjach jądrowych, w których promieniowanie  o energii E0 emitowane jest z ją-

der odrzutu poruszających się z prędkością v/c << 1, dochodzi do przesunięcia dopplerow-

skiego mierzonej energii kwantu, zgodnie z nierelatywistyczną formułą:  

  3.6 

gdzie  jest kątem między kierunkiem emisji a wektorem prędkości odrzutu. 

W konsekwencji, poszerzenie dopplerowskie linii  rejestrowanej w detektorze umieszczo-

nym pod kątem   względem kierunku wiązki wynosi: 

  3.7 

 

W sytuacji wąskiego rozkładu prędkości odrzutu (v   0), związanego np. z zastosowaniem 

bardzo cienkich tarcz, poszerzenie dopplerowskie zależy więc głównie od rozdzielczości ką-

towej detektorów germanowych. 

Przy pokryciu pełnego kąta bryłowego wokół tarczy przez 100 jednakowych kryształów kąt 

rozwarcia każdego z nich wynosi: .   

W takim przypadku,  dla E0 = 1.3 MeV, przy typowej prędkości odrzutu v/c = 2%, rozdziel-

czość energetyczna  uśredniona po kącie  przyjmuje wartość .  
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Zakładając wewnętrzną rozdzielczość detektora Eint = 2.5 keV, efektywne poszerzenie linii  

w widmie wynosi : 

 
. 3.8 

Dalsza minimalizacja poszerzenia dopplerowskiego linii możliwa jest przez zastoso-

wanie detektorów nowej generacji, z kryształami wewnętrznie segmentowanymi.    

Pozwolą one na identyfikację pozycji, w której doszło do rejestracji promieniowania, z do-

kładnością lepszą niż 0.5×0.5cm
2
, co umożliwi osiągnięcie kątowej zdolności rozdzielczej 

 [Akk12].   

W rzeczywistości,  człon zależny od v ma często wiodący udział w wyrażeniu 3.7  na 

poszerzenie dopplerowskie linii widmowej.  

W celu odtworzenia rozkładu prędkości źródła emisji i polepszenia jakości mierzonych widm 

, konieczny jest więc pomiar dodatkowych parametrów zależnych od kinematyki reakcji. 

Przykładem komplementarnego urządzenia współpracującego z układami detektorów 

germanowych, między innymi  GASP i EUROBALL, jest detektor jąder odrzutu RFD 

[Mec07]. 

Szczegółową charakterystykę RFD podano w dalszym toku rozprawy, lecz już w tym miejscu 

warto omówić znaczenie informacji dostarczonej przez ten detektor, dla wyniku pomiarów 

spektroskopowych promieni .         

 Na rysunku 3.10 zilustrowano efekt redukcji szerokości linii  osiągnięty dzięki rekonstrukcji 

wektora prędkości  jąder rejestrowanych w  detektorze RFD.   

Reakcja fuzji 
30

Si z wiązką 
18

O o energii 68 MeV, zastosowana w tym wypadku, generowała 

duży odrzut (v/c ~3%) jąder końcowych emitujących promieniowanie, a  użycie  stosunkowo 

grubej tarczy d = 0.8 mg/cm
2
 dodatkowo zwiększyło rozmycie prędkości.   

W efekcie, w widmie prostym z pojedynczego  kryształu Ge  rejestrowanym pod kątem 

 =156°, wystąpiło znaczne poszerzenie dopplerowskie pików.   

Przy energii E ~1500 keV półszerokość linii przekracza 25 keV, co ilustruje widmo w gór-

nym panelu na rysunku.  

  
 
 

Rysunek 3.10. Widmo kwantów  mierzone 
w pojedynczym krysztale HPGe układu 

EUROBALL, pod kątem  = 156
U góry,  zastosowanie poprawki dopplerow-
skiej ze średnią wartością prędkości odrzutu 
v/c = 0.028. U dołu, korekta liczona oddziel-
nie dla każdego przypadku. Dla linii 

E = 1524 keV z jądra 42Ca skutkuje to polep-
szeniem rozdzielczości energetycznej o 
czynnik 5; wg. [Bed01] 
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Widmo  skorygowane na podstawie danych o kinematyce reakcji z RFD,  pokazano w dolnej 

części rysunku.   

Uwzględnienie w poprawce  dopplerowskiej prędkości i kierunku odrzutu,  mierzonych dla 

każdego przypadku, pozwoliło w pełni zniwelować efekt rozrzutu prędkości i utrzymać roz-

dzielczość na poziomie E = 4.5 keV, która wynika z kąta rozwarcia detektora HPGe.   

Rysunek 3.11 przedstawia z kolei widma - z reakcji fuzji wywołanej zderzeniem 

wiązki 
26

Mg z 
198

Pt, przy energii 128 MeV, zarejestrowane w układzie GASP.   

Reakcja ta prowadzi do ciężkich, łatworozszczepialnych jąder transaktynowców.  

Widmo dwukrotnych koincydencji -, pokazane w górnym panelu, obarczone jest dominują-

cym tłem pochodzącym z promieniowania produktów reakcji rozszczepienia, która stanowi 

przeszło 90% przekroju czynnego na fuzję.  

W widmie tym obserwuje się także ślady linii  oraz promieniowania X pochodzące ze wzbu-

dzenia kulombowskiego jądra tarczy 
198

Pt.   

Użycie detektora RFD w koincydencyjnym pomiarze z licznikami Ge zapewniło selekcję  

rezyduów ewaporacji, odróżniających się od fragmentów rozszczepienia  mniejszą prędkością 

odrzutu.  

Widmo rejestrowane w koincydencji z RFD  wykazuje więc diametralną poprawę stosunku 

piku do tła (P/B), co pokazano w dolnej części  rysunku.  

Problem nadmiernego tła promieniowania często występuje także w reakcjach prowa-

dzących do wzbudzania stanów wysokospinowych w lżejszych jądrach, gdzie wysoka energia 

wprowadzona do układu skutkuje otwarciem wielu kanałów z wyparowaniem lekkich cząstek. 

Selekcja kwantów  w koincydencji z odpowiednią kombinacją cząstek pozwala wówczas na 

identyfikację przejść z jąder powstających z niskim przekrojem czynnym.  

Przykładem takiego pomiaru był eksperyment  w którym badano strukturę nuklidów w pobli-

żu  
64

Zn  [Dob04].  

Kolizja wiązki 
16

O o energii 125 MeV z cienką tarczą 
56

Fe prowadziła do powstania protono-

nadmiarowego jądra złożonego 
72

Se, którego rozpad przez wyparowanie cząstek naładowa-

nych zachodził w kilku konkurencyjnych kanałach.  

 

  
 

Rysunek 3.11. Widma dwukrotnych koin-

cydencji - rejestrowane w spektrometrze 
GASP w reakcji zderzania wiązki 26Mg z 
198Pt, przy energii 128 MeV. 
U góry- widmo proste obarczone dominują-
cym tłem z reakcji rozszczepienia  oraz 
wzbudzenia Kulombowskiego jąder tarczy. 
Strzałki pokazują pozycje linii z 198Pt. 
Na dole- widmo  w koincydencji z ciężkimi 
jądrami odrzutu. Ostre piki pochodzą z 
220Th, produkowanego w głównym kanale 
4n,  reakcji fuzji-ewaporacji. 
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Dodatkowo reakcja ta powodowała silny odrzut jąder końcowych z prędkością v/c = 3%. 

Widma  mierzono w spektrometrze  EUROBALL, który tym razem pracował w konfiguracji 

z dwoma urządzeniami pomocniczymi: detektorem jonów RFD i detektorem cząstek nałado-

wanych EUCLIDES [Kor03].  

Rysunek  3.12  przedstawia widma  stowarzyszone z różnymi sekwencjami naładowanych 

cząstek, użytymi do bramkowania.  

Wszystkie widma charakteryzują się dużą gęstością linii, których  układ  wykazuje jednak 

wyraźną zależność od kanału reakcji.  

Dzięki zastosowaniu poprawki dopplerowskiej na podstawie pomiaru prędkości odrzutu, zdo-

łano także zachować wysoką rozdzielczość energetyczną linii , E < 10 keV w przedziale 

energii E < 3 MeV. 

Zamieszczone przykłady pokazują, że stosowanie detektorów pomocniczych pomaga  

zwiększyć moc rozdzielczą wielolicznikowego spektrometru promieniowania  i w konse-

kwencji obniżyć limit obserwacji.  

Dostarczane dane o produktach reakcji mają wpływ  na redukcję tła co również pozwala 

zmniejszyć próg krotności koincydencji  wymagany do wyłuskania słabych efektów, a przez 

to poprawić statystykę w widmach.     

W opracowaniach na temat współczesnej spektroskopii  na wiązkach jonowych wielokrotnie 

podkreślano, że użycie detektorów wspomagających działanie wielolicznikowych spektrome-

trów promieni  jest warunkiem koniecznym niemal każdego eksperymentu [Kor03].  

Aspekt współpracy z detektorami pomocniczymi uwzględniony jest także w projektowaniu 

nowych instalacji eksperymentalnych takich jak układ AGATA [Akk12].  

 

  

  
 
 

Rysunek 3.12. Widma  promieni   ze spektrometru 
EUROBALL charakterystyczne dla rożnych izotopów 
produkowanych w reakcji wiązki 16O o energii 
125MeV z tarczą 56Fe.  
Widma bramkowane są kombinacjami cząstek nała-
dowanych rejestrowanych w detektorze EUCLIDES. 
Linie poprawione są na efekt Dopplera według 
prędkości odrzutu określonej w detektorze RFD; 
wg.[Dob04]. 
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3.6. Układy wielodetektorowe w badaniach z wiązkami radioaktywnymi, 

eksperyment RISING 

 

Celem spektroskopii  egzotycznych jąder produkowanych w reakcjach z  wiązkami 

radioaktywnymi,  jest najczęściej identyfikacja  jednego lub najwyżej  kilku przejść zasilają-

cych stan podstawowy.  

W odróżnieniu od eksperymentów wysokospinowych, omawianych poprzednio, zasadniczym 

kryterium jakie musi spełniać układ detekcyjny użyty  w tych pomiarach, jest więc maksyma-

lizacja wydajności na detekcję promieniowania o niskiej krotności.      

 

Radioaktywne  pociski, które używa się do wywołania wtórnej reakcji jądrowej, pro-

dukowane są w reakcjach fragmentacji relatywistycznych ciężkich jonów.  

Wiązki dostarczane tą metodą posiadają  energię kinetyczną rzędu 100∙A MeV, co odpowiada 

prędkości v/c  = 40-50%.  

Przy takiej energii pocisku kolizja z tarczą wywołuje silne przesunięcie i rozmycie dopple-

rowskie energii przejść  oraz  lorentzowski wzrost nasilenia  promieniowania pod małymi 

kątami.  

Zderzeniom towarzyszy jednocześnie niskoenergetyczne promieniowanie o pochodzeniu 

atomowym, oraz tło generowane przez lekkie cząstki, emitowane z duża intensywnością 

[Bed10].  

Prowadzenie pomiarów spektroskopowych na wiązkach radioaktywnych wymaga dostosowa-

nia aparatury do tych specyficznych warunków. 

 

Do badań spektroskopii  egzotycznych izotopów wytwarzanych w laboratorium cięż-

kojonowym GSI w Niemczech w ramach programu eksperymentalnego  RISING użyto detek-

torów typu CLUSTER  pochodzących z układu EUROBALL [Wol05].   

Optymalizacja układu do pracy z szybką wiązką radioaktywną wymagała maksymalnego 

upakowania 15 detektorów, w obszarze o największym natężeniu promieniowania.  

Jednocześnie, należało zapewnić odpowiednią rozdzielczość kątową liczników w celu mini-

  

 

 
 

 

Rysunek 3.13. Wizualizacja rozmiesz-
czenia 15 detektorów typu CLUSTER,  
w układzie eksperymentalnym RISING. 
Zaznaczono oś wiązki, oraz miejsce 
umieszczenia tarczy.  
Typowa prędkość pocisków wynosi 
v/c=40%. 
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malizacji poszerzenia dopplerowskiego linii .   

Aby zrealizować ten warunek, detektory CLUSTER bez osłon ACS zostały zainstalowane za 

tarczą w odległości 70 cm, w zakresie kątów  =15-35° wokół osi wiązki. Sposób ich roz-

mieszczenia pokazano na rysunku 3.13. 

Zważywszy na fakt, że w badanych reakcjach  ma miejsce niski wydatek przejść , brak osłon 

ACS nie powodował wyraźnego wzrostu tła komptonowskiego.     

Dla opisanej konfiguracji detektorów, przy prędkości źródła radiacji v/c = 43%,  

przesunięcie dopplerowskie linii , liczone według formuły relatywistycznej, dla kątów  

zbliżonych do  30° wynosi:  

 
. 3.9 

W tych warunkach, w związku z tak znacznym zwiększeniem energii promieniowania, szcze-

gólne znaczenie miało wykorzystanie wysokiej wydajności detektorów kompozytowych w 

modzie addback.  

Relatywistyczny zakres prędkości  wiązki  wywołuje efekt Lorentza, który przy zastosowa-

nym ułożeniu detektorów, daje wzmocnienie natężenia rejestrowanego promieniowania o 

czynnik 2.2, względem układu spoczynkowego  [Bed05].   

Tym sposobem dla pomiarów na wiązce  RIB,  o standardowej energii 100∙A MeV, mimo 

pokrycia detektorami Ge stosunkowo małego kąta bryłowego lab, osiągnięto bezwzględną 

wydajność detekcji fotopiku ph = 3%.  

Na rysunku 3.14  przedstawiono typowe widmo  zmierzone w chwili kolizji wiązki o 

energii 100∙A MeV z tarczą 
197

Au o grubości 2 g/cm
2
,
 
stosowaną zwykle w eksperymentach 

wzbudzenia kulombowskiego.  

Główną składową widma jest ciągłe tło rosnące wykładniczo w stronę niskich energii.  

Nieliczne, dyskretne linie widoczne na szczycie tej struktury, pochodzą głównie z procesów 

wywołanych przez lekkie cząstki: protony i neutrony oddziałujące z materią zgromadzoną 

wokół stanowiska pomiarowego, głównie  z aluminium.   

Poszerzenie dopplerowskie niektórych przejść z 
27

Al (2211 keV i 3004 keV), jest wynikiem 

fuzji z neutronami o energii rządu 10 MeV, dającymi wyraźny odrzut jądra- źródła emisji.  

Szczególnie ciekawym efektem jest obserwacja w widmie przejść   z 
26

Mg, wywoła-

nych reakcją kwaziswobodnego rozpraszania p-p:  
27

Al(p,2p)
26

Mg.   

Reakcja taka zachodzi powyżej energii protonu Ep>100 MeV. Identyfikacja tego procesu 

świadczy więc o tym, że  w rozbiciu relatywistycznego pocisku generowany jest  strumień 

wysokoenergetycznych cząstek naładowanych [Bed10].  

Obecność tych cząstek nie jest obojętna dla pracy detektorów germanowych znajdujących się 

w pobliżu toru wiązki.  

Rzeczywiście, w trakcie pomiarów w koincydencji z pulsem wiązki, w detektorze kompozy-

towym  obserwuje się jednoczesne wysycanie się amplitud impulsów w wielu elementach. 

Jest to interpretowane jako reakcja na uderzenie w jeden z kryształów Ge naładowanej cząst-

ki, co powoduje zdeponowanie w nim dużej energii i emisję wtórnego promieniowania elek-

tromagnetycznego.   
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Odczyt danych z kilku liczników za pomocą elektroniki cyfrowej,  pozwolił na skorelowanie 

liczby F jednoczesnych sygnałów z detektora  CLUSTER z rejestrowanym kształtem impulsu. 

Okazuje się, że dla krotności F> 3,  duża część  sygnałów ulega saturacji przy najwyższej 

amplitudzie 2 woltów, a czas ich trwania dochodzi nawet do 200 s.  

Histogram zamieszczony w ramce na rysunku 3.14 pokazuje zmierzony rozkład krotności F 

dla detektora CLUSTER, z maksimum przy F = 7. Frakcja zaznaczona cieniem,  odpowiada 

sygnałom o prawidłowej formie.  

Akceptacja przypadków  o krotności  F  3 pozwala  usunąć większość niechcianych sygna-

łów. Mimo  tego ograniczenia, detektor CLUSTER zachowuje zdolność do pracy w modzie 

addback, nie obniża się zatem jego wydajność na rejestrację kwantów  o wysokich ener-

giach.  

Odnotowany efekt saturacji dużej części sygnałów z detektorów Ge, w dużym stopniu 

wpływa jednak na zwiększenie czasu martwego rejestracji promieniowania .  

W  projektowanych detektorach nowej generacji takich jak AGATA, uwzględniono ten efekt  

budując  specjalny rodzaj przedwzmacniacza, pozwalający na szybkie usuwanie takich impul-

sów [Pul04].        

Warunek odfiltrowania przypadków o wysokiej krotności nie wystarcza jeszcze do 

znaczącego obniżenia poziomu tła promieniowania wywołanego oddziaływaniem relatywi-

stycznej wiązki z otoczeniem.  

Aby osiągnąć ten skutek wymagana jest selekcja rzadkich zdarzeń zajścia pożądanej reakcji w 

tarczy.  

Dlatego w układzie RISING, detektory HPGe współpracowały więc z szeregiem innych urzą-

dzeń służących do selekcji, identyfikacji i śledzenia trajektorii pocisku oraz produktów reakcji 

jądrowej.  

 

Rysunek 3.14. Typowe widmo  zmierzone w detektorach CLUSTER  w koincydencji z pulsem wiązki jonów 
o energii 100∙A MeV. Zacieniowany obszar pokazuje dominujące ciągłe tło. Wśród dyskretnych linii występują 
te, pochodzące z reakcji wywołanych lekkimi cząstkami o wysokich energiach.   
Wykres w ramce pokazuje zmierzony rozkład krotności F kryształów w detektorze CLUSTER. Frakcja zazna-
czona cieniem stowarzyszona jest z impulsami elektronicznymi o poprawnym kształcie. Zdarzenia o wysokiej 
krotności F > 3 wywołane są najprawdopodobniej uderzeniem naładowanej cząstki  w detektor, wg. [Bed10] 
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Komunikację między autonomicznymi systemami DAQ wszystkich podzespołów systemu 

pomiarowego rozwiązano generując  periodyczny znacznik czasowy,  który włączano do lo-

kalnych strumieni danych poprzez moduł kompatybilny z magistralą VME i VXI [Hof02].  

Sposób ten pozwalał w trybie offline  synchronizować przypadki rejestracji: 

-pocisk-fragment, z dokładnością lepszą niż 20 ns [Wol05].  

Na rysunku 3.15 umieszczono fragmenty widm  mierzonych przez detektory 

CLUSTER w reakcji rozpraszania kulombowskiego wtórnej wiązki 
54

Cr  o energii 100∙A MeV 

na tarczy złota.    

W części A rysunku pokazany jest efekt redukcji tła w pobliżu energii E = 500 keV.  

Widmo rejestrowane jedynie w koincydencji z pulsem wiązki (górny panel) nie pozwala wy-

odrębnić żadnych linii  pochodzących z reakcji. 

W dolnym panelu pokazano widmo bramkowane dodatkowo przez detektory cząstek umiesz-

czone wzdłuż toru wiązki po obu stronach tarczy, rejestrujące przejście pocisku 
54

Cr.  

Zastosowane warunki koincydencyjne pozwalają na odjęcie niechcianego tła, co umożliwia 

obserwację  przejścia  o energii 547 keV z jądra 
197

Au, wzbudzonego w odziaływaniu elek-

tromagnetycznym z pociskiem.   

W części B rysunku  umieszczono widmo  bramkowane tymi samymi warunkami ko-

incydencyjnymi, ale poprawione na efekt Dopplera według formuły relatywistycznej 3.9. Za-

znaczona linia  o energii E = 834 keV pochodzi z rozpadu stanu J
 

=2
+
 wzbudzonego w po-

cisku  
54

Cr. W widmie pokazanym w górnej części rysunku zastosowano poprawkę zakładając 

rozpraszanie wiązki pod kątem 0 ze średnią prędkością v/c = 43%.    

Wykorzystanie w obliczeniach poprawki dopplerowskiej pełnej informacji o miejscu zajścia 

reakcji na tarczy oraz o prędkości i trajektorii lotu rozpraszanych jonów 
54

Cr daje dwukrotną 

poprawę energetycznej zdolności rozdzielczej, która w tym przypadku osiąga wartość: 

E/E=2%.      

A) 

 

B) 

 
Rysunek 3.15. Widma  zmierzone na wtórnej wiązce 54Cr o energii  100∙A MeV, rozpraszanej na tarczy 
197Au.  A)  Widmo  mierzone w detektorach CLUSTER, w koincydencji  z pulsem radioaktywnej wiązki (gó-
ra). Selekcja niskich krotności oraz koincydencja z rozproszonym pociskiem pozwala  wyodrębnić z tła przej-
ście o energii 547 keV, ze wzbudzenia Kulombowskiego tarczy (dół). B)  Zastosowanie poprawki dopplerow-

skiej do rekonstrukcji linii o energii 834 keV z  54Cr: poprawka na stałą prędkość  = 43% (góra), poprawka z  

odtworzeniem kąta emisji  i wartości prędkości dla  każdego pocisku (dół); wg. [Bed05]. 
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4. URZĄDZENIA I METODY POMIAROWE SPEKTROSKOPII 

GAMMA NA WIĄZKACH JONÓW 
 

W toku eksperymentów  prowadzonych ze stabilnymi  i radioaktywnymi wiązkami jo-

nów, rozwinięto i wykorzystano szereg metod pomiarowych użytecznych w spektroskopii .  

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki prac bazujących na jednoczesnej rejestracji 

promieniowania  w wielolicznikowych systemach detektorów Ge i produktów reakcji w po-

mocniczych detektorach jonów.  

 

 

4.1. Rejestracja koincydencyjna -jądro odrzutu 

 

Badania stanów o wysokim kręcie w jądrach o liczbie masowej A < 100, nawet gdy 

prowadzone są z użyciem najnowszych systemów wielolicznikowych, cierpią z powodu obni-

żenia czułości detekcji, co spowodowane jest nadmiernym poszerzeniem dopplerowskim li-

nii .  

Wykorzystywane w eksperymentach reakcje fuzji-wyparowania wywołane kolizją z wiązka-

mi jonów dają duży przekaz momentu pędu, ale równocześnie skutkują wysoką prędkością 

odrzutu:  .  

W tych stosunkowo lekkich jądrach, wzbudzenia kolektywne generują przejścia  o wysokich 

energiach 2-4 MeV, co dodatkowo zwiększa efekt poszerzenia dopplerowskiego linii spek-

tralnych.  

W pomiarach spektroskopowych prowadzonych w tym obszarze mapy nuklidów,   za-

chowano wysoką czułość dzięki zastosowaniu detektora  jąder odrzutu -RFD.  

W trakcie analizy danych eksperymentalnych okazało się, że pomiar prędkości rezy-

duów  ewaporacji skorelowany z rejestracją energii przejść w układach liczników Ge, 

oprócz polepszenia zdolności rozdzielczej widm promieniowania, pozwala na oszacowanie 

czasów życia stanów jądrowych.   

Prezentowane przykłady pomiarów rozkładów kątowych, oraz stopnia polaryzacji 

promieniowania przeprowadzonych w koincydencji z jądrami odrzutu, wskazują na wyjąt-

kową wrażliwość zastosowanej aparatury na efekty związane z orientacją przestrzenną spi-

nów. 
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4.1.1. Zasada działania detektora  RFD   

 

Detektor Jąder Odrzutu- RFD  powstał w wyniku współpracy pomiędzy grupami ba-

dawczymi z laboratoriów IFJ PAN w Krakowie, HMI w Berlinie i IRES w Strasbourgu 

[Mec07].  

Detektor RFD był używany jako urządzenie pomocnicze współpracujące z układami liczni-

ków Ge EUROBALL i GASP, na wiązkach akceleratorów VIVITRON w IRES w Strasbourgu i 

Tandem-XTU  w LNL w Legnaro [Mec98, Bed01, Mec08, Bed09a].  

Współdziałanie RFD z układami detektorów HPGe w eksperymentach opiera się na 

następujących zasadach:  

i)  zespół czujników jonów wychwytuje rezydua-ewaporacji wybite z cienkiej tarczy w 

kolizji z pulsem wiązki, dostarczając informacji o kątach rejestracji: θrec i rec w układzie sfe-

rycznym związanym ze środkiem tarczy;  

ii)  mierzony jest czas przelotu (ToF) jąder odrzutu na określonym dystansie d;  

iii)  przesunięcie dopplerowskie energii natychmiastowych przejść  emitowanych z tar-

czy, rejestrowane przez liczniki HPGe pod kątami θ i , jest korygowane dla każdego przy-

padku, z uwzględnieniem kompletnej rekonstrukcji wektora prędkości odrzutu oraz rzeczywi-

stego kąta emisji promieniowania. 

Na rysunku 4.1 umieszczony jest schemat przekroju poprzecznego komory RFD, po-

kazujący sposób aranżacji komponentów detektora. Na rysunku zilustrowano także sposób 

mechanicznego połączenia  detektora jąder odrzutu z układem detektorów GASP.  

RFD składa się z 18 indywidualnych elementów detekcyjnych, składających się z folii Myla-

rowej o średnicy 56 mm, układu elektrod akceleracyjno-ogniskującego oraz cienkiego scynty-

latora połączonego z fotopowielaczem. Układ znajduje się w stożkowej komorze próżniowej 

wraz z tarczą i w odległości d ~ 1.3 m od niej.  

Detektory  jonów rozmieszczone są w trzech pierścieniach wokół osi wiązki, w zakresie ką-

tów θ=2-7
○
.  

W celu optymalnego pokrycia rozkładu kątowego jąder odrzutu, zależnie od kinematyki reak-

cji, rozpiętość θ może być modyfikowana, poprzez zmianę długości części stożkowej komory. 

W większości przypadków udaje się w ten sposób rejestrować 20-50% jąder emitowanych w 

reakcji.  

Jednocześnie, wąski obszar wokół osi jonowodu pozostaje otwarty, dzięki czemu, dla stoso-

wanych zwykle tarcz o grubości do 1 mg/cm
2
, przeszło 99% natężenia wiązki trafia do cylin-

dra Faradaya.    

Wykres na rysunku 4.2 pokazuje rozkład kątowy  jąder odrzutu 
45

Sc dla reakcji zde-

rzenia wiązki 
18

O o energii 68 MeV z tarczą 
  28

Si o grubości 0.8 mg/cm
2
.  

Według obliczeń, 40%  z tych rezyduów ewaporacji trafia w detektor.  W przeprowadzonym 

eksperymencie,  jądra  
45

Sc rejestrowane były z  wydajnością zbliżona do tej wartości 

[Bed01].    
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Rysunek 4.1. Przekrój poprzeczny komory próżniowej detektora RFD. Czas przelotu  rezyduów ewaporacji 
wytwarzanych w reakcji na cienkiej tarczy mierzony jest na dystansie około 1.3 m.  Zacieniony obszar ilustruje 

zakres kątów  =2-7 pod którymi  rejestrowane są jądra odrzutu. Rozproszona elastycznie wiązka trafia do 
odległego cylindra Faradaya. W ramce przedstawiono sposób połączenia RFD z  systemem liczników HPGe 
GASP; wg.  [Mec07, Mec08]. 
 

 

 

 

Rysunek 4.2. Obliczony rozkład kątowy rezyduów ewaporacji emitowanych w reakcji 28Si(18O, p2n)45Sc, przy 
energii wiązki 68 MeV.  
Zacieniony obszar pokazuje frakcję jąder odrzutu rejestrowanych  w RFD.  

Oszacowana wydajność detekcji wynosi w tym przypadku  = 40%; wg. [Bed01]. 
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4.1.2. Mechanizm detekcji jonów w RFD 

 

Pędzące z dużą prędkością jony przenikając przez cienką Mylarową folię rozpiętą w 

każdym z 18 detektorów systemu RFD, wywołują emisję wtórnych elektronów. Generowany 

w ten sposób ładunek jest proporcjonalny do straty energii dE/dx jąder na powierzchni mem-

brany.  

Wielkość ta szybko spada wraz ze zmniejszającą się w wyniku hamowania energią kinetyczną 

pocisku ważne jest zatem aby grubość folii była jak najmniejsza.  

W detektorze RFD używa się folii z Mylaru o grubości 0.5-2 m, metalizowanych na po-

wierzchni warstwą 20 nm aluminium. Minimalna energia kinetyczna potrzebna do penetracji 

tej bariery i wyrzucenia elektronów wynosi około 2 MeV dla jąder o masach w pobliżu A= 40 

i blisko 5 MeV  w przypadku ciężkich jonów z A > 200.   

Elektrony wybijane są z folii z minimalną energią kinetyczną, tworząc chmurę ładun-

ku przy powierzchni folii.  Podlega ona przyśpieszeniu w polu elektrostatycznym o napięciu 

20 kV, a system elektrod z odpowiednio dobranym gradientem potencjału ogniskuje strumień 

elektronów  na cienkim scyntylatorze.  

Z tak prowadzonej wiązki eliminowane są trajektorie ładunków pochodzących z tła, o innej 

charakterystyce początkowej niż elektrony wtórne.   

Generowany w scyntylatorze impuls świetlny konwertowany jest w fotopowielaczu na 

sygnał elektryczny, a następnie przekazywany do systemu odczytu danych.    

