




Tartalomjegyzék
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Előszó

Képzeletünk mindennapi tapasztalatainkon túllépve betekintést enged a körülöttünk lé-

vő tárgyak belső, mikroszkopikus világába; szinte látni véljük a parányi atomokat és a bennük

rejtőző szubatomi világot. Ez az egyszerű modell az anyagok belső szerkezetéről könnyen át-

látható és sok elemi fizikai folyamatot megmagyaráz; megjósol olyan jelenségeket, amelyeket

egyébként a természetben nem, vagy csak igen ritkán figyelhetünk meg. Egyetlen modell sem

lehet azonban teljes és tökéletes; csak a fizikai tapasztalatszerzéssel karöltve tisztul és gazda-

godik.

Az elemek eredetét kutató asztrofizika szerint a világegyetem születését követő nukleoszin-

tézis során olyan magfizikai folyamatok is fontos szerephez jutnak, amelyek rendkívül kis való-

színűséggel mennek végbe a laboratóriumban vizsgálható magreakciókhoz képest. A folyamat

tiszta elméleti leírása pedig olykor kezelhetetlenül bonyolult és jóslatai rendkívül érzékenyek a

felhasznált kísérleti adatok pontosságára. Mit tehetünk tehát, ha sem az elméleti modell nem

elég részletes, sem a kísérleti megfigyelés nem kivitelezhető? Olyan módszert keresünk, amely

egyforma súllyal építkezik mérési eredményekre és elméleti ismeretekre: Közeli, valamilyen

szempontból hasonló folyamatokat keresünk, melyek kísérletileg vizsgálhatók, és az elmélet

biztos fogódzói mentén következtetünk az ismeretlen magreakció tulajdonságaira.

A dolgozat a 8Li → 7Li+n Coulomb-felhasadásos magreakció kísérleti vizsgálatára épül. A

vonatkozó mérésekben egy magyar kutatócsoport tagjaként vettem részt a National Supercon-

ducting Labratory (NSCL)1 intézetben és az ott felvett adatokat értékeltem ki doktori munkám

során.

A vizsgált magreakció inverz-folyamata az asztrofizikában fontos szerepet játszó 7Li+n →
8Li neutron-befogási folyamat, amelyet már kísérletileg részletesen megvizsgáltak. Kísérletünk

fő célja éppen azon módszer ellenőrzése volt, mellyel a kis valószínűségű és nehezen kivitelez-

hető asztrofizikai magreakciók valószínűségét az inverz folyamaton keresztül szokásosan meg-

határozzák.

A Coulomb-disszociáció elméleti leírásának és a direkt, illetve inverz folyamatok összekap-

1Az NSCL a Michigan State University kampuszán található az Amerikai Egyesült Államokban és a Coupled
Cycltoron Facility gyorsító-komplexum segítségével állít elő radioaktív atommag-nyalábokat
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csolhatóságának bemutatása után a dolgozat a kísérlet elvi felépítését vázolja. Ezután a kísérle-

ti berendezések részletes bemutatása és a kalibráció lépései következnek, amelyhez munkám

legnagyobb része kapcsolódott. Végül a kísérleti eredményeket és a módszer használhatóságá-

ra vonatkozó következtetéseket foglalom össze a korábbi szakirodalmi adatok tükrében.



1. fejezet

Bevezetés

1.1. Radioaktív nyalábok

Amikor 1869-ben Mengyelejev a kémiai elemeket egy periódusos rendszerbe foglalta, a mo-

dern kémiát megalapozó fenomenológikus modellt sikerült felállítania. Hatására egyrészt lázas

keresés indult a hiányzó elemek után, hogy azok létezése és megjósolt tulajdonságai megerő-

sítsék a modellt, másrészt a periódusok megmagyarázása új kihívást jelentett a fizika számára.

Az atommagok világában egészen hasonló forgatókönyvvel találkozunk. Ezek is táblázatba

rendezhetők, mely tükrözi legalapvetőbb fizikai tulajdonságaikat. Itt is intenzív keresés folyik a

hiányzó láncszemek után, hogy azok tulajdonságai igazolják vagy megcáfolják modelljeink jós-

latait. Végül a magfizika feladata, hogy a tapasztalt tulajdonságokat egyszerű elvekből kiindulva

megmagyarázza.

A Földön valamivel kevesebb, mint 400 különböző atommag fordul elő. Ezek egy része ra-

dioaktív, azaz idővel egy másik atommaggá vagy atommagokká bomlik; másik része stabil, azaz

nincs kísérleti jele annak, hogy valamilyen formában is elbomlana. Laboratóriumban azonban

további mintegy 2700 féle radioaktív atommagot sikerült már előállítani. A ritka atommagok

előállítását többnyire a maganyag tulajdonságainak kérdése, az elemek eredetének megmagya-

rázása, a természet vélt szimmetriáinak ellenőrzése, illetve a radioaktív atommagok gyakorlati,

elsősorban orvosi diagnosztikai és terápiás felhasználása motiválják.

Az új atommagok vizsgálatának az 1970-es évektől rendelkezésre álló nagyteljesítményű ré-

szecskegyorsítók, azaz a szupravezető ciklotronok adtak nagy lendületet, és a mai napig ezek a

– mondhatni – atommaggyárak a kísérleti magfizika legfontosabb információforrásai. A gyor-

sítóban valamely természetes atommagot nagyságrendileg 100 MeV nukleononkénti mozgási

energiára gyorsítanak és rálövik egy fóliára. Az atommag magreakcióba léphet a fólia atom-

magjaival, és különböző valószínűséggel sok más atommaggá alakulhat át. A lehetséges mag-

reakciók között az ún. lövedék típusú fragmentáció a leggyakoribb folyamat a 100 MeV nukle-
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1. FEJEZET. BEVEZETÉS 8

ononkénti energia tartományában, de ugyancsak előfordulhat maghasadás, direkt magreakció

vagy Coulomb-disszociáció is. Bizonyos valószínűséggel szinte bármilyen atommag keletkez-

het a magreakcióban, de többnyire csak a kiindulási atommagnál alacsonyabb tömegszámúak.

Az így keletkező másodlagos nyaláb egy szűk energia-intervallumban kelező része tömegspekt-

rométerrel összetevőire bontható. A 10–100 MeV nukleononkénti energiájú atommag-nyaláb a

fénysebesség körülbelül felével–harmadával haladva a keletkezéstől számított legfeljebb 1 µs

alatt végighalad a teljes detektorrendszeren, ezért már ilyen rövid életidejű atommagok is azo-

nosíthatók és vizsgálhatók.

Egy másik, stabilitástól távoli atommagokat előállító technika az ún. ISOL (Isotope Separa-

tion On-Line), ahol egy ugyancsak gyorsítóból érkező, nagyságrendileg GeV energiájú proton

nyalábot lőnek egy vastag, nagy rendszámú elemekből álló céltárgyra, melyben hasadási ter-

mékek keletkeznek, és diffúziós alapon kilépnek a céltárgyból; ezeket felgyorsítják és szeparál-

ják. Ezzel a technikával nagyobb tisztaságú és alacsonyabb energiájú nyalábot lehet előállítani,

de csak stabilitástól nem túl távoli atommagokból. A módszer legnagyobb hátránya a rövid fe-

lezési idejű atommagok elvesztése a lassú diffúzió során, valamint, hogy az egyes atomok a

diffúzió közben kémiai tulajdonságaik miatt rátapadhatnak a berendezés falára.

Az elmúlt 30 évben laboratóriumokban előállított rövid felezési idejű atommagok között

nagyon egzotikusak is akadnak. A 11Li például egy egészen különleges atommag: Felezési ideje

magfizikai időskálán hosszúnak tekinthető, pedig sem di-neutron, sem 10Li nem létezik; azaz

a két neutron és a 9Li hármasából egyik pár sem alkot kötött állapotot, de hárman együtt már

igen. A 11Li mérete továbbá nagyobb, mint a 208Pb-é. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezek az egzo-

tikus atommagok a legjobb próbaterületei a magfizikai modelleknek, hiszen létüket és érdekes

tulajdonságaikat az elméletnek reprodukálnia kell.

Visszatérve az NSCL-ben alkalmazott fragmentációs technikára, a részecskeszeparátorból

kilépő ún. másodlagos nyaláb általában már nagy tisztasággal tartalmaz valamely izotópot,

amely aztán további magreakciók vagy bomlás révén vizsgálható. Ilyen módon meghatározha-

tó az illető atommag gerjesztési spektruma, az energiaszintek spinje és paritása, illetve bomlá-

si módusaik. Gyakran pedig egyes magreakciók valószínűségéről vagy hatáskeresztmetszetéről

nyerhetők így adatok, melyek vagy gyakorlati szempontból értékesek, vagy valamely elméleti

jóslat ellenőrzésére használhatók.

1.2. Nukleáris asztrofizika

Miközben a magfizikai folyamatok nem dominánsak Földünkön, a világegyetemben zajló

folyamatok jelentős részben magfizikai eredetűek. Magfizikai folyamatok termelik azt a disszi-

pálódó energiát, ami fény formájában egyik égitestről a másikra eljut, illetve magreakciók fe-
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lelősek az atommagok keletkezéséért és elbomlásáért. A magfizika egyik fontos feladata, hogy

megmagyarázza a Földön és az azon kívül tapasztalt elemgyakoriságot, leírja az atommagok

keletkezési helyét és körülményeit, továbbá megmagyarázzon olyan csillagászati megfigyelése-

ket, mint például a csillagok fejlődése, szupernóva robbanás vagy a neutroncsillagok létezése.

Az atommagok keletkezésének három legfőbb világegyetembeli színtere az ősrobbanás, a

csillagok belseje és a felrobbanó csillagok.

Az ősrobbanás elmélete szerint a világegyetem létezésének első három percében lezajlott

nukleoszintézis felelős a legkönnyebb atommagok mint a hidrogén (1H), a deutérium (2H) vagy

a hélium (3He, 4He) atommagok kialakulásáért. Ezen könnyű atommagok ma tapasztalt világ-

egyetembeli koncentrációja is vélhetően ekkor alakult ki, és csak kevéssé módosítanak ezen

olyan későbbi folyamatok, mint a 4He csillagbeli szintézise. A körülbelül 10 perces felezési ide-

jű neutronok a kezdeti befogódás révén „menekültek meg” az elbomlástól. Keletkeztek az ős-

robbanás első öt percében nehezebb atommagok is, de a gyors tágulás és hűlés miatt hatnál

nagyobb tömegszámú atommagok már csak elvétve alakulhattak ki.

A csillagok belseje a másik fontos színtere az atommagok keletkezésének. Az alapfolyamat

a világegyetem 95%-át alkotó hidrogén magfizikai égése avagy fúziója héliummá, de egészen

a vas tömegéig keletkezhetnek atommagok a különböző tömegű csillagok élete során. Az égés

bizonyos részfolyamataiban neutronok is keletkeznek és ezek lassú befogódását az atomma-

gokba s-folyamatnak nevezzük. A folyamat azért lassú, mert kicsi a neutronsűrűség, és emiatt

a radioaktív atommagok hamarabb bomlanak el béta-bomlással, mint hogy egy újabb neut-

ront befoghatnának. Az s-folyamat révén a vasnál nehezebb, illetve a fúziós folyamatokban

meg nem jelenő atommagok is keletkezhetnek a csillagokban.

A nehezebb elemek egy másik része a felrobbanó csillagokban keletkezik, ahol a nagyon

nagy neutronsűrűségben gyors neutron-befogási folyamatok is beindulnak. Ez az ún. r-folya-

mat, melyben a radioaktív atommagok hamarabb nyelnek el egy újabb neutront, mint hogy

béta-bomlással elbomlanának.

Minden magfizikai folyamat modellezéséhez szükségünk van a magreakciók valószínűsé-

gére és annak energiafüggésére. Ezen valószínűségeket vagy elméleti úton kell kiszámolni, vagy

meg kell mérni magfizikai laboratóriumban. Bizonyos magreakciók esetében mindkét eljárás

komoly nehézségekbe ütközik, ezért a két módszert ötvözve kell következtetnünk az eredmény-

re.



2. fejezet

Fizikai problémafelvetés

2.1. Asztrofizikai motiváció

A nukleoszintézis során magreakciók egész láncolatai zajlanak le, közben elágazásokkal és

várakozási pontokkal. Ahhoz, hogy a szintézis teljes folyamatának végkimenetelét megjósol-

hassuk, az összes közbenső magreakció minden lehetséges kimenetelét és annak valószínűsé-

gét ismernünk kell az energia függvényében. Gyakran a magreakció résztvevői nagyon rövid

élettartamúak vagy a vizsgálandó energiatartományban a magreakció nagyon valószínűtlen.

Ezekben az esetekben a reakció valószínűsége nagyon nehezen mérhető és gyakran az elméleti

leírások sem szolgáltatnak eredményt a kívánt pontossággal.

A 7Li(n,γ)8Li neutron-befogási folyamat hatáskeresztmetszete az ősrobbanási nukleoszin-

tézisben játszott szerepet [1, 2]. Az inhomogén ősrobbanás elméletekben ugyanis a kezdetben

keletkezett neutronok és protonok sűrűségeloszlásában felléphettek ingadozások, melyek ré-

vén hol neutron, hol proton többlet alakult ki. A neutronban gazdag régiókban könnyebben

alakulhattak ki nehezebb atommagok, köztük a csillagok szén-nitrogén-oxigén (CNO) ciklusá-

nak elemei is. Ezek az elemek katalizálják a hidrogén csillagbeli égését, ezért eredendő kon-

centrációjuk nagyban befolyásolhatja az égési folyamat időskáláját. A CNO ciklus elemeinek

ősrobbanási szintézise az alábbi reakcióláncban a legvalószínűbb a neutron-gazdag régiókban:

1H(n,γ)2H(n,γ)3H(d,n)4He(t,γ)7Li(n,γ)8Li(α,n)11B(n,γ)12B(β−,ν)12C, (2.1)

illetve körülbelül 15%-os valószínűséggel a következő oldallánc is előfordulhatott:

7Li(α,γ)11B(n,γ)12B(β−,ν)12C. (2.2)

A 7Li(n,γ)8Li neutron-befogási folyamat egyrészt az a fontos magreakció a szintézis lánco-

latában, amely átlépi az A = 8-as tömegszám határt. Ezen a határon ugyanis például a 8Be

10



2. FEJEZET. FIZIKAI PROBLÉMAFELVETÉS 11

atommag nagyon rövid felezési ideje miatt a szintézis folyamata nehezen juthat keresztül. A
7Li(n,γ)8Li magreakciót továbbá egy elágazási pont előzi meg a reakcióláncban, ahol az alter-

natív magreakciót a versengő 7Li(α,γ)11B folyamat képviseli. A 7Li neutron-befogásának hatás-

keresztmetszete tehát jelentősen befolyásolja a nehezebb elemek gyakoriság-eloszlását a világ-

egyetem korai szakaszában.

Ezenkívül a 7Li(n,γ)8Li magreakció a 7Be(p,γ)8B reakció tükörfolyamata, és utóbbi felelős a

Napban a nagyenergiás neutrínók keletkezésért, amelyekre a neutrínó-detektorok többsége a

leginkább érzékeny [3]. Minthogy azonban a 7Be proton-befogásának hatáskeresztmetszetét a

keresett 20 keV energiatartományban eddig nem sikerült megmérni, a nagyobb energián nyert

mérési adatokat az alacsony energiák felé extrapoláló modellek paramétereire fontos megszo-

rítást jelentenek a neutron-befogási tükörfolyamat mérési eredményei [4].

2.2. A neutron-befogás mérése inverz folyamattal

A nukleáris asztrofizikában néha lényeges szerephez jutnak nagyon kis hatáskeresztmet-

szetű magreakciók. A nukleoszintézis folyamata ugyanis nem szakadhat meg: adott kiindulási

állapotból a végállapotba a legvalószínűbb magreakció fog végbemenni, még ha ez egyébként

önmagában nagyon valószínűtlen is. A nukleoszintézis láncának ilyen helyeit várakozási pon-

toknak nevezzük. Ha ezek nem lennének, akkor a csillagfejlődés folyamata nagyságrendekkel

rövidebb lenne. Míg azonban Napunknak millió évei vannak a fúziós folyamatokra, addig a

földi laboratóriumokban ésszerű idő alatt kell megmérnünk a lassú folyamatok kis hatáske-

resztmetszetét.

Egy másik asztrofizikai magreakció család az r-folyamat gyors (rapid) neutron befogásos

magreakciói, ahol a direkt mérés nehézségekbe ütközik. Az r-folyamatban szereplő rövid élet-

tartamú radioaktív atommagok neutron-befogási hatáskeresztmetszetét direkt módon labora-

tóriumban lehetetlen megmérni, mivel rövid élettartamuk miatt nem tudunk céltárgyat készí-

teni a vizsgálandó radioaktív atommagokból.

Van azonban minden magfizikai folyamatnak egy párja, mellyel szorosan összefügg: ez a

magreakció időtükrözött vagy inverz folyamata. Szerencsés esetben az inverz folyamat valami-

lyen okból kísérletileg könnyebben vizsgálható. Előfordulhat például, hogy az inverz folyamat

hatáskeresztmetszete lényegesen nagyobb, vagy a résztvevő atommagok könnyebben előállít-

hatók, de fennállhatnak egyszerű technikai okok is.

Egy magfizikai folyamatot és az időtükrözöttjét vagy más néven a direkt és az inverz fo-

lyamatot a kvantummechanikában jól ismert reciprocitási tétel (vagy részletes egyensúly elve)

kapcsolja össze. A 7Li(n,γ)8Li folyamatra vonatkozó reciprocitási tétel abból vezethető le, hogy
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általában egy (a+A → b+B) alakú magreakció differenciális hatáskeresztmetszete

σ(a+A → b+B) = (2Ib +1)(2IB +1)

(2π)2×4
|Hfi|2µiµf

kf

ki
(2.3)

alakban írható fel, ahol Ib és IB a reakcióban keletkező két részecske spinje, µi = ma mA

ma+mA
és

µf = mb mB

mb+mB
a kezdeti és a végállapoti rendszer redukált tömegei, ki és kf pedig a bejövő és a

szóródott részecske hullámszámai [5].

Minthogy a hatáskeresztmetszet láthatóan csak a kezdeti és a végállapot Hamilton-függ-

vénnyel képezett mátrixelemének abszolút értékétől függ, és minden kölcsönhatás a Hamilton-

függvényben rejtőzik, ennek hermitikus volta miatt a kezdeti és a végállapot felcserélésével

nem jelentkezik kölcsönhatást érintő különbség a hatáskeresztmetszetben. A (b+B → a+A)

direkt és az (a+A → b+B) inverz folyamatok hatáskeresztmetszeteinek aránya tehát a követke-

ző:
σi→f

σf→i

(

= σ(b+B → a+A)

σ(a+A → b+B)

)

=
(2Ib +1)(2IB +1)k2

f

(2Ia +1)(2IA +1)k2
i

, (2.4)

ahol Ia és IA a kezdeti Ib és IB a végállapoti részecskék spinjei, ki és kf pedig a bejövő és a

keletkezett részecske hullámszámai.

A vizsgált 8Li → 7Li+n Coulomb-disszociációs1 magreakcióban a 8Li atommag elnyel egy

nagyenergiájú gamma-fotont és ennek hatására egy 7Li fragmentumra és egy neutronra bom-

lik. A 2.4 összefüggésben a Coulomb-disszociáció esetére szorítkozva a befogási inverz folya-

mat hatáskeresztmetszete tehát a következő alakban fejezhető ki:

σ(b+B → a+γ) = (2 ja +1)2

(2 jb +1)(2 jB +1)

k2
γ

k2
CM

σ(a+γ→ b+B), (2.5)

ahol ja, jb és jB az állapotok spinjei [6]. A hullámszám a (b + B) ún. reakció-csatornában a k2
CM =

2µbBECM

×2 összefüggésből adódik, melyben µbB a redukált tömeget jelöli, ECM pedig a b+B rend-

szer kinetikus energiáját tömegközépponti rendszerükben. A foton hullámszáma kγ = Eγ

×c
=

Q+ECM
×c

, ahol Q a befogási reakció Q-értéke. A két hullámszám arányára általában kγ/kCM ≪ 1

teljesül, hacsak nem a kCM ≈ 0 (azaz ECM ≈ 0) határeset közelében vagyunk. A kγ
2/kCM

2 fá-

zistér faktor miatt a disszociációs hatáskeresztmetszet tehát általában sokkal nagyobb, mint a

befogási2.

1A Coulomb-disszociációs magreakciót a 2.3 fejezetben fogjuk definiálni.
2Például a 7Li atommag és egy 1 MeV energiájú neutron magreakciója esetén m7Li = 6534 MeV/c2 és

mn = 940 MeV/c2, ezzel µn7Li =
mnm7Li

mn+m7Li
= 822 MeV/c2 és ECM ≈ 7/8 · En = 0,87 MeV, tehát k2

CM = 2µn7LiECM

×2 =
1430 MeV2

×2c2 . Az inverz-reakció oldalán Q ≈ 2 MeV, így kγ = Q+ECM
×c = 2,87 MeV

×c . A fázistér faktor tehát kγ
2/kCM

2 =
2,872 MeV2/1430 MeV2 ≈ 5,8·10−3, ami azt jelenti, hogy Coulomb-disszociációs inverz folyamat hatáskeresztmet-
szete majdnem három nagyságrenddel nagyobb, mint a neutron-befogásié.
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A reciprocitási tételt akkor szokás alkalmazni, ha a direkt folyamat vagy nagyon kis hatás-

keresztmetszettel megy végbe, vagy egyik bemenő részecskéből sem lehet céltárgyat készíteni.

Példa az elsőre a neutron-befogás, ha a befogó mag radioaktív és rövid a felezési ideje; ennek

inverz folyamata az indukált neutron-disszociáció [7, 8].

Az inverz reakciók módszerénél nehézséget jelenthet az, hogy a kísérletben nem mindig

pontosan a fordított folyamat játszódik le. Egy neutron disszociációs folyamatban ugyan ugyan-

az az atommag veszít el egy neutront, amely a neutron-befogás során keletkezik, mégis a folya-

mat más köztes állapotokon keresztül is végbemehet egyik vagy másik irányban, valamint a

résztvevő foton spin paritás tulajdonságai is különbözőek lehetnek, továbbá gerjesztett állapo-

tok is részt vehetnek a reakciókban.

A 8Li Coulomb-felhasadása a 2.3 fejezetben részletezendő értelemben a 7Li neutron-befo-

gásának inverz folyamata, és a direkt és inverz folyamatok között a közvetkező különbségek

fordulhatnak elő (az első négy pont értelmezéséhez a 2.2 ábra nyújt segítséget):

• Előfordulhat, hogy a 8Li egy neutronra és egy gerjesztett 7Li∗ fragmentumra bomlik fel. A

direkt folyamatban viszont csak alapállapotú 7Li atommagok vesznek részt, ezek neutron-

befogási hatáskeresztmetszetét keressük.

• A 7Li neutron-befogási folyamatának végállapota is lehet az 8Li alapállapotától eltérő,

miközben a felhasadási inverz folyamat mindig az alapállapotú 8Li nyalábrészecskékből

indul.

• Míg a direkt folyamat során az s-hullámú neutronok befogását az 1+ és 2+ állapotokba

mindenképpen E1 gamma foton emissziója követi, addig Coulomb-felhasadást E1 és E2

fotonok, illetve még magasabb rendű gerjesztések egyaránt kiválthatnak.

• A 7Li neutron-befogása a 8Li 3+ állapotán keresztül is végbemehet, ami rezonáns neutron-

befogást jelent. A Coulomb-felhasadási inverz folyamat során azonban a 8Li 2+ alapálla-

potának a 3+ állapotba gerjesztéséhez M1 virtuális foton szükséges.

• A bomlási folyamatban nem csak az elektromágneses, hanem az erős kölcsönhatás révén

is végbemehet a neutron-disszociáció.

Erős kölcsönhatással többféle reakció lejátszódhat a nyaláb- és a céltárgyi részecske kö-

zött. Előfordulhat például, hogy a nyalábrészecske részben vagy egészében elnyelődik a céltár-

gyi atommagban. De felhasadási folyamat is történhet; akár úgy is, hogy a kölcsönható cél-

tárgyi atommag a reakció során mindvégig alapállapotban marad. Ezt a folyamatot diffrak-

tív felhasadásnak (vagy disszociációnak) nevezik. A diffraktív és Coulomb-felhasadási esemé-

nyeket kísérletileg nem lehet elkülöníteni egymástól, így az előbbi eseményeket nukleáris já-

ruléknak nevezzük egy Coulomb-felhasadási kísérletben. A mi példánkban tehát a rugalmas
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2.1. ábra. A 8Li → 7Li+n Coulomb-felhasadásos magreakció illusztrációja. A 8Li atommag el-
halad egy nagy rendszámú ólom atommag mellett, és annak elektrosztatikus terében felhasad
egy neutronra és a 7Li fragmentumra.

208Pb+8Li → 208Pb+7Li+n magreakció az erős kölcsönhatás révén is lejátszódhat, és ezt kísér-

letileg nem tudjuk megkülönböztetni a Coulomb-felhasadástól.

Nehéz céltárgyi atommagok esetén a Coulomb-gerjesztés hatáskeresztmetszete Z 2-tel ará-

nyos, míg a diffraktív felhasadásé az atommag kerületével, ami viszont körülbelül A1/3-nal ará-

nyos. Ha csak a kis szögű szórásokat tekintjük, akkor a Rutherford-trajektória miatt a legkisebb

megközelítés már a magerők hatótávolságán kívül esik, ezért csak Coulomb-felhasadás történ-

het.

Tekintetbe kell azonban vennünk, hogy egyrészt az erős kölcsönhatás kvantummechanikai

folyamat és a kölcsönható részecskék hullámfüggvényeinek átlapolódása miatt a kölcsönhatás

az atommagtól távol is végbemehet (2.1. ábra). Másrészt a Coulomb-felhasadás hatáskereszt-

metszete eleinte 1/b2-tel, majd nagyobb b impakt paraméterek esetén b-vel exponenciálisan

csökken, tehát a kísérletben nem tekinthetünk el a magközeli eseményektől. Végül a nyaláb-

energia csökkenésével kizárjuk a magasabb rendű Coulomb-gerjesztési folyamatokat, amelyek

pedig gyakran – és a mi példánkban is – fontosak lehetnek.

A fejezetben bemutatott technikát a neutron-befogási hatáskeresztmetszet származtatásá-

ra röviden inverz-módszer néven fogjuk hívni a továbbiakban. Az direkt és inverz módszer kö-

zötti különbségek kvalitatív elemzését a kísérletben vizsgált magreakcióra vonatkoztatva az 5.5

fejezetben fogjuk elvégezni.

2.3. A Coulomb-disszociáció elmélete

A foton-indukált magfizikai folyamatok sok érdekes információt szolgáltatnak magszerke-

zetről, spin- és paritásviszonyokról vagy magerőkről [7, 8]. Amint azt a 2.2. fejezetben láttuk,
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a foto-disszociáció a fotonenergia széles tartományában valószínűbb, mint inverz folyamata.

Kísérletileg azonban nehezen valósítható meg az atommag bombázása ismert energiájú foto-

nokkal.

Mégis létezik egy olyan kísérleti szituáció, amikor könnyen megfigyelhetünk fotodisszociá-

ciót. Ez a folyamat a Coulomb-disszociáció, amely akkor következhet be, ha két atommag közel

és nagy sebességgel halad el egymás mellett [9]. Az atommagok Coulomb-terei ugyanis a má-

sik atommag koordináta-rendszeréből kölcsönösen olyan elektromágneses térként látszanak,

amely virtuális fotonok tereként is felfogható [9,10]. Kísérleti tény, hogy az atommagok energi-

át vehetnek fel a köztük kialakult elektromágneses térből; az ehhez kapcsolódó virtuális foton

elmélet alapgondolatát pedig az alábbiakban fogjuk szemléltetni.

Jelölje E(ω) és B(ω) a b impakt paraméterrel és v sebességgel elhaladó töltés elektromos, il-

letve a mágneses terének Fourier-transzformáltját a másik, nyugvó atommag koordináta-rend-

szerében [9]. Ekkor a nyugvó atommagot érő energia-fluxus a következő alakban írható fel:

I (ω,b) = (c/4π)
∣

∣E(ω)×B(ω)
∣

∣ . (2.6)

Az E(ω) és B(ω) függvények konkrét alakját a Maxwell-egyenletek alapján felírva hosszas szá-

molással megmutatható, hogy ez az energia-fluxus

I (ω,b) = Z 2α

π2

ω

γ2v2

( c

v

)2
[

K2
1(x)+ 1

γ2
K2

0(x)

]

(2.7)

alakú, ahol x = ωb/γv , K0 és K1 a nullad, illetve első rendű módosított Bessel-függvények, Z

a gerjesztő atommag rendszáma, γ = 1p
1−(v/c)2

a relativisztikus faktor és α = e2

×c
a finomszer-

kezeti állandó. Az energia-fluxus 2.7 egyenletben szereplő zárt alakját Gerhard Baur és Carlos

Bertulani írták fel először [9].

