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Ζ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνηειεί κηα απν ηηο πξώηεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ηνπ
κεραληζκνύ ππξεληθήο αληηδξάζεσο ζξαύζεσο βιήκαηνο ζε κεηξίσο πςειέο ελέξγεηεο (20 –
100 MeV/λνπθιεόλην. Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην
NSCL (National Superconducting Cyclotron Laboratory) ηνπ Πνιηηεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Michigan. Οη δέζκεο ηόλησλ παξήρζεζαλ απν ην ππεξαγώγηκν θύθινηξν Κ1200 θαη
πξνζέθξνπζαλ ζε ζηόρν ζηελ έμνδν ηνπ επηηαρπληνύ. Τα ζξαύζκαηα ησλ αληηδξάζεσλ
κειεηήζεθαλ κε δύν δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
θαζκαηνγξάθνη καδώλ: α) κηα απιή (πξνζσξηλή) γξακκή δέζκεο θαη β) ηνλ δηαρσξηζηή
καδώλ Α1200. Οη κεηξήζεηο κε ηε δηάηαμε (α) πεξηγξάθνληαη επίζεο ζηε δεκνζίεπζε [1],
ελώ νη αληίζηνηρεο ηεο δηαηάμεσο (β) αλαπηύζζνληαη επίζεο ζηηο εξγαζίεο [2,3,5]. Οη θύξηεο
ηδηόηεηεο ησλ ζξαπζκάησλ βιήκαηνο (projectile-like fragments) πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ νη
θαηαλνκέο νξκώλ θαη νη δηαθνξηθέο ελεξγέο δηαηνκέο ζε γσλίεο θνληά ζηηο 0° σο πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο δέζκεο.
Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη εξκελεία απηώλ ησλ ηδηνηήησλ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβή
πξόβιεςε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο δεζκώλ ξαδηελεξγώλ ππξήλσλ (radioactive nuclear beams,
RNB) όρη κόλν ζην εξγαζηήξην NSCL, αιιά θαη ζε άιια δηεζλή εξγαζηήξηα. Δίλαη
αμηνζεκείσηνλ όηη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ ρξήζε ξαδηελεξγώλ δεζκώλ έρεη θαηαζηεί
δπλαηή ε κειέηε ηεο δνκήο πνιύ αζηαζώλ (“εμσηηθώλ”) ππξήλσλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηνπο.
Τν εξεπλεηηθό απηό πεδίν απνηειεί έλα απν ηα ζεκαληηθόηεξα ηεο ζύγρξνλεο ππξεληθήο
έξεπλαο θαη έρεη άκεζε εθαξκνγή, κεηαμύ άιισλ, ζην πεδίν ηεο αζηξνθπζηθήο (πξνέιεπζε
θαη παξαγσγή ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ, παξαγσγή ελεξγείαο ζηνπο αζηέξεο θαη δπλακηθή ηεο
εμειίμεώο ηνπο).

B. Πρωηόησπες Εργαζίες ζε Διεθνή Περιοδικά με Κριηάς
Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη δεκνζηεύζεηο (ζε πεξηνδηθά κε θξηηάο – νκάδα Β
ηνπ θαηαιόγνπ δεκνζηεύζεσλ) θαηά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη πεξηγξάθνληαη ζύληνκα ηα
εξεπλεηηθά ζέκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο.
Οη εξγαζίεο ηαμηλνκνύληαη πεξαηηέξσ ζε δύν θαηεγνξίεο Η θαη ΗΗ. Ζ θαηεγνξία Η
πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θύξηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηά κνπ κε ηελ
κέγηζηε από κέξνπο κνπ ζπλεηζθνξά. Ζ θαηεγνξία ΗΗ πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνθύπηεη απν ζπλεξγαζίεο ζε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, αλάιπζε
δεδνκέλσλ θαη ζεσξεηηθή εξκελεία ηνπο.
Καηηγορία Εργαζιών Ι
Ι.1. Study of projectile fragmentation reactions. Production of light radioactive beams.
