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Oprócz wymienionych powy»ej prac, autor braª równie» udziaª w szeregu po-
miarów po±rednio zwi¡zanych z tematyk¡ doktoratu. W badaniach zjawiska
spontanicznego ªamania symetrii chiralnej [5�7], zjawiska naruszenia reguªy
wyboru liczby kwantowej K [8] oraz poszukiwaniach mikro- i milisekundo-
wych stanów izomerycznych [9, 10], rola autora polegaªa na przygotowaniu
elektroniki i ukªadu zbierania danych zestawu OSIRIS-II, na którym prze-
prowadzono eksperymenty. W badaniach wzbudze« kulombowskich prowa-
dzonych na ukªadzie MINIBALL [11�13] autor niniejszej pracy uczestniczyª
jedynie monitoruj¡c pomiary. Aktywno±¢ ta miaªa na celu przede wszystkim
zapoznanie sie z budow¡ ukªadu MINIBALL i pomocna byªa na etapie two-
rzenia zaªo»e« konstrukcyjnych ukªadu EAGLE. Ponadto autor braª udziaª w
projekcie AGATA [14], na potrzeby którego program COMPA przygotowany
zostaª jak generator zdarze« do szerokiej klasy symulacji ukªadu AGATA.
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growana z komor¡ Si-balla; d.) tuleja chroni¡ca tarcz¦ na tle komory
Si-balla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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szon¡ wi¡zk¡. Detektory krzemowe o grubo±ci 100µm (24 mg/cm2)
umieszczone s¡ w komorze tarczowej pod pró»ni¡ za± detektory
germanowe na zewn¡trz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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energiach 6.05 i 8.78 MeV, pochodz¡cymi z rozpadów nuklidów
z szeregu torowego: odpowiednio 212Bi i 212Po. Kanaª 128 odpo-
wiadaª poziomowi zerowemu. Mi¦dzy kanaªem 128 a 250 widoczne
s¡ szumy. Cz¦±¢ widma poni»ej kanaªu 128 to efekt aparaturowy
nieistotny z punktu widzenia omawianych pomiarów. . . . . . . . 25

5 Suma widm prostych z 6 detektorów germanowych po uwzgl¦dnie-
niu wydajno±ci poszczególnych. Oznaczono zidenty�kowane linie
pochodz¡ce od szeregu izotopów Nd, Pr oraz Ce. . . . . . . . . . . 26

6 Widma czasu koincydencji cz¡stka α - kwant γ: a.) dla pi¦ciu detek-
torów germanowych; b.) dla detektora nr 12 w skali logarytmicznej;
oznaczono pik wªa±ciwej koincydencji oraz kolejne, odlegªe od siebie
o 65 ns piki faªszywych koincydencji. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7 Widma koincydencji cz¡stka naªadowana - kwant γ w pier±cieniu
nr 4. Do prezentacji wybrano po dwa detektory sze±ciok¡tne (nie-
bieski i turkus) i dwa pi¦ciok¡tne (czarny i czerwony). Pomiar wy-
konano przy energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV. . . . . . . . . . 28

8 Widma cz¡stek naªadowanych zmierzone w koincydencji z dowol-
nym kwantem γ przy energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV. Do
prezentacji wybrano po jednym sze±ciok¡tnym detektorze z ka»-
dego pier±cienia: a.) pier±cienie nr 1 i 2; b.) pier±cienie nr 3 i 4.
Oznaczono szumy oraz kraw¦dzie zwi¡zane z maksymaln¡ absorp-
cj¡ energii poszczególnych cz¡stek w materiale detektora. Ksztaªt
widm omówiony jest w tek±cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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Streszczenie

Tematem pracy doktorskiej s¡ badania mechanizmu reakcji niepeª-
nej fuzji w niskoenergetycznych zderzeniach j¡dro-j¡dro, prowadzone
w �rodowiskowym Laboratorium Ci¦»kich Jonów Uniwersytetu War-
szawskiego. Przeprowadzono pomiar reakcji 122Sn(20Ne,αxn)138−xCe
z wykorzystaniem nowego ukªadu eksperymentalnego EAGLE. Ukªad
ten ª¡czy zalety wysokorozdzielczego spektrometru promieniowania γ
oraz detektora cz¡stek naªadowanych o du»ej akceptancji. Wspomniany
pomiar byª pierwszym zastosowaniem ukªadu EAGLE, za± praca przy
jego budowie stanowiªa znacz¡c¡ cz¦±¢ pracy doktorskiej. Poza pra-
cami do±wiadczalnymi stworzono model teoretyczny opisuj¡cy dyna-
mik¦ reakcji niepeªnej fuzji. W ramach doktoratu model ten zostaª
zaimplementowany w programie Monte-Carlo COMPA. Program ten
zostaª uzupeªniony o mo»liwo±¢ symulowania funkcjonowania ukªadu
do±wiadczalnego oraz detekcji cz¡stek naªadowanych.

Abstract

We present the research on incomplete fusion reaction mechanism
in nuclear collisions at low energies, performed at Heavy Ion Labora-
tory of the University of Warsaw. The mechanism of the
122Sn(20Ne,αxn)138−xCe reaction was investigated using the new EAGLE
array, constructed in the frame of this thesis. Except for experimental
work, a new model of incomplete fusion was created and included in
the Monte Carlo code COMPA. The code was supplemented by the
possibility of simulating the performance of experimental set-up and
charged particles detection.
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Wst¦p

W zderzeniach j¡dro-j¡dro przy energiach rz¦du 5-10 MeV/u., gdy suma
mas reagentów jest odpowiednio maªa (A¬200), caªkowity przekrój czynny
zdominowany jest przez reakcj¦ peªnej fuzji. Gdy pocisk jest odpowienio lekki
(A¬20) istotny staje si¦ równie» wkªad reakcji niepeªnej fuzji. Mechanizm
reakcji w du»ym stopniu zale»ny jest od wej±ciowego momentu p¦du poci-
sku. Dla zderze« centralnych dominuje peªna fuzja. Jednak wraz ze wzro-
stem parametru zderzenia ro±nie prawdopodobie«stwo, »e fragment pocisku
oderwany zostanie zanim j¡dro zªo»one osi¡gnie stan równowagi termodyna-
micznej. Szczególnie wysokie przekroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦ obserwuje
si¦ w przypadku pocisków o strukturze klastrów α: 12C, 16O, 20Ne itd. Ob-
serwowana jest wi¦kszo±¢ mo»liwych kombinacji wymiany nukleonów miedzy
uczestnikami reakcji, jednak odrywane s¡ glównie cz¡stki α. W obydwu przy-
padkach mamy do czynienia z powstaniem j¡dra zªo»onego, które nast¦pnie
obni»a swoj¡ energi¦ wzbudzenia w procesie ewaporacji lekkich cz¡stek oraz
emisji promieniowania γ. Cz¦sto spotykana jest sytuacja, gdy w wyniku oby-
dwu wspomnianych mechanizmów powstanie to samo j¡dro ko«cowe. Pro-
dukty reakcji s¡ w tych przypadkach identyczne, jednak powstaªe j¡dra maj¡
ró»ne rozkªady spinów i energii wzbudzenia. W konsekwencji widma energii i
rozkªady k¡towe emitowanych fragmentow ró»ni¡ si¦ znacz¡co. Pomiary wy-
mienionych widm maj¡ znaczenie dla zrozumienia znaczenia poszczególnych
mechanizmów reakcji.

W prezentowanej pracy badane s¡ procesy peªnej i niepeªnej fuzji, którym
towarzyszy emisja dokªadnie jednej cz¡stki α i dowolnej liczby pojedy«czych
nukleonów. W pierwszej cz¦±ci opisane s¡ wybrane rezultaty bada« reakcji
niepeªnej fuzji. Przedstawiona jest ewolucja ±cisªego opisu zjawiska oraz do-
tychczasowe osi¡gni¦cia eksperymentalne. W drugiej cz¦±ci zaprezentowano
ukªad EAGLE zbudowany przy wspóªudziale autora [1]. Zaprezentowano rów-
nie» pierwsze pomiary z wykorzystaniem ukªadu EAGLE sprz¦»onego z ukªa-
dem detekcji cz¡stek naªadowanych Si - ball [2], które stanowi¡ podstaw¦ ni-
niejszej rozprawy. Badano reakcj¦ 20Ne+122Sn dla dwóch energii wi¡zki 20Ne:
141 i 150 MeV. Zmierzono widma energetyczne cz¡stek α stowarzyszonych
z produkcj¡ j¡der 132Ce (kanaª α6n) i 133Ce (kanaª α5n). W trzeciej cz¦±ci
przedstawiono model reakcji niepeªnej fuzji [3] oraz program Monte-Carlo
COMPA [4], w którym model ten zaimplementowano. Wyniki przeprowadzo-
nego eksperymentu, jak równie» rezultaty dost¦pne w literaturze, porównano
z obliczeniami w ramach zaproponowanego modelu niepeªnej fuzji.
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1 Historia bada« niepeªnej fuzji

W zderzeniach ci¦»kich j¡der o energiach rz¦du 3-10 MeV/u. dominuj¡
dwa typy reakcji. Pierwszy typ to tzw. reakcje �przez j¡dro zªo»one�. J¡dra
pocisku i tarczy ulegaj¡ peªnej syntezie, przy czym powstanie j¡dra zªo»o-
nego i jego rozpad s¡ od siebie niezale»ne. Idea ta znana jako �Hipoteza
Niezale»no±ci� zostaªa przedstawiona przez Bohra w 1936 r. i potwierdzona
do±wiadczalnie w 1950 r. przez Ghoshala [15]. Wkrótce potem Hauser i Fe-
shbach [16] stworzyli statystyczny model rozpadu j¡dra zªo»onego. Emisja
lekkich cz¡stek opisana zostaªa jako ewaporacja z j¡dra w stanie równowagi
termodynamicznej. Cz¡stki takie emitowane s¡ w dobrym przybli»eniu izo-
tropowo za± ich ±rednia energia kinetyczna w chwili emisji z j¡dra zªo»o-
nego zale»y od temperatury j¡drowej. Zupeªnie odmiennym typem reakcji s¡
tzw. reakcje �wprost�. W przeciwie«stwie do fuzji, przekrój czynny na reak-
cje �wprost� sªabo zale»y od energii wi¡zki. Energie emitowanych cz¡stek s¡
wy»sze za± ich rozkªad k¡towy jest anizotropowy z maksimum dla maªych
k¡tow. Dla prezentowanej pracy szczególne znaczenie ma jeden typ reakcji
�wprost�, tzw. reakcja �rozerwania� (ang. break up). W reakcji niepeªnej fuzji
mamy bowiem do czynienia z reakcj¡ przez j¡dro zªo»one, jednak emitowane
na pocz¡tku cz¡stki wykazuj¡ wªasno±ci produktów reakcji �rozerwania�.
Jako pierwsi odst¦pstwo od peªnej syntezy j¡drowej zaobserwowali Alexander
i Winsberg [17]. Badali oni kinematyk¦ populowanych j¡der ko«cowych w re-
akcjach z wi¡zkami 12C, 14N i 16O przy energiach rz¦du 10 MeV/u. Ich wyniki
nie dawaªy si¦ opisa¢ w ramach kinematyki peªnej fuzji. W 1961 r. Britt i
Quinton [18] zaobserwowali tzw. pr¦dkie cz¡stki α. Ró»niªy si¦ one wªa±ci-
wo±ciami od cz¡stek wyparowanych z j¡dra zªo»onego, miaªy wy»sze energie
oraz emitowane byly pod maªymi k¡tami rozproszenia. Autorzy postulowali,
»e pochodziªy one z reakcji �rozerwania� pocisku w kontakcie z j¡drem tar-
czy. Wkrótce potem Wilczy«ski zaproponowaª Krytyczny Moment P¦du [19]
okre±laj¡cy górny zakres wej±ciowych momentów p¦dów prowadz¡cych do re-
akcji peªnej fuzji. Model ten zostaª nast¦pnie sprawdzony eksperymentalnie
przez Galina i wsp. [20] w reakcjach z u»yciem wi¡zek 14N i 40Ar o ener-
giach 5 - 8 MeV/u. Gross i Wilczy«ski [21] wykluczyli dominacj¦ mecha-
nizmu �rozerwania�, sugeruj¡c »e pr¦dkie cz¡stki α emitowane s¡ gªównie z
pocisku, po przeciwnej stronie ni» punkt kontaktu z tarcz¡. Z kolei Weiner
i wsp. [22] zaproponowali model �gor¡cego punktu� (ang. hot spot). W mo-
delu tym pr¦dkie cz¡stki emitowane s¡ z tworz¡cych si¦ lokalnie obszarów o
pewnej ustalonej temperaturze, wy»szej ni» temperatura j¡dra zªo»onego w
stanie równowagi termodynamicznej. Równolegle Matsuoka i wsp. [23] zmie-
rzyli widma pr¦dkich deuteronów w reakcji indukowanej pociskami 3He o
energiach rz¦du 20 - 40 MeV/u. Widma te mo»na byªo zinterpretowa¢ jako
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pochodz¡ce z reakcji �rozerwania� pocisku. Wu i wsp. [24,25] doszli do podob-
nych wniosków analizuj¡c reakcje z wi¡zk¡ 4He. Inamura i wsp. [26�28] jako
pierwsi mierzyli korelacje mi¦dzy pr¦dkimi cz¡stkami α a emisj¡ promienio-
wania γ. Wykazali, »e pr¦dkie cz¡stki α skorelowane s¡ z j¡drami o wy»szym
spinie ni» w przypadku mechanizmu peªnej fuzji [26]. Wykazali równie», »e
krotno±¢ emitowanego promieniowania γ zale»y liniowo od momentu p¦du
unoszonego przez emitowane fragmenty [27]. Jako pierwsi przeprowadzili ob-
liczenia modelowe opisuj¡ce rozkªady stanów wej±ciowych (ang. entry states)
po emisji pr¦dkiej cz¡stki α [28].
De�nicj¦ niepeªnej fuzji (ang. incomplete fusion) wprowadzili Siwek-Wilczy«-
ska i wsp. [29,30], interpretuj¡c jednocze±nie wyniki w ramach modelu Uogól-
nionego Krytycznego Momentu P¦du. Model ten przyporz¡dkowuje mecha-
nizm reakcji okre±lonym wej±ciowym momentom p¦du. Model Uogólnionego
Krytycznego Momentu P¦du zostaª potwierdzony do±wiadczalnie przez Bar-
kera i wsp. [31]. Goe�roy i wsp. [32] pokazali, »e transfer momentu p¦du ro±nie
wraz ze wzrostem przekazanej masy. Zaproponowany pó¹niej model Reguªy
Sum ª¡czy ide¦ cz¦±ciowej równowagi termodynamicznej w pocz¡tkowym eta-
pie reakcji z modelem Uogólnionego Krytycznego Momentu P¦du [33] (ang.
combines the idea of partial statistical equilibrium with a generalized concept
of critical angular momentum [34]). Satysfakcjonuj¡co odtwarza przekroje
czynne na wiele mo»liwych kanaªów reakcji niekompletnej fuzji. Model Re-
guªy Sum zostaª sprawdzony do±wiadczalnie w szeregu prac i rozszerzony
w pracy [35], gdzie uwzgl¦dnionio dodatkowo procesy dyssypacyjne w po-
cz¡tkowym etapie reakcji fuzji. Arnell i wsp. [36, 37] mierzyli krotno±ci pro-
miniowania γ i widma emitowanych cz¡stek. Wilschut i wsp. [38] mierzyli
krotno±ci emitowanych kaskad γ i zaobserwowali pewne odst¦pstwa od Re-
guªy Sum. Oeschler i wsp. [39] pokazali, »e peªna fuzja mo»e wyst¦powa¢ dla
wej±ciowych momentów p¦du wyra¹nie wi¦kszych od krytycznego momentu
p¦du Wilczy«skiego [19]. Jednocze±nie wprowadzano nowe i udoskonalano
istniej¡ce metody eksperymentalne. Borcea, Gierlik i wsp. [40,41] bardzo do-
kªadnie zmierzyli wysokoenergetyczn¡ cz¦±¢ widma emitowanych cz¡stek α.
Morgenstern i wsp. [42,43] badali kinamatyk¦ reakcji poprzez pomiary widm
pr¦dko±ci produkowanych j¡der ko«cowych. Udowodnili, »e preferowany jest
transfer nukleonów z l»ejszego j¡dra do ci¦»szego [44]. Gerschell i wsp. [45] za-
postulowali, »e wej±ciowy moment p¦du prowadz¡cy do niepeªnej fuzji zale»y
od deformacji j¡dra tarczy. Morgenstern i wsp. [46] temu zaprzeczyli. Parker
i wsp. [47�50] mierzyli widma cz¡stek α w szerokim zakresie k¡tów, przekroje
czynne metod¡ aktywacyjn¡ oraz zasi¦gi produkowanych j¡der ko«cowych.
Istotny wkªad niepeªnej fuzji dla zderze« przy energii bliskiej wysoko±ci ba-
riery Coulombowskiej zaobserwowali jako pierwsi Tserruya i wsp. [51]. Oka-
zaªo si¦, »e Reguªa Sum nie dziaªa dobrze w tym obszarze. Nast¦pnie wy-
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konano szereg pomiarów przekrojów czynnych przy energiach pod i okoªo
barierowych [52�57].
Równolegle z rozwojem interpretacji niepeªnej fuzji podejmowano inne próby
opisu zjawiska. Do najwa»niejszych nale»y zaliczy¢ modele: PEP (ang. qu-
asifree Promptly Emmited Particles) [58, 59], Poruszaj¡cego si¦ �ródªa [60]
(ang. Moving Source) czy emisji przedrównowagowej [61, 62] (ang. preequ-
ilibrium emission). Nast¦pnie Harvey i wsp. [63] oraz Natowitz i wsp. [64]
w opisie pr¦dkich cz¡stek wykorzystali dane opisuj¡ce rozpraszanie nukleon-
nukleon. Próby te dobrze opisywaªy emisj¦ pojedynczych nukleonów, jednak
w przypadku emisji cz¡stek α otrzymywano zbyt niskie warto±ci przekrojów
czynnych.
Pojawiªy si¦ równie» kolejne prace wspieraj¡ce hipotez¦ reakcji �rozerwa-
nia�. Magda i wsp. [65] z powodzeniem zastosowali model �Serber break
up� [23,24] do opisu emisji klastrów He, Li oraz Be. Canto i wsp. [66] uwzgl¦d-
nili wpªyw ruchu Fermiego na mechanizm reakcji �rozerwania�. Opublikowano
prace wskazuj¡ce na wspóªwyst¦powanie reakcji gª¦boko nieelastycznych i
niepeªnej fuzji [67,68]. Zagrebayev i wsp. [69,70] podj¦li analiz¦ wysokoener-
getycznych cz¡stek α na gruncie ró»nych modeli. Na uwag¦ zasªuguje opis
widm zmierzonych przez Borce¦, Gierlika i wsp. [40, 41] poprzez zastosowa-
nie modelu dyssypatywnego przekazu (ang. dissipative transfer model).

W ostatnich latach pojawiªa si¦ seria interesuj¡cych prac do±wiadczalnych
opartych na pomiarach koincydencji cz¡stki α z promieniowaniem γ. Mullins
i wsp. [71] oraz Lane i wsp. [72] wykazali wpªyw reakcji niepeªnej fuzji na po-
pulacj¦ wysokich spinów. Pasternak i wsp. [73] zaproponowali metod¦ analizy
rozkªadów krotno±ci opart¡ o symulacje Monte-Carlo. Intensywnie kontynu-
owane s¡ równie» badania niekompletnej fuzji dla energii okoªo i pod barie-
rowych [74�86]. Z prac tych nale»y zwróci¢ uwag¦ na ciekaw¡ interpretacj¦
teoretyczn¡ przeprowadzon¡ przez Diaz-Torres i wsp. [81]. Zaproponowali oni
model, w którym reakcja �rozerwania� pocisku w pocz¡tkowej fazie reakcji
uj¦ta jest w podej±ciu stochastycznym. Model ten pozwoliª satysfakcjonuj¡co
opisa¢ dane otrzymane przez Dasgupta i wsp. [76]. Prób¦ opisu reakcji nie-
peªnej fuzji na gruncie metody kanaªów sprz¦»onych (ang. coupled channels),
wykonali Dasgupta i wsp. [80]. Obliczenia wykonane za pomoc¡ programów
FRESCO [88] i CCFULL [89] nie odtwarzaªy danych eksperymentalnych. Z
kolei Babu i wsp. [75] oraz Yadav i wsp. [86] wskazali na rol¦ struktury poci-
sku w reakcjach niepeªnej fuzji. Babu i wsp. [75] badali reakcje z pociskami
12,13C, wykazuj¡c »e przekrój czynny na niepeªn¡ fuzj¦ jest ponad dwukrotnie
wi¦kszy w przypadku izotopu 12C. Yadav i wsp. [86] wykazali zale»no±¢ prze-
kroju czynnego na niepeªn¡ fuzj¦ od energii wi¡zania cz¡stki α w pocisku.
Do najnowszych nale»¡ badania Kravchuka i wsp. [87]. Podj¦li oni kolejne
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próby opisu pr¦dkich cz¡stek α w ramach wspomnianego ju» modelu emisji
przedrównowagowej. Pomimo uwzgl¦dnienia klastrowej struktury pocisku,
nie udaªo si¦ odtworzy¢ wysokich warto±ci przekrojów czynnych na emisj¦
pr¦dkich cz¡stek α.