Az energia-fluxus segítségével megadható a Coulomb-disszociáció valószínűsége adott im-

pakt paraméternél a megfelelő foto-disszociációσγ hatáskeresztmetszetének ismeretében [11]:

P (b) =
∫

I (ω,b)σγ(×ω)d(×ω). (2.8)

A Coulomb-disszociáció hatáskeresztmetszetét pedig az impakt paraméter szerinti integrálás-

sal kaphatjuk meg az iménti valószínűségből, valamely minimális – horzsolási szöghöz3 tartozó

3A horzsolási szög a nyaláb atommagjának legnagyobb lehetséges eltérülési szöge a céltárgyi atommagon
a Coulomb-taszítás hatására. A legnagyobb eltérüléshez tartozó Rutherford-trajektória mentén a két atommag
csaknem „egymáshoz ér”, innen származik a horzsolási szög kifejezés.
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– bmi n impakt paraméter és a végtelen között:

σ=
∫∞

bmi n

2πbP (b)db =
∫

n(ω)σγ(ω)
dω

ω
, (2.9)

ahol

n(ω) =
∫∞

bmi n

2πbωI (ω,b)db (2.10)

az úgynevezett virtuális fotonszám sűrűség, amely dimenziótlan függvény szemléletes jelenté-

se a gerjeszteni képes fotonok száma adott ω frekvencián [11]. Minél nagyobb a két atommag

relatív sebessége, a gerjesztő atommag töltése, annál nagyobb energiájú virtuális fotonok for-

dulhatnak elő.

A Coulomb-disszociáció differenciális hatáskeresztmetszetének kiszámításához a követke-

ző feltételezéseket szokás tenni:

• Az erős kölcsönhatás nem befolyásolja jelentősen az atommagok pályáját. Megfelelően

nagy impakt paraméter érték vagy kis szóródási szög esetén ez várhatóan teljesül.

• Elegendő elsőrendű perturbációszámítás, amely nem veszi figyelembe az utógyorsítás

hatását, vagyis a fragmentumok disszociációt követő eltérő gyorsulását a partner atom-

mag Coulomb-terében. Egy ilyen effektus megnehezíti a tömegközépponti energia meg-

határozását a széteséskor.

A foto-disszociáció σγ hatáskeresztmetszete független a kinematikai körülményektől, így a

szóródási szögtől is. A 2.9 egyenlet ezért differenciális alakban így írható fel:

d 2σ

dΩdEγ
= 1

Eγ

dn

dΩ
σγ, (2.11)

ahol Eγ = ×ω a virtuális foton energiája. A 2.11 egyenlet jobboldala felírható különböző multi-

polaritású folyamatok összegeként. Rezonancia-effektusoktól eltekintve a legalacsonyabb mul-

tipolaritású átmenetek dominálják a szétesési folyamatot. E1 átmenetekre a dnE1/dΩ diffe-

renciális fotonszám sűrűség analitikusan számolható, és a további képletek csak erre az esetre

szorítkoznak; tehát a következő közelítéssel élünk:

d 2σ

dΩdEγ
≈ 1

Eγ

dnE1

dΩ
σγ,E1. (2.12)

Az E1 multipolaritású virtuális fotonok differenciális sűrűsége pedig zárt alakban felírható
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az alábbi képlettel:

dnE1

dΩ
(Eγ,Θ) =

Z 2
Tα

4π2
ζ2ǫ4e−πζ

( c

v

)2
{

1

γ2

(

1− 1

ǫ2

)

[

Kiζ(ǫζ)
]2 +

[

K’iζ(ǫζ)
]2

}

, (2.13)

ahol α = e2

×c
≈ 1

137 , ω = Eγ

× , ǫ = 1
sin( 1

2θ)
, ζ = ωa

γv
, a a legkisebb megközelítés távolsága centrális

ütközésnél, v az atommagok relatív sebessége, ZT a teret keltő atommag töltése, γ= 1p
1−(v/c)2

pedig a relativisztikus faktor. K a módosított Bessel-függvényt jelöli, K’ pedig ennek argumen-

tum szerinti deriváltja [9].

2.4. A 8Li atommag és Coulomb-felhasadása

Minthogy a dolgozat a 8Li atommag egy speciális magreakciójával: a 8Li → 7Li + n Cou-

lomb felhasadási folyamattal foglalkozik, ebben a fejezetben közelebbről megismerkedünk a
8Li atommaggal és annak lehetséges magreakcióival. A 8Li radioaktív atommag, felezési ide-

je 840 ms (lásd részletesen a 2.5 fejezetben). Alap és első néhány gerjesztett állapotának ada-

tai a 2.2 ábrán láthatók, ahol ugyancsak szerepel a 7Li+n rendszer a 7Li gerjesztett állapota-

ival. A 7Li atommag alapállapota az Sn = 2,032 MeV neutronszeparációs energiával magasab-

ban illeszkedik a 8Li állapotsémájához [12]. Az ábrán a kék szaggatott vonalak egy Coulomb-

disszociációs folyamat gerjesztési és bomlási fázisát mutatják: Ha az alapállapotú 8Li atommag

egy céltárgybeli ólom atommag mellett elhaladva elektromágnesesen felgerjesztődik (elnyel

egy virtuális fotont), és az Sn neutron szeparációs energiánál magasabb EX energiájú állapotba

kerül, akkor a gerjesztett 8Li∗ atommag Ed = EX−Sn bomlási energiával felbomlik egy alapálla-

potú 7Li atommagra és egy neutronra. Az iménti bomlási folyamat inverz folyamatának megfe-

lelő direkt neutron-befogási magreakcióban az alapállapotú 7Li elnyel egy (a tömegközépponti

rendszerben) Ed energiájú neutront és egy EX energiájú foton emittálásával a 8Li alapállapotá-

ba kerül.

A 2.2 ábra jobb szélén egy mérési eredményekből származó neutron-befogási hatáskeret-

metszet látható a neutronenergia függvényében. A neutron-befogási hatáskeresztmetszetben

tapasztalt rezonancia a 0,254 MeV energiaszinten a 8Li atommag 2,255 MeV-es második ger-

jesztett állapotával magyarázható.

Visszatérve a Coulomb-disszociációs folyamathoz, a 2.2 ábrán azt is megfigyelhetjük, hogy

az EX energiára gerjesztett 8Li∗ atommag első lépésben a 7Li első gerjesztett állapotába és a

hozzá kapcsolódó neutronba is bomolhat. Továbbá, a neutron-befogási folyamat végállapota

is lehet a 8Li atommag valamelyik gerjesztett állapota nem pusztán az alapállapot, márpedig a

Coulomb-felhasadás csak a 8Li atommag alapállapotába érkező neutron-befogási folyamat in-

verze. Az inverz-módszer ezen nehézségeiről már szóltunk a 2.2 fejezetben és az 5.3 fejezetben
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2.2. ábra. A 7Li és 8Li atommagok állapotsémái. A 8Li atommag egy lehetséges Coulomb-
disszociációs folyamatát mutatják a kék szaggatott vonalak. Az ábra jobb szélén a 7Li atommag
korábbi mérési adatokból származó neutron-befogási hatáskeresztmetszete látható az energia
függvényében [12–14].

számszerűleg is figyelembe vesszük majd.

2.5. A 7Li neutron-befogásának direkt meghatározási eredmé-

nyei

A 7Li neutron-befogási hatáskeresztmetszetét, széles neutron-energia tartományt lefedve,

több ízben megmérték.

Az első mérési eredmény 1959-ből származik W. L. Imhof és társaitól, akik a 40–1000 keV

neutron-energia tartományban, illetve termális neutronokra 20% pontossággal megmérte a

befogási hatáskeresztmetszetet [15]. A mérés aktivációs technikával történt. Ez azt jelenti, hogy

az ismert energiájú neutron-nyalábbal felaktiválták a 7Li-et tartalmazó céltárgyat és azonosí-

tották a keletkező 840 ms felezési idejű 8Li bomlástermékeit. A 8Li β−-bomlással először 8Be-ba

bomlik, majd ez 10−11 s felezési idővel szétesik két α részecskére. A bomlástermékeket koinci-

denciában detektálva a 8Li bomlások azonosíthatók és leszámolhatók voltak.

Egy későbbi, 1989-ben elvégzett mérésben Wiescher és társai nagyobb pontossággal meg-

mérték a befogási hatáskeresztmetszetet a 25–420 keV neutron-energia tartományban, szintén

aktivációs módszerrel [16]. Az eredmények 2–3-szor kisebb hatáskeresztmetszetet mutattak,

mint amit a korábbi mérés termális neutronokra vonatkozó eredményéből az 1/v törvénnyel
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2.3. ábra. A 7Li atommag neutron-befogási hatáskeresztmetszetének korábbi mérési eredmé-
nyei [18].

extrapolálni lehetett.

1991-ben Nagai és társai, illetve 1996-ban Blackmon és társai újabb mérési eredményeket

publikáltak [4, 17]. Előbbi 30 keV-os, utóbbi 1,5–1340 keV energiájú neutronokra vonatkozott.

Mindkét mérési eredmény konzisztens volt az 1/v törvénnyel, viszont eltérő mérési technikát

alkalmaztak: a neutron befogódását követő direkt gamma fotonokat detektálták.

Ezért Heil és társai 1998-ban újra megmérték a befogási hatáskeresztmetszetet az aktivá-

ciós technikával 5 meV, illetve 54 keV neutron energiákon [18]. Az átlagosan 5 meV energiájú

neutronokat a müncheni kísérleti reaktorban állították elő. Az eredmények megerősítették a

hatáskeresztmetszet 1/v szerinti függését. A mérési eredményeket a 2.3 ábra foglalja össze.

Legutóbb 2005-ben Nagai és társai publikáltak új eredményeket a 7Li neutron-befogásáról

[19]. Ebben a megmért befogási hatáskeresztmetszeteket szét tudták választani aszerint, hogy

a befogást követően a 8Li alap vagy első gerjesztett állapotban keletkezett-e. A vizsgált neut-

ron energiák 21, 38 és 58 keV voltak. Ebben a mérésben a direkt fotonokat detektálták, hiszen

a fotonok energia szerinti analízise tette lehetővé az alap és gerjesztett állapotra vezető befo-

gódások elkülönítését. Az eredmények itt is megerősítették az összegzett hatáskeresztmetszet

1/v szerinti függését.
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2.6. A 7Li neutron-befogásának elméleti úton számolt eredmé-

nyei

A 2.5 fejezetben bemutatott közvetlen mérési eredmények mellett több elméleti számítást

is publikáltak a 7Li atommag radiatív neutron-befogási hatáskeresztmetszetének meghatáro-

zására [16, 18–27].

Az idézett számítási módszerek egyetlen kivétellel abba az általános sémába illeszthetők,

hogy először meghatározzák 7Li+n rendszer illetve a végállapoti 8Li kvantummechanikai hul-

lámfüggvényét, majd kiszámítják az elektromágneses átmenet mátrixelemét a szabad és kötött

állapotok hullámfüggvényei között, melyből a kezdeti és végállapoti spin és pályamomentum

faktorok figyelembevételével adódik a neutron-befogási folyamat hatáskeresztmetszete. Ezen

módszerek tehát alapvetően a hullámfüggvény meghatározási módja szerint térnek el egymás-

tól. Egyik (népesebb) csoportjuk a potenciálmodelleken alapuló számítások [19–21,26,27], ahol

a 7Li atommagot egy potenciállal helyettesítik (rendszerint Woods-Saxon formában, de külön-

bözőképpen paraméterezve). Ezután kiszámítják a neutron kötetlen, illetve kötött állapotainak

hullámfüggvényét a 7Li atommag potenciálterében. A potenciálmodellekben a hullámfügg-

vény meghatározása lényegében az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet megoldását jelenti az

atommagot modellező potenciál mellett, a kötetlen állapot hullámfüggvényének meghatáro-

zása pedig a szórásprobléma megoldása. A potenciálmodelleken túl, klasztermodellek segítsé-

gével is végeztek számításokat [23]. A klasztermodellekben a magreakció résztvevői egyenran-

gú részecskék (természetesen megfelelő kvantumszámokkal és tömeggel felruházva) és köztük

a magfizikában releváns kölcsönhatások hatnak, amelyet ugyancsak modell-potenciálokból

származtatnak. A klasztermodellek nehézsége, hogy a látszólag két-test problémának tűnő fel-

adat (lásd 7Li+n) nem feltétlenül tükrözi hűen a valóságot, ugyanis egyetlen atommag is lehet

szerkezetileg komplex rendszer, tehát valójában több-test problémával állunk szemben. Végül

magfizikai héjmodell számítások különböző változatainak segítségével is meghatározhatók a

kezdeti és végállapoti hullámfüggvények [24, 25].

Az egyetlen kivételt az előző bekezdésben idézett klasszikus elméleti magfizikai módsze-

rekhez képest egy friss effektív térelméleten alapuló számítás jelenti [22], ahol a 7Li+n vagy 8Li

rendszereket mint vákuum gerjesztéseket tekintik és az ezek közötti átmenetek valószínűségét

a kölcsönhatásokat leíró térelméleti Lagrange-függvényből perturbációszámítással származ-

tatják. A módszer technikailag nagyon elbonyolódik a magasabb tömegszámú (A > 7) atomma-

gok magreakcióinak leírásakor, ezért számít új eredménynek a 7Li neutron-befogási hatáske-

resztmetszetének meghatározása.

A fejezetben bemutatott elméleti számítások közös vonása, hogy mindegyik felhasznál mag-

fizikai mérési eredményeket mint bemenő paramétereket, tehát nem tekinthetők teljesen ön-
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álló, magfizikai méréseket teljességgel kiváltó technikáknak.

2.7. A mérés célja és a mérendő fizikai mennyiségek

A dolgozatban bemutatott mérés azt hivatott ellenőrizni, hogy a neutron-befogási hatáske-

resztmetszetek valóban meghatározhatók-e az inverz-folyamat, vagyis a Coulomb-disszociáció

hatáskeresztmetszetének megmérésével. Mind ez idáig egyetlen magreakció esetében ellen-

őrizték a módszert, ez pedig a 14C(n,γ)15C folyamat [28], ahol tehát Coulomb-disszociáció kí-

sérletileg megmért hatáskeresztmetszetéből számított neutron-befogási hatáskeresztmetsze-

tet [29] összevetették az ugyancsak kísérletileg megmért direkt neutron-befogási hatáskereszt-

metszettel [30]. Utóbbi eredményt 2008-ban publikálták, a két (direkt és inverz) módszert össze-

hasonlító elemzést pedig 2009-ben, tehát méréseink időpontjában (2005-ben) még egyetlen

hasonló összevetés nem történt.

Minthogy a 7Li atommag neutron-befogási hatáskeresztmetszetét több alkalommal meg-

mérték (lásd a 2.5 fejezetet), valamint elméleti számolások is megjósolták (lásd a 2.6 fejezetet),

az általunk megmért Coulomb-felhasadás és az abból elméleti megfontolással (lásd a 2.2 feje-

zetet) származtatott neutron-befogási hatáskeresztmetszetet össze tudjuk vetni korábbi ered-

ményekkel.

A 2.2 fejezetben bemutatott inverz-módszer alkalmazásához meg kell mérnünk a 8Li →
7Li + n Coulomb-felhasadási magreakció hatáskeresztmetszetét az Ed bomlási energia függ-

vényében. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden észlelt felhasadási esemény esetében meg

kell határoznunk az Ed bomlási energiát, majd leszámolni az egy-egy Ed bomlási energia csa-

tornába eső eseményeket.

A kísérleti kiértékelés legfőbb feladata tehát a 8Li → 7Li+n bomlási események teljes kine-

matikai rekonstrukciója, azaz a bejövő 8Li és a céltárgyban keletkező 7Li és n részecskék impul-

zusainak meghatározása közvetlenül a magreakció előtt, illetve után. Az impulzusok meghatá-

rozása a komplex detektor-rendszer elemeinek pontos kalibrációját igényli.

A bejövő 8Li részecske impulzusának nagyságát az aktuális radioaktív nyaláb paramétere-

iből ismerjük, irányát pedig két nyalábkövető detektor által megmért x–y koordinátákból ha-

tározhatjuk meg (lásd a 3.1 ábrát). A 8Li részecskenyalábot a három komponensű kvadrupól

mágnes-együttes fókuszálja a céltárgyra, melynek mágnes leképezését modelleznünk kell.

A bomlási folyamatban keletkező 7Li fragmentumot és neutront szét kell tudnunk válasz-

tani, amit egy ún. seprőmágnes tesz lehetővé, ami a töltött fragmentumokat eltéríti és egy

detektor-együttesbe irányítja. Azonosítanunk kell továbbá a 7Li fragmentumokat más lehetsé-

ges reakciótermékek között. Ki kell dolgoznunk egy eljárást a 7Li fragmentumok céltárgyi im-

pulzusának meghatározására a mágneses eltérítés után megmért koordinátákból. Ehhez el kell
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készítenünk az seprőmágnes mágneses terének térképét.

A neutron impulzusát a neutrondetektor mérési adataiból számítjuk ki. Az impulzus nagy-

ságát repülési idő technikával határozzuk meg; el kell tehát végeznünk a neutrondetektor pon-

tos idő-kalibrációját; a neutron repülési idejének bizonytalansága a legnagyobb járulék a reak-

ció bomlási energiájának szisztematikus hibájához. A neutron impulzusának iránya detektálási

pozíciójától függ, megkövetelve a neutrondetektor pozíció kalibrációját.

A kiértékelés második fejezete a magreakciót jellemző paraméterek származtatása és elem-

zése a résztvevő 8Li, 7Li és n részecskék megmért impulzusaiból. Kiszámítjuk a magreakció im-

pakt paraméterét, értelmezzük annak gyakoriság-eloszlását. Meghatározzuk továbbá a mag-

reakcióban fellépő bomlási energiát, ami az Ed =
√

(

E (rel.)
n +E (rel.)

7Li

)2
−

∣

∣~pn +~p7Li

∣

∣

2 −mn −m7Li

formulával származtatható a reakcióban résztvevő atommagok impulzusaiból (a formula rész-

letes levezetését lásd majd az 5.2 fejezetben).

Meg kell határoznunk a mérés hatásfokát, amely függ a Coulomb-felhasadás bomlási ener-

giájától. A hatásfok két fő járuléka az egyes detektorok mérési hatásfoka, illetve a mérési beren-

dezés geometriai átfogóképessége vagy akceptanciája. Utóbbi vizsgálata a detektorrendszer és

a reakciómechanizmus Monte Carlo szimulációját igényli.

A megmért bomlási energiák gyakoriság-eloszlásából a mérőberendezés hatásfokának is-

meretében kiszámíthatjuk a Coulomb-felhasadás gerjesztési függvényét. Ezt ólom és szén cél-

tárgyakon is elvégezzük, hogy megbecsülhessük a nukleáris járulékot a gerjesztési függvény-

ben.

A származtatott gerjesztési függvényből a részletes egyensúly elvének, illetve a virtuális fo-

ton elmélet összefüggéseinek felhasználásával származtatjuk a 8Li neutron-befogási hatáske-

resztmetszetét a neutron energiájának függvényében. Az elmélet alkalmazásához ki kell tud-

nunk számítani a virtuális fotonszámot a vizsgált magreakcióban.

Végül a mérési eredményeinkből származtatott neutron-befogási hatáskeresztmetszetet ösz-

szevetjük az irodalomban fellelhető direkt mérési eredményekkel és az elméleti jóslatokkal.



3. fejezet

A kísérlet leírása

3.1. A mérőrendszer áttekintő leírása

A kísérletünkben használt mérőrendszert a 3.1 ábra szemlélteti. Az A1900 nevű mágneses

izotóp-szétválasztó rendszerből a mérés helyszínére érkező 8Li részecskék először két CRDC 1

detektoron haladnak keresztül [35]. Ezek az ún. sodródási kamrák elvárás szerint 1 mm pon-

tossággal megmérik a részecskék áthaladási pozícióját vízszintes és függőleges irányban. A két

kétdimenziós pozíció megadja a bejövő 8Li részecske 5 fáziskoordinátáját, és csak a részecs-

ke sebességének nagysága marad ismeretlen, amelyet viszont az A1900 legutolsó mágneseinek

beállításaiból ismerünk.

A nyalábrészecskéket ezután három kvadrupol mágnes fókuszálja a céltárgyra. Közvetlenül

a céltárgy előtt található még egy vékony plasztik szcintillációs detektor, amely egy közös stop

jelet ad a repülési idő méréséhez, illetve trigger jelet szolgáltat és regisztrálja a bejövő részecs-

kék számát.

A céltárgyon keletkező fragmentumot vagy egyéb töltött részecskéket a seprőmágnes elté-

ríti, az esetlegesen keletkező neutronok pedig zavartalanul tovább repülnek a MoNA (Modular

Neutron Array) nevű neutrondetektor felé. A megfelelő impulzus–töltés aránnyal rendelkező

és megfelelő irányba induló fragmentumok a mágneses eltérítés után a fragmentum detektor-

rendszerbe jutnak, a többiek a mérés számára elvesznek.

A fragmentum detektor-rendszerben a töltött részecske sorrendben a következő detektoro-

kon halad keresztül:

• CRDC detektorok: Akárcsak a céltárgy előtti CRDC detektorok, ez a kettő is a töltött ré-

szecske kétdimenziós koordinátáját méri meg, megadva ezzel a részecske 5 fáziskoor-

dinátáját, és csak a részecske impulzusának nagyságát hagyják ismeretlenül. Méretük

1Cathode Readout Drift Chamber vagy magyarul sodródási kamra

23
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3.1. ábra. A mérőrendszer vázlata. A gyorsítóból (az ábrán balról) érkező 8Li nyalábrészecskék
pozícióját és haladási irányát a két nyalábkövető CRDC mérte. A közvetlenül a céltárgy előtt el-
helyezett időzítő szcintillátor szolgáltatta a start jelet a neutronok repülési idejének méréséhez.
A 0◦ körüli neutronokat a MoNA neutron detektor detektálta [31, 32]. A töltött 7Li fragmentu-
mokat egy seprőmágnes irányította a 43◦-kal elforgatott tengelyű fragmentum detektorba, ahol
a részecskék koordinátáit, repülési idejét, fajlagos energiaveszteségét és teljes energiáját a frag-
mentum detektor két CRDC detektora (x, y), a vékony (t , dE), és a vastag (E) szcintillátorok
mérték meg. A felhasadást nem szenvedett 8Li részecskéket az ábrán akadályként jelölt árnyé-
koló lemez fogta fel a fragmentum detektor bejáratánál [33, 34].

30×30 cm, elvárt felbontásuk pedig 1 mm mind vízszintes, mind függőleges irányban.

• vékony szcintillátor: Ez egy plasztik szcintillációs detektor. Szerepe egyrészt a fragmen-

tum trigger generálása, azaz egy fragmentum beérkezésének hírül adása a detektor-rend-

szerbe. Másrészt megméri a részecske fajlagos energiaveszteségét, amelynek a részecske-

azonosításban lesz szerepe.

• vastag szcintillátor: Szintén plasztik szcintillátor, amely kellően vastag ahhoz, hogy meg-

állítsa a legkisebb rendszámú atommagokat is, egészen 100 MeV/nukleon energiáig. Fel-

adata a fragmentumok teljes energiájának megmérése, amely szintén a részecske-azono-

sításnál lesz majd fontos.

A MoNA neutrondetektor a céltárgytól 817 cm-re helyezkedik el; ez a kb. 3 m3 térfogatú

detektor a 69,5 MeV energiájú neutronokat 70% hatásfokkal detektálja. Feladata a neutronok

impulzusának megmérése a repülési idő technikával. Ehhez általában 1–2 ns pontossággal kell

megmérni a neutron detektálási idejét és vízszintesen kb. 7 cm, függőlegesen 10 cm felbontás-

sal a becsapódás helyét.

A fentebb említett detektorok pontos adatai a 3.3 fejezetben szerepelnek.
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3.2. ábra. A NSCL intézet ritka izotópokat előállító berendezése. A berendezésben a ritka izotó-
pok magasabb tömegszámú stabil, természetben megtalálható izotópok atomjaiból származ-
nak. Az atomok gázát a SC-ECR (Superconducting Coil Electron Cyclotron Resonance) vagy
RT-ECR (Room Temperature ECR) ionizátorokkal néhány vegyértékig ionizálják, a K500-as cik-
lotronban előgyorsítják, majd teljesen ionizálják az ionizáló fólián, és a nagyobb teljesítményű
K1200-as ciklotronnal (a végső nyaláb egy nukleonjára eső energiájánál valamivel magasabb
nukleononkénti energiára) gyorsítják. Ezt a ún. elsődleges nyalábot egy vékony, ún. produkci-
ós (gyakran Be) céltárgynak ütköztetik, ahol a nyalábi és céltárgyi atommagok ütközései révén
többféle atommag-töredék (fragmentum) keletkezik. A fragmentumok közül azután az A1900
mágneses izotóp-szétválasztó rendszer segítségével kiszűrik a kívánt izotópot, amely nyaláb
formájában a kísérlet helyszínére jut [35].

3.2. A 8Li nyaláb

Ez az alfejezet a 8Li nyalábot mutatja be: forrását, keletkezésének mechanizmusát, tisztí-

tását és útját a kísérlet helyszínéig. Mindezen folyamatok végigkövetéséhez a 3.2 ábra nyújt

segítséget.

3.2.1. A szekunder 8Li nyaláb előállítása

A mérésben használt 69,5 MeV/nukleon energiájú 8Li nyalábot a következő módon állítot-

ták elő a laboratóriumban. A 3.2 ábrán látható SC-ECR (Superconducting Coil Electron Cyclot-

ron Resonance) ionforrásban természetes oxigén gáz atomjait nagy hatásfokkal három vegyér-

tékig ionizálták és az 18O3+ ionokat a K500-as ciklotronnal 10,91 MeV/nukleon energiára gyor-

sították. Ezt az előgyorsított ionnyalábot egy vékony ionizáló fólián vezették keresztül, ahol az

oxigénionok maradék öt elektronjukat is elveszítették. A 18O8+ teljesen ionizált, azaz 18O izo-
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tóp nyalábot ezután a K1200-as ciklotron gyorsította tovább 120 MeV/nukleon energiára2. Az

így előállt intenzív ún. primer nyalábot egy 2350 mg/cm2 vastagságú Be céltárgynak ütköztet-

ték, amelyet produkciós céltárgynak nevezünk. Ilyen nagy nyalábenergián sokféle magreakció

lejátszódhat az 18O nyalábrészecskék és a Be atommagok között. A rugalmas ütközésen kívül

történhet Coulomb-felhasadás vagy maghasadás, de a legvalószínűbb folyamat az ún. lövedék-

típusú fragmentáció, melynek során a 18O atommagok néhány nukleont elveszítenek vagy egy-

szerűen darabjaikra hullanak, de nukleononkénti mozgási energiájukat közelítőleg megtartva

repülnek tovább [36]. A nagy valószínűségű fragmentáció révén az 18O-nál könnyebb, kötött

atommagok szinte teljes spektruma megjelenik az ún. szekunder részecskenyalábban. Minél

vastagabb a Be fólia, annál gazdagabb a szekunder nyaláb, viszont az impulzuseloszlása is jóval

kiterjedtebb. Ezért egy-egy izotóp adott impulzus-tartományba eső képviselőinek gyakorisága

(sűrűsége) nem feltétlenül lesz nagyobb, ha vastagabb Be fóliát alkalmaznak.

A mágneses izotóp-szétválasztó rendszer (vagy röviden részecskeszeparátor) feladata, hogy

a mérésben vizsgálandó 8Li részecskéket megtisztítsa a szekunder nyaláb egyéb összetevőitől.

Ennek működési elvét a következő alfejezetben részletezzük.