Δξγαζίεο [1,2,3,5].
Οη εξγαζίεο [1,2,5] απνηεινύλ νινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Τν πεηξακαηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ
δηαρσξηζκνύ, αληρλεύζεσο θαη ιήςεσο ησλ θαηαλόκσλ ησλ ζξαπζκάησλ δέζκεο κε ηε
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ρξήζε καγλεηηθνύ θαζκαηνγξάθνπ κάδεο. Ζ αλάιπζε ησλ θαηαλνκώλ νξκώλ ησλ
ζξαπζκάησλ εξκελεύζεθε κε ηελ πξόηαζε ελόο απινύ κνληέινπ βαζηζκέλνπ ζηελ αξρή
δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ζηελ θηλήζε Fermi ησλ λνπθιενλίσλ κέζα ζην βιήκα θαη ηνλ
ζηόρν. Παξαηεξήζεθε όηη ν κεραληζκόο ηεο αληηδξάζεσο ζηελ παξνύζα πεξηνρή ελέξγεηαο
(~ 80 ΜeV/nucleon) πεξηιακβάλεη εθηόο απν ηελ “θαζαξή” ζξαύζε ηνπ βιήκαηνο (pure
projectile fragmentation – όκνηα κε ηελ ζξαύζε πνπ παξαηεξείηαη ζε πςειέο ελέξγεηεο, ~ 1
GeV/nucleon) άκεζε απόζπαζε (direct stripping) θαη άκεζε πξόζιεςε (direct pick-up)
λνπθιενλίσλ. Ο κεραληζκόο πξνζιήςεσο λνπθιενλίσλ (ν νπνίνο δελ έρεη παξαηεξεζεί ζε
πςειέο ελέξγεηεο) παξαηεξήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ παξνύζα κειέηε θαη παξνπζηάδεη
νκνηόηεηεο κε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκό ρακειώλ ελεξγεηώλ (5 - 15 MeV/nucleon).
Ζ εξγαζία [3] απόηειεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ
αληηδξάζεσλ ζξαύζεσο βιήκαηνο θαη ηνπ ηξόπνπ παξαγσγήο θαη δηαρσξηζκνύ ειαθξώλ
ξαδηελεξγώλ δεζκώλ κε ηνλ θαζκαηνγξάθν Α1200 ζην εξγαζηήξην NSCL. Πεξηγξάθεηαη ε
παξαγσγή λέσλ ππξήλσλ πνιύ πινύζησλ ζε πξσηόληα ζηελ πεξηνρή αηνκηθνύ αξηζκνύ
Ε=31-38 [θνληά ζηελ γξακκή θόξνπ πξσηνλίσλ (proton drip-line) - όπνπ ε ελέξγεηα
ζπλδέζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πξσηνλίνπ κεδελίδεηαη]. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε παξαγσγή θαη
κειέηε ειαθξώλ ππξήλσλ πνιύ πινύζησλ ζε λεηξόληα νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν
ηεο άισ λεηξνλίσλ (neutron-halo nuclei, π.ρ. 11Li, βιέπε θαησηέξσ).
Ι.2. Fission of 238U projectiles below the Fermi energy (~20 MeV/nucleon). Δξγαζία [8].
Απνηειεί ηελ πξώηε επηηπρή πξνζπάζεηα παξαγσγήο θαη δηαρσξηζκνύ ζπαλίσλ ππξήλσλ
πνιύ πινπζίσλ ζε λεηξόληα, νη νπνίνη πξνθύπηνπλ απν ηήλ ζράζε βιήκαηνο 238U ζηελ
πεξηνρή ελεξγείαο δέζκεο ~20 MeV/nucleon. Ζ αληίδξαζε πνπ κειεηάηαη είλαη 238U+208Pb.
Τν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην NSCL κε ηνλ θαζκαηνγξάθν καδώλ Α1200.