Ten z pozoru złożony sposób detekcji ma szereg zalet: 

i)  scyntylatory- jedyne radiacyjnie czułe komponenty detektora, dzięki oddaleniu od osi 

wiązki, nie są bezpośrednio naświetlane rozproszonymi pociskami, promieniowaniem z tar-

czy,  ani innymi cząstkami produkowanymi w reakcji jądrowej; 

ii)  system selektywnego ogniskowania wtórnej wiązki eliminuje tło przypadkowych elek-

tronów; 

iii)  szybki czas reakcji i krótki czas martwy detektora, umożliwia pomiar czasu przelotu z 

rozdzielczością poniżej 1 ns nawet przy wysokim obciążeniu. 
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4.1.3. Selekcja jąder odrzutu na podstawie  pomiaru czasu przelotu 

 

 RFD mierzy czas przelotu (ToF) jąder odrzutu względem momentu zajścia reakcji na 

tarczy.  Chwilę tą identyfikuje koincydencja wąskiego sygnału częstości radiowej (RF) steru-

jącego pulsowaniem wiązki w akceleratorze, z szybkim impulsem trygera wytwarzanym w 

układzie detektorów germanowych.  Aby ograniczyć liczbę przypadkowych zdarzeń koincy-

dencyjnych wymagane jest przekroczenie zadanego progu krotności promieniowania . Prze-

ważnie, wystarczający jest warunek jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch lub więcej 

detektorów HPGe.  

Czas, który upływa między impulsem wyzwalanym przez zbocze zatwierdzonego sygnału 

RF, a rejestracją jądra odrzutu z danego elementu RFD, odczytywany jest z cyfrowego kon-

wertera czasu-TDC. 

Zbierane są także  dane z konwertera QDC o ładunku jaki wydzielił się na folii, co pozwala 

na dyskryminację szumów o niskiej amplitudzie, a niejednokrotnie umożliwia także rozróż-

nienie między sygnałem pochodzącym od wiązki lub jąder odrzutu.   

Do określenia bezwzględnej wartości ToF, konieczna jest kalibracja widma czasu 

przelotu. Pomocne są tu sygnały generowane przez ogon rozkładu rozproszonej wiązki sięga-

jący kątów θ>2
○
.  

Rysunek 4.3 przedstawia widmo czasu przelotu otrzymane w reakcji fuzji wiązki 
28

Si o ener-

gii 145 MeV z tarczą 
170

Er o grubości 0.5 mg/cm
2
. Pomiar ten przeprowadzono w LNL, 

[Mec08]. Wąskie piki, o półszerokości T < 5ns, pochodzące od rozproszonych elastycznie 

pocisków, pojawiają się periodycznie w widmie, z okresem równym pulsacji RF. Ich pozycja, 

oraz znajomość prędkości wiązki po przejściu przez tarczę, co daje się oszacować z dużą do-

kładnością,  pozwalają ustalić położenie zera na skali czasu.       

Widmo ToF  pokazuje że, pomimo iż dużo poniżej 1% rozproszonych pocisków trafia do 

RFD, pulsy wiązki wciąż dominują wśród  rejestrowanych przypadków. Częstość zliczeń 

jąder wiązki w indywidualnych elementach detekcyjnych w zależności od pozycji, może wy-

nosić od 1 MHz nawet do 6 MHz, co stanowi poważne obciążenie elektronicznego systemu 

akwizycji danych i powoduje długi elektroniczny czas martwy.   

Dla porównania,  jądra odrzutu docierają do RFD po czasie około 300 ns od zajścia reakcji z 

 

Rysunek 4.3. Widmo czasu przelotu jąder odrzutu Pb o prędkości v/c~1.5 %, produkowanych w reakcji 
28Si(170Er, xn), zmierzone na wiązce Tandemu-XTU w LNL.  Dominują piki rozproszonych elastycznie poci-
sków, odległe o okres pulsowania wiązki, wg. [Mec08] 
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częstością zaledwie kilku kHz.  Zatem, aby uniknąć utraty tych rzadkich sygnałów, odczyt z 

fotopowielaczy blokowany jest za pomocą szybkiej bramki liniowej na kilkadziesiąt nanose-

kund bezpośrednio po impulsie RF.  

Widma TOF rekonstruowane są oddzielnie dla każdego z elementów RFD. Brane są 

pod uwagę wyłącznie przypadki, w których tylko jeden czujnik w układzie zanotował sygnał 

powyżej ustalonego progu, co pomaga wykluczyć niejednoznaczności w określeniu prędkości 

odrzutu.    

Analiza widm czasu przelotu jąder odrzutu pozwala na wyciągnięcie ciekawych wnio-

sków o kinematyce produktów reakcji.  

Na rysunku 4.4 zamieszczono rozkłady TOF rezyduów ewaporacji zmierzone dla reakcji fuzji 

wiązki 
28

Si o energii 125 MeV z metaliczną tarczą 
28

Si. Eksperyment wykonano w układzie 

EUROBALL-RFD w IRES.  

W tej reakcji, kanały z wyparowaniem cząstek: 2p, 2pn i 3p2n prowadzą odpowiednio do 

jąder: 
47

V, 
49

Cr i 
51

Mn, wyrzucanych z tarczy z jednakową średnią prędkością . 

Jednakże, widma ToF bramkowane charakterystycznymi dla poszczególnych jąder końco-

wych energiami przejść  wykazują różnice w kształcie.   

Rozkład czasu przelotu  rezyduów 
51

Mn, mimo większej  liczby cząstek wyparowa-

nych z jądra złożonego, charakteryzuje mniejsze rozmycie niż dla jąder 
47

V, 
49

Cr  pozyska-

nych w kanałach z emisją . Dzieje się tak na skutek doznania silnego odrzutu przez rezydu-

um ewaporacji po wyrzuceniu cząstki która w dyskutowanym przykładzie stanowi blisko 

10% masy jądra złożonego. W odróżnieniu,  izotropowe wyparowanie sekwencji lekkich czą-

stek nie daje wyraźnego przyczynku do zmiany prędkości centrum masy.  

W widmie ToF jądra 
49

Cr, wyraźnie daje się zauważyć niedobór zliczeń wokół średniej war-

tości rozkładu.  

Istotnie, w tym przypadku emisja pojedynczej cząstki  z jądra złożonego prostopadle do 

kierunku padania wiązki nadaje rezyduum ewaporacji poprzeczny pęd wystarczający do unie-

sienia jądra poza kątowy zakres czułości detektora RFD.  

 

 

 

Rysunek 4.4. Widma czasu przelotu jąder odrzutu 
wytwarzanych w reakcji fuzji: 28Si + 28Si przy energii 
Eb=125 MeV, zmierzone w RFD. Średnia prędkość 
rezyduów ewaporacji dla tej reakcji wynosiła v/c = 4%. 
Jądra końcowe wybrano na podstawie koincydencji z 

przejściami rejestrowanymi w układzie EUROBALL 
Różnice w kształcie rozkładów ToF w różnych kana-
łach reakcji wiążą się  z liczbą i rodzajem wyparowa-
nych cząstek.    
Na górze- rozkład ToF dla jąder 41Ca o prędkości 
odrzutu v/c = 5%, będących produktem reakcji zacho-
dzącej na  zanieczyszczeniu tarczy- 16O, wg. [Mec07]. 
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Efekt ten nie jest tak bardzo widoczny w kanale z emisją dwóch cząstek , które powodują   

odrzut jądra średnio kompensujący się.     

Tarcza 
28

Si zawierała także domieszkę tlenku krzemu, stąd w widmie czasu przelotu 

pokazanym na rysunku 4.4 można wyodrębnić również ślady produktów reakcji fuzji  wiązki 

z dużo lżejszymi jądrami 
16

O, która daje znacznie większy odrzut.  

Taką genezę ma wąski pik w widmie ToF, który odpowiada jądrom odrzutu 
41

Ca o średniej 

prędkości v/c = 5%, powstającym w kanale 2pn tej reakcji.  

 Jak pokazano w rozdziale 3.3.2, bezpośredni pomiar wektora prędkości jąder odrzutu 

w detektorze RFD ma kolosalne znaczenie dla zachowania wysokiej rozdzielczości energe-

tycznej w stowarzyszonych widmach promieni  .  

Dzięki zastosowaniu właściwej poprawki niweluje się poszerzenie dopplerowskie linii, wyni-

kające z dużego rozrzutu wartości i kierunku prędkości jądra na skutek hamowania w tarczy, 

jak i z dodatkowego odrzutu jakiego rezydua doznają po emisji cząstek.    

Na rysunku 4.5 umieszczono wykres zależności półszerokości linii  mierzonych w spektrome-

trze EUROBALL, od energii , dla przejść emitowanych z niektórych jąder powstających w 

opisanej wyżej reakcji.    

Poprawkę dopplerowską obliczano dla każdego przypadku używając zmierzonej prędkości 

odrzutu. Zwraca uwagę fakt, że punkty eksperymentalne układają się wzdłuż linii prostych  

wykreślonych dla dwóch prędkości odrzutu:  i  przy założeniu, że jedy-

ny wkład do poszerzenia linii wnosi rozwartość kątowa detektorów germanowych θ.  

W szacunkowym rachunku współczynników nachylenia prostych przyjęto uśrednioną po 

wszystkich kątach detekcji wartość <θ> = 123
○
  i  θ = 10

○
.  Efekt ten świadczy o  pełnej 

kompensacji  rozrzutu  prędkości rezyduów ewaporacji,  dzięki użyciu RFD w tym pomiarze.    

 

Rysunek 4.5. Półszerokość linii  w funkcjienergii przejścia dla kwantów rejestrowanych w detektorach Ge 
systemu EUROBALL, w koincydencji z jądrami odrzutu produkowanymi w reakcji 28Si+28Si, przy energii wiązki 
Eb=125 MeV. 
Punkty  dla rezyduów ewaporacji o różnych prędkościach odrzutu układają się wzdłuż prostych wyznaczo-

nych tylko przez kąt rozwarcia detektora Ge ( = 10°, v = 0); wg. [Mec07]. 
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4.1.4. Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w koincydencji z jądrami 

odrzutu 

 

W rezyduach ewaporacji, w których obsadzane są krótkożyciowe stany  wzbudzone, 

dochodzi do natychmiastowej emisji promieniowania w trakcie  hamowania w materiale tar-

czy. Jądra te docierają do detektora RFD z prędkością nieznacznie mniejszą niż ta przy jakiej 

nastąpiło przejście . Poprawka energetyczna wyliczona na bazie zmierzonej prędkości koń-

cowej  jest wówczas niewystarczająca do kompensacji  rzeczywistego przesunięcia  dopple-

rowskiego.   

W rezultacie, w widmach promieni  rejestrowanych pod kątami  θ 90
○
  na zboczu ostrych 

linii, które  odpowiadają emisji kwantu poza tarczą i są właściwie skorygowane na efekt Dop-

plera,  zaznaczają się ogony. Zjawisko to można wykorzystać do oszacowania czasu życia .  

Rysunek 4.6 ilustruje efekt  poszerzenia linii w widmach  mierzonych pod wstecz-

nymi kątami θ=156
○ 

w układzie EUROBALL dla wybranych jąder produkowanych w  reakcji 

fuzji  pocisku  
18

O
  
z tarczą 

30
Si o grubości 0.8 mg/cm

2
, przy energii wiązki 68 MeV.  

Jak widać na rysunku, w zależności od wartości czasu życia stanu wzbudzonego, zmienia się 

frakcja jąder dających przyczynek do powstania ogona linii.  

I tak w jądrze 
42

Ca długi czas życia   = 31 ps stanu  o spinie  J
 

= 8
-
,   znany z danych litera-

turowych [ENSDF], implikuje że większość przejść ma miejsce poza tarczą, co skutkuje wą-

skim i symetrycznym pikiem o energii E = 3219 keV.  

W jądrze  
45

Ti,  poziom: J
 

= 29/2
+
 z   = 200 fs rozpada się z emisją kwantów o energii 

 

Rysunek 4.6.  Kształt linii dla przejść  emitowanych w  reakcji wiązki 18O,  o energii 68 MeV  z tarczą30Si, o 

grubości 0.8 mg/cm2. Widma mierzono pod kątem  = 156○ w detektorach CLUSTER z układu EUROBALL, w 
koincydencji z RFD.    

Emisja przejść ze stanów   o czasie życia -znaczniedłuższym od  czasu T = 400 fs przejścia jądra przez 

tarczę, zachodzi w próżni czemu odpowiadają ostre linie  (a). Stany krótkożyciowe rozpadając się wewnątrz 
tarczy dają linie poszerzone (c).   W przypadkach posrednich wyodrębniają się obydwie komponenty (b). 

Analityczna rekonstrukcja kształtu linii pozwala na wyznaczenie wartości . 
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E = 3013 keV, z których  około połowa emitowana jest w tarczy. Odzwierciedla to równy 

podział intensywności między pikiem,  a ogonem linii.  

Z kolei, stan wysokospinowy J
 

= 35/2
-
, należący do pasma rotacyjnego odkrytego w jądrze 

45
Sc,  wykazuje bardzo krótki czas życia, rzędu kilkudziesięciu femtosekund. Przejście o 

energii E = 3110 keV,   emitowane jest z tego poziomu natychmiastowo z prędkością różną 

od prędkości wyjścia z tarczy. Skutkuje to szerokim, niemalże prostokątnym kształtem linii. 

Ciągła krzywa wpisana w zmierzone widma, pokazuje wyniki numerycznych symulacji 

kształtu linii.  

W obliczeniach założono, że wiązka rozchodzi się wzdłuż osi x, pokonując szereg Xi plastrów 

o grubości dx. Cienka tarcza zapewnia małą stratę energii pocisku Eb< 5 MeV,  dzięki cze-

mu  reakcja fuzji zachodzi w całej penetrowanej przez wiązkę objętości, w przybliżeniu ze 

stałym przekrojem czynnym. Zatem, w każdej z infinitezymalnych warstw Xi powstaje jedna-

kowa liczba N0=dN/dx  wzbudzonych jąder odrzutu o energii początkowej Ei zależnej od głę-

bokości, na jaką wniknął pocisk.  

Trawersując pozostały do pokonania dystans w tarczy, rezydua emitują promieniowanie, któ-

rego przesunięcie dopplerowskie energii jest funkcją prędkości chwilowej V(x) jądra w danym 

punkcie.   

Prędkość tę oraz czas t potrzebny do przebycia w tarczy drogi  x  wyznacza się iteracyjnie z 

przebiegu funkcji  siły hamowania dE/dx jądra odrzutu w materiale stopera.   

Zgodnie z prawem rozpadu promieniotwórczego aktywność jąder odrzutu po czasie t od ich 

powstania wynosi:  

 , 4.1 

co pozwala określić ilość kwantów wypromieniowanych z prędkością odrzutu  V(x).  

W wynikowym widmie , liczba ta inkrementuje kanał odległy od energii przejścia E0 o dy-

stans: 

 , 4.2 

gdzie Ui jest prędkością końcową, z jaką jądro opuszcza tarczę.  

Ilość jąder, które osiągnęły kraniec tarczy nie ulegając rozpadowi daje wkład do intensywno-

ści piku o energii E0.    

Rachunki prowadzono minimalizując, ze względu na parametr funkcję 2
 dobroci 

dopasowania obliczonego rozkładu do widma eksperymentalnego.  

Straty energii w tarczy dE/dx dla wiązki oraz dla  jąder odrzutu, potrzebne do obliczeń,  

otrzymano wykorzystując  pakiet programów SRIM [Zie85]. 

Jak wynika z powyższych rozważań miarą czasu życia stanu wzbudzonego jest stosu-

nek R intensywności piku o energii E0, do całkowitej powierzchni poszerzonej dopplerowsko 

linii . Jest to wygodny parametr pozwalający na  szybkie oszacowanie     na podstawie 

kształtu linii widmowej. 

Wielkość R daje się przybliżyć prostą analityczną formułą, niewymagającą detalicznej znajo-

mości siły hamowania.     

W cienkiej tarczy o grubości  G  0.5 mg/cm
2
 zasadne jest założenie, że  jądra odrzutu 

poruszają się  ze stałą prędkością średnią.   Czas t, w jakim jądro powstałe na głębokości x 
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trawersuje pozostałą do pokonania warstwę tarczy,  skaluje się wtedy jej efektywną grubo-

ścią:  = G-x.  

Tak więc, jeśli T jest czasem przejścia rezyduów przez pełną grubość tarczy, to: 

 
 4.3 

W rezultacie frakcję A jąder, które po przeniknięciu przez tarczę znajdują się jeszcze w stanie 

wzbudzonym, można wyznaczyć całkując  prawo rozpadu promieniotwórczego po dystan-

sie G: 

 
 4.4 

przy czym  = A+B wyraża  ogólną liczbę powstałych rezyduów, gdzie B jest liczbą foto-

nów wypromieniowanych w trakcje procesu hamowania, dających wkład do  poszerzenia 

dopplerowskiego (ogona) linii. 

Zatem jeśli przyjąć, że  emisja promieniowania  z  jąder A następuje  w próżni  zaraz za tar-

czą,  to w widmie  względna liczba zliczeń w  piku o energii E0  wynosi:  

 
 4.5 

Rysunek 4.7 pokazuje przebieg funkcji R(/T). Z wykresu widać, że dla odciętej z 

przedziału /T = 0.2-2.0, pik (A) stanowi odpowiednio od 20% do 80% intensywności linii w 

widmie.   

Liczby te stanowią arbitralne granice, przy  których możliwa jest dekompozycja linii na skła-

dowe A i B, a zatem definiują one zakres czułości metody wyznaczania .  

Przy stosowaniu cienkich tarcz, czas T jest  rzędu kilkuset femtosekund.  

Przedstawiona metoda pozwala więc wyznaczać  czasy życia w przedziale od kilkudziesięciu 

femtosekund  do około pikosekundy.  

 

Rysunek 4.7. Ilustracja metody dekompozycji linii  na część odpowiadającą rozpadowi w próżni- A oraz  

wewnątrz tarczy- B. Na wykresie pokazano przebieg stosunku natężeń R w funkcji proporcji czasu życia  i 

czasu przejścia jądra odrzutu przez tarczę T. 
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W ogólności, poprzez dobór odpowiedniej grubości tarczy,  w pewnym zakresie można dopa-

sować czułość pomiaru do spodziewanego rzędu wielkości mierzonych wartości .  

W przypadkach pokazanych na rysunku 4.6, średnia prędkości odrzutu wynosiła  

, a  grubość tarczy krzemowej:   mg/cm
2
, co daje  czas przejścia rezyduów 

przez tarczę:  ps. W eksperymencie tym z maksymalną czułością mierzono więc czasy 

życia rzędu  fs, odpowiadające  R = 0.5.  

Opisany sposób  pomiaru czasów życia jest wariantem metody DSAM [Ale78] stoso-

wanej  w eksperymentach z użyciem  grubych tarcz. 

W analizie DSAM, na podstawie analizy kształtu poszerzonej  dopplerowsko linii  wnioskuje 

się o rozkładzie prędkości jąder emitujących promieniowanie, aż do ich kompletnego zatrzy-

mania, co pozwala na wyznaczanie   w przedziale:  0.1-1 ps.  

Standardowo metoda DSAM wymaga detalicznej znajomość przebiegu siły hamowa-

nia w pełnym zakresie energii. Dla większości kombinacji wiązka-tarcza wartości dE/dx do-

stępne są jedynie z obliczeń teoretycznych lub  z ekstrapolacji  skąpych danych doświadczal-

nych. 

Do wyznaczania czasów życia poniżej 100 fs, w pomiarach DSAM wykorzystuje się  

także  cienkie tarcze, o grubości poniżej 500 g/cm
2
.  

Stosowana wówczas analiza przesunięcia centroidy piku, niesie informację o frakcji 〈v〉/v0 

jąder emitujących promieniowanie natychmiastowo przy maksymalnej prędkości v0 [Ced95].  

W pomiarach tych bolączką jest jednak obniżona rozdzielczość energetyczna spowodowana 

szerokością rozkładu v.   
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4.2. Pomiary efektów wywołanych uszeregowaniem spinów w jądrach    

odrzutu 

 

Jądra końcowe wytwarzane w reakcjach fuzji-ewaporacji z reguły wykazują duży sto-

pień uszeregowania spinów względem osi wiązki z.  

W reakcjach tego typu z największym prawdopodobieństwem obsadzane są stany, których 

wektor momentu pędu J zawiera się w płaszczyźnie prostopadłej do osi kwantyzacji z, czyli o 

najmniejszej możliwej wartości magnetycznej liczby kwantowej: , w za-

leżności czy jądro jest układem  parzystej czy nieparzystej liczby nukleonów.  

W rzeczywistości, procesy takie jak wyparowanie cząstek, emisja statystycznych kwantów  

czy oddziaływanie jąder odrzutu z materiałem tarczy powodują dyssypację początkowej 

orientacji spinów. Przestrzenny rozkład podstanów magnetycznych  P(m) przypomina wów-

czas spłaszczoną elipsoidę obrotową typu oblate o osi symetrii z.  

Rozkład P(m) parametryzuje funkcja Gaussa o wariancji  Dla reakcji z użyciem wiązek 

cieżkojonowych często przyjmuje  się relację:  [Mor76].  

 

4.2.1. Rozkłady kątowe promieniowania  

 

Wzbudzone jądra o przypadkowej orientacji spinów emitują promieniowanie elektro-

magnetyczne o izotropowym rozkładzie przestrzennym.  

Przy uszeregowaniu momentu pędu Ji, jakie ma miejsce w reakcji jądrowej, natężenie przej-

ścia  między stanami: JiJf,  o multipolowości |Ji-Jf| |Ji+Jf|,  zależy od kąta  emisji 

promieniowania względem osi kwantyzacji z i wyraża się rozwinięciem w szereg wielomia-

nów Legendre’a : 

  
4.6 

Współczynniki proporcjonalności Ak są funkcją początkowego rozkładu spinów jądra poprzez 

tensor statystyczny , natomiast  czynnik geometryczny  uwzględnia 

relacje między  wektorami JiiJf oraz krętem niesionym przez kwant .   

Pomiar eksperymentalnych rozkładów kątowych promieniowania  i porównanie ich z 

przebiegiem teoretycznych krzywych W() pozwala wnioskować o multipolowości obserwo-

wanych przejść, a w konsekwencji o spinach stanów jądrowych  ulegających rozpadowi.   

Na rysunku 4.8 zamieszczono wykresy funkcji rozkładów kątowych dla przejść  : 

M1-magnetycznego dipolowego oraz E2-elektrycznego kwadrupolowego, emitowanych od-

powiednio pomiędzy stanami: i .  

Do wykreślenia funkcji W() wykorzystano wartości tensora statystycznego  i współczyn-

ników  dla pełnego uszeregowania, oraz  założono tłumienie amplitud A2,4 dla , 

według danych numerycznych stabelaryzowanych przez  Morinagę [Mor76].   

Przykładowe przebiegi W() pokazują, że rozkłady kątowe dla dwóch najczęściej spotyka-

nych multipoli promieniowania , znacznie się różnią. 
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W eksperymentach  wysokospinowych,  obsadzane są stany kolektywne, rozpadające 

się głównie przez emisję serii kwantów  E2 i M1, o najmniejszej dozwolonej multipolowości 

 i  o małym stopniu zmieszania multipoli wyższych rzędów.  

W takim przypadku początkowe uszeregowanie spinów propaguje się na kolejno obsadzane 

stany.  

Tak więc, na przykład rozkłady kątowe przejść E2 z kaskady rozładowującej pasmo rotacyjne 

o j = 2 są identyczne i przybiegają wzdłuż ciągłej krzywej pokazanej na rysunku 4.8.  

Podobnie,  przebiegi W()  dla przejść M1 łączących stany o J = 1 w pasmach kolektyw-

nych, układają się równolegle do linii przerywanej z wykresu.  

Ta właściwość jest podstawą metody DCO [Kra89] wyznaczania polowości przejść   

i pośrednio spinów stanów jądrowych przez koincydencyjny pomiar korelacji kątowych emi-

towanego promieniowania.   

Na podstawie dwuwymiarowych widm koincydencji - rejestrowanych  przez liczniki 

umieszczone w pod kątami 1 i 2 określa się intensywności linii  odpowiadającej przejściu o 

energii E1 i o nieznanej multipolowości 1:  oraz . Wymagany jest 

przy tym warunek koincydencji z przejściem wzorcowym o energii E2 i ustalonej wartości 

rejestrowanym pod komplementarnymi kątami 2 i 1. 

Współczynnik RDCO zdefiniowany jako stosunek natężeń linii E1 w obydwu kierunkach, wy-

raża się  iloczynem odpowiednich wartości rozkładów kątowych:   

 
 4.7 

 

W przypadku gdy funkcje  i  są tożsamościowo równe oraz . 

Jeśli natomiast, jak na rysunku 4.8, jedno z  przejść ma charakter kwadrupolowy, a drugie 

monopolowy,  to dla kombinacji kątów 1 i 2  leżących w pobliżu osi wiązki i prostopadle do 

niej,  RDCO może osiągać wartość znacznie odbiegającą od jedności.  

 

 
Rysunek 4.8. Przebieg rozkładów kąto-

wych W() promieniowania o multipolo-

wości =1 (linia przerywana) i=2 (linia 
ciągła). Zaznaczono kąty odpowiadające 
pierścieniom zawierającym detektory 
CLOVER i CLUSTER spektrometru 
EUROBALL. 
Taka konfiguracji detektorów skutkuje 
stosunkiem  natężeń  RDCO = 0.5, dla 
przejść typu M1 emitowanych w koincy-
dencji z promieniowaniem E2, o znanym 
charakterze.  
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Metoda DCO jest szczególnie efektywna w przypadku zastosowania  układów detek-

torów wielolicznikowych, które  obok czułości na kierunek rozchodzenia się promieniowania 

zapewniają  wysoką wydajność na koincydencyjną rejestrację kwantów . 

Przykładowo, w wielolicznikowym układzie EUROBALL,  jeden z pierścieni detektorów 

CLUSTER  umieszczono najbliżej osi wiązki pod kątem , a detektory CLOVER pod 

kątem   . Jeżeli za wzorcowe przyjmie się przejście E2 to dla kwantu o polowości 

 = 1, emitowanego w koincydencji, odpowiednie wartości funkcji W() odczytane z wykre-

sów na rysunku 4.8 dają RDCO = 0.5.   

Jądro 
45

Ti badano w reakcji 
30

Si(
18

O,3p)
45

Ti z użyciem układu eksperymentalnego 

EUROBALL-RFD.  Na rysunku 4.9 zestawiono wartości współczynnika RDCO uzyskane dla 

nowoodkrytych linii  w 
45

Ti, względem znanych przejść E2 z tego jądra.   

Punkty eksperymentalne wyraźnie układają się wzdłuż linii wyznaczonych teoretycznie.  

Dzięki zastosowaniu metody DCO udało się eksperymentalnie oznaczyć multipolo-

wość wielu, nawet bardzo słabych przejść, także  w innych jądrach badanych w toku niniej-

szej pracy.     

 

Rysunek 4.9. Przykład wyznaczenia multipolowości przejść emitowanych w rozpadzie jądra 45Ti, w oparciu 
o analizę stosunku RDCO. Pomiary wykonano stosując koincydencję miedzy detektorami CLUSTER i CLOVER 

umieszczonymi pod kątami  = 156° i  = 90°. 
 Do bramkowania użyto znanych przejść  o charakterze E2. Punkty pomiarowe wyraźnie układają się wzdłuż 

linii RDCO = 1 (=2) i RDCO = 0.5 (=1). 
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4.2.2. Analiza  polaryzacji kwantów  
 

Inną konsekwencją uszeregowania spinów w jądrach wzbudzonych w reakcji fuzji jest 

występowanie polaryzacji emitowanego promieniowania .   

Wektor pola elektrycznego E spolaryzowanej fali elektromagnetycznej tworzy kąt  z 

płaszczyzną reakcji, wyznaczoną przez oś z oraz kierunek emisji fotonu   

W zależności czy źródłem  radiacji  jest oscylacja  układu ładunków elektrycznych  czy też 

dipola magnetycznego, zorientowanych wzdłuż osi kwantyzacji z, kąt  może wynosić  

bądź .  

Polaryzację definiuje się jako względną różnicę funkcji natężenia w tych dwóch przypadkach: 

 
 4.8 

Stopień polaryzacji  P przyjmuje maksymalną wielkość dla kąta emisji  . Jego war-

tość daje się wyrazić za pomocą współczynników  A2,4 rozwinięcia rozkładów kątowych W() 

[Fag59, Jon02]. 

 Z reguły, dla przejść elektrycznych  polaryzacja jest dodatnia, a dla magnetycznych 

ujemna.  

Stopień polaryzacji promieniowania ze stanów obsadzanych w rozpadzie poziomów wysoko-

spinowych J > 10, wyliczony według formuł i tabel A2,4 dostępnych w literaturze [Jon02, 

Mor76], wynosi: P = +40%, P = -40% i P = +70%, odpowiednio dla przejść: E1, M1 i E2.  

W układzie detektorów EUROBALL, kwanty  emitowane pod kątem  względem 

osi wiązki rejestrowane są w detektorach kompozytowych typu CLOVER.  

Jak przedstawiono w rozdziale 3.2, CLOVER składa się z czterech kryształów HPGe tworzą-

cych  względem osi wiązki z po dwie pary horyzontalne i wertykalne.  

W związku z tym, detektory te są znakomitym narzędziem umożliwiającym pomiar polaryza-

cji kwantów   [Jon95].  

Rozpraszanie komptonowskie spolaryzowanych fotonów w jednym z elementów 

CLOVERA generuje wibracje swobodnych elektronów  w kierunku wektora E.  

W konsekwencji, prostopadle do płaszczyzny polaryzacji następuje emisja wtórnego promie-

niowania, rejestrowanego przez sąsiadujący kryształ.   

W zależności od stopnia polaryzacji skutkuje to asymetrią A w liczbie rozproszeń  i , 

między kryształami umieszczonymi horyzontalnie  i wertykalnie.  