3.2.2. Az A1900 részecskeszeparátor

A szekunder nyalábból a 3.2 ábrán látható A1900 jelű mágneses izotóp-szétválasztó rend-

szer szűri ki a 8Li részecskéket. A berendezés négy erős (1 T-nál nagyobb indukciójú) dipól-

mágnest alkalmaz, amelyek az eltérő impulzus-töltés aránnyal rendelkező részecskéket más-

más pályára terelik, és azok egyszerűen geometriai alapon elkülöníthetők. A nyaláb mentén

haladva az első két dipól-mágnesben az elektromágneses indukció nagysága 1,12 T, a másik

kettőben 1,07 T volt a kísérletben. A két mágnes-pár között helyezték a nyaláb útjába az ún.

szeparációs rést, amely tehát egy közel azonos impulzus–töltés aránnyal (azaz azonos mágne-

ses tér–pályasugár szorzattal) rendelkező izotópcsoport választ ki a sok-sok nyalábrészecske

közül.

A megközelítőleg azonos impulzus-töltés aránnyal rendelkező részecskék elkülönítésében

az első két dipól mágnes után elhelyezett 825 mg/cm2 vastagságú alumínium ék segít. Ezen

a vékony fémlemezen áthaladva ugyanis a közel azonos impulzus–töltés arányú, de különbö-

ző töltésű részecskék a Bethe-Bloch formula szerint töltés–sebesség arányuk négyzetével ará-

nyos nagyságú energiát veszítenek, ezért más-más mértékben változik meg impulzus–töltés

arányuk [37]. A részecskék eltérő impulzusa ugyanis döntően az eltérő tömegből, sőt az eltérő

2Itt érhető tetten a Coupled Cyclotron Facility alapgondolata: a vékony fólián a már felgyorsított oxigénionok
könnyen elvesztik összes elektronjukat, ezzel szemben, ha teljesen ionizált oxigént kellett volna kinyerni az ionfor-
rásból a csak 3+ mértékben ionizált helyett, akkor ott nagyobb lett volna a részecske-veszteség. Így lehet előállítani
nagy intenzitású radioaktív részecske-nyalábot.
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tömegszámból adódik, a nukleononkénti energia (és ezzel a sebesség is) ugyanakkor megköze-

lítőleg azonos a részecskék körében.

Az ék másik fontos szerepe az azonos típusú részecskék impulzus-eloszlásának szűkítése.

Az éket ugyanis úgy formálják és helyezik el, hogy a nagyobb impulzusú részecskék hosszabb

utat tesznek meg benne, és ennek megfelelően több energiát veszítenek. Ezzel érvényét ve-

szíti a Liouville-tétel megszorítása, amely szerint a részecskék által betöltött fázistérfogat nem

csökkenthető az energia megváltoztatása nélkül, azaz nem csökkenthető a fázistérfogat olyan

nyaláboptikai elemekkel, mint például az A1900 részecskeszeparátor dipól mágnesei.

Az A1900 részecske-szeparátor működése jól szimulálható a LISE++ programcsomaggal [38].

Ennek használatával megjósolható, hogy a 3.2 ábrán látható berendezés-együttes adott beállí-

tása mellett milyen intenzitású, tisztaságú és impulzuseloszlású nyaláb nyerhető a 8Li izotóp-

ból.

A kísérletben a 8Li nyaláb energiája 69,5 MeV/nukleon, intenzitása 150 000 részecske/s volt.

A nyalábenergia eloszlása téglalap alakú volt, 1,8 MeV/nukleon FWHM szélességgel.

3.2.3. A céltárgyi kamra

A kísérletben alkalmazott ólom céltárgy, illetve a lehetséges céltárgyakat váltogató létra-

szerkezet az ún. céltárgyi kamrában találhatók. A céltárgyi kamrában (a nyaláb mentén halad-

va) közvetlenül a céltárgy előtt foglal még helyet a már említett start szcintillátor. Ez a 256 µm

(26,4 mg/cm2 vastagságú, BC-400 típusú plasztik szcintillátorból készült detektor a 8Li nyaláb-

részecskék céltárgyra érkezését jelzi. A fényjelet egyetlen fotoelektron-sokszorozó észleli, en-

nek időjele segítségével lehet megmérni a neutronok repülési idejét a neutrondetektorig.

A céltárgyi létrán négy különböző állás van: Lehet üres, ekkor a létra vázától eltekintve a

nyalábrészecskék zavartalanul repülnek keresztül a céltárgy helyén. Lehet kollimátor, amely

egy 1 mm vastag rézlemez egy kis, 1 mm átmérőjű lyukkal a közepén, a nyaláb tengelye mentén.

A kollimátor a kísérletben két célt szolgál: egyrészt a neutrondetektor idő-kalibrációjához gene-

rál nagy számú prompt gamma fotont, másrészt a mágnesbe a lyukon keresztül szűk fázistér-

tartományban belépő nyalábrészecskék pályájának vizsgálata a fragmentumok impulzus-re-

konstrukciójának kalibrációjában segít.

A Coulomb-felhasadás mérése két céltárggyal történt. Egyrészt egy 56,7 mg/cm2 sűrűségű

ólom céltárgyon, amelyen az ólom magas rendszáma miatt nagy Coulomb-felhasadási hatás-

keresztmetszet várható. A nukleáris felhasadási járulék meghatározásához pedig egy 28,8 mg/cm2

vastagságú szén céltárgy állt rendelkezésre. Az ólom céltárgyban a 8Li nyaláb 2,3 MeV, a szén

céltárgyban 2.2 MeV energiát veszített.
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3.3. ábra. A seprőmágnes elhelyezkedése. A tervrajz az NSCL laboratórium dokumentumtárá-
ból származik.

3.2.4. A seprőmágnes

A seprőmágnes feladata egyrészt az, hogy elválassza a fragmentumokat a neutronoktól a

céltárgy után. Másrészt lehetővé teszi a fragmentum keletkezési impulzusának rekonstrukció-

ját.

A mágnes a Floridai Állami Egyetem (FSU) National High Magnetic Field Laboratory inté-

zetében készült [39]. Szupravezető tekercsei nióbium–titán ötvözetből készültek és maximáli-

san 4 T erősségű mágneses indukciót képesek előállítani. Ez a mágneses tér elegendő ahhoz,

hogy átlagosan 43◦-ban térítse el a legfeljebb 100 MeV/nukleon fragmentumokat, illeszkedve a

fragmentum detektor 3.3. ábrán látható helyzetéhez. A MoNA neutrondetektor felé tartó neut-

ronoknak a mágnespofák közötti 14 cm magas nyílásban egy 6,5 mm vastag alumínium falon

kell áthaladniuk, amely a céltárgynál keletkező neutronoknak átlagosan 4%-át szórja meg. Két

rézből készült tekercs kapcsolódik még alul és felül a mágnesekhez. Ezek már nem szuprave-

zető mágnesek, feladatuk az úgynevezett perem tér (fringe field) mérséklése a mágnesen kívül,

amely tér a közeli detektorok működését befolyásolhatná.



3. FEJEZET. A KÍSÉRLET LEÍRÁSA 29

3.4. ábra. A CRDC detektor működése.

3.3. A mérőberendezések

3.3.1. A nyalábkövető detektorok

A töltött részecskék nyomkövetését a katód kiolvasású sodródási kamrák (CRDC) tették le-

hetővé. Működési elvük a következő: A detektoron áthaladt töltött részecskék egy kis foltban

ionizálják a töltőgázt. Ez a töltés-folt a detektor alsó részén végighúzódó anód huzal és a de-

tektor tetején lévő elektróda által keltett elektrosztatikus térben az anód felé sodródik. Az anód

felett elhelyezett Frisch-rács javítja az elektrosztatikus tér homogenitását. A 140 Torr nyomású,

20% izo-bután (C4H10) és 80% szén-tetrafluorid (CF4) összetételű töltőgázban a komponensek

aránya úgy lett megválasztva, hogy a 750 V-os anódfeszültség mellett a töltések közel állandó

sebességgel sodródjanak az anódhoz. Az anód töltés-eloszlása megváltozik a beérkező ionok

hatására és ez elektromos megosztással megváltoztatja a közvetlenül alatta elhelyezkedő 64 kis

darabból álló katódelektróda-sor elemeinek töltését az érintett területen. A katód elektróda-

sor töltéseloszlását és annak időfüggését olvassa le az elektronika, és ebből becsülhető meg

a részecske-becsapódás helyének vízszintes koordinátája. Az 3.4. ábra illusztrálja a mérőbe-

rendezés működését. Megjegyzendő, hogy a konstrukció révén több elektróda töltése is mér-

hetően megváltozik a becsapódás környezetében, ezért a feszültség-eloszlás kiértékelésével a

becsapódási pozíció jóval pontosabban megadható, mint egy elektróda szélessége. A részecske

függőleges áthaladási koordinátáját a sodródási időből határozhatjuk meg, melyet az anódjel

és egy, a detektor mögött elhelyezett szcintillációs detektor jele között mérhetünk.
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A céltárgy előtti, a 3.1 ábrán látható nyalábkövető (vagy tracking) CRDC detektorok (TCRDC

a továbbiakban) [40] egymástól 2.76 méter távolságra helyezkedtek el. Felületük 15 x 15 cm, az

elektródáik száma pedig 64 volt.

3.3.2. A fragmentum detektor rendszer

A seprőmágnes által eltérített fragmentumok fáziskoordinátáit, fajlagos energiaveszteségét

és teljes energiáját egy detektor-együttes méri, melynek elemeit fragmentum detektornak hí-

vunk a továbbiakban [41].

Az árnyékoló lemez

Helyes mágneses térerősség beállítás esetén a seprőmágnes a 69,5 MeV/nukleon energiájú
7Li részecskéket éppen 43◦-kal, azaz a fragmentum detektor tengelyével párhuzamos pályára

téríti. Minthogy azonban a 8Li nyaláb intenzitása 150 000 részecske/s és a fragmentum detektor

adatfeldolgozó sebessége 10 000 esemény/s, ezért lehetőség szerint teljesen ki kell zárnunk a fel

nem hasadt nyalábrészecskéket a fragmentum detektorból. Ezt a célt szolgálja a rézből készült

ún. árnyékoló lemez, amely kitakarja a fragmentum detektor bejárátánál a nagy impulzusú ol-

dalon az oda érkezett részecskéket. A 7Li részecskék nyalábja a kísérletben ≈0,3 részecske/s

volt. Utóbbi értékből láthatjuk, hogy ha a fragmentum detektor képes is volna megbirkózni jó-

val nagyobb intenzitású esemény-sereggel, a 8Li részecskék akkor is számottevő véletlen koin-

cidencia eseményt produkálnának a milliószor kisebb intenzitású 7Li részecskék mellett, ezért

az árnyékoló lemez használata mindenképpen indokolt.

A FPCRDC detektorok

Az FPCRDC detektorok csak méretükben és a katód elektródák számában térnek el a 3.3.1.

fejezetben bemutatott TCRDC detektoroktól. A fragmentum-detektor CRDC detektorainak (a

továbbiakban FPCRDC) mérési felülete 30 x 30 cm, vastagsága 8,6 cm, a katód elektródák száma

pedig 128.

Az ionizációs kamra

A fragmentum-detektorban a 7Li részecskék a CRDC-k után az ionizációs kamrán haladnak

keresztül, amely a részecskék azonosításához szükséges egységnyi út alatti energiaveszteséget

méri meg. A kamra töltőgáza 100 Torr nyomású P10 jelzésű, 90%-ban argon, 10%-ban metán

összetételű keverék. A gázban keletkező töltések sodródását 600 V-os anódfeszültség váltja ki,

és a detektor alján 16 elektródán kerülnek begyűjtésre. Az ionizációs kamrát a mi mérésünkben
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3.5. ábra. A fragmentum detektor szcintillátorainak felépítése.

szereplő 7Li fragmentumnál magasabb rendszámú részecskék detektálására tervezték, ezért

adatait csak a többi detektor kalibrációja, illetve ellenőrzése során használtuk fel. A fajlagos

energiaveszteség megmérésére az ionizációs kamrát követő vékony szcintillátor szolgált. A de-

tektor detektálási felülete 40 x 40 cm, vastagsága 53 cm.

A vékony és a vastag szcintillátor

A fragmentum-detektor utolsó két detektora, melyekkel a fragmentum kölcsönhat, a vé-

kony és a vastag szcintillátor. Mindkettő anyaga a BC-404 jelzésű szerves plasztik szcintillátor,

kölcsönhatási felületük egyaránt 50 x 50 cm. A felvillanásokat a detektorok négy sarkában elhe-

lyezett fotoelektron-sokszorozók észlelik (3.5. ábra).

A vékony szcintillátor 5 mm vastag, és az egységnyi út alatti energiaveszteséget méri a ré-

szecskeazonosításhoz, akárcsak az ionizációs kamra. Emellett a vékony szcintillátor a fragmen-

tum oldali trigger képzésének és a repülési idő meghatározásának főszereplője, amennyiben az

ábrán bal felső fotoelektron-sokszorozó időjele jelzi a fragmentum detektálását a fragmentum-

detektorban és egyúttal a neutrondetektoron kívül minden kísérletbeli TDC indító jele.

A vastag szcintillátor 15 cm-es vastagságával megállítja3 a nyalábot a gyorsító energiatarto-

3A LISE++ program eredményei szerint a 69,5 MeV/nukleon energiájú 7Li fragmentumok hatótávolsága 3,1 cm
a BC-404 plasztik szcintillátor anyagban.
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mányában minden elképzelhető fragmentum esetében, tehát alkalmas a részecske teljes kine-

tikus energiájának megmérésére.

3.3.3. A MoNA neutrondetektor

A detektor felépítése

A Modular Neutron Array (MoNA) nevű detektor szolgált a magreakcióban keletkezett neut-

ronok detektálására [31,32]. A detektor 144 darab BC-408 jelzésű plasztik szcintillátorból álló, 2

m hosszú és 10 x 10 cm keresztmetszetű rúdból épült fel. A rudak a 3.6. és a 3.7. ábrákon látható

módon 16 vízszintes és 9 függőleges rétegben helyezkedtek el. A detektor rudak végein egy-egy

fotoelektron-sokszorozó figyelte a felvillanásokat. A világ magfizikai laboratóriumaiban csak

néhány ilyen nagy térfogatú és ebből adódóan nagy hatásfokú neutrondetektor létezik. A kö-

zel 3 m3-nyi szcintillációs térfogattal viszont együtt jár a komplex felépítés és adatszerkezet,

valamint nagyszámú háttérbeütés is. Továbbá, a BC-408-as szcintillátor esetében jelenleg nem

létezik eljárás a neutron és gamma részecskék beütéseinek elkülönítésére, eltérően a szokásos

folyadék (pl. NE-213) szcintillátoroktól. A mi kísérletünkben fontos volt a neutron–fragmentum

koincidenciák azonosítása és a neutron impulzusának pontos megmérése. Ez a detektor tehát

kardinális pontja volt a mérésnek, ezért részletesen bemutatom annak működését. A neutron-

detektor a bejövő 8Li nyaláb irányában, a céltárgytól 8,227 m távolságra helyezkedett el.

A neutrondetektorral közös logikai egységbe tartozik még a céltárgy előtti vékony (BC-404

anyagú és 256 µm vastagságú) időzítő szcintillátor, amely a közös megállító jelet szolgáltatta

az összes neutrondetektor-rúd mindkét oldali fotoelektron-sokszorozójának TDC-jéhez. Ezt a

detektort céltárgyi szcintillátornak fogjuk hívni a továbbiakban.

A MoNA detektor működési elve a következő: A beérkező neutron megüt egy protont vagy
12C atommagot valamelyik detektorrúd szcintillátorában. A töltött proton ionizáció révén né-

hány cm-en leadja mozgási energiáját a környező molekuláknak4, melyek relaxációjuk során

látható fényt bocsátanak ki. A fény ezután minden irányban szétterjed a számára átlátszó szcin-

tillációs anyagban, de a nagy elnyelőképességű fekete burkoló fólia miatt csak a detektor vége

felé meghatározott térszögben elindult fotonok tudnak teljes visszaverődések révén eljutni a

fotoelektron-sokszorozókba (3.8. ábra), illetve a fény nem juthat át egyik detektorrúdból a má-

sikba. Jelölje tbal, illetve tjobb azt a két fizikai időtartamot, amely a neutron céltárgybeli keletke-

zésétől a felvillanás megérkezéséig tart a bal, illetve jobb oldali fotoelektron-sokszorozónál. A

tbal + tjobb összeg a neutron rúdbeli becsapódási helyének a rúd középpontjától mért távolsá-

gától független érték lesz, amely érték éppen a fénynek a detektor teljes, 2 m-es hosszúságának

4Egy centrális ütközéssel meglökött 69,5 MeV energiájú proton hatótávolsága 3,9 cm, egy 5 MeV energiájú pro-
ton hatótávolsága 0,34 cm a BC-408-as szcintillátor anyagban.
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3.6. ábra. A MoNA neutrondetektor szerkezeti felépítése. A detektor 9 oszlopban és 16 sorban
összesen 144 szcintillációs rudat foglal magában, melyek egyenként 2 m hosszúak és 10 cm× 10
cm keresztmetszetűek voltak, azaz a neutrondetektor teljes térfogata 2 m× 1,6 m× 0,9 m volt. A
detektorrudak két oldalán egy-egy fotoelektron-sokszorozó figyelte a plasztik szcintillátorban
a becsapódó neutronok nyomán keletkezett felvillanásokat.

3.7. ábra. Fénykép a MoNA neutrondetektorról a céltárgy felől. A detektor mögött találhatók a
mérés legfőbb elektronikai és adatrögzítő berendezései.
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megtételéig szükséges idejével lesz hosszabb, mint a neutron repülési idejének kétszerese a

kölcsönhatási pontig. A tbal− tjobb különbség viszont arányos a neutron becsapódási helyével a

detektor hosszában. A fotoelektron-sokszorozók által érzékelt Qbal, illetve Qjobb fényhozamok

pedig arányosak a detektor végéhez eljutott fény intenzitásával, amely a neutron által leadott

energiától és a fényterjedés úthosszától függ. A fény intenzitásának a rúd mentén történő ex-

ponenciális lecsengését feltételezve a szcintillátorban a fényhozamok
√

QbalQjobb mértani kö-

zépértéke már független lesz a kölcsönhatás helyétől és csak a proton detektorrúdban leadott

energiájának függvénye lesz.

3.8. ábra. A fény begyűjtésének folyamata a szcintillátor rudakban. A becsapódó neutron által
meglökött proton ionizáció révén fényt kelt a plasztik szcintillációs anyagban. A szcintilláci-
ós anyag sajátosságai miatt a keletkezett fény nagyon kis valószínűséggel nyelődik el újra az
anyagban, ezért a fény vagy egyenesen a rudak végei felé halad, vagy a szcintillációs közeg hatá-
rán többszörös teljes visszaverődést szenvedve halad előre a detektorrúdban. A detektorrudat
határoló fekete bevonat megakadályozza, hogy a fény átjusson más detektorrudakba, továbbá
kizárja az egyéb visszaverődéseket a közegen kívülről.

Mint korábban említettük, a neutrondetektorral a neutron keletkezési impulzusát fogjuk

megmérni. Az impulzus nagyságát a repülési időből, irányát pedig a detektálás pozíciójából

kaphatjuk meg. A pozíciót a rúd hosszában tehát a tbal − tjobb időkülönbségből kaphatjuk meg,

a többi koordinátát pedig a detektáló detektor rúd elhelyezkedése adja. A fényhozam ismeretét

a háttérbeütések kiszűrésére használjuk.

3.4. Elektronika

3.4.1. A jelek begyűjtése

A CRDC detektorokon kívül csak szcintillációs detektorok szerepeltek a mérésben. A frag-

mentum CDRC detektorok 128, illetve a nyalábkövető CRDC detektorok 64 elektródájának és

az anódszál töltésadatait 40 MHz-es gyakoriságú 512 mintavétellel egy, a Brookhaven Natio-

nal Laboratory Star kísérletében kifejlesztett Front-End Electronics (FEE) elektronikai egység

olvasta ki egy erre vonatkozó elektronikus jel mint utasítás hatására. A töltésadatok ezután egy

JTEC XLM72 típusú VME logikai egység memóriájába kerültek, és itt vártak a számítógépes ki-
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olvasásra. Csak azoknak a töltés-mintavételeknek az adatai kerülnek kiírásra, ahol az összes

töltés csatornaszámban mérve nagyobb 0-nál. Egy tipikus nyers mérési eredményt láthatunk

a 3.9. ábrán az egyik FPCRDC detektorból.

3.9. ábra. Egy tipikus nyers mérési adathalmaz az egyik FPCRDC detektorból. A kétdimenzi-
ós hisztogram színkódja az elektródák csatornaszámban mért töltését mutatja, ahogy a 10 bit
felbontású ADC megmérte. A vízszintes tengelyen a 40 MHz gyakoriságú mintavételeket, a füg-
gőlegesen pedig a detektor 128 katód elektródáit tüntettük fel. Csak a nullától különböző töltést
tartalmazó és legfeljebb 12 egymást követő mintavétel adatai kerülnek kiírásra.

A CRDC detektorok anódjele először egy Constant Fraction Discriminator (CFD) nevű elekt-

ronikai egységen halad keresztül, majd hosszú (kábeles) késleltetés után megállítja saját TDC

csatornáját. Minden időmérésre szánt fizikai jel először egy ilyen CFD-be jut, amely logikai je-

let képez belőle. Az egység annyit tesz, hogy a bemenő jelet késleltetve kivonja saját magából és

a különbség előjelváltásának helyén kiad egy logikai impulzus jelet. Ez a művelet a bemenő jel

amplitúdójától független választ eredményez, de természetesen csak akkor, ha a kisebb vagy

nagyobb amplitúdó nem jár együtt a jelalak megváltozásával.

A szcintillációs detektorok esetében a fotoelektron-sokszorozók két fizikai jelet szolgáltat-

nak. A dinóda jelét szokás használni az idő mérésére, az anód jele pedig a fényhozamot hor-

dozza. Az anódjel a fentebbiekhez hasonlóan először egy CFD-be jut, majd a logikai jel elindít

vagy megállít egy TDC-t. A CFD jele itt azonban egy másik funkciót is betölt: ez nyitja ki a QDC

egységek kapuját, amely azután felintegrálja a dinóda jelét.

A neutrondetektor esetében a mérési adatok a 144 detektor rudat két oldalról figyelő, össze-

sen 288 darab fotoelektron-sokszorozótól származnak. Egy-egy fotoelektron-sokszorozó egy
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idő és egy fényhozam mérésre alkalmas jelet szolgáltat; előbbi a CFD-n keresztül a TDC-be,

utóbbi a QDC-be jut. A TDC egy óra, amely két jel között eltelt idővel arányos, 0 és 4095 kö-

zötti egész számot adhat eredményül, a QDC pedig a jel amplitúdóját konvertálja ugyancsak

0 és 4095 közötti egész számmá. Ezekre az egész számokra a továbbiakban csatornaszámként

fogunk hivatkozni. A TDC óráját fizikailag a fotoelektron-sokszorozó indítja el, és a céltárgyi

szcintillátor állítja meg. A megállító jelet nyaláb nélküli, például kozmikus müonokkal végzett

mérések során az első beütést észlelt fotoelektron-sokszorozó késleltetett jele adja. Az adat-

fájlba tehát 288 darab fotoelektron-sokszorozó közül a beütést észleltek sorszáma, illetve az

ezekhez kapcsolódó TDC-k és QDC-k csatornaszámai kerülnek.

3.4.2. A logikai egység működése és az adatkiolvasás

A 8Li → 7Li+n magreakció néhány femtoszekundum alatt bekövetkezik a céltárgyban, majd

az egyszerre keletkező fragmentum és neutron a sebességtől és a detektorok távolságától füg-

gően néhány 100 ns-on belül megérkezik a detektorokhoz. A fragmentum és neutron oldali

detektorok nagyszámú beütése között meg kell tehát találnunk a koincidenciákat, azaz azo-

kat a beütés párokat, amelyek egy rövid időintervallumon belül egyszerre következtek be, tehát

nagy valószínűséggel fizikailag összetartoznak. Az ilyen koincidencia eseményeket megtalálá-

sához és rögzítéséhez össze kell hangolnunk a neutrondetektor és a fragmentum detektorok

működését. A detektorokat összekötő kábelek és a logikai döntéseket meghozó berendezések

sematikus rajzát a 3.10. ábrán láthatjuk.

A 3.10. ábra jobb szélén látható ún. másodlagos logikai egység feladata eldönteni, hogy egy

fizikai esemény vagy események együttese érdemes-e arra, hogy a számítógép kiolvassa és eltá-

rolja. Ez a logikai kapcsolás a neutrondetektor közelében elhelyezett XLM72 típusú VME modul

FPGA logikai egységében működik. Az FPGA (Field Programmable Gate Array) egy térvezérlé-

sű, azaz szoftveresen változtatható logikai kapcsolás. A másodlagos logikai egység akkor lép

működésbe, ha a neutrondetektor legalább egy fotoelektron-sokszorozója jelet ad, és ez a jel

kielégíti az ún. elsődleges logikai egység által támasztott követelményeket.

A neutrondetektornál a CFD jele egyrészt elindít egy TDC-t, másrészt a 3.11. ábrán részle-

tezett elsődleges logikai egységbe jut. Egyetlen ilyen egységbe futnak be a CFD jelek egy teljes

függőleges detektor réteg 16 rúdjának 32 fotoelektron-sokszorozójából. Az elsődleges logikai

egység szintén egy JTEC XLM72 típusú VME modul FPGA chipjében működik és feladata a

jelek megszámlálása, valamint annak ellenőrzése, hogy teljesítik-e a feltételben előírtakat. A
7Li+n koincidencia méréseknél előírjuk például, hogy csak akkor regisztráljunk eseményt, ha

legalább egy detektor rúdnál mindkét oldali fotoelektron-sokszorozónak volt jele. A kalibráció-

hoz vizsgált kozmikus müonok detektálásakor pedig előírjuk, hogy csak a rétegenként legalább

három rudat megszólaltató eseményeket rögzítsük. Ha a feltételek teljesültek, akkor a logikai
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3.10. ábra. Logikai kapcsolás a koincidencia mérésekhez.

egység egyrészt kiad egy közös kapujelet a 32 csatornás QDC egységnek, másrészt jelez a má-

sodlagos logikai egységnek.

A neutrondetektorhoz tartozó TDC-ken kívül minden más TDC indítójele a vékony (dE)

szcintillátor bal felső fotoelektron-sokszorozójának jeléből származik, amely előbb egy CFD-n

keresztül a másodlagos logikai egységbe jut, és ha a logikai egység az esemény rögzítése mellett

dönt, akkor elindítja a TDC-ket. A közös indítójelnek a 3.10. ábrán láthatóan hosszú utat kell

megtennie a MoNA detektor közelében működő másodlagos logikai egységig, ezért a detekto-

rok saját megállító jelét hosszan kell késleltetni.

A kábelek és egyéb mesterséges időkésleltetések úgy vannak összehangolva, hogy neutron

detektálásáról a másodlagos logikai egységbe jutó jelzést követően a fragmentum detektor vé-

kony szcintillátorának bal felső fotoelektron-sokszorozója legfeljebb 300 ns-on belül jelet kell,

hogy adjon (a 3.10. ábrán az A kábelen keresztül) egy fragmentum beérkeztéről ahhoz, hogy

a másodlagos logikai egység koincidenciaként azonosítsa az eseményt, majd (a D kábelen ke-

resztül) elindítsa a fragmentum oldali TDC-ket, (a B kábellel) meggátolja a további események

begyűjtését a fragmentum oldali detektorokon, végül pedig elindítsa az adatok felírását a szá-

mítógépre. A neutrondetektor minden TDC-jét a céltárgyi szcintillátorról származó CFD jel ál-

lítja meg (az E kábelen keresztül). Végül, ha 300 ns-on belül nem teljesült az előírt (neutron

+ fragmentum) koincidencia feltétel, akkor a másodlagos logika minden TDC és QDC egység

számára kiadja a gyors törlési (fast clear) parancsot, amely a fragmentum detektorokhoz a 3.10.
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3.11. ábra. Az elsődleges logikai egység működése a neutrondetektorban.

ábrán látható C kábelen jut el.

Egy koincidencia esemény rögzítése a fizikai időskáláktól, a mesterséges időkésleltetésektől

és a logikai egységek működési sebessége által meghatározva legfeljebb 800 ns-ot vesz igénybe.