Mimo ponad 50 letniej historii bada« emisja pr¦dkich cz¡stek wci¡» nie
jest zjawiskiem dobrze poznanym. Temat ten jest stale obiektem zaintereso-
wania ±rodowiska �zyków j¡drowych, o czym ±wiadcz¡ pojawiaj¡ce si¦ nowe
prace zarówno do±wiadczalne jak i teoretyczne. Ci¡gle nie wiadomo w któ-
rym momencie reakcji nast¦puje przekaz nukleonów i jaki jest mechanizm
tej wymiany. Dominuj¡ dwa podej±cia teoretyczne. Pierwsze zakªada mecha-
nizm �rozerwania� w pocz¡tkowej fazie reakcji, drugie emisj¦ we wczesnym
etapie powstawania j¡dra zªo»onego oraz de�niuje mechanizm reakcji w prze-
strzeni wej±ciowych momentów p¦du (Reguªa Sum). Jednak w interesuj¡cym
nas obszarze energii (5 - 20 MeV/u.) wpóªwyst¦puje wiele konkurencyjnych
mechanizmów, od transferu poprzez emisj¦ przedrównowagow¡, niepeªn¡ fu-
zj¦ a» do reakcji gª¦boko nieelastycznych. Wkªadu poszczególnych nie sposób
odseparowa¢ od siebie w mierzonych widmach. Hipoteza mechanizmu �roze-
rwania� sprawdza si¦ dobrze w obszarze okoªobarierowym i dla lekkich poci-
sków. Reguªa Sum sprawdza si¦ najlepiej przy energiach rz¦du 10 MeV/u. i
pociskach o strukturze klastrów α. Jednak »adne ze wspomnianych podej±¢
nie pozwala na peªny opis danych pomiarowych. Nie zostaªa do tej pory zbu-
dowana spójna teoria opisuj¡ca caª¡ reakcj¦, pocz¡wszy od przekrojów czyn-
nych, poprzez emisj¦ fragmentu, na powstaniu j¡dra zªo»onego sko«czywszy.
Zapewne dzieje si¦ tak dlatego, »e zjawisko zostaªo zbadane eksperymen-
talnie jedynie fragmentarycznie. Brakuje skorelowanych pomiarów krotno±ci
promieniowania γ, widm i rozkªadów k¡towych cz¡stek α i kinematyki j¡der
odrzutu. Ka»d¡ z wymienionych obserwabli mierzono wielokrotnie i w ró»-
nych systemach, jednak nigdy nie mierzono trzech naraz. Brakuje wreszcie
ekskluzywnych pomiarów z wykorzystaniem detektorów germanowych. Takie
pomiary umo»liwiaj¡ selekcj¦ poszczególnych kanaªów poprzez identy�kacj¦
rozpadów γ w j¡drze ko«cowym. W porównaniu z widmami inkluzywnymi
dostarczaj¡ dokªadniejszej informacji o tym jak spin i energia wzbudzenia
j¡dra zªo»onego zale»¡ od energii i k¡ta wylotu emitowanego fragmentu.
Widma cz¡stek α bramkowane na przej±ciach γ mierzyli Inamura i wsp. [27],
Siwek-Wilczy«ska i wsp. [30], Wilczy«ski i wsp. [34] oraz Arnell i wsp. [36].
Niestety wymienione eksperymenty, realizowane ponad dwie dekady temu,
dostarczyªy zdarze« koincydencyjnych o niskiej liczebno±ci. Kwanty γ mie-
rzono detektorami germanowymi o niskiej wydajno±ci natomiast widma cz¡-
stek mierzono tylko pod k¡tem 20o. Dopiero pó¹niej powstaªy wielodetek-
torowe i wysoko wydajne ukªady detekcji promieniowania γ oraz cz¡stek
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naªadowanych, jednak pomiarów wspomnianego typu autor nie odnalazª w
dost¦pnej literaturze.

W celu uzyskania nowych, znacz¡cych statystycznie, danych do±wiadczal-
nych dotycz¡cych roli procesu niepeªnej fuzji, przeprowadzono badania reak-
cji j¡drowej, w której j¡dra 20Ne (o strukturze klastra skªadaj¡cego si¦ z pi¦ciu
cz¡stek α) o dwóch energiach: 141 i 150 MeV, zderzano z j¡drami 122Sn. Eks-
peryment przeprowadzono na wi¡zce cyklotronu �LCJ UW. Wykorzystuj¡c
nowy spektrometr EAGLE [1] rejestrowano promieniowanie γ oraz cz¡stki
naªadowane (protony i cz¡stki α) w zakresie k¡tów 20o-160o. Widma cz¡-
stek naªadowanych byªy nast¦pnie bramkowane na przej±ciach γ w j¡drach
132,133Ce. Dla interpretacji zebranych danych zaproponowano model reakcji
niepeªnej fuzji [3,4], który pozwala oblicza¢ energi¦ i k¡t emisji cz¡stki α oraz
spin i energi¦ j¡dra zªo»onego. Obliczenia modelowe porównano z wynikami
wspomnianego eksperymentu jak i z wynikami otrzymanymi przez autorów
prac [30,36,40,41,47].
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2 Pomiary koincydencji cz¡stka naªadowana -

kwant γ w reakcji 20Ne+122Sn

Celem eksperymentu byª pomiar korelacji cz¡stka naªadowana - kwant
γ w reakcji 122Sn(20Ne,αxn)138−xCe, dla dwóch energii wi¡zki 20Ne wynosz¡-
cych 141 i 150 MeV. Przygotowano tarcz¦ o grubo±ci 5.4 mg/cm2, której skªad
izotopowy zamieszczono w w Tablicy nr 1. Poniewa» materiaª wykorzystany

Izotop Sn skªad [%]
124Sn 0.86
122Sn 95.41
120Sn 2.16
119Sn 0.43
118Sn 0.59
117Sn 0.19
116Sn 0.28

Pozostaªe 0.08

Tablica 1: Skªad izotopowy tarczy wykorzystanej w eksperymencie.

do przygotowania tarczy wyprodukowano ponad 30 lat temu, przeprowa-
dzono oddzielny eksperyment maj¡cy na celu okre±lenie jej skªadu izotopo-
wego. Eksperyment ten opisany w pracy [1], oparty na metodzie MC-ICP-MS
(ang. Multiple Collector - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry),
przeprowadzony zostaª pod kierunkiem Prof. Roberta Anczkiewicza w In-
stytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Metoda
MC-ICP-MS pozwoliªa na okre±lenie wkªadu procentowego poszczególnych
izotopów Cyny z dokªadno±ci¡ do 10−6%. Poniewa» taka dokªadno±¢ nie jest
konieczna dla analizy omawianej reakcji, zaprezentowano skªad izotopowy z
dokªadno±ci¡ do 10−2%.

Pomiary reakcji 20Ne+122Sn przeprowadzono na wi¡zce jonów z cyklo-
tronu U200P w �rodowiskowym Laboratorium Ci¦»kich Jonów UW. W eks-
perymencie wykorzystano spektrometr EAGLE zbudowany w tym»e Labo-
ratorium dzi¦ki wsparciu Zakªadu Fizyki J¡dra Atomowego Wydziaªu Fi-
zyki UW (Projekt nr 115/04/E-343/S/2006-3/2007) oraz Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy»szego (Projekt nr 589/N-G-POOL/2009/0). Byªy to
pierwsze pomiary na tym ukªadzie, dlatego omawiany eksperyment, oprócz
pomiarów zwi¡zanych z omawianym projektem naukowym, sªu»yª równie»
testowaniu poszczególnych elementów mechaniki i elektroniki spektrometru.
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2.1 EAGLE - wielodetektorowy ukªad detekcji promie-

niowania γ

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluation) jest
wielodetektorowym i wielokon�guracyjnym ukªadem pomiarowym dostoso-
wanym do potrzeb grup badawczych prowadz¡cych badania z dziedziny spek-
troskopii gamma z wykorzystaniem wi¡zek �rodowiskowego Laboratorium
Ci¦»kich Jonów. Ukªad budowany byª w latach 2006-2009. Rys. 1a. przedsta-
wia zdj¦cie spektrometru EAGLE.
Wkªad autora w budow¦ ukªadu polegaª na opracowaniu zaªo»e« konstruk-
cyjnych oraz na kierowaniu pracami monta»owymi i uruchomieniowymi. Opra-
cowanie koncepcji mechaniki ukªadu EAGLE byªo do±¢ nietypowym zada-
niem. Z reguªy projektuj¡c ukªad pomiarowy zaczyna si¦ od przemy±lenia te-
matyki planowanych bada«, nast¦pnie projektuje si¦ mechanik¦ ukªadu wraz
z doborem odpowiednich detektorów. W tym wypadku sytuacja byªa nieco
odwrócona. Do dyspozycji byªy detektory pochodz¡ce z ró»nych stron Eu-
ropy, pracuj¡ce przedtem w innych ukªadach pomiarowych i dla tych ukªadów
projektowane. Celem byªa budowa wielokon�guracyjnego ukªadu pomiaro-
wego maj¡cego zaspokoi¢ potrzeby kilku grup badawczych z ró»nych stron
�zyki j¡drowej. Jednocze±nie wa»nym kryterium byªo aby zmiany kon�guracji
byªy mo»liwie maªo kªopotliwe. Konstrukcja oparta zostaªa na dwudziesto-
±cianie ±ci¦tym. Bryªa ta skªada si¦ z 20 sze±ciok¡tów i 12 pi¦ciok¡tów fo-
remnych. Wybór taki zdeterminowany byª przez dost¦pn¡ liczb¦ detektorów
germanowych jak i zamiar wykorzystania �ltra krotno±ci z ukªadu NORD-
BALL [90]. Filtr ten ze wzgl¦du na swój ksztaªt wymusza konstrukcj¦ zawie-
raj¡c¡ 12 pi¦ciok¡tów w okre±lonych pozycjach, tak jak jest to w przypadku
dwudziesto±cianu ±ci¦tego. Brano pod uwag¦ umieszczenie 68 sze±ciok¡tów
pomi¦dzy 12 pi¦ciok¡tami. Jednak ze wzgl¦du na cen¦ samych detektorów
germanowych jak i kosztów ich utrzymania, wybrano konstrukcj¦ opart¡ na
dwudziesto±cianie ±ci¦tym. Elementy skªadowe bryªy skonstruowano tak, aby
mo»na byªo umieszcza¢ w nich ró»nego typu detektory. W pi¦ciok¡tach za-
planowano mo»liwo±¢ umieszczenia zarówno detektorów germanowych jak i
elementów �ltra krotno±ci. W sze±ciok¡tach przewidziano umieszczanie tylko
detektorów germanowych. Poniewa» detektory germanowe dost¦pne w �LCJ
ró»ni¡ si¦ miedzy sob¡ rozmiarem dewarów oraz dªugo±ci¡ kriostatów, wie-
lok¡ty wyposa»ono w odpowiedni ukªad prowadnic pozwalaj¡cy na regulacj¦
odlegªo±ci detektora od centrum kuli. Taka regulacja pozwala na wykorzy-
stanie komór tarczowych i detektorów pomocniczych o ró»nych rozmiarach i
nietypowych ksztaªtach, przy jednoczesnej optymalizacji wydajno±ci ukªadu
na detekcj¦ promieniowania γ. Pod tym wzgl¦dem EAGLE jest jedyny w
swoim rodzaju. Rama ukªadu przedstawiona jest na Rys. 1b. Jonowód po-
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Rysunek 1: a.) Ukªad EAGLE wyposa»ony w 12 detektorów Ge w osªonach anty-
komptonowskich; b.) rama ukªadu zbudowana z 20 sze±ciok¡tów i 12 pi¦ciok¡tów
foremnych.

prowadzony zostaª przez dwa przeciwlegªe pi¦ciok¡ty kuli. Ukªad otwiera si¦
w kierunku prostopadlym do kierunku wi¡zki zapewniaj¡c wygodny dost¦p
do komory tarczowej.
Podsumowuj¡c, EAGLE mo»e by¢ wyposa»ony maksymalnie w 30 detekto-
rów Ge z osªonami antykomptonowskimi. Je»eli b¦d¡ to detektory germanowe
o wydajno±ci 70%, wówczas oczekiwana wydajno±¢ na fotopik wynosi 3.8%
dla energii 1332.5 keV. W zale»no±ci od prowadzonych pomiarów nast¦puj¡ce
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detektory dodatkowe byªy ju» sprz¦»one z ukªadem EAGLE:

- Filtr krotno±ci zbudowany z 60 krysztaªów BaF2 [90].

- Si-Ball skªadaj¡cy si¦ z 30 planarnych detektorów krzemowych o gru-
bo±ci 100µm, uªo»onych w geometrii 4π [91].

- komora rozprosze« wyposa»ona w 100 detektorów �PiN diode� dla eks-
perymentów wzbudze« kulombowskich [92], nazywana Komor¡ Mona-
chijsk¡.

- Spektrometr elektronów konwersji wewn¦trznej [93].

Lista ta nie jest zamkni¦ta. Jak wcze±niej wspomniano, dzi¦ki mo»liwo±ci od-
suwania indywidualnych detektorów germanowych, EAGLE mo»e pomie±ci¢
detektory pomocnicze o ró»nych rozmiarach i ksztaªtach.
Dokªadny opis budowy ukªadu zamieszczono w pracy [1].

2.2 Kon�guracja ukªadu pomiarowego

W prezentowanym eksperymencie EAGLE byª wyposa»ony w 12 detek-
torów germanowych o wydajno±ci od 20% do 35%. Do pomiaru cz¡stek na-
ªadowanych wykorzystano zestaw Si-ball [91], skªadaj¡cy si¦ z 30 planarnych
detektorów krzemowych o grubo±ci warstwy czynnej 100 µm. Konstrukcja Si-
balla, podobnie jak ukªadu EAGLE, oparta jest na �gurze dwudziesto±cianu
±ci¦tego, jednak wi¡zka poprowadzona jest przez dwa przeciwlegªe sze±cio-
k¡ty bryªy. 18 detektorów ma ksztaªt sze±ciok¡ta foremnego za± pozostaªe 12
pi¦ciok¡ta foremnego. Si-ball przedstawiony jest na Rys. 2a. �rednia odle-
gªo±¢ detektorów od centrum tarczy wynosi 5 cm.
Detektory zestawu Si-ball mo»na w przybli»eniu podzieli¢ na cztery pier±cie-
nie obejmuj¡ce nast¦puj¡ce zakresy k¡tów θ w ukªadzie laboratorium: 20o-
60o (pier±cie« nr 1), 60o-90o (pier±cie« nr 2), 90o-120o (pier±cie« nr 3) oraz
120o-160o (pier±cie« nr 4). Schematyczny ukªad pier±cieni przedstawiono na
Rys. 2b. Widoczne s¡ tam tylko pier±cienie nr 3 i 4. Zasªoni¦te pier±cienie
nr 1 i 2 umieszczone s¡ symetrycznie wzgl¦dem k¡ta θ = 90o.
Poziom szumów w detektorach krzemowych w du»ym stopniu zale»y od od-
legªo±ci mi¦dzy detektorem a przedwzmacniaczem. Aby odlegªo±¢ t¦ zmini-
malizowa¢, zbudowano specjalny zestaw przedwzmacniaczy podª¡czony bez-
po±rednio do komory Si-balla. Zestaw ten przedstawiono na Rys. 2c.
Tarcza umieszczana jest w specjalnej tulei, która ma za zadanie chroni¢ de-
tektory krzemowe przed rozproszonymi j¡drami wi¡zki. Grubo±¢ tulei musi
by¢ dobrana tak aby zatrzyma¢ rozproszone w tarczy jony wi¡zki, przepusz-
czaj¡c jednocze±nie lekkie produkty reakcji, takie jak neutrony, protony czy
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Rysunek 2: a.) Detektory krzemowe zestawu Si-ball wewn¡trz ukªadu EAGLE;
czerwonym kolorem oznaczono kierunek wi¡zki; b.) ilustracja podziaªu detektorów
Si-balla na pier±cienie - widoczne s¡ pier±cienie nr 3 i 4; c.) puszka z przedwzmac-
niaczami, ze zdj¦t¡ pokryw¡, zintegrowana z komor¡ Si-balla; d.) tuleja chroni¡ca
tarcz¦ na tle komory Si-balla.

cz¡stki α. Proces przygotowania takiej tulei opisany jest w pracy [2]. Dla
wi¡zki 20Ne o energii 150 MeV, tulej¦ wykonano z aluminium o grubo±ci
19 mg/cm2. Tuleja ta przedstawiona jest na Rys. 2d wraz z komor¡ Si-balla.
Niezb¦dne obliczenia hamowania jonów 20Ne w tarczy 122Sn i aluminiowej
tulei, potrzebne do wyliczenia jej wªa±ciwej grubo±ci, wykonano wykorzystu-
j¡c program SRIM2010 [94].
Schemat ukªadu do±wiadczalnego przedstawiono na Rys. 3.

2.3 Ustawienia elektroniki i kalibracja

W pomiarach wykorzystano ukªad zbierania danych zestawu OSIRIS-
II [95]. Pozwala on obsªu»y¢ 16 detektorów germanowych w osªonach anty-
komptonowskich, sprz¦»onych z maksymaln¡ liczb¡ 48 kanaªów przeznaczo-
nych dla detektorów pomocniczych. Dziaªanie elektroniki ukªadu szczegóªowo
opisano w dodatku A w pracy [96]. Przedstawiono tam dziaªanie ukªadu z 48
elementowym �ltrem krotno±ci BGO jako detektorem pomocniczym. W przy-
padku Si-balla logika ukªadu dziaªaªa identycznie, przy czym wykorzystano
tylko 30 kanaªów przeznaczonych na detektory pomocnicze. Przygotowano
cztery ró»ne tryby pracy logiki ukªadu:

1. Pomiar widm prostych detektorów germanowych.

2. Pomiar widm prostych detektorów Si-balla.
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Rysunek 3: Schematyczny rysunek ukªadu do±wiadczalnego. Tarcza 122Sn o grubo-
±ci 5.4 mg/cm2 umieszczona jest w aluminowej tulei o grubo±ci 19 mg/cm2, która
chroni detektory krzemowe przed rozproszon¡ wi¡zk¡. Detektory krzemowe o gru-
bo±ci 100µm (24 mg/cm2) umieszczone s¡ w komorze tarczowej pod pró»ni¡ za±
detektory germanowe na zewn¡trz.

3. Pomiar widm koincydencji detektor Ge - detektor Si. Zdarzenie byªo
zapisywane je»eli zadziaªaª co najmniej jeden detektor germanowy i co
najmniej jeden detektor krzemowy ukªadu Si - ball.

