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Abstract
This work entitled ”Properties of nuclei and nuclear reaction mechanisms studied with Giant

Dipole Resonance” is the PhD thesis of Maria Kmiecik written under supervision of dr hab. Adam
Maj. The subject was realized by investigation of the compound nucleus decay via Giant Dipole
Resonance (GDR) measurements.

The possible existence of the ”entrance channel effect” was searched in two, differing in sym-
metry, reactions leading to 170W� nucleus. For this nucleus was measured also the GDR -decay.
The dependence of the GDR parameters on nuclear temperature and spin was studied for the GDR
built in 147Eu�. The experimental data were obtained from measurements performed using the HEC-
TOR array coupled with germanium detector systems (NORDBALL, PEX).

The influence of the entrance channel on the compound nucleus formation was investigated
for 48Ti+122Te and 60Ni+110Pd reactions. Beam energies were chosen in order to match excitation
energies and angular momenta of created compound nucleus 170W. Numbers of neutrons emitted
in xn,  xn and � xn nucleus decay channels were measured for both reactions. For more symmetric
reaction and larger angular momenta, less neutrons in � xn channel were observed. Additionally,
the measured energy of �-particles emitted in such reaction was larger. Obtained results suggest
a pre-equilibrium emission of �-paricles at high spins in the case of symmetric reaction. Such process
changes the excitation energy and the angular momentum of the compound nucleus so it differs from
the one formed in asymmetric reaction. Therefore, here is no violation of the Bohr’s independence
hypothesis.

The properties of the compound nucleus 147Eu produced at temperatures 1.2–1.4 MeV and spins
35–50 } were studied also with the GDR. The GDR energy, strength and width were obtained from
the fit the CASCADE code data to the experimental results. Of special importance is the GDR
width which containes information about the deformation of the nucleus. Its value was obtained
by describing GDR with one Lorentzian function. An analysis with two functions provided the de-
formation parameter of the nucleus. Both the GDR width and the deformation parameter increase
with spin. This behaviour is well described with the theoretical thermal shape fluctuation model.
According to the predictions, the growth of the GDR width is caused by the increase of the nuclear
deformation.

The GDR -spectra measured in coincidence with discrete transitions in the nuclei 142Eu, 143Eu
and 144Eu were analysed with the Monte Carlo version of the CASCADE code. The GDR parameters
were obtained from fit of calculated spectra to the experimental data. The values gained were similar
to the results received for not gated data. This type of analysis allows to probe different spin regions.
It resulted in estimates of the moment of inertia for 144Eu, in comparison to 143Eu. Smaller by 12%
the moment of inertia for 144Eu reflects that this nucleus might not be superdeformed contrary to
143Eu and 142Eu.

The GDR built on superdeformed states in 143Eu nucleus was also measured. The low energy

component of such GDR was seen for the first time. This observation confirms hypothesis saying

that superdeformed bands are fed by the GDR.
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Rozdział 1

Wstęp

Badania fizyki jądrowej niskich energii koncentrują się głównie na dwóch dziedzinach.
Jedna z nich dotyczy mechanizmów reakcji jądrowych, druga natomiast zajmuje się po-
miarem własności jąder powstałych w wyniku tych procesów. Do reakcji zachodzących po-
między jądrami atomowymi należą między innymi rozproszenie elastyczne i nieelastyczne,
transfer nukleonów, wzbudzenie kulombowskie, szybkie rozszczepienie oraz reakcja z utwo-
rzeniem jądra złożonego, rozpadającego się poprzez emisję cząstek lub rozszczepienie.
Procesy tworzenia i rozpadu jądra złożonego są, zgodnie z założeniami teorii Boh-

ra [Boh36], traktowane niezależnie od siebie. Własności jądra złożonego zależą tylko od
energii wzbudzenia i krętu posiadanych przez to jądro, a dla takich samych wartości tych
parametrów proces jego rozpadu przebiega tak samo. Zasadę tę, zwaną hipotezą nieza-
leżności Bohra, potwierdza zdecydowana większość eksperymentów. Różnice obserwowane
w pomiarach rozpadu jądra złożonego wynikały jedynie – na przykład – z różnych roz-
kładów krętu tworzonego jądra. Jednakże w kilku przeprowadzonych pomiarach [Kuh83,
Ruc86] zauważono, że krotności neutronów i kwantów  pochodzących z rozpadu jądra
złożonego, powstającego w wyniku reakcji różniących się symetrią w kanale wejściowym
(tzn. w zależności od tego, czy jądro tworzone było w reakcji lekkiego jądra pocisku z cięż-
kim jądrem tarczy, czy zachodziła ona pomiędzy dwoma ciężkimi jądrami), są różne. Efekt
ten został nazwany efektem kanału wejściowego i był interpretowany jako sprzeczny z hi-
potezą Bohra. Podobne efekty obserwowano później w badaniach gigantycznego rezonansu
dipolowego [Tho95a, Tho95b, Zel95], choć nie interpretowano ich jako efektów podważają-
cych hipotezę Bohra.
Wzbudzone jądro złożone może na każdym z etapów procesu rozpadu wyemitować

neutron, cząstkę naładowaną lub, bardzo rzadko (z prawdopodobieństwem � 10�3), wyso-
koenergetyczny kwant  pochodzący z rozpadu gigantycznego rezonansu dipolowego (giant
dipole resonance – GDR) wzbudzonego w tym jądrze. Analizując mierzone widma wyso-
koenergetycznego promieniowania , uzyskuje się informację na temat funkcji nasilenia
i parametrów opisujących GDR (szerokości, energii i nasilenia). Ich wartości zależą od wła-
sności jądra, w którym rezonans był wzbudzony [Sno86, Gaa92, Kic92, BBB98].
Tematem niniejszej pracy są reakcje zachodzące z utworzeniem jądra złożonego oraz
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pewne własności jąder powstałych w wyniku tych procesów. Jego realizacja opierała się
na zbadaniu procesu rozpadu jądra złożonego zarówno pod kątem istnienia „efektu kanału
wejściowego”, jak i pomiaru własności gigantycznego rezonansu dipolowego, zbudowanego
w utworzonych jądrach złożonych.
Możliwość występowania efektu kanału wejściowego badana była na przykładzie rozpa-

du jądra 170W� tworzonego w różniących się symetrią reakcjach 60Ni+110Pd oraz 48Ti+122Te.
W tym jądrze badano też GDR. Ponadto za pomocą pomiaru parametrów gigantycznego
rezonansu dipolowego zostały zbadane własności jądra złożonego 147Eu.
Treścią rozdziału 2 są skrócone podstawy teorii opisujących procesy tworzenia i rozpa-

du jądra złożonego oraz parametry charakteryzujące GDR. Kolejny rozdział zawiera opis
przeprowadzonych pomiarów i zastosowanych układów eksperymentalnych. Rozdział 4 do-
tyczy metod zastosowanych w analizie danych pomiarowych. Wyniki przeprowadzonych
badań oraz ich interpretacja przedstawione są w rozdziale 5. Rozprawa zakończona jest
podsumowaniem (rozdział 6) oraz spisem literatury.



Rozdział 2

Jądro złożone i gigantyczny
rezonans dipolowy —
podstawowe pojęcia

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów porównywane są zwykle z przewidywaniami
teoretycznymi dotyczącymi badanych procesów. Reakcje tworzenia oraz rozpad jądra zło-
żonego opisywane są przez model statystyczny. Jego podstawowe założenia, a także pojęcia
używane do opisu reakcji jądrowych oraz charakteryzujące gigantyczny rezonans dipolowy,
przedstawione zostały poniżej.

2.1 Reakcje jądrowe – mechanizmy tworzenia i rozpadu
jądra złożonego

Reakcje jądrowe wywoływane są wskutek bombardowania jąder tarczy jonami wiązki.
Podczas zderzania jąder mogą zachodzić różne procesy. W zależności od parametru zderze-
nia b i energii kinetycznej E0 padającej cząstki może ona ulec rozproszeniu elastycznemu
albo uderzyć w jądro, wywołując reakcję jądrową. Oba przypadki oddzielają zderzenia,
podczas których pocisk styka się jedynie z jądrem tarczy. Podział ten przedstawiony został
schematycznie na rysunku 2.1.
Tor cząstki oznaczony numerem 1 odpowiada dużej wartości parametru zderzenia b.

W tym przypadku za oddziaływanie pomiędzy jądrami odpowiada tylko potencjał kulom-
bowski. Cząstka padająca może ulec rozproszeniu, nie zmieniając swojej energii. Między
pociskiem poruszającym się po torze 2 a jądrem tarczy zachodzą również oddziaływania
jądrowe. Granicę między tymi przypadkami wyznacza tor 3 o parametrze zderzenia b = bg.
Tor ten zwany jest kontaktowym lub muskającym (grazing). Wartości granicznej parametru
bg odpowiada kąt rozpraszania �g oraz moment pędu lg. Moment pędu zależy od energii
kinetycznej padającej cząstki E0, potencjału V (R) (sumy potencjału kulombowskiego i po-



2.1 Reakcje jądrowe. . . 8

bg

3

2

1

4

R2

R1

� g

Rysunek 2.1: Tory cząstek odpowiadające procesom zachodzącym podczas zderzenia ciężkich
jonów w zależności od parametru zderzenia b.

tencjału jądra) oraz rodzaju jonów biorących udział w reakcji i wyraża się wzorem:

lg = p0
R

}

s
1� V (R)

E0
; (2.1)

gdzie p0 jest początkowym (w dużej odległości od centrum rozpraszania) pędem cząstki,
a R = R1 + R2 jest sumą promieni jądra pocisku i jądra tarczy (rys. 2.1). Dla parame-
tru zderzenia b < bg pomiędzy zderzanymi jonami powinny zachodzić reakcje jądrowe.
Przykładowy tor, odpowiadający tym procesom, oznaczono na rysunku 2.1 numerem 4.
Przedstawia on zderzenie centralne dwóch jąder.
Proces rozpraszania może być opisany za pomocą rozkładu na fale cząstkowe (parcjal-

ne). Wiązka padająca zostaje w tym przypadku podzielona na koncentryczne strefy o pro-
mieniach odpowiadających określonym wartościom parametru zderzenia b = l

=

�, gdzie =

�

jest długością fali padającej. Pęd cząstki znajdującej się w dowolnej strefie wynosi p = }=
=

�.
Cząstki padające w l-tej strefie posiadają momenty pędu (kręty) zawarte pomiędzy l}

i (l + 1)}. Przekrój czynny na zderzenie w tej strefie jest równy jej powierzchni i wynosi:

�l = (l + 1)2
=

�
2
� � l

2 =

�
2
� = (2l + 1)�

=

�
2
: (2.2)

Przekrój czynny na reakcję, w której przekazywany jest kręt l wyraża się wzorem:

�(l) = �
=

�
2(2l + 1)Tl ; (2.3)

gdzie Tl jest współczynnikiem transmisji, określającym prawdopodobieństwo przeniknięcia
cząstki przez barierę potencjału. W modelu ostrego obcięcia wynosi on:

Tl =

(
1 dla l � lg

0 dla l � lg
; (2.4)

natomiast w bardziej realistycznych modelach jest definiowany przez:

Tl =
1

1 + exp[(l � lg)=d]
; (2.5)
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gdzie d oznacza rozmycie rozkładu krętu.
Całkowity przekrój czynny na reakcję zawiera przyczynki odpowiadające różnym rodza-

jom oddziaływań dwóch jąder. Rodzaj tego oddziaływania zależy od energii, momentu pędu
oraz jąder biorących w nim udział. Przekrój czynny na reakcję pomiędzy dwoma jądrami
w funkcji momentu pędu przedstawia rysunek 2.2. Dla małych wartości l, przy zderzeniach

CN
QE

�g�g
CF

d /dl�

DF

Lmax

Rysunek 2.2: Przekrój czynny reakcji w funkcji momentu pędu. Wyróżnione obszary odpo-
wiadają następującym procesom: CF - pełna synteza (complete fusion), CN - jądro złożone
(compound nucleus), F - rozszczepienie (fission), D - zderzenia głęboko nieelastyczne (deeply
inelastic), QE - zderzenia kwazielastyczne (quasielastic).

centralnych i najbliższych centralnym (tor 4 na rysunku 2.1), zachodzą reakcje fuzji (pełnej
syntezy). Układ powstały w wyniku fuzji może ulec natychmiastowemu rozpadowi (fast fis-
sion) lub przejść w stan jądra złożonego. Dla mniejszych wartości momentu pędu zachodzi
reakcja z utworzeniem jądra złożonego i z późniejszą emisją cząstek (fusion-evaporation),
natomiast przy większych wartościach l szybka rotacja może prowadzić do rozszczepienia
jądra złożonego (fusion-fission). W szczególności dla ciężkich układów rozszczepienie jest
dominującym procesem rozpadu jądra złożonego. Moment pędu, przy którym bariera na
rozszczepienie jest tak niska, że nie jest już możliwe powstanie trwałego układu, oznaczony
jest na rysunku Lmax. Dla momentów pędu większych od Lmax zaczynają odgrywać rolę
zderzenia głęboko nieelastyczne [Bro95, For95]. Zderzeniom z momentem pędu bliskim lg

(odpowiadającym bg) odpowiadają procesy transferu jednego albo kilku nukleonów z tarczy
do pocisku (lub odwrotnie) oraz wzbudzenie kulombowskie. Ponieważ energie kinetyczne
jąder biorących udział w tych reakcjach niewiele się zmieniają, określa się je jako zderzenia
prawie (quasi) elastyczne.
Przedstawione w tej pracy wyniki badań dotyczą reakcji zachodzących z utworzeniem

jądra złożonego. Współczynnik transmisji Tl odpowiadający takiej reakcji zdefiniowany jest
przez (por. wzór 2.5):

Tl =
1

1 + exp[(l � Lmax)=d]
; (2.6)
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gdzie d jest rozmyciem rozkładu krętu, a Lmax – maksymalną jego wartością, dla której
zachodzi reakcja z utworzeniem jądra złożonego (patrz rysunek 2.2). Wartość maksymalna
krętu jądra złożonego może być obliczona według modelu Bassa [Bas74] lub przy zastosowa-
niu bardziej dokładnego opisu podanego przez W. Świąteckiego [Swi82]. Bardziej szczegóło-
wy model został zaproponowany przez A. Winthera [Win95]. Uwzględnia on w obliczeniach
maksymalnej wartości krętu jądra złożonego także dodatkowe oddziaływanie przyciągają-
ce, związane z polaryzacją lub wzbudzeniem nukleonów w jądrze pocisku. Można to sobie
wyobrazić jako „chwilową deformację” jądra pocisku, którego promień wzrasta. Takie jądro
może uderzyć w tarczę przy większej wartości parametru b, powodując wzrost wartości krę-
tu maksymalnego Lmax. Wedle tego modelu jądro złożone posiada większą – w porównaniu
z określoną w standardowy sposób [Bas74, Swi82] – maksymalną wartość krętu.
Całkowity przekrój czynny na utworzenie jądra złożonego jest sumą wszystkich jego

wartości odpowiadających poszczególnym krętom:

�CN =

LmaxX
l

�(l) = �
=

�
2

LmaxX
l

(2l + 1)

1 + exp[(l � Lmax)=d]
: (2.7)

Jądro złożone jest stanem pośrednim procesu (reakcji), w którym energia dostarczona
do układu jest równomiernie rozdzielona pomiędzy wszystkie nukleony. Stan ten ulega
rozpadowi po wystarczająco długim czasie, po którym nukleon (lub ich grupa) uzyskuje
większą energię i może być wyparowany z jądra.
Zgodnie z hipotezą Bohra [Boh36] – czas, w którym tworzy się jądro złożone jest na

tyle długi, że dochodzi do zrównoważenia energii każdego z nukleonów i dlatego sposób,
w jaki jądro się rozpadnie, nie zależy od reakcji, w wyniku której powstało.

Utworzone jądro złożone posiada określoną wartość energii wzbudzenia E� oraz kręt l,
opisany rozkładem prawdopodobieństwa d�=dl (patrz rys. 2.2). Wartość energii wzbudzenia
jądra można wyznaczyć z zależności:

E
� = Ecm +Q ; (2.8)

gdzie Ecm jest energią padającego jonu, mierzoną w układzie środka masy CM, a Q oznacza
ciepło reakcji. Ecm związana jest z energią kinetyczną Ek pocisku, mierzoną w układzie
laboratoryjnym:

Ecm =
mt

mp +mt

Ek (2.9)

(mt i mp przedstawiają odpowiednio masę jądra tarczy i pocisku). Jądro złożone charak-
teryzuje się energią wewnętrzną U zdefiniwaną przez:

U = E
� �Erot ; (2.10)

gdzie Erot oznacza energię rotacji jądra. Gęstość stanów w jądrze � (patrz wzór 2.34) jest,
już dla małych wartości energii wewnętrznej, na tyle duża, że można wprowadzić pojęcie
temperatury jądra T , która wyraża się wzorem:

T = [
dln(�)

dU
]�1 �

r
U

a
; (2.11)
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gdzie parametr gęstości stanów a przyjmuje się najczęściej jako a = A=8, dla A ozna-
czającego masę jądra. Rozpad jądra zależy od wartości energii wewnętrznej U oraz krętu
jądra l.
Przykładowe schematy procesu rozpadu jądra złożonego o masie A �150 przedstawione

zostały na rysunku 2.3. Rozpad takiego jądra złożonego zachodzi głównie poprzez emisję

Rysunek 2.3: Przykładowy schemat rozpadu jądra złożonego o masie z obszaru A � 150.

neutronów oraz – rzadziej – protonów i cząstek �. W procesie tym mogą być emitowane
czasami (z prawdopodobieństwem � 10�3) wysokoenergetyczne kwanty  o energiach 14–
15 MeV (dla omawianego obszaru mas), pochodzące z rozpadu gigantycznego rezonansu
dipolowego (giant dipole resonance – GDR). Ponieważ prawdopodobieństwo ich emisji jest
największe dla pierwszych kroków rozpadu jądra, niosą one informację na temat własności
jądra o dużej temperaturze.
Każda z wymienionych cząstek może zostać wysłana w dowolnym kroku rozpadu jądra,

obniżając jego energię. Gdy energia wzbudzenia jądra ponad linią yrast stanie się mniejsza
od energii wiązania neutronu (lub cząstki naładowanej), zaznaczonej na rysunku przez Bn,
wyparowanie neutronu (cząstki naładowanej) z jądra nie jest już możliwe. Jądro powsta-
łe po emisji neutronów i cząstek naładowanych staje się produktem reakcji. Posiada ono
pewną energię wzbudzenia i kręt (patrz rysunek 5.20), których wartości zwane są stanami
wejściowymi określonego kanału rozpadu jądra. Jądro końcowe nadal ochładza się, emitując
tzw. statystyczne kwanty  o energiach 3–5 MeV. Po osiągnięciu linii yrast energia jądra
maleje nadal na skutek emisji przejść  wzdłuż pasm rotacyjnych unoszących zazwyczaj po
dwie jednostki krętu.
Ponieważ rozpad jąder z obszaru A �150 zachodzi głównie poprzez wyparowanie neu-

tronu, czas życia jądra złożonego jest równy czasowi, po którym następuje emisja neutronu.
Średni czas � , po którym neutron jest emitowany z jądra, można wyznaczyć ze wzoru opi-
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sującego prawdopodobieństwo takiej emisji �n [Gaa92]:

� = 1=�n ; (2.12)

gdzie:

�n =
2mr20A

2=3

�}2
T
2
e
�Bn=T (2.13)

dla Bn oznaczającego energię wiązania neutronu. Czas emisji neutronu zależy od rodzaju
(masy) jądra oraz od jego temperatury T . Dla jąder o A �150 i temperatur z przedziału
1–2 MeV wynosi on około 10�17–10�19 s.

2.2 Gigantyczny rezonans dipolowy – charakterystyczne wiel-
kości

Jądro złożone utworzone w wyniku zderzenia ciężkich jonów, posiada energię, któ-
ra rozdzielona jest pomiędzy wszystkie tworzące je nukleony. Magazynowana jest ona
nie tylko w postaci ruchów termicznych nukleonów, rotacji i ruchu środka masy jądra.
Część z niej może występować w postaci kolektywnych drgań neutronów względem pro-
tonów. Tego rodzaju oscylacje to gigantyczne rezonanse dipolowe (GDR). Zaobserwowa-
no je jako struktury rezonansowe w przekrojach czynnych na reakcje fotojądrowe (; n)

i (; rozszczepienie) [Bal47, Bal48]. Ta metoda obserwacji pozwoliła na zbadanie wła-
sności rezonansu zbudowanego na stanach podstawowych dla różnych jąder od 3He do
238U [Ber74, Ber75]. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że energia rezo-
nansu maleje wraz ze wzrostem masy jądra, zgodnie ze wzorem:

EGDR = 31:2A�1=3 + 20:6A�1=6 [MeV ]: (2.14)

Przekrój czynny na fotoabsorpcję, czyli funkcja nasilenia GDR, opisywany jest przez funkcję
Lorentza:

�(E) =
�0�

2
GDR

E
2


(E2
 �E2

GDR
)2 + �2

GDR
E2


; (2.15)

gdzie EGDR i �GDR są energią GDR oraz jego szerokością w połowie maksimum, a �0 jest
wartością przekroju czynnego w maksimum.
Powyższa zależność opisuje GDR zbudowany w jądrze sferycznym. Dla jąder zdeformo-

wanych natomiast funkcja nasilenia GDR przedstawiana jest złożeniem dwóch lub trzech
funkcji Lorentza. Przykładowe funkcje nasilenia GDR pokazane zostały na rysunku 2.4. Są
to zaobserwowane widma fotoabsorpcji w parzystych izotopach neodymu, przedstawione
w pracy [Car71]. Dla sferycznego jądra 142Nd GDR opisywany jest pojedynczą funkcją Lo-
rentza, podczas gdy dla zdeformowanego jądra 150Nd widoczne staje się jej rozdzielenie na
dwie składowe. W przypadku izotopów Nd o deformacji pośredniej rozszczepienie funkcji
nasilenia jest mniejsze i przejawia się poprzez jej poszerzenie.
Nasilenie GDR wyraża się w jednostkach wynikających z reguły Thomasa–Reihego–

Kuhna, zwanej regułą sum ważonych energią (energy weighted sum rule – EWSR), mówiącej
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Rysunek 2.4: Przekroje czynne na absorpcję wysokoenergetycznego kwantu  w parzystych
izotopach Nd, opisane krzywymi Lorentza [Car71, Bohr].

o kolektywności drgań GDR. Otrzymana zgodnie z tą regułą wartość przekroju czynnego
na fotoabsorpcję zależy tylko od liczby protonów i neutronów w jądrze [BM94]:Z 30

0

�(E)dE = 60
NZ

A
[MeV �mb]: (2.16)

Poprzez porównanie wielkości przekroju czynnego na fotoabsorpcję z wartością wyznaczoną
przy zastosowaniu reguły EWSR stwierdzono, że podczas wzbudzenia rezonansu dipolowego
w jądrze, w oscylacjach bierze udział prawie 100% nukleonów [Gaa92, BBB]. Dlatego też
rezonans ten nazywany jest gigantycznym.