Asymetria pozwala wyznaczyć wielkość polaryzacji, zgodnie z relacją [Duc99]: 

 
 4.9 

Odwrotność współczynnika proporcjonalności  definiuje czułość Q polarymetru.   
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Na rysunku 4.10 pokazano asymetrię zmierzoną dla szeregu przejść z jądra  
45

Ti.  

Na punkty eksperymentalne naniesiono także krzywą wykreśloną przy założeniu pełnej pola-

ryzacji , która ilustruje przebieg czułości Q detektora CLOVER. Przebieg zależności 

Q(E) tego detektora wyznaczono według  parametryzacji danych eksperymentalnych dla  

E < 1.5 MeV [Duc99, Jon95],  ekstrapolowanej do wyższych energii.   

Z rysunku  wynika, że przejścia  obserwowane w eksperymencie, interpretowane jako elek-

tryczne lub magnetyczne,  wykazują prawidłowy znak polaryzacji.  

Co więcej, dla energii kwantów E > 1 MeV, mimo znacznych błędów  statystycznych zazna-

czonych na wykresie, pomiary sugerują większy niż spodziewany  stopień asymetrii, odpo-

wiadający niemal pełnej polaryzacji.  

Efekt ten może świadczyć o nie w pełni adekwatnej parametryzacji czułości-Q CLOVERA dla 

dużych wartości E . 

Rzeczywiście, badania nad użyciem jako polarymetrów segmentowych kryształów HPGe o 

rozmiarach zbliżonych  do detektora CLOVER świadczą o dużo większej niż zakładano czu-

łości na polaryzację przy wysokich energiach fotonów i  pokazują użyteczność tych detekto-

rów do pomiarów asymetrii w zakresie energii: E < 10 MeV [Hut02].  

  

 

Rysunek 4.10. Wartość asymetrii A dla kwantów emitowanych z jądra 45Ti, spolaryzowanych liniowo w 

wyniku reakcji fuzji. Jako polarymetru użyto detektorów CLOVER rejestrujących promieniowanie   w koincy-
dencji  jądrami odrzutu. Punkty eksperymentalne układają się wzdłuż krzywych wyznaczonych dla promie-
niowania elektrycznego i magnetycznego, przy założeniu pełnej polaryzacji. 
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4.3. Spektroskopia   na szybkich wiązkach radioaktywnych jonów 

 

Użycie radioaktywnych pocisków do wywołania reakcji jądrowej umożliwia badania 

spektroskopowe struktury jąder znacznie oddalonych od ścieżki stabilności czy wręcz leżą-

cych na granicy egzystencji związanej materii jądrowej. 

Radioaktywne wiązki jonów (RIB) są produkowane metodą separacji fragmentów powstałych 

w kolizji  relatywistycznych ciężkich jonów z lekkimi tarczami (Projectile Fragmentation -

PF), bądź też poprzez wtórne przyspieszanie produktów reakcji rozszczepienia lub spalacji  

ciężkiej tarczy naświetlanej strumieniem lekkich cząstek (Isotope Separation On-Line - 

ISOL).  W związku z bardzo zaawansowaną i kosztowną technologią wymaganą w metodzie 

ISOL, w chwili obecnej głównym źródłem wiązek RIB wykorzystywanych w eksperymentach 

fizycznych jest fragmentacja pocisków.   

Aktualnie, radioaktywne wiązki ciężkich jonów wytwarzane tym sposobem, dostępne są 

ośrodkach w Europie ( GANIL-Francja, GSI-Niemcy) oraz w USA (MSU) i w Japonii 

(RIKEN).   

W laboratorium GSI, wiązki RIB otrzymuje się przyśpieszając ciężkie jony aż do ura-

nu, do energii rzędu 1-2 AGeV, w systemie akceleratorów: liniowego- UNILAC i synchrotro-

nu- SIS.  

Pierwotna wiązka relatywistyczna ulega następnie fragmentacji lub rozszczepieniu na tarczy 

umieszczonej u wejścia do separatora fragmentów FRS, w którym odbywa się selekcja radio-

aktywnych jonów. Pociski te spowalniane są do pośrednich energii kinetycznych rzędu 

100A MeV, po czym oddziałują z cienką tarczą wywołując reakcje jądrowe, takie jak wzbu-

dzenie kulombowskie czy  wtórna fragmentacja.  

Badania spektroskopowe jąder wzbudzonych w tych procesach prowadzone są z użyciem 

układu eksperymentalnego RISING, w skład którego wchodzą detektory cząstek oraz promie-

niowania , umieszczone wokół wtórnej tarczy,    

Na obecnym etapie technologicznym wiązki RIB charakteryzują się niską intensywno-

ścią oraz niejednorodnością przestrzenną i pędową. Jednocześnie, wysoka energia pocisków 

implikuje, że w ich odziaływaniu z tarczą oraz materią znajdująca się wokół niej, zachodzą 

różnorakie procesy jądrowe, a także natury atomowej, dające przyczynek do dominującego tła 

promieniowania.   

Pomiary spektroskopii  w tych warunkach są więc znacznie utrudnione w porównaniu do 

eksperymentów z wiązkami stabilnymi i wymagają stosowania specyficznych rozwiązań do 

selekcji interesujących kanałów reakcji i redukcji tła. 

Prace opisane w niniejszej rozprawie poświęcone były udoskonaleniu eksperymental-

nych metod określania prawdopodobieństw  przejść elektromagnetycznych generowanych w 

reakcjach z szybkimi wiązkami RIB, z użyciem zestawu doświadczalnego RISING.  

W szczególności opracowano sposób analizy  danych z eksperymentów wzbudzenia kulom-

bowskiego,  oparty na badaniu rozkładów kątowych promieniowania . Wdrożono  także me-

todę  pomiaru czasów życia z wykorzystaniem analizy przesunięcia dopplerowskiego linii . 

Otrzymane wyniki instrumentalne dla szybkich wiązek radioaktywnych   opublikowa-

no w pracach [Wol05, Bed05,  Bed07, Bed09, Bed10] 
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4.3.1. Selekcja  wiązek RIB i  układ eksperymentalny RISING 

 

Punktem wyjścia do wytwarzania wiązki RIB metodą fragmentacji stosowaną w GSI 

jest  wiązka jonowa stabilnych nuklidów  przyspieszona w synchrotronie SIS do wysokiej 

energii rzędu 1A GeV, o intensywności 10
8
-10

9
 cząstek na sekundę.   

W zależności od rodzaju pożądanej wiązki wtórnej, pocisk zderza się z lekką tarczą, najczę-

ściej 
9
Be, co powoduje jego fragmentację, bądź też w oddziaływaniu z ciężką tarczą, np. oło-

wiem, ulega rozszczepieniu.  Reakcje fragmentacji pozwalają dotrzeć do nuklidów neutrono-

deficytowych, natomiast  rozszczepienie jest najlepszą metodą wytwarzania  jąder z dużym 

nadmiarem neutronów.   

Powstałe w reakcjach egzotyczne nuklidy są izolowane w separatorze fragmentów 

FRS [Gei92], przedstawionym schematycznie na rysunku 4.11. Aby móc wytworzyć wiązkę 

RIB konieczne jest aby czas połowicznego rozpadu stanowiących ją nuklidów był dostatecz-

nie długi (T1/2 > 100 ns), do przelotu przez separator o długości przeszło 70 m.   

Fragmenty powstałe z rozbicia pocisku w przybliżeniu zachowują prędkość  i kierunek wiązki 

pierwotnej czemu towarzyszy wysoki współczynnik transmisji w FRS na poziome 20-70%. 

Tego typu wiązki wtórne cechuje więc stosunkowo wysoki prąd rzędu 10
4
-10

5
 cząstek na 

sekundę.   

W odróżnieniu, produkty rozszczepienia charakteryzują się szerokim rozkładem w przestrzeni 

pędów i są separowane w FRS z wydajnością zaledwie około 2%. 

Selekcja fragmentów, które przy tak dużej prędkości są całkowicie zjonizowane, od-

bywa się dwustopniowo, tak zwaną techniką B-E-B [Mun92].   

W pierwszej sekcji FRS- analizatorze achromatycznym, wybierane są jądra o określonym 

stosunku  A/Z, proporcjonalnym do sztywności magnetycznej-B Jony te skupiane są na ab-

Rysunek 4.11. Szkic układu eksperymentalnego RISING. Zaznaczono sektory odpowiadające fazom produk-
cji wiązki RIB , jej transportu do wtórnej tarczy i do stopera  (bez zachowania skali).    
Zaznaczono pozycje detektorów do śledzenia wiązki, identyfikacji produktów reakcji i rejestracji promieniowa-

nia z tarczy; wg. [Wol05]. 
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sorberze energii, którego rolą jest wprowadzenie dyspersji dE/dx ~ Z
2
/v

2
, ze względu na licz-

bę atomową Z.  

Klinowy kształt absorbera umożliwia kompensację rozmycia prędkości v fragmentów.  

Druga, symetryczna sekcja separatora dokonuje z kolei odwrotnej transformacji, ogniskując 

wszystkie jony opuszczające absorber ze zbliżonym pędem,  w określonym punkcie.  

W rezultacie, w płaszczyźnie fokalnej separatora formują się rozdzielone przestrzennie, czy-

ste  izotopowo wiązki radioaktywnych jonów.  

W badaniach spektroskopii   do wyłuskania słabych procesów jądrowych wywoła-

nych przez wiązki RIB  wymagane jest  precyzyjne odtworzenie trajektorii pocisku, miejsca 

zajścia reakcji i możliwie kompletna identyfikacja interesującego produktu końcowego reak-

cji jądrowej. 

Informacja o wektorze prędkości wzbudzonego w reakcji jądra jak i kącie emisji emitowane-

go przez nie promieniowania   jest także niezwykle istotna dla określenia poprawki dopple-

rowskiej.   

Z wymienionych powodów, wzdłuż toru wiązki RIB rozmieszczony jest  szereg transmisyj-

nych detektorów  służących do  monitoringu wiązki, jak pokazano  na rysunku 4.11. 

W skład zestawu detektorów  systemu RISING wchodzą: 

i) szybkie scyntylatory SC1 i SC2, do pomiaru prędkości RIB; 

ii) komory drutowe MW1 i MW2, pozwalające odtworzyć kierunek wiązki i ustalić jej 

pozycję x,y na tarczy; 

iii) komora jonizacyjna MUSIC do określenia liczby atomowej pocisku; 

iv) matryca pozycyjnie czułych teleskopów E-E CATE [Loz06] umieszczona za tar-

czą. Zapewnia identyfikację Z i kierunku lotu jąder produkowanych w reakcji oraz   

zatrzymuje wiązkę; 

v) układy liczników promieniowania : Ge-CLUSTER oraz wydajnych scyntylatorów 

BaF2 HECTOR [Maj94]  rozmieszczone wokół tarczy.  

A) 

 

B) 

 
Rysunek 4.12. A) Selekcja  wiązki wtórnej fragmentów 54Cr w separatorze FRS. Informacja o liczbie atomo-
wej Z pochodzi z komory jonizacyjnej MUSIC, wartość A/Q wynika z ustawienia sztywności magnetycznej 

separatora B) Wybór w detektorze CATE rozproszonych Kulombowsko pocisków; wg. [Bed05]. 
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Rysunek 4.12. A)  demonstruje  przykład  selekcji w FRS fragmentów rozbicia wiązki pier-

wotnej   
86

Kr o energii 480A MeV, oraz wybór na podstawie identyfikacji A i Z jonów
 
 
54

Cr 

jako wiązki wtórnej.   

Wiązka  RIB  
54

Cr  o energii 100A MeV rozproszona na  tarczy 
197

Au  grzęzła w detektorze 

CATE.   Na rysunku 4.12. B) pokazano macierz E-E umożliwiającą identyfikację  produk-

tów  powstałych w oddziaływaniu tej wiązki z wtórną tarczą. Na wykresie zaznaczono roz-

kład pocisków 
54

Cr rozproszonych kulombowsko.  

Metoda PF implikuje duże rozmycie przestrzenne wiązki radioaktywnej, a zarazem 

bardzo intensywne tło promieniowania elektromagnetycznego.  

Jest to związane z oddziaływaniem silnie zjonizowanej materii, poruszającej się z dużą pręd-

kością, z otoczeniem [Wol05]].     

Na rysunku 4.13. zamieszczono przykłady widm  rejestrowanych w detektorach 

CLUSTER w koincydencji z pociskiem rozproszonym  na  tarczy 
197

Au.  Dodatkowo, jak opi-

sano w rozdziale 3.3.3, do konstrukcji widm wybierano niskie krotności , w celu dyskrymi-

nacji przypadków związanych z irradiacją kryształów Ge przez naładowane cząstki. 

W dolnej części rysunku zamieszczono widmo zmierzone na stabilnej wiązce pierwot-

nej 
132

Xe, przepuszczonej przez FRS i spowolnionej do energii 100A MeV. 

 Widmo charakteryzuje prosta struktura: na stałym poziomie tła obok linii anihilacji e
+
e

-
, przy 

energii E = 547 keV obserwuje się klarowny  pik wzbudzenia kulombowskiego jądra tarczy.  

Po zastosowaniu poprawki dopplerowskiej, w widmie tym wyłania się linia E = 667 keV, 

charakterystyczna dla przejścia 2
+
 0

+ 
 w 

132
Xe.  

Widma przedstawione w górnej części rysunku 4.13 zostały zmierzone dla  wiązek 

fragmentów 
54

Cr o energii kinetycznej 100A MeV, oraz 
68

Ni o energii 600A MeV.    

Rysunki pokazują występujące w tych przypadkach silne tło pochodzenia atomowego, które 

manifestuje się bardzo wyraźnym podniesieniem liczby zliczeń przy niskich energiach.   

Dla energii pocisku rzędu 100A MeV  wiązce towarzyszy miękkie promieniowanie  w obsza-

rze widma poniżej 300 keV.  

  
 
 

 

Rysunek 4.13. Widma  mierzone na wiązkach frag-
mentów 68Ni i 54Cr oraz z wiązką pierwotną 132Xe, o 
różnych energiach kinetycznych. Zaznaczono pozy-

cję linii E = 547 keV z jądra tarczy  197Au, wzbudzo-
nego kulombowsko.  
W ramce, widmo 132Xe poprawione na efekt Dopple-
ra.  
Zacieniowane obszary widm odpowiadają promienio-
waniu o pochodzeniu atomowym; wg. [Bed10]. 
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Przy większych prędkości wiązki energia  tła atomowego szybko rośnie, utrudniając rejestra-

cje  promieniowa jądrowego z zakresu E <1 MeV.  

Z tego też powodu energię wiązki RIB Eb ~ 100A MeV przyjęto za wartość bezpieczną do 

prowadzenia pomiarów spektroskopowych z układem RISING. 

Brak śladu promieniowania atomowego  w widmie zmierzonym dla stabilnego pocisku 
132

Xe wiąże się  z dobrym zogniskowaniem wiązki pierwotnej, i w konsekwencji ogranicze-

niem jej oddziaływania z otoczeniem.  

W istocie powierzchnia plamki wiązki 
132

Xe, zmierzona w miejscu tarczy, wynosi 1 cm
2
. 

Dla odmiany, obszar tarczy oświetlony wiązkami  fragmentów rozpościera się aż do 20 cm
2
 

[Bed10]. 
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4.3.2. Nieelastyczne rozpraszanie wiązek o pośrednich energiach 

 

Rozpraszanie kulombowskie wiązek jonów o pośrednich energiach kinetycznych, to 

jest z zakresu Eb = 50-150A MeV,   na ciężkiej tarczy złota lub ołowiu, używane jest do  se-

lektywnego wzbudzania w pocisku poziomów niskospinowych [Gla01].  

W jądrach parzystych są to zwykle stany J
 

=2
+
, których energia i prawdopodobieństwo roz-

padu B(E2) pozwala na wnioskowanie o  stabilności  jądra, a także  o jego deformacji kwa-

drupolowej w pobliżu stanu podstawowego. 

Jak wspomniano w rozdziale 2.2.2, w zakresie pośrednich energii mechanizm wzbu-

dzenia kulombowskiego opisany jest półklasyczną teorią nieelastycznego rozpraszania sfor-

mułowaną przez Winthera i Aldera [Win79]. 

Według tego podejścia przekrój czynny c na wzbudzenie 0
+
2

+ 
w jądrach wiązki, 

 
zależy od 

wartości zredukowanego prawdopodobieństwa B(E2 pocisku i ładunku elektrycznego tarczy: 

  4.10 

W związku z symetrią procesu, analogiczna relacja ma miejsce dla wzbudzenia poziomów 

jądrowych w tarczy. 

Pomiar przekroju czynnego na wzbudzenie kulombowskie c, na tarczy o dużej liczbie ato-

mowej ZT pozwala więc określić wartość BP(E2), w rozpraszanych jądrach [Gad01].  

Z modelu rotacyjnego wynika z kolei związek  zredukowanego prawdopodobieństwa 

przejścia  z parametrem deformacji  kwadrupolowej: 

 
 4.11 

gdzie indeks ‘c’ podkreśla zależność deformacji,  wyznaczonej tą metodą, od rozkładu ładun-

ku elektrycznego w jądrze [Ram01]. 

Wzbudzenie kulombowskie umożliwia wyznaczenie B(E2)  przy założeniu, że przy 

tak wysokiej energii wiązki inne procesy nieelastyczne, zachodzące z parametrem zderzenia 

mniejszym od sumy promieni jąder pocisku i tarczy: b  R=RP + RT, prowadzą do dezintegra-

cji obydwu partnerów i ich usunięcia z kanału reakcji rozpraszania [Win79].  

Do spełnienia tego warunku, za wystarczające przyjmuje się kryterium, tzw. safe Coulex, że 

rejestracja pocisków rozproszonych pod małymi kątami  < gr,   oznacza zajście kolizji pe-

ryferyjnej, prowadzącej głównie do wzbudzenia kulombowskiego.  

Kąt grazing,  największego odchylenia rozproszonego kulombowsko pocisku od kierunku 

wiązki, określa w takim wypadku wyrażenie [Wol05]:  

 
 4.12 

Dla wiązek o energii Eb=100A MeV i  pocisków  o masach A~20 i A~200 wartość  gr  zmienia 

się w granicach odpowiednio od 3 do 1.5. 

W literaturze, wielokrotnie podkreślano jednak, że w kanale nieelastycznego rozpra-

szania lekkich, zdeformowanych  pocisków pod kątem zbliżonym do gr,  wzbudzeniu ku-

lombowskiemu  mogą towarzyszyć resztkowe procesy oddziaływania jądrowego, które zwięk-
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szają prawdopodobieństwo obsadzenia stanu  J
 

=2
+
, względem oszacowania  c [Gla01, 

Mot95].   

Wielkość przekroju czynnego N  na wzbudzenie wibracji nukleonów w jądrze,  często skalu-

je się wówczas długością deformacji :  

 . 4.13 

Długość:   =R wyraża maksymalną amplitudę drgań powierzchni jądra związaną z para-

metrem deformacji kwadrupolowej  pocisku  [Sat87, Ber96]   

W licznych pracach  eksperymentalnych pokazano,  że porównanie danych o zmierzonych, 

całkowitych przekrojach czynnych, z obliczeniami modelowymi prowadzi do spodziewanej 

równoważności:  C  [np. Mot95]. 

Aby zilustrować udział konkurencyjnych mechanizmów wzbudzenia jąder w nieela-

stycznym rozpraszaniu przy pośrednich energiach, wykonano rachunki posługując się kodem 

komputerowym DWIEKO [Ber03].  

Program ten wykorzystuje przybliżenie eikonalne i metodę kanałów sprzężonych w oblicze-

niach amplitud wzbudzeń kulombowskich  jąder pocisku i tarczy, przy energiach wiązki     

Eb > 50A MeV. Dla kolizji z małym parametrem zderzenia b ~ R,  uwzględnia również wi-

brację powierzchni jądra,  poprzez odziaływanie wyrażone  potencjałem optycznym U  i dłu-

gością deformacji  . 

Na rysunku 4.14 pokazano przebieg obliczonych przekrojów czynnych  C i N  dla 

nieelastycznego rozpraszania wiązki o energii kinetycznej Eb=100A MeV na tarczy 
197

Au, w 

zależności od liczby atomowej pocisku. Założono hipotetyczne wzbudzenie stanu  J
  

= 2
+
, o 

energii 1 MeV.   

W rachunkach przyjęto  dla wszystkich jąder  równy stopień deformacji  = 0.2, oraz wynika-

jącą stąd  wartość B(E2). W obliczeniach ograniczono się do przypadków kolizji peryferyj-

nych zachodzących z parametrem zderzenia:  b = R + 2 fm. Obliczenia  prowadzono ze stan-

dardowym zestawem parametrów potencjału optycznego [Bed09]. 

Wykres pokazuje, że oddziaływanie jądrowe wnosi stały przyczynek do przekroju czynnego 

na poziomie 10 mb. Dla pierwiastków powyżej cyny (Z>50) udział  N  jest zaniedbywalnie 

mały w stosunku do przekroju czynnego na wzbudzenie elektromagnetyczne (N/C <1%). 

 

 
 

Rysunek 4.14. Teoretyczne przebiegi 

przekrojów czynnych C i N na niee-

lastyczne rozpraszanie zdefor-
mowanych pocisków różnych pier-

wiastków, o energii Eb = 100A MeV, 
na tarczy 

197
Au, na potencjale kulom-

bowskim  i jądrowym. 
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Natomiast, w pociskach o liczbie atomowej Z~10 szacowany udział obydwu procesów jest 

porównywalny.  

Ocenę adekwatności kryterium safe-Coulex, w doświadczeniach wzbudzenia  kulom-

bowskiego jąder o pośrednich wartościach liczby Z, przeprowadzono na przykładzie rozpra-

szania 
54

Cr (Z=24)  o energii 100A MeV, na tarczy złota.  

Rysunek 4.15 pokazuje rozkład kątowy dN()/d  pocisków 
54

Cr, zmierzony w detektorze 

CATE. Punkty eksperymentalne otrzymano  pod warunkiem równoczesnej rejestracji w detek-

torach CLUSTER promieniowania  o energii E = 834 keV, emitowanego w rozpadzie stanu 

J
 

=2
+
 w 

54
Cr.   

Na rysunku, dane eksperymentalne zestawiono z wynikami obliczeń modelowych wykona-

nych kodem DWEIKO. W obliczeniach przyjęto wartość: B(E2, e2fm4, co odpowiada 

deformacji kwadrupolowej:  = 0.25 jądra 
54

Cr [ENSDF].  

Jak widać, teoria nie tylko poprawnie oddaje eksperymentalną wartość kąta: 

gr = 2.25 lecz także odtwarza  zmierzony rozkład dla mniejszych kątów rozpraszania.  

Pouczające jest rozwikłanie obliczonego przebiegu dN/d na cześć zależną od siły  kulom-

bowskiej i oddziaływania jądrowego. Przebiegi obu komponent również zaznaczono na rysunku.  

Okazuje się, że tylko dla  najmniejszych kątów odchylenia:  <1.5, rozkład pocisków w 

pełni zdeterminowany jest oddziaływaniem elektromagnetycznym, a więc tylko tam ściśle   

spełnione jest kryterium safe Coulex.   

Wokół  kąta gr  także oddziaływanie jądrowe wnosi wyraźny wkład w proces nieelastyczne-

go rozpraszania.  

Zamieszczony przykład pokazuje jednakże, że z analizy zmierzonego rozkładu kątowego od-

chylonych pocisków trudno jest wnioskować o wielkości tej kontrybucji. Silna koncentracja 

rozkładów liczby zliczeń w małej ilości kanałów powoduje, że statystyczne opracowanie widma  

nie jest w tym wypadku miarodajne.     

 

Rysunek 4.15. Rozkład kątowy pocisków 54Cr o energii Eb = 100A MeV rozpraszanych nieelastycznie na 
tarczy 197Au. Punkty doświadczalne porównano z obliczeniami teoretycznymi- histogram. Liniami  zobrazowa-
no przebiegi cząstkowe wyliczone dla oddziaływania kulombowskiego (linia ciągła- C)  i jądrowego (linia prze-

rywana- N). Zaznaczono wartość maksymalną kąta rozpraszania- gr.  
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  4.3.3. Rozkłady kątowe promieniowania   w eksperymentach wzbudzenia 

kulombowskiego 

 

Procesy o odmiennych mechanizmach zachodzące w reakcji nieelastycznego rozpra-

szania wiązek o pośrednich energiach,  skutkują charakterystycznym uszeregowaniem  krętów 

J > ½, wzbudzanych stanów jądrowych.  

Spodziewane jest, że w tym przedziale energii pocisków, wzbudzanie kulombowskie stanów 

o  niskich energiach Eex < 1MeV, powoduje rozkład spinów typu prolate, zorientowany 

wzdłuż osi z wiązki [Oll03].   

Dla odmiany, odziaływanie jądrowe pomiędzy partnerami reakcji, preferencyjnie szereguje 

ich spiny w  płaszczyźnie prostopadłej do z, z rozkładem o symetrii oblate, podobnie jak w 

reakcjach fuzji, omawianych w poprzednich rozdziałach.  

W zależności od sposobu wzbudzenia poziomu jądrowego, jego deekscytacji towarzyszy więc 

emisja promieniowania  o specyficznym rozkładzie kątowym W().  

Model nieelastycznego rozpraszania, zaimplementowany w kodzie DWEIKO  pozwala  

generować elementy macierzowe tensora statystycznego, dzięki czemu można  ocenić stopień 

uszeregowania spinów stanów wzbudzanych w reakcji i wykreślić teoretyczne funkcje W().  

Na rysunku 4.16 porównano, przebiegi krzywych WC() i WN() , dla przejścia typu E2 o 

energii 1 MeV, wyliczone dla wzbudzenia kulombowskiego (linia przerywana) i  jądrowego 

(linia ciągła).   Funkcje W(), znormalizowane do jedności, zostały skonwertowane do układu 

laboratoryjnego, zgodnie z relatywistyczną transformacją Lorentza, dla prędkości v/c = 0.4.  

W ramce pokazano także obliczone dla tego przypadku rozkłady podstanów magnetycz-

nych-m prolate i oblate,  realizowane w oddziaływaniu elektromagnetycznym i jądrowym.  

Przedstawione wykresy dowodzą, że dla kątów rejestracji promieniowania  < 90rozkłady  

WN() i WC()  zasadniczo się różnią.  

 

Rysunek 4.16. Znormalizowane rozkłady kątowe promieniowania  E2 emitowanego w rozpadzie stanu 2+, o 

energii 1MeV, obliczone w  układzie laboratoryjnym, przy prędkości źródła  v/c= 0.4. 
Linia przerywana- przebieg charakterystyczny dla wzbudzenia kulombowskiego; linia ciągła reakcja jądrowa. 

W narożniku, obliczone rozkłady podstanów magnetycznych dla obydwu przypadków, wg. [Bed09].  
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Okoliczność ta sugeruje, że analiza funkcji W() promieniowania  , zmierzonych doświad-

czalnie, może dostarczyć przesłanek pozwalających na dokładniejszą ocenę wkładu obydwu 

mechanizmów w proces nieelastycznego rozpraszania. 

Rysunek 4.17 pokazuje rozkłady kątowe promieniowania E2 o energii E = 834 keV 

emitowanego z 
54

Cr przy prędkości v/c = 0.4, w wyniku  oddziaływania z tarczą 
197

Au.  

Obliczenia wykonano dla czystego wzbudzenia kulombowskiego- WC() oraz z uwzględnie-

niem komponenty jądrowej- WC+N().  

Przebiegi odniesiono do znormalizowanej funkcji WT() wykreślonej dla przejścia  

E = 547 keV, B(E2, e
2
fm

4
,
  
w stacjonarnym jądrze tarczy 

197
Au.  

Czynniki skalujące dla  rozkładów WC() i WC+N() określono według stosunku wyliczonych 

w obydwu przypadkach wartości przekrojów czynnych na ekscytację jądra pocisku i tarczy: 

Cr/Au. Należy tutaj podkreślić, że wzbudzenie: 3/2
+
7/2

+ 
w

 197
Au,  w procesie oddziały-

wania jądrowego, wnosi zaniedbywalny wkład do Au. Tłumienie to wynika z silnej zależno-

ści elementów macierzowych <Jfmf|U|Jimi>  przejścia JiJf ,  od niezerowego krętu stanu 

podstawowego jądra złota [Ber96].  

W dyskutowanym przypadku, po dopuszczeniu oddziaływania jądrowego odnotowuje 

się wzrost całkowitego przekroju czynnego na nieelastyczne rozpraszanie,  prowadzące do 

wzbudzenia stanu J

 = 2

+
 w 

54
Cr, o około 13% Z porównania krzywych    WC() i Wc+N() 

wynika, że nadmiar ten  manifestuje się  wyraźnym wzrostem  amplitudy rozkładu kątowego 

promieniowania przy  ~ 30

Sposób aranżacji  detektorów CLUSTER w ramach instalacji RISING implikuje duże 

nakładanie się pozycji   detektorów kompozytowych, a w konsekwencji niewystarczającą  

rozdzielczość kątową układu.  

 

Rysunek 4.17. Po lewej, pozycje  z 15 detektorów CLUSTER wchodzących w skład układu RISING. Poka-

zano sposób grupowania kryształów HPGe o zbliżonych kątach , z różnych detektorów kompozytowych, w 

cztery powłoki. Po prawej, krzywe W() dla promieniowania z jąder pocisku 54Cr i tarczy 197Au. Zmierzona 
intensywność linii 547 keV z 197Au, odniesiona do powierzchni zacienionego obszaru posłużyła ujednoliceniu 
skali dla   przebiegów eksperymentalnych i teoretycznych; wg. [Bed09] 
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Niemniej, jak pokazano na rysunku 4.17, pogrupowanie poszczególnych kryształów o zbliżo-

nych kątach , pozwala wyodrębnić cztery rozłączne powłoki: 1 =14, 2 =20 składające się 

z 15 kryształów każda, oraz 3 =32 i 4 =38 zawierające po 35 kryształów.  