3.5. A mérésben rögzített adatfájlok

A több napig tartó mérés közben összesen 69 adatfájlt rögzítettünk. Az adatfájlokat és az

azokhoz tartozó méréseket a 3.1. táblázat foglalja össze. A MoNA detektor kalibrációjához kap-

csolódó adatfájlok esetében csak a MoNA detektor jele volt szükséges az adatok kiírásához,

míg a fragmentum oldali detektorok kalibrációja közben csak ez utóbbiak jele volt feltétele az

események rögzítésének. A neutron detektor pozíció és időkalibrációjához kapcsolódó, koz-

mikus müonokat vizsgáló mérések önmagukban több napig tartottak, de ez nem fogyasztotta

az értékes nyaláb-időt, azaz azt az időtartamot, amikor a gyorsító kifejezetten a mi mérésünk

számára szolgáltatta a 69,5 MeV energiájú 8Li részecskenyalábot. A nyaláb-időből nyilván az

ólom céltárgyon végzett (fragmentum + neutron) koincidencia méréseknek szenteltük a leg-

több időt, kevesebbet a szén céltárgyas de ugyancsak koincidencia méréseknek, amelyek a
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Coulomb-felhasadások 5.4 alfejezetben részletezendő nukleáris járulékának megbecsléséhez

voltak szükségesek. A koincidencia feltételt megtartva néhány céltárgy nélkül adatfájlt is rögzí-

tettünk, hogy ellenőrizni tudjuk a háttérbeütések gyakoriságát.

fáj-
lok
szá-
ma

ese-
mé-
nyek

idő
(óra:
perc)

nyaláb trigger
feltétel

céltárgy mérési információ

2 1,4 M 10:00 nincs MoNA nincs MoNA energiakalibráció 88Y és
228Th gamma forrásokkal

10 7,9 M 88:10 nincs MoNA nincs MoNA kozmikus müon kalibráció;
valamelyik függőleges detektorré-
tegben legalább 3 rúdnak kellett
beütést detektálnia 300 ns-on be-
lül az esemény rögzítéséhez; az el-
ső beütés késleltetett jele volt a
TDC-k megállító jele

2 202 k 0:24 8Li MoNA vastag
réz

MoNA időkalibrációs mérés;
prompt gamma beütések a vastag
réz céltárgyból

10 648 k 1:57 8Li FP nincs A seprőmágnes erősségnek és a
nyalábot kitakaró akadálynak be-
állítása

13 3,7 M 3:00 8Li FP nincs CRDC detektorok kalibrációja
maszkokkal

22 1,1 M 21:31 8Li MoNA &
FP

ólom A Coulomb-felhasadás hatáske-
resztmetszetének mérése

7 277 k 7:33 8Li MoNA &
FP

szén Coulomb-felhasadás mérése a
nukleáris járulék becsléséhez

5 181 k 3:48 8Li MoNA &
FP

nincs A Coulomb-felhasadás háttérese-
ményeinek megbecslése

3.1. táblázat. A mérésben rögzített eseményfájlok összefoglaló táblázata. A trigger feltételek
oszlopban MoNA azt jelenti, hogy az események kiolvasásának feltétele csak a neutrondetektor
jele volt, hasonlóan FP azt jelenti, hogy csak fragmentum detektor jele volt feltétel. A MoNA &
FP trigger feltétel a (fragmentum + neutron) koincidencia eseményeket jelenti.



4. fejezet

Adatkiértékelés

4.1. Eseményfájlok szerkezete

Mérésünkben a detektorokhoz kapcsolódó elektronikai modulok adatait egy linux operáci-

ós rendszerrel működő számítógép ún. DAQ (data acquisition) szoftvere olvasta ki és másolta

adatfájlokba. Egy-egy adatfájl maximális mérete 4 GB lehetett; ha egy mérési periódusban en-

nél több adat keletkezett, akkor részletekben került kiírásra.

Az adatfájlok (szigorúan) 8 kB hosszúságú bufferekből épülnek fel. Ez az adatbiztonság ér-

dekében van így: Ha a kiírási folyamat valamilyen hiba folytán megszakad, és ezért csonka fájl

keletkezik, az addig kiírt bufferek adatai értelmezhetők maradnak. A mérési adatainkban elő-

forduló bufferek néhány típushoz tartoznak:

• kezdő buffer: Minden adatfájl ezzel kezdődik. Tartalmazza a mérés kezdetének időpont-

ját, és némi szöveges információt a mérésről.

• záró buffer: Hacsak az adatkiírás folyamata meg nem szakadt, minden adatfájl ezzel zá-

rul. Tartalmazza a mérés végének időpontját, és a kezdő bufferből megismételt szöveges

információt a mérésről.

• adatbuffer: Ebben találhatók a detektorok mérési eredményei.

• statisztikai buffer: A detektor összesített beütésszámait tartalmazza 2-2 másodperces idő-

közönként. Angol terminológiával: ez a buffer tartalmazza a scaler adatokat.

Ha egy mérés adatai nem fértek bele egy adatfájlba (például kozmikus méréseinknél), akkor

a második adatfájl nem kezdő bufferrel indul.

Minden buffer 32 Byte hosszúságú fejléccel kezdődik. Ebből olvasható ki a buffer típusa, a

buffer hasznos hosszúsága és adatbuffer esetén a bufferben található események száma. Ese-

ményen ebben a kontextusban egy-egy fizikai (például koincidencia) esemény teljes mérési

40
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4.1. ábra. A MoNA adatcsomag adatszerkezete a nyers, bináris adatfájlokban.

dokumentációját értjük, azaz azt az adathalmazt, amelyből az összes érintett detektor mérési

eredménye kiolvasható. A bufferek rögzített hosszúsága nem tölthető ki mindig adattal, hiszen

a fizikai események adatai változó hosszúságúak, és nem volna szerencsés két részre vágva el-

helyezni bufferek határán; ezért szerepel minden buffer elején annak hasznos hosszúsága.

A fejléc szöveges kommentárjaitól eltekintve minden buffer 2 bájt hosszúságú előjel nélküli

egész számokból áll, vagy a C nyelv terminológiáját használva unsigned short típusú számok-

ból. Ezeket a számokat a továbbiakban szavaknak fogjuk hívni. A bufferek tehát bináris formá-

ban tartalmazzák a mérési adatokat.

Az események első szava az esemény szavakban mért hosszát jelöli. Az eseményeken be-

lül csomagok vannak; a csomagoknak lehetnek al-csomagjai, az al-csomagoknak pedig al-al-

csomagjai is.

A csomagok szerkezete hasonló a bufferekéhez. Fejléccel kezdődnek, benne a szavak sor-

rendben: a csomag szavakban mért hossza, azonosítója, majd vagy már adatok, vagy al-csoma-

gok. A struktúra legalacsonyabb rangú csomagjaiban egy-egy detektor, pontosabban a hozzá

kapcsolt elektronikai modul adatai találhatók. A 4.1. ábrán a MoNA neutrondetektor csomag-

jának adatszerkezetét láthatjuk.
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4.2. A detektorok kalibrációja

4.2.1. CRDC detektorok kalibrációja

A 3.3 fejezetben leírtak szerint a mérésben négy darab CRDC detektor szerepelt: kettő a

céltárgy előtt (TCRDC detektorok), másik kettő a fragmentum detektorban, a mágnes után

(FPCRDC detektorok). Feladatuk a síkjukon keresztülhaladt részecske kétdimenziós pozíciójá-

nak megmérése volt. A kalibráció szorosan összekapcsolódik a detektorok működésével, ezért

először ezt idézzük fel a 3.3.1 fejezetből.

A négy CRDC detektor működési elve azonos: a keresztülhaladt töltött részecske ion-felhőt

kelt a töltőgázban, amely felhő az alul elhelyezkedő anód-szál és a katód-elektródák keltette

elektrosztatikus térben lassan lefelé sodródik. Amikor megérkezik, az anód-szálon felfogódik

és jelet kelt, illetve passzív módon, megosztás útján a közeli katód-elektródákon is töltés több-

letet indukál. A kalibráció első lépésében a sok mérési adatból két olyan számot származta-

tunk, hogy az egyik a becsapódás függőleges, a másik a vízszintes koordinátájával álljon egy-

egyértelmű függvénykapcsolatban.

Az áthaladás függőleges koordinátája a sodródás idejéből adódik, hiszen a töltőgáz tulaj-

donságai miatt a töltésfelhő a detektor teljes térfogatában egyforma sebességgel halad. A sod-

ródási sebesség cm/µs nagyságrendű, tehát a detektor 30× 30 cm-es méreteit tekintve 10 µs

nagyságrendű sodródási időket kell megmérnünk, ami megszabja a detektor által feldolgozni

képes események kb. 10 kHz-es rátáját. Az anódszálon megjelenő jel megadja az ion-felhő be-

csapódásának időpontját. A részecske áthaladásának időpontját, azaz a sodródási időtartam

kezdőpillanatát egy távolabbi detektor jeléből nyerjük: A fragmentum detektorban elhelyez-

kedő vékony plasztik szcintillációs detektor adja azt a gyors jelet, amely közelítőleg a CRDC

detektorokon való áthaladás időpontjának tekinthető. Ezt azért tehetjük meg, mert a fragmen-

tumok sebességei a nyalábmenti mágnesek beállításai miatt legfeljebb 10%-ban térhetnek el

egymástól, azaz a fénysebességnél legfeljebb egy nagyságrenddel lassabban repülő részecskék

valamely CRDC detektor és a vékony szcintillátor közötti repülési idejében legfeljebb 10 ns el-

térés lehet, ami a töltésfelhő sodródási idejének megmérését jelentősen nem befolyásolja.

A vízszintes koordináta a katód-elektródákon keletkezett töltések eloszlásából nyerhető. A

detektor tervezési tulajdonsága, hogy a töltés több elektródán oszlik szét, és ezért a töltésel-

oszlás súlypontjának meghatározásával jóval nagyobb pontosságú pozíció-meghatározás le-

hetséges a vízszintes irányban, mint egy-egy elektróda fizikai szélessége. A konkrét metódus a

következő volt: Ha a CRDC detektor beütést észlelt, akkor az adatfájlból kiolvasható az összes

elektróda töltése. Zaj mindig lehet, azaz előfordulhat, hogy a beütéstől távoli elektródákon sem

nulla a töltés. Ezért az elektródák sorszámának a rajtuk lévő töltéssel súlyozott egyszerű átlaga

nem szerencsés mérési paraméter, hiszen egy-egy távoli elektróda zaj-szerű töltése nagyon el-
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tolhatja a végeredményt. Ezért először megkerestük a maximális töltésű elektródát (több ilyen

esetén a legkisebb sorszámút), és ha a közvetlen szomszédos elektródák töltése sem volt nulla,

akkor a jobbra–balra elhelyezkedő 7-7, összesen 15 szomszédos elektróda töltéseiből képeztük

az átlagot. Ellenkező esetben a második legnagyobb (vagy csak nagyobb sorszámú) töltéssel

vizsgáltuk meg ugyanezt. Ha nincs megfelelő maximum érték, akkor úgy tekintjük, hogy a de-

tektor nem tudta megmérni a részecske pozícióját.

Összegezve: A függőleges irányban az anód-szál és a vékony szcintillátor jelei közti időkü-

lönbség az a paraméter, amelyből a kalibráció következő lépésében a fizikai koordinátát szár-

maztatni fogjuk. Ezt a paramétert a továbbiakban t-vel jelöljük. Vízszintesen pedig lényegé-

ben az elektródák sorszámának töltésekkel súlyozott átlagértéke a koordináta származtatásá-

hoz használt paraméter, amelyet majd s-sel jelölünk.

Feladatunk a kalibráció második lépésében tehát a t és s paraméterek, valamint a függő-

leges és vízszintes fizikai koordináták közötti kapcsolat meghatározása. Ez mindegyik detektor

esetén egy elé vagy mögé helyezett maszk használatán alapult; a maszk egy ismert mintázatban

kilyukasztott fémlemez. A részletes kalibráció viszont szinte minden detektor esetében egyéni

eljárást kívánt, ezért az alábbiakban külön részletezzük őket.

A pontos becsapódási koordináták jellemzéshez mindenekelőtt a koordináta-rendszert kell

definiálnunk. Szükség van egy globális koordináta-rendszerre, amelyben a mérés teljes geo-

metriája leírható, majd célszerű detektoronként egy-egy lokális koordináta-rendszer definiálá-

sa is, hogy a kalibráció egyszerűbb legyen. Létezik néhány kitüntetett objektum a mérésben.

Ilyen az ún. nyalábtengely. Ez az a tengely a mérnöki tervrajzokon, amelyen a nyaláb-cső utol-

só szakaszának hosszanti tengelye fekszik, majd a tengelyre merőlegesen helyezkednek el a

TCRDC detektorok, a három fókuszáló kvadrupól mágnes, a céltárgy, valamint a neutrondetek-

tor is (3.1. ábra). Hasonlóan létezik egy fragmentum-tengely, amely a nyalábtengellyel 43◦-os

szöget zár be, és ez a fragmentum detektor középtengelye, tehát merőleges az összes tagdetek-

torra, így az FPCRDC és plasztik szcintillációs detektorokra is.

A mérőrendszer globális koordináta-rendszerének középpontja legyen a nyalábtengely és a

céltárgy középsíkjának metszéspontja. Az (x, y, z) derékszögű koordináta-rendszerben z a nya-

lábtengellyel párhuzamos és a nyaláb terjedésének irányába mutat, y a laborban függőlegesen

felfelé, x pedig úgy, hogy a koordináta-rendszer jobbsodrású legyen.

A kalibráció érdekében a CRDC detektorokhoz lokális koordináta-rendszert rendelünk: z-t

a TCRDC detektorok esetében a nyalábtengely, az FPCRDC detektorok esetében a fragmentum-

tengely jelöli ki. A koordináta-rendszer középpontja a megfelelő tengely és detektor középsík-

jának metszéspontja, y függőlegesen felfelé mutat, x pedig úgy, hogy a rendszer jobbsodrású

legyen. A továbbiakban, ha a kalibrációnál x és y koordinátákról beszélünk, akkor mindig a

lokális koordináta-rendszerre gondolunk.
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4.2. ábra. A maszkok és a TCRDC detektorok méretarányos elhelyezkedése, néhány valós ré-
szecskepályával.

A TCRDC detektorok kalibrációja

Rendelkezésünkre állnak tehát olyan adatfájlok, amelyekben csak egy mintázatszerűen ki-

lyukasztott fémlemezen, azaz maszkon áthaladt részecskék adatai szerepelnek (lásd a 4.2 áb-

rán). A maszkot ugyanis a TCRDC detektorok után helyezték el, és csak azon részecskék ese-

ményei generáltak triggerjelet, melyek eljutottak a fragmentum detektorba és ott jelet adtak,

azaz nem akadtak el, hanem valamelyik lyukon keresztülhaladtak. Annak érdekében, hogy a

nyalábrészecskék nagyobb (a maszk területének kb. 2/3-át lefedő) foltban szóródjanak szét a

maszkon és ezáltal több lyuk vetületét tegyék láthatóvá, az A1900 részecskeszeparátorból de-

fókuszált nyalábot bocsátottak a mérőrendszerbe. A maszk középpontjában elhelyezkedő 0.

sorszámú lyuk éppen a nyalábtengelyen fekszik, hiszen lézerekkel az A1900 részecskeszepará-

tor fizikai nyalábtengelyéhez igazították1. A lyukakon áthaladt részecskék egy-egy kis foltban

jelentkeznek a detektorok (s, t ) diagramjain (lásd a 4.3 ábrán). A foltok középpontja egy-egy

Gauss-függvény illesztésével meghatározható, tehát minden lyuk középpontjához megadható

egy (s, t ) koordináta-pár. A maszkba fúrt lyukak koordinátái leolvashatók a maszk tervrajzáról,

és a detektált mintázat alapján a foltok azonosíthatók a tervrajzi lyukakkal.

A tapasztalat szerint a céltárgytól távolabbi TCRDC detektornál az egymás alatti lyukak folt-

jai nem azonos s értékhez, de egy egyenes mentén rendeződtek. A nyalábút tervrajzainak rész-

letes vizsgálatából kiderült, hogy ezen CRDC detektort közvetlenül megelőzte egy nyalábopti-

kai elem (egy kvadrupól mágnes-pár) a nyaláb vonalában, és ennek mágneses tere torzíthatta a

töltés-felhők sodródási pályáját a detektorban. Ezért a keresett (s, t ) → (x, y) függvénykapcsola-

tot egy forgatási és egy eltolási transzformáció kompozíciójaként, azaz az alábbi ötparaméteres

függvény alakjában kerestük:

(

x

y

)

=
(

α 0

0 β

)(

cosφ sinφ

−si nφ cosφ

)(

s

t

)

+
(

a

b

)

(4.1)

Minthogy a tervrajzi (xterv.
i

, y terv.
i

)i=1,...,13 koordinátákat ismertük a 13 db lyuk helyén, csak-

1Megjegyzendő, hogy a fizikai nyalábtengely az aktuális mérésben eltérhet a beállítottól, de ez nem okoz zavart,
hiszen a nyalábtengely csak a koordináta-rendszerek pontos kijelöléséhez és illesztéséhez szükséges, és utóbbiak
nyilván nem befolyásolják az események fizikai leírását.
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4.3. ábra. A TCRDC detektorokban látható mintázat a maszkok alkalmazásakor.

úgy mint a megfelelő mérési adatokból származtatott 13 db (si , ti )i=1,...,13 koordinátát, az α,

β, a, b és φ paramétereket úgy választottam meg, hogy az (xterv.
i

, y terv.
i

)i=1,...,13 és (xi , yi )i=1,...,13

pontpárok távolságainak összege minimális legyen.

Nehézséget jelentett, hogy a nagyfeszültség és a detektorbeli gázösszetétel lassú változása

miatt a paraméterek változhattak a több napos mérés folyamán. Ezért a néhány alkalommal

elvégzett maszk kalibrációs mérések paramétereit időarányosan extrapoláltam a mérés köztes

szakaszaira.

Az FPCRDC detektorok kalibrációja

A fragmentum CRDC detektorok kalibrációja éppen úgy maszk használatával történt, mint

a TCRDC detektoroké, a metodika azonban jelentősen eltért. A fragmentum detektorba ugyan-

is erősen szórt nyaláb érkezik; a részecskék pályája korántsem párhuzamos a fragmentum-

tengellyel, mint ahogy a nyalábrészecskék jó közelítéssel párhuzamosak voltak a nyalábten-

gellyel a TCRDC detektorok kalibrációjakor. Ezért, ahogyan azt a 4.4. ábra szemlélteti, a maszk

lyukain áthaladt részecskék vízszintesen kiterjedt foltban ütköztek a CRDC detektorokba, és

átlagos irányuk is lyukról-lyukra eltérő lehetett. Elsőként a maszk–CRDC távolságokat határoz-

zuk meg. Itt felhasználjuk a CRDC detektorok egymástól való ismert, 1 m-es távolságát.

Az 1-es CRDC detektor elé helyezett maszk egy-egy lyukján áthaladó részecskék tehát kü-

lönböző irányuk miatt kiterjedt foltban terülnek szét a két CRDC detektoron. Minthogy a két

CRDC detektor azonos felépítésű, tehát bennük az elektródák egyforma sűrűséggel helyezked-

nek el, ezért az s-sel jelölt, az elektróda sorszámában kifejezett beütési pozíciók kalibráció nél-

kül is összehasonlíthatók a két CRDC detektorban. A két detektor s paramétereit egymás függ-

vényében ábrázolva egy olyan egyenes mentén helyezkednek el, melynek meredeksége az 4.4.
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4.4. ábra. Maszk az 1-es CRDC detektor előtt.

4.5. ábra. Maszk az 1-es CRDC detektor előtt. Egyetlen maszk lyukon áthaladt részecskék s pa-
ramétere a két CRDC detektornál egymás függvényében.
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ábra szerint éppen az 1-es maszk két CRDC detektortól mért távolságarányának felel meg. A

két CRDC 100 cm-es távolsága pedig ismert, ebből tehát meghatározható az 1-es maszk és az

1-es CRDC detektor m1 távolsága:

∆xc
2

∆xc
1

= 100 cm+m1

m1
→ m1 =

100 cm
∆xc

2
∆xc

1
−1

,

ahol ∆xc
1 és ∆xc

2 a folt vízszintes kiterjedése az 1-es, illetve 2-es CRDC detektorokon (lásd a 4.4.

ábrát). A foltméret-arányt, vagyis az ábrán látható folt elferdülését vagy elfordulási szögét egy

kétdimenziós, elforgatott Gauss-függvény illesztésével sikerült meghatározni. A céltárgyhoz kö-

zelebbi CRDC (1-es sorszámú) távolsága saját maszkjától m1 = 6,014 ± 0,048 cm-nek adódott.

4.6. ábra. Maszk a 2-es CRDC detektor előtt.

A másik CRDC detektor esetében a 4.6. ábrán szemléltetett eltérő geometriai szituáció miatt

más képletet kellett használnunk:

∆xc
2

∆xc
1

= m2

100 cm−m2
→ m2 =

100 cm
∆xc

1
∆xc

2
+1

.

A kalibráció menete máskülönben azonos volt és végül a maszk–CRDC távolságra m2 = 5,736

± 0,27 cm adódott.

Összefoglalva, a két maszk-távolság: m1 = 6,014 ± 0,048 cm és m2 = 5,736 ± 0,27 cm.

Minthogy az FPCRDC detektorok esetében nem voltak tapasztalhatók olyan torzulások a

folt-mintázatban mint a TCRDC detektoroknál, ezért itt egyetlen affin kifejezéssel megadható

mind vízszintes, mind függőleges irányban az x(s), illetve y(t ) függvénykapcsolat. Tehát egy

részecskepálya metszési pozíciója a CRDC detektorokkal az x irányban xc
1 = αs1 +β1, illetve

xc
2 = αs2 +β2. Itt s1 és s2 az 1-es, illetve 2-es CRDC detektor elektródáin eloszlott töltés súly-

pontjait jelölik (lásd a 4.2.1 fejezetben). Kihasználtuk, hogy a két meredekség egyformán α,
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4.7. ábra. Maszk a 2-es CRDC detektor előtt. Egyetlen maszk lyukon áthaladt részecskék s pa-
ramétere a két CRDC detektornál egymás függvényében.

mivel a két detektor teljesen azonos felépítésű, tehát az elektródák azonos sűrűséggel helyez-

kednek el. Legyen a részecskepálya metszéspontja az első maszkkal x1, a másikkal x2. A két

maszk–CRDC távolságot pedig jelölje m1, illetve m2 (4.8. ábra). Felhasználva, hogy a két CRDC

4.8. ábra. Illuszráció a kalibrációs paraméterek meghatározásához.

detektor távolsága 100 cm, illetve a részecskepálya egyenes, a 4.8. ábra alapján a következő

arányok egyenlősége írható fel:

xc
2 −xc

1

100 cm
=

xc
1 −x1

m1
=

xc
2 −x2

m2
.
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Az xc
1 =αs1 +β1 és xc

2 =αs2 +β2 egyenletek különbségéből a következő egyenlet adódik:

xc
2 −xc

1 =α(s2 − s1)+ (β2 −β1).

Mindezen egyenletekből meghatározhatók az α, β1 és β2 paraméterek illesztéssel, a maszkkal

felvett adatfájlokat kiértékelve. A mérési körülmények (például gázbeli driftsebesség) változása

miatt természetesen minden adatfájl esetében egy kicsit más paraméterhármast kapunk, így a

köztes méréseknél az eltelt idő szerint lineárisan interpolált paramétereket használtuk.

4.2.2. A vékony és a vastag szcintillátor kalibrációja

Mérésünkben a fragmentumok utoljára a vékony szcintillációs detektoron haladtak keresz-

tül, mielőtt megálltak a vastag szcintillátorban. E két detektor szerepe a fragmentumok azono-

sítása volt, ezért pontos energia-kalibrációjukra nem volt feltétlenül szükség. A vastag szcintil-

látor ugyan a fragmentum teljes energiáját hivatott megmérni, és erre szükségünk lesz a mag-

reakció teljes kinematikai rekonstrukciójánál, az energia-mérés pontossága azonban messze

elmaradt a 4.3.3 fejezetben részletezendő mágneses pályarekonstrukció alapján meghatáro-

zott impulzus pontosságától, ezért az energia-kalibrációt itt is elhagytuk.

Elegendő tehát számunkra a detektorok csatornaszámban mért fényhozam adata, foglal-

koznunk kell viszont a szcintillációs detektor (a négy fotoelektron-sokszorozó különböző jelé-

ből adódó) inhomogenitásának problémájával. Egyrészt eltérő lehet a fotoelektron-sokszoro-

zók erősítése. Másrészt, a szcintillátor lapban keltett fény bonyolult módon, visszaverődések és

gyengülés után jut el a detektor négy sarka közelében elhelyezett fotoelektron-sokszorozókhoz

(3.5. ábra). Ezért még ha ugyanolyan intenzitású felvillanást kelt is a részecske a szcintillátor-

ban, a négy fotoelektron-sokszorozó jelnagysága eltérő lehet a felvillanás helyétől függően. Fel-

adatunk tehát az, hogy a fotoelektron-sokszorozók által mért négy jelnagyságból egyetlen olyan

számértéket képezzünk, amely csak a felvillanás erősségétől, azaz a fragmentum által leadott

energiától függ. Egy ilyen négyváltozós függvény azonban várhatóan nagyon bonyolult, ezért a

domináns fizikai járulékokból részleteiben próbáljuk meg felépíteni és közelíteni.

A legfontosabb járulék, ami a detektort pozíció-függővé teszi, az a négy fotoelektron-sok-

szorozó eltérő érzékenysége vagy erősítése. Ezt a következő módszerrel kompenzáljuk: A mérés

közben felvettünk olyan adatokat is, amelyeknél nem volt céltárgy és a mágneses eltérítés úgy

volt beállítva, hogy a 8Li nyaláb a fragmentum tengellyel párhuzamosan gyakorlatilag éppen

a szcintillációs detektorok közepén haladt át, illetve érkezett meg, amint azt az FPCRDC de-

tektorok mérési adataiból közvetlenül ellenőrizhettük. Ekkor minden beütéskor ugyanolyan

nagyságú fényjel jutott a négy fotoelektron-sokszorozóba; a detektorok válasza közti különb-

ségek tehát közvetlenül kifejezik az eltérő érzékenységet. A 4.9. és 4.10. ábrákon a vékony, illet-
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4.9. ábra. A vékony szcintillátor négy fotoelektron-sokszorozójának jelnagyság eloszlása

ve a vastag szcintillációs detektorok jelnagyság eloszlásai láthatók csatornaszám egységekben.

Az eloszlások maximumhelyét egy-egy másodrendű polinom illesztésével olvastuk le, és ezek-

kel a maximum értékekkel normáltuk a jelnagyságokat. A fotoelektron-sokszorozók normált

jeleinek összege lesz tehát az a továbbiakban S-sel jelölt egyetlen számérték, amely bizonyos

mértékig helyfüggetlen jelnagyságot ad.

Hogy ez a helyfüggetlenség mennyire teljesül a gyakorlatban, azt megint csak speciális mé-

rési adatfájlok segítségével ellenőrizhetjük. Megint céltárgy nélküli mérések adataival foglalko-

zunk, ahol a mágnes erősségét kis lépésekben változtattuk, ezért a 8Li nyaláb egy-egy szűk folt-

ban, különböző helyeken érte a szcintillátorokat. Hogy pontosan hol, azt a fragmentum CRDC

detektorok adataiból a geometria ismeretében lehetett kiszámítani. A nyaláb szétszóródása a

mágnes irányítása miatt a vízszintes irányban várható jelentősnek, ezért a vízszintes x pozíció

és az S paraméter összefüggését vizsgáljuk (lásd a 4.11. és 4.12. ábrákon). A vékony szcintillá-

tor esetében parabolikus, a vastag szcintillátor esetében lineáris összefüggést látunk. Ezeket a

függvényeket illesztve az adatokra, mindkét szcintillátor esetében kapunk egy korrekciós fak-

tort az S paraméterhez, amely viszont függ az x koordináta értékétől.

Van tehát egy újabb, a továbbiakban S∗-gal jelölt paraméterünk, amely jobb közelítéssel

pozíció-független, mint az S paraméter volt. Fel kellett viszont használnunk újabb két adatot,

mégpedig a fragmentum CRDC detektorok mérte x koordinátákat. Az S∗ paraméter a mérés-

kiértékelés során alkalmasnak bizonyult a részecske-szeparációra, ahogy azt a későbbiekben

be is mutatjuk.
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4.10. ábra. A vastag szcintillátor négy fotoelektron-sokszorozójának jelnagyság eloszlása

4.11. ábra. Az S paraméter pozíciófüggése a vékony szcintillátornál

4.12. ábra. Az S paraméter pozíciófüggése a vastag szcintillátornál
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4.2.3. A MoNA neutrondetektor kalibrációja

A 3.4.1 alfejezetben láttuk, hogy a neutron detektor elsődleges mérési adatai a TDC és QDC

berendezések által generált számértékek csatornaszámban. A TDC-k kalibrációja már a mé-

rés helyszínén megtörtént. A kalibráció itt azt jelenti, hogy megtudjuk, egy-egy csatornaszám

szélessége mennyi idő elteltének felel meg. Ezt a kalibrációt egy impulzus-generátor segítségé-

vel szokás elvégezni, amely meghatározott, egyre növekvő időközönként elindítja és megállítja

a TDC-ket. Az időintervallum és a TDC válasza ismeretében a csatornaszám–fizikai idő kon-

verziós paraméterek illesztéssel minden fotoelektron-sokszorozóra megadhatók. A kalibráció

alábbi lépéseiben tehát a tjobb és tbalváltozók már fizikai idő-értékeket jelölnek a detektor rudak

jobb, illetve bal oldaláról.