Gigantyczny rezonans dipolowy zbudowany na stanach wzbudzonych jądra obserwo-
wany jest w widmie  mierzonym w procesie rozpadu jądra złożonego. Przykład widma
kwantów  – zmierzonego w reakcji 37Cl+110Pd – przedstawia rysunek 2.5. Oprócz wy-
kładniczo malejącej części odpowiadającej przejściom statystycznym, zawiera ono przyczy-
nek pochodzący od kwantów  emitowanych podczas rozpadu GDR, widoczny jako zmiana
nachylenia widma. Żeby otrzymać wartości parametrów charakteryzujących GDR, należy
takie widmo porównać do widma obliczonego (patrz rozdział 2.4 oraz 5.2).
Wysokoenergetyczny kwant  pochodzący z rozpadu gigantycznego rezonansu może

zostać wyemitowany w dowolnym z kroków rozpadu jądra złożonego. Prawdopodobieństwo
jego emisji jest największe dla pierwszego kroku i maleje wraz ze zmniejszaniem się energii
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Rysunek 2.5: Przykład widma wysokoenergetycznych
kwantów , zmierzonego w reakcji 37Cl+110Pd.

wzbudzenia rozpadającego się jądra. Proces wysłania kwantu  występuje znacznie rzadziej
niż emisja neutronu:

�

�n
/ exp((Bn �E)=T ) � 10�3

: (2.17)

Prawdopodobieństwo wyemitowania z jądra neutronu �n jest zatem około 103 razy więk-
sze. Prawdopodobieństwo emisji kwantu  o energii mniejszej od energii separacji neutro-
nu (Bn) jest tym większe, im niższa jest temperatura jądra. Natomiast emisja kwantu 
o energii większej od energii wiązania neutronu dominuje dla dużych temperatur. Wyso-
koenergetyczne kwanty  emitowane są więc głównie w pierwszych krokach rozpadu jądra.
Widmo  mierzone podczas eksperymentu jest sumą wszystkich kwantów  emitowanych
w poszczególnych krokach.
Zgodnie z hipotezą postawioną przez M. Brinka [Bri55], zależność funkcji nasilenia GDR

od energii jest taka sama zarówno dla rezonansów zbudowanych na stanie podstawowym
jak i na stanach wzbudzonych jądra, o ile nie zmienia się deformacja jądra. Jednakże para-
metryzacja energii rezonansów różni się nieznacznie. Energia GDR zbudowanego w jądrze
wzbudzonym o temperaturze T 6= 0 lepiej opisywana jest wzorem [Gaa92]:

E
T 6=0
GDR

= 18A�1=3 + 25A�1=6 [MeV ]: (2.18)

Wartości parametrów EGDR i �GDR opisujących GDR zależą od własności jądra, na
którym rezonans został zbudowany. Dla danych parametrów deformacji jądra � i , stan
wzbudzony jądra nazywany gigantycznym rezonansem dipolowym, można rozpatrywać jako
drgania nukleonów wzdłuż trzech głównych osi symetrii jądra. Energie Ek tych drgań o war-
tościach odwrotnie proporcjonalnych do długości osi symetrii jądra obliczane są, zgodnie
z parametryzacją Hilla–Wheelera, wzorem:

Ek = E0
R0

Rk

= E0exp[�
r

5

4�
� cos ( +

2�k

3
)] ; (2.19)
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gdzie E0 � 80A�1=3 jest energią GDR dla jądra sferycznego. Drgania wzdłuż każdej z osi
symetrii można opisać funkcjami nasilenia o centroidach Ek i szerokościach �k. Mierzony
podczas eksperymentu GDR jest sumą składowych odpowiadających poszczególnym mo-
dom drgań. Szerokości składowych (szerkości własne GDR) można wyznaczyć z zależności:

�k = �0(
Ek

E0
)Æ : (2.20)

stosując Æ =1.9 otrzymane z analizy gigantycznych rezonansów zbudowanych na stanie
podstawowym w różnych jądrach. �0 oznacza szerokość jednej składowej GDR zbudowanego
na stanie podstawowym jądra (�0 = 4� 5 MeV).
Pomiar wysokoenergetycznych kwantów  pochodzących z rozpadu GDR dostarcza in-

formacji o własnościach jądra, w szczególności o jego kształcie.

2.3 Model termicznych fluktuacji kształtu

Model termicznych fluktuacji kształtu [Orm97, Alh93] służy do opisu kształtu funkcji
nasilenia GDR wzbudzonego w gorących (posiadających określoną temperaturę T ) jądrach.
Model ten zakłada, że jądro o danej energii wzbudzenia nie posiada określonego kształtu,
lecz jest zbiorem wszystkich kształtów możliwych do przyjęcia. Dla T 6= 0 prawdopodobień-
stwo P posiadania przez jądro określonego kształtu i orientacji jest wprost proporcjonalne
do czynnika Boltzmanna i wyraża się wzorem:

P (�; ; �; �;  ;T ) / exp[�F
T
] ; (2.21)

gdzie F jest energią swobodną jądra zależną od parametrów deformacji � i nieosiowości ,
krętu I oraz temperatury jądra T ; a �; �;  są parametrami przestrzennej orientacji jądra.
Energia swobodna wyraża się wzorem:

F (T; �;=) = F (T; �; !rot = 0) +
(I + 1=2)2

2=(�; ; �;  ) ; (2.22)

gdzie F (T; �; !rot = 0) jest energią swobodną obliczoną w przybliżeniu podanym przez
E. Ormanda w pracy [Orm97], a czynnik = jest zdefiniowany przez:

=(�; ; �;  ) = =1 cos
2
 sin2 � + =2 sin

2
 sin

2
� + =3cos

2
� ; (2.23)

gdzie =k oznacza moment bezwładności odpowiadający deformacji w kierunku osi k.
Funkcja opisująca GDR w zależności od energii E kwantu  dana wzorem:

�(E) = Z
�1
I

Z
D[�]

=3=2
�(�i; �; ;E)e�F=T ; (2.24)

ważona jest wszystkimi możliwymi kształtami gigantycznego rezonansu dipolowego
�(�i; �; ;E) odpowiadającymi różnej deformacji jądra. Wielkość:

D[�] = �
4
d� sin (3)d sin �d�d�d (2.25)
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jest elementem objętości (jakobianem), gdzie � oznacza parametry orientacji, a ZI =R
D[�]

=
3=2
e
�F=T .

Ponieważ wzrost temperatury powoduje większe fluktuacje deformacji i orientacji jądra,
wnoszą one więcej przyczynków do obserwowanego kształtu GDR i jego szerokości. Im
wyższa jest temperatura, tym szerszy jest rozkład kształtów mających udział w opisie
rezonansu.

2.4 Model statystyczny – program CASCADE i Monte Carlo
CASCADE

Model statystyczny jądra złożonego, którego matematyczny opis sformułowany został
przez Hausera i Feshbacha [Hau52], dostarcza informacji na temat procesu rozpadu ją-
dra dla zadanych wartości kilku podstawowych parametrów. Są nimi na przykład masa,
ładunek, energia pocisku, nasilenia GDR czy parametry opisujące gęstość poziomów. Na
podstawie tego modelu opracowany został program komputerowy CASCADE [Püh77].
W oparciu o hipotezę niezależności Bohra, przekrój czynny na reakcję typu (CN; x)

wyraża się iloczynem przekroju czynnego �CN na utworzenie jądra złożonego i prawdopo-
dobieństwa Px rozpadu tego jądra z emisją cząstki x:

�(CN; x) = �CNPx : (2.26)

Prawdopodobieństwo można wyrazić jako stosunek szerokości rozpadu �x poprzez emisję
cząstki x do sumy szerokości rozpadu �i poprzez wszystkie kanały:

Px =
�xP
i
�i

: (2.27)

Szybkość rozpadu jądra RxdEx ze stanu o energii Ei i spinie Ii do stanu o energii Ef

i spinie If poprzez emisję cząstki x dane jest wzorem:

RxdEx =
�f (Ef ; If )

2�}�i(Ei; Ii)
T (Ex)dEx ; (2.28)

gdzie Ex jest energią kinetyczną cząstki równą Ei � Ef , �i i �f są gęstościami poziomów,
a T (Ex) – odpowiednim współczynnikiem transmisji. Podobny wzór opisuje emisję kwan-
tów :

RdE =
�f (Ef ; If )

2�}�i(Ei; Ii)
�(E)dE ; (2.29)

gdzie �(E) jest funkcją nasilenia GDR daną wzorem 2.13. Porównując scałkowane wyra-
żenie 2.14 z wartością otrzymaną z reguły EWSR, wyliczyć można wielkość �0 i uzyskać
wyrażenie na szybkość przejścia:

RdE =
4e2

3�M}2c3
SGDR

NZ

A

E
2
�GDR

(E2
 �E

2
GDR

)2 + �2
GDR

E2


�f (Ef ; If )

�i(Ei; Ii)
dE : (2.30)
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Nasilenie SGDR =1 odpowiada całkowitemu wypełnieniu reguły EWSR wspomnianej w roz-
dziale 2.2, co oznacza udział we wzbudzeniu GDR wszystkich nukleonów. SGDR zawiera
wszystkie możliwe przejścia pochodzące z rozpadu GDR zbudowanego na różnych stanach
wzbudzonych jądra. Prawdopodobieństwo rozpadu poprzez emisję kwantu  wyrazić można
funkcją:

F (E) =
8e2

3}Mc3

NZ

A
SGDR

E
2
�GDR

(E2
 �E2

GDR
)2 + �2

GDR
E2


; (2.31)

gdzie �GDR jest szerokością, EGDR – energią rezonansu, a SGDR – jego nasileniem.
Szybkość rozpadu jądra przez rozszczepienie definiowana jest także przez stosunek gę-

stości poziomów:

Rf (Ei; Ii;Ef ; If ) �
(2Ii + 1)

}

�f (Ef ; If )

�i(Ei; Ii)
; (2.32)

gdzie Ef � (Ei �EB(I)), a EB jest barierą na rozszczepienie zależną od krętu jądra.
Dokładny opis procesu rozpadu wymaga znajomości poziomów jądrowych dla wszyst-

kich wartości energii wzbudzenia i krętu jądra. Gęstość stanów w modelu gazu Fermiego
w funkcji energii wzbudzenia E opisuje wzór:

�(E) =

p
�

12

expf
p
aEg

E5=4a1=4
; (2.33)

gdzie a jest parametrem gęstości poziomów. Jego wartość wynosi A=15 dla gazu Fermiego.
Z dopasowania �(E) do danych doświadczalnych otrzymano natomiast a � A=8. Korzy-
stając z powyższego wyrażenia, można uzyskać gęstość poziomów dla jądra o danej energii
wzbudzenia E i spinie I:

�(A;E; I) =
2I + 1

12

p
a(

}
2

2=0
)3=2(E � }

2
I(I + 1)

2=0
)�2

expf2

s
a[E � }2

2=0
I(I + 1)]g ; (2.34)

gdzie =0 jest momentem bezwładności jądra (traktowanego jako bryła sztywna), wynoszą-
cym =0 = 2=5AR2 dla R = r0A

1=3. Wraz ze wzrostem prędkości rotacji zmienia się kształt
jądra. Zmiana ta uwzględniana jest w obliczeniach dzięki założeniu, iż moment bezwład-
ności jądra zależy od krętu. Zależność ta wyraża się wzorem:

= = =0(1 + ÆI
2 + Æ

0
I
4) ; (2.35)

gdzie Æ i Æ0 są stałymi deformacji. Przy pomocy parametrów opisujących moment bezwład-
ności jądra r0, Æ i Æ0 definiowana jest linia yrast, która opisywana jest wzorem:

EI =
}
2

2=I(I + 1) ; (2.36)

Na opisanych powyżej założeniach modelu statystycznego oparty został program CA-
SCADE. Obecnie istnieje kilka wersji programu różniących się sposobem podawania pa-
rametrów wejściowych (np. rozkładu krętów jądra złożonego lub parametrów opisujących
gęstość poziomów), a także kod stosujący technikę Monte Carlo. W jednej z wersji progra-
mu [Kic], stosowanej do obliczeń mających na celu dopasowanie parametrów GDR, gęstość
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poziomów zdefiniowana jest przez przybliżenie Reisdorfa [Rei81, Kic87], które zakłada za-
leżność parametru gęstości poziomów a od energii wzbudzenia jądra.

Program CASCADE, oparty na modelu statystycznym, służy do wyznaczania wartości
parametrów GDR poprzez dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów widm obliczo-
nych (po przemnożeniu ich przez funkcję odpowiedzi detektora) do widm eksperymental-
nych. Zasada obliczeń wykonywanych standardowym programem CASCADE opiera się na
następującym schemacie. Tworzone jądro złożone opisywane jest przez dwa parametry:
wartość energii wzbudzenia i kręt. Płaszczyzna wyznaczona przez te wartości dzielona jest
na przedziały. Ich wielkość wynosi zwykle 1 MeV dla energii oraz 1 lub 2 } dla krętu.
Dla każdego z wyznaczonych obszarów obliczane jest prawdopodobieństwo rozpadu jądra
złożonego poprzez różne kanały. Energie i kręty jąder powstałych w każdym z możliwych
kanałów są w taki sam sposób dzielone na obszary, dla których obliczane są prawdopodo-
bieństwa emisji cząstek naładowanych, neutronów czy kwantów . Cały proces powtarza
się do momentu wytracenia posiadanej energii wzbudzenia. Wynikiem tego typu obliczeń
są całkowite przekroje czynne na wytworzenie jąder końcowych reakcji lub widma wyemi-
towanych w procesie rozpadu kwantów  i cząstek.

W obliczeniach typu Monte Carlo [Cas87] rozpad jądra złożonego śledzony jest krok po
kroku, a parametry rozpadu (energia kinetyczna cząstki emitowanej, spin jądra złożonego,
spin końcowy itp.) w każdym kroku zapisywane są na dysk. Najpierw powstałemu jądru
złożonemu przypisane zostają określone wartości energii wzbudzenia i krętu. Otrzymane
są one z odpowiednich rozkładów poprzez losowanie metodą Monte Carlo. Następnie wy-
bierany jest sposób rozpadu utworzonego jądra. Obliczane są wartości prawdopodobieństw
rozpadu jądra poprzez wszystkie możliwe kanały. Kanał rozpadu jądra, czyli rodzaj emito-
wanej cząstki, wybierany jest również przy użyciu metody Monte Carlo. Powstałe w wyniku
rozpadu jądro otrzymuje, poprzez losowanie z zastosowaniem tej samej metody, wartości
energii wzbudzenia i krętu. W następnym kroku znowu określona zostaje droga rozpadu
i w wyniku wybranej reakcji powstaje kolejne jądro, któremu przyporządkowane zostają
wartości energii i momentu pędu. Proces ten powtarzany jest dopóki energia jądra jest
na tyle duża, iż możliwe jest wyparowanie cząstki lub wysokoenergetycznego kwantu 

z rozpadu GDR.
W celu otrzymania rezultatów odpowiadających danym eksperymentalnym dla widm

wysokoenergetycznych kwantów , obliczenia przeprowadzane są dla wielu tysięcy przy-
padków. Ponieważ analizują one rozpad jądra złożonego krok po kroku, zaś prawdopodo-
bieństwo emisji kwantu  jest małe (10�3), trwają stosunkowo długo. Jednakże obliczenia
wykonane z zastosowaniem wersji Monte Carlo programu CASCADE dostarczają wielu
informacji, niemożliwych do uzyskania przy użyciu standardowego programu. Ich zaletą
są otrzymywane rezultaty – zbiory danych zawierających pełne informacje o badanych pro-
cesach. Poprzez ich sortowanie, podobnie jak w przypadku wyników pomiaru, uzyskiwane są
potrzebne zależności. Rezultatem sortowania mogą być na przykład widma  w zależności
od wybranego jądra końcowego lub jego krętu, czy też rozkłady krętów jąder końcowych.
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Przedstawione w tej pracy rezultaty otrzymano, wykonując obliczenia zarówno stan-
dardowym programem, jak i jego wersją Monte Carlo. Uzyskane wartości szerokości GDR
oraz parametru deformacji jądra w zależności od krętu jądra zinterpretowane zostały przy
pomocy modelu termicznych fluktuacji kształtu.



Rozdział 3

Układy pomiarowe
i przeprowadzone eksperymenty

Opisane w niniejszej pracy rezultaty badań otrzymane zostały na podstawie analizy
danych, uzyskanych z eksperymentów przeprowadzonych w tzw. „HECTOR collaboration”
(Kraków – Mediolan – Kopenhaga). Pomiary te były jednymi z pierwszych, w których mie-
rzono rozpad gigantycznego rezonansu dipolowego przy dodatkowym zastosowaniu układów
służących do pomiarów dyskretnych przejść , używanych zazwyczaj do badań spektrosko-
powych. Mierzono w nich wysokoenergetyczne kwanty gamma pochodzące z rozpadu GDR
w koincydencji z przejściami dyskretnymi w poszczególnych produktach reakcji w funk-
cji krotności niskoenergetycznych kwantów gamma. W pomiarach zastosowano połączenia
układów eksperymentalnych HECTOR i NORDBALL oraz HECTOR i PEX. Dodatkowo,
dla uzyskania możliwości wybierania kanałów, w których emitowana jest cząstka nałado-
wana, układ HECTOR i PEX wyposażony był w zespół detektorów krzemowych Si-Ball.
Wszystkie eksperymenty zostały przeprowadzone na układzie akceleratorów Tandem i Bo-
oster w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze.

3.1 Układy pomiarowe

� HECTOR+HELENA

HECTOR (High Energy -ray deteCTOR) służy do pomiaru wysokoenergetycznych kwan-
tów . Składa się z 8 dużych detektorów scyntylacyjnych, wykonanych z kryształów fluorku
baru (BaF2) o średnicy 145 mm i długości 175 mm [Maj94]. Mogą być one umieszczone
pod różnymi kątami w stosunku do padającej wiązki w odległości 30 cm od tarczy. Układ
współdziała z filtrem krotności HELENA, za pomocą którego rejestrowana jest krotność
niskoenergetycznych przejść . Zbudowany jest on z 38 detektorów BaF2, których odległo-
ści od tarczy można regulować. W zależności od eksperymentu, detektory filtru krotności
HELENA pokrywały od 40 do 80% pełnego kąta bryłowego. W tym ostatnim przypadku
wydajność układu HELENA wynosiła około 75%. Budowę układu HECTOR i HELENA
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przedstawia zdjęcie zamieszczone na rysunku 3.1. Obecnie detektory te znajdują się w La-

Rysunek 3.1: Układ detektorów HEC-
TOR i HELENA. 8 dużych detektorów
układu HECTOR, służących do pomiaru
wysokoenergetycznych kwantów , wi-
docznych jest w płaszczyźnie poziomej.
Prostopadle do nich umieszczone są ma-
łe detektory BaF2 filtru krotności HELE-
NA.

boratori Nazionali di Legnaro we Włoszech.
Impulsy scyntylacyjne w kryształach BaF2 mogą być wywoływane zarówno poprzez

kwanty , jak i neutrony. Czasowa zdolność rozdzielcza takiego detektora (około 600–800 ps)
pozwala łatwo na oddzielenie przejść  od przypadków indukowanych neutronami metodą
czasu przelotu. Przykład widma czasowego, zmierzonego podczas eksperymentu, pokazany
jest na rysunku 3.2 dla dwóch detektorów znajdujących się pod różnymi kątami względem
kierunku wiązki. Więcej neutronów emitowanych jest pod mniejszymi kątami (bardziej do
przodu). W widmie wyróżnić można dwa oddzielne piki pochodzące od padających foto-

Rysunek 3.2: Przykładowe typowe
widma czasowe (w skali logarytmicz-
nej) z detektora BaF2 zmierzone pod
kątami 53Æ i 90Æ w stosunku do kie-
runku wiązki. Oba widma znormali-
zowane są w obszarach pików .
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nów i neutronów. Poprzez postawienie bramki na części odpowiadającej rejestracji kwantu
 wybierane są tylko przypadki związane z emisją fotonów. Wzmocnienie każdego z detek-
torów było monitorowane przy użyciu diody LED podczas trwania pomiaru, a zmiany tego
wzmocnienia, rejestrowane jako przesunięcia piku pochodzącego od diody, zostały skorygo-
wane w trakcie analizy danych.

Do kalibracji energetycznej detektorów BaF2 układu HECTOR zastosowano kwanty
 o energii 6.13 MeV uzyskane ze źródła Pu13C. Powstawały one w procesie rozpadu
jądra wzbudzonego 17O� tworzonego w reakcji cząstki �, wyemitowanej z Pu, z jądrem
13C. W celu przeprowadzenia kalibracji w obszarze GDR wykorzystano kwanty  otrzy-
mane w wyniku reakcji, w której wiązka 11B o energii 19 MeV uderzała w tarczę 2H
(11B+2H!12C�+n). Powstałe jądra 12C� przechodzą do stanu podstawowego, emitując
kwanty  o energii 15.1 MeV. Przykładowe widmo  mierzone w tej reakcji przedstawia
w skali logarytmicznej rysunek 3.3. Część widma odpowiadająca pomiarowi przejścia 

Rysunek 3.3: Widmo promie-
niowania  mierzone w reakcji
11B+2H.

o energii 15.1 MeV została zamieszczona w skali liniowej w rogu rysunku. Stanowi ona zło-
żenie trzech linii pochodzących od zarejestrowanych przez detektor kwantów o energiach:
E = 15:1; 15:1 � 0:511 (pierwszy pik ucieczki) i 15:1� 1:022 MeV (drugi pik ucieczki). W
układzie HECTOR najsilniej obserwowana jest linia związana z pierwszym pikiem ucieczki
(14.6 MeV), więc ta wartość energii odpowiada centroidzie mierzonego piku. Kalibrację
detektora wykonuje się poprzez dopasowanie do obserwowanego piku funkcji Gaussa.

Zastosowanie podczas pomiaru filtru krotności umożliwiało określenie obszaru krętu ba-
danych jąder złożonych. Pozwala on także, przez odfiltrowanie niskich krotności, na wybór
reakcji pełnej syntezy.
Wydajność filtru krotności oraz prawdopodobieństwo rozproszenia jednego kwantu 

pomiędzy dwoma detektorami zostały zmierzone dla linii 1.172 MeV źródła 60Co. To samo
źródło (emitujące jednocześnie dwa kwanty  o energiach 1172 i 1333 keV) wykorzystano do
wyznaczenia macierzy odpowiedzi pozwalającej na przekształcenie mierzonego foldu (liczby
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detektorów, które zadziałały w danym przypadku) na krotność przejść  (liczbę wyemito-
wanych kwantów, proporcjonalną do krętu jądra) [Maj94]. Zależność foldu od krotności
można obliczyć dla danego eksperymentu przy użyciu programu FOLDS2 [Maj], podając
jako parametry wejściowe wydajność i liczbę detektorów oraz prawdopodobieństwo rozpro-
szenia jednego kwantu  pomiędzy dwoma detektorami. Rezultatem wykonanych obliczeń
jest macierz zależności mierzonego foldu od krotności kwantów  (multiplicity), której przy-
kład przedstawiony jest na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4: Zależność
liczby sygnałów otrzy-
manych z detektorów
(fold) od liczby kwantów
 wyemitowanych z jądra
(krotność).