Rejestracja widm  w ramach tak zdefiniowanych  zespołów nie wyklucza jednocześnie pracy 

detektorów kompozytowych w modzie addback. Przypadki rozproszenia fotonu między 

kryształami zaliczane są bowiem do spektrum mierzonego pod kątem detektora o największej 

depozycji energii. 

Na teoretyczne wykresy  W(), z rysunku 4.17,  naniesiono natężenia promieniowania 

o energii  E = 834 keV z 
54

Cr, oraz E = 547 keV z 
197

Au, zmierzone  pod czterema kątami 

,  z warunkiem koincydencji z pociskami chromu, rozproszonymi pod kątem 

 < gr = 2.25

Intensywności tych przejść odczytano z widm poprawionych na efekt Dopplera oraz bez po-

prawki, uśrednionych ze względu na liczbę detektorów w każdej z powłok.   

Eksperymentalne amplitudy W()  przedstawiono na rysunku w bezwzględnej skali poprzez 

znormalizowanie liczby zliczeń w linii E = 547 keV z 
197

Au, w zakresie kątów  zajętych 

przez detektory CLUSTER,  do rozkładu teoretycznego. 

Wartości doświadczalne W()   potwierdzają, że promieniowanie z 
54

Cr,  wykazuje 

koncentrację w okolicy kąta detekcji   = 30podczas gdy emisja ze stacjonarnego jądra tar-

czy daje rozkład bliski izotropowemu.  

Punkty eksperymentalne układają się na teoretycznej linii W(wyznaczonej  z uwzględnie-

niem komponenty jądrowej i elektromagnetycznej, w proporcji zgodnej z parametryzacją 

obydwu procesów zawartą w przedstawionym modelu.   

Kształt rozkładu punktów doświadczalnych, tj. szybki spadek intensywności promieniowania 

dla   > 30, oraz wielkość błędu pomiarowego wykluczają  przy tym adekwatność opisu  

procesu ekscytacji stanu 2
+
 w 

54
Cr jedynie poprzez wzbudzenia kulombowskie.    

Przedstawiona analiza pokazuje, że pomiar funkcji W() promieniowania 

emitowanego przez jądra pocisku i tarczy jest czułymnarzędziem, które pozwala na lepsze 

rozróżnienie procesów  biorących udział w reakcji nieelastycznego rozpraszania lekkich jąder 

przy wysokich energiach wiązki. Dopasowanie obliczonych rozkładów W() umożliwia osza-

cowanie deformacji jąder biorących udział w reakcji z większą dokładnością, niż w dotych-

czasowych pomiarach zintegrowanych przekrojów czynnych.  

Ograniczeniem tej metody jest jednakże konieczność zgromadzenia wysokiej statystyki w 

widmach  oraz pokrycie detektorami możliwie szerokiego zakresu kątów .  

Wymagania te oznaczają, że  skuteczne pomiary bazujące na rekonstrukcji rozkładów kąto-

wych promieniowania emitowanego z egzotycznych jąder będą możliwe dopiero po wprowa-

dzeniu systemów detekcyjnych nowej generacji, jak budowany układ AGATA.     
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4.3.4. Pomiar czasów życia metodą analizy przesunięcia dopplerowskiego 

linii  na szybkiej wiązce

 

Alternatywną do wzbudzenia kulombowskiego metodą określania wartości B(E2), w 

egzotycznych jądrach wytwarzanych w  reakcjach z wiązką RIB jest pomiar czasu życia 

stanu wzbudzonego.  

Podobnie jak w klasycznych eksperymentach z wiązkami  stabilnymi,  analiza przesunięcia 

dopplerowskiego energii przejść   dostarcza informacji o rozkładzie prędkości jąder emitują-

cych promieniowanie hamując w tarczy, co pozwala wyznaczyć wartość .   

Pilotażowy pomiar przeprowadzono na układzie doświadczalnym RISING w ekspery-

mencie z szybką wiązką RIB - 
37

Ca o energii Eb=200A MeV,  wytworzoną z rozbicia
 48

Ca.  

Dalsza  fragmentacja RIB na wtórnej tarczy zachodziła  głównie z  oderwaniem z pocisku 
37

Ca jednego protonu, prowadząc  do protono-nadmiarowego jądra 
36

K. 

Na rysunku 4.18.A) pokazano szkic prototypowego układu typu plunger, użytego w ekspery-

mencie. Zestaw trzech żelaznych płytek o jednakowej grubości d = 1mm, umieszczonych 

jedna za drugą w równej odległości  mm lub mm wstawiono w miejscu tarczy.  

Wiązka 
37

Ca przechodząc przez kolejne warstwy plungera ulegała wtórnej fragmentacji w 

każdej z nich wytwarzając jądra 
36

K, poruszające się z aktualną prędkością pocisku.   

Poszczególne elementy tarczy działały jednocześnie jako absorber energii fragmentów, które 

wytracając prędkość emitowały promieniowanie.  

Widma przedstawione na rysunku 4.18.A przedstawiają symulację rozszczepiania linii 

o energii E =814 keV, odpowiadającej przejściu w 
36

K, dla kąta rejestracji    = 16 wywo-

łanego zróżnicowaniem prędkości źródła emisji. Widma te utworzono przyjmując założenie, że 

dla niewielkiej różnicy liczby Z pocisku i fragmentu, zmiana energii obu jąder po przejściu 

przez absorber jest podobna, co implikuje, że na danym odcinku  między tarczami, wszyst-

kie fragmenty poruszają się ze zbliżoną prędkością, niezależnie od miejsca, w którym powsta-

ły.  

Pozycje trzech pików w widmie odzwierciedlają przesunięcie dopplerowskie energii E  dla 

wyliczonych  średnich prędkości źródła:  1=0.53, 2=0.49 i 3=0.43 z jakimi poruszają się 

jądra 
36

K pomiędzy kolejnymi płytkami.  

W konstrukcji widma zastosowano poprawkę dopplerowską odpowiadającą najwolniejszym 

fragmentom.  

W przypadku czasu połowicznego zaniku T½ krótkiego,  w porównaniu do czasu prze-

lotu na dystansie większość wzbudzonych jąder emituje promieniowanie wewnątrz lub 

zaraz za tarczą w której powstały,  dając wkład do widma zilustrowanego na dole rysunku 

4.18.A).  

Mimo iż w każdej z płytek powstaje ta sama liczba fragmentów, to lorenzowskie wzmocnie-

nie natężenia promieniowania pod przednimi kątami, przy wyższych prędkościach emisji, 

powoduje widoczną na rysunku różnicę w intensywnościach linii.  

W odróżnieniu, dla długiego czasu półrozpadu fragmenty mogą przemieszczać się przez ko-

lejne warstwy absorbera w stanie wzbudzonym, co zmienia względne intensywności pików. 

Przypadek ten pokazuje górne widmo.     
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Stosunek względnych intensywności komponentów rozszczepionej linii: I1, I2 i I3 zależy od 

czasu życia  stanu jądrowego i  dystansu  między tarczami.  

Praktyka pomiarów na szybkich wiązkach radioaktywnych pokazuje jednak, że mała 

intensywność promieniowania, ograniczona energetyczna zdolność rozdzielcza i wysoki po-

ziom tła zmuszają do bardziej kompleksowej analizy widm zmierzonych z użyciem opisanej 

wersji plungera.  

W celu zwiększenia statystycznej wagi danych,   koniecznością staje się integracja widm reje-

strowanych pod różnymi kątami , co w dużym stopniu zaburza prostą strukturę  prezentowa-

nych powyżej widm.  

Na rysunku 4.18.B) pokazano fragment sumarycznego widma promieniowania  z jądra 
36

K, 

zmierzonego przez detektory CLUSTER. Widmo to otrzymano naświetlając opisany układ 

tarcz radioaktywną wiązką 
37

Ca.  

Do jego konstrukcji wymagany był warunek koincydencji z padającym pociskiem selekcjo-

nowanym przez FRS oraz, z  fragmentem 
36

K wyrzuconym z tarczy, którego identyfikację 

zapewniał detektor   CATE [Bed10].  

Dla porównania, na rysunku zamieszczono także wycinek widma  uzyskanego z tą samą 

wiązką  bombardującą standardową tarczą berylową. Główny pik o energii 814 keV dla przej-

ścia  z pierwszego stanu wzbudzonego w 
36

K: J

 = (3

+
)

 
na stan podstawowy J


 = 2

+
,
  
wyrasta 

tu znacznie ponad tło. Widoczne jest również inne przejście E = 1113 keV, zasilające stan 

podstawowy
 
[ENDSF].  

A) 

 

B) 

 

 

Rysunek 4.18. A) Schemat urządzenia typu plunger użytego  do pomiaru  czasów życia na wiązce RIB 37Ca.  

Poniżej, ilustracja rozszczepienia linii  o energii E = 814keV, na skutek zróżnicowania prędkości źródła 
emisji. Podział intensywności    miedzy pikami zależy od  czasu połowicznego rozpadu  T½ stanu wzbudzone-

go i odległości W widmie dla krótkiego czasu  T½, cieniem zaznaczono poziom tła wynikającego z natych-
miastowej emisji promieniowania w tarczy.

B)  Linia  o energii 814 keV z jądra 36K w sumarycznym widmie detektorów CLUSTER. Pomiar wykonano z 
użyciem plungera  napromieniowanego wiązką  37Ca. Zaznaczono pozycje linii odpowiadające różnym pręd-

kościom fragmentów 36K.  Dopasowana krzywa odpowiada wartości czasu życia  = 28(6) ps.  W narożniku  
fragment widma zmierzonego w reakcji fragmentacji wiązki 37Ca na monolitycznej tarczy berylu, zaznaczono 

przejścia 814 keV i 1113 keV zasilające stan podstawowy.    
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W pomiarze z użyciem plungera, rozdzielenie linii 814 keV na składowe o różnych prędko-

ściach emisji powoduje rozłożenie się jej intensywności pomiędzy wieloma kanałami w wid-

mie, a sumowanie różnych kątów rejestracji  wprowadza dodatkowe zaburzenie kształtu 

rozkładu.  Choć wyraźna jest struktura o szerokich pikach w pozycjach przewidywanych dla 

przesuniętej  dopplerowsko energii E = 814 keV, to jednak ustalenie proporcji natężeń: 

I1/I2/I3 jest w tym przypadku bardzo trudne.  

Do pokazanego fragmentu widma  dopasowano więc krzywą wygenerowaną numerycznie, z 

warunkiem minimalizacji 
2
 ze względu na czas życia .  

W obliczeniach założono emisję kwantów przy trzech zadanych prędkościach źródła, pod 

kątami  z przedziału 16-36w układzie laboratoryjnym, co odpowiada zakresowi kątowemu 

układu detektorów CLUSTER. Dla każdej wartości  uwzględniono efekty relatywistyczne 

takie jak lorenzowski wzrost intensywności promieniowania, wpływający na rozkład kątowy 

W(), i dylatację czasu w układzie obserwatora.  Wzięto także pod uwagę natychmiastową 

emisję fotonu w tarczy zwiększającą ciągłe tło pomiędzy pikami.      

W rachunkach założono bezpośrednie obsadzanie w reakcji poziomu Eex = 814 keV. 

Krzywa będąca rezultatem fitowania wpisana jest w punkty doświadczalne widma, jak 

pokazano na rysunku. Otrzymana wartość czasu życia dla stanu J

 = (3

+
)

 
w

  36
K  wynosi 

 = 28(6) ps, gdzie podany błąd odnosi się do statystycznej niepewności dopasowania.  

Wynik ten jest pierwszą informacją na temat czasu życia stanu wzbudzonego w słabo jak do-

tąd  poznanym, protono-nadmiarowym jądrze 
36

K [dzubajPLB36].  

Rezultat ten można jednak odnieść do znanej długości czasu życia:  = 20(2) ps, analogiczne-

go poziomu J

 = 3

+ 
o energii Eex = 788 keV, w zwierciadlanym jądrze   

36
Cl [ENDSF].  

Zbieżność obydwu wartości potwierdza poprawność przeprowadzonego pomiaru oraz analizy 

danych.     
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5. OPIS WYBRANYCH WYNIKÓW DOŚWIADCZALNYCH I ICH    

INTERPRETACJA 

 

Zastosowanie w eksperymentach  kompleksowych systemów do rejestracji promie-

niowania  wraz detektorami pomocniczymi, pozwoliło uzyskać unikalne dane do badań spek-

troskopowych jąder pierwiastków usytuowanych pomiędzy wapniem i niklem, w tak zwanym  

obszarze powłoki f7/2. 

 Przeprowadzone zostały również pomiarów struktury jąder cięższych, położonych powyżej 
56

Ni, gdzie walencyjne nukleony wypełniają orbitale:  p3/2f5/2p1/2. W eksperymentach wyko-

rzystano reakcje ze stabilnymi wiązkami jonów prowadzące do wzbudzania stanów wysoko-

spinowych.  

Specyfiką obydwu obszarów jest występowanie silnej  deformacji kształtu jąder,  związanej 

ze wzbudzeniem podwójnie magicznego rdzenia i obsadzaniem stromo opadających orbitali 

typu intruder, co obserwuje się doświadczalnie w formie pasm rotacyjnych.      

Badania wzbogacono pomiarami  spektroskopowymi w niektórych izotopach jąder ze 

środka powłoki f7/2, o silnym nadmiarze neutronów N>28, wytwarzanych w eksperymentach z 

wiązkami radioaktywnymi.  

Od niedawna prowadzone są realistyczne rachunki w formalizmie modelu powłoko-

wego unifikujące szeroką przestrzeń konfiguracyjną f7/2 i pf (w skrócie fp) , a także niżej leżą-

ce poziomy sd. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technik obliczeniowych 

oraz opracowaniu zestawów oddziaływań efektywnych uniwersalnych w szerokim zakresie N 

i Z.   

Przestrzeń fp jest jednocześnie naturalną dla niskoleżących wzbudzeń w neutrono-

nadmiarowych izotopach pierwiastków o liczbie atomowej Z=(20, 28). 

Obliczenia  modelu powłokowego pozwalają rekonstruować korelacje występujące 

pomiędzy nukleonami przejawiające się jako makroskopowa deformacja powierzchni jądro-

wej.  

Otrzymane wyniki doświadczalne pomagają więc w testowaniu oraz ujednoliceniu 

teorii stosowanej do opisu zjawisk zachodzących w materii jądrowej poddawanej w ekspery-

mentach ekstremalnym warunkom.        

Ciekawym  aspektem teoretycznym badania nuklidów z tego obszaru, jest kwestia parametry-

zacji sprzężenia spin-orbita w rachunkach średniego pola, a także analiza siły tego oddziały-

wania  w układach neutrono-nadmiarowych.   
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5.1. Spektroskopia   w obszarze lekkich jąder powłoki  f7/2 

 

 Spektroskopia   jąder powłoki f7/2 leżących w pobliżu podwójnie magicznego jądra 
40

Ca, była tematyką wielu prac doświadczalnych prowadzonych już w latach 1970 na wiąz-

kach protonów i cząstek  a także cięższych jonów.   

Wyniki tych eksperymentów stymulowały rozwój teorii bazującej głównie na modelu powło-

kowym. Zaowocowało to gruntownym zrozumieniem, w ramach tego podejścia, struktury 

stanów yrast obsadzanych przez cząstki na pojedynczej powłoce f7/2 [Kut78].  

Rezultaty  niektórych pomiarów sygnalizowały także występowanie w jądrach f7/2 

struktur kolektywnych zbudowanych na stanach o nienaturalnej parzystości, powstających w 

wyniku wzbudzenia zamkniętego rdzenia 
40

Ca [np. Sty76, For78, Biz75].   

Wiedza ta ograniczona była jednak do stanów leżących w pobliżu poziomu podstawowego i o 

stosunkowo niskich  momentach pędu.  Obserwowane spiny  z reguły nie przekraczały warto-

ści Jmax, wynikającej ze złożenia krętów maksymalnej liczby niesparowanych nukleonów 

na  powłoce f7/2. 

Dokładniejsza analiza efektów kolektywnych wywołanych polaryzacją rdzenia, w tym 

rejonie mapy nuklidów, wymagała rozbudowania schematów poziomów jąder z tego obszaru 

do wyższych energii wzbudzenia, a przede wszystkim sięgnięcia do wyższych krętów. 

Podstawowym problemem z jakim borykali się badacze  wzbudzeń wysokospinowych 

w jądrach o masach A~40, była wysoka prędkość odrzutu wywołana kolizją z ciężkim poci-

skiem, skutkująca nadmiernym poszerzeniem dopplerowskim linii w widmach promieni .  

Słaba  rozdzielczość energetyczna widm, w połączeniu z wysokim tłem komptonowskim oraz 

nakładaniem się na siebie licznych wysokoenergetycznych przejść  praktycznie uniemożli-

wiały analizę spektralną promieniowania w zakresie energii E > 2 MeV.  

Postęp w spektroskopii  jąder z tego obszaru masowego, dokonał się dopiero dzięki 

wprowadzeniu do użycia nowoczesnych wielolicznikowych systemów detektorów HPGe wy-

posażonych w osłony antykomptonowskie, jak układ GASP [Bra05].  

Bardzo skuteczne okazało  się także zastosowanie separatorów masowych, selekcjonujących 

wybrane jądra odrzutu, co ułatwiło zmniejszenie tła z innych kanałów reakcji i umożliwiło 

wykorzystanie w pełni analizy koincydencji - [Cam91, Bed98]. 

 

Badania stanowiące treść niniejszego opracowania, miały na celu poszerzenie wiedzy 

na temat struktur kolektywnych oraz wzbudzeń wysokospinowych w lekkich jądrach powłoki 

f7/2.  Szczególnie skupiono się na spektroskopii poziomów wynikających z konfiguracji typu 

cząstka-dziura (p-h) powstałych przez wzbudzenie zamkniętego rdzenia 
40

Ca.  

Szczególnie interesującym problemem było uzyskanie informacji o wysoko wzbudzonych 

stanach, jak dotąd nieosiągalnych w eksperymentach i odpowiedzi na pytanie w jakich wa-

runkach następuje wysycanie pasm rotacyjnych obserwowanych w takich wzbudzeniach.  

 W  eksperymentach posłużono się układem detektorów germanowych EUROBALL wraz z 

detektorem RFD do rejestracji jąder odrzutu, co pozwoliło na identyfikację w badanych ją-

drach stanów o spinach znacznie przewyższających obserwowane dotychczas wartości.  
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Zastosowanie innych detektorów pomocniczych: EUCLIDES do rejestracji lekkich 

cząstek naładowanych i NEUTRONWALL do detekcji neutronów, umożliwiło także przepro-

wadzenie pionierskich badań wzbudzeń rdzenia w jądrach zwierciadlanych, wytwarzanych w 

reakcjach na wiązce z bardzo niskim przekrojem czynnym.  

 

 

5.1.1. Wysokospinowe wzbudzenia kolektywne badane w koincydencji        

-jądro odrzutu 

 

Lekkie jądra leżące w dolnej części powłoki f7/2, w najbliższym sąsiedztwie 
40

Ca, 

wzbudzane były w zderzeniach pocisków 
18

O o energii 68 MeV z jądrami tarczy 
30

Si o grubo-

ści 0.8 mg/cm
2
. Wiązkę pulsowaną z częstością 400 ns dostarczył akcelerator elektrostatyczny 

typu tandem -VIVITRON,  działający w instytucie IRES w Strasbourgu, we Francji. Materiał, 

z którego wykonano tarczę -  izotopowo czysty 
30

Si, izolowany był metodą separacji elektro-

magnetycznej i napylony na cienką   folię węglową [Cot85].     

Wywołana reakcja fuzji-ewaporacji zachodziła z przekrojem czynnym około 

1.3 barna, prowadząc do jądra złożonego 
48

Ti, które rozpadało się głównie przez wyparowanie 

trzech cząstek. Powstałe rezydua ewaporacji, unosząc kręt J < 25 , opuszczały tarczę ze śred-

nią prędkością odrzutu .  

Do detekcji natychmiastowego promieniowania   wykorzystano liczniki kompozyto-

we typu CLOVER i CLUSTER, należące do układu EUROBALL. Indywidualne detektory 

HPGe, należące do standardowej konfiguracji układu,  zdemontowano ze względu na ko-

nieczność instalacji w przedniej części detektora jąder odrzutu RFD.  

Detektor RFD umieszczony był za tarczą względem kierunku padania wiązki, w odległości 

134 cm, co pozwoliło mierzyć prędkości przelotu jąder powstałych w reakcji, w zakresie: 

. Niezwykle istotna rola RFD w tym pomiarze polegała na dostarczeniu 

danych o prędkości każdego zarejestrowanego jądra odrzutu, koniecznych do przeprowadze-

nia korekty przesunięcia dopplerowskiego stowarzyszonego promieniowania .  

Dzięki zastosowanej procedurze wyznaczania poprawki dopplerowskiej opisanej w rozdziale 

3.3.2, mimo wysokiej wartości prędkości odrzutu, linie   w wynikowych widmach charakte-

ryzowały się szerokością wynikającą wyłącznie z wielkości kąta rozwarcia detektorów ger-

manowych.  

Rysunek 5.1 pokazuje liniowy przebieg zmierzonych półszerokości pików w funkcji energii 

dla przejść  w jądrach: 
39

Ar, 
42

Ca i 
45

Sc, wytwarzanych w reakcji z wyparowaniem cząstek: 

2n, 2n, i p2n. Charakterystyczne jest, że nachylenie prostej wzdłuż której układają się 

punkty nie zależy od kanału reakcji. Jak dyskutowano w rozdziale 4.1.3, świadczy to o cał-

kowitej kompensacji wpływu rozmycia prędkości odrzutu, szczególnie dużego przy wyparo-

waniu cząstek .  
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Energie kwantów  rejestrowane w licznikach HPGe, po skalibrowaniu oraz zastoso-

waniu poprawki dopplerowskiej sortowane były do 2- i 3- wymiarowych widm koincyden-

cyjnych. Na podstawie analizy tych  macierzy pod względem korelacji między przejściami o 

różnych energiach, rozbudowano schematy rozpadu poziomów wzbudzonych jąder: 
42

Ca, 
44

Ca, 
44

Sc, 
45

Ti i 
45

Sc, produkowanych w  reakcji. 

W celu przyporządkowania odpowiednich wartości spinów nowoodkrytym stanom, 

bądź też weryfikacji wcześniejszych danych literaturowych, posłużono się metodami DCO  

oraz analizy polaryzacji promieniowania , opisanymi w rozdziałach 4.2.1 i 4.2.2.   

Dla wielu szybkich przejść  o wystarczającej intensywności przeprowadzono analizę kształtu 

linii widmowej, według metody podanej w rozdziale 4.1.4. Dzięki temu udało się oszacować 

czasy życia niektórych stanów wysokospinowych, co miało kluczowe znaczenie dla interpre-

tacji obserwowanych efektów. 

Wyniki tego pomiaru były publikowane w serii artykułów ze znaczącym udziałem au-

tora [Bed01, Lac01, Lac03, Bed04, Lac05].  

Poniżej zebrano najważniejsze rezultaty dotyczące niektórych z badanych jąder.    

 
42

Ca: 

Schemat rozpadu poziomów wzbudzonych jądrze 
42

Ca, w ogólnym zarysie znany był 

już z szeregu poprzednich prac [War75, Rob76, Egg78].  Jednakże, dopiero w toku opisywa-

nych badań udało się poprawnie ustalić pozycję większości stanów obsadzanych w zastoso-

wanej reakcji, a jednoznacznie  określić ich spiny i parzystości.  Zidentyfikowano także nowe 

przejścia zasilające najwyżej leżące poziomy. Wyniki oraz szczegóły dotyczące analizy da-

nych zawarto w pracy  [Lac03].      

Na rysunku 5.2 przedstawiony jest zweryfikowany schemat poziomów 
42

Ca. Mimo 

swojej złożoności, wydaje się on dobrze ilustrować generalne cechy wzbudzeń zachodzących 

w pobliżu zamkniętego sferycznego rdzenia o N=Z=20.  

 

Rysunek 5.1 Półszerokość linii w funkcji energii przejściadla różnych rezyduów ewaporacji rejestrowanych 

przez detektor jąder odrzutu RFD; wg. [Bed01]. 



5. OPIS WYNIKÓW 

 

78 
 

W ujęciu modelu powłokowego,  w 
42

Ca dwa walencyjne neutrony zajmują orbitale na 

powłoce f7/2. Sprzężenie spinów obu tych cząstek może prowadzić do maksymalnego  krętu 

Jmax = 6. Obserwowany układ stanów yrast o spinach 0
+
, 2

+
, 4

+
 i 6

+
  odzwierciedla struk-

turę wzbudzeń  jednocząstkowych w ramach tego multipletu.  

  Poziomy o ujemnej parzystości, znajdujące się powyżej stanu J

 = 6

+
 są wynikiem 

przeniesienia nukleonów z zamkniętego rdzenia 
40

Ca na powłokę f7/2.  

Według najprostszego scenariusza, sprzężenie dziury w powłoce sd i trzech  cząstek  f7/2 po-

woduje powstanie serii stanów, której kulminacja  następuje przy największym dla takiej kon-

figuracji spinie   .  Stan o takiej wartości J   umieszczony jest na schemacie przy 

energii wzbudzenia 8297 keV.  

Podobnie, sekwencja poziomów o dodatniej parzystości układająca się nad nieyrasto-

wym stanem , o energii 1837 keV, i sięgająca  energii 11405 keV odpowiada wzbu-

dzeniu parzystej liczby dziur w rdzeniu 
40

Ca.   

Najwyższy obserwowany w tej serii spin:   może odpowiadać maksymalnemu usze-

regowaniu cząstek dla układu 4p-2h.  

Konfiguracja 6p-4h, prowadząca do superdeformaji i przypisana poprzednio temu pasmu 

[Rop04], oznaczałaby jednakże, że wysycenie momentu pędu powinno następować przy jesz-

cze wyższym spinie , nieobserwowanym jednak w eksperymencie.  

Obsadzanie poziomów o najwyższych energiach wzbudzenia Eex>9.7 MeV,  zazna-

czonych na schemacie może być wynikiem promocji nukleonów do następnej powłoki oscyla-

torowej N=4. 

44
Ca:  

Wyniki otrzymane dla innego parzystego izotopu wapnia-
44

Ca  zostały opisane w pra-

cy [Lac01].  Schemat poziomów tego jądra, umieszczony na rysunku 5.2, wykazuje podobień-

stwa strukturalne do 
42

Ca.  

W 
44

Ca sprzężenie 4 neutronów z powłoki f7/2 skutkuje sekwencją stanów yrast o spinach: 

, doskonale znaną z poprzednich badań [War86].
 
 

W jądrze
  

tym, zidentyfikowano grupę  poziomów o ujemnej parzystości  i energiach wzbu-

dzenia  .    

Wyodrębnić tu można  dwa kwazirotacyjne pasma, o cechach partnerów sygnaturowych, roz-

ładowujące się poprzez przejścia E2 oraz M1, oparte na obserwowanym już wcześniej stanie z 

projekcją krętu:  [War86].  

Najwyżej leżące  poziomy w tych pasmach osiągają maksymalne  wartości spinów 

J
 

= 12
-
,13

- 
dostępne dla konfiguracji . 

Na rysunku 5.3 pokazano widmo potrójnych koincydencji   dokumentujące  koniunkcję no-

woodkrytych przejść   z pasmem yrast w 
44

Ca.
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Ciekawym wynikiem eksperymentalnym jest ustalenie czasu życia stanu  J
 

= 31/2
-
, 

kończącego pasmo oparte na konfiguracji 5p-1h w jądrze 
44

Ca.  

Jak pokazano w widmie  na rysunku 5.3, przejście 2282 keV rozładowujące ten stan, jako 

jedyne w paśmie wykazuje poszerzenie dopplerowskie, związane z natychmiastową emisją 

promieniowania w tarczy.  

Na podstawie analizy kształtu tej linii,  metodą opisaną w rozdziale 4.1.4,  wyznaczono war-

tość czasu życia stanu J
 

= 13
-
: , która odpowiada deformacji kwadrupolo-

wej:  .  

Czasy życia stanów z J < 13 charakteryzują się wartościami  znacznie dłuższymi od czasu 

penetracji tarczy przez jądra odrzutu . W konsekwencji, jak dyskutowano w roz-

dziale 4.1.4, rozpady zachodzą głównie w próżni, co odzwierciedla ostry kształt linii w wid-

mie.
 
 

 
44

Sc: 

W 
44

Sc na zewnątrz zamkniętego rdzenia znajdują się trzy neutrony i jeden proton.  

Należy się zatem spodziewać, że strukturę stanów wzbudzonych w  tym jądrze
 
charakteryzuje 

większy  stopień złożoności niż w parzysto-parzystych  izotopach wapnia, omawianych wy-

żej.  

W 
44

Sc,  znane było parzyste pasmo podstawowe, nad stanem izomerycznym 6
+
, które 

kończy się przy spinie Jmax = 10. Obserwowano także niektóre niskospinowe wzbudzenia sta-

nów o ujemnej parzystości, leżące poniżej poziomu o energii 1197 keV [Kol74, Dra73] .  

Kompleksowy układ poziomów wzbudzonych w jądrze 
44

Sc, zobrazowany schematem na 

rysunku 5.2, został wywiedziony dopiero w oparciu o analizę danych, której szczegóły poda-

no w pracy [Lac05].    

 

Rysunek  5.3.  Projekcja potrójnych koincydencji dla jądra 44Ca  rejestrowana pod wstecznymi kątami w 
detektorach typu CLUSTER. Widmo bramkowano kombinacją przejść z pasm podstawowego i rotacyjnego z 

K=3- w 44Ca. Symbolami oznaczono linie odpowiadające przejściom zidentyfikowanym w paśmie      . 