Energiakalibráció

A neutron a detektáláskor mozgási energiát veszít a szcintillátorban, és fényt kelt. A neut-

ron semleges részecske lévén gyakorlatilag csak erős kölcsönhatással adhat át energiát, még-

pedig leggyakrabban a protonokon való rugalmas2 szóródással. A felvillanás intenzitása szoros

kapcsolatban áll a szcintillátorban leadott energiával, és fotoelektron-sokszorozókkal mérhe-

tő. Célunk a kalibrációban a meglökött proton energiája és a mért fényhozam közötti kapcsolat

megismerése.

A kétoldali fotoelektron-sokszorozók a hozzájuk eljutott fény erősségét töltéssé konvertál-

ják, ehhez a QDC egy 0 és 4095 közötti csatornaszámot rendel, amely tehát arányos a fényjel

intenzitásával. A felvillanás fénye azonban terjedés közben gyengül, ezért pusztán az egyik ol-

dali QDC csatornaszám értéke nem jellemzi jól a felvillanás intenzitását. Ezen csatornaszám

értékekre a továbbiakban Qjobb, illetve Qbal néven fogunk hivatkozni. Kísérleti tapasztalatok

szerint a fény intenzitása a szcintillátor közegben a megtett úttal – jó közelítéssel – exponenci-

álisan csökken. Ebben az esetben könnyen látható, hogy a Qjobb és Qbal csatornaszám értékek

geometriai középértéke: Qgeom =
√

QjobbQbal független3 a felvillanás helyétől a rúd hosszában,

tehát jellemző az intenzitására.

Feladatunk a továbbiakban a neutron által leadott energia és a Qgeom érték közötti kap-

csolat megtalálása volt. A kalibráció természetes módja az lenne, ha ismert energiájú neutro-

nok Qgeom értékeit mérhetnénk a detektorral. A nyalábidő viszont ehhez túl értékes, és mono-

energetikus neutronok előállítása amúgy sem egyszerű.

Ezért azt a módszert alkalmaztuk, hogy radioaktív gamma-forrásokat helyeztünk a neut-

225 MeV felett a rugalmatlan szórás járuléka is számottevő a szén atommagokon. Az ilyen szóródási események
relatív fényhozama kisebb, mint a rugalmas szóródási eseményeké, de ezeket is detektáljuk.

3Mivel Qbal =Q0e−x/L és Qjobb =Q0e−(L−x)/L alakú, ahol L a rúd hossza x pedig a felvillanás távolsága a rúd bal

szélétől, ezért a Qgeom =
√

QjobbQbal =
√

Q0e−x/L ·Q0e−(L−x)/L =Q0

p
e−1 érték valóban független az x változótól.
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4.13. ábra. Az energiakalibrációra használt radioaktív források Compton-spektrumai.

rondetektor közelébe, és mértük a detektor válaszát a mono-energetikus gamma-fotonokra.

Itt azonban fontos a gamma-fotonok detektálási mechanizmusa: A gamma-fotonok ilyen ala-

csony átlagos rendszámú szcintillátor-anyagban lényegében csak Compton-effektussal veszít-

hetnek energiát, azaz a foton az elektronon rugalmasan szóródik és annak energiát ad át. A

meglökött elektron, akárcsak a neutron esetében a meglökött proton, ionizáció révén fényt

kelt. Azonos energiájú meglökött proton és elektron viszont nem azonos intenzitású felvilla-

nást okoz, ezért a gamma-fotonokkal történt kalibrációnál az energia keV mértékegységéhez

hozzátesszük az „ekvivalens elektron” kifejezés kezdőbetűit: keVee.

Adott energiájú gamma-foton a Klein–Nishina-formula szerinti valószínűség-eloszlással ad

át energiát egy elektronnak a Compton-effektus során. Az általunk alkalmazott 88Y és 228Th

radioaktív források 1836 keV, illetve 2614 keV energiájú gamma fotonokat sugároznak. Az át-

adott energia Klein–Nishina-formula szerinti valószínűségeloszlásából leolvashatók azok a leg-

nagyobb energia értékek, amit az izotópokból kisugárzott gamma fotonok átadhatnak az elekt-

ronnak. Ezek a maximális energia értékek 1611 keV a 88Y, illetve 2381 keV a 228Th esetében. A

megfelelő Compton-spektrumokat a 4.13. ábrán láthatjuk a 8. sorszámú detektor rúdra vonat-

kozóan. A spektrumok nagyenergiás végére, az ún. Compton-élre egy lineáris függvényt illesz-

tettünk a lokális maximum és a nulla között, és ennek félértékénél olvastuk le a csatornaszá-

mot. A QDC egységekben beállított ún. automatikus pedestal levonás miatt tudjuk azt is, hogy

a nulladik csatornaszámnak 0 keV energia felel meg, tehát egy homogén lineáris, f (x) = a · x
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4.14. ábra. Energiakalibrációs egyenes illesztése a 8. sorszámú neutrondetektor rúdnál. A két
adatpontot 88Y, illetve 228Th radioaktív források gamma-beütései szolgáltatták.

alakú kalibrációs egyenest illesztettünk a 88Y, illetve 228Th mérési adataiból származó két leol-

vasott energiaértékre (4.14. ábra).

Nehézséget jelentett, hogy a radioaktív források nem mindig szolgáltattak kiértékelhető

mennyiségű adatot a távol eső detektor rudakban, részben a közeli rudak árnyékolása, rész-

ben a kis detektálási térszög miatt. Ezért felvettünk még egy kalibrációs pontot a következő

módszerrel: Egy szűk térszögben, függőlegesen érkező kozmikus müonok nagyon jól megha-

tározott energiát adnak le minden detektor rúdban. A radioaktív forrásokhoz legközelebb eső,

8. sorszámú detektor rúdnál pontosan elvégzett energia-kalibrációval meghatároztuk a függő-

legesen érkező müonok által leadott energia-átlagot. A többi detektorrúdnál pedig leolvastuk

a kozmikus müonok átlagos fényhozamát csatornaszám egységekben, és az imént meghatáro-

zott müon energiával párba állítva egy pontot kaptunk a kalibrációs diagramon, ami helyettesí-

tette a radioaktív források hiányzó jelét. A kalibrációt a 144 detektorrúdra külön-külön végeztük

el egy automatizált eljárással.

A kísérletben alkalmazott fényhozamküszöb 0.7 MeVee volt, ami azt jelenti, hogy a MoNA

detektornak csak azokat a beütéseit dolgoztuk fel, melyek Qgeom fényhozama ezen küszöbérték

fölötti volt.
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4.15. ábra. A kétoldali ∆t = tjobb − tbal időkülönbségek gyakoriságeloszlása müon beütéseknél.
Az illesztett görbe egy ablak- és egy Gauss-függvény (σ = 212 ps) konvolúciója.

Pozíció-kalibráció

Ebben a fejezetben a neutrondetektor pozíció-kalibrációját mutatom be. A pozíció-kalibrá-

ciót követően meg tudjuk állapítani a neutronok és a detektor anyagának kölcsönhatási helyét

minden egyes beütésnél. A kalibráció célja egyrészt az, hogy a detektálási pozíció ismeretében

megkapjuk a neutronok impulzusának irányát, hiszen a céltárgyból nagy pontossággal ismert

helyen lépnek ki. Másrészt a detektálási pozíció ismeretében a neutronok repülési úthossza is

adódik. Ez fontos körülmény, hiszen az esetünkben alkalmazott repülési idő technika éppen

azt jelenti, hogy a repülési idő és úthossz megmérésével a neutron impulzusának nagyságát

is megkapjuk. A későbbi felhasználást szem előtt tartva a kalibrációt a céltárgyi koordináta-

rendszerben4 végeztük el.

Felidézve a neutrondetektor detektálási mechanizmusát: A neutron által valamely rúdban

keltett felvillanás a szcintillátor közegben a rúd két vége felé terjed, és eljut a fotoelektron-

sokszorozókba. A fényterjedés ebben a közegben a vákuumbeli terjedéshez képest lassú és a

visszaverődések révén összetett folyamat. A kétoldali detektálási idő különbsége jellemző a fel-

villanás helyére a rúdban, sőt konstans terjedési sebességet feltételezve egyenesen arányos is

azzal. Ezért ahelyett, hogy mélyreható ismereteket gyűjtenénk a detektor rúdban zajló fényter-

4A céltárgyi koordináta-rendszer origója a nyalábtengely és a céltárgy középsíkjának metszéspontja, a z tengely
a nyalábot követve a nyalábtengellyel párhuzamosan mutat, y a laboratóriumban függőlegesen felfelé, x pedig
úgy, hogy a koordináta-rendszer jobbsodrású legyen.
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jedési mechanizmusokról, egyszerű tapasztalati utat választunk a kalibrációhoz. Mégpedig a

kozmikus müonok becsapódásait használjuk ki.

Ismeretes, hogy a kozmikus eredetű sugárzás földfelszínt elérő legnagyobb komponense

a müonok zápora, melynek intenzitása kb. 180 müon másodpercenként és négyzetméteren-

ként [42]. A müonok becsapódási helyei természetesen egyenletesen terülnek el a detektor ru-

dak teljes hosszában. Ezért ha a kétoldali ∆t = tjobb − tbal időkülönbség gyakoriság-eloszlását

tekintjük a tisztán háttérsugárzásnak kitett detektor rúdon egy több órás mérésben, akkor a

4.15. ábrán bemutatott módon a ∆t értékek egy szűk szélső régiótól eltekintve egy legkisebb és

egy legnagyobb időkülönbség között egyenletesen oszlanak meg. Az egyetlen nehézség a szél-

ső időkülönbség határok és a detektor fizikai szélei közötti kapcsolat felállítása: Vajon milyen

idő-különbségnek feleltethető meg a detektor rúd két végpontja, ugyanis ezek távolsága ismert

(2 m)? Egészen pontos választ csak kontroll mérésekkel lehetne adni, de a pozíció-mérésnek

az időkülönbség mérési bizonytalanságából adódó pontosságához viszonyítva keveset téved-

hetünk, ha a következő közelítő eljárást alkalmazzuk. Egy ablak- és egy Gauss-függvény kon-

volúcióját illesztettük az időkülönbségek gyakoriság-eloszlásához (vö. 4.15. ábra). A Gauss-

függvény az időkülönbség – és ezen keresztül a pozíció – mérési bizonytalanságát modellezi,

az illesztés eredményeképpen kapott σ = 212 ps szórás ∆x = c ·σ= 6,4 cm pozíciófelbontásnak

felel meg. Az ablakfüggvény két határa, azaz ∆talsó és ∆tfelső az illesztés két paramétereként a

kalibráció eredményét jelentik, hiszen

x(∆t ) = ∆t −∆talsó

∆tfelső −∆talsó
·200 cm−100 cm

alakban bármely mért ∆t időkülönbséghez megadható az x beütési pozíció. A kalibrációt ter-

mészetesen mind a 144 detektor rúdra külön kellett elvégezni.

Minden beütéshez megvan tehát az x koordinátánk. Az y (függőleges) és z (nyaláb irá-

nyú) koordinátákat a beütést észlelt detektorrúd elhelyezkedése alapján lehet meghatározni5.

Minden beütéshez rögzítésre kerül az illető rúd sorszáma, melyeket a 4.16. ábrán látható mó-

don osztottunk ki. Tudjuk, hogy a 10× 10 cm keresztmetszetű detektor rudak szorosan egy-

más mellett helyezkednek el, illetve, hogy az első oszlop 8. sorszámú rúdjának alsó széle esik

a nyaláb magasságába, végül hogy a MoNA detektor legközelebbi pontja 822,7 cm távolság-

ra van a céltárgytól. A pozicionálást a mérés beállítása közben lézeres technikával végezték el.

Az N rúd-sorszám alapján az alábbi képlet alapján rekonstruálhatók a koordináták a céltárgyi

koordináta-rendszerben:

y(N ) = [(N mod 16)−8] ·10 cm,

5A nyalábtengely a 4.16. ábrán látható 8-as sorszámú detektorrudat annak céltárgy felőli oldallapjának közép-
pontjában metszi.
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4.16. ábra. A neutrondetektor rúdjainak sorszámai a MoNA oldalnézeti sematikus diagramján.

z(N ) = [N − (N mod 16)]/16 ·10 cm+822,7 cm.

A pozíciófelbontás pontossága tehát 6,4 cm volt vízszintes irányban (lásd fentebb) és a de-

tektorrudak szélességéből adódóan 10 cm (FWHM) függőleges irányban.

Idő-kalibráció

A neutrondetektor idő-kalibrációjának az a célja, hogy pontosan meg tudjuk mondani a

neutronok repülési idejét a céltárgy és a detektálási pont között. Ezzel a pálya hosszának isme-

retében a neutron impulzusának nagyságát is megkaphatjuk.

Az idő kalibrációt a neutrondetektor minden rúdjára külön el kell végeznünk. Egy-egy de-

tektor rúd esetében a repülési időt a 3.3.3. fejezetben leírt bal és jobb időparaméterekből szár-

maztatjuk. A 3.3.3. fejezetben szerepelt az is, hogy a jobb és bal oldali idők átlaga: (tjobb+tbal)/2

független a felvillanás rúdbeli helyétől. Természetesen ez az átlag még nem a valóságos repü-

lési idő, hanem egy konstans időtartammal eltérhet attól. Az idő ezen eltolódásának számta-

lan forrása lehet; kezdve a rúdbeli fényterjedés idejétől a fotoelektron-sokszorozó, de az összes

elektronikai modul és kábel időkésleltetéséig. Feladatunk tehát ezen időkésleltetés rudankénti

meghatározása.

A kalibráció alapját az ún. céltárgyi gamma fotonok módszere adja. Ekkor egy speciális mé-

rési elrendezésben mérünk, amennyiben a céltárgy helyére egy, a nyalábot megállító fémle-
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mezt helyezünk. A céltárgyban számtalan magreakció végbemehet, köztük jelentős számban

atommag gerjesztések, amelyeket legfeljebb néhány ps múlva legerjesztődés követ egy gam-

ma foton kibocsátásával. A neutrondetektor képes detektálni ilyen gamma fotonokat. Ezek a

céltárgyi gamma fotonok tehát egy nagyon jól lokalizált helyen és jól meghatározott időpont-

ban keletkeznek, ezenkívül természetesen fénysebességgel terjednek. Tehát a neutrondetek-

tor egy kis, 10× 10× 10 cm-es térfogatában detektált céltárgyi gamma fotonok repülési ideje

között a becsapódás pozíciójának lehetséges eltéréséből adódóan legfeljebb ±300 ps repülé-

si idő különbség van. A 4.18. ábrán jól látható egy repülési idő spektrum szokásos szerkezete:

A fénysebességhez, valamint a céltárgy középpontját a neutrondetektor legközelebbi pontjával

összekötő szakaszhoz tartozó legrövidebb elképzelhető repülési időnél találjuk a céltárgyi gam-

ma fotonok okozta szűk csúcsot, majd nagyobb repülési időknél egy, a neutronoktól származó

széles csúcsot.

Első megközelítésben nem kell tehát mást tennünk, mint egy-egy rúd esetében akkora idő-

eltolást választani, hogy a céltárgyi gamma csúcs éppen a céltárgy–rúd távolságnak feleljen meg

a repülési idő spektrumon. Csakhogy nem mindegy, hogy a gamma foton hol kelt felvillanást a

rúd hosszában; ettől függően a repülési idő némileg változó lehet. Ezt a kalibrált beütési pozíció

ismeretében figyelembe vettem mint korrekciót a repülési időhöz, amely azonban rendkívül ki-

csi, legfeljebb 300 ps-os eltérést jelentett.

Gyakorlati szempontból nehézséget az okozott, hogy a céltárgyi gamma-fotonokat nem le-

hetett minden detektor rúddal megfigyelni. A hátsó rudakat az elsők árnyékolták le, a felső és

alsó rétegek rúdjait pedig a seprőmágnes vasmagjának anyaga takarta el. Ezért az egymás felet-

ti rudaknál először relatív időkalibrációt végeztünk, ahol felhasználtunk kozmikus müonoktól

származó mérési adatokat. A kalibrált x pozíció révén ki tudtuk válogatni azokat az esemé-

nyeket, amelyeket a detektoron függőlegesen végighaladó müonok keltettek. (Konkrétan: füg-

gőlegesnek tekintettünk egy müon-pályát, ha a detektor 1,6 m-es magasságán legfeljebb 20 cm

különbség lehetett az alsó és a felső rudak által mért x pozícióban.) A kozmikus müonok mérési

szempontból fénysebességgel haladnak, hiszen a müon rendkívül rövid élettartama miatt csak

ultrarelativisztikus müonok érhetik el a földfelszínt. Továbbá a müon, töltött lepton lévén, csak

elektromágnesesen hat kölcsön a szcintillátor anyaggal és a fénykeltés mechanizmusa azonos

minden rúdban. Ezért az egymás alatti rudakban pontosan 10/3 ns időkésleltetéssel keletkez-

nek a felvillanások, és ez lehetőséget ad az időeltolási konstansok összehangolására.

Miután egy-egy függőleges rúd-oszlop időmérését összehangoltuk, a beütési pozíciók is-

meretében az úthosszra vonatkozó idő korrekcióval egyidejűleg 16 egymás alatti rúd adatai-

ban kereshetjük a céltárgyi gamma csúcsokat, és választhatunk egy további közös időeltolást

úgy, hogy az a helyére kerüljön a repülési idő spektrumon. Ezt a műveletet mind a 9 függőleges

rétegen elvégeztem.
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A repülési időmérés pontosságának ellenőrzése érdekében a kalibráció után figyelembe

vettük, hogy a detektor teljes térfogatába érkezett beütések tTOF repülési ideje a céltárgy és

detektálás közötti hosszabb-rövidebb s úthoz kapcsolódik. Ezért a 4.17. ábrán illusztrált mó-

don bevezettünk egy úthossz-korrigált t ′TOF = d/(s/tTOF) repülési időt, ahol d a céltárgy és a

neutrondetektor közötti legrövidebb távolságot jelöli. Ezen módosított t ′TOF repülési idők 4.18.

ábrán bemutatott spektrumán már egy szűk céltárgyi gamma csúcsot látunk. A gamma csúcs

szélessége közvetlenül megadja a repülési idő 1,15 ns FWHM mérési pontosságát.

4.17. ábra. Illusztráció az úthossz-korrigált t ′TOF = d/(s/tTOF) repülési idő definíciójához, ahol
tTOF a gamma foton vagy neutron céltárgybeli keletkezése és az általa valamelyik detektorrúd-
ban keltett felvillanás között eltelt fizikai idő, s a köztük lévő távolság, d pedig a céltárgy kö-
zéppontja és a neutrondetektor közötti távolság. A t ′TOF a repülési idő mérés pontosságának
ellenőrzésére szolgált: a gamma fotonok t ′TOF spektruma a a 4.18. ábrán látható.

4.3. A fizikai paraméterek rekonstrukciója

4.3.1. A nyalábrészecskék céltárgyi helyének és impulzusának meghatáro-

zása

A céltárgyra érkező 8Li nyalábrészecskék impulzusát szeretnénk meghatározni a vizsgált

magreakciók teljes kinematikai rekonstrukciójához. Ehhez a következő mérési adatok állnak

rendelkezésünkre: Az A1900-as tömegspektrográf céltárgy előtti utolsó elemének, egy dipól

mágnesnek beállításait ismerjük (lásd a 3.2.2 fejezetben), és ebből, még ha nem is eseményről

eseményre, de bizonyos határok között ismertnek tekinthető a nyalábrészecskék impulzusának
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4.18. ábra. A neutrondetektor repülési idő mérésének pontossága a korrigált t ′TOF repülési idő
eloszlásának tükrében: a céltárgyi gamma csúcs szélessége 1,15 ns FWHM.

nagysága. A két TCRDC detektor pozíció mérése alapján pedig a további öt fáziskoordinátát is

megkapjuk.

Nehézséget az jelent, hogy a TCRDC detektorok és a céltárgy között van még három kvadru-

pól mágnes, melyeknek feladata a nyaláb fókuszálása a céltárgy egy kis területére. Erre a három

kvadrupól mágnesre egyszerűen kvadrupólok néven hivatkozunk majd a továbbiakban, hiszen

funkcionális szempontból egy egységet alkotnak. A továbbiakban tehát azzal foglalkozunk, ho-

gyan tudjuk meghatározni a kvadrupólok hatását egy nyalábrészecske fáziskoordinátáira.

Ismerjük a részecske x, y , a = px/p, b = py /p koordinátáit (ahol p a nyaláb impulzusának

nagysága) a céltárgy előtti utolsó TCRDC detektor síkjában, és keressük ugyanezen koordinátá-

kat a céltárgy helyén. Ezt a leképezést a négy kezdő paraméterből a négy végsőbe a COSY nevű

programcsomaggal [43] számoltuk ki. A COSY egy-egy végső paramétert a bemenő paraméte-
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rek multipolinomiális sorával6 közelít, amely N -ed rendben a következő alakú [43]:
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A COSY feladata tehát az α paraméterek kiszámítása, ahol a programcsomag természetesen

felhasználja a mágneses komponensek tulajdonságait és elhelyezkedését.

A COSY programcsomagot kifejezetten nyaláboptikai számításokra fejlesztették ki, ahol a

nyalábrészecskék mind térben, mind impulzus tekintetében koncentráltan helyezkednek el a

fázistérben. Az x és y kis értékei esetünkben az jelentik, hogy a részecskék a nyalábtengely (egy-

úttal a kvadrupól mágnesek szimmetria tengelyének) közelében haladnak, az a és b paraméte-

rek esetében pedig azt, hogy a részecske közel párhuzamosan halad a nyalábtengellyel. A COSY

tehát meghatározza az α paramétereket a (4.2) egyenletben a megadott N rendig. Ezek után a

leképezés minden nyalábrészecskére egyszerűen és gyorsan elvégezhető, és ha szükséges, az

egymást követő nyaláboptikai elemek leképezése könnyen összeilleszthető.

Esetünkben a bemenő adatok tehát egyrészt a TCRDC detektor és a legközelebbi kvadrupól

mágnes távolsága (1,925 m), a kvadrupól mágnesek egymás közötti távolsága (20,8 cm, illetve

21,2 cm), végül a céltárgy és a hozzá legközelebb eső kvadrupól mágnes távolsága (34,2 cm).

Ezenkívül meg kell adnunk a kvadrupól mágnesek mágneses térgradiens értékét a középpont-

ban (8,13 Tm, -14,9 Tm, illetve 14,0 Tm), amelyeket a nyaláb-operátorok minden mérés alkal-

mával beállítanak és dokumentálnak, továbbá a kvadrupól mágnesek ún. effektív vastagságát

(43,6 cm, 42,5 cm, illetve 42,7 cm). Utóbbi szerint azzal a közelítéssel élünk, hogy a kvadrupól

mágnesek mágneses tere csak egy bizonyos térrészben érződik, azon kívül zérusnak vagy egy

adott függvény szerint lecsengőnek tekinthető. Az effektív vastagság függ a mágneses térgradi-

ens értékektől; az erre vonatkozó kalibrációs méréseket korábban elvégezték a laboratórium-

ban (az NSCL-ben), és mi ezek eredményét vettük át. Végül természetesen meg kell adnunk

a COSY-nak a nyaláb adatait, melyek a 8Li atommag tömege, töltése és kinetikus energiája. A

részecskék pályáját, egyúttal a mágnesek leképezését a 4.19. ábrán láthatjuk 69,5 MeV/u nya-

lábenergián.

A COSY programcsomag segítségével generált leképezési mátrixszal tehát a TCRDC detek-

6Az ilyen mulipolinomiális sorfejtések gyakori tulajdonsága, hogy nem konvergensek, hanem csak ún. aszimp-
totikus sorok. Ez azt jelenti, hogy az N -ben egyre magasabb rendű járulékokat összegezve csak egy ideig köze-
lítünk az analitikus megoldáshoz, előbb-utóbb távolodni kezdünk tőle. Ilyen sorfejtések gyakorta használatosak,
mert bizonyos feltételek teljesülése mellett már a nagyon alacsony rendű részösszeg is rendkívül pontos közelítést
ad [44]. A 4.2 formula esetében ez azt jelenti, hogy minél kisebb x, y , a és b paraméterek képét keressük, annál
jobb közelítést ad egy alacsonyrendű részösszeg.
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4.19. ábra. A kvadrupól mágnesek leképezése 69,5 MeV/u nyalábenergián

torok mérési eredményeinek ismeretében eseményről-eseményre ki tudjuk számítani a nya-

lábrészecskék céltárgyi helyét és impulzusát.

Végül tekintetbe kell vennünk, hogy közvetlenül a céltárgy előtt helyezkedik el a vékony idő-

zítő szcintillátor a céltárgyi kamrában (lásd a 3.2.3 fejezetben). A LISE++ programcsomag sze-

rint a 69.5 MeV energiájú 8Li részecskék átlagosan 2,27 MeV energiát veszítenek és 0.29 mrad

mértékben szóródnak a szcintillátorban, amely szög azonban jóval kisebb, mint a 7Li fragmen-

tumok átlagosan 1.7 mrad mértékű szóródása a céltárgyban.

4.3.2. A neutronok keletkezési impulzusának meghatározása

A neutrondetektor kalibrációja után a neutron céltárgyi impulzusának rekonstrukciója egy-

szerű feladat volt. A 4.2.3. fejezetben bemutatott pozíció kalibráció közvetlenül a céltárgyi koor-

dináta-rendszerben adja meg a neutron detektálási ~sn = (xn, yn, zn) helyvektorát. Ezekből adó-

dik a repülési úthossz: sn =
√

|~sn|, és a repülési idő kalibrációból (4.2.3. fejezet) származó tTOF

repülési idővel adódik a neutron vn = sn/tTOF sebessége is. A 4.20 ábrán az sn repülési úthosszal

korrigált t ′TOF = (tTOF ·d/sn) repülési idő7 spektrumát látjuk, ahol d = 822,7 cm a céltárgy és a

neutron-detektor távolsága. A 4.21 és 4.22 ábrákon a neutronok becsapódási helyének gyako-

riságeloszlása vagy más néven a nyalábfolt látszik a neutron detektorban elől-, illetve oldalné-

zetben. Ezek után a neutron céltárgyi impulzusa a következő alakban írható fel:

~pn =
~sn

sn

mnvn
√

1− (vn/c)2
,

ahol mn a neutron tömegét jelöli.

7A t ′TOF paraméter definícióját lásd részletesebben a 4.2.3 alfejezetben.
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4.20. ábra. Az sn repülési úthosszal korrigált t ′TOF = (trep ·d/sn) repülési idő spektruma a neut-
ron detektorban. A nyalábenergia 69,5 MeV/u volt, amely 74,7 ns repülési időnek felel meg a
céltárgy és a neutrondetektor s0 távolsága mellett.

4.21. ábra. A neutronok becsapódási helyének gyakoriságeloszlása (nyalábfolt) elölnézetben a
neutrondetektorban, 69,5 MeV/u nyalábenergián.
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4.22. ábra. A neutronok becsapódási helyének gyakoriságeloszlása (nyalábfolt) oldalnézetben
a neutrondetektorban, 69,5 MeV/u nyalábenergián.
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4.23. ábra. A neutronok kinetikus energiájának eloszlása az Ed < 1,5 MeV eseményekben.

A kísérleti kiértékelésben a terem falából induló8 gamma részecskék által okozott háttérese-

mények ritkítása érdekében csak a neutrondetektor elülső 6 és függőlegesen a középső 14 de-

tektorrétegének adatai kerültek feldolgozásra, kimaradtak továbbá az adatfeldolgozásból víz-

szintesen a középső 1,6 m-en kívüli x koordinátával rendelkező beütések. Ezzel a detektor tér-

fogatának azt a (három dimenziós) szélét hagytuk el és olyan szélességben, hogy a kívülről ér-

kező gamma részecskék nagy része benne elnyelődjön.