Dla określonego foldu (lub grupy foldów) uzyskuje się rozkłady wartości krotności zwią-
zanych z krętem jądra złożonego. Przykładowe rozkłady krotności, otrzymane dla wybra-
nych przedziałów foldu mierzonych w procesie rozpadu jądra 170W� prezentuje rysunek 3.5.
Różnym foldom odpowiadają różne rozkłady krotności posiadające stosunkowo dobrze okre-

Rysunek 3.5: Przykładowe rozkła-
dy liczby kwantów  wyemitowa-
nych z jądra (krotność) dla wybra-
nych foldów.

ślone średnie wartości. Znając wartość krotności, można wyznaczyć średni kręt rozpadają-
cego się jądra. Pomiar foldu umożliwia więc wybór obszaru krętu badanych jąder.
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� NORDBALL

Układ NORDBALL [Nordb] służył do pomiarów niskoenergetycznych kwantów  pocho-
dzących z rozpadu jąder złożonych. Składał się z 20 detektorów germanowych (HPGe –
high-purity germanium) w osłonach antykomptonowskich BGO (w naszych eksperymen-
tach używanych było 17 detektorów) i filtru krotności Innerball. Wydajność na detekcję
kwantów  wynosiła około 1%. Jej zależność od energii przedstawiona została w jednostkach
umownych (j. u.) na rysunku 3.6 w porównaniu z wydajnością detektora układu PEX opi-
sanego poniżej. Filtr krotności Innerball stanowiło 60 małych detektorów scyntylacyjnych

Rysunek 3.6: Porównanie
wydajności detektorów ger-
manowych układów PEX
i NORDBALL zmierzonej dla
źródła 152Eu w zależności od
energii przejść .

BaF2. Służył on do pomiaru foldu związanego z krotnością niskoenergetycznych przejść
, umożliwiając określenie krętu badanych jąder. Detektory BaF2 pokrywały kąt bliski 4�,
osiągając wydajność około 70%. Detektory germanowe kalibrowane były przy użyciu źródeł
152Eu i 60Co.

� PEX

Układ PEX (Pre-Euroball eXperiment) był systemem służącym do pomiaru dyskretnych
przejść , składającym się z czterech detektorów germanowych typu „cluster”, o całkowitej
wydajności 4% (zmierzonej dla energii 1.33 MeV). Zależność wydajności od energii przejść
, zmierzoną przy użyciu źródła 152Eu, przedstawia rysunek 3.6. Detektory germanowe
układu PEX posiadały większą wydajność niż stosowany wcześniej system NORDBALL.
Każdy z tych detektorów zbudowany został z siedmiu kryształów germanu o wysokiej
czystości (HPGe), zamkniętych w osobnych osłonach. Wszystkie detektory otoczone były
osłonami antykomptonowskimi (BGO). Sygnały pochodzące od poszczególnych kryształów
można było zbierać osobno albo mierzyć ich sumę, co pozwalało na dodatkowe zwiększenie
wydajności detektora.
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� Si-Ball

System detektorów krzemowych Si-Ball, otaczających komorę tarczy, służył do rejestracji
cząstek naładowanych (protonów i cząstek �). Detektory o grubości 170 �m tworzyły bryłę
zbudowaną z 12 pięciokątnych ścianek. Na każdy pięciokąt składało się od 2 do 5 detek-
torów, których było w sumie 31 [SiB]. Poszczególne detektory, umieszczone pod różnymi
kątami w stosunku do padającej wiązki, tworzyły pierścienie odpowiadające określonym
wartościom kąta w stosunku do padającej wiązki. Schemat budowy układu przedstawiony
został na rysunku 3.7.
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Rysunek 3.7: Schemat budowy układu de-
tektorów krzemowych Si-Ball, stanowiące-
go bryłę (c). Rysunki (a) i (b) przedsta-
wiają rozmieszczenie poszczególnych detek-
torów w części przedniej i tylnej układu.
Rysunek (d) dostarcza informacji na temat
rozmieszczenia poszczególnych detektorów
względem kierunku padania wiązki.

Rozróżnienie cząstek opierało się na pomiarze energii traconej przez nie w detektorze.
Przykładowe zmierzone widmo energetyczne pokazuje rysunek 3.8. Emisji cząstki � odpo-

Rysunek 3.8: Przykładowe widmo cząstek naładowanych, zmierzone jednym z detektorów ukła-
du Si-Ball.
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wiadały zdarzenia, w których mierzone energie posiadały wartości znajdujące się w prze-
dziale oznaczonym na rysunku 3.8 literą �. Detekcji protonu odpowiadały natomiast przy-
padki o energii znajdującej się w obszarze zaznaczonym literą p. Wydajność detekcji dla
protonów wynosiła 62%, a dla cząstek � – 39%.

3.2 Przeprowadzone eksperymenty

3.2.1 Pomiar rozpadu jądra złożonego 170W dla różnych kanałów wejścio-
wych reakcji

Eksperyment mający na celu zbadanie rozpadu jądra złożonego 170W dla różnych kana-
łów wejściowych reakcji przeprowadzony został przy użyciu połączonych systemów HEC-
TOR i HELENA oraz PEX, mierzących wysokoenergetyczne kwanty  i przejścia dyskretne,
działających w koincydencji z detektorem cząstek naładowanych Si-Ball. Schemat ukła-
du przedstawia rysunek 3.9, a jego widok pokazuje zdjęcie umieszczone na rysunku 3.10.
Wydajność filtru krotności HELENA w przeprowadzonym pomiarze wynosiła 36%. Dwa

Rysunek 3.9: Budowa układu eksperymentalnego HECTOR+PEX w połączeniu z filtrem krot-
ności HELENA i detektorem cząstek Si-Ball.

detektory HPGe typu „cluster” umieszczone były pod kątem 105Æ, zaś dwa kolejne pod
kątem 155Æ w stosunku do kierunku wiązki. Podczas pomiaru zapisywane były przypadki
zawierające koincydencje pomiędzy wszystkimi detektorami.
Eksperyment podzielony został na dwie części odpowiadające różnym reakcjom, w któ-

rych tworzone było jądro złożone 170W. Każda z nich podzielona była na dwa etapy, różniące
się energią wiązki. Jedną z badanych reakcji stanowił pomiar, w którym jony 60Ni o ener-
giach 255 i 260 MeV uderzały w tarczę 110Pd o grubości 0.46 mg/cm2. W drugiej natomiast
– jądra 48Ti o energiach 208 i 215 MeV bombardowały tarczę wykonaną z 122Te o grubo-
ści 0.40 mg/cm2 na podkładce ze złota o grubości 14 mg/cm2. Energie wiązki zostały tak
dobrane, aby energie wzbudzenia i maksymalne kręty jądra tworzonego w każdej z odpo-
wiadających sobie par reakcji były w przybliżeniu takie same. Wartości energii wzbudzenia
wynosiły odpowiednio 56 i 61 MeV, a kręt maksymalny – obliczony zgodnie z modelem
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Rysunek 3.10: Widok układu
HECTOR+PEX od strony HEC-
TORA.

podanym przez A. Winthera [Win95] – wynosił 59 oraz 68 }. Wielkości charakteryzujące
reakcję podane są w tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Parametry reakcji Ti+Te i Ni+Pd prowadzących do utworzenia 170W�. Eloss ozna-
cza stratę energii wiązki po przejściu połowy grubości tarczy, Elab oraz Ecm wyrażają wartość
energii wiązki, mierzoną w układach laboratoryjnym oraz środka masy, Qvalue oznacza cie-
pło reakcji, E� jest energią wzbudzenia jądra, Lmax jego maksymalną wartością krętu, a v=c
przedstawia jego prędkość.

60Ni+110Pd 48Ti+122Te
Parametr Elab = 255 MeV Elab = 260 MeV Elab = 208 MeV Elab = 215 MeV
Eloss [MeV] 4.0 4.0 2.4 2.4
Elab [MeV] 251.0 256.0 205.6 212.6
Ecm [MeV] 162.4 165.6 147.5 152.6

Qvalue [MeV] �105:6 �105:6 �91:6 �91:6
E
� [MeV] 56.8 60.0 55.9 61.0

Lmax [}] 59 68 59 68
v=c [%] 3.34 3.38 2.71 2.75

3.2.2 Badanie rozpadu jądra złożonego 147Eu

Zadaniem przeprowadzonego eksperymentu był pomiar parametrów rezonansu dipo-
lowego zbudowanego w jądrze złożonym 147Eu�, a także znalezienie niskoenergetycznej
składowej rezonansu zbudowanego na pasmach superzdeformowanych jądra 143Eu, które
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powstawało jako główny produkt rozpadu jądra złożonego. Podczas wcześniejszych badań
ustalono [Ata93], że energia wiązki, przy której silnie populowane są stany superzdeformo-
wane wynosi około 155-160 MeV. Ponieważ oprócz przejść dyskretnych chcieliśmy jedno-
cześnie mierzyć kwant  o energii około 10 MeV z rozpadu GDR (emitowany w jednym
kanale rozpadu wraz z 4 neutronami), pomiar wykonano przy wyższej energii wiązki. W celu
dopasowania jej wartości eksperyment przeprowadzony był z zastosowaniem wiązki jonów
37Cl o energii 160, 165 i 170 MeV.
Podczas pomiaru wiązka 37Cl uderzała w tarczę palladu, o zawartości izotopu 110Pd

97.73%, wykonaną z dwóch warstw o grubościach 0.51 i 0.55 mg/cm2. W wyniku tej reakcji
powstawało jądro złożone 147Eu o energii wzbudzenia 74, 78 i 81 MeV oraz maksymalnym
kręcie 58, 62 i 64.5 } obliczonym według modelu A. Winthera [Win95]. Wartości parametrów
opisujących jądro złożone, tworzone w przeprowadzonych reakcjach, zawarte są w tabeli 3.2.

Tabela 3.2: Energie wzbudzenia i krętu maksymalnego jądra 147Eu utworzonego w reakcjach
160, 165 i 170 MeV 37Cl+110Pd.

Reakcja E� [MeV] Lmax [}]

160 MeV 37Cl+110Pd 73.8 58
165 MeV 37Cl+110Pd 77.6 62
170 MeV 37Cl+110Pd 81.4 64.5

Rysunek 3.11: Połączone układy detektorów HEC-
TOR i NORDBALL.
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Głównym produktem rozpadu jądra złożonego było jądro 143Eu. Powstawały w niej tak-
że 144Eu i 142Eu. Podane jądra odpowiadały kanałom reakcji 4n, 3n i 5n. Wyniki wszystkich
części pomiaru wykorzystane zostały w celu określenia własności gigantycznego rezonansu
dipolowego i ich zależności od energii wzbudzenia oraz krętu jądra złożonego.
Eksperyment został wykonany przy zastosowaniu układu HECTOR połączonego, w ce-

lu możliwości rejestracji przejść dyskretnych, z systemem NORDBALL. Zdjęcie układu
wykorzystanego w pomiarze przedstawia rysunek 3.11.
W trakcie eksperymentu zbierane były dane zawierające przypadki, w których jedno-

cześnie zarejestrowane zostały dwa kwanty  w detektorach germanowych oraz jeden wyso-
koenergetyczny kwant (o energii większej od 3 MeV) w detektorze BaF2. Podczas pomiaru
jeden z detektorów BaF2 umieszczony był pod kątem 0Æ, dwa pod kątem 37Æ, trzy pod
kątem 60Æ i dwa pod kątem 72Æ w stosunku do kierunku wiązki. Filtr krotności stanowiła
połowa układu Innerball – 30 małych detektorów scyntylacyjnych BaF2 pokrywających kąt
� 2�, o wydajności około 35%. Sposób działania układu jest taki sam jak wcześniej opisa-
nego filtru HELENA. Określenie krotności niskoenergetycznych kwantów  na podstawie
zmierzonego foldu umożliwiało otrzymanie informacji na temat krętu rozpadającego się
jądra. Przykładowe rozkłady foldu zmierzone w reakcjach o energii wiązki 160 i 170 MeV
przedstawione są na rysunku 3.12. Dla reakcji o wyższej energii wiązki obserwowany jest

Rysunek 3.12: Liczba zliczeń w zależności
od foldu (w skali logarytmicznej) mierzona
w reakcji 37Cl+110Pd przy dwóch energiach
wiązki: 160 i 170 MeV.

wzrost liczby przypadków o wyższej krotności. Powstające w jej wyniku jądro złożone może
osiągać wyższe wartości krętu.



Rozdział 4

Analiza danych eksperymentalnych

Dane zebrane w obu eksperymentach, opisanych w rozdziałach 3.2.1 i 3.2.2, miały po-
dobną strukturę. Odpowiadały rejestracji wysokoenergetycznych kwantów  w detekto-
rach BaF2 w koincydencji z przejściami dyskretnymi zmierzonymi przez układy detekto-
rów HPGe. Zawierały także informację o krotności przejść  o niskiej energii, mierzonej za
pomocą filtrów krotności. W wyniku sortowania danych pomiarowych uzyskane zostały ma-
cierze energii wysokoenergetycznych kwantów  pochodzących z rozpadu GDR w zależności
od energii przejść dyskretnych. Takie macierze tworzone były dla określonych przedziałów
foldów. W eksperymencie prowadzącym do powstania jądra 170W� zastosowano także układ
detektorów krzemowych, służący do rejestracji cząstek naładowanych. Dzięki zastosowaniu
detektora cząstek, otrzymane macierze odpowiadały dodatkowo przypadkom zarejestrowa-
nia cząstki naładowanej (protonu lub cząstki �).

4.1 Rozkłady krętów odpowiadających mierzonej krotności
przejść 

Dane otrzymane z pomiaru zawierały informację o mierzonej dla każdego przypadku
wartości foldu. Przed przystąpieniem do analizy wyniki eksperymentu podzielono na grupy
odpowiadające zadanym przedziałom foldu, a dla każdego z nich otrzymano odpowiednie
rozkłady krętu badanych jąder.
Dla jądra 147Eu uzyskano grupy danych odpowiadających przedziałom foldów 1–2 3–

4, 5–7, 8–9 i 10–30. Dane dla foldów 1–4 nie były brane pod uwagę, ponieważ zawierały
przypadki nie pochodzące z reakcji z utworzeniem jądra złożonego, co objawiało się mię-
dzy innymi bardzo dużym tłem oraz występowaniem dodatkowych linii (np. pochodzących
ze wzbudzeń kulombowskich). Analizowane dane odpowiadały więc foldom 5–7, 8–30 i ich
sumie 5–30. Każdy z przedziałów mierzonych foldów przekonwertowany został na rzeczy-
wistą krotność (multiplicity) M promieniowania  [Maj94]. Następnie krotność  została
przekształcona na kręt jądra złożonego L zgodnie ze wzorem:

L = 2 � (M � S + T ) + hISi � S + hIN i �N + I0 ; (4.1)
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gdzie S jest liczbą przejść statystycznych (wynoszącą zazwyczaj 3�4), a hISi oznacza śred-
ni kręt unoszony przez każde z nich (hISi � 0:5}). T natomiast wyraża liczbę kwantów 

o energiach poniżej progu detekcji filtru krotności. N jest liczbą wyemitowanych cząstek,
unoszacych średnio kręt równy hIN i (w przypadku emisji neutronu przyjmuje się zazwy-
czaj hIN i � 0). Powyższy wzór uwzględnia także spin ewntualnego, niskoleżącego stanu
izomerycznego I0. Otrzymane w ten sposób rozkłady krętów odpowiadające przedziałom
mierzonych foldów przedstawione są na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1: Rozkłady krętu otrzy-
mane dla danych odpowiadających
mierzonym foldom 5–7, 8–30 i 5–30
dla reakcji 37Cl+110Pd, przeprowa-
dzonej przy energii wiązki 160, 165
i 170 MeV.

Wyniki pomiaru rozpadu jądra złożonego 170W posortowane zostały w zależności od
następujących przedziałów foldu: 1–2, 3, 4, 5–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16 i 17–20.
Odpowiadające im rozkłady krętów otrzymane przy zastosowaniu metody opisanej powyżej
przedstawia rysunek 4.2.

Rysunek 4.2: Rozkłady wartości krę-
tu odpowiadające foldom mierzonym
w procesie rozpadu jądra 170W� o ener-
gii wzbudzenia 61 MeV i maksymalnej
wartości krętu wynoszącej 68 }.



4.2 Widma dyskretne 32

4.2 Widma dyskretne

Dzięki pomiarowi widm dyskretnych promieniowania  w jądrach końcowych, możliwe
było oszacowanie intensywności (względnych przekrojów czynnych) dla różnych kanałów
rozpadu badanych jąder.
Do wyznaczenia przekrojów czynnych na poszczególne kanały rozpadu jądra złożonego

wykorzystano widma dyskretne mierzone detektorami germanowymi dla wybranych prze-
działów foldów.
W przypadku 147Eu uzyskano je w zależności od energii wiązki 170, 165 i 160 MeV.

Rysunek 4.3 przedstawia przykładowe widma odpowiadające różnym przedziałom foldów,
otrzymane dla reakcji o energii 170 MeV. Oznaczone zostały na nim przejścia w jądrach
będących produktami reakcji. Natężenia kanałów reakcji określone zostały dla linii od-
powiednio dobranych na podstawie schematu rozpadu, poprzez dopasowanie do nich krzy-
wych Gaussa. Przykład dopasowania umieszczony jest w prawym górnym rogu rysunku 4.3.
Przedstawia on fragment widma zawierający linię 917 keV pochodzącą z jądra 143Eu wraz
z dopasowaną krzywą. Powierzchnia pod krzywą Gaussa, zaznaczoną linią przerywaną,

Rysunek 4.3: Widma dyskretne pochodzące z rozpadu jądra złożonego 147Eu utworzonego
w reakcji 170 MeV 37Cl+110Pd, otrzymane dla przedziałów foldów 5–7, 8–30 i 5–30. W gór-
nym rogu rysunku znajduje się powiększenie fragmentu widma przedstawiającego przejście 
917 keV dla kanału 4n wraz z dopasowaną krzywą (zaznaczoną linią przerywaną) wyznaczającą
jej powierzchnię.

określa – po uwzględnieniu odpowiednich poprawek (np. wydajność detektora, współczyn-
niki konwersji) – natężenie tego przejścia. W taki sam sposób, stawiając bramki na głównych
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liniach, określono także natężenia kanałów, w których emitowanych jest 3 i 5 neutronów.
Po podzieleniu otrzymanych wartości przez wydajność detektora uzyskano natężenia głów-
nych kanałów rozpadu jądra 147Eu, w zależności od krętu dla wszystkich reakcji (patrz
rozdział 4.4).

Zastosowanie podczas eksperymentu, w którym badano rozpad jądra złożonego 170W,
detektora cząstek naładowanych (Si-Ball) pozwoliło na dokładniejsze, ze względu na obni-
żenie tła, wybieranie danych odpowiadających konkretnym produktom końcowym reakcji.
Przykładowe widma zmierzone w reakcji 48Ti+122Te zostały pokazane na rysunku 4.4.
W widmie odpowiadającym rejestracji cząstki � ewidentny jest względny wzrost natężeń

Rysunek 4.4: Widmo promieniowania  zmierzone detektorami germanowymi przy jednoczesnej
rejestracji cząstki � lub protonu w detektorze cząstek naładowanych (Si-Ball). Dla porównania
pokazane zostało także widmo niebramkowane.

przejść pochodzących z kanałów (� xn), co znacznie ułatwia analizę danych.
Do analizy danych pod kątem badania efektu kanału wejściowego wykorzystano widma

przejść dyskretnych, otrzymane dla wszystkich przedziałów foldów. W każdym przedziale
foldów oszacowano intensywności głównych linii. W ten sposób uzyskano zależność względ-
nych przekrojów czynnych na poszczególne kanały reakcji od foldu. Następnie, po uwzględ-
nieniu poprawek na wydajności detektorów germanowych oraz detektora cząstek, wielkości
te zostały zamienione na przekroje czynne na poszczególne kanały rozpadu jądra.
Przykładowe ich wartości względne w funkcji foldu przedstawia rysunek 4.5. Dla du-

żych wartości foldu – czyli jąder o wysokich krętach – przekroje czynne na rozpad poprzez
emisję mniejszej liczby cząstek (np. 2n i �n) posiadają większe wartości. Jest tak dlatego,
że liczba cząstek wyemitowanych w procesie rozpadu zależy od energii wzbudzenia jądra
ponad linią yrast. Przy wyższych spinach większa część energii jądra związana jest z jego
rotacją. Energia dostępna dla emitowanych cząstek jest więc mniejsza. Jądra o wysokich
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Rysunek 4.5: Względne przekroje czynne na kanały rozpadu jądra 170W 4n, 3n, 2n, �3n, �2n
i �n zmierzone w zależności od foldu.

krętach mogą rozpadać się wyparowując mniej cząstek. Jądra końcowe powstałe w wyniku
takiej reakcji posiadają większą średnią wartość krętu. Natomiast jądra utworzone w reak-
cji zachodzącej z wysłaniem większej liczby cząstek charakteryzują się mniejszym krętem
(patrz rys. 5.20).
A zatem wybór kanału rozpadu jądra złożonego pozwala na zawężenie obszaru krętów

badanych jąder.

4.3 Widma wysokoenergetycznych kwantów 

Do analizy pod kątem badania własności GDR wykorzystane zostały widma wysoko-
energetycznych kwantów , mierzone w zależności od foldu oraz w koincydencji z przejścia-
mi dyskretnymi w konkretnych jądrach końcowych reakcji. Bramkowanie tymi przejściami
pozwoliło na otrzymanie widm GDR odpowiadających danym kanałom reakcji.
Od całkowitych, mierzonych tylko w zależności od foldu, widm wysokoenergetycznych

przejść  zostało odjęte tło pochodzące z promieniowania kosmicznego. Założono, iż posiada
ono stałą wartość. Była ona określona jako średnia mierzona liczba zliczeń, odpowiadająca
energii promieniowania  wyższej niż obszar występowania GDR (30–40 MeV).
Odjęcie tła w widmach GDR bramkowanych przejściami dyskretnymi wymagało bar-

dziej złożonej procedury. Każdej linii w widmie dyskretnym odpowiada tło (patrz rysu-
nek 4.3). W wyniku dopasowania krzywej gaussa do poszczególnych linii otrzymano liczby
zliczeń odpowiadające przejściom dyskretnym. Natomiast powierzchnia obszaru pod linią
wyznaczającą poziom tła (patrz rysunek 4.3) określała liczbę zliczeń tła. Dla wszystkich
linii wykorzystywanych do bramkowania oszacowano procentowy udział tła. Przyjęto, że
odpowiadające danej linii widmo wysokoenergetyczne zawiera taki sam procent tła. Na-
stępnie od widma GDR odejmowane było widmo tła utworzone z widma całkowitego (nie
bramkowanego przejściami dyskretnymi), znormalizowane do widma GDR otrzymanego dla
konkretnego przejścia tak, aby stanowiło odpowiedni jego procent. Po zsumowaniu widm
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wysokoenergetycznych odpowiadających przejściom dyskretnym w danym kanale reakcji
otrzymano dane, które wykorzystano do dalszej analizy. Zawierały one jednak małą liczbę
zliczeń, co utrudniło szczegółowe jej przeprowadzenie.
Widma wysokoenergetyczne bramkowane tylko foldami zostały wykorzystane do po-

miaru parametrów GDR zbudowanego w jądrze 147Eu. Odpowiadały one eksperymentom
wykonanym przy energiach wiązki 160, 165 i 170 MeV. Parametry GDR mierzone są za-
zwyczaj w zależności od krętu lub temperatury jądra, w którym zbudowany był rezonans.
Poniżej opisano sposób określenia średniej wartość krętu i temperatury badanych jąder.