Poszerzenie linii 2282 keV jest skutkiem krótkiego czasu życia stanu J=13-. 
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Jak wynika ze schematu, w 
44

Sc poziomy o ujemnej parzystości grupują się w serie 

pasmowe charakteryzujące się liczbami kwantowymi , w zależności od równole-

głego bądź antyrównoległego sprzężenia rzutów krętu: , dziury d3/2 i nieparzystego 

nukleonu na powłoce f7/2 [Rop04].  

Pasmo o ujemnej parzystości z , zostało rozbudowane do najwyższego momentu 

pędu: , dostępnego dla konfiguracji: . 

Ważnym wynikiem pracy jest ustalenie w 
44

Sc szeregu czasów życia dla najwyżej le-

żących poziomów o ujemnej parzystości. Wartości te podane są w zbiorczej tabeli 5.1, za-

mieszczonej na końcu bieżącego rozdziału.   

 
45

Sc: 

Badania struktury stanów o wysokich spinach w jądrze 
45

Sc były tematem serii wcze-

śniejszych eksperymentów, przeprowadzonych już z wykorzystaniem nowoczesnej techniki 

pomiarowej, w szczególności z użyciem systemu multidetektorowego GASP oraz spektrome-

tru masowego RMS [Bed95, Bed96, Bed97, Bed98].  

Analiza tych pomiarów pozwoliła na  rozwinięcie pasm rotacyjnych o przeciwnych sygnatu-

rach  i liczbie kwantowej , zbudowanych na konfiguracji , 

aż do maksymalnego momentu pędu J = 29/2 i J = 31/2.  

Na podstawie pomiaru czasów życia stanów z tego pasma stwierdzono, że stopień deformacji  

kształtu jądra 
45

Sc  wynosi średnio  [Bed98].   

Niemniej, pozostały niejednoznaczności w ustaleniu pozycji i charakteru niektórych pozio-

mów o najwyższych krętach.  

Obecny pomiar pozwolił uporządkować tę część schematu poziomów 
45

Sc, którego 

ostateczna wersja przedstawiona jest na rysunku 5.6.  

Poziomy o energiach wzbudzenia 7928 keV i 10169 keV, o niepewnym dotychczas pocho-

 

Rysunek 5.4. Widmo potrójnych koincydencji kwantów emitowanych w rozpadzie pasma 7p-2h, zidentyfi-
kowanego w 45Sc (linie oznaczone symbolem).  Na widmie zaznaczono także  linie z  pasma podstawowego, 
oraz przejścia łączące obie serie.  



5. OPIS WYNIKÓW 

 

82 
 

dzeniu, dzięki informacji o polaryzacji i rozkładzie kątowym promieniowania , zasilającego 

stan J
 

= 23/2
-
, udało się jednoznacznie przyporządkować do pasma rotacyjnego K

 
= 3/2

+
.  

Po raz pierwszy zidentyfikowano wysokoenergetyczne przejścia  zasilające stany o najwięk-

szym kręcie:  Jmax-1 = 29/2 i Jmax = 31/2  w paśmie K
 

= 3/2
+
 [Bed01].  

Na podstawie nowych danych odkryto  pasmo rotacyjne o ujemnej parzystości, które-

go podstawą jest konfiguracja:  [Bed04].  

Pasmo to najpewniej charakteryzuje się liczbą kwantową K
 

= 7/2
-
, będącą wynikiem sumo-

wania rzutów krętu   kwazicząstek na orbitalach: , oraz  .  

Ulega ono wysyceniu przy maksymalnym kręcie  Jmax = 35/2, obserwowanym przy energii 

wzbudzenia  15702 keV.  

Widmo potrójnych  koincydencji , przedstawione na rysunku 5.4 dokumentuje rozpad 

pasma 7p-2h w 
45

Sc.  

Wysoka statystyka oraz znakomita jakość koincydencyjnych widm  pozwoliły na 

określenie czasów życia dla wielu stanów o wysokich spinach  w 
45

Sc, wyniki te zgromadzo-

ne są w tabeli 5.1.  

Przykład analizy kształtu linii  pod kątem uzyskania informacji o czasie życia stanów 

o spinach  i , odpowiednio z pasm: 6p-1h i 7p-2h, pokazany jest na 

rysunku 5.5.  Porównano tu przejścia,  o zbliżonych energiach: 2395 keV  i 

2400 keV , rejestrowane w detektorach pod katem 156
○
.  

Do selekcji odpowiedniej gałęzi rozpadu użyto koincydencji  z przejściami w  danym paśmie.  

Linia E = 2395 keV wykazuje znacznie większy udział ciągłej komponenty, przesuniętej w 

stronę niższej energii, co odpowiada rozpadowi z krótszym czasem życia.  

Dopasowanie obliczonych przebiegów do zmierzonych kształtów linii daje w tych przypad-

kach wartości czasów życia:   dla stanu oraz   dla stanu 

. 

 

 
 
 

Rysunek 5.5. Porównanie kształtów linii  dla 
dwóch przejść o zbliżonych energiach, reje-

strowanych pod kątem  156○, emitowanych 
w rozpadzie pasm o konfiguracji: 6p-1h (2400 
keV) i 7p-2h (2395 keV), w jądrze 45Sc. 
Na podstawie dopasowania obliczonego prze-
biegu wyznaczono czasy życia stanów:   
        (dół) i         (góra). 
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45
Ti:  

Jądro 
45

Ti było również obiektem wcześniejszych badań spektroskopowych wykona-

nych z użyciem układu GASP-RMS [Bed98].  

W toku tych prac, także w 
45

Ti rozbudowano pasmo stanów o dodatniej parzystości, oparte na 

konfiguracji 6p-1h oraz ustalono długości czasów życia stanów z tej serii.  

Wówczas, nie zdołano jednak zidentyfikować poziomów o dodatniej parzystości leżących 

powyżej energii wzbudzenia 5639 keV, a tym samym ustalić pozycji stanu o największym dla 

tej konfiguracji spinie .  

W eksperymentach obserwowano natomiast szereg przejść  o wysokich energiach, zasilają-

cych stan o ujemnej parzystości i spinie  Jmax = 27/2. 

Schemat poziomów o dodatnich parzystościach w 
45

Ti, zaktualizowany  w oparciu o 

ostatnie pomiary umieszczony jest na rysunku 5.6.  

W jego budowie decydujące znaczenie miała informacja o rozkładach kątowych i polaryzacji 

promieniowania. Przykładowe diagramy wykonane dla przejść emitowanych w rozpadzie 

stanów z 
45

Ti zaprezentowano na rysunkach 4.9 i 4.10. 

  

Rysunek 5.6. Schematy poziomów jąder 45Sc  i 45Ti. W tytanie pokazano układ stanów o dodatniej parzysto-
ści oraz zilustrowano ich rozpad do pasma podstawowego, którego przebieg, dla uproszczenia rysunku, 
przedstawiono w ogólnym zarysie liniami przerywanymi (pełny schemat poziomów o ujemnej parzystości 45Ti 

znajduje się na rysunku 5.7); wg. [Bed01], [Bed04]. 
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Na podstawie tych danych okazuje się, że silne przejścia o energiach  3013 keV i 3560 keV,  

mają charakter E1 i łączą  grupę stanów  o dodatniej parzystości  ze stanem , koń-

czącym pasmo podstawowe.  

Przejście E2 o energii 2506 keV,  poprzednio mylnie interpretowane jako zasilanie  stanu 

 należy natomiast do kaskady rozładowującej pasmo o dodatniej parzystości, któ-

re obserwuje się aż do maksymalnego spinu . 

 W świetle przeprowadzonych analiz okazuje się, że w 
45

Ti układ stanów o dodatnich 

parzystościach znacznie odbiega od schematu  realizowanego w innych jądrach z badanego 

obszaru. 

W jądrze tym, przy spinie  następuje krzyżowanie się dwóch odrębnych pasm 

rotacyjnych opartych na podobnej konfiguracji cząstek:  , ale różniących  się  

projekcją momentu pędu- K.  Przy niskich spinach dominuje pasmo z , podobnie  

jak w  
45

Sc. Sekwencja stanów wysokospinowych wykazuje natomiast podobieństwo do pa-

sma podstawowego ,  w sąsiednim jądrze 
46

V z N=Z=23. 

 W przypadku pasma w 
45

Ti, sprzężenie f7/2
3f7/2

3 
z dziurą d3/2

-1
, przez analogię do 

46
V, su-

geruje  liczbę kwantową .  

W 
45

Ti, podobnie jak w innych badanych jądrach, udało się wyznaczyć czasy życia 

wielu poziomów. Wyniki tej analizy znajdują się w tabeli 5.1  
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jądro            Eex [MeV] J

   EkeV BR[%] B(E1) [e

2
fm

2
]     

B(E2) [e
2
fm

4
] 

 

44
Ca 

 
10568 

 
13- 

 
160(60) 

 
2281 

 
100 

 
83(39) 

 
0.18(4) 

 

44
Sc 

 
6376 

 
6440 
7091 
8095 
9141 

 
12- 

 

12- 

13- 

14- 

15- 

 
450(150) 

 
115(35) 

282(100) 
256(80) 
170(30) 

 
1836 
2809 
2873 
1734 
1655 
2049 

 
23 
60 

100 
90 
47 
79 

 
20(8) 

0.4(1)10-4 
2.3(7)10-4 

166(60) 
119(42) 
105(30) 

 
0.09(1) 

 
 
0.25(6) 
0.21(4) 
0.19(3) 

 

45
Sc

 

 
6685 
7928 

 
8623 

11023 
16463 

 
5516 
7611 

10007 
12592 
15702 

 

K=3/2 

23/2+ 
25/2+ 

 
27/2+ 
31/2+ 
35/2+ 

K=7/2 

19/2- 
23/2- 

27/2- 
31/2- 

35/2- 

 

 
244(40) 
166(45) 

 
196(35) 
184(20) 

98(70) 
 

<40 
30(40) 
30(25) 
50(50) 
60(25) 

 

 
1789 
2232 

2510 
1938 
2400 
5440 

 
2153 
2096 
2395 
2585 
3110 

 
85 
30 
67 
78 
90 

100 
 

25 
30 
48 

100 
100 

 
155(41) 

29(11) 
 1.6(5)10-4  

118(33) 
50(10) 

2(2) 
 

>111 
200(200) 
166(155) 
141(141) 

47(24) 
 

 
0.24(3) 
0.10(2) 

 
0.20(3) 
0.13(1) 
0.02(1) 

 
>0.23 
0.3(2) 
0.3(1) 
0.2(1) 

0.13(3) 
 

45
Ti

 

 
6756 
7340 

10156 
 
 

6458 
8287 

10793 
 

K=3/2 

21/2+ 
23/2+ 
29/2+ 

 

K=9/2 

21/2+ 
25/2+ 
29/2+ 

 

 
320(150) 

<300 
165(50) 

 
 

<300 
<100 

70(30) 
 

 

 
1518 
1701 
1870 

3013 
 

1603 
1829 
2506 
3650 
 

 
63 
55 
25 
75 

 
80 
47 
75 
25 

 
199(113) 

>105 
54(22) 

1.0(3) )10-4 
 

>208 
>180 

88(47) 
0.5(3) )10-4 

 
0.26(7) 

>0.19 
0.13(3) 

 
 

>0.3 
>0.3 

0.19(4) 

 

 

TABELA 5.1. Charakterystyka wysokospinowych stanów w lekkich jądrach powłoki f7/2.  
W poszczególnych kolumnach umieszczono eksperymentalną informację o energii wzbudzenia poziomu, przypi-
sanym spinie i parzystości, oraz zmierzonym czasie życia. W kolejnych pozycjach znajdują się: energie najsilnie j-

szych przejść , oraz ich względne natężenia. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości zredukowanych praw-
dopodobieństw dla przejść B(E1) lub B(E2), wywiedzione z danych pomiarowych,  a także współczynniki defor-

macji kwadrupolowej , wyliczone dla przejść E2 przy założeniu rotacji zdeformowanego jądra.  
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5.1.2. Struktura stanów o dodatniej parzystości w jądrach zwierciadlanych
 

o masach
  
A=45 

 

Na tablicy nuklidów jądra zwierciadlane zajmują symetrycznie położenie względem 

osi .  W izobarach tych, o przeciwnej składowej izospinu Tz = (N-Z)/2, w konsekwencji 

niezależności sił jądrowych od ładunku, spodziewany jest identyczny układ stanów wzbudzo-

nych.  

W obszarze powłoki f7/2, bliskość linii  oraz ścieżki stabilności, pozwala syste-

matycznie badać pary jąder zwierciadlanych obsadzanych w reakcjach fuzji-ewaporacji.  

Do tej pory pomiary tego typu wykonano dla większości partnerów o izospinie , 

choć wyniki ograniczają się jedynie do stanów o naturalnej parzystości [Ben07].  

Spektroskopowe pomiary struktury jąder zwierciadlanych 
45

Ti-
45

V, przeprowadzono 

na wiązce tandemu VIVITRON w IRES w Strasbourgu. Szczegółowy opis tego eksperymentu i 

jego wyników zamieszczono w pracy [Ben06].  

Wiązkę 
24

Mg o energii 83 MeV zderzano z tarczą o grubości 0.5 mg/cm
2
, wykonaną z tego 

samego  izotopu magnezu 
24

Mg.  

Głównym produktem końcowym tej reakcji były rezydua ewaporacji  
45

Ti, powstające z prze-

krojem  czynnym rzędu kilkuset milibarnów po wyparowaniu cząstek 2pn.  

Jądra końcowe  
45

V produkowane  były w kanale p2n tej reakcji, lecz w tym wypadku prze-

krój czynny oszacowano na zaledwie kilka milibarnów. 

 

Rysunek 5.7. Schematy jąder zwierciadlanych 45Ti i 45V; wg. [Ben06]. 
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Promieniowanie  rejestrowane było przez detektory CLUSTER i CLOVER układu wi-

lelolicznikowego EUROBALL.  W przedniej  części sfery, to jest w pozycji indywidualnych 

detektorów HPGe, umieszczono tym razem układ do detekcji neutronów- NEUTRONWALL.  

Dodatkowo, wewnątrz komory tarczowej zainstalowano zestaw detektorów krzemowych 

EUCLIDES, służący do rejestracji lekkich cząstek naładowanych. 

Celem użycia zestawu detektorów NEUTRONWALL- EUCLIDES była selekcja słabego kana-

łu reakcji prowadzącego do jądra  
45

V i dyskryminacja tła promieniowania  pochodzącego z 

innych jąder powstałych w reakcji.  

Szczególnie ważne było rozróżnienie między 
45

V a
 45

Ti gdzie spodziewano się  przejść o zbli-

żonych energiach.  Warunek ten został spełniony poprzez wybór kwantów  w koincydencji z 

odpowiednią kombinacją cząstek.  

Schemat poziomów jądra 
45

V, otrzymany na podstawie analizy tego eksperymentu 

zamieszczono na rysunku 5.7. Dla porównania, na rysunku pokazano także układ stanów w 
 

45
Ti.  Rzuca się w oczy, że struktura obu izobarów  A=45 wykazuje pełną symetrię.  

Należy w tym miejscu podkreślić, że dotychczasowa wiedza o wzbudzeniach w 
45

V ograni-

czała się jedynie do kilku poziomów o energii  Eex  1272 keV [Gro80].   

Powyżej tej energii wzbudzenia, zarówno układ stanów  w paśmie podstawowym, o natural-

nej parzystości  1, jak i przebieg pasma opartego na stanie , zostały w całości 

wywiedzione z danych zgromadzonych w opisywanym eksperymencie.  

W konstrukcji schematu poziomów jądra 
45

V, w szczególności dla ustalenia kolejności 

przejść, czy też w przyporządkowaniu spinów,  kluczowe znaczenie miało odniesienie się do 

struktury  
45

Ti, której detaliczna znajomość pochodziła z wyżej opisanych pomiarów.   

W wyniku eksperymentu, w  
45

V pasmo yrast o ujemnej parzystości oparte na konfiguracji 

 rozbudowano po  maksymalny kręt  Jmax = 27/2. 

Podobnie jak w 
45

Ti, obserwuje się tu także sekwencję stanów zbudowanych na konfiguracji 

cząstka-dziura, o spinach obserwowanych w zakresie .  

Na rysunku 5.8 zamieszczono przykładowe widma potrójnych koincydencji , które pokazują 

przejścia charakterystyczne dla rozpadu stanów wzbudzonych w obydwu jądrach.  

 

Rysunek 5.8. Widma potrójnych koincydencji promieniowania  demonstrujące linie charakterystyczne dla 
rozpadu pasm o dodatnich i ujemnych parzystościach w jądrach zwierciadlanych 45V i 45Ti; wg. [Ben06].  
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5.1.3. Rotacja  jąder powłoki  f7/2 w  świetle modelu powłokowego 

 

 W jądrach  leżących wzdłuż ścieżki stabilności między izotopami 
40

Ca i 
56

Ni, znana z 

doświadczenia struktura stanów yrast o naturalnej dla powłoki f7/2 parzystości,  charakteryzuje 

się pasmowym układem poziomów, połączonych  silnymi przejściami E2.   

Dla większości badanych eksperymentalnie jąder f7/2 w przeszłości przeprowadzono systema-

tyczne obliczenia na gruncie sferycznego modelu powłokowego [Kut78]. Wyniki teoretyczne 

rzeczywiście pokazują, że pomimo niewielkiej liczby nukleonów walencyjnych zajmujących 

tę pojedynczą powłokę,  w jądrach f7/2 wytwarzają się korelacje o charakterze kwadrupolo-

wym.   

Przykładem dobrze ilustrującym to zjawisko jest 
48

Cr.  Jądro to leżące pośrodku po-

włoki f7/2 składa się z równej liczby protonów i neutronów: N=Z=24.  

Maksymalne uszeregowanie wszystkich 8 cząstek walencyjnych na orbitalu f7/2 prowadzi tu 

do najwyższego możliwego momentu pędu  Jmax =16.  

Pomiary spektroskopowe struktury wysokospinowej w 
48

Cr zapoczątkowane  przez Camerona 

pozwoliły na ustalenie pozycji i własności stanów o dodatniej parzystości należących do pa-

sma  yrast aż po Jmax [Cam96, Len96, Bra98]. Z badań tych wyłania się obraz wzbudzenia  
48

Cr  bardzo zbliżony do schematu charakterystycznego dla rotacji jądrowej.  

Jak pokazuje rysunek 5.9, w zakresie niskich krętów jądro to zachowuje się jak sztywny rotor, 

w którym energia przejść   rośnie proporcjonalnie z krętem.    

Powyżej wartości spinu J = 8  ma miejsce zmiana  momentu  bezwładności, co przejawia się  

nieregularnością na wykresie J(E), określaną jako backbending.   

W jądrach zdeformowanych, poddanych szybkiej rotacji efekt taki wyjaśnia się rozszczepie-

niem pary Coopera cząstek pod wpływem działania siły Coriolisa.  

Istotnie, na podstawie pomiarów czasów życia [Bra98] ustalono, że deformacja jądra 
48

Cr dla 

niskich wartości krętów wynosi średnio =0.3. Jej wielkość spada jednak w miarę zbliżania 

się spinu do wartości Jmax.  

Własności rotacyjne  
48

Cr wynikają także z analizy teoretycznej poziomów jednocząstko-

 

 
 

Rysunek 5.9. Zależność spinu od energii 

przejść w paśmie yrast w jądrze 48Cr.  
Naniesione są punkty doświadczalne i 
wyniki modelu powłokowego. Linią przery-
waną zaznaczono przebieg dla idealnego 
rotora; wg. [Cau95]. 
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wych w zdeformowanym potencjale co przedstawiono w rozdziale 2.1.2 (por. rysunek 2.2) 

Ilościowa interpretacja zjawisk kolektywnej rotacji oraz backbendingu w 
48

Cr w opar-

ciu o model powłokowy, wymaga wyjścia poza konfigurację f7/2 i uwzględnienia w oblicze-

niach domieszki  funkcji falowej wyżej leżących orbitali: p3/2f5/2p1/2, wywodzących się także z 

powłoki oscylatorowej N = 3  [Cau95].   

Poves pokazał, że włączenie w  rachunkach  struktury 
48

Cr orbitalu p3/2, pomimo jego nie-

wielkiego wkładu do wypadkowej funkcji falowej, powoduje silną korelacje kwadrupolową 

pomiędzy cząstkami walencyjnymi [Pov99].  We wzbudzeniach  stanów o spinach  J
 

< 12
+
 

udział tego orbitalu, na poziomie 10%, jest jednak na tyle wysoki, że  skutkuje zauważalnym  

przyspieszeniem przejść E2. Przy najwyższych  wartościach spinu obsadzanie orbitalu p3/2 jest 

natomiast zaniedbywalnie małe, co koresponduje z obserwowanym eksperymentalnie zani-

kiem deformacji w
 48

Cr.  

 W nuklidach pomiędzy 
40

Ca i 
56

Ni  najsilniejsza kolektywność  występuje w jądrach z 

połowicznie zapełnioną powłoką f7/2.  

Należy  się zatem spodziewać, że dodatkowa polaryzacja rdzenia wywołana poprzez wytwo-

rzenie par cząstka-dziura jeszcze bardziej zwiększy stopień występującej tu deformacji jądro-

wej. 

Oczekiwania te znajdują potwierdzenie  w wynikach  badań wykonanych z użyciem wielo-

licznikowych układów detektorów germanowych.  W  jądrach:    
36,40

Ar, 
40, 42

Ca i 
44

Ti,  ziden-

tyfikowano superdeformację o parametrze  wydłużenia  ~ 0.5 [Sve01,  Ide10, Ide01, La03, 

le00].  

Obliczenia w ramach modelu powłokowego, dopuszczające interakcję między nukleonami z 

dwóch powłok oscylatorowych: N=2 (sd) i N=3 (pf), pozwoliły na dobre odtworzenie obser-

wowanych efektów [Pov04, Cau95a]  

W konsekwencji, podano  interpretację ewolucji pasm SD w oparciu o analizę korela-

cji pomiędzy oddziałującymi cząstkami [Cau07]. Okazuje się, że podstawą wzbudzeń prowa-

dzących do superdeformacji  są konfiguracje, w których   nukleony z orbitalu d3/2, leżącego 

poniżej poziomu Fermiego, przeskakują na powłokę f7/2, wytwarzając maksymalną ilość kwa-

zicząstek.  Odpowiada to sprzężeniom cząstka-dziura typu 4p-8h, 8p-8h, 8p-6h i 8p-4h, od-

powiednio w 
36

Ar, 
40,42

Ca, 
44

Ti [Rop04].  

 Pozostałe orbitale należące do poszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej sdpf,  podobnie jak w 
48

Cr dają mniejszy wkład do tych wzbudzeń, aczkolwiek odgrywają bardzo ważną rolę w two-

rzeniu się korelacji kwadrupolowych. 

Obliczenia sugerują, że pasma SD znane w obszarze f7/2, podobnie do pasma podsta-

wowego w  
48

Cr, tracą kolektywny charakter przy najwyższych spinach co przejawia się stop-

niowym zanikiem wewnętrznego momentu kwadrupolowego Q0. Eksperymentalne dane na 

temat czasów życia poziomów z pasm SD potwierdzają ten scenariusz [Sve01].  

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest jądro 
40

Ca gdzie pomiary zdają się sugerować odwrotny 

efekt, czyli wzrost Q0 dla stanów wysokospinowych [Chi03]. 
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5.1.4. Geneza deformacji kwadrupolowej w lekkich jądrach f7/2 w ujęciu 

modelu Nilssona 

 

W jądrach lżejszych od 
48

Cr energia Fermiego przebiega wzdłuż orbitali Nilssonow-

skich: i wywodzących się z powłoki f7/2.  

Względnie niewielka deformacja kwadrupolowa rzędu  ~ 0.25, powoduje tu jednak inwersję 

energii z poziomami z powłoki  d3/2:  i . Pokazuje to diagram  na rysun-

ku 2.2.A.  

Zbliżenie się powłoki d3/2 do poziomu Fermiego skutkuje łatwym wzbudzeniem dziury w 

rdzeniu N=Z=20, co przejawia się w występowaniu niskoleżących stanów o nienaturalnych 

parzystościach, znanych w wielu lekkich jądrach izotopów: Ca, Sc, Ti i V  [m.in.: Sty76,  

For78, Biz75]  

Na gruncie zdeformowanego modelu powłokowego Röpke przeprowadził systema-

tyczną analizę deformacji stanów zbudowanych  na konfiguracjach typu d3/2
-n

f7/2
m
, gdzie 

m,n 8 i m-n = A-40 [Rop04]. Autor ten stwierdził,  że zapełnienie stromo opadającego orbi-

talu [330]1/2
-
 czterema kwazicząstkami, protonami i neutronami, odpowiada za występowanie 

superdeformacji w 
36

Ar. Według tego podejścia  układ ten jest protoplastą  większości pasm 

rotacyjnych występujących w innych lekkich jądrach f7/2, wliczając w to także pasmo podsta-

wowe w 
48

Cr.   

Stany wielodziurowe o powyższej własności są także bazą innych pasm SD znanych w rejonie 

masowym A~40. Przewidywania deformacji kwadrupolowej dla 
36

Ar, 
40,42

Ca, 
44

Ti dają warto-

ści z przedziału  , co zgadza się z wynikami doświadczalnymi. 

Wzbudzenia z udziałem mniejszej liczby dziur w powłoce d3/2 również mogą genero-

wać   silną polaryzację rdzenia.  

Przykładowo, jak dowodzi autor, w
  45

Sc czy  
45

Ti w wyniku powstania pojedynczej dziury 

d3/2
-1

 rzut krętu na oś symetrii: K=3/2 pozostaje dobrą liczbą kwantową.  Spełniony jest tu 

także postulowany wyżej warunek zapełnienia orbitalu . W konsekwencji, według 

cytowanego 
 
modelu, indukuje to w tych jądrach deformację  prolate z  ~ 0.3.    

Wyniki wcześniejszych eksperymentalnych badań nad pasmami rotacyjnym o nienatu-

ralnej parzystości w 
45

Sc,  
45

Ti  i w okolicznych jądrach, w pełni potwierdzają to oszacowanie 

[Bed98].   
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5.1.5. Współistnienie sferycznych i zdeformowanych kształtów  w 
45

Sc 

 

W jądrze 
45

Sc stan izomeryczny o spinie J
 

= 3/2
+
 i czasie połowicznego zaniku 

T1/2=318 ms, znajduje się  zaledwie 12 keV ponad stanem podstawowym J

=7/2

-
.   

Degeneracja ta sugeruje, że  pod wpływem deformacji  prolate, energia Fermiego w tym ją-

drze znajduje się w bezpośredniej bliskości orbitalu . Tym samym, niwelacji ulega 

przerwa energetyczna pomiędzy orbitalami z powłok oscylatorowych N=2 i N=3, która dla 

kształtu  sferycznego wynosi około 5.5 MeV (por. rysunek 2.2.A).   

W 
 45

Sc obserwuje się struktury odpowiadające wzbudzeniom cząstek walencyjnych  w ra-

mach sferycznie symetrycznego multipletu f7/2
5
, a także pasma rotacyjne będące  wynikiem 

sprzężenia kwazicząstek z rotacją  zdeformowanego rdzenia, zbudowane na niskoleżącym 

stanie izomerycznym [Bed98].  

Jakościowo sytuację tę ilustruje rysunek 5.10, na którym porównano układ stanów wzbudzo-

nych  o naturalnej-ujemnej parzystości oraz przebieg pasma rotacyjnego K
 

= 3/2
+
 w 

45
Sc, ze 

schematami poziomów yrast w 
44

Ca i  
46

Ti.  Podobieństwa struktury 
45

Sc do sąsiednich jąder  

wskazują, że przy niskich spinach, stany w 
45

Sc można interpretować z jednej strony jako 

wynik sprzężenia protonu z rotacją  niemal sferycznego rdzenia 
44

Ca, a z drugiej- dziury pro-

tonowej  d3/2 ze zdeformowanym  
46

Ti. Powyżej spinu  J = 8 w paśmie podstawowym w  
46

Ti, 

ma miejsce  backbending [Bra04], lecz odpowiadające tej strukturze pasmo K
 

= 3/2
+
 w 

45
Sc 

wciąż zachowuje regularność rotora.        

Na rysunku pokazano powierzchnie ekwipotencjalne Routhianów, wyliczone dla potencjału 

Woodsa-Saxona z poprawką Strutinskiego, według formalizmu podanego przez Satułę 

[Sat94].  

Obliczenia pokazują, że dla niskiej częstości rotacji MeV, poniżej szerego-

 
Rysunek 5.2. Porównanie układu stanów 45Sc o dodatnich i ujemnych parzystościach  ze schematami są-
siednich jąder. W centrum umieszczono mapki powierzchni ekwipotencjalnych   dla obu struktur, obliczone dla  

częstości rotacji        MeV; wg.  [Bed97]. 
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wania się spinów kwazicząstek, jądro 
45

Sc w konfiguracji o ujemnej  parzystości wykazuje 

symetrię niemal sferyczną, natomiast energia równowagi dla niskoleżących stanów typu 

cząstka–dziura z  = +1 osiąga minimum dla deformacji   0.2.  

Rachunki te sugerują także, że dla większych częstości obrotu, wraz z rosnącym uszeregowa-

niem spinów, minimum energii potencjalnej przesuwa się w stronę kształtu sferycznego 

[Bed97].   

Oszacowanie teoretyczne parametru deformacji koresponduje z wynikami eksperymentalny-

mi, które dają wartość  = 0.25, uśrednioną dla stanów w pobliżu podstawy pasma z 

K
 

= 3/2
+
. Doświadczenie pokazuje także zanik deformacji przy wyższych spinach [Bed98]. 

Przedstawione wyniki spektroskopowe dla 
45

Sc dostarczają przesłanek świadczących o  

współistnieniu w tym jądrze sferycznego i zdeformowanego rozkładu materii w pobliżu stanu  

podstawowego.  