4. Pomiar widm podwójnych koincydencji Ge - Ge.

Kalibracj¦ energetyczn¡ i wydajno±ciow¡ detektorów germanowych wyko-
nano na podstawie widma prostego zmierzonego przy u»yciu ¹ródªa 152Eu.
Szczegóªowy opis kalibracji przedstawiono w pracy [97].
Kalibracj¦ wszystkich detektorów Si-balla wykonano na podstawie pomiarów
¹ródªa skªadaj¡cego si¦ z nuklidów z szeregu torowego. Ujemnie zjonizowane
produkty kolejnych rozpadów napylane byªy na powierzchni¦ dodatnio na-
ªadowanej aluminiowej kulki, która nast¦pnie umieszczana byªa we wn¦trzu
Si - balla. Cz¡stki α o energiach 6.05 MeV i 8.78 MeV byªy emitowane od-
powiednio z j¡der 212Bi i 212Po. Rys. 4 przedstawia przykªadowe widma ka-
libracyjne z dwóch detektorów krzemowych Si-balla. Wyra¹nie widoczne s¡
obie wspomniane linie, na podstawie których okre±lono liniowe wspóªczyn-
niki kalibracji energetycznej. Uwag¦ zwraca nietypowy ksztaªt widma w jego
niskoenergetycznej cz¦±ci. Cz¦±¢ sygnaªów o niskich amplitudach zapisywane
jest w pewien charakterystyczny sposób, poni»ej kanaªu nr 128. Efekt ten
zwi¡zany jest z wad¡ fabryczn¡ u»ywanych ADC i opisany jest dokªadnie
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Rysunek 4: Widma kalibracyjne dwóch detektorów krzemowych z liniami o ener-
giach 6.05 i 8.78 MeV, pochodz¡cymi z rozpadów nuklidów z szeregu torowego:
odpowiednio 212Bi i 212Po. Kanaª 128 odpowiadaª poziomowi zerowemu. Mi¦dzy
kanaªem 128 a 250 widoczne s¡ szumy. Cz¦±¢ widma poni»ej kanaªu 128 to efekt
aparaturowy nieistotny z punktu widzenia omawianych pomiarów.

w dodatku B w pracy [96]. Na szcz¦±cie problem dotyczy sygnaªów o am-
plitudach na poziomie szumów, dlatego usterka nie zaburza pomiarów. W
zale»no±ci od detektora i kanaªu ADC, mierzono szumy o amplitudach odpo-
wiadaj¡cych energiom od 0.7 do 1.2 MeV. Tak niski poziom szumu osi¡gni¦ty
zostaª dzi¦ki wspomnianej wcze±niej integracji puszki z przedwzmacniaczami
z komor¡ tarczow¡ Si-balla.

2.4 Wyniki

Eksperyment trwaª 12 dni. Przez pierwsze 6 dni mierzono reakcj¦ z wi¡zk¡
20Ne o energii 150±2 MeV, nast¦pnie obni»ono energi¦ do 141±2 MeV i po-
miary kontynuowano. Dla ka»dej energii najpierw przez okoªo 8 godzin mie-
rzono widma proste detektorów germanowych na potrzeby pomiaru wzgl¦d-
nych przekrojów czynnych na produkcj¦ poszczególnych j¡der ko«cowych.
Nast¦pnie mierzono koincydencje cz¡stka naªadowana - kwant γ. Inten-
sywno±¢ wi¡zki dobierano tak aby czas martwy ukªadu zbierania danych
nie przekroczyª 20%. W przypadku pomiaru widm prostych odpowiadaªo to
pr¡dowi wi¡zki okoªo 0.1 enA i zliczaniu okoªo 104 zdarze« na sekund¦, na-
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tomiast w przypadku pomiaru koincydencji okoªo 1 enA i zliczaniu okoªo
500 zdarze« na sekund¦. Ze wzgl¦du na niejednorodno±ci w energetycznej
zdolno±ci rozdzielczej detektorów germanowych, do dalszej analizy wybrano
dane z 6 detektorów. Rys. 5 przedstawia widmo sumy sze±ciu widm prostych
detektorów germanowych, zmierzone przy energii wi¡zki 150 MeV. Wydaj-
no±¢ detektorów zostaªa uwzgl¦dniona. Zaobserwowano linie pochodz¡ce od

Rysunek 5: Suma widm prostych z 6 detektorów germanowych po uwzgl¦dnie-
niu wydajno±ci poszczególnych. Oznaczono zidenty�kowane linie pochodz¡ce od
szeregu izotopów Nd, Pr oraz Ce.

szeregu izotopów Nd, Pr oraz Ce (schematy poziomów j¡drowych w obserwo-
wanych j¡drach zamieszczono w Zaª¡czniku A). Podobne widmo otrzymano
dla energii wi¡zki równej 141 MeV. Identy�kacja przej±¢ γ w tych widmach
oraz szczegóªowa analiza pomiarów wzgl¦dnych przekrojów czynnych jest te-
matem pracy [97]. W niniejszej pracy skupiono si¦ na analizie widm cz¡stek
naªadowanych oraz na pomiarach koincydencyjnych.
W pomiarach z wykorzystaniem cyklotronu w �rodowiskowym Laboratorium
Ci¦»kich Jonów niezwykle wa»na jest analiza czasu koincydencji. Pojedyncze
pulsy wi¡zki dostarczane s¡ co 65 ns (tzw. mikropulsy) przez okoªo 2 ms
(tzw. makropulsy), po czym nast¦puje przerwa trwaj¡ca okoªo 3 ms. Ponie-
wa» czas trwania koincydencji elektroniki wynosiª 225 ns, istniaªo ryzyko,
»e zmierzone zostan¡ koincydencje mi¦dzy cz¡stk¡ a kwantem γ pochodz¡-
cym z reakcji wywoªanych kolejnymi mikropulsami wi¡zki. Aby tego unikn¡¢
mierzono widma czasu koincydencji. Sygnaª �start� pomiaru czasu genero-
wany byª gdy zadziaªaª co najmniej jeden detektor krzemowy (tzw. �OR�)
wszystkich detektorów ukladu Si - ball. Sygnaª �stop� zwi¡zany byª z detek-
cj¡ kwantu γ, po czym zapisywano czas przyporz¡dkowuj¡c go detektorowi
germanowemu w którym rzeczony kwant zostaª zarejestrowany. Mierzono za-
tem 12 widm czasowych. Rys. 6a. przedstawia zmierzone czasy koincydencji
cz¡stka naªadowana - kwant γ dla pi¦ciu wybranych detektorów germano-
wych. Poªo»enia maksimów oraz szeroko±ci rozkªadów ró»ni¡ si¦ mi¦dzy sob¡.
Ró»nice te zwi¡zane s¡ po pierwsze z ró»nymi opó¹nieniami mi¦dzy danym
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Rysunek 6: Widma czasu koincydencji cz¡stka α - kwant γ: a.) dla pi¦ciu de-
tektorów germanowych; b.) dla detektora nr 12 w skali logarytmicznej; oznaczono
pik wªa±ciwej koincydencji oraz kolejne, odlegªe od siebie o 65 ns piki faªszywych
koincydencji.

detektorem germanowym a poszczególnymi krzemowymi, po drugie z ró»-
nymi wªa±ciwo±ciami czasowymi indywidualnych detektorów germanowych.
Czasowa zdolno±¢ rozdzielcza detektorów germanowych z reguªy silnie zale»y
od energii rejestrowanego kwantu γ - w przypadku wielu naszych detektorów
rozdzielczo±¢ jest znacznie gorsza dla niskich energii.
Aby dostrzec faªszywe koincydencje (tzn. koincydencje cz¡stki i kwantu γ z
ró»nych pulsów wi¡zki) nale»y przyjrze¢ si¦ widmu czasowemu w skali loga-
rytmicznej (Rys. 6b). Poza podstawowym sygnaªem koincydencji zaobserwo-
wano nawet koincydencj¦ cz¡stki α z kwantem γ zarejestrowanym trzy pulsy
wi¡zki pó¹niej. Stawiano zatem bramki na widmach czasowych tak aby wy-
ci¡¢ faªszywe koincydencje.
W przypadku pomiarów koincydencji cz¡stka naªadowana - kwant γ, celem
byª pomiar widm cz¡stek α wskazuj¡cych na ewentualne wyst¦powanie reak-
cji niepeªnej fuzji. Jak wspomniano wcze±niej (patrz Rozdziaª 2.2), detektory
Si - balla pogrupowano w cztery pier±cienie obejmuj¡ce kolejno nast¦puj¡ce
zakresy k¡tów θ: 20o-60o (pier±cie« nr 1), 60o-90o (pier±cie« nr 2), 90o-120o

(pier±cie« nr 3) oraz 120o-160o (pier±cie« nr 4). Sªuszno±¢ dokonanego wy-
boru potwierdzaj¡ widma dektorów pier±cienia nr 4 przedstawione na Rys. 7.
Widma te maj¡ identyczny ksztaªt, cho¢ z racji wi¦kszej powierzchni liczba
zlicze« w detektorach sze±ciok¡tnych jest wi¦ksza ni» w przypadku pi¦ciok¡t-
nych. Podobnie rzecz miaªa si¦ w przypadku pozostaªych trzech pier±cieni,
co pozwala sumowa¢ widma detektorów w ramach danego pier±cienia.
Identy�kacj¦ skªadu widm cz¡stek naªadowanych oparto na obliczeniach strat
energii cz¡stek naªadowanych programem SRIM2010. Na Rys. 8 przedsta-
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Rysunek 7: Widma koincydencji cz¡stka naªadowana - kwant γ w pier±cieniu nr 4.
Do prezentacji wybrano po dwa detektory sze±ciok¡tne (niebieski i turkus) i dwa
pi¦ciok¡tne (czarny i czerwony). Pomiar wykonano przy energii wi¡zki 20Ne równej
150 MeV.

wiono widma z czterech sze±ciok¡tnych detektorów Si-balla, po jednym z
ka»dego pier±cienia. Widma zmierzono przy energii wi¡zki 150 MeV z warun-
kiem koincydencji z dowolnym kwantem γ. Tak jak nale»aªo si¦ spodziewa¢

Rysunek 8: Widma cz¡stek naªadowanych zmierzone w koincydencji z dowolnym
kwantem γ przy energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV. Do prezentacji wybrano po
jednym sze±ciok¡tnym detektorze z ka»dego pier±cienia: a.) pier±cienie nr 1 i 2;
b.) pier±cienie nr 3 i 4. Oznaczono szumy oraz kraw¦dzie zwi¡zane z maksymaln¡
absorpcj¡ energii poszczególnych cz¡stek w materiale detektora. Ksztaªt widm omó-
wiony jest w tek±cie.

przy pomiarach na wi¡zce znacznie wzrosªa intensywno±¢ szumów. Przedsta-
wione widma maj¡ wyra¹n¡ struktur¦. Uwag¦ zwracaj¡ charakterystyczne
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kraw¦dzie przy energiach okoªo 3.8 i 13 MeV. W przypadku widm z detekto-
rów w pier±cieniach nr 3 i 4 widoczne s¡ równie» kraw¦dzie przy energiach
okoªo 4.7 i 5.4 MeV. Zgodnie z obliczeniami programem SRIM2010, w war-
stwie Si o grubo±ci 100µm protony mog¡ pozostawi¢ maksymalnie 3.2 MeV,
deuterony 4.1 MeV, trytony 4.8 MeV za± cz¡stki α 12.5 MeV. Na Rys. 9
przedstawiono wykres straty energii protonów, deuteronów, trytonów i cz¡-
stek α w warstwie krzemu o grubo±ci 100 µm w funkcji energii poszczególnych
cz¡stek. Obserwowane kraw¦dzie przesuni¦te s¡ o okoªo 0.5 MeV wzgl¦dem

Rysunek 9: Wykres straty energii protonów, deuteronów, trytonów i cz¡stek α
w warstwie krzemu o grubo±ci 100 µm w funkcji energii cz¡stki; dla przykªadu
oznaczono strat¦ energii cz¡stki α o energii 14 MeV, wynosz¡c¡ 10 MeV.

przewidywa« programu SRIM2010. Je»eli zaªo»y¢ ruch prostoliniowy, cz¡stka
α o energii 14 MeV powinna w detektorze krzemowym o grubo±ci 100 µm zo-
stawi¢ ok. 10 MeV. Jednak w trakcie hamowania jej energia maleje na tyle, »e
jej tor przestaje by¢ prostoliniowy, przez co ro±nie efektywna droga w mate-
riale detektora. W konsekwencji wi¦ksza jest energia zostawiona w detektorze
i w widmie tworzy si¦ charakterystyczna kraw¦d¹. Nale»y równie» pami¦ta¢,
»e pojedynczy detektor Si-balla pokrywa stosunkowo szeroki zakres k¡tów -
okoªo 40o. Dlatego cz¡stki emitowane z centrum tarczy maj¡ do pokonania
od 100µm, gdy tra�aj¡ w ±rodek detektora, do 107µm, gdy tra�aj¡ blisko
brzegu detektora. Ponadto nie jest nam znana dokªadno±¢ wykonania detek-
torów, cz¦±¢ z nich mo»e by¢ po prostu grubsza ni» 100µm. Zapewne z tych
powodów obserwowane kraw¦dzie s¡ przesuni¦te ku wy»szym energiom ni»
wynikaªo by to z nominalnej grubo±ci detektorów.
Szumy si¦gaj¡ce energii 1.1 MeV s¡ dobrze odseparowane od pocz¡tku proto-
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nowej cz¦±ci widma (1.5 MeV). Widoczne s¡ tak»e zliczenia dla energii powy-
»ej 14 MeV. S¡ to zdarzenia zwi¡zane z detekcj¡ ci¦»szych produktów, które
jednak stanowi¡ pomijalny wkªad do widm. Podsumowanie analizy skªadu
widm cz¡stek naªadowanych zamieszczono w Tablicy nr 2. Obserwacje te po-

Zakres energii rejestrowanej Obserwowane
w detektorze [MeV] cz¡stki

1.5 - 3.8 p, d, t, α
3.8 - 4.7 d, t, α
4.7 - 5.4 t, α
5.4 - 13 α

Tablica 2: Analiza skªadu widm detektorów krzemowych o grubo±ci 100µm,
z których zbudowany jest zestaw Si - ball.

twierdzaj¡ widma γ bramkowane na energiach cz¡stek naªadowanych. Aby
sprawdzi¢ dziaªanie ukªadu Si - ball jako narz¦dzia sªu»¡cego do selekcji ka-
naªów z emisj¡ cz¡stek naªadowanych, postawiono bramki na energiach od-
powiadaj¡cych rejestracji gªównie protonów (1.1 - 4.0 MeV) oraz cz¡stek α
(6.0 - 14.5 MeV). Uzyskane w ten sposób widma γ przedstawiono na Rys. 10.
W przypadku bramki 6.0 - 14.5 MeV (kolor czerwony) zaobserwowano tylko

Rysunek 10: Widma koincydencji cz¡stka naªadowana - kwant γ zmierzone dla
energii wi¡zki 150 MeV. Widma cz¡stek z trzech pier±cieni Si-balla przedstawiono w
prawym górnym rogu. Niebieskim kolorem oznaczono widmo bramkowane na ener-
giach cz¡stek od 1.1 MeV do 4.0 MeV. Czerwonym kolorem oznaczono widmo bram-
kowane na energiach cz¡stek od 6.0 do 14.5 MeV. Rysunek pochodzi z pracy [1].

linie pochodz¡ce od izotopów Ce. W przypadku bramki 1.1 - 4.0 MeV (kolor
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niebieski) oprócz wspomnianych izotopów Ce zaobserwowano równie» linie
pochodz¡ce od izotopów Pr. Identy�kacj¦ linii wykonano na podstawie sche-
matów zamieszczonych w Dodatku A oraz informacji dost¦pnych w bazie da-
nych �Evaluated Nuclear Structure Data File� [98]. Przedstawiony przykªad
pokazuje, »e mo»na ªatwo wydzieli¢ kanaªy ypxn i αxn, odrzucaj¡c jednocze-
±nie kanaªy czysto neutronowe. W przedstawionym widmie nie wida¢ bowiem
linii pochodz¡cych od izotopów Nd, które wida¢ w widmie prostym (patrz
Rys. 5). Wykonanie analogicznej analizy dla energii wi¡zki 141 MeV prowa-
dziªo do takich samych wniosków.

Celem eksperymentu byª pomiar cz¡stek α wskazuj¡cych na ewentualne wspóª-
wyst¦powanie mechanizmów peªnej i niepeªnej fuzji. Jak wspomniano wcze-
±niej, widma cz¡stek naªadowanych przygotowywano sumuj¡c widma z po-
szczególnych detektorów w ramach czterech pier±cieni. Sumaryczne widma
zmierzone w koincydencji z dowolnym kwantem γ przedstawiono na Rys. 11
(pomini¦to zdarzenia o energii poni»ej 2 MeV). Interesuj¡cy nas obszar widma

Rysunek 11: Widma cz¡stek naªadowanych zmierzone w koincydencji z dowolnym
kwantem γ w czterech pier±cieniach ukªadu Si - ball, przy energiach wi¡zki 141 MeV
(a) i 150 MeV (b). Widma otrzymano poprzez sumowanie widm poszczególnych
detektorów w danym pier±cieniu.

zawieraj¡cy tylko zdarzenia zwi¡zane z detekcj¡ cz¡stek α, znajduje si¦ w
obszarze 6 - 14.5 MeV. Szeroko±¢ pojedynczego binu widma ustalono na
0.5 MeV.
W dalszej kolejno±ci wyznaczono widma cz¡stek naªadowanych zwi¡zanych
z produkcj¡ wybranych j¡der ko«cowych. W tym celu w sumarycznym wid-
mie detektorów germanowych stawiano bramki na liniach γ pochodz¡cych od
izotopów Ce. Poniewa» pojedyncze linie s¡ stosunkowo sªabe, konieczne byªo
sumowanie widm z bramek na ró»nych przej±ciach γ w tym samym j¡drze.
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Procedur¦ najpierw sprawdzono stawiaj¡c pojedyncze bramki na znacznie
silniejszych przej±ciach w izotopach Pr. Poniewa» izotopy Pr produkowane
s¡ poprzez kanaªy pxn, w widmach spodziewano si¦ zaobserwowa¢ tylko pro-
tony. Rys. 12 przedstawia widma bramkowane na liniach 306.7 keV w 134Pr
oraz 372.7 keV w 135Pr. Zastosowano standardow¡ procedur¦ odj¦cia tªa, po-

Rysunek 12: Widma cz¡stek naªadowanych w czterech pier±cieniach ukªadu Si -
ball, przy energiach wi¡zki 141 MeV (a,c) i 150 MeV (b,d), bramkowane na liniach
306.7 keV w 134Pr (a,b) oraz 372.2 keV w 135Pr (c,d).

legaj¡c¡ na stawianiu bramek na tle obok linii γ i odejmowaniu otrzymanych
w ten sposób widm od siebie. Zgodnie z oczekiwaniami w przedstawionych
widmach dominuj¡ protony, podczas gdy w zakresie 6 - 14.5 MeV obserwu-
jemy znikomy wkªad od cz¡stek α.
Nast¦pnie przyst¡piono do wªa±ciwej analizy widm j¡der Ce. Postawienie od-
powiednich bramek byªo mo»liwe dla dwóch izotopów: 132Ce oraz 133Ce. W
przypadku 132Ce byªy to linie 325.4, 683.6 i 788 keV natomiast w przypadku
133Ce linie 193.5, 293.9, 357.4 oraz 619.6 keV. Dodatkowo postawiono równie»
warunek krotno±ci 1 w Si-ballu. Widma energetyczne Si - balla otrzymane dla
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bramek na pojedynczych liniach γ normalizowano przed zsumowaniem tak,
aby uwzgl¦dni¢ wydajno±¢ detektorów germanowych. Otrzymane widma dla
obu energii wi¡zki przedstawiono na Rys. 13. Uwag¦ zwraca znacz¡ca liczba

Rysunek 13: Widma cz¡stek naªadowanych w czterech pier±cieniach ukªadu Si-
ball, przy energiach wi¡zki 150 MeV (a,c) i 141 MeV (b,d), bramkowane na liniach
193.5, 293.9, 357.4 i 619.6 keV w 133Ce (a,b) oraz 325.4, 683.6 i 788 keV w 132Ce
(c,d).