4.3.1 Oszacowanie średniej temperatury i krętu jądra

W procesie rozpadu jądra złożonego maleje energia wzbudzenia i związana z nią tem-
peratura jądra (patrz rozdział 2). Ponieważ w trakcie eksperymentu mierzy się widmo wy-
sokoenergetycznego promieniowania  zsumowane po wszystkich kanałach rozpadu (widmo
całkowite), należało określić średnią temperaturę jądra, dla którego widmo to zostało otrzy-
mane.

Rysunek 4.6: Zależności energii wzbudzenia od krętu jąder powstałych po emisji jednego,
dwóch lub trzech neutronów z jądra 147Eu o energii wzbudzenia 81 MeV. Po prawej stronie
rysunku przedstawione są rozkłady wartości energii wzbudzenia w poszczególnych krokach, na-
tomiast u dołu rysunku znajdują się odpowiadające im rozkłady krętów.

Wartości temperatur zostały oszacowane w następujący sposób. Dla każdego kroku roz-
padu uzyskano, przy użyciu programu CASCADE, macierze energii wzbudzenia względem
spinu. Po zrzutowaniu na oś energii otrzymano jej rozkłady, z których obliczone zostały



4.3 Widma wysokoenergetycznych kwantów  36

średnie wartości energii wzbudzenia E�

i
w danym kroku. Macierze populacji jąder otrzy-

mane dla różnych kroków rozpadu jądra 147Eu� przedstawia rysunek 4.6. Zamieszczone są
na nim także rozkłady krętów i energii wzbudzenia jąder otrzymanych po emisji 1, 2 i 3
neutronów.
Temperatura jądra w dowolnym kroku i wyraża się wzorem:

Ti =

r
E�

i
�Erot

i
�EGDR

a
; (4.2)

gdzie Erot

i
oznacza energię rotacji dla średniej wartości krętu jąder w danym kroku odpo-

wiadającej analizowanemu przedziałowi foldów, a EGDR jest energią GDR wynoszącą dla
Eu 14.3 MeV. Parametr gęstości poziomów a jest definiowany jako a = A=8 MeV�1.
Średnia temperatura dla branych pod uwagę kroków rozpadu ważona jest udziałami

tych kroków zgodnie ze wzorem:

hT i =
P

i
wiTiP
i
wi

; (4.3)

gdzie wi oznacza udział kroku i w procesie rozpadu jądra, otrzymany jako stosunek liczby
zliczeń odpowiadających GDR w obliczonym widmie (tzn. w obszarze 10–20 MeV) do sumy
zliczeń we wszystkich krokach. Otrzymane wartości średnich temperatur przedstawione są
w tabeli 4.1.

Tabela 4.1: Średnie wartości temperatur i krętów, odpowiadające analizowanym grupom da-
nych eksperymentalnych.

170 MeV Cl+Pd fold 5–7 fold 5–30 fold 8–30
E
�=81.4 MeV hLi[}] 39 45 50
Lmax=64.5 } hT i 1.36 1.31 1.28

165 MeV Cl + Pd fold 5–7 fold 5–30 fold 8–30
E
�=77.6 MeV hLi[}] 38 44 49
Lmax=62 } hT i 1.32 1.29 1.24

160 MeV Cl + Pd fold 5–7 fold 5–30 fold 8–30
E
�=73.8 MeV hLi[}] 37 42 46
Lmax=58 } hT i 1.29 1.25 1.22

Alternatywnie, zgodnie z podejściem zaproponowanym w pracy [Kel99], średnią tempe-
raturę jądra można obliczyć zastępując energię swobodną U we wzorze 2.11 średnią energią
ponad linią yrast hEi posiadaną przez jądro po emisji wysokoenergetycznego kwantu . Jej
wartość wyznacza się na podstawie zależności:

hEi = ECN � hEroti �EGDR ; (4.4)
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gdzie ECN jest energią wzbudzenia jądra złożonego, hEroti średnią energią rotacji (średnią
wszystkich energii odpowiadającą różnym wartościom krętu jądra), a EGDR oznacza energię
kwantu  emitowanego w procesie rozpadu GDR. Dla gęstości poziomów � definiowanej
jako:

�(E; I) =
2I + 1

12�3=2

p
a
exp(2

p
ahEi)

hEi2 ; (4.5)

gdzie � = 2=0=}
2, wzór 2.11 można przekształcić do postaci:

hT i = hEip
ahEi � 2

: (4.6)

Różnica wartości temperatur otrzymanych przy zastosowaniu obu metod jest nieznacz-
na. Obliczone za pomocą wzoru 4.6 wartości są większe średnio o 0.1 MeV. Średnie wartości
krętów uzyskano z rozkładów krętów (np. rys. 4.1) otrzymanych po przekształceniu mie-
rzonej krotności na spin. Temperatury jąder tworzonych w badanych reakcjach wynoszą
około 1.3 MeV, a kręty zawierają się w przedziale 37–50 }.

4.4 Program CASCADE – badanie zgodności obliczeń z wy-
nikami pomiaru w obszarze mas A �150

Rezultaty przeprowadzonej analizy danych eksperymentalnych porównywane były z prze-
widywaniami modelu statystycznego. Program CASCADE, opierający się na założeniach
tego modelu, służył także do otrzymania wartości parametrów GDR odpowiadających da-
nym pomiarowym.

Rysunek 4.7: Rozkłady krętów mie-
rzone przez filtr krotności HELENA
podczas pomiaru w układzie NORD-
BALL widm  bez warunków koin-
cydencji (linia ciągła) oraz przy po-
miarze koincydencji pomiędzy dwoma
kwantami (linia kreskowana).

Przed zastosowaniem programu do obliczeń opisujących badane reakcje sprawdzona zo-
stała poprawność jego działania dla opisu rozpadu jądra 147Eu. Ostrożność w stosowaniu
programu CASCADE dla A �150 była konsekwencją różnych artykułów (np. [Zhu98]),
w których zakwestionowano rezultaty otrzymywane w wyniku obliczeń przeprowadzonych
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z zastosowaniem programu CASCADE dla tego obszaru mas. W celu sprawdzenia popraw-
ności działania programu wykonano obliczenia służące odtworzeniu wartości przekrojów
czynnych dla poszczególnych kanałów rozpadu jądra złożonego 147Eu, zmierzonych ekspe-
rymentalnie przez Piiparinena [Pii96] w reakcji 160 MeV 37Cl+110Pd.
Obliczenia przekrojów czynnych dla różnych wartości parametrów wejściowych wyko-

nane zostały przy użyciu programu CASCADE w wersji Monte Carlo. Należało uwzględnić
w nich fakt, że podczas eksperymentu Piiparinena mierzono koincydencje pomiędzy dwoma
przejściami . Ponieważ rezultaty obliczeń odpowiadają pomiarom bez warunku koincyden-
cji, zależność przekroju czynnego od krętu tworzonych jąder jest dla nich inna niż w przy-
padku danych eksperymentalnych. Rysunek 4.7 przedstawia względny przekrój czynny dla
pomiaru prostego i koincydencyjnego. Rezultaty przeprowadzonych obliczeń poprawiono
ze względu na różnicę występującą między tymi rozkładami. Wyniki obliczeń przemnożono
przez rozkłady krętów związane z warunkami koincydencji. Porównanie obliczonych prze-
krojów czynnych na tworzenie poszczególnych jąder końcowych z wartościami zmierzonymi
zawiera tabela 4.2.

Tabela 4.2: Wartości przekrojów czynnych na poszczególne kanały rozpadu jądra złożonego
147Eu, tworzonego w reakcji 160 MeV 37Cl+110Pd, otrzymane w wyniku pomiaru [Pii96] oraz
obliczone przy użyciu programu CASCADE. Przedstawione rezultaty obliczeń zostały uzyskane
dla standardowych parametrów linii yrast oraz ich wartości otrzymanych z dopasowania do
znanych z pomiaru stanów w jądrze 143Eu, a także różnych wartości krętu maksymalnego.

1 2 3 4 5 6
Dane Obliczenia [mb]

Residuum Kanał eksperymen- standardowa dopasowana dopasowana
talne [Pii96] linia yrast linia yrast linia yrast

[mb] stand. Lmax stand. Lmax Lmax [Win95]
139Nd �p3n � 0.5 0.9 0.6 0.5
140Nd �p2n < 0.5 0.2 0.2 0.2
139Pm �4n 6.3 8.6 6.9 4.9
140Pm �3n 6.1 3.9 3.4 4.2
141Pm �2n 1.9 0.8 0.8 1.0
143Pm 2p2n � 0.1 0 0.1 0.07
141Sm p5n 3.7 11 8.6 4.6
142Sm p4n 9.8 12.2 10.8 9.3
143Sm p3n � 5.5 3.2 5.2 6.2
144Sm p2n 0.5 0.1 0.2 0.7
141Eu 6n 3.5 11.9 9 4.9
142Eu 5n 22.0 30.1 25 21.7
143Eu 4n 33.0 14.3 25.4 33.5
144Eu 3n 7.2 0.4 1.5 6.9
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Wyniki obliczeń otrzymane dla standardowych parametrów wejściowych programu (ko-
lumna 4) faktycznie odbiegają znacznie od rezultatów uzyskanych z pomiaru (co sugeruje
praca [Zhu98]). Rozbieżności pomiędzy wartościami przewidywanymi i zmierzonymi wska-
zują na zastosowanie w obliczeniach parametrów niezgodnych z warunkami eksperymentu.
Ważnymi wielkościami zadawanymi w programie są gęstość poziomów, linia yrast oraz
maksymalna wartość krętu wnoszonego do reakcji. Powinny odpowiadać one wartościom
rzeczywistym. Zarówno linię yrast jak i kręt odpowiadający przeprowadzonej reakcji można
określić na podstawie znanych wcześniej danych eksperymentalnych. Linia yrast stosowana
w programie CASCADE definiowana jest przez parametry opisujące moment bezwładności
jądra (wzór 2.31). Standardowe wartości tych parametrów wynoszą r0 = 1:2, Æ = 1:2 � 10�5

a Æ0 = 0. Odpowiadająca im linia yrast przedstawiona jest na rysunku 4.8. Dla jądra 143Eu

Rysunek 4.8: Linia yrast dla 143Eu – głównego produktu reakcji 37Cl+110Pd. Standardowo
stosowana w programie CASCADE linia yrast (zaznaczona linią przerywaną) nie opisuje dobrze
znanych z pomiaru stanów w jądrze 143Eu (punkty). Dopasowana do nich linia yrast przedsta-
wiona jest za pomocą linii ciągłej.

znane są zbadane eksperymentalnie stany, sięgające do wysokich spinów. Standardowa li-
nia yrast nie opisuje dobrze tych stanów, zwłaszcza dla wartości krętu 20–50 }. Linię yrast
dla danych eksperymentalnych otrzymano przez dopasowanie parametrów opisujących mo-
ment bezwładności jądra (wzór 2.33). Wartości tych parametrów uzyskane z fitu wynosiły
r0 = 0:97, Æ = 2:43 � 10�4, a Æ0 = �1:91 � 10�8. Otrzymana linia yrast (zaznaczona na
rysunku linią ciągłą) wykazuje lepszą zgodność z danymi eksperymentalnymi.
Obliczone dla dopasowanej linii yrast wartości przekrojów czynnych zawarte są w kolum-

nie 5 tabeli 4.2. Są one bardziej zbliżone do wyników eksperymentu niż rezultaty otrzymane
dla standardowej linii yrast, lecz nadal nie są z nimi zgodne. Właściwe dobranie linii yrast
nie jest więc wystarczające do otrzymania rzeczywistych rezultatów.
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Według modelu Winthera [Win95] maksymalny kręt jądra tworzonego w określonych
reakcjach może być, wskutek efektów polaryzacyjnych, o kilka jednostek większy niż prze-
widują to modele standardowe (rozdział 2). Dla badanej reakcji jego wartość modelowa
wynosi 58 }. Ponieważ jest ona niższa od wartości krętu, przy której zachodzi rozszczepie-
nie jądra (w obszarze A �150 rozszczepienie zachodzi powyżej około 65 }), można więc ją
przyjąć jako maksymalny kręt tworzonego jądra złożonego.
Stosując przewidywaną przez A. Winthera wartość krętu maksymalnego oraz dopasowa-

ne parametry linii yrast, obliczono wartości przekrojów czynnych na tworzenie poszczegól-
nych residuów. Otrzymane wartości przedstawione w kolumnie 6 tabeli 4.2 bardzo dobrze
zgadzają się z pomiarem nie tylko dla głównych kanałów reakcji, ale także dla słabszych
np. (� xn) czy (p xn).

Rysunek 4.9: Względne zależności przekrojów czynnych na kanały 3n, 4n, 5n od krętu jądra dla
reakcji 37Cl+110Pd mierzonych przy energiach wiązki 160, 165 i 170 MeV. Punkty odpowiadają
wartościom zmierzonym eksperymentalnie, linie natomiast przedstawiają rezultaty obliczeń.

Zarówno parametry dopasowanej linii yrast, jak i zwiększona wartość krętu maksymal-
nego stosowane były w dalszych obliczeniach dotyczących reakcji Cl+Pd badanych przy
energiach wiązki 160, 165 i 170 MeV. W obliczeniach opisujących dane bramkowane prze-
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działami foldów zadawano dodatkowo odpowiednie rozkłady krętów (rysunek 4.1). Testem
sprawdzającym poprawność działania programu dla badanych reakcji było obliczenie zależ-
ności przekrojów czynnych na główne kanały rozpadu jądra złożonego 3n, 4n i 5n od krętu.
Sumę intensywności tych kanałów przyjęto jako 100% i do niej znormalizowano natężenia
poszczególnych kanałów. W ten sposób uzyskane zostały zależności względnych przekrojów
czynnych na kanały reakcji od krętu, których porównanie z wynikami otrzymanymi dla
danych eksperymentalnych przedstawia rysunek 4.9. Obliczone zależności dla kanałów 3n,
4n i 5n, przedstawione za pomocą linii, dość dobrze zgadzają się jakościowo z wartościami
otrzymanymi dla danych eksperymentalnych. Przekrój czynny na kanał 3n wzrasta wraz
z krętem oraz maleje dla wyższych energii wzbudzenia. Intensywność kanału 4n prawie
się nie zmienia. Natomiast przekrój czynny dla kanału 5n maleje wraz ze wzrostem spi-
nu i rośnie ze wzrostem energii wzbudzenia. Te zależności zgodne są z przewidywaniami
teoretycznymi i wynikają z ograniczonej przez linię yrast i energię wzbudzenia przestrzeni
fazowej dostępnej dla rozpadającego się jądra. Drobne różnice ilościowe opisanych powyżej
przebiegów, przedstawione będą w rozdziale 5.3.2.
Podsumowując otrzymane rezultaty można stwierdzić, że program CASCADE – oparty

na założeniach modelu statystycznego – dobrze opisuje rozpad jądra o masie z obszaru
A �150, jeżeli zostaną mu podane właściwe parametry wejściowe. Szczególnie ważne oka-
zują się wartości krętu oraz linia yrast.



Rozdział 5

Rezultaty

5.1 Badanie efektu kanału wejściowego

Zgodnie z hipotezą Bohra rozpad jądra złożonego zależy tylko od posiadanych warto-
ści krętu i energii wzbudzenia, a przebiega niezależnie od reakcji, w której jądro zostało
utworzone. Proces rozpadu jądra złożonego, utworzonego w dwóch różniących się symetrią
masową reakcjach, posiadającego taki sam kręt i energię wzbudzenia, jest więc taki sam.
Wyniki niektórych eksperymentów [Kuh83, Ruc86, Fli92] wydają się nie zawsze zgadzać

z tym założeniem, lecz sugerować zależność od kanału wejściowego. Zaobserwowano też za-
leżność nasilenia GDR od asymetrii reakcji, w której powstawało jądro 162Yb [Zel95]. Model
statystyczny opisywał dobrze jedynie wyniki uzyskane dla reakcji o większej asymetrii.
Celem pomiaru przeprowadzonego dla reakcji 60Ni+110Pd i 48Ti+122Te było zbadanie

rozpadu tworzonego w nich jądra złożonego pod kątem sprawdzenia postulowanego „efektu
kanału wejściowego”. W naszym eksperymencie parametry różniących się symetrią reakcji
zostały tak dobrane, aby powstałe w ich wyniku jądro 170W� charakteryzowało się takimi
samymi wartościami energii wzbudzenia i krętu.

5.1.1 Zależność czasu tworzenia jądra złożonego od symetrii reakcji oraz
krętu jądra złożonego – obliczenia programem HICOL

Rozpad jądra złożonego tworzonego w reakcjach o różnej symetrii badała grupa z Oak
Ridge na przykładzie 164Yb produkowanego w reakcji 64Ni+100Mo i 16O+148Sm oraz jądra
110Sn tworzonego w reakcji 50Ti+60Ni i 18O+92Mo [Tho95a, Tho95b, Tho96]. W przypadku
jądra 164Yb zaobserwowano różnice w mierzonych widmach promieniowania  w obszarze
GDR. Natomiast dla reakcji prowadzących do utworzenia 110Sn nie zaobserwowano żadnych
różnic w otrzymanych widmach. W powyższych pracach zasugerowano, że obserwowane
różnice mogą wiązać się z różnymi czasami dochodzenia jądra do równowagi.
Opierając się na założeniach modelu dyssypatywnej fuzji W. Świąteckiego i J. Błoc-

kiego [Swi81, Bło86] stwierdzono, że czas potrzebny na osiągniecie równowagi przez ją-
dro złożone zależy od asymetrii � mas zderzających się jąder, a także od efektywnego
parametru rozszczepialności (fissility) X0, proporcjonalnego do liczby atomowej Z jądra
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złożonego [Tho95a]. Parametry te zdefiniowane są następująco:

X0 �
Z
2

R3
;� =

R1 �R2

R1 +R2
; (5.1)

gdzie R, R1 i R2 są odpowiednio promieniami jądra złożonego oraz jąder pocisku i tarczy.
W opisywanym modelu wyznaczana jest także wartość względnego parametru rozszczepial-
ności x = xc, zwana wartością krytyczną, gdzie:

x = X0
1��

1 + 3�
: (5.2)

Dla reakcji o x < xc efekty związane z rozproszeniem (dyssypacją) energii są małe i tworzo-
ne jądro złożone bardzo szybko osiąga równowagę. Natomiast dla x > xc efekty związane
z rozproszeniem energii opóźniają powstawanie jądra złożonego, powodując wydłużenie
czasu potrzebnego na osiągnięcie równowagi. Dla krętu równego 0 wartość krytyczna pa-
rametru rozszczepialności wynosi xc =0.57 [Swi81]. Dla większych krętów przyjmuje on
mniejsze wartości.
Rysunek 5.1 [Tho95a] przedstawia zależność asymetrii od parametru rozszczepialności.

Zaznaczona na nim linia odpowiadająca xc =0.57 dzieli płaszczyznę diagramu na dwa ob-
szary. Dla x < xc (po lewej stronie krzywej xc) przewidywane jest szybkie dochodzenia
jądra do stanu równowagi, a w reakcjach o x > xc (poniżej linii) powstają jądra o dłuż-
szym czasie formowania. Na rysunku 5.1 umieszczone są punkty odpowiadające reakcjom

Rysunek 5.1: Wartości asymetrii reakcji � w zależności od parametru rozszczepialności X0

otrzymane dla reakcji przedstawionych w [Tho95a] oraz badanych w tej pracy. Linia wyznacza
krytyczną wartość względnego parametru rozszczepialności xc =0.57

18O+92Mo i 50Ti+60Ni oraz 16O+148Sm i 64Ni+100Mo [Tho95a]. Tylko w przypadku reakcji



5.1 Badanie efektu kanału wejściowego 44

64Ni+100Mo przewidywany jest dłuższy czas tworzenia jądra złożonego. To przypuszczenie
znalazło potwierdzenie w przeprowadzonym eksperymencie. W widmach wysokoenergetycz-
nych kwantów  mierzonych w reakcjach 16O+148Sm i 64Ni+100Mo (odpowiadających róż-
nym obszarom wartości x) zaobserwowana została różnica [Tho95a], którą zinterpretowano
różnymi długościami czasu formowania się jądra złożonego.
Rysunek 5.1 przedstawia także wartości otrzymane dla badanych w niniejszej pracy re-

akcji 60Ni+110Pd i 48Ti+122Te oraz 37Cl+110Pd. Punkt odpowiadający reakcji 60Ni+110Pd
znajduje się w obszarze, dla którego przewidywany czas tworzenia jądra złożonego jest
dłuższy. Wartości uzyskane dla 48Ti+122Te znajdują się na granicy obu obszarów, więc
efekty związane z dłuższym czasem dochodzenia jądra do równowagi powinny być wyraź-
niej obserwowane dla bardziej symetrycznej reakcji 60Ni+110Pd. Na rysunku 5.1 zaznaczono
też punkt odpowiadający reakcji 37Cl+110Pd, prowadzącej do powstania 147Eu�. Znajduje
się on w obszarze, dla którego nie powinny być widoczne żadne efekty związane z długim
czasem tworzenia jądra złożonego.
Przedstawiony na rysunku 5.1 diagram jest bardzo przybliżony i nie może być interpre-

towany w sposób ilościowy. Aby ilościowo określić czas dochodzenia do równowagi, trzeba
skorzystać z bardziej zaawansowanych modeli. Jednym z nich jest program HICOL [Fel87],
oparty na modelu dyssypatywnej fuzji W. Świąteckiego i J. Błockiego. Za pomocą progra-
mu HICOL wykonano serię obliczeń czasu tworzenia oraz ewolucji kształtu jądra 170W�

dla obu badanych, różniących się symetrią, reakcji [Maj99b, Kmi98]. Obliczenia przepro-
wadzono także dla 147Eu� powstałego w wyniku reakcji 37Cl + 110Pd, dla której nie jest
przewidywane występowanie efektu kanału wejściowego. Rezultaty uzyskane dla różnych
wartości krętu jądra zostały przedstawione na rysunku 5.2.
Przewidywany czas formowania się jądra złożonego (trwający aż do osiągnięcia równo-

wagi) jest dłuższy dla większych wartości krętu wnoszonego do reakcji. Jednak w przypadku
147Eu�, nawet dla wysokiego krętu równego 65 }, wynosi on około 3�10�20 s. Jest więc krót-
szy od czasu wyparowania neutronu (10�19 s – wzór 2.8). Emisja cząstek zachodzi zatem
po osiągnięciu przez jądro stanu równowagi.
W przypadku jądra 170W� utworzonego w reakcji o większej symetrii i posiadającego

wysoki kręt (65 }), czas dochodzenia do równowagi jest znacznie dłuższy. Oznacza to, że
jądro powstające w wyniku bardziej symetrycznej reakcji potrzebuje dłuższego czasu na
osiągnięcie stanu równowagi niż w przypadku reakcji, w której biorą udział jądra o mniej
zbliżonych masach. W tym wypadku wynosi on około 10�19 s i jest porównywalny z czasem
emisji neutronu. Wyparowanie cząstki staje się zatem możliwe, zanim jeszcze jądro złożone
dojdzie do stanu pełnej równowagi.
Widma pochodzące z rozpadu tego samego jądra, ale utworzonego w reakcjach o różnych

symetriach, mogą więc różnić się między sobą. Ponadto, jądro powstające przy wysokich
krętach w reakcji o większej symetrii jest bardziej wydłużone. Taki kształt obniża barierę
kulombowską na emisję cząstek naładowanych, dzięki czemu staje się ona procesem kon-
kurującym, na przykład z rozszczepieniem. Ten efekt, jeśli jest prawdziwy, powinien być
także widoczny podczas analizy danych eksperymentalnych.
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Rysunek 5.2: Ewolucje kształtu dla różnych wartości krętu obliczone programem HICOL dla
jądra 170W� tworzonego w reakcjach 260 MeV 60Ni+110Pd i 215 MeV 48Ti+122Te oraz dla
147Eu� powstałego w wyniku reakcji 165 MeV 37Cl+110Pd.