Niezwykle interesująca jest zatem konfrontacja tych danych z rezultatami badań prowadzo-

nych metodami fizyki atomowej, które pozwalają bezpośrednio sondować kształt odpowiada-

jący długożyciowym stanom jądrowym.   

W istocie, wykonane ostatnio pomiary momentów jądrowych oraz przesunięcia izotopowego 

w 
45

Sc z wykorzystaniem spektroskopii laserowej  pokazały, że w jądrze
 
tym występuje 

znaczna różnica w przestrzennym rozkładzie ładunków  pomiędzy metastabilnym stanem  o 

energii Eex = 12 keV i spinie  J
 

= 3/2
+
,
 
oraz  stanem  podstawowym  J

 
= 7/2

-
  [Avg11].  

W badaniach tych explicite potwierdzono przypuszczenie, że niskoenergetyczny izomer 

kształtu  charakteryzuje się deformacją prolate z , podczas gdy stan podstawowy jest 

w przybliżeniu sferyczny. 
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5.1.6. Ewolucja pasm rotacyjnych i zanik deformacji kwadrupolowej  przy 

wysokich spinach 

 

W badanych lekkich jądrach  powłoki f7/2, układ stanów o nienaturalnej  parzystości, 

opartych na konfiguracjach typu cząstka-dziura, zdradza wyraźną analogię z pasmami kolek-

tywnymi.   

Sprzężenie  krętu cząstki z rotacją zdeformowanego rdzenia skutkuje w wielu z tych jąder 

występowaniem serii stanów o cechach  partnerów sygnaturowych. Rotacyjną naturę tych 

wzbudzeń potwierdza liniowy przebieg energii poziomów w funkcji kwadratu momentu pędu, 

co zilustrowano na wykresie przedstawionym na rysunku 5.11.A.  

Bliższa analiza, pokazuje jednak, że wraz ze wzrostem spinu energia poziomów coraz 

bardziej odbiega od wartości referencyjnej dla sztywnego rotora. Przedstawia to wykres na 

rysunku 5.11.B, wykonany dla kilku reprezentatywnych przypadków badanych w ramach 

niniejszej pracy. W jego konstrukcji,  jako odniesienia użyto energii rotacji bryły sztywnej:  

  MeV/2
, 5.1 

gdzie zastosowano parametryzację momentu  bezwładności  elipsoidy o deformacji 

 ~ 0.24 [Afa99]. 

W pasmach cząstka-dziura, obserwowany trend oznacza stopniowe zmniejszanie się momentu 

bezwładności jądra wraz z szeregowaniem się spinów poszczególnych nukleonów. Jak zazna-

czono na wykresie,  także pasmo o ujemnej parzystości, zbudowane na konfiguracji 7p-2h,  

odkryte w 
45

Sc wykazuje podobną tendencję.  

Ten makroskopowy efekt świadczy, że przy wyższych momentach pędu kolektywna rotacja 

A)

 

B) 

 
Rysunek 5.11. A) Zależność energii wzbudzenia od kwadratu momentu pędu dla pasm o nienaturalnej pa-
rzystości, opartych na konfiguracji cząstka-dziura w niektórych lekkich jądrach powłoki f7/2. Linią przerywaną 

zaznaczono także przebieg dla pasma wzbudzonego 7p-2h o  = -1 w 45Sc. Dla przejrzystości rysunku po-
szczególne krzywe zostały umieszczone w arbitralnych pozycjach na osi energii.  B) Względna energia wzbu-
dzenia, odniesiona do energii rotacji bryły sztywnej w zależności od frakcji maksymalnego spinu, dla wybra-
nych jąder. W paśmie 7p-2h w 45Sc zaznaczono także pozycję stanów o spinie przekraczającym wartość Jmax, 

zidentyfikowanych w pomiarze; wg. [Lac05],[Bed01] 
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Rysunek 5.12. Przebieg parametru defor-
macji w funkcji spinu dla pasm zbudowa-
nych na konfiguracjach cząstka-dziura o 
dodatniej i ujemnej parzystości w jądrze 
45Sc.  

W przypadku pasma K=3/2+ rozróżniono  

poziomy ze względu na sygnaturę .  
Zaznaczone punkty odpowiadają stanom o 
maksymalnym kręcie Jmax.; wg. [Bed04] 
 

 
zdeformowanego jądra jest energetycznie coraz mniej korzystna. Zbliżając się do stanu o 

maksymalnym uszeregowaniu spinów Jmax, przewagę uzyskują więc wzbudzenia o charakte-

rze jednocząstkowym.  

W zaprezentowanym na rysunku 5.11 zestawieniu jedynym jądrem, w którym zidenty-

fikowano przejścia zasilające stan wysycający pasmo o oparte na stanie K
 

= 3/2
+
 jest 

45
Sc. 

Wykres pokazuje, że powyżej krętu Jmax=31/2, względna energia wzbudzenia w tym jądrze 

gwałtownie rośnie.  Oznacza to, że powyżej poziomu o pełnym uszeregowaniu spinu w ra-

mach konfiguracji d3/2
-1

 f7/2
6
 zachodzi nagła zmiana makroskopowych własności jądra, takich 

jak jego kształt i moment bezwładności [Bed01].     

Ważnym wynikiem jest eksperymentalne potwierdzenie zaniku deformacji kwadrupo-

lowej w 
45

Sc, na podstawie pomiarów czasów życia stanów w zidentyfikowanych pasmach 

rotacyjnych   [Bed98, Bed04].  

Na rysunku 5.12 pokazany jest wykres obrazujący tę tendencję. 

Przebiegi (J) dla pasm 6p-1h oraz 7p-2h w 
45

Sc,  w zakresie spinów J < 27 wykazują podob-

ny stopień deformacji ~0.3, choć pasmo K

=3/2

+
 o sygnaturze  = +1/2 charakteryzuje się 

szybszą utratą kolektywności.  

Należy podkreślić, że w świetle uzyskanych wyników doświadczalnych stan o spinie  

J
 

= 35/2
+ 

, a więc powyżej wartości Jmax  dla konfiguracji d3/2
-1

 f7/2
6
, w praktyce wykazuje 

symetrię sferyczną. 

Dane doświadczalne dla jądra 
45

Sc dowodzą, że  w pasmach rotacyjnych w pobliżu 

maksymalnego krętu  Jmax, niezależnie od liczby par cząstka-dziura w rdzeniu 
40

Ca, ma miej-

sce stopniowe zmniejszanie deformacji.  

Jądro to jest jednym z nielicznych przypadków, w których eksperyment potwierdza całkowity 

zanik kolektywności  we wzbudzeniach stanów  o spinach przekraczających graniczną war-

tość uszeregowanego momentu pędu  Jmax. 
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5.1.7. Wpływ korelacji w kanale izospinowym T=0 na układ stanów w 
45

Ti 

 

Struktura stanów o dodatniej parzystości w  
45

Ti wykazuje dość nietypowe cechy, w 

porównaniu do sąsiednich nuklidów. W jądrze tym pasmo rotacyjne z K
 

= 3/2
+
 zanika już 

przy spinie J
 

= 23/2
+
,
 
 znacznie poniżej najwyższej dopuszczalnej wartości krętu Jmax = 33/2. 

Obserwuje się tu natomiast skrzyżowanie z odrębnym pasmem zbudowanym na stanie wyso-

kospinowym  J

=17/2


, które przejmuje pełną intensywność rozpadu.   

Nałożenie się obu struktur skutkuje efektem przypominającym  backbending,  wyraźnie wi-

docznym, przy spinie  J
 

= 19/2
+
, w przebiegu krętu w funkcji częstości rotacji jądra. Ilustruje 

to rysunek 5.13.A.  

Jak wspomniano wcześniej, pasmo wysokospinowe  zidentyfikowane w izotopie 
45

Ti o 

N = Z+1,  ma swoją genezę w sprzężeniu dziury protonowej w rdzeniu 
40

Ca  z układem czą-

stek: 3p-3n  na powłoce f7/2. Jest to układ analogiczny jak w jądrze 
46

V o N = Z = 23.  

W 
45

Ti konfigurację tę można symbolicznie zapisać jako: .  

Pasmo o podobnym pochodzeniu:  znane jest także w 
49

Cr, kolejnym nie-

parzystym nuklidzie o N = Z+1 [Bra99]. 

W 
46

V, podobnie jak w innych nieparzysto-nieparzystych nuklidach z N=Z, ma miej-

sce koegzystencja struktur złożonych ze stanów, dla których  wartość izospinu wynosi T=0 

lub T=1. Stan podstawowy tego jądra charakteryzuje się liczbami kwantowymi T=1 i J=0, 

jednak już przy niskich energiach wzbudzenia przebieg linii yrast wyznaczają tu poziomy 

powstające w wyniku sprzężenia proton-neutron z T=0 [Len99].    

Porównanie układu poziomów yrast w 
46

V z sekwencją stanów o dodatniej parzystości 

w 
45

Ti pokazane jest na rysunku 5.14.   

Podstawą pasma T = 0 w 
46

V jest stan izomeryczny J

=3

+
, powstały w wyniku równoległego 

uszeregowania spinów nieparzystego protonu i neutronu na orbitalu Nilssonowskim [321]3/2
-
.  

Brandolini pokazał, że mimo nieregularności w układzie poziomów energetycznych, pasmo to  

A) 

 

B) 

 
Rysunek 5.13. A) Moment pędu w funkcji częstości rotacji dla pasm K = 3/2+ (linie przerywane) i  K = 9/2+ 

(linia ciągła) w jądrze 45Ti. B) Przebieg parametru deformacji w funkcji spinu, wzdłuż tych pasm.  
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przejawia cechy kolektywne, a wyniki pomiarów czasów życia sugerują deformację  = 0.21 

związaną z tą strukturą [Bra01]. 

Z porównania schematów poziomów w 
45

Ti i 
46

V wynika jednak, że w tytanie wzbu-

dzenia wysokospinowe spowodowane sprzężeniem: ujawniają się dopiero 

powyżej stanu o spinie J
 

= 17/2
+
, choć zgodnie z przytoczoną argumentacją konfiguracja ta 

powinna charakteryzować się raczej liczbą kwantową K
 

= 9/2
+
.   

Charakterystyczne jest, że J
 

= 17/2
+ 

to moment pędu jaki uzyskuje para proton-neutron  w 

pełni uszeregowana na powłoce f7/2 i  sprzęgnięta z dziurą protonowąd3/2.  Zatem wydaje się, 

że właśnie ta konfiguracja może stanowić podstawę wysokospinowego pasma rotacyjnego w 
45

Ti.  

Rysunek 5.13.B pokazuje przebieg parametru deformacji wyznaczonego na podstawie 

pomiarów czasów życia, dla pasm cząstka-dziura w 
45

Ti [Bed98, Bed04].  

Przy podstawie pasma K
 

= 3/2
+ 

wartość parametru deformacji sięga  
= 0.35 i  spada stop-

niowo ze wzrostem spinu.  

Okazuje się jednak, że zmiana konfiguracji w wyniku przecięcia z pasmem K
 

= 9/2
+
 wykazu-

je tendencję do  zahamowaniem tego trendu i utrzymania silnego odkształcenia jądra z 

 > 0.3, które zanika dopiero w  miarę zbliżania się krętu do wartości Jmax
 
= 33/2.     

 

  

 

 
 

 
 

Rysunek 5.14. Zestawienie schematu poziomów, two-
rzących  pasmo yrast w 46V, o izospinie T=0, oparte na 

stanie izomerycznym J = 3+,  z analogiczną strukturą 
jądrze 45Ti.  

W 45Ti, sprzężenie:     
         

  jest podstawą 

pasma rotacyjnego z K = 9/2+ lub K = 17/2+. 
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5.1.8. Wzbudzenia cząstka-dziura w świetle analizy energii kulombowskiej 

w jądrach zwierciadlanych 
45

V i 
45

Ti 

 

Analiza różnic energii wzbudzenia analogowych stanów w  jądrach zwierciadlanych 

(mirror energy difference -MED) niesie informację o strukturze funkcji falowych,  a szcze-

gólnie jej zależności od izospinu.  Dostarcza także wiedzy o procesie szeregowania się krętów 

aktywnych cząstek [Ben07].  

W obszarze jąder powłoki f7/2,  
45

V i 
45

Ti są jedyną parą, w której przeprowadzono ana-

lizę MED dla wzbudzeń typu cząstka-dziura.  Wyniki tych badań znakomicie ilustrują zmiany 

strukturalne, zachodzące wzdłuż badanych pasm rotacyjnych o dodatniej  parzystości 

[Ben06]. 

Podstawą pasma K
 

= 3/2
+ 

 w  
45

Ti  jest stan realizowany w sprzężeniu dziury protonowej lub 

neutronowej  z rdzeniem:  .  

Podobnie w jądrze 
45

V są to złożenia:  .  

Dla poziomów z pasma K
 

= 3/2
+
 w 

45
V i 

45
Ti,  MED można zatem wyrazić poprzez kombina-

cje odpowiednich wartości własnych energii dla tripletu izospinowego T=1: 
46

Ti, 
46

V i 
46

Cr:  

 

 , 
5.2 

gdzie J jest spinem kolejnych stanów yrast w parzystych izobarach A=46. Współczynniki 

liczbowe w tym wzorze są kwadratami współczynników Clebsha-Gordana, sprzęgających 

izospiny odpowiednich konfiguracji. 

Na rysunku 5.15 pokazano przebieg różnicy MED, wyliczonej względem poziomu 

J
 

= 3/2
+
, w funkcji spinu dla pary 

45
V-

 45
Ti. Dla porównania zamieszczono tam także wykres 

MED dla stanów o naturalnej parzystości w 
46

Cr-
46

Ti [Gar01],  przeskalowany o czynnik 2/3, 

który wynika z powyższego oszacowania.  

Bentley i Lenzi [Ben07] pokazali, że szeregowaniu się spinów nukleonów jednego ro-

dzaju towarzyszy zmniejszenie nakładania się ich funkcji falowych. W przypadku protonów 

powoduje to stopniową redukcję wkładu odpychania kulombowskiego w energię poziomów.  

Początkowy spadek MED jaki obserwowany jest w obu układach A=45 i A=46, jak przedsta-

 

 

Rysunek 5.15. Porównanie przebiegów 
różnicy MED dla par jąder zwierciadlanych: 
45V-45Ti (pasma  K = 3/2+ dla konfiguracji 
cząstka-dziura) i 46Cr-46Ti (pasma podsta-
wowe).   
Dla izobarów A=46, zastosowano skalowa-
nie MED o czynnik 2/3, jak wyjaśniono w 
tekście; wg. [Ben06]. 
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wiono na rysunku, odzwierciedla zatem odwróconą kolejność szeregowania się protonów i 

neutronów w jądrach zwierciadlanych. W pobliżu maksymalnie uszeregowanego krętu do-

chodzi jednak do przywrócenia pełnej symetrii w rozkładzie przestrzennym nukleonów w obu 

jądrach i w konsekwencji,  niwelacji MED.          

Dla par 
45

V-
 45

Ti i 
46

Cr-
46

Ti, w zakresie niskich momentów pędu J < 11/2, krzywe  

MED pokrywają się. Wskazuje to, że zastosowana dla pary A=45 aproksymacja różnicy ener-

gii stanów o nienaturalnej parzystości, jest tu jak najbardziej adekwatna.  

Powyżej tej wartości spinu, przebiegi MED dla obu zespołów rozchodzą się.  

Odstępstwo to jest prawdopodobnie związane z domieszką konfiguracji o izospinie T = 0, 

która, co pokazano w poprzednim rozdziale, determinuje układ poziomów wysokospinowych 

w pasmie  K
 

= 9/2
+ 

w 
45

Ti. 
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5.1.9. Wzmożona emisja promieniowania E1 w pobliżu stanów z Jmax  

 

W 
45

Ti, istotna frakcja  rozpadu poziomów o dodatnich parzystościach, o energiach 

wzbudzenia Eex> 8MeV, zasila stan J

 = 27/2

-
 wysycający pasmo podstawowe. Towarzyszy 

temu emisja promieniowania elektrycznego dipolowego, o natężeniu rzędu 10
-4

 jednostki We-

iskopffa. Efekt ten jest przeciwny do zmierzonego w tym jądrze, przy niskich spinach, silnego 

osłabienia przejść E1, na poziomie 10
-6

-10
-7

 jednostki Weisskopffa [Che80]. 

Zasilanie stanów Jmax o naturalnej parzystości, licznymi dyskretnymi przejściami, o 

charakterze E1, obserwuje się również w badanych izotopach skandu: 
44,45

Sc. Podobny efekt 

znany jest też w  
46

Ti [Bra04].   

W rozpadzie stanów J
 

= 29/2
+
 w 

45
Ti iloraz zredukowanych prawdopodobieństw 

przejść E1 i E2 wynosi:  i  , odpowiednio dla sta-

nów o energiach wzbudzenia: Eex=10.156 MeV  i Eex=10.793 MeV.  

Podobnie dla stanu  J
 

= 25/2
+
 w 

45
Sc,  stosunek ten wynosi: .  

W 
44

Sc, stany o spinie   emitują głównie przejścia E1, przy czym w rozpadzie po-

ziomu o energii Ee x= 6.376 MeV rejestruje się też przejście E2. Stosunek natężeń konkuren-

cyjnych przejść wynosi w tym przypadku:  . 

Tak duże wartości stosunku B(E1)/B(E2) są typowe dla wibracji oktupolowej, znanej na przy-

kład w ciężkich jądrach transaktynowców [Rev80].   

Wzmocnienie przejść E1 pomiędzy pasmami stanów o przeciwnych parzystościach, w 

ogólnym przypadku oznacza łamanie symetrii zwierciadlanej, związanej z określoną parzy-

stością funkcji falowej [But96].     

Przejścia E1 obserwowane w badanych jądrach 
44,45

Sc i 
45

Ti w pobliżu  stanu o maksymalnym 

uszeregowaniu spinów, mogą więc świadczyć o wystąpieniu takiej asymetrii w przestrzennym 

rozkładzie nukleonów zajmujących konfiguracje o obu parzystościach, które dają wkład do  

najwyższych możliwych momentów pędu.     

Zwiększenie roli promieniowania E1 w rozpadzie poziomów o spinach przekraczają-

cych maksymalny, wysycony moment pędu dla powłoki f7/2 w 
44,45

Sc i
 45

Ti,  może również 

sugerować stopniowe wchodzenie materii jądrowej w reżim wysokotemperaturowy, gdzie 

dominuje emisja statystycznych kwantów  o najniższej multipolowości: =1.  

Podobny efekt wzmocnienia funkcji nasilenia  przejść E1 obserwuje się, w tych sa-

mych jądrach: 
44,45

Sc oraz 
45

Ti obsadzanych  w reakcjach transferu typu: (p,d) i (
3
He,).  

Pomiary te sygnalizują wyraźny nadmiar przejść E1 o niskich energiach E < 5 MeV, wzglę-

dem oszacowań  opartych na dostępnych modelach statystycznych [Lar07, Sye09].  

Z drugiej strony, wzrost nasilenia dyskretnego promieniowania elektrycznego dipolo-

wego, zasilającego  stan podstawowy,  obserwowany jest także w wielu innych nuklidach 

znajdujących się w pobliżu jąder magicznych, a więc tam gdzie spodziewana jest stosunkowo 

niska gęstość poziomów.  
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Andrejtchev i współautorzy pokazali,  że już przy niewielkich  energiach wzbudzenia nadmiar 

przejść E1, schodzących na  stan podstawowy  może być interpretowany jako wynik do-

mieszki kolektywnych drgań gigantycznego rezonansu dipolowego GDR [And01].  

Zgodnie z hipotezą Brinka-Axela [Axe62] rozpad GDR zachodzi także do stanów wzbudzo-

nych. Wysokoenergetyczne wzbudzenia rezonansowe mogą więc wnosić wkład w zasilanie 

przejściami E1 sferycznych stanów o uszeregowanym spinie.    
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5.1.10. Struktura stanów o nienaturalnej parzystości w niektórych           

jądrach f7/2 w ujęciu modelu powłokowego 

 

Do niedawna stosowanie modelu powłokowego w obszarze jąder f7/2, ograniczało się 

jedynie do  wzbudzeń rodzaju , czyli zachodzących w ramach jednej powłoki oscylato-

rowej.   

Uwzględnienie nukleonów z orbitali leżących głęboko poniżej poziomu Fermiego możliwe 

było jedynie dla nielicznych jąder bliskich zamkniętego rdzenia 
40

Ca.  

Jedne z pierwszych rachunków w rozszerzonej  przestrzeni konfiguracyjnej sdpf  za-

wierającej dwie powłoki oscylatorowe N=2 i N=3, przeprowadzono dla  jąder 
43

Ca i  
45

Sc  

[Bed97]. Jakkolwiek, wykonalne były tylko obliczenia zakładające wzbudzenie , czyli 

jednej cząstki z rdzenia. 

Postęp technik obliczeniowych otworzył  nowe perspektywy, dopuszczając w rachunkach 

prowadzonych w przestrzeni  sdpf nawet wzbudzenia typu , tak jak w przypadku pasma 

SD w 
40

Ca [Cau05]. 

W ramach bieżącego opracowania wykonano szereg obliczeń bazujących na modelu 

powłokowym, których celem było odtworzenie struktur stanów  powstałych w sprzężeniu 

cząstka-dziura, obserwowanych w badanych jądrach powłoki f7/2.  

W tym celu użyto kodu ANTOINE [Cau99]. W obliczeniach wykorzystano zestaw standardo-

wych oddziaływań efektywnych sdpf.sm [Cau05] stosowanych w rachunkach modelu powło-

kowego w rozszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej: s1/2d3/2f7/2p3/2f5/2p1/2. 

Poniżej zamieszczono przykłady ilustrujące charakterystyczne cechy jąder powłoki 

f7/2, wynikających  ze złożenia oddziaływań typu cząstka-dziura, opisanych modelem powło-

kowym.    
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5.1.11. Układ poziomów w 
42

Ca  i 
44

Ca 

 

Struktura niskoleżących poziomów energetycznych w izotopach wapnia: 
42

Ca i 
44

Ca 

zdeterminowana jest wzbudzeniami walencyjnych neutronów zajmujących powłokę f7/2.  

W 
42

Ca stany o ujemnej, nienaturalnej parzystości pojawiają się dopiero powyżej energii 3.2 

MeV, ponad parzystym poziomem Jmax = 6,  tworząc nieregularne pasmo połączone przej-

ściami E2 i M1 o porównywalnych natężeniach. Cechy te,  charakterystyczne dla jądra o sfe-

rycznym rdzeniu, wskazują na niewielką rolę korelacji pomiędzy nukleonami, które można by 

postrzegać jako wzbudzenie ruchów kolektywnych w 
42

Ca.  

W cięższym izotopie wapnia-  
44

Ca, układ stanów o ujemnej parzystości pozornie 

przypomina strukturę poziomów w 
42

Ca. Pasmo oparte na stanie J

=3

-
, wykazuje tu jednak 

znacznie większą regularność, a jego rozpad cechuje wyraźna przewaga przejść typu E2 nad 

M1.  Układ poziomów tego jądra starano się zrekonstruować w obliczeniach.   

Zgodnie z wcześniejszą sugestią, że struktura stanów o ujemnej parzystości w 
44

Ca 

może wynikać ze wzbudzenia nawet trzech dziur w rdzeniu 
40

Ca [War86],  rachunki prowa-

dzono z dopuszczeniem konfiguracji (sd)
-3

(fp)
7
.  

Rysunek 5.16.A) pokazuje zastawienie eksperymentalnych i teoretycznych schematów po-

ziomów dla jądra 
44

Ca. 

A) 

 

B) 

 
  
Rysunek 5.16. A) Porównanie eksperymentalnych i wyliczonych w modelu powłokowym schematów pozio-
mów w jądrze  44Ca. W obliczeniach uwzględniono wzbudzenia trzech dziur w magicznym rdzeniu N=Z=20: 
(sd)-3(fp)7, skutkujące stanami o ujemnej parzystości.                         
B) Zestawienie jak wyżej, dla jądra 45Sc. Rachunki prowadzono dla stanów o ujemnej (naturalnej) parzystości 
z dopuszczeniem konfiguracji d3/2

-2(f)p7, wyniki odtwarzają układ stanów w paśmie podstawowym   oraz 

wzbudzonym. 
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Analiza wyliczonych funkcji falowych pokazuje, że rzeczywiście  wzbudzenia stanów o 

ujemnej parzystości w tym jądrze są w około 65% wynikiem obsadzania  jednej   dziury pro-

tonowej, a pozostałe 35% funkcji falowej rozkłada się na wzbudzenia trzech nukleonów, za-

równo protonów jak i neutronów.     

Wyliczone pozycje poziomów względem stanu podstawowego  J
 

=0
+ 

 odpowiadają  danym 

eksperymentalnym. 

Obliczenia odtwarzają wysoką, około 3.5 MeV energię wzbudzenia zdegenerowanego dubletu 

stanów o spinach J
 

= 3
-
 i J

 
= 4

-
, leżącego u  podstawy pasma z   K

 
= 3

-
.    

Model powłokowy  przewiduje także inwersję poziomów o niższych spinach: J
 

=0
-
,1

- 
,2

-
 nie-

obserwowanych w omawianym eksperymencie.  

Wyliczone prawdopodobieństwa przejść B(E2) sugerują, że  pasmo K
 

= 3
- 
wiąże się z 

niewielką deformacją kwadrupolową. Uzyskany w obliczeniach wynik:  B(E2) = 40 e
2
fm

4
 dla 

rozpadu stanu Jmax=13, jest niższy od wartości zmierzonej doświadczalnie, lecz mieści się w 

granicy błędu pomiarowego.   
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5.1.12. Pasmowa struktura wzbudzeń rdzenia w 
 45

Sc 

 

We wspomnianych wcześniej pionierskich  rachunkach modelu powłokowego dla sta-

nów o nienaturalnej parzystości w jądrze 
45

Sc [Bed97], w konfiguracji  d3/2
-1

f7/2
6
,
 
używano 

zestawu empirycznych oddziaływań dwuciałowych dopuszczających wzbudzenia pomiędzy 

powłokami sd i fp podanych przez Warburtona [War90]. Interakcje nukleonów w ramach po-

włoki fp przybliżały natomiast  empiryczne elementy macierzowe FPD6  [Ric91].  

W rachunkach tych, odtworzono znany z eksperymentu pasmowy układ poziomów o dodat-

niej parzystości, oraz pokazano że  przyśpieszenie przejść E2 w pasmie K
 

= 3/2
+
 obserwowa-

ne w eksperymencie, wynika także z obliczeń. 

Jeszcze lepszą zgodność z wynikami eksperymentu uzyskał Poves, który dla powłoki fp za-

stosował alternatywny zestaw elementów macierzowych bazujący na oddziaływaniach KB3 

wywiedzionych analitycznie z oddziaływań nukleon-nukleon [Pov98].  Oddziaływania te są  

analogiczne do zestawu  sdpf.sm, używanego w bieżących rachunkach.    

Obliczenia Povesa znakomicie odtwarzają  strukturę najwyżej położonych stanów wzbudzo-

nych w 
45

Sc, zweryfikowaną dzięki nowym danym eksperymentalnym  [Bed01].   

Według modelu powłokowego w 
45

Sc funkcja falowa stanów J
 

= 33/2
+
 i J

 
= 35/2

+
, o spinach 

przekraczających limit Jmax = 31/2, dostępny dla konfiguracji d3/2
-1

 f7/2
6
, zawiera znaczącą do-

mieszkę orbitalu f5/2. Rachunki pokazują, że skutkuje to spadkiem prawdopodobieństwa roz-

padu tych stanów poprzez promieniowanie kwadrupolowe, poniżej jednostki Weisskopffa.  

Przewidywanie to zgadza się z obserwacją w eksperymencie przejścia M1, pomiędzy stanami 

33/2
+
  31/2

+
, o dwukrotnie większym natężeniu od konkurencyjnego E2, a także z obser-

wowanym  eksperymentalnie  zanikiem deformacji powyżej stanu Jmax = 31/2. 

W ramach bieżącego opracowania wykonano obliczenia mające na celu odtworzenie  

w 
45

Sc struktury złożonej ze stanów o ujemnej parzystości, lecz powstałych ze sprzężenia 7p-

2h.  

Obliczenia prowadzono z dopuszczeniem przejścia dwóch nukleonów pomiędzy po-

włokami  d3/2  oraz fp, co daje stany o ujemnej parzystości. Otrzymane tym sposobem  wyniki 

niosą także informację o stanach należących do pasma podstawowego, obsadzanego przez 

cząstki na powłoce f7/2
5
, dla których    = -1 jest naturalną parzystością.   

Eksperymentalne oraz wyliczone  schematy poziomów, które  znajdują się na rysunku 

5.16.B wykazują satysfakcjonującą zgodność. Znamienne jest to, że oprócz odtworzenia odle-

głości między kolejnymi poziomami w obu pasmach, obliczenia  także prawidłowo oddają 

bezwzględną pozycję stanu J

  = 11/2, który jest podstawą   pasma wzbudzonego.  

Przy wyższych spinach obserwuje się systematyczne niedoszacowanie bezwzględnej 

energii wzbudzenia, co w rezultacie daje zaniżenie energii poziomu Jmax= 35/2 o około 

0.5 MeV.  

Wyliczone prawdopodobieństwa przejść elektromagnetycznych w paśmie opartym na 

konfiguracji 7p-2h, wskazują na podobną tendencję jaką obserwuje się w eksperymencie: po-

czątkowo duże wartości wynoszące B(E2)=200-300 e
2
fm

4
 dla stanów J

 
< 29/2

-
, spadają do 

poziomu B(E2) = 80 e
2
fm

4
 dla stanu Jmax = 35/2.  
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5.1.13. Mikroskopowa analiza korelacji kwadrupolowych w 
45

Ti 

 

Charakterystyczną cechą jądra 
45

Ti jest występowanie w nim, obok pasma intruzyjne-

go K
 

= 3/2
+
, grupy stanów, również o dodatniej parzystości lecz o rzucie krętu K = 9/2, ana-

logicznych do pasma yrast o izospinie T=0 w 
46

V. Jak pokazano w rozdziale 5.1.7, obie serie 

przecinają się  przy spinie J = 19/2, co  pozwala zachować jądru  wysoką i stabilną deforma-

cję, aż po wysokie wartości momentu pędu. 