A neutronok energiaspektruma a végeredményhez járulékot adó Ed < 1,5 MeV9 esemé-

nyekből a 4.23 ábrán látható. Az eloszlás maximuma körülbelül 64 MeV-nál van, ami 5,5 MeV-

tal kisebb érték a nyalábenergiánál. A nyaláb lassulása a céltárgyban, illetve a neutron köté-

si energiája együttesen 0,5 MeV/nukleon energia-eltolódást magyaráznak meg. A nagyobb já-

rulék a neutron átlagos energia-eltolódásában a 8Li lassulásából adódik, ahogy megközelíti a

céltárgybeli ólom atommagot és annak elektrosztatikus terében lefékeződik. A neutronok nagy

többsége akkor emittálódik, amikor a 8Li atommag a legközelebb kerül a céltárgy Pb atommag-

hoz. A 8Li atommag ekkor körülbelül és átlagosan 38 MeV kinetikus energiát veszít, ami közel

van az 5 MeV/nukleon-nyi lassuláshoz.

Az energiaspektrum 4.23 ábrán látható aszimmetriája részben abból adódik, hogy a felha-

sadási folyamat közben előre (a nyaláb irányában) emittálódó neutronok több kinetikus ener-

giát nyernek, mint amennyit a hátrafelé emittálódó neutronok veszítenek, hiszen az impulzus-

különbség mindkét fajta neutronok esetében azonos, az energia viszont az impulzusok négyze-

8A terem falából érkező és háttéreseményeket jelentő gamma fotonok többnyire a természetes és a szóródott
neutronok hatására keletkeznek.

9Az Ed bomlási energia az 5.2 fejezetben bemutatott módon számolható. Csak azokat az eseményeket használ-
tuk fel a végeredmény, azaz a neutron-befogási hatáskeresztmetszet meghatározásához, amelyekre Ed < 1,5 MeV
teljesült.
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tével arányos. Másrészt az előre emittálódó és ezért kisebb térszögben szétszóródó neutronok

közül többet detektál a neutrondetektor, mint a hátrafelé emittálódók közül.

4.3.3. A fragmentum keletkezési impulzusának rekonstrukciója

Részecskeazonosítás a fragmentum detektorral

A céltárgyban a 8Li → 7Li + n Coulomb-felhasadás mellett egyéb magreakciók is végbe-

mehetnek. Mi viszont csak az előbbi folyamatot vizsgáljuk, és ennek elkülönítéséhez fel kell

ismernünk a 7Li részecskéket a fragmentum detektorban. A fragmentum detektor vékony és

vastag szcintillátorai nyújtják a legegyszerűbb lehetőséget a részecske-szeparációhoz, melynek

elve azon fizikai megfigyelésen alapul, hogy a fragmentumok néhány MeV szórással megőrzik

nyalábbeli nukleononkénti mozgási energiájukat (amely esetünkben 69,5 MeV/nukleon volt),

a magreakciókban ugyanis csak MeV nagyságrendű energia cserék valószínűek. Ez viszont azt

jelenti, hogy a fragmentumok sebessége körülbelül azonos, mikor keresztülhaladnak a vékony

szcintillátoron és megállnak a vastag szcintillátorban.

A vékony szcintillátorban a Bethe–Bloch-formula szerinti energiaveszteséget szenvednek a frag-

mentumok, amely a részecske töltésétől, illetve sebességétől függ. Minthogy azonban utób-

bi álladónak tekinthető, megállapíthatjuk, hogy a vékony szcintillátor képes a fragmentumok

rendszám szerinti elkülönítésére.

A vastag szcintillátor a teljes mozgási energiát méri, amelyben a legfőbb járulékot a nukleonon-

kénti energia jelenti, tehát a vastag szcintillátor tömegszám szerint különíti el a fragmentumo-

kat.

Remélhetjük tehát, hogy a vékony és vastag szcintillátorok a fragmentumok rendszám, illet-

ve tömegszám szerinti elkülönítésével felismerhetővé teszik a mérésben előforduló izotópokat

anélkül, hogy pontos kalibrációjukat elvégeznénk.

A vékony és vastag szcintillátorok jeleit (azt az egyetlen S számértéket, amelyet kalibráci-

ójuk leírásánál a 4.2.2. fejezetben bemutattunk) egymás függvényében ábrázolva különböző

foltokat láthatunk. A foltok izotópokkénti azonosításához segítséget nyújt, hogy mind koinci-

dencia, mind egyedüli fragmentum eseményeket10 rögzítettünk. Előbbi esetben az elektronika

megkövetelte, hogy egy szűk, 300 ns széles időintervallumon belül egyszerre legyen beütés a

vékony szcintillátorban és a neutrondetektorban. Ez a ritka véletlen koincidencia események-

től eltekintve akkor fordulhat elő, ha a céltárgyban legalább egy neutron is keletkezik a magre-

akció során. Egyedüli (single) esemény ebben a kontextusban azt jelenti, hogy minden olyan

eseményt rögzítettünk, ahol a vékony szcintillátort beütés érte; itt tehát az összes lehetséges re-

akciótermék előfordulhatott, például nem felhasadt 8Li vagy α részecske is. A 4.24. ábrán csak

10az angol terminológiában single esemény
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koincidencia események, a 4.25. ábrán csak egyedüli események láthatók. A két ábra összeve-

tésével könnyen azonosíthatók az egyedüli események között a 8Li fragmentumok, valamint a

3-nál kisebb rendszámú atommagok, hiszen a két részecskecsoport jóformán alig van jelen a

koincidencia események között, viszont domináns az egyedüli eseményeknél. A 3-nál kisebb

rendszámú atommagok önmagukban is elkülöníthetők az egyedüli beütések spektrumán, hi-

szen mind a dE energiaveszteség, mind az E összenergia jóval kisebb, mint a Li izotópok ese-

tében (előbbi a kisebb rendszám, utóbbi a kisebb tömegszám miatt). A 3-nál kisebb izotópok

tehát könnyen kizárhatók a további adatkiértékelésből a dE–E spektrum alapján. Ezeket az

izotópokat egyébként a mágnes és a detektoregyüttes szerkezeti elemeinek ütközött 8Li nya-

lábrészecskék termelik, hiszen ezek a részecskék a mágneses beállítások miatt a céltárgyból

nem juthatnának el szcintillátorokig.

A Li izotópok pontosabb elkülönítéséhez egy másik módszert alkalmazunk: az E teljes ener-

gia helyett a fragmentum P impulzusát használjuk, amit a 4.3.3 fejezetben bemutatandó mó-

don tudtunk meghatározni. A 4.26 ábra bal oldalán a v 7→ (dE(v),P (v)) = (c · Z 2/v2,mv) pa-

raméteres görbék kontúrjai láthatók a három 6Li, 7Li és 8Li izotópra, ahol a c egy kalibrációs

konstans, v a részecske sebessége, Z = 3 a rendszám, m ≈ A ·m7Li/7 pedig az izotópok tömege.

A 4.26 ábra jobb oldalán a koincidencia események dE–P spektruma látható, ahol a bal oldali

ábra segítségével könnyen elkülöníthetők egymástól a 6Li és 7Li izotópok. A 7Li izotópok egy

halvány és szétterült csoportja alacsony impulzussal és nagy energia veszteséggel (azaz kis se-

bességgel) rendelkezik. Ezek a detektorberendezés és a mágnes szerkezeti elemeben lelassult
7Li izotópok, amelyek a bomlási energia számításánál és ezért a későbbi hatáskeresztmetszet

meghatározásánál nem használhatók. Megjegyzendő, hogy fragmentum detektor akceptanciá-

ja nem volt elegendően nagy ahhoz, hogy a 7Li izotópok teljes kinematikai tartományát lefedje

(amit figyelembe fogunk venni a mérés hatásfokának kiszámításakor a 4.4 fejezetben), ezért

nem meglepő a szóródott 7Li fragmentumok jelenléte.

A fragmentum irányának meghatározása a fragmentum detektorban

A fragmentum helyének és irányának, más szóval az impulzus nagyságán kívüli öt fázisko-

ordinátájának meghatározása a mágneses eltérítés után a két fragmentum CRDC detektorral

lehetséges. A fragmentum detektorok koordináta-rendszerében ez a feladat teljesen hasonló

a 4.3.1 fejezetben a nyalábrészecskéknél bemutatotthoz. A lokális koordináta-rendszer közép-

pontja legyen a mágneshez közelebb eső CRDC detektor és a fragmentum tengely metszés-

pontja. A koordináta-rendszerben a z tengely a fragmentum tengely mentén a nyalábot kö-

vetve a szcintillációs detektorok felé mutat, y a laboratóriumban függőlegesen felfelé, x pe-

dig úgy, hogy a koordináta-rendszer jobbsodrású legyen. Apró nehézséget inkább a különböző

koordináta-rendszerek közti átjárás jelent. A továbbiakban erről lesz szó.
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4.24. ábra. Részecske-azonosítás a fragmentum detektor szcintillátoraival: egyedüli (single)
események.

4.25. ábra. Részecske-azonosítás a fragmentum detektor szcintillátoraival: koincidencia ese-
mények.
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4.26. ábra. A fragmentumok P–dE eloszlása a koincidencia eseményekben. Balra a Li izotó-
pok Bethe-Bloch formula alapján várható pozíciói láthatók, jobbra pedig a valóságos adatok a
megfelelő Li izotópokként azonosítva.

Két kísérleti objektumhoz kötött koordináta-rendszer közötti transzformációt szeretnénk

leírni: a céltárgy koordináta-rendszerét C , a fragmentum detektorét pedig F szimbólummal

jelöljük a továbbiakban. Anélkül, hogy bármilyen koordinátákról beszélnénk, kijelölhetjük a

C és F koordináta-rendszerek origóit a laborban, mint háromdimenziós affin térben. Jelöljük

ezeket az origókat rendre C és F betűkkel. Valamely R ponthoz a laborban egy-egy számhár-

mast rendelünk a koordináta-rendszerekben, és ezeket a számhármasokat hívjuk az R pont ko-

ordinátáinak. Jelölje például (R(C )
x ,R(C )

y ,R(C )
z ) az R pont koordinátáit a C koordináta-rendszer-

ben. Ezen számhármas ismeretében ugyanezen R pont koordinátái a következő képlet alapján

számíthatók ki az F koordináta-rendszerben:

(R(F )
x ,R(F )

y ,R(F )
z ) =O(φFC )

[

(R(C )
x ,R(C )

y ,R(C )
z )− (F (C )

x ,F (C )
y ,F (C )

z )
]

. (4.3)

Itt O(φFC ) azt a forgatást jelöli, ami a C koordináta-rendszer tengelyeit az F koordináta-

rendszeréivel párhuzamossá teszi. Esetünkben csak y tengelyű forgatások fordulnak elő, ezért

a transzformáció egyetlen φFC szöggel paraméterezhető, és legáltalánosabb alakja a követke-

ző:

O(φFC ) =









cos(φFC ) 0 sin(φFC )

0 1 0

−sin(φFC ) 0 cos(φFC )









. (4.4)

Az alábbi összefüggések állnak fenn a két koordináta-rendszert összekapcsoló előbbi négy-

négy F (C )
x , F (C )

y , F (C )
z és φFC , illetve C (F )

x , C (F )
y , C (F )

z és φC F paraméter között:

• Egyrészt φFC = −φC F , amit például abból a speciális esetből láthatunk, ha az F és a C

pontok egybeesnek.
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• Ha speciálisan az R =C pont koordinátáit helyettesítjük a (4.3) egyenlőségbe, akkor a

(C (F )
x ,C (F )

y ,C (F )
z ) =−O(φFC )(F (C )

x ,F (C )
y ,F (C )

z )

összefüggést kapjuk.

Tehát a C és F közötti koordináta-transzformációkhoz a φFC szöget és az (F (C )
x ,F (C )

y ,F (C )
z )

koordinátákat kell ismernünk. Ezeket a kísérleti berendezés tervrajzáról olvastuk le.

A seprőmágnes feltérképezése és leképezése

A 8Li → 7Li+n magreakció résztvevői közül messzemenően a 7Li fragmentum céltárgyi im-

pulzusának rekonstrukciója volt a legnehezebb feladat. Már a mérés elve is komplikált: A seprő-

mágnes eltéríti a fragmentumot, amely azután keresztülrepül a fragmentum detektoron, ahol

megmérjük 5 fáziskoordinátáját a CRDC detektorokkal. Ismerjük még a magreakció x és y ko-

ordinátáit a céltárgyban. Ezekből az információkból kell visszakövetkeztetnünk a fragmentum

céltárgyi impulzusára. Az a tény, hogy a részecske pályáját csak a mágnes után tudjuk mérni,

viszont előtte keressük, a mágnes leképezésének nagyfokú megértését kívánja. Fel kellett tehát

térképeznünk a seprőmágnes mágneses terét. A fejezet első részében ennek lépéseit mutatjuk

be.

A mágneses indukció egy adott irányú vetülete egy térpontban Hall-szondával könnyen

megmérhető. Egy tértartomány mágneses tér-térképének elkészítéséhez egy egész rácson meg

kell mérnünk a mágneses indukció vetületeit. A seprőmágneshez hasonló, méteres dimenziók-

kal rendelkező mágnest milliméteres felbontással csak automatizált eszközökkel lehet feltér-

képezni a több ezer mérési hely miatt. Esetünkben egy sínen mozgó kiskocsi hordozott Hall-

szondákat, és ezt a kocsit hajtotta egy léptető motor előre-hátra. A sín vízszintes síkban futott,

és a kocsin különböző magasságokban elhelyezett 7 db Hall szonda szintén vízszintes helyzetű,

tehát a mágneses indukció függőleges (y) irányú komponensét mérte. A sín eltolható volt a ko-

csi haladási irányára merőlegesen, így a sínen futó kiskocsi és az ahhoz rögzített Hall-szondák

egy széles sávban hét különböző magasságban bárhol meg tudták mérni a mágneses indukci-

ót, legalábbis annak függőleges komponensét. A kiskocsi 2 mm hosszúságú helyközökkel 567

lépésben járta végig az 1,14 m hosszúságú, körív alakú sínt. A haladásra merőlegesen 0,2 mm-

enként eltolva, a sín összesen 46 helyzetében mérte végig a Hall-szondákkal felszerelt kiskocsi

a mágneses teret. Tehát hét vízszintes rétegben, egyenként 567× 46 = 26082 helyen keletke-

zett mérési adatunk a mágneses indukció y irányú komponenséről. Sajnos a mágnes céltárgy

felőli bejáratánál csak a mágnesen belüli térrészről vannak mérési adataink, a peremtér hiány-

zó részét extrapolációval fogjuk pótolni a későbbiekben. Természetesen a mágnes erőssége az

aktuális mérés kívánalmainak megfelelően a tekercsekre kapcsolt áramerősséggel változtatha-
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tó. A feltérképezés 150 és 370 A közötti tekercsáramokra külön-külön megtörtént 20 A-es lé-

pésközzel; összesen tehát 12 térkép készült. A seprőmágnes terét akkor tekintjük ismertnek,

ha egy adott mérési beállítás (konkrétan tekercsáram) mellett valamelyik, például a céltárgyi

koordináta-rendszer tetszőleges (x, y, z) koordinátájú pontjában meg tudjuk becsülni a ~B mág-

neses indukció mindhárom komponensének értékét.

Természetesen a Hall-szondákról közvetlenül csak feszültség-értékek olvashatók le, ezek

voltak tehát nyers mérési adataink. Annak érdekében, hogy a mérésekben előforduló tetszőle-

ges tekercsáram mellett is rendelkezésünkre álljon egy tér-térkép, minden egyes rácspontban

egy harmadfokú görbét illesztettünk a 12 áramértéknél megmért Hall-feszültség értékekre. Ez-

után a szondák gyári kalibrációs adatainak alkalmazásával a feszültségből mágneses indukciót

generáltunk.

Ismert tehát egy-egy mérési beállításnál, azaz adott tekercsáram mellett minden mágneses

indukció függőleges komponensének értéke egy kiterjedt rács pontjaiban. Következő felada-

tunk a rácspontokbeli indukció értékek kiterjesztése tetszőleges térpontra. Ezt interpolációval

végeztünk el. A továbbiakban egy mágneshez rögzített M koordináta-rendszert fogunk hasz-

nálni, amely jól illeszkedik a mágnes és a feltérképezés geometriájához. Akárcsak a C céltárgyi

és az F fragmentum koordináta-rendszereknek a laborban, ennek is felfelé mutat az y tenge-

lye, tehát egy eltolással és egy y tengely körüli forgatással bármelyik másikba átvihető.

Legyen adott tehát egy (x, y, z) koordinátájú pont a mágnes M koordináta-rendszerében,

és keressük a mágneses indukció By (x, y, z) függőleges komponensét. Tekintsük az (x, ·, z) füg-

gőleges egyenest, amely a 7 Hall-szonda által feltérképezett síkokat az (x, y1, z), (x, y2, z), ...,

(x, y7, z) pontokban metszi. Meghatározzuk először az előbbi hét pontban a mágneses indukció

közelítő értékét, majd spline interpolációval megadjuk az y 7−→ By (x, y, z) egyváltozós függvény

közelítő értékét tetszőleges y pontban, rögzített x és y mellett.

A probléma tehát kétdimenziósra redukálódott: Keressük a mágneses indukciót az (x, yi , z)

pontban az i -edik Hall-szonda mérései alapján. A y = yi síkot háromszögekre osztottuk fel, me-

lyeknek csúcspontjai a mérési helyek. Habár ez a háromszög-felosztás nem egyértelmű, mégis

a legfinomabb abban az értelemben, hogy egyetlen háromszög belsejébe sem esik mérési pont.

Egy háromszög belsejében a mágneses indukciót lineárisan interpoláltuk a csúcsponti értékek-

ből. Ez az interpoláció egyértelmű, hiszen a három megmért csúcsponti értéket egyetlen síkon

értelmezett lineáris függvény veheti fel. Azért ezt a módszert választottuk, mert ha interpolációt

alkalmazunk, azaz a közelítő függvény néhány pontban pontosan a mérési eredményeket ve-

szi fel, akkor meg kell tudnunk adni ezeket a kiválasztott pontokat. Minthogy azonban a mérési

helyek egy bonyolult hálózatot alkotnak, nagyon nehéz a szomszédsági viszonyok definiálása,

ha magasabb rendű, több mérési helyre illeszkedő interpolációt alkalmazunk. A síkonként több

mint 26 ezer mérési helyre közös függvénnyel interpolálni pedig teljesen értelmetlen. Választ-
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hatnánk illesztést is, mint közelítő eljárást, nehéz mutatni azonban olyan kevés paraméteres

függvényt, ami várhatóan jól közelíti a mérési eredményeket.

A háromszög-felosztásos lineáris interpoláció alkalmazásánál a következő nehézségekkel

kell megbirkóznunk:

• Meg kell adnunk a háromszög-felosztást, azaz katalogizálnunk kell a háromszögeket. Ter-

mészetesen ez csak algoritmizált módszerrel volt lehetséges a 26 ezer mérési pontra.

• Tetszőleges (x, yi , z) pontra meg kell találnunk az őt tartalmazó háromszöget és annak

csúcspontjait az i -edik rétegben.

Ezek a feladatok nagyon nagy számításigényűek, ezért a mágneses tér lekérdezését nagyon

meglassítják. Kihasználhatjuk viszont, hogy az iménti feladatok pusztán geometriai természe-

tűek, függetlenek a mágneses tértől, tehát a méréstől függetlenül megválaszolhatók. Megszá-

mozhatjuk például a háromszögeket és könnyen eltárolhatjuk csúcspontjaikat a számítógép

memóriájában. Az (x, yi , z) pontot tartalmazó háromszög sorszámának megtalálását pedig nagy-

ban meggyorsítja a következő módszer: Egy milliméteres felbontású négyzetrács minden rács-

pontjához megkeressük az őt tartalmazó háromszög sorszámát, és eltároljuk. Ez egy hossza-

dalmas, de csak egyszer elvégzendő művelet. Ha a négyzetrács vonalai párhuzamosak az x,

illetve z tengelyekkel, akkor az (x, yi , z) ponthoz legközelebb eső négyzetrácspont megtalálása

egy egyszerű szám-kerekítési feladat, tehát azonnal elvégezhető. Természetesen a négyzetrács

véges felbontása miatt előfordulhat hiba, de az könnyen ellenőrizhető, hogy a kiválasztott há-

romszög valóban tartalmazza-e az (x, yi , z) pontot, és ha véletlenül nem, akkor csak a szom-

szédos háromszögek között kell megtalálni a megfelelőt. (Szomszédosnak akkor tekintünk két

háromszöget, ha van közös csúcspontjuk.)

Ott tartunk tehát, hogy az M koordináta-rendszerben bármely (x, y, z) koordinátájú pont-

ban meg tudunk adni egy interpolált mágneses indukció By (x, y, z) értéket (legalábbis annak

függőleges vetületét), ha a pont a mérési tartományba esik. Még egy korrekciót alkalmazunk:

Kiterjesztjük a mágneses teret a seprőmágnes céltárgy felőli bejáratán kívülre, ahol – mint már

említettük – mérési adataink nem voltak. A hasonló dipól mágnesek kitüremkedő vagy pe-

rem terének lecsengő amplitúdóját az ún. Enge-függvénnyel szokás közelíteni [43]. Az Enge-

függvény a következő alakú:

Enge(z) = 1

1+ea0+a1(z/D)+ ...+a5(z/D)5 ,

ahol z a mágnes határától való távolság a határra merőlegesen, D pedig a mágnes nyílásának

átmérője. Az ai , i = 0, . . . ,5 együtthatókat pedig a [43] referencia tartalmazza egy általános dipól

mágnesre, mérési adatok alapján. A mágnes határáig megmért mágneses térhez tehát az Enge-

függvény szerinti amplitúdóval lecsengő perem teret illesztettünk.
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4.27. ábra. Háromszög felosztás a mágneses tér interpolációjához: Sorszámot kaptak a rács-
pontok mint mérési helyek, valamint a háromszögek is.

Ha már ismerjük a mágneses térerősséget tetszőleges térpontban, hozzáfoghatunk a ré-

szecske-pályák számításához, azaz a mozgásegyenlet numerikus megoldásához. A fragmen-

tum mint töltött részecske relativisztikus mozgásegyenlete a mágneses térben a következő ala-

kú [45]:

m~a(t ) = q
√

1−~v2(t )/c2
~v(t )×~B(~r (t )). (4.5)

Megjegyzendő, hogy minthogy a mágneses térben a ~v abszolút értéke nem változik, így γ =
1/

√

1−~v2(t )/c2 relativisztikus faktor is állandó. Az egyenlet relativisztikusan d~p/dt alakú bal

oldala alól tehát a γ konstans tényezőként kiemelhető, így végül a 4.5 mozgásegyenlet csak a

jobb oldalon található γ relativisztikus faktorban tér el klasszikus megfelelőjétől.

A numerikus megoldás céljából a szokásos módon elsőrendűre redukáljuk és komponen-
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senként is felírjuk a differenciál-egyenletet:

m
d

d t

























rx

vx

ry

vy

rz

vz

























= F (rx , vx ,ry , vy ,rz , vz) (4.6)

= q
√

1− (v2
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y + v2
z )/c2
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A differenciálegyenlet numerikus megoldásához, azaz a fragmentum nyomkövetéséhez a mág-

nesben egy adaptív lépéshossz változtatású, beágyazott negyed–ötöd rendű Runge-Kutta mód-

szert alkalmaztunk [46]. A beágyazottság azt jelenti, hogy h lépéshosszonként a differenciál-

egyenlet jobb oldalának az ötödrendű módszerhez szükséges köztes kiértékelési eredményei

egyidejűleg használhatók fel egy negyed- és egy ötödrendű numerikus megoldáshoz. A negyed-

és ötödrendű megoldás közötti különbség pedig jó indikátora az analitikus és a numerikus

megoldás közötti hibának. Ha ez a hiba nagyobb az elvártnál, akkor csökkentjük a h lépés-

köz hosszát, ha jóval kisebb, akkor pedig nyugodtan megnövelhetjük h-t, gyorsítva ezáltal a

numerikus megoldást. A mi fizikai példánkban az adaptivitás úgy szemléltethető, hogy csak

akkor használunk kis h lépésközöket, azaz csak akkor értékeljük ki egymáshoz közeli helyeken

a mágneses teret és számítjuk ki a differenciál-egyenlet jobb oldalát, ha a fragmentum erősen

görbült pályán halad, vagy ha gyorsan változik körülötte a mágneses tér.

A kísérlet kiértékelésében a részecskék pályáját visszafelé, azaz a valóságos haladási iránnyal

ellenkezőleg, vagy ami ugyanaz, időtükrözve kell rekonstruálnunk. Szerencsére az időtükrö-

zött részecskepályát szolgáltató mozgásegyenlet alig tér el az eredetitől: pusztán a mágneses

indukció előjelét kell megcserélnünk, hiszen az~r (t ) hely és az ~a(t ) gyorsulás nem, csak a ~v(t )

sebesség vált előjelet az időtükrözéskor. Természetesen egy kezdeti érték problémánál a~v0 kez-

dősebesség előjelét is meg kell cserélnünk, hogy ugyanazt a részecskepályát kapjuk, mint az

időtükrözés nélküli esetben.

Van még egy technikai dolog, amit be kell építenünk a fragmentumok pályaszámításába,

ez pedig a koordináta-transzformáció. A fragmentum impulzusát a C céltárgyi koordináta-

rendszerben fogjuk keresni, viszont a fragmentum-detektorral az F fragmentum koordináta-
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4.28. ábra. A mágneses tér térképe egy számolt részecskepályával. A kis keresztek helyén érté-
keli ki a mágneses teret az adaptív algoritmus.

rendszerben tudjuk közvetlenül megmérni a 7Li részecske pályáját. Végül a mágneses tér térké-

pe a mágneshez rögzített M koordináta-rendszerben ismert. Tehát minden egyes pályaszámí-

tás alkalmával három koordináta-rendszer között kell transzformációkat végeznünk. A mód-

szert a 4.3.3. fejezetben már bemutattuk.

Rátérve a mérési adatok vizsgálatára, elsőként azt ellenőrizzük, hogy az időtükrözött ré-

szecskepálya valóban ott végződik-e, ahol a direkt pálya kezdődik. Eltérés akkor adódhat, ha a

numerikus módszer nem pontos, vagy ha a mágneses tér térképe nem elég sima, hiszen a direkt

és az időtükrözött irányban nem ugyanazokon a helyeken fogja kiértékelni a mágneses teret az

adaptív Runge–Kutta eljárás. A 4.29. ábrán a direkt és az időtükrözött pályájú fragmentumok

céltárgyi x koordinátáját láthatjuk egymás függvényében. A céltárgyi koordináták és impulzu-

sok egy céltárgy nélküli mérésből származnak, ahol a céltárgy helyén a 8Li nyalábrészecskék

akadálytalanul haladtak keresztül.

A következő vizsgálat már közvetlenül a fragmentumok impulzus rekonstrukciójának pon-

tosságát méri. Maradva a céltárgy nélküli kísérleti adatoknál, összehasonlíthatjuk 8Li nyalábré-

szecskék fragmentum CRDC detektorok méréseiből rekonstruált céltárgyi impulzusát az ismert

céltárgyi impulzussal. Itt azonban figyelembe kell vennünk, hogy a fragmentum detektor nem

tudja pontosan megmérni a 8Li részecskék céltárgyi impulzusának nagyságát, ezért első köze-

lítésben minden részecskére azt a névleges impulzust alkalmaztuk, amelyet a bejövő nyalábra

ismerünk (lásd a 4.3.1. fejezetben). Kihasználhatjuk viszont, hogy a céltárgyas méréseknél is
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4.29. ábra. A részecske-pálya számítás pontosságának ellenőrzése szimulált adatokkal: A víz-
szintes tengelyen a céltárgynál mért vízszintes (x) fragmentum pozíció, a függőlegesen a mág-
nes után mért és a mágnesen számolással visszakövetett fragmentum pozíció látható. A szag-
gatott vonal a két adat egyezőségét jelöli.

ismerni fogjuk a 7Li fragmentumok kiindulási helyét a céltárgynál, és ezen információ birto-

kában megállapíthatjuk a fragmentum impulzusának nagyságát. Úgy jártunk el tehát, hogy a

nyalábrészecskék névleges sebessége körül további négy sebességgel indítottuk el a 8Li részecs-

kéket a fragmentum detektortól az időtükrözött pályán, és feljegyeztük, milyen xi , i = 1, . . . ,5

koordinátákkal csapódnak be a céltárgynál. A kapott sebesség–x pozíció értékpárokra egy egye-

nest illesztettünk, és az ismert céltárgyi x koordináta helyén leolvastuk az illesztett egyenes

megfelelő sebesség értékét, vagyis a részecske sebességét. Most már ezzel a sebességgel indí-

tottuk el a 8Li részecskét időtükrözött pályáján a fragmentum detektortól, és ennek a céltárgyi

impulzusával hasonlítottuk össze az ismert céltárgyi impulzust, pontosabban csak az impulzus

irányának x irányú vetületeit, azaz az a = px/p paramétereket. A 4.30. ábrán látható, hogy az

impulzus nagyságának korrekciójával jelentősen csökkent az a paraméter rekonstrukciójának

hibája.