5.1.2 Wyniki otrzymane dla reakcji Ni+Pd i Ti+Te i ich porównanie
z przewidywaniami modelu statystycznego – program CASCADE

W myśl hipotezy Bohra, rozpad jądra złożonego nie zależy od kanału wejściowego.
Wobec tego przestrzeń fazowa dostępna dla wyparowywanych cząstek będzie identyczna
dla wszystkich reakcji prowadzących do tego samego jądra złożonego. Badanie dostępnej
przestrzeni fazowej (np. energii na emisję cząstki) może dostarczać zatem informacji o ewen-
tualnym istnieniu efektów związanych z kanałem wejściowym.
Dostępna energia jest proporcjonalna do średniej liczby wyemitowanych cząstek. Można

ją określić z uzyskanych eksperymentalnych przekrojów czynnych (rozdział 4) na poszcze-
gólne kanały rozpadu jądra złożonego. Wielkość ta posłużyć może do zbadania, czy energie
wzbudzenia powstałych jąder złożonych zostały dobrze dobrane (równe dla odpowiednich
reakcji). Średnią liczbę wyemitowanych neutronów dla rozpadu jądra zachodzącego tylko
poprzez kanały xn definiujemy:

< xn >=
2� �2n + 3� �3n + 4� �4n

�2n + �3n + �4n
; (5.3)

gdzie �xn jest przekrojem czynnym na reakcję xn (zachodzącą z emisją x neutronów).
Podobnie średnia liczba wyparowanych neutronów przy jednoczesnej emisji cząstki � defi-
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niowana jest przez:

< �; xn >=
1� ��n + 2� ��2n + 3� ��3n

��n + ��2n + ��3n
: (5.4)

Wielkości te, otrzymane dla każdej z badanych reakcji zostały przedstawione na rysun-
ku 5.3 w funkcji foldu. Rysunek ten zawiera porównanie zależności uzyskanych dla par

Rysunek 5.3: Średnia liczba neutronów wyparowanych z jądra złożonego bez emisji innych
cząstek < xn >, przy jednoczesnej emisji cząstki � < �; xn > oraz przy jednoczesnej emisji
fotonu pochodzącego z rozpadu GDR < ; xn >.

reakcji, w których energie wzbudzenia tworzonego jądra złożonego są takie same. Dodatko-
wo określono średnią liczbę neutronów wyemitowanych z jądra w koincydencji z kwantem
 o energii większej od 7 MeV, czyli pochodzącym głównie z rozpadu GDR. Została ona
oznaczona jako < ; xn >.
Wartości średniej liczby wyemitowanych neutronów z jądra o niższej energii wzbudzenia

(utworzonego w reakcjach z niższą energią wiązki) pokazane są po lewej stronie rysunku.
Natomiast wartości odpowiadające wyższej energii wzbudzenia jądra umieszczone są po
stronie prawej. Liczba wyparowanych neutronów maleje wraz ze wzrostem krętu, co od-
zwierciedla charakter linii yrast, która wzrastając wraz z krętem, ogranicza przestrzeń
fazową dostępną dla emisji neutronu. Wraz ze wzrostem krętu zmniejsza się energia we-
wnętrzna jądra (nie związana z rotacją), która może być wykorzystana na wyparowanie
cząstek. Większa energia wzbudzenia jądra oznacza większą wartość energii ponad linią
yrast. Przejawia się to we wzroście liczby cząstek wyemitowanych z jądra. Zarówno warto-
ści, jak i zależność od foldu wielkości < xn > są podobne dla obu odpowiadających sobie
(energią wzbudzenia i krętem jądra złożonego) reakcji. Zależności otrzymane dla < ; xn >

także nie wykazują żadnych różnic w badanym obszarze foldów (do foldu 11). Zbyt mała
liczba danych eksperymentalnych nie pozwala na przeprowadzenie analizy dla wyższych
wartości foldu.
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Także zależności wartości < �; xn > są podobne dla obu reakcji tworzących jądro o niż-
szej energii wzbudzenia. Natomiast dla E� = 61 MeV dla foldu większego od 8 zaczyna
być widoczna różnica pomiędzy wartościami < �; xn > dla reakcji o różnej symetrii. Dla
bardziej symetrycznej reakcji (Ni+Pd) obserwowany jest szybszy spadek wraz z foldem
wielkości < �; xn >. W tym przypadku z jądra o większym kręcie, po emisji cząstki �, mo-
że być wyparowanych mniej neutronów. Może to oznaczać, że średnia energia wzbudzenia
jądra, z którego zachodzi emisja neutronów po wyemitowaniu cząstki �, jest w rzeczywi-
stości niższa.
Wielkością proporcjonalną do energii wynoszonej przez cząstkę � jest różnica < xn >

� < �; xn > przedstawiona na rysunku 5.4 w zależności od foldu.

Rysunek 5.4: Różnica wielkości < xn > � < �; xn > w funkcji foldu dla odpowiadających
sobie par reakcji Ni+Pd i Ti+Te.

Dla niższej energii wzbudzenia otrzymana zależność jest taka sama dla obu reakcji i pra-
wie stała w funkcji foldu. Dla bardziej symetrycznej reakcji o wyższej energii wzbudzenia
powyżej foldu 8 obserwowany jest wzrost energii wynoszonej przez cząstkę �. Natomiast
dla reakcji o większej asymetrii energia cząstki � jest prawie niezależna od foldu. Ta ob-
serwacja zgodna jest z hipotezą mówiącą, że w przypadku bardziej symetrycznej reakcji
cząstka � może zostać wyemitowana, zanim jądro osiągnie równowagę termiczną. Jądro
złożone posiada mniejszą energię, w związku z czym może zostać wyemitowanych z niego
mniej neutronów.
Zaobserwowane zjawisko zgodne jest z wynikami obliczeń wykonanych przy użyciu pro-

gramu HICOL, przewidującymi powstawanie w wyniku reakcji symetrycznej jądra zdefor-
mowanego o wydłużonym kształcie i stosunkowo długim czasie dochodzenia do stanu rów-
nowagi. Ze względu na długi czas formowania się takiego jądra, cząstka naładowana może
zostać wyemitowana przed osiągnięciem przez nie stanu równowagi. Posiada ona średnią
energię większą niż w przypadku emisji z jądra, które jest w równowadze. Ochładza więc ją-
dro, zanim rozpocznie się jego statystyczny rozpad. Duża deformacja jądra wpływa również
na możliwość obniżenia bariery na emisję cząstki naładowanej. Ponieważ jądra wydłużone
przy wysokich krętach najczęściej rozpadają się przez rozszczepienie, emisja cząstki nałado-
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wanej może występować także jako proces konkurencyjny do rozszczepienia takiego jądra.
Po emisji cząstki energia wewnętrzna jądra maleje powodując zmniejszenie prawdopodo-
bieństwa rozszczepienia. Jądra tworzone w wyniku reakcji symetrycznej mogą posiadać
więc wartości krętu znajdujące się powyżej bariery na rozszczepienie, wyznaczanej w stan-
dardowy sposób. Podobne rezultaty uzyskiwane są w wyniku obliczeń przeprowadzonych
w oparciu o model mikrosopowy [Pom96].
Otrzymane rezultaty pokazują, że cząstka � emitowana w reakcji o większej symetrii

z jąder o wyższych krętach posiada energię większą niż w przypadku emisji w mniej syme-
trycznej reakcji. Ponieważ czas dochodzenia do równowagi jądra tworzonego w symetrycznej
reakcji jest większy, cząstka � jest wyparowana z jądra, zanim zostanie utworzone jądro
złożone.

Obliczenia z zastosowaniem programu CASCADE

W celu sprawdzenia, czy rezultaty pomiaru mogą być opisane modelem statystycznym,
przeprowadzono szereg obliczeń z zastosowaniem programu CASCADE. Ponieważ anali-
zowane dane eksperymentalne mierzone były w koincydencji z różnymi kanałami rozpadu
jądra złożonego, obliczenia wykonano z zastosowaniem programu w wersji Monte Carlo.
Jak pokazano wcześniej dla 143Eu (rozdział 4.4): aby uzyskać poprawne przewidywania,

należy zastosować realistyczne wartości danych wejściowych. Oprócz danych opisujących ki-

Rysunek 5.5: Linia yrast stosowana w obliczeniach dotyczących rozpadu jądra 170W�. Punkty
odpowiadają znanym stanom dla jąder będących produktami tej reakcji.

nematykę reakcji (liczby masowe i porządkowe jąder pocisku i tarczy, energia wiązki), trzeba
podać właściwe wartości krętu maksymalnego (w badanym przypadku zgodne z przewidy-
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waniem A. Winthera [Win95]), a także parametry linii yrast.
Linia yrast określana jest w programie za pomocą parametrów r0, Æ i Æ0 opisujących

moment bezwładności jądra (wzór 2.3 3). Dla jądra 170W� wartości tych parametrów wy-
znaczono, dla niskich krętów, poprzez dopasowanie linii yrast do znanych stanów w jądrach
końcowych. Dla krętów powyżej 45 } linię yrast otrzymano przez ekstrapolację, przeprowa-
dzoną w oparciu o model kroplowy jądra, części odpowiadającej niskim spinom. Otrzymana
w ten sposób linia yrast określona wartościami r0 = 1:1, Æ = 3:1 � 10�5 i Æ0 = 0 przedsta-
wiona jest na rysunku 5.5 linią przerywaną. Linię yrast odpowiadającą jądru o deformacji
trójosiowej obliczono wykorzystując program ULTIMATE CRANKER [Ben89]. Uzyskano
następujące wartości parametrów definiujących ją w programie CASCADE: r0 = 1:0395,
Æ = 1:387 � 10�4 i Æ0 = �7:145 � 10�9. Obliczona dla jądra o deformacji trójosiowej linia
yrast zaznaczona jest na rysunku 5.5 linią ciągłą. Obie linie yrast są prawie identyczne aż
do wartości krętu około 40 }. Przy wyższych spinach natomiast jądro trójosiowe posiada
większy moment bezwładności (mniejszą energię rotacji przy tym samym spinie).
Rezultatem przeprowadzonych obliczeń były rozkłady intensywności powstawania po-

szczególnych jąder końcowych dla każdej z badanych reakcji, przedstawione na rysunku 5.6.
Obliczone, przy zastosowaniu modelu statystycznego, intensywności kanałów rozpadu jądra

Rysunek 5.6: Przewidywane przez model statystyczny rozkłady residuów powstałych w wyniku
rozpadu jądra złożonego 170W, wyprodukowanego w reakcjach Ni+Pd i Ti+Te.

170W� zmieniają się wraz ze zmianą energii wzbudzenia jądra. Dla odpowiadających sobie
par reakcji (o tych samych parametrach jądra złożonego) obserwowane różnice są nieznacz-
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ne. Mogą one wynikać z niewielkich różnic energii wzbudzenia jądra tworzonego w tych
reakcjach.

Porównanie wyników eksperymentu z przewidywaniami modelu statystycznego

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano także przekroje czynne na tworzenie
poszczególnych jąder końcowych w funkcji krętu. Po przemnożeniu ich przez macierz zależ-
ności spinu od mierzonego foldu [Maj94] (rys. 3.2), uzyskano wielkość przekrojów czynnych
na produkcję residuów w zależności od foldu. Porównanie rezultatów obliczeń z mierzonymi
przekrojami czynnymi przedstawia rysunek 5.7. Linie ciągłe oznaczają obliczenia przepro-

Rysunek 5.7: Porównanie otrzymanych z pomiaru przekrojów czynnych na główne kanały roz-
padu jądra 170W� z obliczonymi przy użyciu kodu CASCADE w wersji Monte Carlo.

wadzone dla linii yrast, odpowiadającej przy wysokich spinach jądru o deformacji trójo-
siowej. Zmierzone przekroje czynne są przez nie opisywane lepiej niż przez przedstawione
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liniami przerywanymi zależności obliczone dla linii yrast, otrzymanej dla wysokich spinów
przy użyciu modelu kroplowego.
Dla porównania przewidywań modelu statystycznego z eksperymentem policzone zo-

stały także wartości średnich liczb emitowanych cząstek < xn > i < �; xn >. Porównanie
ich z odpowiednimi wartościami, uzyskanymi w wyniku pomiaru, przedstawia rysunek 5.8.
Rezultaty obliczeń dobrze odtwarzają wyniki pomiaru we wszystkich przypadkach z wy-

Rysunek 5.8: Porów-
nanie średnich liczb
neutronów wyparowanych
z jądra 170W� otrzyma-
nych z eksperymentu
z obliczeniami wykona-
nymi w oparciu o model
statystyczny.

jątkiem średniej liczby neutronów wyparowanych z jądra o wyższej energii wzbudzenia.
Wartości średnich liczb wyemitowanych neutronów obliczone dla linii yrast określonej przez
parametry modelu kroplowego (linia przerywana) są mniejsze niż zmierzone eksperymen-
talnie (przedstawione za pomocą punktów). Także ich zależność od spinu nie wykazuje
wysycenia dla < xn > przy wysokich foldach.
Lepszą zgodność z wynikami eksperymentu przedstawiają rezultaty obliczeń odpowia-

dających linii yrast dla jądra trójosiowego, zaznaczone linią ciągłą. Ta zależność przy wyż-
szej energii wzbudzenia lepiej opisuje dane eksperymentalne odpowiadające reakcji Ti+Te,
natomiast znacznie różni się od wartości zmierzonych dla reakcji Ni+Pd.
Obliczone dla obu linii yrast wartości < �; xn > różnią się jedynie w niewielkim stopniu.

Wynika to z podobieństwa obu linii yrast w obszarze I < 45 }, gdzie populowane są kanały
(� xn).
Otrzymane w wyniku obliczeń zależności średnich liczb wyparowanych neutronów w re-

akcjach zachodzących z emisją cząstki � dobrze opisują ich zmierzone wartości. Różnice
obu obliczonych wielkości (< xn > � < �; xn >) wraz z odpowiadającymi im dany-
mi eksperymentalnymi przedstawione są w dolnej części rysunku 5.8. Dla niższej energii
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wzbudzenia różnice średnich liczb wyparowanych cząstek są prawie identyczne dla obu re-
akcji i dobrze zgadzają się z przewidywaniami modelu statystycznego. Dla wyższej energii
wzbudzenia natomiast wielkości te dobrze opisywane są przez obliczenia tylko dla reakcji
Ti+Te. W przypadku bardziej symetrycznej reakcji Ni+Pd wartości eksperymentalne są
zgodne z obliczeniami modelu statystycznego tylko dla niskich foldów. Powyżej foldu 8 war-
tości eksperymentalne < xn > � < �; xn > odpowiadające reakcji Ni+Pd znacznie różnią
od przewidywań teoretycznych.
Rezultaty obliczeń opartych na modelu statystycznym najbardziej odbiegają od wyni-

ków pomiaru, otrzymanych dla reakcji Ni+Pd mierzonej przy wyższej energii. Obserwacja
ta potwierdza możliwość istnienia dodatkowych efektów nie związanych ze statystycznym
rozpadem jądra złożonego.

Energie cząstek �

W skład zespołu detektorów zastosowanych do pomiaru reakcji prowadzącej do jądra
170W� wchodził układ detektorów cząstek naładowanych Si-Ball. Służył on do identyfikacji
kanałów rozpadu, w których emitowane były cząstki � lub protony (rozdział 3.1). Grubość
detektorów układu Si-Ball wynosiła 170�m i była tak dobrana, żeby dobrze rozróżniać
cząstki � i protony. W celu identyfikacji cząstek mierzono ich energię traconą w detek-
torze. Ponieważ nie przeprowadzono kalibracji energetycznej detektorów, nie można było
otrzymać informacji o energii zarejestrowanej cząstki. Energię można było oszacować tyl-
ko z pomiarów względnych. Wielkością proporcjonalną do energii cząstki jest położenie
maksimum widma otrzymanego z pomiaru.

Rysunek 5.9: Widma cząstek naładowanych, zmierzone jednym detektorem z układu Si-Ball
(umieszczonym pod kątem 90Æ) w reakcji 260 MeV Ni+Pd dla różnych przedziałów foldów,
przedstawione w skali logarytmicznej (po lewej stronie) i, po znormalizowaniu, w skali liniowej
(po prawej stronie rysunku).

Przykładowe widma mierzone w reakcji 260 MeV Ni+Pd dla różnych foldów przez jeden
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detektor Si z układu Si-Ball (umieszczony pod kątem 90Æ), pokazane są na rysunku 5.9. Po
lewej stronie przedstawione zostały widma cząstek w skali logarytmicznej (część związana
z rejestracją cząstki � odpowiada kanałom 70–250). Natomiast po prawej stronie naryso-
wane są widma w skali liniowej, znormalizowane do sumy zliczeń w obszarze związanym
z cząstką �. Oba rysunki przedstawiają liczby zliczeń w zależności od kanału, którego war-
tość jest proporcjonalna do energii emitowanej cząstki.
Dla widm odpowiadających różnym foldom wyznaczono wartości średnie (centroidy)

obszarów (kanały 70–250) związanych z cząstką �. Otrzymane wartości są proporcjonalne
do energii cząstki �. Centroidy obszarów związanych z emisją cząstki � obliczono dla widm
mierzonych we wszystkich badanych reakcjach. Ich porównanie w funkcji foldu przedstawia
rysunek 5.10. Wartości centroid dla dwóch odpowiadających sobie par reakcji zostały znor-
malizowane dla przedziału foldów 1–2. Dla reakcji o niższych energiach uzyskano podobne

Rysunek 5.10: Względna
zależność od foldu centroidy
widma (pokazanego na
rysunku 5.9), proporcjo-
nalnej do energii cząstki
�, otrzymana dla dwóch
odpowiadających sobie
par reakcji. Dolna część
rysunku przedstawia różni-
ce pomiędzy centroidami,
proporcjonalne do różnicy
energii cząstki �.

zależności. Natomiast dla reakcji o wyższych energiach wiązki, otrzymane wartości są takie
same dla niskich foldów, ale znacznie różnią się przy wyższych foldach. W przypadku reak-
cji Ni+Pd zmierzonej przy wyższej energii, energia emitowanych cząstek � maleje powyżej
foldu 14. W pozostałych przypadkach energia cząstek zmniejsza się powyżej foldu 8.
Różnica wartości centroid przedstawiona jest dla obu par reakcji w dolnej części ry-

sunku. Odpowiada ona różnicy energii cząstek emitowanych w tych reakcjach. Dla reakcji
o niższej energii wzbudzenia jądra emitowane cząstki � posiadają prawie takie same ener-
gie, niezależnie od foldu. Dla reakcji odpowiadającej wyższej energii wzbudzenia energie
cząstki � są takie same dla niskich foldów. Natomiast dla foldów >8 cząstka � emitowana
w reakcji 260 MeV Ni+Pd posiada większą energię, co jest zgodne z rezultatami przedsta-
wionymi na rysunku 5.8. Potwierdza to przypuszczenie o przedrównowagowej emisji cząstek
� w bardziej symetrycznej reakcji.