protonów we wszystkich widmach. Cho¢ j¡dro 132Ce mo»e by¢ teoretycznie
produkowane poprzez kanaªy α6n i 2p8n, to populacji kanaªu protonowego
nie da si¦ wyja±ni¢ w ramach modelu statystycznego. Obliczenia z wykorzy-
staniem programu COMPA (patrz Rozdziaª 4), wykonane tylko dla mecha-
nizmu peªnej fuzji i dla energii wi¡zki równej 150 MeV wskazuj¡, »e u±red-
niony po grubo±ci tarczy przekrój czynny na reakcj¦ 122Sn(20Ne,2p8n)132Ce,
wynosi zaledwie 30 µb. Obserwowane protony pochodz¡ najprawdopodob-
niej z reakcji z domieszkami innych izotopów cyny w tarczy. Mog¡ by¢ one
emitowane w reakcji 120Sn(20Ne,2p6n)132Ce, dla której przewidywany u±red-
niony przekrój czynny wynosi 120 mb. Bior¡c pod uwag¦ zawarto±¢ domieszki
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120Sn w tarczy, wynosz¡c¡ 2.2%, daje to ekwiwalent u±rednionego przekroju
czynnego równy 4.3 mb. Obliczony u±redniony przekrój czynny na reakcj¦
122Sn(20Ne,α6n)132Ce wynosi 57 mb. Je»eli wzi¡¢ pod uwag¦, »e w kanale
2p6n emitowane s¡ dwa protony a w kanale α6n jedna cz¡stka α, daje to
siedmiokrotnie wi¦ksz¡ liczb¦ emitowanych cz¡stek α ni» protonów. Do po-
dobnych wniosków prowadziªa analiza przewidywanych przekrojów czynnych
na produkcj¦ 132Ce przy energii wi¡zki równej 141 MeV (tam protony s¡ emi-
towane w reakcjach 118Sn(20Ne,2p4n)132Ce oraz 119Sn(20Ne,2p5n)132Ce), oraz
133Ce dla obydwu energii: 141 MeV i 150 MeV. Podsumowuj¡c analiz¦ pro-
cedury otrzymania widm bramkowanych na przej±ciach w j¡drach 132,133Ce,
nale»y stwierdzi¢, »e cho¢ protony stanowi¡ niechciany wkªad, to dzi¦ki do-
borowi grubo±ci detektorów krzemowych wkªad ten nie ma istotnego wpªywu
na obserwacj¦ cz¡stek α w zakresie zdeponowanej energii od 6 - 14.5 MeV.
W zaprezentowanych pomiarach nale»y zwróci¢ uwag¦ na widma w pier-
±cieniu nr 1. O ile w k¡tach �do tyªu� spodziewamy si¦ obserwowa¢ tylko
cz¡stki α wyparowane z j¡dra zªo»onego, o tyle w k¡tach �do przodu� wy-
st¦powa¢ powinny te» cz¡stki α pochodz¡ce z mechanizmu niepeªnej fuzji.
Podczas gdy cz¡stki α z niepeªnej fuzji powinny wykazywa¢ znaczne ró»nice
mi¦dzy sob¡ w zale»no±ci od energii wi¡zki i kanaªu reakcji, o tyle widma
ewaporacyjne nie. Faktycznie, w przypadku widm 132Ce i 133Ce obserwujemy
prawie identyczne widma w pier±cieniach od drugiego do czwartego. Pozwala
nam to przypuszcza¢, »e równie» w pier±cieniu nr 1 wkªady ewaporacyjne
maj¡ podobny ksztaªt, zatem znaczne ró»nice w ksztaªcie widm wskazuj¡
najprawdopodobniej na niepeªn¡ fuzj¦. Dokªadna analiza zmierzonych widm
przedstawiona jest w Rozdziale 6.
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3 Model utworzenia j¡dra zªo»onego i emisji

cz¡stki α w reakcji niepeªnej fuzji

Dla danej energii pocisku E zale»no±¢ przekroju czynnego od wej±ciowego
momentu p¦du L wyra»ona jest jako

σE(L) = π λ̄2T
D,L1/2
E (L) · (2L+ 1), (1)

gdzie T
D,L1/2
E (L) to wspóªczynnik transmisji na dan¡ reakcj¦. Wówczas caª-

kowity przekrój czynny wynosi

σE =
∑
L

σE(L). (2)

Aby obliczy¢ wspóªczynnik transmisji na peªn¡ fuzj¦ korzystamy ze standar-
dowej formuªy [99]:

T
D,L1/2
E (L) =

(
1 + exp

(
L(L+ 1)− L1/2(L1/2 + 1)

D

))−1
. (3)

Warto±¢ L1/2 odpowiada momentowi p¦du, dla którego wspóªczynnik trans-
misji równy jest 1/2 za± parametr D odpowiada za ksztaªt opadaj¡cego zbo-
cza wspóªczynnika transmisji. W przypadku pocisków o liczbach masowych
wi¦kszych od 5, parametry D i L1/2 obliczane s¡ z wykorzystaniem przybli-
»enia Blatta - Weisskopfa [100] oraz formuªy empirycznej zaproponowanej
przez Kailasa i wsp. [101]. Dla l»ejszych pocisków takich jak neutron, oraz
izotopy wodoru i helu, parametry D i L1/2 obliczane s¡ w ramach modelu
optycznego [102]1. Wej±ciowy moment p¦du pocisku, którego rozkªad wy-
nika z ksztaªtu zale»no±ci (1), dodawany jest nast¦pnie do spinu pocisku i
tarczy z zachowaniem reguª dodawania spinów, daj¡c w efekcie spin j¡dra
zªo»onego. Z kolei energia wzbudzenia obliczana jest z uwzgl¦dnieniem mas
reagentów (np. z pracy Audi i wsp. [103]). Na Rys. 14a prezentujemy wspóª-
czynnik transmisji na fuzj¦ j¡der 20Ne i 122Sn przy energii wi¡zki 20Ne równej
150 MeV, w zale»no±ci od wej±ciowego momentu p¦du L.
Wspóªczynnik transmisji na niepeªn¡ fuzj¦ z ucieczk¡ jednej cz¡stki α obli-
czany jest wzorem Uogólnionego Modelu Krytycznego Momentu P¦du [29].
W modelu tym wej±ciowy moment p¦du na peªn¡ fuzj¦ ograniczony jest od
doªu warto±ci¡ krytycznego momentu p¦du Wilczy«skiego [19] LCR, danego
wzorem:

L2CR =
µ(R1 +R2)3

h̄2

[
4πγ

R1R2
R1 +R2

− Z1Z2e
2

(R1 +R2)2

]
. (4)

1Dokªadny opis metod obliczania parametrów D i L1/2 oraz porównanie z eksperymen-
talnymi przekrojami czynnymi na peªn¡ fuzj¦ zamieszczono w dodatku A w pracy [4]
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Rysunek 14: Wspóªczynniki transmisji w reakcji 20Ne+122Sn dla energii wi¡zki
20Ne równej 150 MeV: a.) na peªn¡ (czarny) i niepeªn¡ fuzj¦ z ucieczk¡ jednej
cz¡stki α dla R0 = 1 fm (niebieski) i R0 = 1.05 fm (zielony); b.) na niepeªn¡ fuzj¦
z ucieczk¡ jednej cz¡stki α dla R0 = 1 fm i trzech warto±ci DICF : 0.5 (zielony), 1
(czarny) i 2 (niebieski). Warto±ci L1/2 i LCR oznaczono na rysunkach.

γ=0.95 MeV/fm2 to wspóªczynnik napi¦cia powierzchniowego (ang. surface
tension), µ to masa zredukowana za± Z1 i Z2 to liczby atomowe pocisku i
tarczy. Promienie poªówkowej g¦sto±ci pocisku R1 i tarczy R2, obliczane s¡
ze wzoru:

Ri = R0 · A1/3i , (5)

gdzie R0 [fm] jest parametrem modelu.
Dla momentów p¦du wi¦kszych od LCR mamy do czynienia z reakcjami nie-
peªnej fuzji, w których mo»liwe s¡ praktycznie wszystkie kombinacje podziaªu
masy mi¦dzy pociskiem a tarcz¡. W prezentowanej pracy skupiono si¦ na
niepeªnej fuzji z emisj¡ jednej cz¡stki α i w celu obliczenia wspóªczynnika
transmisji zaproponowano nast¦puj¡c¡ formuª¦:

TICF (L) = minimum
(
T
D,L1/2
E (L), 1− TDNEW ,LCRE (L)

)
, (6)

gdzie
DNEW = DICF ·D, (7)

DICF jest parametrem modelu. Znaczenie parametrów R0 i DICF zilustro-
wano na Rys. 14, gdzie przedstawiono wspóªczynniki transmisji dla reak-
cji 20Ne+122Sn przy energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV. Dzi¦ki zastosowa-
niu Wzoru (6) wej±ciowy moment p¦du od doªu ograniczony jest warto±ci¡
LCR za± od góry warto±ci¡ L1/2. Wraz ze wzrostem warto±ci R0 do niepeªnej
fuzji prowadz¡ zderzenia bardziej peryferyjne. Z kolei parametr DICF , gdy
jego warto±¢ jest wi¦ksza od 1, dopuszcza wyst¦powanie niepeªnej fuzji dla
mniejszych momentów p¦du a wi¦c i dla mniejszych energii pocisku. Znaj¡c
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wspóªczynniki transmisji, mo»liwe jest obliczenie przekroju czynnego (patrz
Równanie (2)) i porównanie go z eksperymentem. Na Rys. 15 przedstawiono
porównanie oblicze« modelowych z przekrojami czynnymi na niepeªn¡ fuzj¦
z emisj¡ jednej cz¡stki α w reakcji 12C+160Gd. Trudno jednoznacznie wybra¢

Rysunek 15: Przekroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦ z emisj¡ jednej cz¡stki α w reakcji
12C+160Gd z pracy [30], porównane z wynikami oblicze«: a.) dla trzech warto±ci
R0: 1.01 fm (zielony), 1.03 fm (czarny) i 1.05 fm (niebieski); b.) dla R0=1.03 fm i
trzech warto±ci DICF : 1 (czarny), 1.5 (czerwony) i 2 (turkusowy).

optymalny zestaw parametrów R0 iDICF , wida¢ jednak mo»liwo±ci odtworze-
nia przekrojów czynnych t¡ metod¡. Wraz ze wzrostem R0 przekrój czynny
maleje, natomiast dla warto±ci DICF wi¦kszych od 1, niepeªna fuzja staje si¦
mo»liwa dla energii okoªobarierowych (≈5 MeV/u). Przypadek ten omówiony
jest dokªadnie w Rozdziale 5.1. W porównaniu z prac¡ [29], zdecydowano si¦
wykorzysta¢ inn¡ formuª¦ dla obliczania wspóªczynników transmisji, jednak
jako±ciowo zaprezentowane podej±cie niczym nie ró»ni si¦ od Uogólnionego
Modelu Krytycznego Momentu P¦du.
Podobnie jak w przypadku peªnej fuzji, wej±ciowy moment p¦du okre±lany
jest z wykorzystaniem rozkªadu prawdopodobie«stwa obliczonego na podsta-
wie Równania (1), dzi¦ki czemu mo»liwy staje si¦ opis dynamiki i kinematyki
reakcji niepeªnej fuzji. W tym miejscu zaprezentowana jest cz¦±¢ modelu nie-
peªnej fuzji zaproponowana przez Prof. A.A. Pasternaka przy wspóªudziale
autora niniejszej pracy. W trakcie gdy pocisk zbli»a si¦ do tarczy, jego energia
kinetyczna w systemie ±rodka masy maleje, od pocz¡tkowej warto±ci ECM ,
do warto±ci pomniejszonej o warto±¢ bariery Coulombowskiej VCM , gdy j¡dra
stykaj¡ si¦ ze sob¡. Zaªo»ono, »e w trakcie zbli»ania j¡dro pocisku ulega reak-
cji �rozerwania� w polu Coulombowskim tarczy. Nie jest to podej±cie nowe,
na podobnym zaªo»eniu opiera si¦ model �Poruszaj¡cego si¦ �ródªa� (ang.
Moving source) [60]. Aby obliczy¢ energi¦ pocisku w momencie �rozerwania�
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zaproponowano nast¦puj¡c¡ formuª¦:

EP = f · ECM , (8)

gdzie wspóªczynnik f okre±lony jest w sposób losowy zgodnie z poni»szym
wzorem:

f = 1− VCM
ECM

·
(
1− (RND)F

)
, (9)

gdzie RND jest losowo wybran¡ liczb¡ z zakresu 0 do 1. Ksztaªtem rozkªadu
steruje parametr F . Warto±¢ ±rednia energii EP wynosi wówczas

< EP >= ECM − VCM ·
F

1 + F
(10)

Na Rys. 16a przedstawiono rozkªady prawdopodobie«stwa reakcji �rozerwa-
nia� w funkcji energii, obliczone w reakcji 20Ne+122Sn dla energii pocisku
20Ne równej 150 MeV. Obliczenia wykonano dla trzech warto±ci F : 1, 2 i

Rysunek 16: Rozkªady prawdopodobie«stwa w reakcji �rozerwania� w systemie
20Ne+122Sn dla energii wi¡zki 20Ne równej ELAB = 150 MeV (ECM = 111 MeV),
dla trzech warto±ci parametru F : 1 (czerwony), 2 (zielony) i 5 (niebieski); a.) w
funkcji energii kinetycznej pocisku w momencie �rozerwania� (w systemie ±rodka
masy); b.) w funkcji odlegªo±ci mi¦dzy pociskiem i tarcz¡ w momencie �rozerwa-
nia�; R1 i R2 to promienie poªówkowej g¦sto±ci reagentów; c.) w funkcji bariery
efektywnej Veff w momencie �rozerwania�; Oznaczone potencjaªy Coulombowskie
opisano w tek±cie.

5. Dla F = 1 rozkªad jest pªaski, dla F >1 rozkªady koncentruj¡ si¦ bli-
sko warto±ci ECM -VCM . Rozkªad ten mo»na ªatwo przedstawi¢ w zale»no±ci
od odlegªo±ci mi¦dzy pociskiem i tarcz¡, przy zaªo»eniu »e pocisk hamuje w
polu Coulombowskim j¡dra tarczy. Wtedy mo»na obliczy¢ odlegªo±¢ mi¦dzy
uczestnikami reakcji w momencie �rozerwania�. Taki rozkªad przedstawiono
na Rys. 16b. Dla F = 5 maksimum znajduje si¦ blisko warto±ci R1+R2, co
odpowiada stykaniu si¦ reagentów.
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W wyniku reakcji �rozerwania� cz¡stka α oddala si¦, za± pozostaªo±¢ pocisku
ulega syntezie z j¡drem tarczy. W pracach [30,40,41,47] pokazano, »e cz¡stki
α z niepeªnej fuzji emitowane s¡ w kierunkach �do przodu� (θLAB <60o) za±
ich pr¦dko±ci zbli»one s¡ do pr¦dko±ci wi¡zki. W opisie dynamiki reakcji za-
ªo»ono, »e cz¡stka α porusza si¦ w pewnym efektywnym potencjale, danym
wzorem:

Veff (x) = ef · VC(x), (11)

gdzie u±redniony potencjaª VC dany jest wzorem:

VC(x) =
(
V1(R1) + V2(R2 + x) ·

ECM − EP
VCM

)
. (12)

Promienie R1 i R2 obliczane s¡ zgodnie z Równaniem (5), V1 to potencjaª Co-
ulombowski mi¦dzy cz¡stk¡ α i pozostaªo±ci¡ pocisku, za± V2 mi¦dzy cz¡stk¡
α i tarcz¡. Parametr zderzenia x obliczany jest dzi¦ki znajomo±ci wej±ciowego
momentu p¦du. Energia EP obliczana jest zgodnie z rozkªadem f (patrz Rów-
nanie (9)), wi¦c przybiera warto±ci od ECM -VCM do ECM . W konsekwencji
VC przybiera warto±ci od V1(R1) (�rozerwanie� w maksymalnej odlegªo±ci) do
V1(R1)+V2(R2+x) (�rozerwanie� w minimalnej odlegªo±ci). Poniewa» ukªad
dwóch j¡der w pocz¡tkowym etapie fuzji mo»na traktowa¢ jako jedno aczkol-
wiek silnie odksztaªcone, wprowadzono parametr ef , który pozwala uwzgl¦d-
ni¢ spowodowane deformacj¡ �uktuacje wysoko±ci bariery Coulombowskiej.
Energia kinetyczna ulatuj¡cej cz¡stki α podzielona jest na dwie skªadowe,
prostopadª¡ E⊥ i równolegª¡ E‖:

EαCM = E⊥ + E‖. (13)

Wówczas k¡t emisji wynosi

θαCM = arc cos

√
E‖√

E⊥ + E‖
. (14)

Przyj¦to, »e w momencie reakcji �rozerwania� pocisku, skªadowa prostopadªa
E⊥ wynosi 0 za± skªadowa równolegªa E‖ równa jest sumie energii samej
cz¡stki α, zwanej EIC , oraz potencjaªu efektywnego Veff . Energi¦ EIC mo»na
wyliczy¢ z proporcji mas:

EIC =
Mα
MA1
· EP , (15)

gdzie MA1 i Mα to odpowiednio masy pocisku i cz¡stki α. Wskutek kolizji
zmienia si¦ energia kinetyczna cz¡stki α. Aby okre±li¢ skªadow¡ równolegª¡
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zaproponowano rozkªad prawdopodobie«stwa b¦d¡cy kombinacj¡ funkcji wy-
kªadniczej i asymetrycznej funkcji Gaussa:

p(E‖) =


B1(E‖) · exp

(
− (E‖−µ‖)

2

2σ2L

)
, dla E‖ < µ‖,

B2(E‖) · exp
(
− (E‖−µ‖)

2

2σ2R

)
+B3(E‖) · exp

(
−E‖−µ‖

δ

)
, dla E‖ > µ‖

(16)
Parametry σL i σR to odchylenia standardowe kolejno lewej i prawej poªówki
funkcji Gaussa. Parametr δ okre±la spadek prawdopodobie«stwa dla wy»-
szych energii. Warto±¢ ±rednia funkcji Gaussa wynosi µ‖=EIC+Veff , czyli tyle
ile wynosiªa energia cz¡stki α w momencie �rozerwania�. Poniewa» skªadowa
prostopadªa wynosiªa w momencie �rozerwania� 0, rozkªad prawdopodobie«-
stwa p(E⊥) skªada si¦ tylko z kombinacji prawej poªówki asymetrycznego
Gaussa (σR) i funkcji wykªadniczej (δ):

p(E⊥) = B4(E⊥) · exp
(
− E

2
⊥
2σ2R

)
+B5(E⊥) · exp

(
−E⊥
δ

)
(17)

Wspóªczynniki normalizacyjne Bi obliczane s¡ tak aby zapewni¢ ci¡gªo±¢
sklejanych funkcji. Rozkªad prawdopodobie«stwa p(E‖) przedstawiono na
Rys. 17. Na potrzeby ilustracji przyj¦to warto±¢ µ‖=10 MeV, nale»y jednak

Rysunek 17: Rozkªad prawdopodobie«stwa p(E‖) obliczony dla µ‖=10 MeV i pa-
rametrów σL=0.5, σR=1 oraz trzech warto±ci δ: 0.5 (czarny), 1 (czerwony) i ∞
(niebieski). Rozkªad jest kombinacj¡ asymetrycznej funkcji Gaussa opisanej para-
metrami σL i σR, oraz funkcji wykªadniczej opisanej parametrem δ.

pami¦ta¢, »e warto±¢ ta wybierana jest z rozkªadem prawdopodobie«stwa f
(patrz Równanie (9)). Prezentowany rozkªad przygotowano dla σL = 0.5,
σR = 1 oraz trzech warto±ci parametru δ: 0.5, 1 i ∞.
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Taki opis pozwala uwzgl¦dni¢ zarówno przyspieszenie jak i opó¹nienie cz¡stek
α emitowanych w reakcji niepeªnej fuzji. Zmiana pr¦dko±ci mo»e by¢ przy-
pisana wpªywowi ruchu Fermiego (ang. Fermi-motion) nukleonów wewn¡trz
j¡der pocisku i tarczy. Kolizje cz¡stki α z chaotycznie poruszaj¡cymi si¦ nu-
kleonami mog¡ skutkowa¢ zarówno wzrostem jak i spadkiem jej pr¦dko±ci.
Poniewa» »aden kierunek ruchu Fermiego nie jest wyró»niony, wybór funkcji
Gaussa wydaje si¦ logiczny. Z tego samego powodu intuicja podpowiada, »e
asymetryczn¡ funkcj¦ Gaussa b¦dzie mo»na zast¡pi¢ symetryczn¡. Z kolei
funkcja wykªadnicza pozwala na opis widma wysokoenergetycznych cz¡stek
α. Cz¡stki takie zmierzyli np. Borcea, Gierlik i wsp. [40,41]. Tak du»e przy-
spieszenia przypisuje si¦ oddziaªywaniom gª¦boko nieelastycznym2.
Rozkªady energii kinetycznej i k¡ta emisji cz¡stki α w ukªadzie laboratorium
obliczone zaprezentowan¡ metod¡ przedstawiono na Rys. 18. W przypadku