Ugyanezt a módszert alkalmaztuk a céltárgyas méréseknél a 7Li fragmentumok impulzu-

sának rekonstrukciójára, természetesen figyelembe véve a tömegbeli különbséget és a mágnes

eltérő beállítását.

A 7Li fragmentumok kinetikus energia eloszlása a 4.31 ábrán látható. Mint korábban a neut-
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4.30. ábra. A fragmentum impulzus rekonstrukciójának hibaeloszlása egy céltárgy nélküli mé-
rés adatai alapján. A piros hisztogramoknál már alkalmaztuk az impulzus korrekciót.
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4.31. ábra. A 7Li fragmentumok kinetikus energia eloszlása. Az ábrán csak a végső hatáskereszt-
metszethez járulékot adó események adatai szerepelnek, azaz ahol Ed < 1,5 MeV teljesült (lásd
az 5.2 fejezetet).
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ronok energiaspektrumán (4.23 ábra), itt is csak a végső hatáskeresztmetszethez járulékot adó

események adatai szerepelnek a 4.31 ábrán, azaz ahol Ed < 1,5 MeV teljesült (lásd az 5.2 fejeze-

tet). A 4.31 ábrán megfigyelhetjük, hogy a neutronok energiaspektrumával (4.23 ábra) szemben

a fragmentumok energiaspektruma valóban a 69,5 MeV/nukleon nyalábenergia közelében te-

tőzik és az energia-eloszlás sokkal inkább szimmetrikus. Ennek oka egyrészt az, hogy a neutron

kötési energiája és a nyaláb céltárgyban leadott energiája összesen legfeljebb 0,5 MeV/nukleon

mértékben csökkenthetik a 7Li fragmentumok kinetikus energiáját, másrészt a 8Li atommag

lassulását a 7Li fragmentum gyorsulása követi a céltárgyi ólom atommag elektrosztatikus teré-

ben.

4.4. A mérés hatásfoka és hibabecslés

A Coulomb-disszociáció dσ
dEd

gerjesztési függvényét a bomlási energia spektrumból (lásd

az 5.2 fejezetben) határozhatjuk meg, amennyiben pontosan ismerjük a mérőrendszer detek-

tálási hatásfokát. Ebben a fejezetben a részecskenyaláb útját követve tételesen megvizsgáljuk,

hogy mely detektoroknál veszíthettünk el fizikai eseményeket.

A CRDC és a plasztik szcintillációs detektorok hatásfokának megbecsüléséhez egy olyan

eseményfájl adatait használtuk, amely rögzítésénél sem céltárgy nem volt, sem pedig a neut-

ron koincidenciája nem volt követelmény, ezen kívül a mágnes erőssége úgy volt beállítva, hogy

a 8Li nyaláb akadály nélkül végighaladhatott a teljes töltött részecske detektor rendszeren: a

TCRDC detektorokon, a pot szcintillátoron, az FPCRDC detektorokon, a vékony plasztik szcin-

tillátoron, és végül megállt a vastag plasztik szcintillátorban. Ebben az eseményfájlban tehát a

töltött részecske detektoroknak ugyanazon részecskéket kellett detektálniuk. A hatásfokok rela-

tív hibája minden esetben a teljes beütésszámból becsülhető, amely a vizsgált eseményfájlban

N = 34056 volt. A relatív hiba tehát minden paraméter esetében körülbelül 1/
p

N = 0,5%.

TCRDC detektorok

Az adatfájl N = 34056 számú eseményéből 5630 alkalommal hiányzott az anódjel a TCRDC1

detektornál, 442 alkalommal a TCRDC2-nél és 374 alkalommal egyszerre mindkettőnél. Szá-

molnunk kell valahány (N0) eseménnyel, amelyben egyáltalán nem haladt át 8Li részecske a de-

tektorrendszeren, csak valamilyen elektronikus zaj vagy háttér részecske váltott ki trigger jelet

a vékony plasztik szcintillátorban. A TCRDC1 detektor hatásfoka ηT1 = 1−(5630−N0)/(N −N0)

alakban számítható ki és hasonlóan adódik a TCRDC2 detektor ηT2 = 1− (442−N0)/(N −N0)

hatásfoka is. Az együttes hatásfok pedig ezek ηT1 ·ηT2 szorzata, feltéve, hogy egymástól függetle-

nül követnek el észlelési hibát a detektorok. Ugyanígy, (1−ηT1 )·(1−ηT2 ) annak a valószínűsége,

hogy mindkét detektor elvét észlelni egy részecskét, amely valószínűség érték meg kell, hogy



4. FEJEZET. ADATKIÉRTÉKELÉS 79

egyezzen a mért (374− N0)/(N − N0) értékkel. Ezt az egyenletet N0-ra megoldva az N0 = 361

eredmény adódik, ebből pedig a detektorok hatásfokai ηT1 = 84,5% és ηT2 = 99,76%. A nya-

lábfolt a TCRDC detektoroknál egy [−4 cm,4 cm]× [−4 cm,4 cm] méretű x—y négyzeten belül

található. Minden beütést hibásnak tekintünk, ami ezen kívül esik. Azon események részará-

nya az (N − N0) számú esemény között, melyekben a beütések mindkét TCRDC detektorban

jelen vannak és az említett négyzeten belülre esnek, ηTCRDC = 84,4± 0,8%, ami alig kisebb az

egyéni hatásfokok ηT1 ·ηT2 szorzatánál. A ηTCRDC = 84,4± 0,8% értéket tekinthetjük a TCRDC

detektorok együttes effektív hatásfokának.

FPCRDC detektorok

A TCRDC detektoroknál alkalmazott módszert követve határozhatjuk meg az FPCRDC de-

tektorok hatásfokait is. Az FPCRDC1 detektor anódjele 1171, az FPCRDC2-é pedig 971 alka-

lommal hiányzott, illetve 377 esetben hiányzott mindkét detektorból a továbbra is összesen

N = 34056 eseményből. Ezekből a számokból az egyes detektorok hatásfokaira az ηF1 = 97,6%

és ηF2 = 98,2% értékeket kapjuk. A TCRDC és FPCRDC detektorok felépítésének különbsége

miatt most a [−14 cm,14 cm]× [−14 cm,14 cm] négyzeten belül eső beütéseket tekintjük he-

lyesnek (természetesen csak ebben az adatfájlban, ahol kinematikailag nem interpretálható

egy kívül eső beütés). Leszámolva tehát a minkét FPCRDC detektornál négyzeten belül eső be-

ütések részarányát, az ηFPCRDC = 95,0±1,0% effektív együttes hatásfokot kapjuk eredményül.

Megjegyzendő, hogy az FPCRDC detektorok beütésszámából a részecske nélküli eseményekre

kapott N0 = 362 érték majdnem pontosan megegyezik a TCRDC-knél kapott számmal (361),

ami igazolja a hiányzó 8Li részecskék hipotézisét, és egyúttal a bemutatott hatásfokbecslési

módszer helyességét.

A vékony és vastag szcintillátorok

A vékony (dE) és a vastag (E) plasztik szcintillátoroknál is a TCRDC detektornál bemutatott

módszert alkalmazzuk a hatásfokok meghatározására. Akkor tekintünk érvényesnek egy be-

ütést, ha a detektorok sarkaiban elhelyezett fotoelektron-sokszorozók közül mind a négy adott

jelet. Ebben az értelemben a vékony szcintillátor 259, a vastag pedig 237 eseményben nem

adott jelet, 150 eseményben pedig egyik sem. Ennek megfelelően az egyes detektálási hatásfo-

kok ηdE = 99,74±0,5% és ηE = 99,71±1,0%.

Pot szcintillátor

A pot szcintillátor 391 esetben nem adott jelet azonos ugyanezen eseményeiben. Megfi-

gyelhetjük, hogy hasonló számot kaptunk (361, ill. 362) a 8Li nélküli eseményekre a TCRDC
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és FPCRDC detektorok hatásfok vizsgálatánál. Ha ugyanezt az értéket feltételezzük a közöttük

elhelyezett pot szcintillátorra, akkor ηpot = 99,91±1,0% hatásfokot kapunk.

MoNA

A neutronok detektálási valószínűsége két fő faktortól függ. Az egyik a MoNA neutronde-

tektor anyagának saját detektálási hatásfoka, amely függ a neutron energiájától. A másik faktor

pedig a geometriai hatásfok vagy akceptancia, amely a detektorba ütköző és azt elkerülő ne-

utronok száma közti arányt fejezi ki. Az MoNA detektor vízszintes irányban a legfeljebb ±2,8◦,

függőlegesen pedig a legfeljebb ±3,1◦ szögben szóródott neutronokat képes detektálni. A Mo-

NA neutrondetektor saját detektálási hatásfokát már korábban megbecsülték [47] és mi ezeket

az eredményeket használjuk fel a kiértékelésben. A detektor működését a GEANT4 program-

csomaggal szimulálták [48, 49], ahol a neutron–detektor anyag kölcsönhatás szimulációját a

MENATE_R [47] program komponens segítette. A szimuláció a detektor saját jellemzői mellett

figyelembe vette a Li nyalábot és a reakciótermékeket magába foglaló vákuum kamra 6,35 mm

vastag acélból készült ablakát, valamint az ablak és a tőle 800 cm-re lévő detektor közötti levegő

réteget. Az eredmények alapján a hatáskeresztmetszet 75,3±3,0% volt 50 MeV energiájú neut-

ronok esetén és lineárisan csökkent 66,1±3,6%-ra 80 MeV neutron-energián. Minthogy a kiér-

tékelés végeredményében felhasznált Ed < 1,5 MeV események esetében a 4.23 ábrán látható

neutron energia alig változott a 65 MeV érték körül, ezért a neutron detektor saját hatásfoka

ηMoNA(65 MeV) = 70,5±2,8% volt a kísérletben.

A geometriai hatásfokot mi a teljes detektorrendszerre fogjuk meghatározni, és nem is szá-

mítjuk ki külön a MoNA akceptanciáját a kísérletben. Ennek legfőbb oka az, hogy a legnagyobb

szögben szóródó neutronok gyakran együtt fordulnak elő a legnagyobb szögben szóródott 7Li

fragmentumokkal, hiszen akár a bomlási energia nagy, akár a véletlen szóródási szög merőleges

a haladási irányra bomláskor a tömegközépponti rendszerben, a két hatás együttesen növeli a

neutron és a fragmentum laborrendszerbeli szóródási szögét, tehát nem lehet a két akceptan-

ciát függetlennek, azaz értékét a parciális akceptancia-értékek szorzatának tekinteni. A teljes

detektorrendszerre elvégzett Monte Carlo szimulációt a 4.4 fejezetben mutatjuk be.

Részecskeazonosítás

A részecskeazonosítást a 4.3.3 fejezetben leírtak szerint a dE szcintillátor adatai és a re-

konstruált impulzus alapján végeztük el. A módszer hatásfokának megbecsüléséhez a 4.32. áb-

rán felrajzoltuk az összes koincidencia esemény (zöld folytonos vonal, vö. a 4.26. ábrával), il-

letve a végeredményben felhasznált Ed < 1,5 MeV adatok PID spektrumát. A PID paraméter a

csatornaszámban mért dE és a MeV/c egységekben mért P 2 impulzus-négyzet szorzata, amely

– minthogy dE ∼ q2/v2 és P ∼ mv (ahol q a részecske töltése, v a sebessége, m pedig a tömege)
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4.32. ábra. A PID ∼ dE ·P 2 paraméter eloszlása az összes neutron és fragmentum koinciden-
cia eseményre (zöld folytonos vonal), illetve az Ed < 1,5 MeV n+7 Li koincidencia események-
re, amelyeket a végeredmény meghatározásánál felhasználtunk (fekete folytonos vonal). Az
izotóp-eloszlásokra Gauss-függvényeket illesztettünk. A világoskék szaggatott vonallal jelölt
c ·exp(−(x −µ)2/(2σ2)) függvény illesztett paraméterei c = 704,6, µ = 9,71 és σ = 0,865 voltak.
Az összes koincidencia eseményre (zöld hisztogram) illesztett két Gauss-függvény (piros és kék
szaggatott vonallal) metszéspontja 7,78-nál található. A felhasznált adatokra illesztett (világos-
kék szaggatott vonallal jelölt) Gauss-függvény területének 1,3%-a nyúlik a 7,78-nál található
metszésponttól balra.

– csak az Li izotóp tömegétől függ és független a sebességétől. A 6Li és 7Li izotópok PID elosz-

lására egy-egy Gauss-függvényt illesztettünk (piros és kék szaggatott vonalakkal) az összes ne-

utron és fragmentum koincidencia esemény eloszlására. A két függvény metszéspontja a PID =

7,78 értéknél volt. A felhasznált Ed < 1,5 MeV események eloszlására illesztett Gauss-függvény

területének 1,3%-a nyúlik át a PID = 7,78 előtti nehezen azonosítható tartományba, azaz a ki-

értékelésben felhasznált eseményekből 1,3%-kal több vagy kevesebb volt, mint valójában. Azt

mondhatjuk tehát, hogy a részecskeazonosítás hatásfoka a mérésben ηPID = 98,7±0,1% volt.

Geometriai hatásfok

A detektorrendszer geometriai hatáskeresztmetszetének vagy más szóval akceptanciájának

becslését Monte Carlo szimulációval végeztük. Ennek során először szimuláltuk a magreakciót,
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majd megvizsgáltuk, hogy a keletkező neutron és a 7Li fragmentum akadály nélkül eljuthatnak-

e az őket váró detektorokba. A geometriai hatásfok várhatóan erősen bomlási energia függő, és

minthogy végső célunkat tekintve a hatáskeresztmetszetet az Ed bomlási energia függvényében

kell meghatároznunk, a geometriai hatásfokot is Ed függvényében számoljuk ki.

Elsőként tekintsük tehát át a magreakció modellezését. Az 50 µm vastagságú ólom cél-

tárgy felületre eső atomszám sűrűsége 1,65 ·10−6 1/fm2. Ez alapján meg tudunk határozni egy

olyan legnagyobb bmax ütközési paramétert, hogy az egyetlen atommagra jutó szabad terület

a céltárgyban éppen egy bmax sugarú körlap területének felel meg: b2
maxπ = 1/(ρx) = 6,06 ·105

fm2 → bmax = 7,78 · 102 fm. 100 fm-nél nagyobb távolságra lévő ólom atommagok nem befo-

lyásolják számottevően a 8Li részecskék magreakcióját, ezért a kapott bmax = 778 fm sugarú

körlapokban végbemenő magreakciókat jó közelítéssel függetlennek tekinthetjük egymástól.

A 208Pb céltárgyi és a 69,5 MeV/u energiájú 8Li részecskék magreakciójához ϑgr = 3,30◦ érint-

kezési szög vagy másképpen kifejezve bmin = 11,37 fm minimális ütközési paraméter tartozik.

Ennél kisebb ütközési paraméterek esetén már az erős kölcsönhatás dominálja a magreakciót,

és nem Coulomb-felhasadás következik be. A bmin-nél kisebb ütközési paraméterrel rendelke-

ző 8Li részecskéket tehát kihagytuk a szimulációból. A véletlen ütközési paramétert egy, a bmin

és bmax paraméterek alapján meghatározott lyukas körlapon egyenletes eloszlású valószínű-

ségi változó realizációjaként választjuk. Egy ilyen valószínűségi változót a két, −bmax és bmax

között egyenletes eloszlású x és y valószínűségi változó direktszorzataként szimulálhatunk, ha

elhagyjuk azokat a realizációkat, amelyekre a b =
√

x2 + y2 ütközési paraméter kisebb, mint

bmin vagy nagyobb, mint bmax. A generált eseményekből feljegyezzük és eltároljuk az ütközési

paraméter b =
√

x2 + y2 nagyságát. Az b ütközési paraméterből kiszámíthatjuk a ϕsc szóródási

szöget is a Mott-szórásra vonatkozó alábbi összefüggéssel [5]:

ϑlab = 2arctan

(

1,44 MeV fm ·Z1Z2(amu+E kin
1 /A1)

A1[(amu+E kin
1 /A1)2 −amu2]

· 1

b

)

,

ahol amu = 931,5 MeV az atomi tömegegység, b az ütközési paraméter fm egységekben, A1 és

E kin
1 a szóródó részecske tömege amu egységekben és kinetikus energiája MeV-ben. Minthogy

nem létezik elméleti leírás a Coulomb-felhasadás pontos helyére a 8Li részecske röppályája

mentén, azzal a feltételezéssel élünk, hogy a felhasadás akkor következik be, amikor a 8Li és
208Pb atommagok a legjobban megközelítik egymást, azaz a neutronra fele akkora ϕsc szóró-

dási szöget feltételezünk, mint a 7Li fragmentumra.

Egy további feltételezés a reakciótermékek izotrop szétszóródása a tömegközépponti (TKP)

rendszerben. Ennek alapjául az szolgál, hogy (esetünkben) a Coulomb-disszociáció során a vir-

tuális foton által átvitt impulzusmomentum l = 1, ezért a σ8Li→n+7Li bomlási hatáskeresztmet-

szet megközelítőleg sin2ϑ függésű m = ±1 esetén, illetve cos2ϑ függésű, ha m = 0, ahol a ϑ
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szöget a nyaláb irányában mérjük. Minthogy a mérés nem érzékeny az m mágneses kvantum-

számra és az m = ±1 és m = 0 kvantumszámok azonos súllyal fordulnak elő ezen az a nya-

lábenergián [9], a neutron és a 7Li közel izotrop módon szóródnak szét. Ez azt jelenti, hogy

a ϕCM azimuth szöget egy, a [0,2π] intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó

realizációjának tekintjük a szimuláció során, míg a ϑCM szóródási szöget egy olyan valószínű-

ségi változóénak, amelynek koszinusza (cosϑCM) egyenletes eloszlású a [−1,1] intervallumon.

A relativisztikus tömegközépponti energia

E CM = mn +m7Li +Ed

alakú, ahol mn = 939,57 MeV és m7Li = 6533,83 MeV az atommagok invariáns tömegei és Ed a

bomlási energia, továbbá a c = 1 konvenciót használtuk. A tömegközépponti rendszert az tün-

teti ki, hogy benne a két részecske ~pCM
7Li

, illetve ~pCM
n impulzusának összege nulla, pCM = |~pCM

7Li
| =

|−~pCM
n | nagyságukat pedig tömegközépponti impulzusnak hívjuk a továbbiakban. Tudjuk még,

hogy természetesen a részecskék invariáns tömege a tömegközépponti rendszerben is m7Li, il-

letve mn. Mindezen összefüggések felhasználásával a pCM tömegközépponti impulzus nagysá-

ga az alábbi formulával számítható ki:

pCM =

√

√

√

√

√

(

E CM2 +m2
n −m2

7Li

)2

4 ·E CM2 −m2
n.

Felhasználva a tömegközépponti ϑCM és ϕCM szóródási szögeket a neutron impulzus vektora a

TKP rendszerben a

~pCM
n = pCM(sinϑCM sinϕCM, sinϑCM cosϕCM,cosϑCM)

alakban írható fel, a 7Li-é pedig:

~pCM
7Li =−~pCM

n .

A tömegközépponti impulzusok laborrendszerbe transzformálásához a Lorentz-transzfor-

mációt a céltárgyi koordináta-rendszer helyett egy olyan koordináta-rendszerben alkalmazzuk,

amelyben a z tengely párhuzamos a szóródó 8Li részecske sebességével az 208Pb atommaghoz

legközelebbi pontban. Ebben a koordináta-rendszerben a Lorentz-transzformáció mátrixa a

következő alakú:

L =















γ γβ

1

1

γβ γ















.
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A 69,5 MeV/nukleon kinetikus energiájú 8Li részecskék sebességének nagysága c egységek-

ben β= 0,367. Alkalmazzuk tehát a Lorentz-transzformációt a relativisztikus impulzusokra:

p(4)
n = L ·p(4)CM

n =















γ γβ

1

1

γβ γ





























√

m2
n +pCM

n
2

pCM
n sinϑCM sinϕCM

pCM
n sinϑCM cosϕCM

pCM
n cosϑCM















=

















γ

√

m2
n +pCM

n
2 +βγpCM

n cosϑCM

pCM
n sinϑCM sinϕCM

pCM
n sinϑCM cosϕCM

βγ

√

m2
n +pCM

n
2 +γpCM

n cosϑCM

















,

és

p(4)
7Li

= L ·p(4)CM
7Li

=















γ γβ

1

1

γβ γ





























√

m2
7Li

+pCM
n

2

−pCM
n sinϑCM sinϕCM

−pCM
n sinϑCM cosϕCM

−pCM
n cosϑCM















=

















γ

√

m7Li2 +pCM
n

2 −βγpCM
n cosϑCM

−pCM
n sinϑCM sinϕCM

−pCM
n sinϑCM cosϕCM

βγ
√

m2
7Li

+pCM
n

2 −γpCM
n cosϑCM

















.

Most a ~pn és ~p7Li impulzus vektorok koordinátáit visszatranszformáljuk a laborrendszerbe

a Lorentz-transzformációhoz kényelmes koordináta-rendszerből. Két forgatást alkalmazunk:

előbb a laborrendszer függőleges y tengelye körül a ϑsc szóródási szöggel, majd pedig a z ten-

gely körüli ϕsc szóródási szöggel. Ezeket a forgatásokat az alábbi mátrix-kompozíció valósítja

meg:








cosϕsc sinϕsc

−sinϕsc cosϕsc

1

















cosϑsc sinϑsc

1

−sinϑsc cosϑsc









Még súlyoznunk kell a bomlási eseményeket a Coulomb-felhasadás valószínűségével, azaz

a virtuális fotonok számával egy-egy ütközési paraméterrel definiált részecskepálya mentén.

A 2.3 fejezet 2.13 formulája alapján ki tudjuk számítani a ϑsc szóródási szöghöz tartozó részecs-

kepálya mentén a Eγ = Ed +Sn = Ed +2,032 MeV energiájú nE1 virtuális fotonok számát.
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4.33. ábra. Az akceptancia Monte Carlo szimulációja. Az illesztett görbe egyenlete ηgeom(Ed) =
(1− c)/ea(Ed−b) + c, az illesztett paraméterértékek: a = 1,56±0,068, b = −0,249±0,0177 és c =
0,058±0,00818.

Miután a magreakció szimulációjával sikerült neutron és fragmentum impulzusokat gene-

rálnunk, a szimuláció második lépésében ellenőrizzük, hogy ezek a részecskék bejutnak-e az

őket észlelni hivatott detektorok érzékeny térfogatába. A neutron esetében az egyenes röppá-

lya miatt a MoNA detektor elhelyezkedésének ismeretében ez egyszerű feladat. A 7Li fragmen-

tumok esetében viszont végig kell követnünk a részecskepályákat a seprőmágnesen és az fó-

kuszsík teleszkóp összes töltött részecske detektorán. A Monte Carlo szimuláció eredményét

a 4.33. ábrán láthatjuk. A hatásfok várakozásainknak megfelelően erősen függ az Ed bomlási

energiától: a 0 MeV bomlási energiához közelítve a hatásfok kb. 70%, ami 0,5 MeV-nél már 35%-

ra, 1 MeV-nél pedig 20%-ra csökken. A pontokra a 4.33. ábrán látható ηgeom(Ed) = 1−c

ea(Ed−b) + c

alakú görbét illesztettünk, ahol a, b és c szabad paraméterek. Az illesztett paraméter értékek

a = 1,56±0,07, b = −0,249±0,018 és c = 0,058±0,008 voltak. Az a, b és c paraméterek hibái-

nak terjedéséhez ki kell számítani a ηgeom(Ed) függvény megfelelő parciális deriváltjait, melyek:
∣

∣dηgeom(Ed)/d a
∣

∣= (1−c)(Ed−b)

ea(Ed−b) ,
∣

∣dηgeom(Ed)/db
∣

∣= (1−c)a

ea(Ed−b) és
∣

∣dηgeom(Ed)/dc
∣

∣= −1
ea(Ed−b) +1. Végül

a geometriai hatásfok hibája az alábbi módon származtatható az illesztési paraméterek hibái-
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ból:

σ(ηgeom(Ed)) =

√

∣

∣

∣

∣

dηgeom(Ed)

d a

∣

∣

∣

∣

2

σ(a)2 +
∣

∣

∣

∣

dηgeom(Ed)

db

∣

∣

∣

∣

2

σ(b)2 +
∣

∣

∣

∣

dηgeom(Ed)

dc

∣

∣

∣

∣

2

σ(c)2.

Az akceptancia tehát egy erős bomlási energia függő tényező a mérés globális hatásfokában,

jelentősen befolyásolva a dσ/dEd hatáskeresztmetszet görbe alakját, és általa a mérés sziszte-

matikus hibája is függ a bomlási energiától. A geometriai hatásfok átlagos hibája 4,5% volt, ami

a MoNA 4%-os és a fragmentum detektor 2%-os akceptancia hibáinak kombinációjából adó-

dott.

A 4.4 fejezet eredményeit összefoglalva, a detektorrendszer η(Ed) hatásfoka az alfejezetekben

bemutatott parciális hatásfokok szorzataként írható fel az alábbi formában:

η(Ed) = ηTCRDC ·ηFPCRDC ·ηpot ·ηdE ·ηE ·ηMoNA ·ηPID ·ηgeom(Ed).

A mért dσ/dEd hatáskeresztmetszetet pedig a

dσ

dEd
= Ncoinc(Ed)/∆Ebin

N8Li ·ρ · x ·η(Ed)

képlettel számítjuk ki, ahol az egyes faktorok hibáját meghatároztuk. A dσ/dEd hatáskereszt-

metszet hibáját az Ed függvényében a 0–2 MeV bomlási energia tartományban a 4.34 ábrán

láthatjuk.
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4.34. ábra. A mért dσ/dEd hatáskeresztmetszet hibája az Ed bomlási energia függvényében.



5. fejezet

Eredmények

5.1. Az impakt paraméter meghatározása

A 4. fejezetben leírtak szerint a 8Li → 7Li+n magreakció mindhárom résztvevőjének impul-

zusát sikerült megmérnünk a felhasadási eseményekben, ami lehetőséget ad a reakció b im-

pakt paraméterének meghatározására. A b impakt paraméter a bejövő 8Li részecske (aszimp-

totikusan) egyenes pályájának és a reakciót kiváltó ólom atommag középpontjának távolsága,

melyet a reakció három résztvevőjének ~p8Li, ~p7Li és ~pn impulzusából a következőképpen szá-

molhatunk ki. Jelölje ~P = ~p7Li+~pn a keletkező fragmentum és a neutron impulzusának összegét.

Ekkor a ~P és ~p8Li vektorok által bezárt ϕlab szög közvetlen kapcsolatban áll a reakció b impakt

paraméterével a következő képlet szerint [50]:

b = Z1Z2e2

m1c2γβ2

1

tan(ϑlab/2)
, (5.1)

ahol Z1 és m1 a szóródó atommag (7Li) rendszáma és tömege, Z2 a szóró atommag (208Pb)

rendszáma, e az elemi töltés, c a fénysebesség, β = v/c és γ = 1p
1−β2

a szóródó v sebességű

atommag szokásos relativisztikus paraméterei a laborrendszerben. A 5.1 képlet által leírt szó-

ródási folyamat a Mott-szórás, amely a Rutherford-szórás relativisztikus megfelelője; képlete

utóbbitól csak a nevezőben szereplő γ paraméterben különbözik. Mérésünk egyik eredménye

az impakt paraméter 5.1. ábrán látható gyakoriságeloszlásának meghatározása a 8Li → 7Li+n

magreakcióban 69,5 MeV/u nyalábenergián és ólom céltárgyon. Az impakt paraméter spekt-

rum értelmezése szempontjából fontos adalék, hogy a 208Pb ólom atommag sugara R208Pb =
6,96 fm, továbbá a horzsolási szöghöz tartozó legkisebb impakt paraméter bmin = 11,37 fm.