W tym kontekście, interesujące są wyniki obliczeń mikroskopowych   otrzymane dla 
45

Ti.  

Podobnie jak w pozostałych omawianych przypadkach,  stany o dodatniej parzystości 

w  
45

Ti realizowane są przez wzbudzenie  jednej dziury  w powłoce sd i obsadzanie powłoki 

fp przez 6 cząstek obu rodzajów.  

Okazuje się jednak, jak sygnalizowano we wcześniejszych pracach, że nawet tak ograniczona 

konfiguracja nukleonów w 
45

Ti nastręcza już poważnych trudności obliczeniowych, związa-

nych z diagonalizacją  wyznacznika Slatera o dużych rozmiarach [Bed97].  

Pierwsze realistyczne wyniki obliczeń modelu powłokowego dla wzbudzeń cząstka-

dziura w jądrach o N = Z+1: 
45

Ti oraz 
49

Cr, w rozszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej sdfp 

zaprezentował Brandolini [Bra06].  

W obydwu izotopach chromu i tytanu zrekonstruował on układ poziomów o dodatniej parzy-

stości z uwzględnieniem analogonów stanów o izospinie  T=0 znanych w sąsiednich jądrach z 

N = Z, 
46

V i 
50

Mn.  

W ramach bieżącej pracy,  powtórzono rachunki dla 
45

Ti. Tym razem starano się także 

odtworzyć kompozycję funkcji falowych oraz własności elektromagnetyczne rozpadu po-

szczególnych grup stanów. Obliczenia prowadzono w przestrzeni konfiguracyjnej (sd)
-1

(fp)
6
. 

Porównanie wyników obliczeń z danymi doświadczalnymi znajduje się na rysunku 5.17.    

Układ poziomów w paśmie o dominującej konfiguracji: d3/2
-1

f7/2
6 

i liczbach kwanto-

wych K
 

= 3/2
+
, umieszczono  po lewej stronie grafu, a po prawej pokazano pozycje stanów 

realizowanych w sprzężeniu interpretowanym jako: , K
 

= 9/2
+
.   

Przyporządkowania obliczonych stanów do danego pasma dokonano według nasilenia przejść 

E2 pomiędzy stanami różniącymi się spinem o J = 2.  

Na schemacie naniesiono także nieobserwowane w eksperymencie stany 

J = 9/2, 11/2, 25/2, 27/2  uzyskane w obliczeniach. 

Energie wszystkich poziomów o dodatniej parzystości określono względem położenia meta-

stabilnego  stanu J
 

= 3/2
-
, który również włączono do rachunków.  

Schematy teoretyczne pokazują dobrą zgodność z danymi eksperymentalnymi dla ni-

skich energii wzbudzenia, podczas gdy niewielkie, aczkolwiek systematyczne obniżenie ener-

gii stanów wysokospinowych,  może być wynikiem zastosowanego ograniczenia przestrzeni 

konfiguracyjnej.  

Na zamieszczonym na rysunku wykresie pokazano także udział konfiguracji  w 

funkcji falowej dla stanów o różnych momentach pędu.    

Zgodnie z oczekiwaniami okazuje się, że pasmo K
 

= 9/2
+
 jest wynikiem niemalże czystego 

wzbudzenia dziury protonowej d3/2. Wyjątkiem są tylko stany o spinach J = 25,27, dla których 
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model powłokowy przewiduje znaczący udział komponenty . Rezultat ten prowadzi do 

układu trzech protonów i trzech neutronów na orbicie f7/2, co znakomicie koresponduje z ana-

logią między pasmem K
 

= 9/2
+ 

w
 45

Ti, a pasmem podstawowym T=0 w 
46

V, dyskutowaną w 

rozdziale 5.1.7.  

Wszystkie stany w paśmie K
 

= 3/2
+ 

charakteryzuje natomiast silne zmieszanie konfiguracji: 

i .  

Zbliżona struktura funkcji falowych stanów o spinach J = 25 i J = 27 z obu pasm powoduje  

degenerację tych poziomów, co widać na schemacie. Okoliczność ta może wyjaśniać dlaczego 

w eksperymencie obserwuje się tylko jeden stan o spinie J = 25, który w rzeczywistości sta-

nowi wspólne ogniwo w obydwu łańcuchach rozpadu.  

Do oceny stopnia kolektywności towarzyszącej konkurencyjnym konfiguracjom 

cząstka-dziura prześledzono przebieg wewnętrznego momentu kwadrupolowego Q0 dla oby-

dwu serii K
 

= 3/2
+ 

i
 
K
 

= 9/2
+
. Posłużono się kryterium, które stanowi, że w pasmach rotacyj-

nych wartości  wynikające z transformacji, obliczonego spektroskopowego momentu 

kwadrupolowego, do układu związanego z osią symetrii jądra- z, oraz uzyskane z prze-

liczenia prawdopodobieństw przejść B(E2) między stanami o J = 2, są równe [Pov99].  

Teoretyczne przebiegi tych wielkości, uzyskane dla pasm K
 

= 3/2
+
 i K

 
= 9/2

+
, pokazano na 

rysunku 5.18.  

 

Rysunek 5.17. Porównanie eksperymentalnych i wyliczonych w modelu powłokowym schematów poziomów 
w jądrze  45Ti. Rachunki prowadzono z dopuszczeniem stanów o dodatniej parzystości realizowanych w  

konfiguracji d3/2
-1fp6. Obliczenia odtwarzają układ pasm K = 3/2+ i K = 9/2+. Zamieszczony wykres pokazuje 

udział wzbudzenia dziury protonowej d3/2
 w funkcji falowej kolejnych stanów budujących te pasma. 

Dd 
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Dla porównania, na wykresie naniesiono także wartości Q0 wyznaczone z eksperymentalnych 

prawdopodobieństw B(E2), które  zgadzają się z obliczonymi momentami . 

Okazuje się, że w paśmie K
 

= 3/2
+
 postulowana równoważność  zachodzi w 

zakresie niskich momentów pędu . Natomiast w paśmie K
 

= 9/2
+
 obliczenia demon-

strują silne oscylacje momentów kwadrupolowych.  Zbieżność aproksymowanych przez mo-

del wartości Q0 występuje  jedynie przy spinach: J = 21/2,25/2,29/2,33/2. Co ważne, stany te 

obserwowane są także doświadczalnie.   

Jak wynika zarówno z eksperymentu jak i z obliczeń, główna gałąź rozpadu stanów 

wysokospinowych w 
45

Ti przebiega poprzez stany obydwu pasm, dla których moment kwa-

drupolowy wynosi średnio   . Odpowiada to deformacji  ~ 0.27, sta-

bilnej w zakresie spinów J < 29/2, jak zaznaczono na rysunku. 

W 
45

Ti obliczenia przewidują, że powyżej poziomu o uszeregowanym kręcie Jmax = 33/2, wy-

nikającym z  obsadzenia orbit: d3/2
-1

f7/2
6
, korelacje cząstek o charakterze kwadrupolowym 

zanikają, co przejawia się spadkiem natężenia B(E2) do poziomu jednostki Weisskopffa, po-

dobnie jak w 
45

Sc.  Niestety z braku wystarczającej ilości danych w zmierzonych widmach , 

nie udało się uzyskać eksperymentalnego potwierdzenia tego efektu.  

Na koniec tego rozdziału należy również wspomnieć, że wykonane rachunki modelu 

powłokowego dla 
45

Ti, oddają obserwowane eksperymentalnie wzmocnienie nasilenia przejść 

elektrycznych dipolowych, łączących stany J
 

= 29/2
+
 ze stanem kończącym pasmo podsta-

wowe J
 

= 27/2
-
. 

  

 

Rysunek 5.18. Ewolucja  wewnętrznego momentu kwadrupolowego  Q0 wzdłuż pasm K = 3/2+ i K = 9/2+ w 
jądrze 45Ti według obliczeń modelu powłokowego. Liniami przerywanymi połączono wartości Q0 wywiedzione 
z obliczeń momentów spektroskopowych. Linie ciągłe przebiegają przez punkty wyliczone na podstawie 

prawdopodobieństw przejść B(E2). Symbolami zaznaczono  dane eksperymentalne.  



5. OPIS WYNIKÓW 

 

108 
 

5.1.14. Stany o wysyconym momencie pędu jako próbnik średniego pola sił 

jądrowych 

 

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach w jądrach powłoki f7/2 model powłokowy z 

oddziaływaniami efektywnymi daje adekwatny opis większości zidentyfikowanych ekspery-

mentalnie wzbudzeń. Dotyczy to także stanów należących do pasm o charakterze kolektyw-

nym związanych z silną deformacją kształtu, aż po najwyższe obserwowane w nich spiny. 

Wydaje się więc, że w  badanym obszarze to mikroskopowe podejście dostarcza niezawodne-

go narzędzia, do weryfikacji bardziej zaawansowanych  metod wyprowadzenia jądrowego  

potencjału średniego pola.             

Stan o maksymalnie uszeregowanym momencie pędu Jmax wzajemnie jednoznacznie 

odpowiada określonej konfiguracji  cząstek znajdujących się na aktywnej powłoce. Z punktu 

widzenia modelu powłokowego hamiltonian jądrowy redukuje się w tym przypadku do czło-

nu monopolowego co oznacza, że nukleony poddane są wyłącznie działaniu średniego pola sił 

jądrowych.  

Hipoteza ta  znajduje potwierdzenie w obserwowanym w jądrach powłoki f7/2 zaniku efektów 

kolektywnych przy pełnym uszeregowaniu  spinów. 

Do podobnych wniosków prowadzi porównanie względnych energii wzbudzenia  uszerego-

wanych stanów, zbudowanych na  układzie cząstka-dziura i na konfiguracji  podstawowej: 

 E= Eex(d3/2
-1

 f7/2
n+1

)- Eex (f7/2
n
). 5.3 

Systematyczna analiza parametruE,  przeprowadzona  w oparciu o dane pochodzące w du-

żej części z opisanych tu pomiarów pokazuje, że dla jąder powłoki f7/2 o N  wartość ta jest 

w przybliżeniu stała i wynosi EMeV [ Zdu05].  

Prawidłowość tę odtwarzają również obliczenia na bazie modelu powłokowego [Sto06]. 

Jak pokazują autorzy wymienionych prac,  odległość E jest zdeterminowana wielkością 

przerwy energetycznej pomiędzy sferycznymi powłokami d3/2 i f7/2. Obserwacja ta świadczy 

zatem, że w stanach o maksymalnym uszeregowaniu spinu dochodzi do kompensacji  polary-

zacji rdzenia, wywołanej wzbudzeniem typu cząstka-dziura oraz innych sprzężeń wychodzą-

cych poza schemat średniego pola. 

W cytowanych badaniach teoretycznych wykazano, że różnica energii poziomów o wysyco-

nym spinie- E, zdefiniowana jak wyżej, jest czułym próbnikiem  sprzężenia  spin-orbita w 

potencjale jądrowym.    

Rzeczywiście, E zależy od  pozycji stanów d3/2 (j=l-1/2) i f7/2 (j=l+1/2 )  pochodzących z roz-

szczepienia pod wpływem oddziaływania ls różnych powłok oscylatorowych:  N=2,  i N=3 

(por. rys. 2.2.A).  

W lekkich jądrach f7/2 stany te leżą blisko poziomu Fermiego i jak pokazują wyniki ekspery-

mentu, są selektywnie obsadzane w reakcjach.   

W przeciwieństwie,  komplementarny dla stanu f7/2 poziom  f5/2 (j=l-1/2 ),  znajduje się wysoko 

ponad energią Fermiego, co utrudnia bezpośrednie porównanie w doświadczeniu własności 

obu partnerów rozszczepienia spin-orbita [AfanasjevPRC78]. 



5. OPIS WYNIKÓW 

 

109 
 

Analiza przebiegu różnicy E dla różnych jąder, pozwala na dobranie parametryzacji sprzę-

żenia ls w  ogólnym wyrażeniu na funkcjonał gęstości jądrowej [Zdun05].  

Na rysunku 5.19 zaczerpniętym z pracy [Sto06], uzupełnionym o dane dla 
42,43

Sc  [Chi07],   

pokazano  przebieg  teoretycznych wartości E w odniesieniu do wartości eksperymental-

nych. Dla jąder N   obserwuje się,  że zarówno model powłokowy jak i obliczenia metodą 

samouzgodnionego pola z funkcjonałem gęstości  Skyrme dają konsystentne wyniki i w nie-

wielkim stopniu przeszacowują zmierzone wartości.   Obydwa podejścia zawodzą natomiast 

w przypadku jąder samosprzężonych  N = Z, w których ma miejsce mieszanie  konfiguracji  

T = 1 i T = 0. Efekt ten wiąże się z zagadnieniem łamania symetrii izospinowej w podejściu 

średniego pola, co jest ostatnio wnikliwie analizowane od strony teoretycznej [Sat10].    

 

 

  

 

Rysunek 5.19. Porównanie teoretycznej i eksperymentalnej różnicy energii wzbudzenia stanów wysycających 
pasmo cząstka-dziura i pasmo podstawowe w szeregu jąder powłoki f7/2. Wartości teoretyczne otrzymano 
stosując model powłokowy (SM), oraz metodę średniego pola Skyrme-Hartree-Fock (SHF) z poprawką izo-

spinową ET dla jąder N = Z [Sto06].  
Podświetlone symbole wskazują nuklidy, dla których dane doświadczalne pochodzą z opisywanych w niniej-
szej pracy eksperymentów; wg. [Chi07]. 
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5.2. Badania spektroskopowe stanów o wysokich spinach w jądrach        

powyżej 
56

Ni 

 

Jądra znajdujące się w tablicy nuklidów ponad podwójnie magicznym 
56

Ni, sąsiadujące z 

jądrami f7/2 są również bardzo interesującym obszarem badań strukturalnych.  

Podobnie jak w lżejszych jądrach powłoki f7/2, w obszarze masowym A~60-70 bliskość linii 

N = Z powoduje, że protony i neutrony obsadzają tę samą przestrzeń konfiguracyjną (tak 

zwaną przestrzeń pf ) w skład której wchodzą orbitale o ujemnej parzystości:  p3/2f7/2p1/2.       

Koherentne oddziaływania obu rodzajów nukleonów w przestrzeni pf wzmacniają efekty któ-

re intepretuje się jako kolektywną rotację.  

Dodatkowo, przy wysokiej częstości obrotu, także i tu spodziewany jest wpływ na układ po-

ziomów wysokospinowych oddziaływania proton-neutron sprzężonych do izospinu T=0,       

stabilizujący deformację. 

W przypadku powłoki pf dopuszczalna liczba aktywnych cząstek poza zamkniętym 

rdzeniem jest jednak większa niż w dyskutowanych we wcześniejszych rozdziałach przypad-

kach lekkich jąder f7/2, i pozwala na tworzenie się silniejszych korelacji między nukleonami.  

W nuklidach o zbliżonych  liczbach N i Z, o masach  A~60 obserwuje się więc różnorodne 

przejawy kolektywności budowanej przez sprzęganie ruchu niezależnych cząstek, są to na 

przykład wysycające się pasma rotacyjne czy też liczne pasma superzdeformowane [Afa99, 

Sin02].  

Pasma SD, powstające podobnie jak w jądrach f7/2, w wyniku wzbudzenia rdzenia 

N=Z=28  ulegają dodatkowej  stabilizacji oraz przedłużeniu do wyższych stanów dzięki moż-

liwości obsadzania   przebiegającego w pobliżu orbitala g9/2. W ten sposób spin stanu o mak-

symalnym uszeregowaniu cząstek może sięgać do wartości około 30.     

Z drugiej strony, jądra N ~ Z o masach A~70 charakteryzują się dużą niestabilnością 

kształtu już w pobliżu stanu podstawowego.   

Obliczenia pokazują, że dla jąder z A<70  funkcja falowa stanu podstawowego zawiera głów-

nie sferyczne orbitale f5/2p1/2, podczas gdy dla A>70  pojawia się w niej znaczący udział orbi-

tali z wyższych powłok g9/2d5/2, których energia szybko spada z deformacją.  

W konsekwencji zmiana konfiguracji wzdłuż linii N = Z ~ 35 może prowadzić do przejścia 

fazowego: ze sferycznego do zdeformowanego pola średniego [Has07].  

Zmiany w konfiguracji cząstek, wymuszające ewolucję kształtu jądra, zachodzą także w miarę 

wzbudzania coraz wyższych spinów. Spodziewane jest więc współistnienie w jądrach tego 

obszaru pasm stanów wzbudzonych o różnej deformacji, oraz występowanie tak zwanej 

miękkości , zjawiska które polega na zmianie stopnia kolektywności w trakcie rotacji.     

Nuklidy  położone wokół linii N=Z= (28,40) dają więc znakomitą okazję  do testowa-

nia teoretycznych modeli jądrowych.  

Uzyskane ostatnio wyniki za pomocą modelu powłokowego pozwalają odtworzyć coraz wię-

cej zjawisk obserwowanych w eksperymentach prowadzonych w tym rejonie [Has05, Kan04]. 

Eksperymentalne badanie wzbudzeń o charakterze superdeformacji w rejonie mass 

A~60 jest szczególnie utrudnione faktem, że częstość rotacji jądra związana ze wzbudzeniem  
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SD osiąga tu wartości rzędu  ~2 MeV,  największe z kiedykolwiek obserwowanych  w ba-

daniach doświadczalnych.    

W konsekwencji, bardzo wysokie energie przejść  ulegają wyjątkowo dużemu poszerzeniu 

dopplerowskiemu.  

Okoliczność ta wymaga obligatoryjnego stosowania w doświadczeniach  pomocniczej apara-

tury pomiarowej, współpracującej z detektorami promieniowania , która  pozwala na odtwo-

rzenie prędkości odrzutu jądra i redukcję nadmiernego efektu Dopplera.  Urządzeniem  takim 

jest Detektor Jąder Odrzutu- RFD.    
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5.2.1. Identyfikacja pasm SD w izotopach miedzi 
61,63

Cu 

 

 Badanie wzbudzeń wysokospinowych w jądrach wokół 
64

Z było celem eksperymentu 

przeprowadzonego z użyciem układu detekcyjnego EUROBALL-RFD-EUCLIDES, (por. roz-

dział 3.3.2).  

Zastosowana reakcja: 
56

Fe(
16

O, xp,yn,zprzy energii wiązkiEb = 125 MeVprowadziła 

do kilkunastu jąder końcowych różnych izotopów: Ni, Cu, Zn i Ga.  

W pracy [Dob04] opisano wyniki tego pomiaru polegające na rozwinięciu schematów 

poziomów wysokospinowych w jądrach 
61,63

Cu i 
64

Zn.  

Na rysunku 5.20.A) przedstawiono schemat poziomów jądra 
63

Cu, otrzymany na podstawie 

otrzymanych danych. Oddaje on również cechy charakterystyczne układu stanów wzbudzo-

nych w 
61

Cu, którego analogiczny schemat podano w wyżej cytowanej pracy.  

 

 
A) 

 

 

B) 

 

 
 

 

Rysunek 5.20. A) Układ poziomów w jądrze 63Cu. 
Serie stanów wysokospinowych odpowiadają pasmu 
SD (po lewej) i pasmu dipolowemu (po prawej).    
B) Spadek kolektwności względem idealnego rotora 
w pasmach SD odkrytych w izotopach miedzi: 
61,63Cu; wg. [Dob04]. 
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W 
63

Cu stany o naturalnej-ujemnej parzystości realizowane są w wyniku obsadzania 

cząstkami orbitali pf. Stany o tej naturze zaznaczone są w centrum schematu.   

Poziomy powyżej znanego z wcześniejszych badań stanu yrast J
 

= 9/2
-
 [Muk00] zostały zi-

dentyfikowane po raz pierwszy w tym eksperymencie.  

W przyporządkowaniu spinów pomocne były wyniki obliczeń modelu powłokowego wyko-

nane z użyciem oddziaływań KB3, standardowych dla powłoki pf [Cau94].   

W  
63

Cu, pełne uszeregowanie momentów pędu w ramach konfiguracji 7 cząstek na powłoce 

pf daje stan o spinie  Jmax
 
= 19/2, oraz wyliczonej energii rzędu 10 MeV. W eksperymencie 

obserwowana seria poziomów o ujemnej parzystości kończy się  jednak przy spinie J
 
= 17/2 i 

energii wzbudzenia 7456 keV. 

W jądrze 
64

Zn znane było pasmo rotacyjne o charakterze dipolowym.  Jego charakte-

rystyczną cechą jest występowanie dominujących przejść M1 pomiędzy stanami należącymi 

do obu pasm-partnerów sygnaturowych  [Gal98].   

Pasma tego typu odkryte w cięższych jądrach sferycznych np. ołowiu, wiązane są ze zjawi-

skiem magnetycznej rotacji.  Efekt ten zachodzi przy niewielkiej deformacji powierzchni ją-

dra  o znikomym momencie kwadrupolowym. Sprzężenie prądów wirujących cząstek i dziur, 

przeciwnych rodzajów:  lub,  może wówczas wywoływać rotację wektora wypadkowego 

momentu magnetycznego  wokół wyróżnionej osi, zawierającej moment pędu J jądra  

[Fra01].   

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu znaleziono podobne pasma dipolowe w 

także w jądrach 
61,63

Cu, czego przykładem jest seria poziomów umieszczona po prawej stronie 

schematu 
63

Cu (rys. 5.20.A), ponad stanem J
 

= 13/2
+
.   Podobnie jak w 

64
Zn, struktury te  

odpowiadają  dziurze protonowej w powłoce protonowej f7/2 sprzężonej z neutronem na orbi-

talu g9/2.  

Należy również podkreślić, że w rezultacie analizy danych z omawianego pomiaru, ustalono 

sposób połączenia pasma M1 w  
64

Zn z  niżej leżącymi poziomami. Wynik ten został później 

potwierdzony przez inną grupę, w  dedykowanym eksperymencie [Kar04].  

W obu izotopach miedzi po raz pierwszy zidentyfikowano pasma superzdeformowane, 

oparte na stanie o spinie    J
 

= 25/2
+ 

i sięgające krętu J
 
= 49/2.   

Pasmo SD oraz jego połączenie ze znanymi, niżej leżącymi poziomami pokazane jest po lewej 

stronie  schematu 
63

Cu, na rysunku 5.20.A. 

Wysoka deformacja  > 0.5 związana z obserwowaną sekwencją poziomów wysokospino-

wych została oszacowana na  podstawie analizy kształtu linii ,  metodą przedstawioną w roz-

dziale 4.1.4. A.  

Pasma o charakterze superdeformacji znane są także w jądrze N=Z=29 
58

Cu, oraz w 

sąsiednim  
59

Cu  [Sin02].  

Autorzy serii późniejszych eksperymentów, poświęconych detalicznej spektroskopii  

jądra 
61

Cu, potwierdzili zaproponowany przebieg pasma SD. Ponadto  zidentyfikowali w tym 

jądrze szereg słabszych  pasm rotacyjnych [And08].  
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W pracy tej, na podstawie obliczeń CNS podano konfigurację stanowiącą podstawę superde-

formacji w  
61

Cu. Według tego podejścia, stanowi ją układ dwóch dziur protonowych w rdze-

niu N = Z = 28 oraz trzech cząstek: (1,(2  na powłoce g9/2.  

Pozostałe nukleony zapełniają orbitale pf, a zatem pełne uszeregowanie spinów generuje mak-

symalny moment pędu Jmax = 53/2.  

W 
63

Cu zasadne jest przyjęcie podobnej konfiguracji nukleonów stojącej u podstawy 

odkrytego pasma SD. W tym przypadku wartość uszeregowanego spinu wynosi Jmax= 57/2,  o 

cztery jednostki powyżej spinu  najwyższego poziomu obserwowanego w tej serii.  

 Na rysunku 5.20.B zamieszczono przebiegi energii wzbudzenia poziomów w pasmach 

SD w  
61

Cu i 
63

Cu, wyznaczone względem oszacowania dla idealnego rotora wg. wzoru 5.1.  

Wykresy wskazują na stały spadek stopnia kolektywności w odniesieniu do bryły sztywnej w 

miarę zbliżania się do Jmax, podobnie jak dyskutowano w rozdziale 5.1.6, w przypadku pasm 

rotacyjnych w jądrach f7/2 .  

Wydaje się, że w cięższym izotopie 
63

Cu, gdzie zmiana względnej energii wzbudzenia 

jest znacznie łagodniejsza, pasmo SD zachowuje większą kolektywność w zakresie obserwo-

wanych krętów.  

Zidentyfikowane w eksperymencie struktury stanów w jądrach miedzi   
61,63

Cu świad-

czą, że w nuklidach tych niewielka zmiana w konfiguracji kwazicząstek może prowadzić do 

diametralnie rożnych efektów makroskopowych takich jak superdeformacja czy rotacja ma-

gnetyczna.  

Niestety brak danych na temat stanów w pobliżu Jmax nie pozwala jednoznacznie stwierdzić 

czy, tak jak w lżejszych jądrach powłoki f7/2, efekty te ulegają pełnej kompensacji przy naj-

wyższych dopuszczalnych spinach.     

Zagadnienie to pozostaje wyzwaniem dla eksperymentów spektroskopowych w tym rejonie 

mapy nuklidów.  

  



5. OPIS WYNIKÓW 

 

115 
 

5.2.2. Pasmo o  wysokiej  deformacji, w „miękkim” jądrze 
69

As 

 

  Jądro 
69

As należy do egzotycznych nuklidów położonych po protono-nadmiarowej 

stronie ścieżki stabilności, w pobliżu 
70

Br- jądra o równej liczbie protonów i neutronów: 

N = Z = 35.  

Struktura wysokospinowa jądra 
69

As była wnikliwie badana w reakcjach fuzji-

ewaporacji z użyciem  wydajnych układów pomiarowych takich jak multidetektor 

EUROBALL wraz z detektorami pomocniczymi [Ste04].  

Prace te zaowocowały złożonym schematem poziomów 
69

As. Wyodrębniono tu wiele serii 

przejść, układających się w pasma odpowiadające umiarkowanej deformacji oblate lub prola-

te oraz o symetrii trójosiowej.   

Interpretacja tych wyników  pozostaje jednak w sferze spekulacji, gdyż niedostępne są dane 

na temat czasów życia, z których można by wnioskować o rzeczywistym stopniu deformacji 

jądra.  

Eksperyment, którego celem była spektroskopia  jąder położonych w sąsiedztwie  
70

Br przeprowadzono w laboratorium  LNL [Bed09].  

Detektory GASP i RFD wykorzystano do rejestracji promieniowania  z jądra  
69

As wytwa-

rzanego w reakcji 
40

Ca(
32

S,3p)
69

As, przy energii wiązki 95 MeV.  

Pomimo znacznie mniejszej wydajności tego zestawu detekcyjnego niż instalacji użytej we 

wspomnianym wyżej pomiarze, i tym razem udało się zarejestrować większość poprzednio 

zidentyfikowanych przejść  z 
69

As.  

Wynik ten osiągnięto przez zwiększenie rozdzielczości energetycznej widm  dzięki zastoso-

waniu do wyliczeń poprawki dopplerowskiej informacji o prędkości jąder odrzutu z detektora  

RFD. 

W trakcie analizy danych okazało się, że w 
69

As pasmo rotacyjne zbudowane na kon-

figuracji z trzema niesparowanymi cząstkami na orbitalu g9/2: (g9/2)
1
 (g9/2)

2
, których rzuty 

momentu pędu  składają się na  K
 

=25/2
+ 

[Ste04],  jako jedyne w tym jądrze  wykazuje 

efekt poszerzenia linii widmowych dla serii rozładowujących je przejść .  

Efekt ten pokazany jest na rysunku 5.21.  

 Dokładniejsza analiza kształtu tych linii metodą opisaną w rozdziale 4.1.4, prowadzi 

do wniosku, że rozpad stanów w paśmie zachodzi przeważnie wewnątrz tarczy z R < 0.1, co 

oznacza ich bardzo krótkie czasy życia:    < 50 fs.     

Wydłużenie jądra odpowiadające wyznaczonemu zakresowi   wynosi:   > 0.5.  

Wynik ten zdaje się potwierdzać przypuszczenie oparte na przesłankach teoretycz-

nych, że pasmo K
 

= 25/2
+ 

 w  
69

As  przy wysokich spinach nabiera charakteru superzdefor-

mowanego [Bru00]. 

W obszarze nuklidów A~70,  znane pasma SD wymagają dodatkowej polaryzacji 

rdzenia poprzez wytworzenie dziury w zamkniętej powłoce f7/2, o czym pisano w poprzednim 

rozdziale.  Przypadek taki ma miejsce również w sąsiednim jądrze 
68

Ge [War01].   



5. OPIS WYNIKÓW 

 

116 
 

Autorzy pracy [Ste04] na bazie obliczeń CNS argumentują, że w  
69

As  taka konfiguracja rze-

czywiście może prowadzić do pasma SD, ale opartego na stanie o wyższej energii wzbudzenia 

i większym spinie. Obserwowanej strukturze  z K
 
= 25/2

+ 
  przypisują  zatem znacznie niższą 

deformacje   < 0.3, której  dodatkowo towarzyszy duży wkład niekolektywnej rotacji: 

 = 30.  