Rysunek 18: Rozkªad k¡ta emisji i energii kinetycznej cz¡stek α w ukªadzie la-
boratorium, emitowanych w reakcji niepeªnej fuzji: a.) w reakcji 20Ne+122Sn przy
energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV; b.) w reakcji 64Ni+64Ni przy energii wi¡zki
równej 260 MeV. Obliczenia wykonano dla nast¦puj¡cego zestawu parametrów:
R0 = 1.05 fm, DICF = 1, F = 5, ef = 0.4, σL = σR = 1, i δ = 0.5.

reakcji 20Ne+122Sn dla energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV (Rys. 18a), cz¡stki
α pochodz¡ tylko z j¡dra pocisku. Gdy pocisk i tarcza s¡ zbli»onych roz-
miarów, reakcji �rozerwania� mo»e ulec równie» j¡dro tarczy. Taka sytuacja
przedstawiona jest na Rys. 18b, w reakcji 64Ni+64Ni dla energii wi¡zki równej
260 MeV. Drugie maksimum wokóª k¡ta 110o to wªa±nie cz¡stki pochodz¡ce z
reakcji �rozerwania� tarczy3. Oba przykªady obliczono dla nast¦puj¡cego ze-
stawu parametrów: R0 = 1.05 fm, DICF = 1, F = 5, ef = 0.4, σL = σR = 1,

2Przypadek ten przeanalizowano dokªadnie w Rozdziale 5.3
3Rozkªad ten w ukªadzie ±rodka masy jest symetryczny wzgl¦dem k¡ta 90o
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Rysunek 19: Schematyczny rysunek reakcji z oznaczonymi wielko±ciami z Równa-
nia (18).

i δ = 0.5.
Nast¦pnie nale»y okre±li¢ spin i energi¦ wzbudzenia j¡dra zªo»onego powsta-
ªego po emisji cz¡stki α. Je»eli chodzi o energi¦ wzbudzenia, obliczana jest
ona z uwzgl¦dnieniem energii uciekaj¡cej cz¡stki α i mas reagentów4, tak aby
speªniona byªa zasada zachowania energii.
Aby oblicza¢ spin j¡dra zªo»onego, zaproponowano podej±cie zilustrowane na
Rys. 19. Przedstawiono tam schematyczny rysunek kolizji, gdzie pocisk zbli»a
si¦ do tarczy z okre±lonym parametrem zderzenia x, i w pewnym momencie
ulega reakcji �rozerwania� (moment ten wybierany jest zgodnie z rozkªadem
opisanym Równaniem (9)). Poczyniono upraszczaj¡ce zaªo»enie, polegaj¡ce
na tym, »e parametr zderzenia cz¡stki α zawsze wynosi x + R1. Wówczas
mo»na zde�niowa¢ trzy momenty p¦du:

L1/2 = v ·MA1 · (R1 +R2),
L = v ·MA1 · x,
LINα = v ·Mα · (x+R1).

(18)

L jest wej±ciowym momentem p¦du pocisku, obliczanym z rozkªadem praw-
dopodobie«stwa opisanym Równaniem (1). MA1 i Mα to odpowiednio masy
pocisku i cz¡stki α (patrz Równanie( 15)). L1/2 to moment p¦du gdy wspóª-
czynnik transmisji równy jest 1/2 (patrz Równania (3) i (6)). Warto±¢ t¦ zin-
terpretowano tutaj jako moment p¦du odpowiadaj¡cy parametrowi zderzenia
równemu R1+R2 (promienie R1 i R2 obliczane s¡ zgodnie z Równaniem (5)).
LINα to moment p¦du nadlatuj¡cej cz¡stki α i odpowiada on zawsze parame-
trowi zderzenia x + R1. Ukªad równa« (18) mo»e by¢ rozwi¡zany wzgl¦dem
LINα :

LINα =
Mα
MA1
·

L+ L1/2 1

1 +
(
A2
A1

)1/3
 . (19)

4Niezb¦dne warto±ci mas brane s¡ z pracy Audi i wsp. [103].
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Rysunek 20: Rozkªady spinu i energii wzbudzenia j¡dra zªo»onego powstaªego
w reakcji 20Ne+122Sn dla energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV i tarczy 122Sn o
grubo±ci 5.4 mg/cm2: a.) dla peªnej fuzji; b.) dla niepeªnej fuzji z ucieczk¡ cz¡stki
α. W przypadku peªnej fuzji dobrze widoczny jest wpªyw grubo±ci tarczy - energie
wzbudzenia rozci¡gaj¡ si¦ od 105 do 118 MeV. Zaznaczono przebiegi linii yrast.

Wówczas moment p¦du ulatuj¡cej cz¡stki α, zwany LOUTα , mo»na obliczy¢
uwzgl¦dniaj¡c skªadowe równolegªe pr¦dko±ci przed (vinitial‖ ) i po (vfinal‖ ):

LOUTα = LINα ·
vfinal‖

vinitial‖
= LINα ·

√
Et
EIC
. (20)

Wtedy spin j¡dra zªo»onego równy jest:

I = L− LOUTα (21)

Na Rys. 20 przedstawiono rozkªady spinu i energii wzbudzenia j¡dra zªo»o-
nego powstaªego w reakcji 20Ne+122Sn dla energii wi¡zki 20Ne równej 150 MeV.
Obliczenia wykonano dla peªnej i niepeªnej fuzji z ucieczk¡ cz¡stki α. W
przypadku niepeªnej fuzji przyj¦to nast¦puj¡ce parametry: R0 = 1.05 fm,
DICF = 1, F = 5, ef = 0.4, σL = 1, σR = 1, i δ = 0.5. Hamowanie wi¡zki w
materiale tarczy 122Sn o grubo±ci 5.4 mg/cm2 zostaªo uwzgl¦dnione. Warto w
tym miejscu zwróci¢ uwag¦ na bardzo ró»ny rozkªad stanów wej±ciowych po-
pulowanych w tych reakcjach, który mo»e mie¢ istotny wpªyw na ewaporacj¦
neutronów i emisj¦ promieniowania γ (zwªaszcza na jego krotno±¢).
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Podsumowuj¡c, zaprezentowany model zawiera siedem niezale»nych parame-
trów:

- Promie« Wilczy«skiego R0 i parametr DICF de�niuj¡ minimalny wej-
±ciowy moment p¦du prowadz¡cy do niepeªnej fuzji.

- Parametr zbli»enia F de�niuje ±redni¡ odlegªo±¢ pocisku od taczy w
momencie reakcji �rozerwania� pocisku.

- Parametr ef pozwala uwzgl¦dni¢ �uktuacje wysoko±ci bariery Coulom-
bowskiej mi¦dzy cz¡stk¡ α a ukªadem skªadaj¡cym si¦ z tarczy i pozo-
staªo±ci pocisku w pocz¡tkowym etapie ich syntezy.

- Parametry σL i σR pozwalaj¡ uwzgl¦dni¢ zarówno przyspieszenie jak i
opó¹nienie cz¡stek α, spowodowane rozpraszaniem na chaotycznie po-
ruszaj¡cych si¦ nukleonach pozostaªych uczestników reakcji.

- Parametr δ opisuje wpªyw oddziaªywa« gª¦boko nieelastycznych na
energi¦ emitowanej cz¡stki α.

Warto w tym miejscu wspomnie¢, »e w analizowanych do tej pory przy-
padkach, poszczególne parametry nie wykazuj¡ du»ych ró»nic w zale»no±ci
od masy pocisku i tarczy. Ponadto asymetryczna funkcja Gaussa w Rozkªa-
dzie (16) mo»e by¢ zast¡piona symetryczn¡, co zmniejsza liczb¦ swobodnych
parametrów modelu do sze±ciu. W Rozdziale 5 zaprezentowano analiz¦ kilku
reakcji, prowadz¡c¡ do okre±lenia wszystkich parametrów modelu. Dane eks-
perymentalne s¡ dobrze odtwarzane dla warto±ci RO ≈ 1.03, DICF = 2,
F  5, ef od 0.3 do 0.4, σL = σR ≈ 0.6, oraz δ ≈ 0.5 , co dokªadnie zostanie
omówione w podsumowaniu niniejszej pracy.
Zaproponowany model pozwala oblicza¢ spin i energi¦ wzbudzenia j¡dra zªo-
»onego powstaªego w wyniku peªnej i niepeªnej fuzji z ucieczk¡ cz¡stki α.
Tak powstaªe j¡dra emituj¡ nast¦pnie lekkie cz¡stki (gªównie neutrony, pro-
tony i cz¡stki α) w procesie ewaporacji. Wtedy kanaªy z emisj¡ jednej cz¡stki
mog¡ by¢ populowane poprzez oba wspomniane mechanizmy. Z tak¡ sytuacj¡
mamy do czynienia w przypadku produkcji j¡der 132,133Ce w eksperymencie
opisanym w Rozdziale 2. Aby móc porówna¢ obliczenia modelowe z danymi
eksperymentalnymi nale»y uwzgl¦dni¢ równie» proces ewaporacji. W tym celu
wykorzystano program Monte Carlo COMPA opisany w Rozdziale 4. Pro-
gram ten oblicza spin i energi¦ j¡dra zªo»onego w ramach zaprezentowanych
modeli peªnej i niepeªnej fuzji, oraz nast¦puj¡c¡ pó¹niej ewaporacj¦ lekkich
cz¡stek.
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4 Program COMPA jako narz¦dzie analizy da-

nych eksperymentalnych

Analiza wyników eksperymentu realizowanego w ramach tej pracy oparta
byªa na symulacjach wykonanych z wykorzystaniem programu Monte Carlo
COMPA [4].
Program COMPA oblicza reakcj¦ peªnej i niepeªnej fuzji oraz nast¦puj¡-
cej potem ewaporacji lekkich cz¡stek. Najpierw obliczany jest spin i ener-
gia wzbudzenia j¡dra zªo»onego a nast¦pnie emisja lekkich cz¡stek w me-
chanizmie ewaporacji. Program pracuje w trybie �zdarzenie po zdarzeniu�
(ang. �event by event�). Dla ka»dego zdarzenia oblicza tzw. stan wej±ciowy
(ang. �entry state�) czyli energi¦ wzbudzenia i spin powstaªego j¡dra ko«co-
wego. Oblicza równie» wspóªrz¦dne miejsca reakcji w materiale tarczy oraz
wektory pr¦dko±ci wszystkich produktów reakcji. COMPA jest cz¦±ci¡ szero-
kiego pakietu programów przeznaczonych do analizy pomiarów czasów »ycia
poziomów wzbudzonych j¡der atomowych metodami osªabienia przesuni¦-
cia Dopplera w trakcie hamowania j¡dra emituj¡cego kwant gamma (ang.
Doppler Shift Attenuation Method - DSAM) oraz odlegªo±ci przelotu j¡der
odrzutu (ang. Recoil Distance Method - RDM). Pozostaªe programy pakietu
to GAMMA [104�106] oraz SHAPE [104, 107, 108]. GAMMA oblicza emisj¦
emitowanego promieniowania γ dla energii wzbudzenia w zakresie od obszaru
quasi-continuum a» do stanu podstawowego, skorelowan¡ z hamowaniem j¡-
dra ko«cowego w materiale tarczy. Z kolei program SHAPE odpowiedzialny
jest za analiz¦ ksztaªtów linii w widmach γ.
W ramach prezentowanej pracy opisany w Rozdziale 3 model utworzenia
j¡dra zªo»onego w reakcji niepeªnej fuzji z emisj¡ cz¡stki α zostaª zaim-
plementowany w programie COMPA jako konkurencyjny dla mechanizmu
peªnej fuzji. Dodano równie» modele hamowania j¡der odrzutu i cz¡stek na-
ªadowanych w tarczy, ró»nego typu podkªadkach oraz tulejach ochronnych
u»ywanych w eksperymentach wykorzystuj¡cych ukªad Si-ball (patrz Roz-
dziaª 2.2). Dodano równie» mo»liwo±¢ symulacji rejestracji cz¡stek naªado-
wanych w detektorach o ró»nych grubo±ciach i obejmuj¡cych dowolny zakres
k¡tów. Wszystkie niezb¦dne dane potrzebne do opisu procesu hamowania
cz¡stek naªadowanych w materii wzi¦te zostaªy z programu SRIM2010, na-
tomiast proces hamowania j¡der odrzutu obliczany jest w ramach teorii Lin-
dharda, Schar�a i Schiøtta [109].
Pierwotnie program COMPA napisany zostaª w j¦zyku FORTRAN. Ze wzgl¦du
na wiele wad tego starego ju» j¦zyka programowania, program COMPA zo-
staª w ramach niniejszej pracy napisany w j¦zyku C++. Przygotowano rów-
nie» gra�czny interfejs u»ytkownika (ang. Graphical User Interface - GUI )
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pozwalaj¡cy ªatwo i szybko tworzy¢ plik zawieraj¡cy wej±ciowe parametry
programu oraz przygotowa¢ rysunki obrazuj¡ce wyniki oblicze«. Interfejs ten
opisany jest w pracy [97]. Ponadto w ramach bada« zwi¡zanych z doktora-
tem stworzono instrukcj¦ u»ytkowania programu COMPA [4]. Instrukcja ta
zawiera peªny opis zaimplementowanych modeli �zycznych oraz parametrów
wej±ciowych. Dzi¦ki temu COMPA ma szans¦ sta¢ si¦ programem wykorzy-
stywanym przez wielu u»ytkowników, jako znakomite narz¦dzie zarówno na
etapie przygotowania eksperymentów, jak i analizy zebranych danych.
Przetªumaczenie programu COMPA na j¦zyk C++ i dodanie modeli hamo-
wania produktów reakcji umo»liwiªo wykorzystanie programu jako generatora
zdarze« (ang. event generator) do szerokiej klasy symulacji ASC ( - Agata
Simulation Code), utworzonej w ramach projektu AGATA [14] . Symula-
cje detektora RFD [110] sprz¦»onego z ukªadem AGATA, przygotowane w
ramach projektu, opisane s¡ w pracy [111].
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5 Porównanie przewidywa« modelowych z wy-

nikami innych autorów

W Rozdziale 3 zaprezentowano ju» caªkowite przekroje czynne na nie-
peªn¡ fuzj¦ z emisj¡ cz¡stki α, zmierzone w reakcji 12C+160Gd (patrz Rys. 15).
Jak ju» wcze±niej wspominano analiza przekrojów czynnych pozwala okre±li¢
jedynie warto±ci R0 i DICF . Aby dobra¢ warto±ci parametrów F , ef , σL,
σR i δ, niezb¦dny jest bogatszy zestaw danych eksperymentalnych. Idealny
powinien zawiera¢ nast¦puj¡ce pomiary:

- widma energetyczne promieniowania γ rejestrowane w detektorach Ge.

- widma energetyczne i rozkªady k¡towe cz¡stek α.

- widma energetyczne i rozkªady k¡towe j¡der odrzutu.

- rozkªady krotno±ci i sumy energii promieniowania γ.

Wszystkie wymienione powy»ej typy pomiarów powinny by¢ wykonywane
w koincydencji. Wykorzystanie detektorów germanowych pozwala na selek-
cj¦ poszczególnych kanaªów reakcji, dzi¦ki czemu mo»liwa jest dekompozy-
cja pozostaªych wymienionych widm inkluzywnych. Tak szczegóªowa analiza
widm cz¡stek naªadowanych, j¡der odrzutu czy krotno±ci promieniowania
γ pozwoliªaby na dokªadniejszy opis mechanizmu dyssypacji energii mi¦dzy
uczestnikami reakcji. Byªaby te» znakomitym rozszerzeniem uzyskanych w
ramach niniejszej pracy informacji.
Jako pierwsi widma cz¡stek α bramkowane na przej±ciach γ mierzyli Ina-
mura i wsp. [27] w reakcji 159Tb(14N,αxn)169−xYb. Pó¹niej podobne pomiary
wykonali Siwek-Wilczy«ska i wsp. [30] w reakcji 160Gd(12C,αxn)168−xEr, Wil-
czy«ski i wsp. [34] w reakcji 159Tb(14N,αxn)169−xYb oraz Arnell i wsp. [36] w
reakcji 118Sn(12C,αxn)128−xXe. Wymienione pionierskie pomiary charaktery-
zowaªa sªaba statystyka zwi¡zana z nisk¡ wydajno±ci¡ na detekcj¦ zarówno
cz¡stek naªadowanych jak i promieniowania γ. Niemniej jednak s¡ to jedyne
znane autorowi opublikowane pomiary tego typu. Spo±ród wymienionych eks-
perymentów do analizy porównawczej z modelem niepeªnej fuzji wybrano
pomiary reakcji 160Gd(12C,αxn)168−xEr [30]. Pomiary te, w przeciwie«stwie
do pozostaªych wymienionych, wykonano w szerokim zakresie energii wi¡zki
(90 - 200 MeV), co jest dobrym testem uniwersalno±ci omawianego modelu.
Szczegóªowa analiza tego przypadku przedstawiona jest w Rozdziale 5.1.
Tam»e zaprezentowano równie» analiz¦ podobnych pomiarów przeprowadzo-
nych przez Arnella i wsp. [36] w reakcji 118Sn(12C,αxn)128−xXe.
Intensywne badania kinematyki j¡der odrzutu w niepeªnej fuzji prowadzili
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Morgenstern i wsp. [42�44,46], którzy mierzyli widma pr¦dko±ci i rozkªady k¡-
towe. Podobne pomiary wykonali w pó¹niejszym okresie Tserruya i wsp. [51]
oraz Arena i wsp. [54]. Po±rednie pomiary kinematyki, polegaj¡ce na pomia-
rze zasi¦gów j¡der odrzutu w absorberach metod¡ aktywacyjn¡ prowadzili
Parker i wsp. [47�50], czy w ostatnich latach Pushpendra i wsp. [79]. Do
analizy porównawczej z obliczeniami modelowymi wybrano pomiary opisane
przez Parkera i wsp. w pracy [47], poniewa» zmierzono tam równie» prze-
kroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦. Jak wcze±niej wspomniano takie pomiary
pozwalaj¡ okre±li¢ parametry R0 i DICF modelu. Szczegóªowa analiza tego
przypadku przedstawiona jest w Rozdziale 5.2.
�lady oddziaªywa« gª¦boko nieelastycznych w niepeªnej fuzji zaobserwowali
Borcea, Gierlik i wsp. [40,41]. Zmierzyli oni cz¡stki α o energiach si¦gaj¡cych
nawet 100 MeV. W Rozdziale 5.3 podj¦to analiz¦ tego przypadku.
Informacje o spinie i energii wzbudzenia j¡der ko«cowych nios¡ w sobie
widma promieniowania γ z detektorów germanowych bramkowane na okre-
±lonych energiach cz¡stek α. Pomiary takie jako pierwsi wykonali Inamura
i wsp. [26]. Bramkuj¡c widma na pr¦dkich cz¡stkach α zaobserwowali oni
populacj¦ stanów o wy»szym spinie ni» w przypadku cz¡stek α wyparowa-
nych z j¡dra zªo»onego. Analogiczne pomiary przeprowadziª pó¹niej Arnell i
wsp. [36] czy ostatnio Pushpendra i wsp. [84, 85]. Pomiary te nie zostan¡
przeanalizowane w tej pracy poniewa» program COMPA nie pozwala na
symulacj¦ dyskretnych widm γ. Jednak badanie spinu i energii wzbudze-
nia j¡der ko«cowych mo»e by¢ oparte na pomiarach krotno±ci i sumy ener-
gii kaskad promieniowania γ. Pionierami tego typu bada« byli Inamura i
wsp. [27, 28]. Mierzyli oni ±rednie krotno±ci kaskad bramkowane na ró»nych
energiach cz¡stek α. W przypadku cz¡stek wysokoenergetycznych obserwo-
wano wy»sze ±rednie krotno±ci. Jednak Inamura i wsp. nie mierzyli samych
rozkªadów krotno±ci. Ciekaw¡ metod¦ analizy rozkªadów krotno±ci pod k¡tem
badania mechanizmu reakcji zaproponowaª Pasternak i wsp. [73] dla reakcji
100Mo(48Ti,α2n2p4n)