Tudjuk, hogy a 208Pb ólom atommag Coulomb-terében kialakuló nE1 virtuális fotonszám a b

impakt paraméter növekedtével a Coulomb-térrel együtt lecseng. Mindezek alapján hihető,

hogy a spektrum szerint körülbelül a b = 20 fm értéknél a legvalószínűbb a felhasadási reak-

88
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5.1. ábra. A b impakt paraméter gyakoriságeloszlása a 8Li → 7Li+n magreakcióban. A 8Li nyaláb
energiája 69,5 MeV/nukleon volt, a céltárgy pedig ólom.

ció.

5.2. A bomlási energia gyakoriság-eloszlásának meghatározása

A bomlási energia nem más, mint a felhasadási folyamatban keletkező neutron és 7Li frag-

mentum kinetikus energiáinak összege tömegközépponti rendszerükben. Attól függően, hogy

mekkora volt a Coulomb-felhasadást kiváltó virtuális gamma-foton energiája, a bomlási ener-

gia más és más lehet. A bomlási energia gyakoriság-eloszlása a felhasadási folyamatban a mag-

reakció karakterisztikus tulajdonsága, ezért szokás megvizsgálni a hatáskeresztmetszetet a bom-

lási energia függvényében is. Ha például létezik a felhasadó 8Li-nak gerjesztett állapota a ne-

utron-szeparációs energiaszint felett, és ez a gerjesztett állapot alacsony multipolaritású (E1,

M1 vagy E2) fotonnal gerjeszthető, akkor a megfelelő gerjesztési energiánál csúcs jelentkezhet

a bomlási energia spektrumán.

A következőkben kiszámítjuk tehát a bomlási energiát a 8Li → 7Li+n felhasadási folyamat-

ban a neutron és a 7Li fragmentum megmért ~pn, illetve ~p7Li impulzusaiból. Az iménti defi-

níció1 alapján az Ed bomlási energia a tömegközépponti rendszerben Ed = E CM −mn −m7Li

alakban írható fel, ahol E CM a 7Li és a neutron együttes rendszerének teljes relativisztikus ener-

1A definíciót lásd az 5.2 alfejezet első mondatában.
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giája a tömegközépponti rendszerben, mn és m7Li pedig a szétrepülő részecskék tömegei. A

tömegközépponti rendszerben az impulzusok eredője nulla, ezért E CM = M , ahol M a neutron

és a fragmentum együttes rendszerének nyugalmi tömege, azaz a bomlási energia Ed = M −
mn −m7Li alakban is felírható. Minthogy viszont a nyugalmi tömegek vonatkoztatási rendszer-

től független mennyiségek, ezért elegendő a laborrendszerben meghatároznunk a neutron és

a fragmentum együttes rendszerének M invariáns tömegét. Az együttes rendszert az definiálja,

hogy a P (rel.) relativisztikus impulzus a neutron és a 7Li fragmentum p(rel.)
n =

(

E (rel.)
n ,~pn

)

, illetve

p(rel.)
7Li

=
(

E (rel.)
7Li

,~p7Li

)

relativisztikus impulzusainak összege. Utóbbiak három komponensét, ~pn-

et és ~p7Li-et megmértük, az első komponens, a relativisztikus energia pedig a nyugalmi töme-

gek ismeretében egyszerűen kiszámítható: E (rel.)
n =

√

∣

∣~pn
∣

∣

2 +m2
n, illetve E (rel.)

7Li
=

√

∣

∣~p7Li

∣

∣

2 +m2
7Li

.

Az együttes rendszer invariáns tömege most már kiszámítható:

M =
√

(

E (rel.)
n +E (rel.)

7Li

)2
−

∣

∣~pn +~p7Li

∣

∣

2.

Végül pedig a bomlási energia Ed = M −mn −m7Li formában adódik, azaz

Ed =
√

(

E (rel.)
n +E (rel.)

7Li

)2
−

∣

∣~pn +~p7Li

∣

∣

2 −mn −m7Li. (5.2)

Mérési adataink alapján fel tudjuk rajzolni a bomlási energiák Nkoinc.(Ed) gyakoriságelosz-

lását ólom és szén céltárgyak esetében 69,5 MeV/nukleon nyalábenergián. Ezek a spektrumok

láthatók az 5.2. ábrán. Az eloszlások amplitúdóbeli különbsége nem hordoz közvetlenül fizikai

információt, hiszen különböző volt az adatgyűjtés időtartama a különböző céltárgyak eseté-

ben.

5.3. A felhasadási folyamat hatáskeresztmetszete

Az 5.2 alfejezetben bemutatott Nkoinc.(Ed) bomlási energia-spektrumokat hatáskeresztmet-

szetté transzformálhatjuk a következő összefüggés alapján:

dσ(Ed)

dEd
= Nkoinc.(Ed)/∆Ed

N8Li ·ρ ·x ·η(Ed)
, (5.3)

ahol ∆Ed az Nkoinc.(Ed) hisztogram felbontása (csatornaszélessége) az Ed bomlási energiában,

N8Li a mérőrendszerbe érkezett (és a céltárgyi szcintillátor által detektált) nyalábrészecskék

száma, ρ a céltárgy atommagjainak számsűrűsége, x a céltárgy vastagsága, η(Ed) a detektor-

rendszer hatásfoka, amelyet a 4.4 fejezetben határoztunk meg. A ρ · x mennyiség a terület-

egységre jutó atommagok száma a céltárgyban; esetünkben értéke az 56,7 mg/cm2 vastagságú
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5.2. ábra. Az Ed bomlási energia gyakoriságeloszlása a 8Li → 7Li+n folyamatban 69,5 MeV/u
nyalábenergián, ólom vagy szén céltárgyon.

ólom céltárgynál ρ · x = 1,65 ·10−7 1/mbarn, a 28,8 mg/cm2 vastagságú szén céltárgynál pedig

ρ · x = 1,44 ·10−6 1/mbarn volt. A bejövő 8Li részecskék számát a TCRDC2 detektor scaler ada-

tából tudjuk: N8Li = 1,243 ·1010 ólom céltárgynál és N8Li = 3,477 ·109 szén céltárgynál. Az ólom,

illetve szén céltárgyra érkező 69,5 MeV/u energiájú 8Li nyaláb (5.3) egyenlet alapján számolt

dσ/dEd felhasadási hatáskeresztmetszete az Ed bomlási energia függvényében az 5.3. ábrán

látható. A felhasadási hatáskeresztmetszet a szén céltárgy esetében láthatóan jóval kisebb, me-

lyet a szén több, mint tízszer kisebb rendszáma magyaráz.

A dσ
dEd

mennyiséget az Eγ = Ed +2,032 MeV gerjesztési energiával paraméterezve gerjesztési

függvénynek nevezik az irodalomban. A kontextustól függően mi is különböző néven hivatko-

zunk rá a továbbiakban.

5.4. A nukleáris járulék levonása

A 5.3 fejezetben már ugyan meghatároztuk a 69,5 MeV/u energiájú 8Li nyaláb felhasadási

hatáskeresztmetszetét az ólom céltárgyon, azt viszont még nem tudhatjuk, hogy a Coulomb-

felhasadáshoz milyen mértékben járult nukleáris felhasadás.

Míg rögzített impakt paraméter esetén a periferiális Coulomb-felhasadás valószínűsége a
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5.3. ábra. A 69,5 MeV/u energiájú 8Li nyaláb mért felhasadási hatáskeresztmetszete szén és
ólom céltárgyakon. A szén céltárgy esetében a könnyebb követhetőség érdekében tízzel meg-
szoroztuk a hatáskeresztmetszet értékeket.

kölcsönható atommagok töltéseitől függ, addig a nukleáris felhasadás az atommagok méretei-

től, ami viszont (az egzotikus atommagoktól eltekintve) jól paraméterezhető a tömegszámmal.

A Coulomb- és a nukleáris felhasadás valószínűségének függése a céltárgy Z rendszámától és

A tömegszámától a következő alakban írható fel [29]:

dσ(Ed)

dEd
= a(Ed)(r0 A1/3 + r8Li)+b(Ed)Z 1.85 (5.4)

ahol r0 A1/3 (r0 = 1,2 fm) a céltárgyi atommag, r8Li = 2,4 fm pedig a 8Li sugarai. A két ismeretlen

paramétert: a(Ed)-t és b(Ed)-t két különböző céltárgyon végzett mérés két független egyenle-

téből tudtuk meghatározni. Az egyik mérés ólom, a másik szén céltárgyon történt (lásd az 5.3

ábrán). Ezek alapján az a és b paraméterek értékei 0,6 mb/(MeVfm)-nek, illetve 0,03 mb/MeV-

nak adódtak. Az a és b paraméterek ismeretében az 5.3. ábra ólom és szén céltárgynál rögzített

hatáskeresztmetszet spektrumait csatornánként szét tudjuk választani Coulomb- és nukleáris

felhasadási részre. Az 5.4. ábra mutatja végül a Coulomb-felhasadás hatáskeresztmetszetét az

ólom céltárgy esetében. A nukleáris felhasadás járuléka 3% és 5% közöttinek adódott az ólom

céltárgy esetében a 0–1,5 MeV bomlási energia intervallumon.

Megjegyezzük, hogy nem csak tisztán Coulomb és nukleáris felhasadási folyamatok létez-
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nek, hanem ezek interferálhatnak is. A Coulomb–nukleáris interferencia mértéke DWBA (De-

storted Wave Born Approximation) számolás szerint több mint két nagyságrenddel kisebbnek

adódott, mint az egyes járulékok külön-külön [51].
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5.4. ábra. A 69,5 MeV/u energiájú 8Li nyaláb mért Coulomb-felhasadási hatáskeresztmetszete
ólom céltárgyon, mint a Coulomb- és nukleáris felhasadási járulék szétválasztásának eredmé-
nye.

5.5. Egyéb korrekciók

A 2.2 fejezetben már megemlítettük, hogy a 7Li neutron-befogása nem pontos tükörfolya-

mata a 8Li kísérletileg tapasztalható 8Li → 7Li+n felhasadásának. Az egyik ok az előző (5.4)

fejezetben taglalt és korrekcióba vett nukleáris felhasadási járulék. További különbséget jelent,

hogy a felhasadási folyamatok egy részében a céltárgyi ólom atommag terében felgerjesztődött
8Li részecske a 7Li 1/2− első gerjesztett állapotába is bomolhat, nem csak a 3/2− alapállapot-

ba (lásd a 2.2 ábrát), holott a neutron-befogás esetén mindig a 7Li utóbbi állapotából indul a

magreakció.

A 7Li 1/2− első gerjesztett állapotába való bomlások részarányát elméleti számolás alap-

ján becsültük meg. Az ún. kontinuum csatolt-csatornás számolás, melyben az atommagálla-

potokat egy potenciál-modell szolgáltatta [39], az első gerjesztett állapotba bomlás valószínű-
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ségét több mint három nagyságrenddel kisebbnek becsülte, mint az alapállapotba bomlásét a

Coulomb-felhasadási folyamatban. Ezért ezt a járulékot elhanyagolhatónak tekintjük.

A 7Li neutron-befogási folyamatának végállapota is lehet a 8Li alapállapotától eltérő, mi-

közben a felhasadási inverz folyamat mindig az alapállapotú 8Li nyalábrészecskékből indul. Ha

a 8Li alapállapotába való neutron-befogás hatáskeresztmetszetét σn,γ0 jelöli, az első gerjesztett

állapotba bomlóét pedig σn,γ1 , akkor a teljes neutron-befogási hatáskeresztmetszet a

σn,γ =σn,γ0 +σn,γ1 =σn,γ0

(

1+
σn,γ1

σn,γ0

)

(5.5)

alakban írható fel, ahol a
σn,γ1
σn,γ0

arány kifejezhető ismert mérési eredményekkel, illetve elméle-

ti összefüggésekkel. Termális neutronok esetében (ahol Ed ≈ 0) ugyanis ismertek az elágazási

arányok (EA) [13, 14] és mivel E1 átmenetekről van szó, a hatáskeresztmetszetek Eγ
3 szerint

skálázódnak. Ez azt jelenti, hogy a teljes hatáskeresztmetszet

σn,γ =σn,γ0 +σn,γ1 =σn,γ0

[

1+ EA1

EA0

(

Eγ1 +Ed

Eγ0 +Ed

)3
]

(5.6)

alakú, ahol a termális neutronokra vonatkozó EA0 = 90,2 ± 2,6 és EA1 = 9,8 ± 0,34 elágazá-

si arányok, valamint a kötetlen 7Li + n állapothoz tartozó Sn energiaszintről (lásd a 2.2 áb-

rán) az alap és gerjesztett állapotokba való legerjesztődéshez tartozó Eγ0 = Sn = 2,032MeV és

Eγ1 = Sn −E1
∗ = 1,051 energiák pontos értékei táblázatból ismertek [13, 14]. A

σn,γ

σn,γ0
korrekci-

ós faktor az 1,109±0,005 (Ed = 0) értékről az Ed = 1,0 MeV bomlási energiáig az 1,243±0,013

értékre növekszik. Ezt a korrekciót a következő, 5.6 alfejezetben vesszük figyelembe a neutron-

befogási hatáskeresztmetszet származtatásakor.

Egy további különbség a neutron-befogás inverz folyamata és a Coulomb-felhasadás kö-

zött, hogy miközben az s-hullámú neutronok befogását az 1+ és 2+ állapotokba mindenkép-

pen E1 gamma foton emissziója követi, addig Coulomb-felhasadást E1 és E2 fotonok egyaránt

kiválthatnak. Az E2 fotonok okozta felhasadások részarányát csak elméleti számítások alapján

lehetett megbecsülni, amihez a RADCAP szoftver [52] egy módosított változata nyújtott segítsé-

get. A RADCAP eredményei szerint az E2 felhasadások gyakorisága legalább hat nagyságrend-

del kisebb, mint az E1 felhasadásoké [51].

A 2.2 ábra azt is mutatja, hogy a 7Li neutron-befogása a 8Li 3+ állapotán keresztül is vég-

bemehet, ami rezonáns neutron-befogást jelent. A Coulomb-felhasadási inverz folyamat során

azonban a 8Li 2+ alapállapotának a 3+ állapotba gerjesztéséhez M1 virtuális foton szükséges,

amelyek száma az E1 fotonok mellett elhanyagolhatóan kicsi [51]. Így elmondható, hogy a kí-

sérletileg megmért Coulomb-felhasadási folyamat néhány százalék pontossággal tisztán a di-

rekt neutron-befogási folyamat inverze.
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5.6. A neutron-befogási hatáskeresztmetszet meghatározása

Az 5.4 alfejezetben bemutattuk a mért Coulomb-felhasadási hatáskeresztmetszetet a 8Li →
7Li+n folyamatra ólom céltárgyon és 69,5 MeV/u nyalábenergián. Most ebből az eredményből

a 2.2 alfejezetben bemutatott részletes egyensúly elvéből és a virtuális foton elmélet összefüg-

géseinek felhasználásával meghatározzuk a 7Li atommag neutron-befogási hatáskeresztmet-

szetét, amely asztrofizikai szempontból fontos (lásd a 2.1 fejezetben) és a kísérleti kiértékelés

legfőbb eredménye.

Először is az 5.4 alfejezetből felidézzük a megmért dσCb,E1/dEd Coulomb-felhasadási és a

σE1(γ,n) foto-disszociációs hatáskeresztmetszetek kapcsolatát a virtuális foton elméletben:

dσCb,E1

dEγ
(Eγ) =

nE1(Eγ)

Eγ
σE1(γ,n)(Eγ), (5.7)

ahol nE1(Eγ) a 2.3 alfejezetben megismert virtuális fotonszám, és a képletben az E1 virtuá-

lis fotonokra és elektromágneses folyamatokra szorítkoztunk. A 8Li → 7Li+n folyamatban az

Sn = 2,032 MeV neutron szeparációs energia figyelembe vételével a virtuális foton energiája és

a bomlási energia közötti kapcsolat Eγ = Ed +Sn = Ed +2,032 MeV alakú, ami az Eγ és Ed argu-

mentum között pusztán egy konstans eltolást jelent a hatáskeresztmetszetekben és virtuális fo-

tonszámokban. Ahhoz tehát, hogy megkapjuk a σE1(γ,n) foto-disszociációs hatáskeresztmet-

szetet mérési adatainkból, ismernünk kell az nE1 virtuális fotonszámot az (5.7) egyenletben.

Az nE1 virtuális fotonszámban rejtőznek a külső kísérleti körülmények, mint az ólom céltárgy

Z rendszáma vagy a 69,5 MeV/u nyalábenergia, és a σE1(γ,n) foto-disszociációs hatáskereszt-

metszet már mentes mindettől, csak a bombázó részecske tulajdonságaitól függ. A 2.3. alfeje-

zetben láttuk, hogy nE1 a virtuális foton elmélet alapján zárt alakban felírható, és számítógépes

programmal kiszámolható. Az nE1 számolására vonatkozó eredményünk, illetve nE1 függése az

Ed bomlási energiától az 5.5. ábrán látható.

Ha meghatároztuk a σE1(γ,n) foto-disszociációs hatáskeresztmetszetet, akkor a részletes

egyensúly elvét alkalmazva az inverz folyamat, azaz a σE1(n,γ) neutron-befogás hatáskereszt-

metszetét is ki tudjuk számolni:

σE1(γ,n) = 2µEd

ħ2

ħ2c2

E 2
γ

(2 j7Li +1)(2 jn +1)

(2 j8Li +1)2
σE1(n,γ), (5.8)

ahol Ed a bomlási energia foto-disszociációnál, vagyis a tömegközépponti energia a neutron

befogásakor és Eγ = Ed+Sn = Ed+2,032 MeV az E1 foton energiája. µ= mn·m7Li
mn+m7Li

= 821,5 MeV/c2

a 7Li+n rendszer redukált tömege, a spinek pedig a következők: j7Li = 3/2, j8Li = 2 és jn = 1/2.

Az eredményül kapott σE1(n,γ) neutron-befogási hatáskeresztmetszetet, illetve annak függé-
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5.5. ábra. Az elméleti formula alapján számítógéppel kiszámított nE1 virtuális fotonszám 69,5
MeV/u nyaláb energián az Ed bomlási energia függvényében, ólom céltárgyon [9].

sét a neutron–7Li rendszer tömegközépponti kinetikus energiájától az 5.6. ábrán a fekete ko-

rongok jelölik. Az 5.6. ábrán a 7Li neutron-befogásának korábbi mérési eredményei is szere-

pelnek, melyeket a 2.5 fejezetben részletesen bemutattunk. Míg az ábrán a szakirodalomban

korábban közölt direkt mérési eredmények tisztán mutatják a 8Li 3+ állapotához tartozó rezo-

nancia csúcsot a 254 keV tömegközépponti energiánál, addig az teljesen hiányzik az általunk

(Coulomb-felhasadásból) származtatott mérési eredményekből.

Megállapítható, hogy a saját és a korábban publikált mérési eredmények jól egyeznek: ered-

ményünk 10% pontossággal egybevág Blackmon [4] mérési eredményeinek extrapolált értéke-

ivel és Imhof [15] eredményeinek számunkra összehasonlítható (nem rezonancia tartományba

eső) részével. Saját mérési eredményünk egyik sajátossága, hogy az a 200 keV feletti energiatar-

tományon eltér az s-hullámú neutronok jól ismert 1/v alakú hatáskeresztmetszet-függésétől,

amire már korábbi eredmények is rámutattak [4].

Az 5.7. ábra alkalmas saját mérési eredményeink és a 2.6 fejezetben leírt elméleti számítási

eredmények összehasonlítására. Látható, hogy Wang [20] potenciálmodellen alapuló számítá-

sa (piros szaggatott vonal) túlbecsüli a hatáskeresztmetszet 1/v törvénytől való eltérését ma-

gasabb energiákon. Huang [21] két-test modellen alapuló számítása (zöld szaggatott vonal) jól

illeszti mérési eredményeinket a 200 keV feletti energiatartományon, felülbecsüli viszont ala-

csonyabb energiákon. A legjobb leírást Rupak [22] effektív térelméleten alapuló számítása (kék

szaggatott vonal) szolgáltatja.
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5.6. ábra. A mérési adatainkból származtatott σE1(n,γ) neutron-befogási hatáskeresztmetszet
a tömegközépponti energia függvényében (fekete korongok [51]). Az eredmények összehason-
líthatók a neutron-befogási direkt folyamat korábbi mérési eredményeivel: Imhof (fekete üres
korongok [15]), Nagai (zöld háromszög [17], illetve fekete üres négyzetek [19]), Heil (piros négy-
zetek [18]). A piros folytonos vonal az 1/v törvény szerinti hatáskeresztmetszet függést mutatja,
ami Blackmon [4] alacsony energiás mérési eredményeihez illeszkedik.

A neutron-befogási hatáskeresztmetszet 1/v törvény szerinti, illetve az attól a magasabb

energiákon kissé eltérő energiafüggését a következő alakban paraméterezzük [20] és [53] javas-

latai alapján:

σE1(n,γ)(En) = s0(1+ s1En + s2En
2)/E 1/2

n . (5.9)

Az 5.9 egyenlet s0 paramétere az 1/v törvény együtthatójának felel meg, míg az s1 és s2 pa-

raméterek az attól való eltérésnek magasabb energiákon. Az 5.7 ábrán látható illesztés (fekete

folytonos vonal) saját mérési adatainkra s0 = 6,4±0,3 µb(MeV)1/2, s1 = −0,16±0,61 MeV−1 és

s2 =−0,16±0,81 MeV−2 paramétereket eredményezett. Az s1 és s2 paraméterek illesztett ered-

ményei abszolút értékben jóval kisebbek, mint Wang [20] −1,37 MeV−1, illetve 1,25 MeV−2 ér-

tékei, ami azt jelenti, hogy a kísérleti eredmények szerint a hatáskeresztmetszet jóval kevésbé

tér el az 1/v törvénytől, mint azt az elméleti számolás mutatja.

Alacsony energiákon csak az s0 paraméter releváns az 5.9 összefüggésben. Ha a neutron

energiáját a laborrendszerben mérjük, akkor mérésünkben az s0 paraméter (6,2±0,3)·10−3 b(eV)1/2

értékűnek adódik, ami rendkívül közeli érték a legfrissebb direkt neutron-befogási hatáske-

resztmetszet kísérleti eredményéhez, amely Blackmon szerint (6,3±0,3) ·10−3 b(eV)1/2 (lásd a
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5.7. ábra. A mérési adatainkból származtatott σE1(n,γ) neutron-befogási hatáskeresztmetszet
a neutron energiájának függvényében (fekete korongok, [51]), illetve a nem rezonáns mérési
direkt mérési adatok az 5.6 ábráról. Az eredmények összehasonlíthatók elméleti számolások
eredményeivel: Wang (piros pontozott vonal [20]), Huang (zöld szaggatott vonal [21]) és Rupak
(kék szaggatott vonal [22]). A saját mérési eredményekhez illesztett 5.9 formula szerinti görbét
a fekete folytonos vonal mutatja [51].

piros folytonos vonalat az 5.6 ábrán) [4]. A fejezetben bemutatott eredmények a Physical Re-

view C folyóirat 2013. decemberi számában publikálásra kerültek [51].

Az irodalomban elsőként hasonlítottunk össze s-hullámú direkt mérésből származó, illetve

a Coulomb-disszociáció módszerével meghatározott neutron-befogási hatáskeresztmetszete-

ket. Eredményeink megerősítik a Coulomb-felhasadás módszerének alkalmazhatóságát a 7Li

atommag esetében. Mindez alapjául szolgálhat a módszer alkalmazására olyan r-folyamatbeli

atommagok neutron-befogási hatáskeresztmetszetének meghatározásakor, ahol a direkt mód-

szer nehézségekbe ütközik. Eredményeink megerősítették a neutron-befogási hatáskeresztmet-

szet eltérését az 1/v-törvénytől, és a hatáskeresztmetszet paramétereinek elméleti úton becsült

értékeihez nagyon közeli eredményeket kaptunk.



Összefoglalás

A dolgozatban a 8Li → 7Li + n Coulomb-felhasadásos magreakció kísérleti vizsgálatának

eredményeit mutatom be. A kísérletre az Amerikai Egyesült Államokban lévő National Super-

conducting Cyclotron Laboratory (NSCL) intézetben került sor.

A vizsgált magreakció az asztrofizikában szerepet játszó 7Li+n → 8Li neutron-befogásos

magreakció inverz folyamata. A 8Li → 7Li+n Coulomb-felhasadásos magreakció mért gerjesz-

tési függvényéből elméleti úton származtatható a neutron-befogásos inverz folyamat hatás-

keresztmetszete. Minthogy azonban a 7Li atommag neutron-befogási hatáskeresztmetszetét

korábban másoknak direkt módszerekkel is sikerült megmérni, a kísérleti kiértékelés legfon-

tosabb célja éppen az volt, hogy ellenőrizzük azt az eljárást, amellyel az asztrofizikai befogási

folyamatok hatáskeresztmetszetét az inverz Coulomb-felhasadási folyamat méréséből szoká-

sosan származtatják.

A kísérleti kiértékelés legfőbb feladata a 8Li → 7Li+n magreakcióban résztvevő atommagok

impulzusainak rekonstrukciója volt. Az impulzusokból meghatároztuk a felhasadási folyamat

gerjesztési függvényét ólom céltárgy és 69,5 MeV/u nyalábenergia esetében, majd ebből levon-

tuk a nukleáris felhasadások járulékát. A gerjesztési függvényből a kvantummechanikai rész-

letes egyensúly elvének és a Coulomb-felhasadás elméletének alkalmazásával származtattuk a
7Li atommag σ(n,γ) neutron-befogási hatáskeresztmetszetét.

A dolgozatban bemutatott kísérleti kiértékelés legfőbb eredménye a 7Li atommag

σE1(n,γ)(En) = s0(1+ s1En + s2En
2)/E 1/2

n

képlettel paraméterezhető neutron-befogási hatáskeresztmetszetében az alacsony energiákon

releváns s0 paraméter meghatározása. Utóbbinak a laborrendszerbe transzformált (6,2±0,3) ·
10−3 b(eV)1/2 értéke jól egyezik a legfrissebb direkt neutron-befogási hatáskeresztmetszet (6,3±
0,3) ·10−3 b(eV)1/2 kísérleti eredményével [4]. A hatáskeresztmetszet értékek jól visszaadják to-

vábbá a neutron-befogási hatáskeresztmetszet elméletileg megjósolt eltérését az 1/v törvény-

től [20, 53]. A mérési kiértékelés eredményei a Physical Review C folyóiratban publikálásra ke-

rültek [51].
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vott intézetükbe, ahol közösen áttekintettük a részeredményeket.

Finta Viktória és Papp Botond doktorandusztársaim, illetve Csorba Ottó és Pávó Gyula mér-

nökoktatók számos alkalommal nyújtottak munkámhoz technikai segítséget.
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Summary

The thesis presents the results of the experimental evaluation of the 8Li → 7Li+n Coulomb

breakup nuclear reaction. The measurement was carried out in the United States at the Natio-

nal Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL).

The nuclear reaction presented is the inverse of the 7Li+n → 8Li neutron capture process,

which plays an important role in astrophysics. Based on theory, the cross section of the neutron

capture inverse reaction can be deduced from the measured excitation function of the 8Li →
7Li+n Coulomb breakup reaction.

As the cross section of the neutron capture of 7Li has already been measured using direct

methods, the main objective of the experimental evaluation was to confirm the reliability of the

commonly used inverse method by which astrophysical cross sections can be deduced from

the measurement of their inverse Coulomb breakup process. The main task in the experimen-

tal evaluation was the momentum reconstruction of all participating nuclei in the 8Li → 7Li+n

process. Using the measured momenta, the excitation function of the 8Li → 7Li+n was deter-

mined for the decay process on lead target at 69,5 MeV/u beam energy, from which the nuclear

decay contribution was subtracted. The σ(n,γ) cross section of the neutron capture process

was deduced from the determined excitation function using the principle of the quantum me-

chanical detailed balance and the theory of Coulomb dissociation.

As the main result of the evaluations at low energies the most relevant s0 parameter in

σE1(n,γ)(En) = s0(1+ s1En + s2En
2)/E 1/2

n

had a value (6,2±0,3) ·10−3 b(eV)1/2 in the lab system, which correlates well with the most re-

cent (6,3±0,3) ·10−3 b(eV)1/2 value from a direct measurement [4]. The received cross section

values also demonstrate the theoretically predicted deviation from the 1/v law at higher ne-

utron energies [20, 53]. This agreement justifies the approximations involved in the theory of

the Coulomb dissociation and the applicability of the virtual photon concept. The results have

been published in Physical Review C [51].
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