Οη κεηξήζεηο έδεημαλ νηη ν κεραληζκόο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζύκθσλνο κε πιήξσο
αλειαζηηθή ζθέδαζε θαη επόκελε ζράζε ηνπ βιήκαηνο 238U. Σρνιηάδεηαη ε δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ζηελ παξαγσγή ζπαλίσλ ππξήλσλ ζε εξγαζηήξηα επηηαρπληώλ
κεηξίσο πςειώλ ελεξγεηώλ (20 – 100 MeV/nucleon) θαη ε ζεκαζία ζηε κειέηε ηεο δνκήο
πινπζίσλ ζε λεηξόληα ππξήλσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ αζηξνθπζηθή δηεξγαζία r (rprocess).1
I.3. Fragmentation of heavy-element beams at ~20 MeV/nucleon. Δξγαζίεο [11,13,16].
Σπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ κεραληζκνύ αληηδξάζεσο βαξέσλ δεζκώλ (ζπγθεθξηκέλα
δέζκεο 197Αu) ζηελ πεξηνρή ελεξγείαο ~20 MeV/nucleon. Ζ [11] αλαθέξεηαη ζηηο
197
αληηδξάζεηο
Αu+12C θαη 197Αu+27Αl ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ν κεραληζκόο κεξηθήο
ζπληήμεσο (incomplete fusion) ηνπ ειαθξνύ ζηόρνπ κε ην βιήκα. Σηελ [16] παξνπζηάδνληαη
νη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ αληίδξαζε 197Αu+90Zr (πνπ αθνινπζεί κεραληζκό
αλειαζηηθήο ζθεδάζεσο) θαη ζπγθξίλνληαη κε ζεσξεηηθνύο ππνινγηζκνύο. Ζ [13]
αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αληηδξάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ζπαλίσλ ππξήλσλ
πνιύ πινπζίσλ ζε πξσηόληα θαηα κήθνο θαη πέξαλ ηεο proton drip-line. Οη ππξήλεο απηνί
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θπξίσο γηα δύν ιόγνπο α) εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
r-process: rapid neutron capture process – δηεξγαζία ηαρείαο ζπιιήςεσο λεηξνλίσλ: είλαη απν ηηο
πηό ζεκαληηθέο αζηξνθπζηθέο δηεξγαζίεο ζπλζέζεσο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ βαξπηέξσλ ηνπ ζηδήξνπ
(Ε=26) θαη ζπκβαίλεη θαηα ηηο εθξήμεηο supernova. Απνηειεί ζήκεξα δηεζλώο αληηθείκελν έληνλεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ ρώξν ηεο Αζηξνθπζηθήο.
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απζόξκεηεο εθπνκπήο πξσηνλίνπ (proton radioactivity) ην νπνίν παξέρεη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ ππξήλσλ (θπξίσο κε καδηθό αξηζκό Α>100) θαη β) εμαηηίαο ηεο
αζηξνθπζηθήο ζεκαζίαο ησλ κεζνβαξώλ ππξήλσλ (κε Α< 100) θπξίσο ζηελ αζηξνθπζηθή
δηεξγαζία rp (rp-process, rarid proton capture, δηεξγαζία ηαρείαο ζπιιήςεσο πξσηνλίνπ).
Ι.4. Production of neutron-rich nuclides in peripheral collisions below the Fermi energy.
Understanding of the reaction mechanism. Δξγαζίεο [17,18,21,25], [40,46] θαη [66,67,73]
Ζ νκάδα απηή ησλ εξγαζηώλ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε λέαο κεζόδνπ παξαγσγήο
ππξήλσλ πινπζίσλ ζε λεηξόληα ζην εξγαζηήξην Cyclotron Institute ηνπ Παλ/κίνπ Texas
A&M. Φξεζηκνπνηήζεθαλ δέζκεο ηόλησλ απν ην ππεξαγώγηκν θύθινηξν Κ500 θαη ηα
πξντόληα αληηδξάζεσο αλαιύζεθαλ κε ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδεο MARS. Ζ κειέηε ησλ
ελεξγώλ δηαηνκώλ ησλ πξντόλησλ έδεημε όηη ν κεραληζκόο πεξηιακβάλεη πεξηθεξεηαθή
αληαιιαγή λνπθιενλίσλ (peripheral nucleon exchange). Σηηο εξγαζίεο [17,18] κειεηάηαη
θπξίσο ε αληίδξαζε 86Κr(25MeV/nucleon) + 64Nη. Σηελ εξγαζία [21] κειεηώληαη νη
αληηδξάζεηο 86Κr(25MeV/nucleon) + 124Sn,112Sn θαη νη ελεξγέο δηαηνκέο ησλ πξντόλησλ
ζπγθξίλνληαη κε απηέο ηεο [17].