142Sm. Zmierzony rozkªad krotno±ci porównano z wynikami
modelu, obliczonymi z wykorzystaniem programów COMPA i GAMMA. Do
programów dodano symulacj¦ u»ywanego w eksperymencie �ltru krotno±ci.
Pó¹niej program COMPA zostaª uzupeªniony o model niepeªnej fuzji i wyko-
nano podobn¡ analiz¦ dla reakcji 97Mo(51V,αxn)144−xEu [112]. Temat pracy
dotyczy gªównie analizy widm cz¡stek α, dlatego analiza rozkªadów krotno-
±ci omówiona jest jedynie pobie»nie w Rozdziale 5.4. To szerokie zagadnienie
stanowi materiaª na oddzieln¡ prac¦.
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5.1 Reakcje 12C+160Gd i 12C+118Sn

Pomiary zamieszczone w pracy [30] stanowi¡ jeden z bardziej komplet-
nych zestawów danych. W szerokim zakresie energii wi¡zki 12C (od 90 do
200 MeV) zmierzono caªkowity przekrój czynny na niepeªn¡ fuzj¦ z emisj¡
cz¡stki α oraz ró»niczkowe przekroje czynne na produkcj¦ izotopów Er, po-
cz¡wszy od 157Er a» do 164Er. Ponadto pod k¡tem 20o zmierzono widma
cz¡stek α bramkowane na przej±ciach γ w j¡drach 162,164Er.
Analiza caªkowitego przekroju czynnego przedstawiona zostaªa ju» cz¦±ciowo
przy okazji omawiania parametrów R0 i DICF w Rozdziale 3 (patrz Rys. 15).
Tutaj zaprezentowano peªn¡ analiz¦ tego przypadku. Ponadto przekroje czynne
w tej samej reakcji badali tak»e Tserruya i wsp. [51], dzi¦ki czemu analiza
porównawcza z modelem jest bardziej kompletna. Przekroje czynne zamiesz-
czone w obydwu wymienionych pracach przedstawiono na Rys. 21a. Tserruya

Rysunek 21: a.) Zmierzone przekroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦ w reakcji
12C+160Gd, pochodz¡ce z prac [30] i [51]. Zaprezentowane pomiary omówiono w
tek±cie; b.) przekroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦ z emisj¡ jednej cz¡stki α w reakcji
12C+160Gd, pochodz¡ce z pracy [30], porównane z wynikami oblicze« programem
COMPA dla R0 = 1.03 fm i DICF = 2.

i wsp. zmierzyli sumaryczny przekrój czynny na niepeªn¡ fuzj¦ z ucieczk¡ jed-
nej lub dwóch cz¡stek α (puste punkty). Siwek-Wilczy«ska i wsp. zmierzyli
wspomniane przekroje czynne oddzielnie (czarne i czerwone punkty), dla-
tego celem porównania obliczono sum¦ obydwu (turkusowe punkty). Wyniki
otrzymane w omawianych pomiarach nie zgadzaj¡ si¦ ze sob¡ w granicach de-
klarowanych niepewno±ci pomiarowych. Niemniej jednak to pomiary Siwek-
Wilczy«skiej i wsp. zawieraj¡ przekrój czynny na niepeªn¡ fuzj¦ z ucieczk¡
jednej cz¡stki α i to na nich oparto wyznaczenie parametrów R0 i DICF . Po-
równanie obliczonej krzywej wzbudzenia z eksperymentem zamieszczono na
Rys. 21b. Wyznaczona warto±¢ R0 = 1.03 fm odpowiada granicznemu mo-
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mentowi p¦du LCR = 47 h̄ (patrz Równanie (4)), co jest bliskie warto±ciom
LCR podanym przez autorów pracy [29] (patrz Tablica 1 tam»e).
Pozostaªe parametry modelu (za wyj¡tkiem parametru δ) mo»na byªo dobra¢
analizuj¡c widma cz¡stek α z kanaªów α4n dla energii wi¡zki 90 MeV i α6n
dla energii 120 MeV. Rys. 22 przedstawia porównanie widm zmierzonych pod
k¡tem 20o, z obliczeniami wykonanymi dla nast¦puj¡cych warto±ci parame-
trów modelu: R0 = 1.03 fm, DICF = 2, F = 10, ef = 0.4, σL = σR = 0.7.
oraz δ = 0.55. Parametry F , ef , σL i σR dobrano na podstawie zapezen-

Rysunek 22: Widma cz¡stek α (czarny histogram) zmierzone pod k¡tem 20o,
w koincydencji z przej±ciami γ w j¡drach 164Er dla energii 12C równej 90 MeV
(a) i 162Er dla energii 12C równej 120 MeV (b), porównane z obliczeniami pro-
gramu COMPA (czerwony histogram). Przyj¦to nast¦puj¡ce parametry modelu:
R0 = 1.03 fm, DICF = 2, F = 10, ef = 0.4, σL = σR = 0.7 oraz δ = 0.55. Dane
do±wiadczalne pochodz¡ z pracy [30].

towanych widm. Poniewa» zaprezentowane pomiary nie byªy nastawione na
pomiar wysokoenergetycznych cz¡stek α, dlatego wzorem reakcji 48Ti+100Mo
(patrz Rozdziaª 5.4) przyj¦to warto±¢ δ=0.55. W obliczeniach zaªo»ono, »e de-
tektor cz¡stek naªadowanych obejmuje k¡ty od 15 do 25o. Dyskusja jako±ci
dopasowania oblicze« modelowych i niepewno±ci okre±lenia poszczególnych
parametrów modelu przedstawiona jest w Rozdziale 7. Dotyczy to równie»
pozostaªych przypadków omawianych w tej pracy. Widmo obliczone dla ener-
gii 90 MeV wydaje si¦ by¢ przesuni¦te w lewo, za± drugie, obliczone dla energii
120 MeV jest zbyt w¡skie. Wedªug autorów pracy [30], ró»niczkowy przekrój
czynny dσ/dΩ(θ=20o) na kanaª α4n przy energii 90 MeV wynosi 25±2 mb/sr,
z czego 4.8±0.5 mb/sr stanowi wkªad peªnej fuzji (patrz Tablica 2 tam»e). W
wykonanych w ramach prezentowanego modelu obliczeniach warto±ci te wy-
nosz¡ odpowiednio 21 mb/sr i 2 mb/sr. Wkªad peªnej fuzji w tym przypadku
byª tak maªy (10%), »e pomini¦to go na Rys. 22. Do innych wniosków mo»e

50



prowadzi¢ analiza widma kanaªu α6n przy energii wi¡zki 120 MeV. Ekspery-
mentatorzy podaj¡ warto±¢ 44±6 mb/sr z czego 10±4 mb/sr to peªna fuzja,
podczas gdy w obliczeniach warto±ci te wynosz¡ odpowiednio 33 mb/sr i
7 mb/sr. Stanowi to ju» niemal 20% caªej statystyki i mo»e tªumaczy¢ zlicze-
nia na lewo od piku zaprezentowanego na Rys. 22. Niemniej jednak �uktuacja
widma w tym obszarze jest na tyle du»a, »e i tutaj zrezygnowano z zamiesz-
czenia wkªadu peªnej fuzji.
Nast¦pnie przeprowadzono analiz¦ ró»niczkowych przekrojów czynnych dla
wszyskich kanaªów αxn. Korzystaj¡c z okre±lonych wcze±niej parametrów mo-
delu wykonano obliczenia dla kanaªów α4n, α5n, ..., α11n i zestawiono z wy-
nikami eksperymentu. Wyniki zamieszczono na Rys. 23. Zaprezentowane ob-

Rysunek 23: Eksperymentalne ró»niczkowe przekroje czynne dσ/dΩ(θ=20o) dla
reakcji 160Gd(12C,αxn)168−xEr dla kilku energii wi¡zki, porównane z obliczeniami
programem COMPA: a.) dla 161,162,163,164Er; b.) dla 157,158,159,160Er. Dane do±wiad-
czalne pochodz¡ z pracy [30].

liczenia ró»niczkowych przekrojów czynnych, cho¢ oparte na analizie widm o
bardzo sªabej statystyce, dobrze odtwarzaj¡ eksperyment w szerokim zakresie
energii wi¡zki. Podobn¡ analiz¦ przeprowadzono dla reakcji 12C+118Sn. Au-
torzy pracy [36] zmierzyli widma cz¡stek α w kanaªach 118Sn(12C,α4n)122Xe
i 118Sn(12C,α5n)121Xe dla energii wi¡zki równej 118 MeV. Cho¢ statystyka
zmierzonych widm byªa równie sªaba jak przypadku reakcji 12C+160Gd, to
celem ilustracji mo»liwo±ci analizy opartej na prezentowanym modelu, prze-
prowadzono analiz¦ konkurencji mi¦dzy peªn¡ i niepeªn¡ fuzj¡5. Na Rys. 24
zaprezentowano widma energetyczne cz¡stek α stowarzyszone z produkcj¡
j¡der 121,122Xe, porównane z obliczeniami dla peªnej jak i niepeªnej fuzji.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, w obliczeniach zaªo»ono, »e detek-
tor cz¡stek naªadowanych obejmuje k¡ty od 15 do 25o. Autorzy pracy [36]

5Przypadek ten opisany jest równie» w pracy [3]

51



Rysunek 24: Widma cz¡stek α (czarna linia) zmierzone w koincydencji z przej-
±ciami γ w j¡drach 121Xe (a) i 122Xe (b) pod k¡tem 20o, porównane z obliczeniami
programu COMPA (czarne punkty). Widoczny jest obliczony wkªad peªnej (zie-
lony) i niepeªnej (niebieski) fuzji wraz z procentowym wkªadem do widma. Przy-
j¦to nast¦puj¡ce parametry modelu: R0 = 1.03 fm, DICF = 2, F = 10, ef = 0.35,
σL = σR = 0.65 oraz δ = 0.55. Rysunek pochodzi z pracy [3].

nie zmierzyli przekrojów czynnych, tote» wzorem reakcji 12C+160Gd przyj¦to
warto±ci parametrów R0 = 1.03 fm i DICF = 2. Równie» warto±¢ parametru
δ = 0.55 przyj¦to wzorem reakcji 48Ti+100Mo (patrz Rozdziaª 5.4). Pozo-
staªe parametry dobrano �tuj¡c prezentowane widma i otrzymano nast¦pu-
j¡ce warto±ci: F = 10, ef = 0.35, σL = σR = 0.65. Obliczony wkªad niepeªnej
fuzji wynosi 75% w przypadku 121Xe i 70% w przypadku 122Xe. Dokªadn¡
analiz¦ widm cz¡stek α pod k¡tem konkurencji mi¦dzy peªn¡ i niepeªn¡ fuzj¡
przeprowadzono dla reakcji 20Ne+122Sn, b¦d¡cej tematem tej pracy (patrz
Rozdziaª 6). Eksperyment ten dostarczyª widm cz¡stek α o znacznie bogat-
szej statystyce.
Dobrym testem modelu byªoby równie» porównanie widm energetycznych
cz¡stek α pochodz¡cych z wszystkich kanaªów αxn w dyskutowanych przy-
padkach. Niestety obie omawiane prace nie zawieraj¡ takich widm. Zmierzono
tam widma inkluzywne cz¡stek α, jednak zawieraj¡ one równie» wkªad od
kanaªów 2αxn i 3α, których prezentowany model niepeªnej fuzji nie opisuje.
Przykªadowe widmo zamieszczono na Rys. 25. Wybrano cz¡stki α zmierzone
pod k¡tem 20o w reakcji 12C+160Gd dla energii wi¡zki 12C równej 200 MeV
(pracy [30]). Na rysunku zamieszczono dodatkowo obliczenia wkªadów po-
chodz¡cych od peªnej i niepeªnej fuzji z emisj¡ jednej cz¡stki α. Widma obli-
czono korzystaj¡c z tego samego zestawu parametrów co w przypadku widm
zamieszczonych na Rys. 22. Obliczone widmo reakcji niepeªnej fuzji dobrze
opisuje wysokoenergetyczn¡ cz¦±¢ za± obliczenia dla peªnej fuzji pozwalaj¡
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Rysunek 25: Inkluzywne widmo cz¡stek α w reakcji 12C+160Gd dla energii wi¡zki
12C równej 200 MeV porównane z obliczeniami programu COMPA (czarne punkty).
Widoczny jest obliczony wkªad od peªnej (zielony) i niepeªnej fuzji z emisj¡ jednej
cz¡tki α (niebieski). Czerwonym kolorem oznaczono przewidywany wkªad niepelnej
fuzji z emisj¡ dwóch cz¡stek α oraz rozerwania pocisku na 3 cz¡stki α. Oznaczono
równie» procentowy wkªad wymienionych mechanizmów.

opisa¢ cz¦±¢ niskoenergetyczn¡. Wtedy pozostaª¡ cz¦±¢ mo»na przypisa¢ reak-
cji niepeªnej fuzji z emisj¡ dwóch cz¡stek α oraz reakcji �rozerwania� pocisku
na 3 cz¡stki α. Trzeba jednak pami¦ta¢, »e zaprezentowana dekompozycja
widma ma charakter czysto hipotetyczny, bowiem niepeªna fuzja z ucieczk¡
jednej cz¡stki α wcale nie musi opisywa¢ caªej wysokoenergetycznej cz¦±ci
widma. W prezentowanym przypadku wkªady poszczególnych mechanizmów
wynosz¡ 17% dla peªnej fuzji, 64% dla niepeªnej fuzji z emisj¡ jednej cz¡stki
α, za± 19% przypada na dwa pozostaªe mechanizmy. Taki wynik przeczy
wnioskom zaprezentowanym w pracy [30], gdzie stwierdzono »e reakcja �roze-
rwania� pocisku na 3 cz¡stki α stanowi ponad poªow¦ caªkowitego przekroju
czynnego. Niemniej jednak przedstawiona metoda pozwala okre±li¢ ilo±ciowo
wkªady od poszczególnych mechanizmów reakcji, aczkolwiek dopóki nie po-
tra�my rozbudowa¢ modelu o mechanizm niepeªnej fuzji z emisj¡ dwóch cz¡-
stek α i rozerwania pocisku 12C na 3 cz¡stki α, tak dªugo zaproponowana
analiza pozostanie jedynie hipotez¡. Nale»y w tym miejscu zwróci¢ uwag¦, »e
omawiane w tym rozdziale prace stanowi¡ bogate ¹ródªo informacji odno±nie
niepeªnej fuzji z ucieczk¡ dwóch cz¡stek α, bowiem zmierzono tam równie»
ekskluzywne widma cz¡stek α stowarzyszone z kanaªami 2αxn.
Podsumowuj¡c mo»na stwierdzi¢, »e zaprezentowane eksperymenty zawieraj¡
bardzo u»yteczne dane, jednak problemem jest sªaba statystyka wszystkich
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ekskluzywnych widm bramkowanych na przej±ciach γ. Jak równie» fakt, »e
ekskluzywne widma cz¡stek α mierzono tylko pod k¡tem 20o.

5.2 Reakcja 12C+51V

Pomiary wykonane przez Parkera i wsp. [47] wybrano do prezentacji obli-
cze« kinematyki reakcji, poniewa» praca ta zawiera pomiary efektywnych za-
si¦gów j¡der ko«cowych w materiale aluminium. Cho¢ jest to pomiar po±redni
(w przeciwie«stwie do bada« Morgensterna i wsp. [42�44, 46]), to autorzy
zmierzyli równie» przekroje czynne na niepeªn¡ fuzj¦, które s¡ niezb¦dne dla
okre±lenia parametrów R0 i DICF omawianego modelu. Przekroje czynne na
peªn¡ i niepeªn¡ fuzj¦, porównane z obliczeniami modelowymi wykonanymi
programem COMPA zamieszczono na Rys. 26. Jako optymalne wybrano war-

Rysunek 26: Przekroje czynne na peªn¡ (czarne punkty) i niepeªn¡ (czerwone
punkty) fuzj¦ w reakcji 12C+51V , porównane z wynikami oblicze« programem
COMPA. Wyniki wzi¦to z pracy [47]. Niepeªn¡ fuzj¦ obliczono dla R0=1.03 fm i
czterech warto±ci DICF : 0.5, 1, 1.5 i 2.

to±ci R0 = 1.03 fm, DICF = 2. Pozostaªe parametry nale»aªo wyznaczy¢
na podstawie widm cz¡stek α. Niestety, podobnie jak w przypadku reakcji
12C+160Gd autorzy pracy [47] mierzyli tylko inkluzywne widma cz¡stek α za-
wieraj¡ce dodatkowo wkªad od niepeªnej fuzji z ucieczk¡ dwóch cz¡stek α oraz
reakcji �rozerwania� pocisku na trzy cz¡stki α (patrz Rys. 3 tam»e). Dlatego
pozostaªe parametry dobrano na podstawie reakcji 12C+118Sn prezentowanej
w poprzednim rozdziale. Wynosz¡ one: F = 10, ef = 0.35, σL = σR = 0.65
oraz δ = 0.55. Nast¦pnie wykonano obliczenia efektywnych zasi¦gów j¡der
57Co w aluminium i porównano je z eksperymentem. J¡dra 57Co produko-
wano w reakcji 51V(12C,α2n)57Co, dla trzech energii wi¡zki: 36, 51 i 72 MeV.
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Rysunek 27: Efektywne zasi¦gi j¡der 57Co w aluminium [47]. J¡dra produkowano
w reakcji 51V(12C,α2n)57Co dla trzech energii wi¡zki 36 (a), 51 (b) i 72 MeV (c).
Wkªady od peªnej i niepeªnej fuzji obliczone programem COMPA oznaczono kolejno
kolorami niebieskim i czerwonym. Oznaczono równie» procentowy wkªad niepeªnej
fuzji. Przyj¦to nast¦puj¡ce parametry modelu: R0 = 1.03 fm, DICF = 2, F = 10,
ef = 0.35, σL = σR = 0.65 oraz δ = 0.55.

Porównanie zaprezentowano na Rys. 27. Obliczenia wykonano przy zaªo»eniu
wspóªwyst¦powania mechanizmów peªnej i niepeªnej fuzji. Hamowanie j¡der
odrzutu w materiale absorbera obliczane byªo w ramach teorii LSS [109],
zaimplementowanej w programie COMPA. Parametry teorii dobrane zostaªy
na podstawie zasi¦gów j¡der 60,61Cu, zmierzonych w tym samym ekspery-
mencie6. W widmach z Rys. 27 widoczna jest cz¦±¢ ewaporacyjna oraz wkªad
pochodz¡cy od niepeªnej fuzji. Przykªad tego pomiaru zostaª wybrany dla
ilustracji mo»liwo±ci oblicze« programem COMPA. Wkªady peªnej i niepeª-
nej fuzji obliczono dobieraj¡c pewne domy±lne warto±ci parametrów modelu
i jak wida¢ na rysunku daªo to zadowalaj¡cy opis eksperymentu w szerokim
zakresie energii wi¡zki. W przypadku widm ewaporacyjnych zmierzonych dla
energi 51 i 72 MeV, symulacje peªnej fuzji daj¡ rozkªady o dwóch wyra¹-
nych maksimach. Nie jest to jednak niepokoj¡ce bior¡c pod uwag¦ fakt, »e
równie» w przypadku ewaporacji wykorzystano pewne domy±lne parametry
modelu. Zgodnie z intuicj¡, wraz ze wzrostem energii wi¡zki wkªad niepeª-
nej fuzji ro±nie. Metoda ta pozwala ilo±ciowo oceni¢ wkªad niepeªnej fuzji do
przekroju czynnego na produkcj¦ 57Co. Wynosi on 8% dla energii 36 MeV,
14% dla 51 MeV i 19% dla 72 MeV. Uzupeªnienie pomiarów o skorelowane
widma cz¡stek α i przeanalizowanie ich tak jak to zrobiono w przypadku re-
akcji 20Ne+122Sn (patrz Rozdziaª 6), byªoby ±wietnym testem przedstawionej
analizy.