5.1 Badanie efektu kanału wejściowego 54

Widma wysokoenergetycznych kwantów 

Podczas eksperymentu mierzono także widma wysokoenergetycznego promieniowania 
dla wszystkich badanych reakcji. Widma uzyskane dla obu par reakcji (tworzących jądra
o energiach wzbudzenia 56 i 61 MeV) przedstawia rysunek 5.11. Dane otrzymane w wyniku

Rysunek 5.11: Widma wysokoenergetycz-
nych kwantów , zmierzone dla reakcji
Ti+Te i Ni+Pd przy energiach wzbudzenia
jądra złożonego 170W 56 i 61 MeV, przed-
stawione są za pomocą punktów. Linie odpo-
wiadają wynikom obliczeń wykonanych przy
użyciu programu CASCADE. Dolna część ry-
sunku zawiera stosunki mierzonych widm.

pomiaru zaznaczone są punktami; zaś linie przedstawiają rezultaty obliczeń wykonanych
programem CASCADE z zadanymi wartościami parametrów opisujących GDR: S = 1,
EGDR = 14 MeV i � = 8 MeV. W obliczeniach zastosowana została linia yrast odpo-
wiadająca jądru o symetrii trójosiowej (rysunek 5.5). Ponieważ parametry GDR nie były
dopasowane, obliczenia nie są w pełni zgodne z wynikami pomiarów. Jednakże nachylenia
widm mierzonych dobrze są przez nie oddawane. W celu sprawdzenia, czy między odpo-
wiednimi parami reakcji istnieją różnice, widma zostały przez siebie podzielone. Otrzymane
zależności przedstawione są w dolnej części rysunku 5.11. Dla wyższej energii wzbudzenia
uzyskane widma nie różnią się od siebie. Fluktuacje powyżej 14 MeV wynikają ze zbyt
małej liczby zebranych zliczeń. Dla energii wzbudzenia E� = 56 MeV występuje różnica
widm w obszarze 11–14 MeV. Związana jest ona ze wzrostem nasilenia GDR dla reakcji
208 MeV 48Ti+122Te, spowodowanym nieznacznie różnymi energiami wzbudzenia w obu
reakcjach. Ten efekt jest widoczny także dla średnich liczb neutronów (rysunek 5.8).
Widma wysokoenergetycznych kwantów  mierzone były także w koincydencji z przej-

ściami dyskretnymi w jądrach końcowych (168;167;166W i 164;163Hf). Umożliwiło to uzyskanie
widm GDR bramkowanych konkretnymi produktami reakcji, tworzonymi w wyniku rozpa-
du jądra złożonego poprzez kanały: 4n, 3n, 2n, �3n i �2n. Są to najsilniejsze kanały reakcji,
w których możliwe było zaobserwowanie rozpadu GDR. Otrzymane rezultaty przedstawio-
ne są na rysunku 5.12. Widma obliczone programem CASCADE w wersji Monte Carlo,
odpowiadające poszczególnym kanałom, zaznaczone zostały za pomocą linii. Są one znor-
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Rysunek 5.12: Widma wysokoenergetycznych kwantów , bramkowane przejściami dyskretnymi
w podanych kanałach rozpadu jądra 170W� o energii wzbudzenia 61 MeV. Linie przedstawiają
wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu programu CASCADE w wersji Monte Carlo.

malizowane do danych eksperymentalnych w obszarze 5–7 MeV w kanale 3n. Z powodu
niewystarczającej statystyki nie można wyciągnąć wniosków dotyczących różnic pomiędzy
widmami. Można zauważyć jedynie wzrost statystycznej części widma dla kanału 2n w re-
akcji Ti+Te. Ta obserwacja jest zgodna z zmierzonym przekrojem czynnym (rysunek 5.7),
który dla tego przypadku jest także większy. Efekt ten nie jest całkowicie zrozumiały. Moż-
na próbować wytłumaczyć go w dwojaki sposób:
W bardziej symetrycznej reakcji Ni+Pd powstaje jądro złożone o stosunkowo długim

czasie tworzenia. Jeden z neutronów wyemitowany z takiego jądra przed osiągnięciem przez
nie równowagi może unosić większą energię, wskutek czego energia dostępna dla emisji
statystycznych kwantów  jest niższa.
Druga spekulacja związana jest z możliwością wzrostu maksymalnego krętu. Przedrów-

nowagowa emisja neutronu prowadzi do obniżenia temperatury jądra złożonego, co powo-
duje zmniejszenie prawdopodobieństwa rozszczepienia, a więc zwiększenie krętu maksymal-
nego powyżej ograniczenia związanego z rozszczepieniem. I z tego powodu jądra końcowe
posiadają efektywnie niższą energię nad linią yrast, zatem może być z nich wyemitowana
mniejsza liczba statystycznych kwantów .

Na podstawie otrzymanych rezultatów można stwierdzić, że w badanych procesach roz-
padu jądra 170W�, tworzonego w różniących się symetrią reakcjach, nie obserwuje się efektu
„kanału wejściowego”, rozumianego w sensie sprzeczności z hipotezą Bohra. Obserwowane
efekty, takie jak: różnice średnich liczb wyparowanych neutronów w kanałach reakcji zacho-
dzących z emisją cząstki �, większa energia cząstek � oraz mniej neutronów emitowanych
przy wysokich foldach w reakcji Ni+Pd posiadającej większą symetrię, można wytłumaczyć
ich przedrównowagową emisją. Takie przedrównowagowe procesy prowadzą do utworzenia
innych jąder złożonych niż reakcje, w których te procesy nie występują.
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5.2 Pomiar szerokości GDR zbudowanego w jądrze 147Eu

Szerokość gigantycznego rezonansu dipolowego jest jedną z ważniejszych wielkości cha-
rakteryzujących gorące jądro atomowe. Szerokości składowych GDR (własne szerokości
GDR) wiążą się z szybkością tłumienia oscylacji GDR w trakcie rozpadu jądra. Ich ba-
danie w funkcji temperatury jest istotne do weryfikacji modeli teoretycznych. Całkowita
szerokość GDR, pochodząca od nakładania się składowych oraz od fluktuacji kształtu ją-
dra, niesie informację o średnim kształcie jądra, który wiąże się z krętem i temperaturą.
Pomiar parametrów gigantycznego rezonansu dipolowego może służyć jako narzędzie do
badania własności jądra, w którym ten rezonans był zbudowany, gdyż z kształtu funkcji
nasilenia GDR wnioskujemy m. in. o szerkości GDR.
Własności GDR zbudowanego na stanach wzbudzonych badano dla jąder złożonych

106Sn, 176W [Mat97] i 194Hg [Cam99]. Pomiary wykonywano w zależności od energii wzbu-
dzenia jądra [Maj92] lub jego krętu [Mat97, Cam99], a ich rezultatem było wykazanie po-
szerzenia rezonansu wraz ze wzrostem tych wielkości. Przewidywania modelu teoretycznego
zakładają, że za wzrost szerokości GDR odpowiedzialna jest deformacja jądra oraz termicz-
ne fluktuacje jego kształtu. W celu sprawdzenia założeń teorii oraz zbadania kształtu jądra
przeprowadzono pomiar szerokości GDR zbudowanego w jądrze 147Eu� [Kmi00].

5.2.1 Zależność parametrów GDR od energii wzbudzenia i krętu jądra
złożonego

Rysunek 5.13: Widma wysokoenergetycz-
nego promieniowania . Wyniki pomiaru
otrzymane dla każdej z reakcji (energii wiązki
160, 165 i 170 MeV) dla przedziałów foldów
5–7, 5–30 i 8–30 przedstawione są punktami.
Linie odpowiadają dopasowanym w obszarze
GDR widmom obliczonym programem CA-
SCADE.
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Do widm wysokoenergetycznych kwantów  otrzymanych dla każdego zbioru danych
eksperymentalnych zostały dopasowane widma teoretyczne, obliczone programem CASCA-
DE. Była to jedna z wersji standardowego programu, w której gęstość poziomów opisana
została według modelu Reisdorfa [Rei81, Kic87]. Podczas obliczeń parametry GDR: nasi-
lenie, szerokość i energia były zmieniane tak, żeby uzyskać najmniejszą wartość �2 w prze-
dziale 8–18 MeV, odpowiadającym rezonansowi. Otrzymane wartości parametrów GDR
wyznaczają funkcję Lorentza:

F1L(E) =
S�E2



(E2
 �E2

GDR
)2 +E2

�
2
; (5.5)

(patrz wzór 2.29), za pomocą której opisywana jest w programie zależność nasilenia GDR od
energii. Widma eksperymentalne wraz z dopasowanymi przedstawione są na rysunku 5.13.
Przed porównaniem z danymi uzyskanymi z eksperymentu, rezultaty obliczeń przemna-

żane były przez macierz odpowiedzi detektorów BaF2. Wartości nasilenia S, energii EGDR

oraz szerokości � rezonansu otrzymane w wyniku dopasowania przedstawione są w tabe-
li 5.1.

Tabela 5.1: Parametry GDR otrzymane dla wszystkich grup danych eksperymentalnych w wy-
niku dopasowania jednej składowej rezonansu.

< L > [}] S[EWSR] EGDR [MeV] � [MeV]

39 0.91 � 0.03 14.2 � 0.1 8.8 � 0.4
Elab = 170 MeV 45 0.98 � 0.03 14.1 � 0.1 8.9 � 0.3

50 1.01 � 0.04 14.0 � 0.1 8.8 � 0.3
38 1.01 � 0.03 14.2 � 0.1 8.0 � 0.2

Elab = 165 MeV 44 1.00 � 0.02 14.3 � 0.1 8.4 � 0.2
49 1.10 � 0.03 14.2 � 0.1 8.6 � 0.3
37 0.83 � 0.02 14.3 � 0.1 8.0 � 0.2

Elab = 160 MeV 42 0.88 � 0.02 14.3 � 0.1 8.4 � 0.2
46 0.86 � 0.03 14.2 � 0.1 8.7 � 0.4

Aby sprawdzić, czy analizowane dane eksperymentalne nie zawierają przypadków po-
chodzących z reakcji nie zachodzących poprzez utworzenie jądra złożonego, widmo całkowi-
te otrzymane dla energii wiązki 170 MeV i foldu z przedziału 5–30 zostało porównane z wid-
mem kwantów  bramkowanym przejściami pomiędzy poziomami w głównych produktach
reakcji (144;143;142Eu). Na rysunku 5.14 przedstawione jest widmo bramkowane kanałami
reakcji wraz z widmem obliczonym uzyskanym z dopasowania do danych nie bramkowanych
przejściami dyskretnymi. Obie zależności są prawie identyczne w obszarze 5–15 MeV. Ich
nachylenie jest takie samo, co świadczy o takiej samej temperaturze odpowiadającej obu
zestawom danych.
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Przedstawione poniżej dane, analizowane tylko w zależności od foldu, pochodzą więc

Rysunek 5.14: Widmo wysokoenergetycznych kwantów 

bramkowane przejściami dyskretnymi w 144;143;142Eu, przedsta-
wione za pomocą punktów w porównaniu z widmem obliczonym
programem CASCADE (zaznaczonym linią). Obliczenia odpo-
wiadają widmu dopasowanemu do danych bramkowanych tylko
foldem. Przedstawione widma są znormalizowane w punkcie od-
powiadającym 6 MeV.

z reakcji zachodzącej z utworzeniem jądra złożonego. Analiza danych bramkowanych przej-
ściami dyskretnymi przedstawiona jest w rozdziale 5.3.

Rysunek 5.15: Funkcje nasilenia GDR. Dane
eksperymentalne przedstawione są za pomo-
cą punktów. Obliczone funkcje Lorentza dla
parametrów GDR otrzymanych z dopasowa-
nia zaznaczono liniami ciągłymi. Linie prze-
rywane oznaczają funkcje nasilenia, obliczone
z zastosowaniem modelu fluktuacji termicz-
nych.

W celu lepszej oceny jakości dopasowania, funkcje nasilenia GDR przedstawić można
w skali liniowej, przekształcając je do postaci:

Y (E) = F1L(E)
Yexp(E)

Yobl(E)
: (5.6)
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We wzorze tym Yexp(E) jest widmem eksperymentalnym, Yobl(E) przestawia widmo ob-
liczone, przy założeniu, że GDR opisywany jest funkcją Lorentza F1L(E) o parametrach
uzyskanych z najlepszego dopasowania do wyników pomiaru. Otrzymane za pomocą poda-
nego wyżej wzoru funkcje absorpcji, odpowiadające wszystkim badanym zbiorom danych,
przedstawione są na rysunku 5.15 w postaci punktów. Linie ciągłe przedstawiają funkcje
Lorentza opisujące GDR dla tych przypadków. Liniami przerywanymi zostały zaznaczone
funkcje nasilenia GDR, obliczone przy użyciu modelu termicznych fluktuacji kształtu dla
jądra 147Eu o podanych krętach i temperaturach. Rezultaty obliczeń wykonanych w oparciu
o ten model przedstawione są w następnym rozdziale.
Dopasowane funkcje nasilenia GDR dobrze opisują wyniki pomiaru dla wszystkich ba-

danych przypadków. Można zaobserwować jednak pewne niezgodności w opisie funkcji na-
silenia GDR za pomocą pojedynczej funkcji Lorentza, występujące – na przykład – przy
wyższych energiach dla danych odpowiadających wysokim krętom jądra. W celu dokład-
niejszego opisu zmierzonych zależności, do danych eksperymentalnych dopasowane zostały
także widma zawierające GDR przedstawiony za pomocą złożenia dwóch funkcji Lorentza:

F2L(E) = F1L1
(E) + F1L2

(E) : (5.7)

Obliczenia przeprowadzono, zmieniając wartości parametrów dwóch składowych GDR, aż
do uzyskania najmniejszego �2 w obszarze 8–18 MeV. Otrzymane widma zostały prze-
kształcone, w opisany powyżej sposób, na funkcje absorpcji, które przedstawione są na
rysunku 5.16.

Rysunek 5.16: Krzywe absorpcji otrzymane
dla GDR opisanego złożeniem dwóch funk-
cji Lorentza F2L(E). Punkty odpowiadają
wielkościom F2L(E)� Yexp(E)=Yobl(E).
Funkcje F2L(E) przedstawione są za pomo-
cą linii ciągłych, natomiast ich składowe –
liniami przerywanymi.
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Wartości parametrów GDR (nasilenia S, energie EGDR i szerokości �), otrzymane z do-
pasowania dwóch składowych rezonansu, przedstawione są w tabeli 5.2. Znając energie

Tabela 5.2: Wartości parametrów dwóch składowych GDR uzyskanych w wyniku dopasowania
do danych eksperymentalnych.

< I > [}] S[EWSR] EGDR [MeV] � [MeV] �

39 0.43 � 0.02 12.9 � 0.1 5.9 � 0.1
0.41 � 0.03 16.8 � 0.1 7.3 � 0.4 0.29 � 0.01

Ew = 170 MeV 45 0.48 � 0.02 12.9 � 0.1 5.9 � 0.1
0.40 � 0.03 16.8 � 0.1 7.0 � 0.3 0.29 � 0.01

50 0.52 � 0.02 12.9 � 0.1 5.9 � 0.1
0.40 � 0.04 17.0 � 0.2 7.2 � 0.5 0.30 � 0.02

38 0.49 � 0.02 13.0 � 0.1 5.9 � 0.1
0.51 � 0.03 16.5 � 0.1 7.3 � 0.3 0.26 � 0.01

Ew = 165 MeV 44 0.42 � 0.02 13.0 � 0.1 5.8 � 0.1
0.43 � 0.02 16.7 � 0.1 7.4 � 0.2 0.27 � 0.01

49 0.54 � 0.02 12.9 � 0.1 5.8 � 0.1
0.48 � 0.03 17.0 � 0.1 7.1 � 0.4 0.30 � 0.01

37 0.36 � 0.02 13.1 � 0.1 5.8 � 0.1
0.46 � 0.03 16.4 � 0.1 7.7 � 0.3 0.24 � 0.01

Ew = 160 MeV 42 0.39 � 0.02 13.0 � 0.1 5.9 � 0.1
0.45 � 0.03 16.6 � 0.1 7.7 � 0.2 0.27 � 0.01

46 0.42 � 0.02 12.9 � 0.1 5.9 � 0.1
0.38 � 0.04 16.8 � 0.2 7.5 � 0.5 0.29 � 0.02

składowych rezonansu odpowiadające danym eksperymentalnym, można otrzymać wartość
parametru deformacji �. Została ona obliczona dla wszystkich badanych zbiorów danych
eksperymentalnych według wzoru:

� � 1:06(E2 �E1)

EGDR

; (5.8)

gdzie E2 i E1 są energiami składowych GDR, a EGDR jest energią rezonansu zbudowanego
w jądrze sferycznym. Wartości parametru deformacji � przedstawione są w tabeli 5.2.
Otrzymane nasilenia składowych GDR posiadają podobne wartości. Można więc wnio-

skować, że badane jądro nie charakteryzuje się czystym, określonym kształtem „prolate”
(o stosunku niskoenergetycznej do wysokoenegetycznej składowej funkcji nasilenia wyno-
szącym 33%:66%) ani „oblate” (o stosunku składowych funkcji nasilenia 66%:33%), ale że
jego efektywny kształt jest mieszaniną różnych kształtów. Ten wniosek potwierdza założe-
nia modelu termicznych fluktuacji kształtu.
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5.2.2 Szerokość GDR – porównanie z modelem teoretycznym termicz-
nych fluktuacji kształtu

Jądro przyjmuje kształt określony przez wartości parametru deformacji � oraz para-
metru nieosiowości , które charakteryzują się pewnym prawdopodobieństwem proporcjo-
nalnym do czynnika Boltzmanna. Przykładowy rozkład prawdopodobieństwa (wzór 2.21)
uzyskania przez jądro deformacji (�,) przedstawia rysunek 5.17. Wartość parametru nie-
osiowości  = 0Æ oznacza jądro o kształcie wydłużonym („prolate”), a  = �60Æ – jądro
spłaszczone („oblate”).

Rysunek 5.17: Przykładowy rozkład prawdopodobieństwa wartości parametrów deformacji ją-
dra (�,).

Deformacja równowagowa �eq oznacza najbardziej prawdopodobną wartość parametru
deformacji, odpowiadającą minimum energii swobodnej jądra. Jej wielkość zależy głównie
od spinu jądra: wzrost krętu powoduje na ogół wzrost deformacji jądra o kształcie „oblate”
(spłaszczenie jądra). Rozmycie rozkładu (wariancja) �� zależy natomiast od temperatury
i rośnie dla jej wyższych wartości. Wielkością otrzymaną dla danych eksperymentalnych jest
średnia wartość deformacji jądra �av , która stanowi sumę wszystkich możliwych wartości
deformacji ważoną rozkładem Boltzmanna. Wyraża się ona wzorem:

�av = Z
�1

Z
D[�]

=3=2
�exp[

�F (�; )

T
] ; (5.9)

gdzie D[�] i = zdefiniowane są zależnościami 2.20 i 2.22. A zatem wariancja �� wyraża się
wzorem:

�� =
p
< �2 > ��2av : (5.10)
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Średnia deformacja �av i deformacja równowagi �eq (przedstawione na rysunku 5.18)
wykazują różny charakter zależności od krętu. �eq, która jest związana z krętem jądra i jego
momentem bezwładności, posiada małą wartość i wzrasta w funkcji momentu pędu.�� na-
tomiast wzrasta wraz ze wzrostem temperatury jądra. Na ogół �av > �eq, ponieważ rozkład
e
�F=T mnożony jest przez �4 (do którego proporcjonalne jest D[�]). W konsekwencji �av
słabo wzrasta wraz ze wzrostem �eq oraz silnie wzrasta z ��. Dopóki szerokość rozkładu
�� (związana z temperaturą) jest większa od �eq, dopóty średnia deformacja �av wzrasta
nieznacznie z krętem. Natomiast powyżej pewnej wartości krętu jądra deformacja równo-
wagowa staje się większa od wariancji. Do �av wnoszone są przyczynki od jąder o dużych
deformacjach. Dominuje wtedy zależność �av od krętu jądra. Średnia deformacja �av jest

Rysunek 5.18: Mierzone szerokości GDR wzbudzonego w jądrze 147Eu�, otrzymane z dopa-
sowania pojedynczej funkcji Lorentza, przedstawione są w górnej części rysunku. Natomiast
zależność od spinu parametru deformacji �, obliczonego z rozszczepienia GDR na składowe,
pokazuje rysunek dolny. Wartości otrzymane dla danych eksperymentalnych przedstawione są
w postaci punktów. Linie ciągła i przerywana odpowiadają wynikom obliczeń przeprowadzonych
w oparciu o model fluktuacji termicznych dla jądra 147Eu� o temperaturach 1.2 i 1.4 MeV.
Linia kropkowana przedstawia rezultaty obliczeń, otrzymane przy zastosowaniu wzoru fenome-
nologicznego [Kus98].
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stała dla małych wartości krętu i wzrasta przy wyższych spinach.
Mierzone szerokości i kształty krzywych opisujących GDR powinny, zgodnie z założe-

niami modelu termicznych fluktuacji, zależeć od średniej deformacji jądra.
Szerokość GDR otrzymana z dopasowania jednej składowej funkcji Lorentza (tabela 5.1)

przedstawiona jest w zależności od krętu na rysunku 5.18. Jej wartość wzrasta od 8 MeV dla
średniego krętu 37 } do 8.8 MeV przy < I >= 50 }. Jedynie punkt odpowiadający < I >=

39 } i energii wiązki 170 MeV odbiega od obserwowanego trendu. Może to być wyjaśnione
większą temperaturą dla tego przypadku, wynoszącą 1.4 MeV. Podobną zależność wykazuje
wartość parametru deformacji �, obliczona z dopasowania do danych eksperymentalnych
dwóch składowych funkcji Lorentza (przedstawiona w dolnej części rysunku 5.18).
Otrzymane rezultaty porównano z przewidywaniami modelu termicznych fluktuacji

kształtu. W obliczeniach modelu termicznych fluktuacji kształtu przeprowadzonych dla
jądra 147Eu zastosowane zostały: energia E0 =14.3 MeV i szerokość �0 =4.5 MeV gigan-
tycznego rezonansu zbudowanego w jądrze sferycznym oraz Æ = 1:9 (patrz wzór 2.18).
Obliczone dla 147Eu zależności szerokości GDR oraz parametru deformacji jądra od spinu
przedstawione zostały na rysunku 5.18. Punkty odpowiadają danym eksperymentalnym
uzyskanym dla różnych energii wiązki. Wyniki obliczeń zaznaczone są za pomocą linii.
Zarówno wartości szerokości GDR i deformacji �, jak i ich zależność od krętu są zgodne
z przewidywanymi przez model teoretyczny.
Jak widać, model teoretyczny termicznych fluktuacji kształtu dobrze opisuje szerokość

funkcji nasilenia GDR, w przypadku dopasowania do wyników pomiaru pojedynczej funkcji
Lorentza, a także parametr deformacji otrzymany z analizy wykonanej dla dwóch składo-
wych funkcji. Zależność szerokości GDR i parametru deformacji � od krętu wykazuje po-
dobny charakter. Ta obserwacja potwierdza założenie modelu mówiące, że wzrost szerokości
GDR spowodowany jest rozszczepieniem składowych GDR, powstałym w wyniku wzrostu
deformacji związanej z rotacją jądra.
Szerokości GDR otrzymane w wyniku obliczeń z zastosowaniem modelu fluktuacji ter-

micznych, przeprowadzonych dla T =1.2 MeV, posiadają wartości zgodne z uzyskanymi
z pomiaru. Natomiast te same obliczenia dają wartości deformacji � nieco większe od
otrzymanych dla danych doświadczalnych. Aby otrzymać wartość parametru deformacji,
do danych eksperymentalnych dopasowane zostały dwie składowe rezonansu. W założe-
niach modelu każda z nich opisywana jest bardzo wieloma składowymi. Podczas analizy
danych eksperymentalnych otrzymuje się wartości „średnie”, uwzględniając ze zbyt małą
wagą składowe o skrajnie dużych lub małych energiach. W badanym przypadku różnice po-
między wielkością mierzonych i obliczonych parametrów są niewielkie, co świadczy o małym
poszerzeniu składowych GDR.
Dodatkowo zależność szerokości GDR od krętu L policzona została przy użyciu wzoru

fenomenologicznego [Kus98]:

�(T;L;A) = �(T;L = 0; A)[V (
L

A5=6
)]4=[(T=T0)+3]

; (5.11)
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gdzie:
�(T;L = 0; A) = �0(A) + c(A) ln (1 + T=T0) : (5.12)

Parametry tego wzoru zostały uzyskane poprzez dopasowanie do wszystkich znanych do tej
pory szerokości GDR, dla różnych jąder, krętów i temperatur. �0(A) jest szerokością GDR
zbudowanego na stanie podstawowym jądra, T0 =1 MeV, a V (x) jest funkcją skalującą,
która może być przybliżona wyrażeniem V (x)�1 � 1:8[1+e(1:3�x)=0:2 ]�1. Linia kropkowana,
zaznaczona na rysunku 5.18, przedstawia rezultaty obliczeń szerokości GDR wykonanych
dla jądra Eu o temperaturze 1.3 MeV. Zgadzają się one zarówno z wartościami zmierzonymi
przez nas, jak i wynikami bardziej dokładnych obliczeń.
Porównanie otrzymanych rezultatów z zależnościami szerokości GDR od krętu jądra,

zmierzonymi dla jąder o różnych masach, pokazane jest na rysunku 5.19. Zostały na nim

Rysunek 5.19: Szerokości GDR mierzone dla jąder o różnych masach [Mat97, Ram96, Cam99]
w funkcji krętu. Pełne kwadraty odpowiadają rezultatom otrzymanym dla 147Eu o temperatu-
rze < T >=1.3 MeV, a pozostałe symbole przedstawiają wyniki wcześniej wykonanych ekspe-
rymentów. Linie odpowiadają obliczeniom przeprowadzonym przy użyciu modelu termicznych
fluktuacji kształtu.

przedstawione wyniki otrzymane dla jądra Eu [Kmi00] o temperaturze T =1.3 MeV wraz
z danymi uzyskanymi dla jąder Sn, W i Hg [Mat97, Ram96, Cam99].
Dla ciężkiego jądra 194Hg szerokość GDR jest stała w badanym obszarze krętów. Dla

lżejszych jąder natomiast szerokość rezonansu nie zmienia się dla niskich spinów, a następnie
wzrasta w funkcji krętu. Dla jąder 176W i 147Eu wzrost ten jest wolniejszy, podczas gdy
dla najlżejszego z badanych jąder 106Sn szerokość GDR rośnie szybciej. Efekt ten można
wytłumaczyć następująco. Przy takiej samej wartości krętu lżejsze jądro, mające mniejszy
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moment bezwładności, posiada większą częstość obrotu niż jądro cięższe. Szybka rotacja
powoduje większą deformację jądra, przejawiającą się we wzroście mierzonej szerokości
rezonansu. Wartości szerokości GDR dla jądra 147Eu o masie pośredniej pomiędzy Sn a W
charakteryzują się wolniejszym wzrostem w funkcji krętu od obserwowanego dla lżejszego
jądra. Natomiast rosną szybciej niż jest to widoczne dla jąder o większej masie. Takie
zachowanie zgodne jest z przewidywaniami modelu teoretycznego termicznych fluktuacji
kształtu, które dla wszystkich badanych jąder przedstawione są za pomocą linii.
Powyższe porównanie pokazuje, że model termicznych fluktuacji kształtu dobrze opisuje

mierzone zależności szerokości GDR od krętu dla różnych jąder. Potwierdza to podstawowe
założenie modelu, mówiące że kształt GDR nie jest opisywany pojedynczą funkcją nasilenia,
lecz zbiorem takich funkcji odpowiadających różnym wartościom parametrów deformacji
jądra.

Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono na przykładzie jądra 147Eu� prze-
widywania modelu termicznych fluktuacji kształtu zakładającego, że wzrost szerokości
GDR w funkcji krętu spowodowany jest wzrostem deformacji jądra. Szybkość tego wzrostu
zależy od masy jądra i jest większa dla jąder lżejszych. Zależność ta wyjaśniona jest faktem,
że dla takiej samej wartości krętu lekkie jądro posiada większą prędkość rotacji niż jądro
ciężkie. Większa prędkość rotacji zwiększa deformację jądra, która z kolei powoduje wzrost
szerokości GDR zbudowanego w takim jądrze.
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5.3 Pomiar GDR w koincydencji z dyskretnymi przejściami
 w końcowych produktach reakcji

Rezultaty przedstawione w poprzednim rozdziale dotyczyły pomiaru gigantycznego re-
zonansu dipolowego w zależności od krętu jądra. Pomiar ten dostarczył informacji o własno-
ściach jądra charakteryzującego się określonym krętem. Dokładniejsze zdefiniowanie prze-
strzeni fazowej (energia wzbudzenia – spin jądra) rozpadającego się jądra było możliwe
dzięki pomiarowi GDR emitowanego w konkretnym kanale reakcji.
Widma wysokoenergetycznych kwantów  emitowane w procesie rozpadu jądra 147Eu�

mierzono w koincydencji z przejściami dyskretnymi w jądrach końcowych 142;143;144Eu. Ją-
dro złożone 147Eu, tworzone w reakcji 37Cl+110Pd przy energii wiązki 170 i 160 MeV,
posiadało energię wzbudzenia 81 i 74 MeV. Jego rozpad zachodził głównie poprzez emisję
trzech, czterech lub pięciu neutronów, prowadząc do produkcji jąder 142;143;144Eu o określo-
nych rozkładach wartości energii i krętu. Rysunek 5.20 przedstawia schemat rozpadu jądra
o energii 81 (górna część rysunku) i 74 MeV (dolna część rysunku), zachodzącego poprzez
wyparowanie neutronów oraz wysokoenergetycznych kwantów  z rozpadu GDR. Średni

Rysunek 5.20: Stany wejściowe dla 142;143;144Eu obliczone programem CASCADE dla reakcji
Cl+Pd, przeprowadzonej przy energiach wiązki 170 i 160 MeV. Zaznaczone obszary energii
wzbudzenia i krętu odpowiadają wartościom charakteryzującym jądra powstałe w wyniku emisji
z jądra 147Eu� trzech, czterech i pięciu neutronów oraz wysokoenergetycznego kwantu .

kręt jąder rozpadających się poprzez emisję trzech neutronów jest większy niż w przypad-
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ku emisji czterech czy pięciu neutronów. Jądro posiadające większy kręt, charakteryzuje się
większą energią rotacji (linia yrast). Posiada więc mniejszą energię dostępną, przy tej sa-
mej energii wzbudzenia, dla emitowanych neutronów czy kwantów . Wybór kanału reakcji
pozwala zatem na dokładniejsze określenie obszaru badanych jąder.
W celu badania GDR w wybranych kanałach rozpadu jądra złożonego wykorzystano

widma wysokoenergetycznych kwantów , mierzone w koincydencji z przejściami dyskretny-
mi pomiędzy poziomami w końcowych produktach reakcji. Stawiając bramki na przejściach
o największym natężeniu w kanałach 3n, 4n i 5n, uzyskano widma GDR odpowiadające
tym kanałom. Takie widma otrzymano dla jądra złożonego 147Eu o energiach wzbudzenia
74 i 81 MeV.

5.3.1 Obliczenia parametrów GDR programem CASCADE

Aby uzyskać wartości parametrów opisujących GDR, zmierzone widma  dopasowywane
są przez widma obliczone programem CASCADE, według procedury opisanej w rozdzia-
le 5.2.1. W przypadku danych bramkowanych przejściami dyskretnymi także zastosowano
tę metodę. Spodziewano się jednak, że standardowa wersja programu, nie śledząca drogi
rozpadu jądra, może dawać błędne rezultaty.
Do eksperymentalnych widm kwantów  dopasowano widma obliczone tak, aby w ob-

szarze odpowiadającym GDR otrzymać minimum �
2. Wartości parametrów GDR (energia,

szerokość i nasilenie) odpowiadały obliczeniom, które najlepiej opisywały widmo mierzone.
Otrzymane widma GDR – zarówno eksperymentalne, jak i będące wynikiem obliczeń –
zostały przekształcone zgodnie z opisanym w poprzednim rozdziale wzorem 5.6 na funk-
cje nasilenia GDR. Są one przedstawione na rysunku 5.21 dla wszystkich analizowanych
danych.
Szerokości GDR otrzymane w wyniku dopasowania są mniejsze niż odpowiadające wid-

mom  nie bramkowanym jądrami końcowymi. Także nasilenie GDR zmienia się w za-
leżności od kanału rozpadu jądra. Dodatkowo, uzyskana z dopasowania wartość „energii
GDR” jest zależna od energii wzbudzenia residuum. Zależność otrzymanej „energii GDR”
od energii wzbudzenia jądra końcowego przedstawia rysunek 5.22. Linią ciągłą zaznaczo-
no wartość energii GDR otrzymaną ze wzoru 2.16 dla jądra 147Eu. Rezultaty otrzymane
w wyniku dopasowania powinny się z nią pokrywać. Wartości „energii GDR” otrzymane
w wyniku dopasowania obliczeń do danych pomiarowych przedstawione są za pomocą punk-
tów. Dla rezonansu mierzonego w kanale 3n wartości uzyskane z dopasowania odpowiadają
rzeczywistej energii GDR. Tak również jest w przypadku kanału 4n odpowiadającego ener-
gii wiązki 170 MeV. Natomiast „energia GDR” mierzonego w kanale 5n dla obu reakcji
oraz w kanale 4n przy energii wiązki 160 MeV otrzymana z dopasowania jest niższa o około
0.5–1 MeV.
Otrzymane, niezgodne z oczekiwaniami, rezultaty można wytłumaczyć następująco.

Energia dostępna dla emisji kwantu  jest równa energii wzbudzenia jądra, pomniejszonej
o energię wyparowanych neutronów i energię rotacji jądra. Jej wartość zależy więc od kanału
rozpadu jądra i jest najmniejsza, w badanym przypadku, dla kanału 5n. Dostępna dla
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Rysunek 5.21: Funkcje nasilenia GDR otrzymane dla widm wysokoenergetycznych kwantów 

bramkowanych produktami reakcji: 142;143;144Eu [Kmi01]. Punkty odpowiadają danym ekspe-
rymentalnym, a linie przedstawiają rezultaty obliczeń wykonanych standardowym programem
CASCADE.

Rysunek 5.22: Zależność energii GDR mierzonego
w określonych kanałach rozpadu jądra 147Eu� od ener-
gii wzbudzenia jąder końcowych powstałych w tych ka-
nałach. Punkty odpowiadają wartościom energii otrzy-
manym z dopasowania do zmierzonych widm  widm
obliczonych przy zastosowaniu standardowego programu
CASCADE. Linia oznacza wartość energii GDR wzbudzo-
nego w jądrze 147Eu, obliczoną zgodnie ze wzorem 2.16.

emisji wysokoenergetycznego fotonu przestrzeń fazowa (opisująca wartości energii i spinu
jądra) zostaje zredukowana. Wskutek ograniczenia obszaru, z którego możliwa jest emisja
wysokoenergetycznego kwantu , część widma GDR odpowiadająca wyższym energiom jest
tłumiona. Na przykład dla kanału 5n rozpadu jądra Eu o energii wzbudzenia 74 MeV, po
odjęciu energii potrzebnej na emisję pięciu neutronów, zostaje energia równa 19 MeV, która
może być uniesiona przez foton (rysunek 5.20). Mierząc energię GDR w kanale o większej
liczbie neutronów, należy uwzględnić fakt, że widmo wysokoenergetycznego promieniowania
 jest obcięte i nie zawiera kwantów o wysokich energiach.
Efekt obcinania przestrzeni fazowej przez wybór kanału rozpadu jądra nie jest uwzględ-

niany w standardowej wersji programu CASCADE i dlatego dopasowane wartości otrzy-
mane przy jego zastosowaniu nie są prawdziwymi parametrami GDR. Nie należy więc
stosować standardowego programu CASCADE do analizy widm GDR bramkowanych ją-
drami końcowymi.
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5.3.2 Zastosowanie programu CASCADE w wersji Monte Carlo

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, aby poprawnie wykonać dopasowanie i otrzy-
mać rzeczywiste wartości parametrów GDR, zastosowano do obliczeń program CASCADE
w wersji Monte Carlo umożliwiający śledzenie poszczególnych kanałów rozpadu jądra.
W pierwszym etapie obliczeń nasilenie, energia i szerokość gigantycznego rezonansu po-

siadały wartości otrzymane z dopasowania do danych nie bramkowanych kanałami reakcji.
W wyniku obliczeń otrzymano widma wysokoenergetycznych kwantów , odpowiadające
określonym kanałom rozpadu w zależności od wartości krętu jądra złożonego.
Ponieważ widma eksperymentalne zawierały dane bramkowane mierzonym foldem, któ-

ry odpowiada określonemu rozkładowi krętu jądra złożonego, obliczenia należało przepro-
wadzić dla odpowiednich wartości krętu. Ich rozkłady, wyznaczone dla obu badanych reakcji
przy użyciu programu FOLDS2 [AM], przedstawione są na rysunku 5.23 razem z całkowity-
mi (odpowiadającymi wszystkim foldom) rozkładami krętu jądra złożonego. Widma GDR

Rysunek 5.23: Obliczone rozkłady krętu ją-
dra złożonego tworzonego w reakcji 37Cl+110Pd
o energiach wiązki 160 i 170 MeV, odpowiada-
jące wszystkim mierzonym foldom (zaznaczo-
ne linią przerywaną) oraz otrzymane dla danych
bramkowanych foldami 3–30 (zaznaczone linią
ciągłą). Na rysunku zaznaczno także rozkłady
krętów jąder złożonych, których rozpad zacho-
dzi poprzez emisję 3, 4 i 5 neutronów.

obliczone dla różnych krętów jądra zostały dodane z wagami wi. Wielkości te wyrażają się
wzorem wi =

bi

ti
, gdzie ti jest wartością przekroju czynnego na powstanie jądra złożone-

go o kręcie i, a bi określa przekrój czynny na powstanie jądra złożonego, odpowiadający
mierzonym w procesie rozpadu jądra foldom z przedziału 3–30.
Dla każdej z badanych reakcji przeprowadzone zostały dwie serie obliczeń. W jednej

zastosowano linię yrast otrzymaną dla 143Eu o parametrach (uzyskanych z dopasowania
do stanów istniejących w tym jądrze): r0 = 0:9647, Æ = 2:43 � 10�4 i Æ0 = �1:91 � 10�8.
Obliczone dla tej linii yrast widma kwantów  dobrze opisywały widma eksperymental-
ne odpowiadające kanałom 4n i 5n. Natomiast rezultaty obliczeń uzyskane dla kanału
3n znacznie odbiegały od danych pomiarowych otrzymanych dla obu energii wzbudzenia
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jądra. W szczególności nachylenia części statystycznej widm eksperymentalnych i obliczo-
nych były różne. Wnioskowano więc, że niezgodność widm obliczonych z mierzonymi jest
spowodowana pewną charakterystyczną własnością jądra 144Eu. Taką własnością charakte-
ryzującą jądro, zadawaną poprzez parametry wejściowe programu CASCADE, jest moment
bezwładności. Definiuje on linię yrast określając przestrzeń fazową dostępną dla rozpadają-
cego się jądra. Wartości parametrów opisujących moment bezwładności jądra 144Eu otrzy-
mano dopasowując linię yrast tak, żeby uzyskać jak najlepszą zgodność obliczonych widm
 z widmami eksperymentalnymi dla obu energii wzbudzenia jądra. Dopasowana w ten
sposób linia yrast, opisana przez r0 = 0:9, Æ = 2:3 � 10�4 i Æ0 = �1:65 � 10�8, otrzymana dla
144Eu, wykorzystana była w drugiej części obliczeń związanych z pomiarem GDR w koin-
cydencji z kanałem 3n. Linia yrast odpowiadająca jądru 144Eu, przedstawiona została na
rysunku 5.24 w porównaniu z linią yrast dla 143Eu.

Rysunek 5.24: Linie yrast stosowane do obliczeń przeprowadzonych za pomocą programu CA-
SCADE w wersji Monte Carlo. Linia przerywana odpowiada stanom istniejącym w jądrze 143Eu,
a linia ciągła przedstawia linię yrast otrzymaną dla kanału 3n (144Eu). W dolnej części rysunku
przedstawiono momenty bezwładności jąder 144Eu i 143Eu w zależności od krętu jądra [Kmi01a].

Zależności momentów bezwładności od krętu dla obu jąder zawiera dolna część rysun-
ku 5.24 Moment bezwładności jądra 144Eu jest mniejszy i wynosi 88% momentu bezwład-
ności jądra 143Eu. Linie yrast otrzymane dla obu jąder różnią się głównie przy wysokich
spinach. Może to oznaczać, że w jądrze 144Eu nie występują stany superzdeformowane.
Założenie to znajduje potwierdzenie w rezultatach badań eksperymentalnych. Stany su-
perzdeformowane zostały zidentyfikowane w jądrach 142Eu i 143Eu, natomiast ich istnienie
w jądrze 144Eu nie zostało do tej pory odkryte.
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W celu zbadania wpływu momentu bezwładności otrzymanego dla 144Eu na tworzenie
jader końcowych, obliczono z jego zastosowaniem względne przekroje czynne na poszcze-
gólne kanały rozpadu jądra złożonego. Uzyskane zależności przekrojów czynnych od krętu
jądra porównano z wartościami otrzymanymi dla parametrów linii yrast jądra 143Eu (patrz
rozdział 4.4 oraz rysunek 4.9). Wyniki obliczeń dla obu linii yrast wraz z danymi ekspery-
mentalnymi przedstawia rysunek 5.25. Względne przekroje czynne obliczone dla linii yrast

Rysunek 5.25: Względne przekroje czynne na kanały 3n, 4n i 5n rozpadu jądra dla mierzonej
reakcji Cl+Pd o energiach wiązki 170 i 160 MeV (por. rysunek 4.9). Punkty odpowiadają
rezultatom pomiaru. Linie przerywane przedstawiają obliczenia wykonane dla linii yrast jądra
143Eu, natomiast rezultaty obliczeń przeprowadzonych dla linii yrast, odpowiadającej 144Eu,
zaznaczone są liniami ciągłymi.

odpowiadającej kanałowi 3n (przedstawione na rysunku 5.25 za pomocą linii ciągłych)
wykazują zależności od krętu podobne do otrzymanych dla wcześniejszych obliczeń (zazna-
czonych na rysunku liniami przerywanymi). Jednakże ich wartości lepiej opisują, zwłaszcza
przy wyższych krętach, dane eksperymentalne. Otrzymane rezultaty świadczą, że założenie
mniejszego o 12% momentu bezwładności jądra 144Eu było właściwe.
Aby dopasować parametry rezonansu mierzonego dla poszczególnych kanałów reakcji,

wykonano szereg obliczeń, zmieniając zadawane w programie wartości nasilenia i szerokości
GDR. Energia GDR zależy tylko od masy jądra, w którym rezonans jest zbudowany. Z prze-
prowadzonych badań wiadomo, że jej wartość nie zmienia się wraz ze zmianą temperatury
czy krętu jądra [BBB]. Dlatego też w obliczeniach przyjęto stałą wartość energii GDR. Wy-
nosiła ona 14.3 MeV, zgodnie z wynikami przeprowadzonej wcześniej analizy danych nie
bramkowanych (rozdział 5.2). Dla każdego badanego w obu reakcjach kanału rozpadu jądra
uzyskano zbiór widm wysokoenergetycznych kwantów  odpowiadających różnym warto-
ściom parametrów GDR. Następnie, porównano je z danymi eksperymentalnymi, obliczając
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�
2 w obszarze występowania GDR, czyli w przedziale 8–17 MeV. Najmniejsza wartość �2

wyznaczała widmo obliczone, najlepiej dopasowane do wyników pomiaru, a parametry GDR
zastosowane do jego otrzymania przyjęto za najlepiej opisujące rezonans. Przykładowe roz-
kłady wartości �2 otrzymane w zależności od nasilenia i szerokości GDR dla głównego
kanału rozpadu jądra 147Eu, badanego przy obu energiach wzbudzenia, pokazane zostały
na rysunku 5.26. Dla energii wzbudzenia równej 81 MeV minimum �

2 występuje dla S = 1

Rysunek 5.26: Wartości �
2 otrzymane

z dopasowania w obszarze GDR do zmierzo-
nego widma kwantów , widma obliczonego
dla różnych wartości szerokości � i nasilenia
S rezonansu. Przedstawione zależności war-
tości �2 odpowiadają kanałowi 4n rozpadu
jądra o energiach wzbudzenia 81 i 74 MeV.
Punkty oznaczają minimalne wartości �2.

oraz � = 9:8 MeV, natomiast dla E� = 74 MeV – S = 1 a � = 9:3 MeV. Wartości para-
metrów GDR uzyskane z dopasowania dla wszystkich badanych przypadków zawarte są w
tabeli 5.3 [Kmi01a]. Otrzymane wartości nasileń rezonansu są zbliżone do siebie i takie sa-
me jak uzyskane dla danych mierzonych bez zależności od kanału rozpadu jądra. Szerokości
GDR posiadają natomiast nieco większe wartości. Przy niższej energii wzbudzenia różnice
pomiędzy wynikami analizy przeprowadzonej dla danych całkowitych i mierzonych w zależ-
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ności od kanału reakcji są nieznaczne. Większe szerokości GDR mierzone są przy wyższej
energii wzbudzenia. W szczególności, duża wartość szerokości odpowiada GDR mierzone-
mu w kanale 3n. Wzrost szerokości może on być spowodowany większą deformacją jąder
złożonych badanych w tym przypadku, ponieważ wskutek wyboru kwantów  emitowa-
nych w kanale 3n, badany obszar przestrzeni fazowej zawężony zostaje do jąder złożonych
o najwyższych wartościach krętu (patrz rysunek 5.23).

Tabela 5.3: Wartości parametrów gigantycznego rezonansu dipolowego zbudowanego w 147Eu�,
mierzonego dla kanałów 3n, 4n i 5n rozpadu tego jądra.

kanał reakcji EGDR [MeV] S[EWSR] � [MeV]
3n 0.9 � 0.2 12.0 � 0.8

E
� = 81 MeV 4n 14.2 � 0.1 1.0 � 0.1 9.8 � 0.5

5n 1.0 � 0.1 9.8 � 1.0
3n 1.0 � 0.2 8.8 � 0.7

E
� = 74 MeV 4n 14.3 � 0.1 1.0 � 0.1 9.3 � 0.4

5n 0.9 � 0.1 8.8 � 0.8

Rezultaty obliczeń, które najlepiej odtwarzają wyniki pomiaru, przedstawione są na
rysunku 5.27 wraz z odpowiadającymi im danymi eksperymentalnymi. Widma GDR otrzy-

Rysunek 5.27: Widma wysokoenergetycznych kwantów , emitowane w kanałach 3n, 4n i 5n
rozpadu jądra 147Eu�. Punkty przedstawiają dane eksperymentalne, a linie – wyniki obliczeń
wykonanych za pomocą programu CASCADE w wersji Monte Carlo.
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mane w wyniku przeprowadzonych obliczeń, opartych na modelu statystycznym, dobrze
opisują wyniki eksperymentu we wszystkich badanych przypadkach. Aby dokładniej spraw-
dzić zgodność wykonanych obliczeń z rezultatami pomiaru w obszarze występowania gi-
gantycznego rezonansu, uzyskane widma zostały przekształcone na funkcje nasilenia GDR
i przedstawione w skali liniowej na rysunku 5.28. Linie przedstawiają funkcje nasilenia

Rysunek 5.28: Funkcje nasilenia GDR odpowiadające danym bramkowanym przejściami w ją-
drach końcowych reakcji 37Cl+110Pd przeprowadzonych przy energiach padającej wiązki 160
i 170 MeV. Punkty przedstawiają wyniki eksperymentu, a linie – funkcje Lorentza im odpowia-
dające [Kmi01a].