Również wyniki obliczeń modelu powłokowego w przestrzeni ograniczonej tylko do powłok 

pf i g9/2 wydają się odtwarzać sekwencję poziomów rozwijającą się powyżej stanu    J
 

= 25/2
+
  

[Has05a]. 

Uzyskane wyników eksperymentalne podważają jednak  tę interpretację.   

Wysoka deformacja obserwowana w 
69

As wzdłuż pasma K
 

= 25/2
+
, już

 
przy spinie 

J
 

= 33/2
+
,
  
może świadczyć o przyśpieszonym przecięciu tej struktury  z pasmem SD związa-

nym ze wzbudzeniem rdzenia 
56

Ni.          

Przykład spektroskopii jądra 
69

As  pokazuje, że precyzyjne dane na temat czasów ży-

cia stanów  wykazujących strukturę pasm rotacyjnych mają kluczowe znaczenie w klasyfika-

cji i określeniu genezy licznych współistniejących w tym jądrze struktur.  

Bez tej informacji interpretacja teoretyczna wyników eksperymentalnych nie prowadzi do 

jednoznacznej konkluzji.         

 

Rysunek 5.21. Widma koincydencyjne --jądro odrzutu, bramkowane przejściami z  69As, zmierzone pod 
różnymi kątami,  za pomocą układu detektorów GASP-RFD.  

Po lewej,  położenie na schemacie poziomów 69As pasma K =25/2+ (SD); wg.  [Ste04].  
Energie przejść wyróżnionych gwiazdkami zaznaczono w widmach.  
Dopasowanie obliczonego kształtu  poszerzonej linii (w ramce) pozwala oszacować czas życia poziomu 

J =33/2+,  <50 fs. Zaznaczone na widmie wąskie linie odpowiadają przejściom ze stanów w 69As o dłuższym 

czasie ; wg.[Bed09a]. 
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5.3. Badania struktury jąder z obszaru pf, bogatych w neutrony, z użyciem 

RIB  

 

Jak pokazano wcześniej, użycie wiązek radioaktywnych (RIB) daje możliwość dojścia 

do jąder odległych od ścieżki stabilności, trudnych do osiągnięcia tradycyjnymi sposobami z 

wiązkami jonów  trwałych izotopów.  

Wykorzystanie metod spektroskopowych takich jak wzbudzenie kulombowskie   pocisku, 

przy energiach kinetycznych rzędu Eb = 100A MeV, pozwala selektywnie obsadzać stany o 

niskich spinach, i badać  ich własności takie jak energia wzbudzenia i zredukowane prawdo-

podobieństwo przejścia B(E2).  

Zgodnie z empiryczną regułą Grodzinsa wywiedzioną na podstawie kompleksowej 

analizy tabeli nuklidów, w jądrach parzysto-parzystych energia wzbudzenia stanu J
 

= 2
+
  jest 

w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do wartości B(E2) [Ram01].        

Silnie związane jądra magiczne z wysoko leżącym poziomem  J
 

= 2
+
  charakteryzują się za-

tem  niewielką wartością B(E2). W jądrach tych nasilenie przejść E2,  rzędu jednostki We-

isskopfa,  świadczy zarazem o jednocząstkowej naturze stanu J
 

= 2
+
.       

W miarę oddalania się N i Z od liczb magicznych poziom J
 

= 2
+
 w jądrze obniża się.  

W funkcji falowej tego stanu pojawia się mieszanie konfiguracji, czego czułym próbnikiem 

jest  doświadczalna wartość B(E2).  Z kolei, w   jądrach zdeformowanych prawdopodobień-

stwo B(E2) zdaje sprawę z amplitudy koherentnych drgań kwadrupolowych powierzchni, co 

pozwala na wnioskowanie o  stopniu deformacji .  

Szczególnie ciekawy aspekt ma analiza zamian strukturalnych w funkcji falowej stanu 

J
 

= 2
+
 w neutrono-nadmiarowych izotopach pierwiastków leżących pomiędzy wapniem i 

niklem.  Wraz ze wzrostem liczby neutronów powyżej N = 28, przewiduje się osłabienie 

sprzężenia spin-orbita, spowodowane rozmyciem potencjału na powierzchni jądra, a nawet 

przy dużym nadmiarze neutronów, przywrócenie struktury energetycznej  potencjału oscyla-

tora harmonicznego z zamkniętą powłoką  pf przy N = 40 [Gra07].  

Efekt ten powinien skutkować zbliżeniem poziomów neutronowych  p3/2 i p1/2, realizowanych 

w sprzężeniu ls: l+1/2 i  l-1/2. W konsekwencji, w jądrach tego obszaru, spodziewane jest 

wystąpienie pośredniej przerwy energetycznej przy N = 34, oddzielającej podpowłoki p3/2p1/2   

 

 
 

 

 

Rysunek 5.22. Przebieg energii wzbudzenia stanu 

J = 2+ oraz  nasilenia przejścia  B(E2,2+0+) w 
izotopach wapnia. Zaznaczono wartości N odpowia-
dające zamknięciu powłok neutronowych;   
wg. [Gra01]. 
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i f5/2 [Gra01]. Rysunek 5.22 przedstawia przebieg znanych z doświadczenia wartości energii 

wzbudzenia i prawdopodobieństw przejść B(E2) dla stanów J
 

= 2
+ 

w izotopach wapnia boga-

tych w neutrony.  

W podwójnie magicznych 
40,48

Ca wysoki poziom stanu 2
+
 koreluje się z niewielka wartością 

B(E2). Widoczne jest także podniesienie energii stanu wzbudzonego
 
 w 

52
Ca, co może zapo-

wiadać  kolejne zamknięcie powłoki neutronowej przy N =32 lub N =34 [Gra01].    

Z drugiej jednak strony, w izotopach pierwiastków bogatych w neutrony lezących po-

wyżej 
48

Ca oczekuje się szczególnie silnego  oddziaływania  tensorowego pomiędzy protona-

mi obsadzającymi powłokę f7/2,  a  neutronami  f5/2, oraz w mniejszym stopniu  p1/2 [Gra04]. 

Oznacza to względne obniżenie poziomu f5/2 co może niwelować przerwę energetyczną przy 

N = 34, przewidywaną w 
54

Ca.     

Ewolucja  neutronowych liczb magicznych dla N>28, zależnie od liczby protonów na 

powłoce f7/2 jest przedmiotem intensywnych dociekań teoretycznych i badań doświadczalnych 

na wiązkach RIB [Gra01].      
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5.3.1. Pomiar nasilenia przejść B(E2) we wzbudzeniu kulombowskim 
54-58

Cr 

 

 Układ eksperymentalny RISING wykorzystano do przeprowadzenia serii trzech po-

miarów wzbudzenia kulombowskiego w jądrach: 
54

Cr, 
56

Cr i 
58

Cr zawierających  odpowied-

nio N = 30,32,34 neutrony  [Bur05, Bur05a].  

Wiązki RIB neutrono-nadmiarowych izotopów chromu uzyskano w wyniku rozbicia na tarczy 
9
Be pocisków 

86
Kr, przyspieszonych do energii 460A MeV.  

Jak opisano w rozdziale 4.3.1, separator FRS służył do izolacji fragmentów  o określo-

nej masie i ładunku.  Wtórna wiązka RIB o energii Eb = 136A MeV padała na tarczę 
197

Au o 

grubości 1g/cm
2
 ulegając w niej nieelastycznemu rozproszeniu.  

Pociski opuszczały  tarczę z energią  około 100A MeV  i trafiały w odległą o 1.4 m matrycę 

detektorów E-E CATE, która służyła do selekcji kąta rozproszenia i identyfikacji ładunku 

jonów.  

Zespół detektorów CLUSTER rejestrował natychmiastowe promieniowanie emitowane ze 

wzbudzonych w oddziaływaniu z tarczą jąder.   

Informacja o prędkości i trajektorii pocisków pochodziła z równoczesnego pomiaru czasu 

przelotu wiązki wtórnej w detektorach scyntylacyjnych, danych o jej pozycji w komorach 

drutowych, oraz miejsca zatrzymania jonu w teleskopie CATE. Według tych parametrów sko-

rygowanych na średnią stratę energii w tarczy, dla każdego przypadku określano poprawkę 

dopplerowską energii mierzonego promieniowania .   

Więcej szczegółów technicznych pomiaru widm  na wiązce RIB  przedstawiono w rozdziale 

4.3.1.     

Widma na rysunku 5.23 pokazują pozycje pików dla przejść 2
+
0

+
 zmierzonych w 

badanych jądrach.  

Centroidy linii E = 835, 1007 i 880 keV dobrze zgadzają się z wartościami literaturowymi 

 

Rysunek 5.23. Widma promieniowania , poprawione na efekt Dopplera, zmierzone w eksperymentach 

wzbudzenia Kulombowskiego dla jąder: 54Cr, 56Cr i 58Cr na tarczy 197Au, przy energii pocisku Eb=100A MeV, z 
użyciem układu pomiarowego RISING. Zaznaczono linie emitowane w rozpadzie stanu wzbudzonego: 

2+0+;  wg. [Bur05]. 
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dla:   
54

Cr, 
56

Cr i 
58

Cr [ENDSF]. 

Głównym zamierzeniem pomiaru było ustalenie wartości zredukowanych prawdopo-

dobieństw przejść  B(E2), nieznanych do tej pory dla izotopów chromu cięższych od 
54

Cr. 

Jak dyskutowano w rozdziale 4.3.2, wyznaczenie B(E2) w eksperymentach wzbudzenia ku-

lombowskiego, w przypadku jąder o stosunkowo niskiej liczbie atomowej Z = 24,  obarczone 

jest niepewnością związaną z trudnym do ilościowego oszacowania przyczynkiem od oddzia-

ływania jądrowego.   

Eksperymentalne prawdopodobieństwa przejść B(E2) określono więc  metodą nieza-

leżną od modelu, względem wartości znanej dla 
54

Cr:  B(E2,
54

Cr) = 14.6(0.6) j.W. [ENDSF]
 
, 

posługując się proporcją: 

 
 5.4 

gdzie I jest zmierzoną intensywnością linii, a N liczbą wszystkich rozproszonych pocisków. 

Otrzymane w ten sposób wartości B(E2) wynoszą:  B(E2,
56

Cr)=8.7(3.0) j.W. i 

B(E2,
58

Cr)=14.8(4.2) j.W. Ze względu na niewielką intensywność rejestrowanych przejść 

wartości te obarczone są wysokim błędem, jednak wyraźnie oddają tendencje obniżenia  

B(E2) dla 
56

Cr. Obserwacja ta idzie w parze z większą niż w sąsiednich izotopach chromu 

energią wzbudzenia stanu J
 

= 2
+
 w 

56
Cr .   

 

 

5.3.2. Anomalia B(E2) w  
56

Cr 

 

Systematykę energii wzbudzenia stanu  J
 

= 2
+ 

oraz
 
zredukowanych prawdopodo-

bieństw przejść B(E2,2+ 0+) w neutrono-nadmiarowych izotopach chromu pokazuje rysunek 

5.24.  Na wykresach wyraźnie widać ewolucję od silnie zdeformowanego jądra N = Z = 24 
48

Cr do pół-magicznego  
52

Cr, przejawiającą się  wzmocnieniem Eex i minimum B(E2), przy 

N=28.   

Nowe dane wskazują na niewielki wzrost energii wzbudzenia i znaczne obniżenie nasilenia 

przejścia także dla 
56

Cr. Świadczyć to może, że w łańcuchu izotopowym chromu zamknięcie 

podpowłoki zachodzi dla N=32, przy zapełnionym orbitalu p3/2.   Do podobnej konkluzji pro-

wadzą także wyniki doświadczeń nad izotonicznymi jądrami tytanu o liczbie neutronów 

N=30,32,34 [Din05]. 

 

Na rysunku naniesiono wyniki obliczeń modelu powłokowego, z oddziaływaniami dla 

powłoki pf: empirycznymi GXPF1 i efektywnymi KB3G. Linią ciągłą zobrazowano modyfi-

kację GXPF1A pozwalającą na dokładne odtworzenie energii wzbudzenia stanu 2
+
 dla izoto-

pów Cr z  N = 24-34 [Bur05a]. 

 Żaden z  zestawów nie pozwala jednakże na odtworzenie znacznego obniżenia B(E2) obser-

wowanego dla 
56

Cr.  
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Eksperymentalna wartość  B(E2) została poddana weryfikacji w pomiarze czasu życia 

z wykorzystaniem stabilnej wiązki jonów [Sei11].  

Wynik tego eksperymentu znacznie zawęża błąd poprzedniego oszacowania i potwierdza za-

razem, że w 
56

Cr wielkość B(E2) = 11.33(31) j.W, wyraźnie odbiega od  przewidywań mode-

lowych.  

W rozważaniach nad strukturą neutrono-nadmiarowych   jąder Cr trzeba wspomnieć, 

że uzyskane ostatnio dane z eksperymentów na wiązkach RIB, dla szeregu izotopów aż do 
64

Cr,   pozwoliły ustalić dalszy spadek energii wzbudzenia stanu   J
 

= 2
+ 

[Aoi09, Gad10]. 

Autorzy tych prac nie zdołali niestety określić wartości prawdopodobieństw  B(E2) powyżej 
58

Cr.   W świetle tych wyników stwierdzono, że najcięższe z poznanych izotopów chromu, w 

pobliżu hipotetycznego zamknięcia powłoki oscylatorowej N = 40, mogą wykazywać defor-

mację związaną z obsadzaniem orbitalu intruzyjnego g9/2,  

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 5.24. Przebieg energii wzbudzenia stanu 

J = 2+ oraz  nasilenia przejścia  B(E2,2+0+) w 
izotopach chromu bogatych w neutrony.  
Kwadratami zaznaczono wartości dla 56Cr i 58Cr 
uzyskane z opisanych pomiarów, pozostałe punkty 
doświadczalne pochodzą z danych literaturowych 
[ENSDF]. 
Liniami połączono wartości teoretyczne  modelu 
powłokowego z różnymi wariantami oddziaływań 
efektywnych; wg.  [Bur05a].  
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6. PODSUMOWANIE 

 

W pracy autor przedstawił wyniki swoich doświadczeń w dziedzinie spektroskopii  

uprawianej na wiązkach stabilnych i radioaktywnych jonów.  

Opisane eksperymenty wymagały szczególnej dbałości o zachowanie wysokiej czuło-

ści na rejestrowane promieniowanie , emitowane w wyniku  procesów jądrowych zachodzą-

cych z niskim przekrojem czynnym i obarczonych przeważającym tłem.  

Efekt ten osiągnięto poprzez wykorzystanie najbardziej wydajnych zespołów detektorów 

germanowych takich jak układy wielolicznikowe EUROBALL i GASP.  

Systemy te współpracowały z detektorami dodatkowymi jak Detektor Jąder Odrzutu- RFD  

czy też detektorami lekkich cząstek EUCLIDES i NEUTRONWALL, które umożliwiają selek-

cję słabego kanału reakcji.   

W reakcjach kolizji wiązka-tarcza zachodzących z dużym przekazem pędu, stosowano 

poprawkę dopplerowską wykorzystując możliwość bezpośredniego pomiaru w RFD wektora 

prędkości odrzutu jąder emitujących promieniowanie w locie. Dzięki temu, uzyskano kilku-

krotną poprawę energetycznej zdolności rozdzielczej w rejestrowanych widmach , a także 

znacznie obniżono limit detekcji. 

Pomiar prędkości jąder odrzutu umożliwił opracowanie nowego sposobu determinacji krót-

kich czasów życia stanów jądrowych, opartego na analizie kształtu linii .  Metodę tą zilu-

strowano przykładami pomiaru czasów życia w szybko rotujących jądrach o masach A~45 

oraz w gałęzi SD rozpadu stanów wysokospinowych w jądrze 
69

As.      

Na zaprezentowanych przykładach wykazano, że jednoczesna rejestracja promieniowania i 

jąder odrzutu zwiększa czułość pomiaru na efekty takie jak: rozkład kątowy i polaryzacja 

fotonów związane z orientacją spinu wzbudzonych jąder, powstających w reakcji.   

Rejestracja promieniowania  emitowanego w reakcjach prowadzących do ciężkich 

nuklidów jest zwykle zaburzona  silnym tłem pochodzącym od dominujących procesów roz-

szczepienia. Również i w tych przypadkach selekcja wolniejszych rezyduów ewaporacji w 

RFD pozwala na całkowitą redukcję tych niechcianych przypadków, co pokazano w toku 

pracy.    

W przypadku pomiarów na  wiązkach radioaktywnych, w ramach programu RISING, 

konieczne było stosowanie kompleksowej analizy pozwalającej korelować mierzone promie-

niowanie  z otrzymanymi metodą fragmentacji relatywistycznymi pociskami padającymi na 

tarczę,  a także produktami zachodzącej reakcji jądrowej.          

Wydajna rejestracja dyskretnych przejść  ginących w olbrzymim tle wywołanym od-

działywaniem radioaktywnej wiązki z otoczeniem  wymagała ponadto opracowania metody 

odrzucania nieprawidłowych sygnałów blokujących sprawny odczyt danych.      

W eksperymentach z szybkimi wiązkami RIB, aby móc mierzyć widma  z zadawalającą roz-

dzielczością wymagane było stosowanie poprawki dopplerowskiej niezależnie dla każdego 

przypadku. W pracy zaprezentowano sposób optymalnej analizy danych prowadzący do uzy-

skania widm   o najlepszej możliwej jakości.  

Wzbudzanie kulombowskie wiązek radioaktywnych przy wysokich energiach jest 

podstawowym narzędziem do badań spektroskopowych silnie neutrono-nadmiarowych nukli-
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dów. Umożliwia określenie prawdopodobieństwa emisji promieniowania B(E2) na podstawie 

pomiaru przekroju czynnego na oddziaływanie elektromagnetyczne pocisku z tarczą.  

W eksperymentach tych niezmiernie ważne jest jednakże odfiltrowanie innych procesów 

nieelastycznych fałszujących uzyskane wyniki. Jest to szczególnie istotne w badaniach spek-

troskopowych lekkich, zdeformowanych jader, które łatwo ulegają wzbudzeniu także przez 

oddziaływanie jądrowe.   

W tym kontekście, w pracy poddano analizie możliwość wykorzystania w pomiarach infor-

macji o rozkładach kątowych promieniowania  specyficznych dla reakcji wzbudzenia ku-

lombowskiego. Uzyskane wyniki pokazują skuteczność zaproponowanej metody.  

Pokazano także sposób określenia czasu życia stanu wzbudzonego w egzotycznym ją-

drze 
36

K,  wytwarzanym w reakcji fragmentacji  radioaktywnej wiązki o energii relatywi-

stycznej.  Także w tym przypadku posłużono się analizą przesunięcia dopplerowskiego pro-

mieniowania  emitowanego w locie. 

Dzięki zastosowaniu rozwiniętych przez autora wyrafinowanych technik doświadczal-

nych uzyskano znaczące dane w spektroskopii jąder powłoki f7/2.  

Struktura stanów wzbudzonych w tych nuklidach, choć zgłębiana od dziesięcioleci, wciąż 

odkrywa nowe interesujące obszary badań, które wymagają zaawansowanych instrumentów 

doświadczalnych.  

W pracy podsumowano wyniki eksperymentów dotyczących wzbudzeń wysokospi-

nowych jąder znajdujących  się w najbliższej okolicy podwójnie magicznego rdzenia 
 40

Ca.  

Doświadczalnie pokazano, że silna kolektywność w tych nuklidach, budowana na niektórych 

konfiguracjach typu cząstka-dziura,  zanika przy najwyższych wartościach momentu pędu. 

Wnioski te poparto zmierzonymi wartościami czasów życia stanów o spinach wysycających 

pasma rotacyjne. Pomiary te dostarczyły także doświadczalnego dowodu zaniku deformacji 

kwadrupolowej powyżej stanu o pełnym uszeregowaniu spinów w jądrze 
45

Sc.  

Na przykładzie 
45

Ti, leżącego w sąsiedztwie jądra  
46

V o N=Z=23,  pokazano wpływ korelacji 

par proton-neutron sprzężonych do izospinu T=0, na  stabilizację deformacji rdzenia obser-

wowanej przy wysokich spinach.    

Przedstawiono wyniki pionierskich badań struktury stanów o nienaturalnej parzystości 

w jądrach zwierciadlanych o masach A = 45 - 
45

Ti i 
45

V.  Rezultaty dowodzą, że we wzbudze-

niu zamkniętego rdzenia N=Z=20 pozostaje w pełni zachowana symetria ładunkowa.  

  Przedstawiono przykłady badań eksperymentalnych wzbudzeń wysokospinowych w 

izotopach miedzi 
61,63

Cu, w których zidentyfikowano pasma rotacyjne typu SD współistnieją-

ce z niekolektywną rotacją magnetyczną.  

W jądrze o niestabilnym kształcie- 
69

As, przeprowadzona  analiza czasów życia sta-

nów  wysokospinowych, udokumentowała występowanie wysokiej  deformacji, związanej ze 

sprzężeniem dziury w magicznym rdzeniu 
56

Ni z cząstkami g9/2. Wyniki doświadczalne wska-

zują, że w 
69

As konfiguracja ta może generować superdeformację przy spinach znacznie niż-

szych niż się oczekuje.     

Zaprezentowano rezultaty pomiarów prowadzonych na wiązkach radioaktywnych, ma-

jących na celu wyjaśnienie ewolucji struktury powłokowej neutrono-nadmiarowych izotopów 

chromu. Uzyskane wartości prawdopodobieństw przejść B(E2) stanów wzbudzonych J

 = 2

+
 

w 
54-58

Cr 
 
świadczą o zamknięciu powłoki neutronowej przy N = 32.    
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Otrzymane wyniki skonfrontowano z  obliczeniami teoretycznymi. Model powłokowy 

stosowany w rozszerzonej przestrzeni sdpf  z oddziaływaniami efektywnymi,  pozwala wier-

nie odtwarzać własności jąder f7/2 w pełnym zakresie spinów osiągalnych dla wielocząstkowej 

konfiguracji, aż po zakończenie pasm rotacyjnych. 

Model ten  zawodzi jednak przy opisie struktury stanów wzbudzonych w jądrach dale-

kich od ścieżki stabilności.  

Do tej pory nie jest także dostępny konsystentny opis, w ramach modelu powłokowego, sta-

nów związanych z wysoką deformacją obserwowaną w niektórych jądrach powłoki pf, o ma-

sach A = 60-70. 

W ramach tematyki poruszonej w pracy, wciąż istnieje szereg zagadnień  wymagają-

cych dalszego zgłębienia. Dotyczą one między innymi: wciąż otwartej kwesti zaniku defor-

macji związanej z pasmami o charakterze SD, (na przykład kontrowersyjnych wyników suge-

rujących wzrost Q0 w 
40

Ca [Chi03]), roli sprzężenia T = 0  w stabilizacji deformacji  rdzenia 

w pobliżu jąder  N = Z, czy też pomiarów ewolucji deformacji i określenia własności stanów 

o uszeregowanym spinie w jądrach pf o masach  A = 60-70.  

Badania z wiązkami radioaktywnymi koncentrują się z kolei na poszukiwaniu neutrono-

nadmiarowych jąder o silnej deformacji w stanie podstawowym i lokalizacji tak zwanych. 

wysp inwersji przewidywanych wokół 
34

Mg [War90] i 
64

Cr [Len10].     

Uzyskane w toku prezentowanych badań wyniki stanowią ważny materiał wykorzy-

stany w eksperymentalnych i teoretycznych   pracach  innych grup badawczych. W rozprawie 

nawiązano do ciekawych doświadczeń  prowadzonych ostatnio metodami spektroskopii lase-

rowej, których celem było ustaleniem rzeczywistej  deformacji stanu podstawowego oraz ni-

skoleżącego izomeru kształtu w 
45

Sc.  Eksperymenty te, zainspirowane opisanymi tu pracami 

spektroskopowymi, w pełni potwierdziły hipotezę o współistnieniu deformacji prolate i obla-

te w pobliżu stanu podstawowego w 
45

Sc [Avg11].   

Zebrane dane na temat struktury poziomów wysycających pasma rotacyjne oparte na konfigu-

racjach o przeciwnych parzystościach, w szeregu jąder powłoki f7/2 z N  Z, są z kolei bazą 

dociekań teoretycznych nad rolą oddziaływania spin-orbita w rozwijanej teorii funkcjonałów 

jądrowych [Sat10].  

Opracowana metodyka wykonania pomiarów promieniowania   w eksperymentach z 

szybkimi wiązkami radioaktywnymi, pomaga w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aktu-

alnie działających układów detekcyjnych RISING-PRESPEC  w GSI [Wol11].  

Opisane metody znajdą także zastosowanie w przyszłych eksperymentach z użyciem na wiąz-

kach RIB systemów detekcji promieniowania  najnowszej generacji-AGATA [Akk12].  

Na bazie zdobytego doświadczenia, grupa z IFJ PAN przygotowuje urządzenia po-

mocnicze do pomiaru jąder odrzutu, zintegrowane  z instalacjami doświadczalnymi  na wiąz-

kach radioaktywnych: SPIRAL2-GANIL, we Francji BIGRIPS-RIKEN, w Japonii,  HISPEC-

FAIR, w Niemczech, a także jako element układów pomiarowych dla wiązek stabilnych o 

wysokich natężeniach jak GALILEO, we Włoszech.         
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Praca dokumentuje kilkuletni cykl badań eksperymentalnych prowadzonych przeze 

mnie w wielu zagranicznych laboratoriach.   Dostęp do najnowocześniejszych urządzeń po-

miarowych nie byłby możliwy gdyby nie wysoki, międzynarodowy prestiż środowiska krakow-

skich fizyków jądrowych z IFJ PAN. Pozycję tę przez kilka ostatnich dekad budowali profeso-

rowie: Jan Styczeń, Rafał Broda, Adam Maj i Bogdan Fornal, którzy w wizjonerski sposób 

koordynowali pracę naszego zespołu badawczego.     

Fascynacja fizyką, pasja poznawcza i, pomimo upływu czasu, wciąż młodzieńcza we-

rwa w pracy naukowej profesora Stycznia były dla mnie drogowskazem pomagającym prze-

brnąć przez trudne początki kariery fizyka jądrowego i nadal stanowią inspirację oraz wzór 

do naśladowania.  

Moja dotychczasowa działalność naukowa nie byłaby możliwa gdyby nie „instytucjo-

nalne”, lecz także koleżeńskie wsparcie profesora Maja, który zawsze wykazywał duże zainte-

resowanie i zrozumienie zagadnień, nad którymi pracuję.  Często potrafił także wskazać ślepe 

zaułki, doradzić właściwe rozwiązanie i zaproponować efektywniejsze działania. 

Dyskusje z profesorem Fornalem pomogły dostrzec różne, często ukryte aspekty pro-

wadzonych prac, głębiej wniknąć w meritum rozważanych problemów, pozwoliły na określe-

nie ich szerszej perspektywy i planowanie dalszych badań naukowych.       

Osiągnięcie opisanych wyników nie byłoby możliwe bez zespołowego wysiłku koleża-

nek i kolegów z Zakładu Struktury Jądra Atomowego IFJ PAN. Szczególne podziękowania 

nalezą się doktorowi Witkowi Męczyńskiemu, światowej klasy ekspertowi w dziedzinie instru-

mentacji badań jądrowych.  Jego zaangażowanie w projektowanie i budowę aparatury po-

miarowej, zwłaszcza Detektora Jąder Odrzutu, oraz dydaktyczne podejście do prowadzenia 

eksperymentów bardzo ułatwiło mi, przynajmniej częściowe opanowanie tej trudnej domeny.       

Wyrażam wdzięczność inżynierowi Mirkowi Zięblińskiemu za tytaniczną pracę nad elektroni-

ką  detektora RFD i cierpliwość, którą zawsze wykazywał podczas nieprzespanych nocy spę-

dzonych przy ustawianiu eksperymentów. 

Dziękuję doktorom: Marysi Kmiecik, Kasi Mazurek, Jurkowi Gręboszowi i Kazkowi Zuberowi 

oraz  magistrom: Magdzie Matejskiej-Mindzie, Michałowi Ciemale i Szymonowi Myalskiemu 

za pomoc w prowadzeniu doświadczeń oraz w analizie zebranych danych. 

Dziękuję także kolegom reprezentującym współpracujące grupy z krajowych i zagra-

nicznych ośrodków, są to między innymi:  Grzegorz Jaworski i Marcin Palacz z ŚLCJ w War-

szawie, Dominique Curien, Jerzyk   Dudek,  Jean-Claude Merdinger,  Frédéric Nowacki i 

śp. Jean-Pierre Vivien  z IPHC w Strasburgu, Hans-Jürgen Wollersheim i Jürgen Gerl z GSI 

w Darmstadt,  Giacomo de Angelis i Calin Ur  z LNL w Legnaro.   

Przygotowanie aparatury, wykonanie pomiarów, ich analiza i wreszcie opracowanie 

wyników wymagało mojej stałej obecności w różnych międzynarodowych ośrodkach badaw-

czych. Miało to kolosalny wpływ na życie mojej rodziny, towarzyszącej mi  w wieloletnich 

pobytach za granicą. Dziękuję mojej żonie Bernardzie i dzieciom: Maciejowi i Zosi za zgodne 

wytrwanie w tych zmiennych warunkach,  na obczyźnie. Podziwiam także ich wyrozumiałość i 

cierpliwość w trakcie procesu powstawania tej pracy, co łączyło się z moją ograniczoną 

obecnością (ciałem i duchem) w życiu rodzinnym. 

Na koniec pragnę wspomnieć nieodżałowaną  śp. Małgosię Lach, która mimo ciężkiej 

choroby wspierała sercem, duchem, a przede wszystkim głęboką wiedzą, prowadzone ekspe-

rymenty i do ostatnich chwil uczestniczyła w analizie danych.    

 Niniejszą pracę dedykuję jej pamięci. 
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