6patrz rozdziaª 5.2.2 w pracy [4]
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5.3 Reakcja 22Ne+181Ta

Pomiary wykonane przez Borce¦, Gierlika i wsp. [40, 41] s¡ wyj¡tkowe
poniewa» autorzy bardzo dokªadnie zmierzyli wysokoenergetyczne cz¡stki α,
wskazuj¡ce na rol¦ oddziaªywa« gª¦boko nieelastycznych w niepeªnej fuzji.
Rys. 28a przedstawia inkluzywne widma cz¡stek α zmierzone pod k¡tem
θ=20o dla trzech energii wi¡zki: 116, 141 i 178 MeV. Uwag¦ zwraca wyso-

Rysunek 28: Inkluzywne widma cz¡stek α (punkty) w reakcji 181Ta(22Ne,αxnyp)
z pracy [41] porównane z symulacjami programu COMPA i obliczeniami Zagrebay-
eva [69] (linie): a.) zmierzone pod k¡tem 20o dla trzech energii wi¡zki: 178 MeV
(czarny), 141 MeV (niebieski) oraz 116 MeV (zielony); dla przejrzysto±ci rysunku
zliczenia podzielono przez 10 w przypadku energii 141 MeV i przez 100 w przy-
padku energii 116 MeV; b.) Rozkªad k¡towy cz¡stek α o energii 60 MeV; przy-
j¦to nast¦puj¡ce parametry modelu: R0 = 1.03 fm, DICF = 1.2, F=10, ef=0.4,
σL=σR=δ=0.55; czerwonym kolorem oznaczono obliczenia Zagrebayeva.

koenergetyczna cz¦±¢ widma o wykªadniczym ksztaªcie, niewidoczna w po-
miarach reakcji 12C+160Gd czy 12C+118Sn. W pierwszej kolejno±ci nale»y
zwróci¢ uwag¦, »e widmo to zostaªo w przedstawione w skali logarytmicznej.
Poniewa» nie byªo mo»liwo±ci dotarcia do ¹ródªowych wyników z pracy [41],
punkty pomiarowe zostaªy odczytane bezpo±rednio z Rys. 8. tam»e. Pro-
cedura taka wprowadza du»y bª¡d, tym wi¦kszy im wi¦ksza jest liczba zli-
cze«. Dlatego przedstawienie tak odczytanego widma w skali liniowej jest
nieuprawnione. Jego analiza powinna wygl¡da¢ identycznie jak w przypadku
widma z Rys. 25, jednak z racji wspomnianej metody uzyskania danych, nie
zdecydowano si¦ na prezentacj¦ oblicze« wkªadu od peªnej fuzji dominuj¡cego
w niskoenegetycznej cz¦±ci widma, ani na próby wydzielenia cz¦±ci pochodz¡-
cej od niepeªnej fuzji z ucieczk¡ dwóch cz¡stek α. Jednak wzorem analizy z
Rys. 25 zaªo»ono, »e cz¦±¢ wysokoenergetyczna pochodzi od niepeªnej fuzji z
ucieczk¡ jednej cz¡stki α i obliczenia porównano z eksperymentem. Autorzy
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omawianej pracy nie zmierzyli przekrojów czynnych na niepeªn¡ fuzj¦, dla-
tego chc¡c porówna¢ ich dane z obliczeniami modelu niepeªnej fuzji, parame-
try R0 i DICF nale»aªo okre±li¢ na podstawie innych, podobnych pomiarów.
Niestety pomiarów takich nie znaleziono i wzorem poprzednio omawianych
przypadków przyj¦to warto±ci R0 = 1.03 fm i DICF = 2. Pozostaªe parametry
modelu okre±lono dopasowuj¡c wyniki modelu do wysokoenergetycznej cz¦±ci
widma zmierzonej dla energii 178 MeV. W obliczeniach przedstawionych na
Rys. 28a zaªo»ono, »e detektor cz¡stek naªadowanych obejmuje k¡ty od 15 do
25o i otrzymano nast¦puj¡ce warto±ci: F = 10, ef = 0.4, σL = σR = δ = 0.55.
O ile widma dla energi 178 i 141 MeV s¡ dobrze odtworzone o tyle w przy-
padku energii 116 MeV obliczenia modelowe nie s¡ w stanie odtworzy¢ danych
do±wiadczalnych powy»ej energii 40 MeV. Jak wida¢ zestaw parametrów do-
branych na podstawie widm zebranych przy energii 178 MeV nie odtwarza
dobrze widm zebranych przy energii 116 MeV. Bior¡c jednak pod uwag¦
rozpi¦to±¢ energi wi¡zki, opis wydaje si¦ by¢ satysfakcjonuj¡cy. Znacznie go-
rzej wygl¡da sytuacja w przypadku rozkªadu k¡towego cz¡stek α o energii
60 MeV, zamieszczonego na Rys. 28b. W tym przypadku obliczenia mode-
lowe nie odtwarzaj¡ ksztaªtu rozkªadu dla k¡tów rozpraszania powy»ej 20o.
Dla porównania przedstawiono równie» obliczenia Zagrebayeva [69], które
dobrze odtwarzaj¡ cz¦±¢ widma powy»ej energii 40 MeV, jak równie» rozkªad
k¡towy cz¡stek α o energii 60 MeV. Warto jednak zwróci¢ uwag¦, »e jest to
opis niewielkiej cz¦±ci wszystkich emitowanych w reakcji cz¡stek α, natomiast
prezentowany w niniejszej pracy model stanowi prób¦ opisania caªego widma.
Zmierzone rozkªady k¡towe wszystkich emitowanych cz¡stek α niew¡tpliwie
pozwoliªy by udoskonali¢ model reakcji.
Przedstawiony przypadek dobrze ilustruje rol¦ parametru δ. To dzi¦ki niemu
mo»liwy jest opis wysokoenergetycznej cz¦±ci widma o wykªadniczym ksztaª-
cie.

5.4 Reakcja 48Ti+100Mo

W pracy [73] zaprezentowano pomiary i analiz¦ rozkªadów krotno±ci pro-
mieniowania γ w reakcji 100Mo(48Ti,α2n2p4n)

142Sm. Programy COMPA i GAMMA
uzupeªniono o symulacj¦ u»ywanego w eksperymencie �ltru krotno±ci ukªadu
GASP [113] i obliczono rozkªady krotno±ci zwi¡zane z kanaªami α2n i 2p4n
dla reakcji peªnej fuzji. Widmo z eksperymentu mo»na byªo opisa¢ jako super-
pozycj¦ wkªadów pochodz¡cych od wspomnianych kanaªów. Metod¦ t¦ wy-
korzystano tak»e do analizy innej reakcji mierzonej na ukªadzie GASP, mia-
nowicie 97Mo(51V,αxn2xp(2+x)n)

144−xEu [112]. Zmierzony rozkªad krotno±ci bram-
kowany na przej±ciach w j¡drze 142Eu nie dawaª si¦ opisa¢ ani poprzez kanaª
α2n ani 2p4n reakcji peªnej fuzji. Zaproponowano, »e j¡dro 142Eu produko-
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wane jest tylko poprzez niepeªn¡ fuzj¦ i wtedy rzeczony rozkªad krotno±ci
udaªo si¦ wytªumaczy¢.
Wykorzystany w pracy [112] model niepeªnej fuzji ró»ni si¦ nieznacznie od
prezentowanego w niniejszej pracy. Byª to pocz¡tek prac nad tym mode-
lem i od tego czasu ulegª on pewnym mody�kacjom. Dlatego zamieszczone
w pracy [112] parametry nie s¡ to»same z prezentowanymi tutaj, cho¢ naj-
wa»niejsze zaªo»enia modelu s¡ takie same. Przykªad ten wspomniano, aby
pokaza¢ kolejn¡ metod¦ analizy konkurencji mi¦dzy peªn¡ a niepeªn¡ fuzj¡.
Analiza tego przypadku nie zostaªa jeszcze powtórzona na gruncie wersji mo-
delu przedstawionej w tej pracy.

Podsumowuj¡c caªy rozdziaª po±wi¦cony porównaniu oblicze« w ramach mo-
deli peªnej i niepeªnej fuzji z pomiarami innych autorów, jeszcze raz nale»y
zwróci¢ uwag¦ na niedostatek kompletnych danych pomiarowych. Wspóªwy-
st¦powanie reakcji peªnej i niepeªnej fuzji udowodniono na gruncie modelu
poprzez analiz¦ ekskluzywnych widm cz¡stek α bramkowanych na dyskret-
nych przej±ciach γ, rozkªadów pr¦dko±ci j¡der odrzutu oraz rozkªadów krot-
no±ci kaskad γ. W ka»dym z tych przypadków mo»na oceni¢ ilo±ciowo wkªady
pochodz¡ce od peªnej jak i niepeªnej fuzji, jednak ka»dy dotyczyª innej reak-
cji. �aden z wymienionych rodzajów pomiarów nie byª skorelowany z którym±
z pozostaªych. Ponadto brakuje pomiarów rozkªadów k¡towych cz¡stek α, za±
widma bramkowane na dyskretnych przej±ciach γ charakteryzowaªa sªaba
statystyka. Dlatego w eksperymencie opisanym w Rozdziale 2 skupiono si¦
na pomiarach cz¡stek α stowarzyszonych z kanaªami αxn w caªym zakresie
k¡ta bryªowego. Eksperyment b¦d¡cy podstaw¡ tej pracy dostarczyª widm o
dobrej statystyce i jego analiza przedstawiona jest w nast¦pnym rozdziale.
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6 Porównanie przewidywa« modelowych z wy-

nikami reakcji 20Ne+122Sn

Pomiary widm cz¡stek α w reakcji 20Ne+122Sn, stanowi¡ce podstaw¦ tej
pracy, przedstawiono uprzednio w Rozdziale 2. Zaprezentowano tam zarówno
widma inkluzywne (patrz Rys. 11) jak i ekskluzywne, bramkowane na przej-
±ciach γ w izotopach 133,132Ce (patrz Rys. 13). Wzorem opisanych uprzednio
przykªadów nale»y si¦ spodziewa¢, »e równie» i te widma zawieraj¡ wkªady
od peªnej jak i niepeªnej fuzji. Poniewa» s¡ to widma z detektorów ∆E, ich
analiza jest jednak nieco bardziej skomplikowana ni» w przypadku detekto-
rów peªnej energii. Dodatkowym czynnikiem, który nale»y uwzgl¦dni¢, jest
tuleja ochronna wpªywaj¡ca na energi¦ cz¡stek α docieraj¡cych do detektora.
W tym celu wykorzystano mo»liwo±ci symulacji ukªadu pomiarowego jakie
daje program COMPA. Program ten pozwala uwzgl¦dnieni¢ hamowanie pro-
duktów reakcji w elementach ukªadu pomiarowego, takich jak rzeczona tuleja
ochronna. Przykªadowe obliczenia pokazuj¡ce ewolucj¦ energii cz¡stek α w
poszczególnych miejscach zastosowanego ukªadu pomiarowego przedstawiono
na Rys. 29. Dla jasno±ci prezentacji zaªo»ono tylko mechanizm ewaporacji i

Rysunek 29: Wyniki symulacji ukªadu pomiarowego z omawianego eksperymentu.
Widma ewaporacyjne cz¡stek α w detektorach pier±cienia nr 1 obejmuj¡cego k¡ty
20o-60o (a), oraz pier±cienia nr 3 obejmuj¡cego k¡ty 90o-120o (b); czarnym kolorem
oznaczono widma w ukªadzie ±rodka masy, czerwonym te same widma w ukªadzie
laboratorium po uwzgl¦dnieniu hamowania w tarczy; zielonym kolorem oznaczono
widma po przej±ciu przez aluminiow¡ tulej¦ ochronn¡ o grubo±ci 19 mg/cm2, na-
tomiast kolorem niebieskim widma z detektora krzemowego o grubo±ci 100µm.

zaprezentowano symulacj¦ widm z dwóch pier±cieni detektora Si - ball: z pier-
±cienia nr 1 obejmuj¡cego k¡ty �do przodu� (20o-60o), oraz z pier±cienia nr 3
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obejmuj¡cego k¡ty �do tyªu� (90o-120o). W przypadku k¡tów �do przodu�
widmo w ukªadzie laboratorium przesuni¦te jest w stron¦ wy»szych energii
wzgl¦dem ukªadu ±rodka masy, natomiast ku ni»szym energiom w przypadku
k¡tów �do tyªu�. Ponadto zaprezentowane s¡ widma po przej±ciu przez tulej¦
ochronn¡ oraz widma z detektorów krzemowych o grubo±ci 100µm.
W ten sam sposób wykonano obliczenia dla wszystkich pier±cieni i porów-
nano je z wynikami eksperymentu. W pierwszej kolejno±ci wykonano symula-
cj¦ inkluzywnych widm cz¡stek α produkowanych w procesie ewaporacji dla
obydwu omawianych energii wi¡zki 20Ne: 141 i 150 MeV. Rezultaty zaprezen-
towano na Rys. 30. Obliczenia dla ka»dego z pier±cieni wykonano dla pewnej

Rysunek 30: Porównanie inkluzywnych widm cz¡stek α z symulacjami procesu
ewaporacji w reakcji 20Ne+122Sn dla dwóch energii wi¡zki 20Ne: 141 MeV (a) i
150 MeV (c). Zamieszczono tak»e widma otrzymane poprzez odj¦cie obliczonego
wkªadu ewaporacyjnego w pier±cieniu nr 1, dla energii 141 MeV (b) i w pier±cieniach
nr 1 i 2 dla energii 150 MeV (d).

okre±lonej liczby zdarze«, takiej samej dla ka»dego z pier±cieni. Zdarzenia
zwi¡zane z emisj¡ cz¡stki α pod k¡tem innym ni» obejmowaªy detektory
danego pier±cienia byªy odrzucane. Nale»aªo si¦ spodziewa¢, »e w ekspery-
mencie w k¡tach �do tyªu�, a wi¦c w pier±cieniach nr 3 i 4, obserwowane
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Rysunek 31: Porównanie inkluzywnego widma cz¡stek α w pier±cieniu nr 3 z
symulacjami procesu ewaporacji w reakcji 20Ne+122Sn, dla energii wi¡zki 20Ne
równej 150 MeV; oznaczono kraw¦d¹ maksymalnej absorpcji energii cz¡stki α, która
nie jest odtworzona w symulacji.

s¡ tylko cz¡stki α emitowane w procesie ewaporacji. Dlatego najpierw po-
równano wyniki dla pier±cienia nr 3. Obliczone widmo zostaªo unormowane
tak aby otrzyma¢ mo»liwie najlepsz¡ zgodno±¢ z widmem eksperymental-
nym w zakresie 6-15 MeV, a wi¦c tam gdzie obserwowane s¡ tylko cz¡stki
α. Obliczony tak wspóªczynnik normalizacji wykorzystano aby unormowa¢
widma z pozostaªych pier±cieni. Aby oceni¢ jako±¢ odwzorowania, na Rys. 31
przedstawiono jeszcze raz widmo z pier±cienia nr 3. Widmo jest dobrze od-
tworzone w granicach 6 - 12 MeV, jednak symulacje nie odtwarzaj¡ cz¦±ci
w okolicach kraw¦dzi maksymalnej absorpcji energii cz¡stek α. Wynika to z
zaªo»enia poczynionego w programie COMPA, »e cz¡stki α nie zmieniaj¡ kie-
runku ruchu w trakcie przechodzenia przez materi¦ oraz deterministycznego
trybu obliczania zasi¦gu cz¡stek α. Analiza ksztaªtu widm zamieszczona jest
w Rozdziale 2, gdzie omówiono poªo»enie kraw¦dzi maksymalnej absorpcji
energii, zwracaj¡c uwag¦, »e obliczenia programem SRIM2010 nie pozwalaj¡
ich dokªadnie odtworzy¢. Niemniej jednak to na nich opieraj¡ si¦ symulacje
programem COMPA, dlatego nale»y przyj¡¢, »e obliczenia nie s¡ dokªadne
dla energii powy»ej 12 MeV podczas gdy zakresie 6 - 12 MeV wydaj¡ si¦ by¢
wªa±ciwe.
Kontynuuj¡c dyskusj¦, nale»y stwierdzi¢, »e w przypadku pier±cieni nr 3 i
4 symulacje procesu ewaporacji dobrze odtwarzaj¡ eksperyment w zakresie
6 - 12 MeV. Potwierdza to, »e w widmach �do tyªu� obserwowane s¡ tylko
cz¡stki wyemitowane w procesie ewaporacji, oraz »e proces ten zostaª nale-
»ycie obliczony. Dzi¦ki temu mo»liwe byªo wydzielenie wkªadu niepeªnej fuzji
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do widm w k¡tach �do przodu�. Dla obydwu omawianych energii wi¡zki, nie-
peªn¡ fuzj¦ obserwujemy w pier±cieniu nr 1. Dodatkowo dla energii 150 MeV,
wkªad niepeªnej fuzji widoczny jest równie» w widmie cz¡stek α zmierzonym
w pier±cieniu nr 2.
Od wspomnianych widm w k¡tach �do przodu� odj¦to obliczony wkªad po-
chodz¡cy od ewaporacji. Otrzymane w ten sposób widma równie» przedsta-
wiono na Rys. 30. Podobnie jak w przypadku analizy inkluzywnych widm w
reakcjach 12C+160Gd i 12C+118Sn (patrz Rozdziaª 5.1), porównanie ich z wy-
nikami oblicze« prezentowanego modelu niepeªnej fuzji jest niecelowe, gdy»
widma te zawieraj¡ równie» wkªad od reakcji niepeªnej fuzji z ucieczk¡ dwóch
i wi¦cej cz¡stek α. Porównanie takie ma sens w przypadku widm ekskluzyw-
nych, bramkowanych na przej±ciach γ w izotopach 133,132Ce produkowanych
poprzez kanaªy α5n i α6n. Aby otrzyma¢ widma cz¡stek α emitowanych
tylko w procesie niepeªnej fuzji, powtórzono procedur¦ wykonan¡ uprzednio
dla widm inkluzywnych z Rys. 30. Wyniki przedstawiono na Rys. 32 (133Ce)
i Rys. 33 (132Ce). Otrzymane widma cz¡stek α ró»ni¡ si¦ mi¦dzy sob¡ zna-
cz¡co w zale»no±ci od kanaªu reakcji i energii wi¡zki.
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Rysunek 32: Porównanie widm cz¡stek α z symulacjami procesu ewaporacji w re-
akcji 122Sn(20Ne,α5n)133Ce, dla dwóch energii wi¡zki: 150 MeV (a) i 141 MeV (c).
Zamieszczono tak»e widma otrzymane poprzez odj¦cie obliczonego wkªadu ewapo-
racji w pier±cieniu nr 1 dla energii 150 MeV (b) i 141 MeV (d).
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Rysunek 33: Tak jak Rys. 32 ale dla reakcji 122Sn(20Ne,α6n)132Ce.

Nast¦pnie wykonano obliczenia w ramach modelu niepeªnej fuzji. W pierw-
szej kolejno±ci nale»aªo dobra¢ warto±ci parametrów R0 i DICF . Poniewa» nie
mierzono caªkowitych przekrojów czynnych, wzorem uprzednio omawianych
reakcji przyj¦to warto±ci R0=1.03 fm i DICF=2. Poniewa» w zmierzonych
widmach nie sposób dostrzec wysokoenergetycznej cz¦±ci o wykªadniczym
ksztaªcie, dlatego wzorem reakcji 48Ti+100Mo (patrz Rozdziaª 5.4) przyj¦to
warto±¢ δ=0.55. Pozostaªe parametry modelu dobrano w oparciu o widmo
bramkowane na przej±ciach w j¡drze 133Ce przy energii wi¡zki 20Ne równej
150 MeV (patrz Rys. 32b). Otrzymane w wyniku oblicze« widmo normo-
wano do widma do±wiadczalnego. Najlepsz¡ zgodno±¢ otrzymano dla nast¦-
puj¡cych warto±ci parametrów modelu: F = 10, ef = 0.4, σL = σR =0.65.
Nast¦pnie dla tych samych parametrów modelu obliczono pozostaªe widma:
133Ce dla energii 141 MeV oraz 132Ce dla energii 150 i 141 MeV. W ka»dym z
przypadków wspóªczynniki normalizacji byªy ró»ne. Nie powinno to dziwi¢,
zwa»ywszy »e w procedurze sortowania (patrz Rozdziaª 2.4) stawiano bramki
na liniach, których suma intensywno±ci nie byªa proporcjonalna do przekroju
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czynnego na dany kanaª reakcji. Wyniki zaprezentowano na Rys. 34.