GDR opisane funkcjami Lorentza F1L(E) (patrz wzór 5.5) o centroidach, szerokościach
i nasileniach otrzymanych w wyniku dopasowania. Za pomocą punktów zaznaczone zostały
funkcje nasilenia GDR, uzyskane dla danych eksperymentalnych przy zastosowaniu wzo-
ru: F1L(E)

Yexp(E)

Yobl(E)
, gdzie Yexp(E) oznacza widmo eksperymentalne, a wielkość Yobl(E)

przedstawia widmo obliczone. Opisane zależności otrzymano dla danych odpowiadających
kanałom 5n, 4n i 3n oraz obu energiom wzbudzenia jądra. Przewidywania modelu staty-
stycznego zgodne są z rezultatami otrzymanymi z pomiaru dla różnych kanałów rozpadu
jądra złożonego.
Jak pokazano, własności GDR badanego w określonym kanale rozpadu jądra nie można

badać za pomocą standardowego kodu CASCADE. W tym celu powinien być wykorzystany
program CASCADE w wersji Monte Carlo, umożliwiający śledzenie drogi rozpadu jądra
złożonego. Analiza tego typu pozwala na osiągnięcie nowych rezultatów, między innymi
dostarcza informacji na temat momentu bezwładności jądra końcowego [Kmi01a].
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5.4 GDR zbudowany na pasmach superzdeformowanych w ją-
drze 143Eu

Zasilanie stanów superzdeformowanych jest jednym z ważnych, ale nie zbadanych dotąd
całkowicie zagadnień. B. Herskind zasugerował w pracy [Her87], że ważną rolę w procesie
zasilania pasm superzdeformowanych może odgrywać gigantyczny rezonans dipolowy.
Stany superzdeformowane w jądrze 143Eu zostały zbadane eksperymentalnie [Ata93,

Leo96]. Przeprowadzony przez nas pomiar, w którym jądro 143Eu powstawało jako koń-
cowy produkt reakcji 37Cl+110Pd, miał na celu zweryfikowanie hipotezy istnienia GDR
zbudowanego na stanach superzdeformowanych.
GDR zbudowany na stanach superzdeformowanych charakteryzuje się funkcją nasilenia,

dla której rozsunięcie na składowe jest wyraźniej obserwowane, niż w przypadku GDR
zbudowanego w jądrze o deformacji normalnej. Przykładowe funkcje nasilenia rezonansu
dla wymienionych przypadków przedstawia rysunek 5.29.

Rysunek 5.29: Schematyczny opis gigantycznego rezonansu dipolowego zbudowanego na sta-
nach superzdeformowanych oraz w jądrze o normalnej deformacji. Linie ciągłe oznaczają linie
yrast dla obu przypadków, linie przerywane natomiast wyznaczają obszar ponad linią yrast,
w którym nie jest możliwa emisja neutronów (linie wyznaczające średnie wartości obszaru stanów
wejściowych). Obszar kreskowany funkcji nasilenia GDR zbudowanego na stanach superzdefor-
mowanch oznacza tę część funkcji, która zostaje wzmocniona wskutek braku emisji neutronów.

Dla jądra sferycznego funkcja nasilenia opisywana jest jedną krzywą Lorentza o ener-
gii 14.3 MeV (dla 143Eu). Gdy jądro jest zdeformowane, składowe funkcji nasilenia GDR
ulegają rozszczepieniu, przy czym wielkość tego rozsunięcia (różnica pomiędzy centroida-
mi składowych) jest proporcjonalna do parametru deformacji jądra. Energie składowych
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są odwrotnie proporcjonalne do długości osi symetrii jądra, wzdłuż których odbywają się
drgania nukleonów. Dla jądra Eu o normalnej deformacji (� � 0.3) składowe posiadają
energie około 12 i 16 MeV. W opisanym przypadku emisja kwantów  z rozpadu GDR
zachodzi bardzo rzadko w porównaniu do emisji neutronów.
Natomiast dla jądra superzdeformowanego (o stosunku osi symetrii 2:1, czyli � � 0.6)

składowa niskoenergetyczna przesuwa się w kierunku niższej energii i jej energia wyno-
si 9–10 MeV. Energia wiązania neutronu w jądrze 143Eu jest równa około 10–11 MeV.
Jeżeli GDR zbudowany jest na stanie leżącym blisko linii yrast lub niskoleżącym stanie su-
perzdeformowanym, jego składowa niskoenergetyczna znajduje się częściowo poniżej ener-
gii wiązania neutronu. Wówczas emisja fotonów  o energii mniejszej od energii wiązania
neutronu nie jest tłumiona przez neutrony, ponieważ ich emisja nie jest już energetycznie
możliwa. Powinien więc być widoczny silny wzrost nasilenia GDR w obszarze energii około
9 MeV. Zatem celem badań eksperymentalnych było stwierdzenie istnienia wzmocnienia
niskoenergetycznej (9–10 MeV) składowej GDR.
Po raz pierwszy wzmocnienie to zostało zaobserwowane podczas analizy widm GDR

pochodzących z reakcji Cl+Pd, jako różnica zliczeń w obszarze odpowiadającym niskoener-
getycznej składowej GDR w widmach mierzonych przy energiach 170 i 160 MeV [Maj96].
Widma te, mierzone dla dwóch przedziałów foldów: 5–7 i 10–15, znormalizowane do sumy
zliczeń w całym zakresie energii, przedstawia rysunek 5.30. Aby uwidocznić wzmocnie-

Rysunek 5.30: Widma GDR mierzone w reakcji 37Cl+110Pd przy energiach wiązki 170
i 160 MeV dla dwóch przedziałów foldów [Maj96]. Dolna część rysunku przedstawia względne
różnice widm (patrz opis w tekście).
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nie składowej rezonansu, obliczono względne różnice tych widm, zdefiniowane wyrażeniem
S(170 MeV )=S(160 MeV )�1, gdzie S(170 MeV ) i S(160 MeV ) są odpowiednio widmami dla ener-
gii 170 i 160 MeV. Otrzymane różnice widm przedstawione są w dolnej części rysunku 5.30.
Dla niskich foldów widma są prawie takie same. Dla wysokich foldów natomiast pojawia się
wzrost liczby zliczeń w obszarze 9-11 MeV w widmie odpowiadającym energii 170 MeV. Jest
on bardziej widoczny we względnej różnicy obu widm. Można przypuszczać, że wzmocnie-
nie to spowodowane jest istnieniem niskoenergetycznej składowej rezonansu zbudowanego
w jądrze 143Eu na stanach superzdeformowanych, które są silniej populowane przy energii
170 MeV.
Poszukiwanie wzrostu nasilenia GDR przeprowadzone było dla 143Eu – głównego pro-

duktu reakcji 37Cl+110Pd, badanej dla energii wiązki 165 MeV [Cam97, Cam98]. Jądro
143Eu charakteryzuje się posiadaniem stanów o niskich spinach będących mieszaniną dwóch
konfiguracji. Jedną stanowią stany w jądrze sferycznym, a druga odpowiada stanom w ją-
drze o deformacji trójosiowej [Ata93]. Przy wysokich spinach obserwowane są natomiast
stany związane z jądrem superzdeformowanym. Wzbudzone pasma zdeformowane w jądrze
143Eu zasilają stany w jądrze sferycznym i superzdeformowanym, ale nie zasilają stanów
odpowiadających deformacji trójosiowej [Leo96]. Aby zbadać istnienie GDR zbudowanego
na stanach superzdeformowanych, porównano więc widma wysokoenergetycznych kwan-
tów  mierzonych w koincydencji z przejściami dyskretnymi dla kształtu sferycznego (za-
silanymi m. in. ze stanów superzdeformowanych) z widmami bramkowanymi przejściami
pochodzącymi z jądra o kształcie trójosiowym (nie zasilanymi ze stanów superzdeformo-
wanych) [Cam97, Cam98].
Tego typu widma, zmierzone w reakcji Cl+Pd o energii wiązki 165 MeV, przedstawione

zostały w górnej części rysunku 5.31. Rzeczywiście, można zaobserwować pewną różnicę
w obszarze energii 7–10 MeV. Jest ona wyraźniej widoczna w dolnej części rysunku 5.31,
która przedstawia stosunek otrzymanych widm. Wykazuje on wzrost rzędu 15–35% w ob-
szarze, gdzie spodziewane jest istnienie niskoenergetycznej składowej GDR.
Wyniki eksperymentu porównano z rezultatami obliczeń przeprowadzonych z zasto-

sowaniem modelu statystycznego. Przy użyciu programu CASCADE obliczono widma 
odpowiadające jądrom posiadającym stany superzdeformowane i o normalnej deformacji.
Widmo dla jądra o deformacji normalnej (ND) otrzymano, opisując GDR za pomocą jednej
składowej o energii 15 MeV i szerokości 5–8 MeV w zależności od temperatury jądra. Dla
jądra superzdeformowanego (SD) przeprowadzono obliczenia, opisując rezonans za pomocą
dwóch funkcji Lorentza o energiach 9.5 i 18.5 MeV oraz szerokościach (patrz wzór 2.20)
2.5 i 6.5 MeV. Stanom superzdeformowanym odpowiadały dwie serie obliczeń o różnych
wartościach parametru gęstości stanów (a = A=8 lub a = A=10). Ponieważ stany w jądrze
sferycznym zasilane są zarówno z pasm superzdeformowanych, jak i ze stanów w jądrze
o deformacji normalnej, zmierzone eksperymentalnie widmo  dla jądra sferycznego sta-
nowi mieszaninę przejść pomiędzy tymi stanami (SF = SD + ND). Natomiast widmo
 zmierzone dla stanów w jądrze o deformacji trójosiowej odpowiada widmu obliczone-
mu dla jądra o deformacji normalnej(TR = ND). Jako stosunek widm przyjęto zależność
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Y (E) =
0:4YSD(E)+0:6YND(E)

YND(E)
, gdzie YSD(E) odpowiada stanom superzdeformowanym,

a YND(E) jest widmem dla jądra o normalnej deformacji. Obliczenia dla stanów superz-
deformowanych wykonano tylko dla jąder o krętach z przedziału 40–60 } oraz dla energii
ponad linią yrast mniejszej niż 15 MeV, ponieważ w tym obszarze spodziewane jest ist-
nienie superdeformacji. Widma dla stanów superzdeformowanych i o deformacji normalnej
dodane zostały z wagami 40% i 60%, otrzymanymi na podstawie badań przedstawionych
w pracy [Leo96].

Rysunek 5.31: Widma GDR bramkowane przejściami w jądrach 143Eu sferycznych (SF ) i o de-
formacji trójosiowej (TR) przedstawione są w górnej części rysunku. Dolna jego część zawiera
stosunek tych widm wraz z wynikami obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem modelu sta-
tystycznego dla dwóch zestawów parametrów opisujących gęstość poziomów [Cam97] w jądrze
superzdeformowanym.

Wyniki obliczeń przedstawione są w dolnej części rysunku 5.31 za pomocą linii. Dolna
krzywa odpowiada widmu YSD(E) obliczonemu przy założeniu a = A=8, górna natomiast
– została otrzymana dla a = A=10. Punkty odpowiadające zmierzonemu wzrostowi nasi-
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lenia GDR w obszarze 7–10 MeV znajdują się pomiędzy dwiema obliczonymi krzywymi,
co potwierdza, że dane eksperymentalne również ilościowo odpowiadają spodziewanemu
wzrostowi natężenia niskoenergetycznej składowej GDR.
Omówiony efekt został zbadany także dla pozostałych dwóch zestawów danych otrzy-

manych z eksperymentu przeprowadzonego dla tej samej reakcji przy energiach wiązki 160
i 170 MeV [Maj99a]. Otrzymane widma wysokoenergetycznych kwantów , odpowiadające
przejściom w jądrze sferycznym (zasilanym ze stanów superzdeformowanych) i o deformacji
trójosiowej, przedstawione są na rysunku 5.32. Stosunki tych widm zamieszczone zostały
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Rysunek 5.32: Widma GDR otrzymane dla przejść w jądrze sferycznym (zasilanych ze sta-
nów superzdeformowanych) i o deformacji trójosiowej, odpowiadające energiom wiązki 170
i 160 MeV.

na rysunku 5.33 w porównaniu z danymi uzyskanymi dla energii 165 MeV. Widma wyso-
koenergetycznych kwantów  są podobne dla obu badanych reakcji. Wzrost liczby zliczeń
w obszarze przewidywanej niskoenergetycznej składowej GDR widoczny jest wyraźniej po
podzieleniu zmierzonych widm . Obserwowany wzrost nasilenia niskoenergetycznej składo-
wej GDR jest mniejszy dla niższej energii wzbudzenia jądra. Natomiast dla wyższej energii
wzbudzenia jest podobny do uzyskanego dla reakcji o energii wiązki 165 MeV. Świadczy to
o tym, że energia 165 MeV jest najlepiej dobrana do przeprowadzenia reakcji, służącej do
badania stanów superzdeformowanych w jądrze 143Eu.
Wyniki te, chociaż nie bezpośrednio, potwierdzają hipotezę istnienia niskoenergetycznej

składowej GDR zbudowanego na stanach superzdeformowanych. Ostatnio ta hipoteza zo-
stała potwierdzona w sposób bezpośredni w eksperymencie przeprowadzonym na układzie
EUROBALL+HECTOR [Cam01, Maj00]. Mierzono w nim widma wysokoenergetycznych
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Rysunek 5.33: Różnice widm wysokoenergetycznych
kwantów  bramkowanych przejściami pochodzącymi
ze stanów superzdeformowanych i przejściami nie zwią-
zanymi z tymi stanami.

kwantów  bezpośrednio w koincydencji z przejściami dyskretnymi pomiędzy stanami su-
perzdeformowanymi w jądrze 143Eu. Dane otrzymane podczas pomiaru pozwoliły na ob-
serwację wzrostu nasilenia widma GDR w obszarze 10–12 MeV.
Otrzymane rezultaty wskazują, że niskoenergetyczna składowa GDR odgrywa istotną

rolę w zasilaniu pasm superzdeformowanych, co potwierdza sugestię B. Herskinda [Her87].



Rozdział 6

Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawione zostały rezultaty badań efektu kanału wejściowego
w procesie tworzenia i rozpadu jądra złożonego oraz własności jądra, przeprowadzonych za
pomocą gigantycznego rezonansu dipolowego.

Zależność rozpadu jądra złożonego 170W od symetrii kanału wejściowego badana była
w oparciu o reakcje 48Ti+122Te oraz 60Ni+110Pd, przeprowadzone dla dwóch par energii
wiązki dobranych w ten sposób, aby powstałe jądro posiadało takie same energie wzbudze-
nia i kręty maksymalne. Dla wszystkich przypadków mierzone były średnie liczby neutronów
wyemitowanych podczas rozpadu jądra złożonego, zachodzącego poprzez kanały neutrono-
we lub z jednoczesną emisją cząstki �, czy fotonu . Określały one energię dostępną w jądrze
dla emisji neutronów. Wartości średnich liczb emitowanych neutronów otrzymane zostały
w zależności od foldu mierzonego w reakcji.
Dla rozpadu jądra zachodzącego poprzez emisję neutronów lub fotonów, pochodzących

z rozpadu GDR, otrzymano zależności podobne dla obu reakcji. Natomiast dla wyższej ener-
gii wzbudzenia jądra liczby neutronów wyemitowanych w kanałach (� xn) w obu reakcjach
stają się różne przy wysokich krętach. Z jądra powstałego w wyniku bardziej symetrycznej
reakcji Ni+Pd wyparowanych jest w tym przypadku mniej neutronów. Oszacowano także, iż
energia cząstek � emitowanych w bardziej symetrycznej reakcji z jąder o wysokich krętach
jest relatywnie większa. Ta obserwacja zgodna jest z wynikami obliczeń przeprowadzonych
przy użyciu programu HICOL, wskazujących na dłuższy czas formowania się jądra złożo-
nego w reakcji symetrycznej. Mniejsza wartość średniej liczby wyemitowanych neutronów
dla bardziej symetrycznej reakcji odpowiada niższej energii wzbudzenia jądra złożonego.
Zaobserwowana różnica wytłumaczona została emisją cząstki � z jądra zanim osiągnie ono
stan równowagi (zanim dojdzie do powstania jądra złożonego). Ponieważ cząstka ta posiada
większą energię, bardziej ochładza jądro, obniżając jego energię wzbudzenia, więc powstałe
jądro złożone jest inne niż utworzone w reakcji o mniejszej symetrii. Zatem obserwowane
efekty zależności widm cząstek � od kanału reakcji nie są sprzeczne z hipotezą Bohra.

Własności wzbudzonego jądra złożonego 147Eu, posiadającego kręt z obszaru 35–50 }

oraz temperaturę 1.2–1.4 MeV, badane były za pomocą GDR. Parametry rezonansu (ener-
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gia, szerokość i nasilenie) otrzymane zostały poprzez dopasowanie do danych eksperymen-
talnych obliczeń wykonanych z zastosowaniem standardowego programu CASCADE. Naj-
ważniejszą wielkością dającą informację o kształcie jądra jest szerokość GDR opisanego
jedną krzywą Lorentza, związana z parametrem deformacji jądra �, który został obliczony
dla wartości energii uzyskanych z dopasowania GDR przedstawionego sumą dwóch krzy-
wych Lorentza. Zarówno szerokość GDR, jak i wartość parametru deformacji nieznacznie
wzrastają w funkcji krętu. Obserwowane zależności zgodne są z przewidywaniami modelu
teoretycznego termicznych fluktuacji kształtu. Wzrost szerokości GDR wyjaśniony został
rosnącą – wraz z krętem – średnią deformacją jądra, która jest sumą wszystkich jej wartości
możliwych do przyjęcia przez jądro. Otrzymana dla 147Eu zależność szerokości GDR od krę-
tu porównana została także z wynikami pomiarów przeprowadzonych wcześniej dla innych
jąder. Szerokość GDR zbudowanego w ciężkich jądrach powoli wzrasta wraz ze wzrostem
krętu jądra. Natomiast dla jąder lżejszych wzrost ten jest szybszy. Efekt ten wytłumaczony
został szybszą rotacją jądra lżejszego, które uzyskuje większą deformację niż jądro cięższe
przy takiej samej wartości krętu.
Wszystkie obliczenia, przeprowadzone przy użyciu standardowego programu CASCA-

DE, zostały poprzedzone sprawdzeniem zgodności otrzymywanych rezultatów z wynikami
pomiaru dla jąder z obszaru mas A �150. Program ten, oparty na założeniach modelu
statystycznego, może być stosowany do opisu rozpadu tych jąder, o ile zostaną zadane
właściwe dla warunków pomiaru wartości parametrów wejściowych. Nie jest on jednak
odpowiedni do obliczeń odpowiadających pomiarowi GDR bramkowanego przejściami dys-
kretnymi w jądrach końcowych, ponieważ wybór kanału rozpadu jądra ogranicza przestrzeń
fazową dostępną dla emisji cząstek, co nie jest brane pod uwagę w programie. Aby popraw-
nie uwzględnić to zjawisko, zastosowano program w wersji Monte Carlo, umożliwiający
śledzenie poszczególnych kanałów rozpadu jądra złożonego. Dopasowując do danych ekspe-
rymentalnych widma teoretyczne obliczone za pomocą tego programu, otrzymano nasilenia
i szerokości gigantycznego rezonansu dipolowego zbudowanego w jądrze 147Eu�, mierzonego
w koincydencji z poszczególnymi produktami reakcji. Analiza ta wykazała, że moment bez-
władności jądra 144Eu jest o 12% niższy od momentu bezwładności jądra 143Eu. Obliczenia
wykonane z zastosowaniem parametrów linii yrast odpowiadającej 144Eu pozwoliły odtwo-
rzyć otrzymane z eksperymentu wartości przekrojów czynnych na główne kanały rozpadu
jądra złożonego w zależności od jego krętu.

Głównym produktem rozpadu jądra złożonego 147Eu jest jądro 143Eu, w którym został
zaobserwowany gigantyczny rezonans dipolowy zbudowany na stanach superzdeformowa-
nych. W pracy tej przedstawione zostały wyniki pomiarów wskazujących na istnienie ni-
skoenergetycznej składowej tego rezonansu. Obserwacja ta potwierdza hipotezę, że rozpad
GDR odgrywa dużą rolę w zasilaniu pasm superzdeformowanych.

Opisane pomiary były jednymi z pierwszych, podczas których mierzono wysokoener-
getyczne kwanty  pochodzące z rozpadu GDR w koincydencji z przejściami dyskretnymi
w produktach reakcji. Pozwalały one na dokładniejsze określenie badanego obszaru prze-
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strzeni fazowej (temperatury i krętu jądra, w którym wzbudzony był rezonans). Podczas
analizy danych zastosowano także nowe metody (dopasowanie parametrów GDR progra-
mem CASCADE w wersji Monte Carlo), po uprzednim ich sprawdzeniu. Przedstawione
sposoby analizy danych będą mogły być stosowane w przyszłości w planowanych pomia-
rach GDR. Zamierza się je przeprowadzić przy użyciu połączonych układów EUROBALL
i HECTOR.
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A. Ataç, R. A. Bark, I. G. Bearden, P. Bosetti, S. Leoni, M. Mattiuzzi,
T. Tveter, Z. Żelazny, Acta Phys. Pol. B27, (1996) 541.

Maj99a A. Maj, M. Kmiecik, A. Bracco, F. Camera, J. J. Gaardhøje, B. Herskind,
Acta Phys. Pol. B30, (1999) 1371.

Maj99b A. Maj, M. Kmiecik, B. Herskind, A. Bracco, F. Camera, G.Hagemann,
P. Varmette, Nucl. Phys. A649, (1999) 135c.

Maj00 A. Maj, Własności gorących i szybko obracających się jąder atomowych bada-
ne za pomocą gigantycznego rezonansu dipolowego w ekskluzywnych ekspery-
mentach, Raport Nr 1850/PL, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, 2000.

Mat97 M. Mattiuzzi, A. Bracco, F. Camera, W.E. Ormand, J. J. Gaardhøje,
A. Maj, B. Million, M. Pignanelli, T. Tveter,
Nucl. Phys. A612, (1997) 262.

Nordb B. Herskind, Nucl. Phys. A447, (1985) 395;
G. Sletten, J. Gascon, J. Nyberg, Proc. Int. Conf. On Spectroscopy of Heavy
Nuclei (Crete, Greece, 1989), Int. Phys. Ser. no. 105.

Orm97 W. E. Ormand, P. F. Bortignon, R. A. Broglia, Nucl. Phys. A618, (1997) 20.
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