Rysunek 34: Widma cz¡stek α w pier±cieniu nr 1 po odj¦ciu wkªadu pochodz¡cego
od reakcji peªnej fuzji, porównane z obliczeniami w ramach modelu niepeªnej fuzji:
w reakcji 122Ne(20Ne,α5n)133Ce dla energii 150 MeV (a) i 141 MeV (b) oraz w
reakcji 122Ne(20Ne,α6n)132Ce dla energii 150 MeV (c) i 141 MeV (d).

O ile w przypadku widm stowarzyszonych z produkcj¡ 133Ce otrzymano za-
dowalaj¡c¡ zgodno±¢ oblicze« modelowych z eksperymentem, o tyle w przy-
padku 132Ce symulacje znacz¡co ró»ni¡ si¦ od eksperymentu. Dodatkowo,
przy takim doborze parametrów, model niepeªnej fuzji nie przewiduje emisji
cz¡stek α w zakresie k¡tów θ od 60o do 90o, co obserwowane jest w ekspe-
rymencie. Mo»e to by¢ zwi¡zane z niedoskonaªo±ci¡ modelu, jednak równie
dobrze z niemo»liwymi do unikni¦cia bª¦dami systematycznymi w sortowa-
niu danych z eksperymentu. W tego typu reakcjach populowane jest wiele
ró»nych j¡der ko«cowych, z których licznie emitowane s¡ kwanty γ, tworz¡c
widmo peªne linii, których cz¦sto nie sposób od siebie odseparowa¢. Dlatego
procedura bramkowania na liniach γ zawsze niesie ze sob¡ ryzyko postawienia
bramki na jakiej± paso»ytniczej linii, której obecno±ci nie sposób zauwa»y¢
w widmie.
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W dalszej kolejno±ci mo»liwe jest okre±lenie ilo±ciowego wkªadu niepeªnej
fuzji w produkcj¦ danego nuklidu. Analiza taka jest modelowo zale»na, dla-
tego wobec niezgodno±ci przewidywa« w przypadku 132Ce, przeprowadzono
j¡ tylko dla j¡dra 133Ce. Na Rys. 35 przedstawiono obliczone widma cz¡stek α
w ukªadzie ±rodka masy, które odpowiadaj¡ widmom z detektorów pier±cienia
nr 1 (ewolucja ksztaªtu widma w poszczególnych miejscach ukªadu pomia-
rowego przedstawiona jest na Rys. 29). Widma ewaporacyjne oznaczone s¡
czerwonym kolorem i odpowiadaj¡ widmom z Rys. 32a i c (oznaczonym tam
kolorem czarnym). Z kolei widma niepeªnej fuzji oznaczone s¡ kolorem nie-
bieskim i odpowiadaj¡ widmom z Rys. 34 a i b (oznaczonym tam kolorem
czerwonym). Zgodnie z oczekiwaniami, o ile widma ewaporacyjne nie ró»ni¡

Rysunek 35: Obliczone widma cz¡stek α w ukªadzie ±rodka masy stowarzyszone
z produkcj¡ j¡dra 133Ce dla dwóch energii wi¡zki 20Ne: 150 (a) i 141 MeV (b).
Czerwonym kolorem oznaczono wkªad peªnej fuzji, niebieskim niepeªnej fuzji, za±
czarnym kolorem oznaczono ich sum¦. Oznaczono poªo»enia maksimów poszczegól-
nych skªadowych. Procedura otrzymania zaprezentowanych widm omówiona jest w
tek±cie.

si¦ mi¦dzy sob¡ ksztaªtem i poªo»eniem, o tyle widma niepeªnej fuzji ju» tak.
Nast¦pnie podj¦to analiz¦ ilo±ciow¡ konkurencji mi¦dzy omawianymi mecha-
nizmami. Oznaczono procentowy wkªad niepeªnej fuzji do widm w pier±cie-
niu nr 1, wynosz¡cy odpowiednio 62% dla energii 150 MeV i 66% dla energii
141 MeV. Jednak aby okre±li¢ wkªad do caªkowitej produkcji j¡dra 133Ce,
niezb¦dna jest znajomo±¢ rozkªadu k¡towego w caªym zakresie k¡ta θ. Na
Rys. 36 przedstawiono takie rozkªady obliczone programem COMPA dla
przypadku 133Ce i energii wi¡zki 150 MeV. Zaprezentowano tam rozkªady
dla obydwu omawianych mechanizmów w peªnym zakresie k¡ta θ zarówno
w ukªadzie ±rodka masy jak i laboratorium. Rozkªady te unormowano ko-
rzystaj¡c z tego samego wspóªczynnika normalizacji, tak aby w ukªadzie la-
boratorium, w zakresie k¡tów od 20o do 60o, niepeªna fuzja stanowiªa 62%
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Rysunek 36: Obliczone rozkªady k¡towe cz¡stek α stowarzyszone z produkcj¡ j¡-
dra 133Ce dla peªnej (czerwony) i niepeªnej (czarny) fuzji; lini¡ przerywan¡ ozna-
czono rozkªady w ukªadzie ±rodka masy za± lini¡ ci¡gª¡ w ukªadzie laboratorium;
oznaczono procentowy wkªad poszczególnych mechanizmów; procedura otrzymania
zaprezentowanych rozkªadów omówiona jest w tek±cie.

zdarze« (jak to przedstawiono na Rys.35a). Wtedy w peªnym zakresie k¡ta
θ obliczony wkªad niepeªnej fuzji wynosi 72% zdarze«. Identyczn¡ analiz¦
przeprowadzono dla energii wi¡zki 141 MeV i otrzymano, »e wkªad niepeªnej
fuzji wynosi 76%.

Pomiary reakcji 20Ne+122Sn dostarczyªy widm cz¡stek α wskazuj¡cych na
wspóªwyst¦powanie mechanizmów peªnej i niepeªnej fuzji w kanaªach α5n i
α6n, prowadz¡cych kolejno do powstania j¡der 133Ce i 132Ce. Dzi¦ki oblicze-
niom modelowym mechanizmu ewaporacji, mo»liwe byªo wydzielenie widm
cz¡stek α populowanych w mechani¹mie niepeªnej fuzji. Widma te charak-
teryzuj¡ si¦ dobr¡ statystyk¡ i wykazuj¡ znaczne ró»nice mi¦dzy sob¡ w za-
le»no±ci od kanaªu reakcji i energii wi¡zki, co nale»y uzna¢ za niew¡tpliwy
sukces przeprowadzonych pomiarów. Niemniej jednak nale»y zwróci¢ uwag¦
na pewne niedostatki wykorzystanej aparatury pomiarowej. Cho¢ prostota
zestawu detekcyjnego Si - ball znacznie uªatwia pomiary i gwarantuje wysok¡
wydajno±¢ na detekcj¦ cz¡stek naªadowanych, to widma z cienkich detekto-
rów ∆E nigdy nie b¦d¡ niosªy tak bogatej informacji jak widma z teleskopów
(E,∆E). Ponadto Si - ball nie pozwala na dokªadny pomiar rozkªadów k¡-
towych cz¡stek naªadowanych. Cz¡stki α z niepeªnej fuzji emitowane s¡ w
ogromnej wi¦kszo±ci pod k¡tami θ nie wi¦kszymi od 60o, podczas gdy pierw-
szy pier±cie« zestawu Si - ball obejmuje k¡ty θ od 20o do 60o. Dokªadniejszy
pomiar mo»liwy byªby np. z wykorzystaniem zestawu DIAMANT [114], który
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skªada si¦ z teleskopów (E,∆E) rozmieszczonych w geometrii 4π. Detektory
zgrupowane s¡ pod k¡tami θ wynosz¡cymi kolejno 16o, 20o, 35o, 57o, 78o,
102o, 122o i 145o, co pozwoliªoby na znacznie dokªadniejsz¡ analiz¦ rozkªadu
k¡towego jak i samych widm cz¡stek α. Niestety ani DIAMANT ani »aden
inny zestaw tej klasy nie byª do dyspozycji eksperymentatorów.
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7 Dyskusja otrzymanych wyników

W niniejszej pracy szereg ró»nego typu pomiarów porównywano z wyni-
kami oblicze« zaproponowanego modelu niepeªnej fuzji. Model ten zawiera
siedem niezale»nych parametrów: R0, DICF , F , ef , σL, σR oraz δ. Proce-
dura porównawcza pozwalaªa okre±li¢ poszczególne jego parametry. Okre±la-
nie warto±ci R0 i DICF oparte byªo na porównaniu z caªkowitymi przekrojami
czynnymi na niepeªn¡ fuzj¦. Pozostaªe parametry okre±lane byªy na podsta-
wie porówna« oblicze« modelowych z ekskluzywnymi widmami cz¡stek α.
Jako pierwsz¡ omówiono reakcj¦ 12C+160Gd, gdzie zmierzono caªkowite i
ró»niczkowe przekroje czynne oraz ekskluzywne widma cz¡stek α pod k¡-
tem θ = 20o, dzi¦ki czemu okre±lono wszystkie parametry modelu za wy-
j¡tkiem parametru δ. W przypadku kolejnej omawianej reakcji, a mianowicie
12C+118Sn, zmierzono tylko ekskluzywne widma cz¡stek α pod k¡tem θ = 20o,
co pozwoliªo na okre±lenie jedynie warto±ci parametrów F , ef , σL, σR. Ponie-
wa» w obu wspomnianych przypadkach widma mierzono w bardzo w¡skim
zakresie k¡tów, dlatego przeprowadzono pomiary ekskluzywnych widm cz¡-
stek α w reakcji 20Ne+122Sn w zakresie k¡tów θ od 20o do 160o. Parametry
modelu dobrano analizuj¡c widma stowarzyszone z produkcj¡ j¡dra 133Ce.
Jako uzupeªnienie analizy widm cz¡stek α zaprezentowano równie» przykªad
reakcji 22Ne+181Ta, której wyniki wskazuj¡ na niewielki wkªad oddziaªywa«
gª¦boko nieelastycznych do reakcji niepeªnej fuzji, co z kolei pozwoliªo okre±li¢
warto±¢ parametru δ. Zaproponowano równie» ciekawy test modelu oparty na
badaniach kinematyki j¡der odrzutu. Zasi¦gi j¡der 57Co produkowanych w re-
akcji 12C+51V porównano z obliczeniami modelowymi.
W Tablicy nr 3 zamieszczono przegl¡d parametrów modelu niepeªnej fuzji w
zale»no±ci od badanej reakcji. Najlepsz¡ zgodno±¢ z mierzonymi przekrojami

Reakcja R0 [fm] DICF F ef σL σR δ
12C+160Gd 1.03 2 10 0.4 0.7 0.7 (0.55)
12C+118Sn (1.03) (2) 10 0.35 0.65 0.65 (0.55)
12C+51V 1.03 2 (10) (0.35) (0.65) (0.65) (0.55)
22Ne+181Ta (1.03) (2) 10 0.4 0.55 0.55 0.55
20Ne+122Sn (1.03) (2) 10 0.4 0.65 0.65 (0.55)

Tablica 3: Parametry modelu niepeªnej fuzji w reakcjach badanych w ramach
niniejszej pracy. W nawiasach oznaczono warto±ci, których okre±lenie nie byªo
mo»liwe i przyj¦to je wzorem innych reakcji.

czynnymi otrzymywano dla R0=1.03 fm i DICF=2. Parametr F przyjmowaª
warto±¢ 10, co oznacza »e reakcja �rozerwania� pocisku nast¦powaªa, gdy po-
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cisk i tarcza praktycznie stykaªy si¦ ze sob¡ (patrz Równanie (9) i Rys. 16).
Parametr ef opisuj¡cy �uktuacje wysoko±ci efektywnej bariery Coulombow-
skiej (patrz Równanie (11)) przybieraª warto±ci 0.35 i 0.4. Parametry σL i
σR de�niuj¡ce szeroko±¢ asymetrycznej funkcji Gaussa (patrz Równania (16)
i (17) oraz Rys. 17) przybieraªy warto±ci mi¦dzy 0.55 a 0.7 i w ramach ka»-
dego z przypadków byªy sobie równe. Jest to zgodne z postulatem zast¡pie-
nia asymetrycznej funkcji Gaussa symetryczn¡ i redukuje liczb¦ swobodnych
parametrów modelu do sze±ciu. Z kolei parametr δ odpowiedzialny za opis
reakcji gª¦boko nieelastycznych, mo»liwy byª do okre±lenia tylko w jednym
przypadku i jego warto±¢ wynosiªa 0.55.
We wszystkich przypadkach analiza przeprowadzona zostaªa z pomini¦ciem
rachunku bª¦du pomiarowego. Ocena niepewno±ci powinna by¢ oparta na
procedurze testu χ2. Wtedy okre±lanie parametrów modelu mo»na podzie-
li¢ na dwa etapy. W pierwszym kroku mo»na okre±li¢ warto±ci parametrów
R0 i DICF poprzez porównanie z caªkowitymi przekrojami czynnymi na nie-
peªn¡ fuzj¦ (patrz Rys. 21 i Rys. 26). Pozostaªe parametry mo»na okre±li¢ na
podstawie ekskluzywnych widm cz¡stek α. Przedstawione powy»ej podsumo-
wanie pokazuje, »e procedur¦ ich okre±lenia mo»na sprowadzi¢ do testu χ2

w przestrzeni de facto dwóch parametrów. Parametr δ decyduje o ksztaªcie
nieistotnej statystycznie cz¦±ci widma i mo»na przyj¡¢ warto±¢ δ = 0.55. W
przypadku parametru F mo»na przyj¡¢ warto±¢ 10 oraz zaªo»y¢ równo±¢ pa-
rametrów σL i σR. Zatem procedur¦ χ2 mo»na przeprowadzi¢ w przestrzeni
dwóch parametrów: ef i σL = σR. Niemniej jednak taka procedura wydaje si¦
by¢ w tym momencie bezcelowa. Nale»y tu wymieni¢ nast¦puj¡ce czynniki:

- Jedynie pomiar reakcji 20Ne+122Sn dostarczyª ilo±ciowych danych. W
pozostaªych przypadkach dane odczytywane byªy bezpo±rednio z wy-
kresów, co mogªo wprowadzi¢ znacz¡cy bª¡d, wpªywaj¡cy w niekontro-
lowany sposób na warto±ci wyznaczonych parametrów modelu.

- Model odtwarza satysfakcjonuj¡co cz¦±¢ zaprezentowanych danych do-
±wiadczalnych lecz wymaga dalszych udoskonale« na poziomie mikro-
skopowym.

Zaproponowany model nale»y traktowa¢ jako prób¦ ogólnego spojrzenia na
zjawisko niepeªnej fuzji i zwrócenia uwagi na konieczno±¢ dostarczenia dodat-
kowych danych eksperymentalnych, które pozwol¡ model udoskonali¢. Zna-
komitym uzupeªnieniem byªyby pomiary ekskluzywnych rozkªadów k¡towych
oraz krotno±ci kaskad promieniowania γ. Ogromna wi¦kszo±¢ cz¡stek α z nie-
peªnej fuzji emitowana jest pod k¡tami θ od 0o do ok. 60o. W tym zakresie na-
le»y mo»liwie dokªadnie zmierzy¢ rozkªad k¡towy oraz widma energetyczne.
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Eksperyment oprócz bardzo dokªadnego pomiaru ekskluzywnych widm cz¡-
stek α powinien dostarczy¢ skorelowane pomiary krotno±ci i sumy energii
kaskad γ. Pomiary takie, pokrótce omówione przy okazji prezentacji reak-
cji 48Ti+100Mo, s¡ najlepsz¡ metod¡ badania populacji spinu i energii j¡der
ko«cowych. Natomiast eksperymenty wymagaj¡ce u»ycia detektorów germa-
nowych, �ltra krotno±ci i wydajnego ukªadu detekcji cz¡stek naªadowanych
nale»¡ do najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych w dziedzinie �-
zyki j¡drowej i nale»y mie¢ nadziej¦, »e b¦d¡ przeprowadzone w przyszªo±ci
w miar¦ rozwoju mo»liwo±ci aparaturowych.
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8 Podsumowanie

W niniejszej pracy opisano teoretyczne i do±wiadczalne badania mecha-
nizmu peªnej i niepeªnej fuzji prowadzone z wykorzystaniem ukªadu EAGLE
ustawionego na wi¡zce cyklotronu U200P w �rodowiskowym Laboratorium
Ci¦»kich Jonów UW. Skupiono si¦ na procesach peªnej i niepeªnej fuzji, któ-
rym towarzyszy emisja dokªadnie jednej cz¡stki α i dowolnej liczby nukle-
onów.

- Zaprezentowano nowy, wybudowany przy wspóªudziale autora, wielo-
detektorowy spektrometr promieniowania γ EAGLE, mog¡cy wspóª-
pracowa¢ z ró»nego typu detektorami pomocniczymi.

- Przedstawiono pierwsze pomiary z wykorzystaniem ukªadu EAGLE
sprz¦»onego z ukªadem detekcji cz¡stek naªadowanych Si-ball. Badano
reakcj¦ 20Ne+122Sn dla dwóch energii wi¡zki 20Ne: 141 i 150 MeV. Zmie-
rzono widma energetyczne cz¡stek α stowarzyszonych z produkcj¡ j¡der
132Ce (kanaª α6n) i 133Ce (kanaª α5n). Pomiary te zako«czone sukcesem
dostarczyªy nowych informacji o zjawisku niepeªnej fuzji.

- Opisano model reakcji niepeªnej fuzji, który zaimplementowano w pro-
gramie Monte-Carlo COMPA.Wyniki przeprowadzonego eksperymentu,
jak równie» rezultaty dost¦pne w literaturze porównano z obliczeniami
przeprowadzonymi w ramach tego modelu.

Zaproponowany opis satysfakcjonuj¡co odtwarza wyniki analizowanych po-
miarów. Mimo »e model zawiera du»¡ liczb¦ swobodnych parametrów (7), to
ich poszczególne warto±ci nie ró»ni¡ si¦ znacz¡co w zale»no±ci od badanej re-
akcji. Niew¡tpliwie ±wiadczy to na korzy±¢ modelu, niemniej jednak stanowi
on ograniczon¡ prób¦ opisu bardzo skomplikowanych procesów, które po-
winny by¢ opisane na poziomie mikroskopowym. Z drugiej strony dotychczas
dost¦pne informacje eksperymentalne stanowiªy nadal zbyt ubog¡ podstaw¦
aby podj¡¢ prób¦ takiego opisu. Wyniki eksperymentalne oraz ich analiza
teoretyczna zawarte w prezentowanej pracy pozwalaj¡ na wyci¡gni¦cie zna-
cz¡cych wniosków dotycz¡cych procesów peªnej i niepeªnej fuzji. Otrzymane
rezultaty otwieraj¡ perspektywy ilo±ciowych pod wzgl¦dem eksperymental-
nym i mikroskopowych pod wzgl¦dem teoretycznym bada« w tym zakresie.
Umo»liwi¡ one lepsze zrozumienie procesu niepeªnej fuzji, który jest niezwy-
kle wa»ny dla reakcji z j¡drami sªabo zwi¡zanymi, istotnymi dla pierwotnej
nukleosyntezy [81].
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Zaª¡czniki

Zaª¡cznik A. Schematy poziomów w wybranych izoto-

pach Nd, Pr i Ce

W rozdziale tym zaprezentowano schematy poziomów j¡drowych i przej±¢
γ, które posªu»yªy do identy�kacji produktów reakcji 20Ne+122Sn (patrz Rys. 5
i Rys. 10). Na Rys. 37 przedstawiono fragmenty schematów izotopów Nd,
pochodz¡ce z prac [115] (134Nd), [116] (135Nd) i [117] 136Nd. Na Rys. 38
przedstawiono fragmenty schematów izotopów Pr, pochodz¡ce z prac [118]
(134Pr), [119] (135Pr) i [120] 136Pr. Na Rys. 39 przedstawiono fragmenty sche-
matów izotopów Ce, pochodz¡ce z prac [121] (131Ce), [122] (132Ce) i [123]
(133Ce).

Rysunek 37: Fragmenty schematów poziomów j¡drowych i przej±¢ γ w izotopach
134Nd (a), 135Nd (b) i 136Nd (c).

Rysunek 38: Fragmenty schematów poziomów j¡drowych i przej±¢ γ w izotopach
134Pr (a), 135Pr (b) i 136Pr (c).
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Rysunek 39: Fragmenty schematów poziomów j¡drowych i przej±¢ γ w izotopach
131Ce (a), 132Ce (b) i 133Ce (c).
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