Οη εξγαζίεο [25,66,67] απνηεινύλ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ κειεηώλ. Σηελ
[40] δίλεηαη ζεσξεηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην κνληέιν αληαιιαγήο
λνπθιενλίσλ ζε πεξηθεξεηαθέο αληηδάζεηο αλειαζηηθήο ζθεδάζεσο (deep-inelastic transfer –
DIT). Ζ [46] απνηειεί πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο εξκελείαο ηεο παξαγσγήο πξντόλησλ
πινπζίσλ ζε λεηξόληα κε αηνκηθό αξηζκό Ε = 20-30 απν ηηο αληηδξάζεηο 86Κr + 124Sn,112Sn.
Τέινο ε εξγαζία [73] αλαθέξεηαη ζε ζπζηεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο πεξηθεξηαθώλ
αληηδξάζεσλ ζε ρακειώηεξεο ελέξγεηεο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή πάλσ απν ην θξάγκα
Coulomb (~5MeV/nucleon).
Ζ κειέηε πνπ εθηίζεηαη ζε απηέο ηηο εξγαζίεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη, νη
πεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή ελεξγείαο βιήκαηνο θάησ απν ηελ ππξεληθή
ελέξγεηα Fermi ( ~ 35 MeV/nucleon) ζπληζηνύλ ελα λέν θαη ζεκαληηθό ηξόπν παξαγσγήο
ζπαλίσλ ππξήλσλ πνιύ πινπζίσλ ζε λεηξόληα θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε εξγαζηήξηα
επηηαρπληώλ κεηξίσο ρακειώλ ελεξγεηώλ (10-25 MeV/nucleon) όπσο ην Texas A&M,
Argonne Νational Laboratory (Ζ.Π.Α), GANIL (Γαιιία), Legnaro (Ηηαιία) θαη άιια.
Ι.5. Rare isotope production and the radioactive-beam upgrade of the Cyclotron
Institute at Texas A&M. Δξγαζίes [49, 54-56, 58].
Γίδεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ παξαγσγήο ξαδηελεξγώλ δεζκώλ κε ηνλ
κεραληζκό πεξηθεξεηαθήο αληαιιαγήο λνπθιενλίσλ (βιέπε αλσηέξσ). Δπίζεο πεξηγξάθεηαη
ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζην Cyclotron Institute ηνπ Texas A&M θαηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
εξγαζηεξίνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε παξαγσγήο ξαδηελεξγώλ δεζκώλ ζπαλίσλ ππξήλσλ.
Ι.6. Spectrometer design and rare-isotope production for a next generation RIB Facility.
Δξγαζία [57].
Σρεδηαζκόο θαζκαηνγξάθνπ κάδεο κεγάιεο ζηεξεάο γσλίαο, εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ζε
αληηδξάζεηο πεξηθεξεηαθήο αληαιιαγήο λνπθιενλίσλ, κε ηελ ρξήζε ξαδηελεξγώλ δεζκώλ
ππξήλσλ πινπζίσλ ζε λεηξόληα. Ζ πεηξακαηηθή απηή δηάηαμε πξνηείλεηαη γηα ην πξνζερέο
εζληθό εξγαζηήξην FRIB (Facility for Rare Isotope Beams) ζηηο Ζ.Π.Α., ην νπνίν ζα παξέρεη
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δέζκεο ζπαλίσλ ππξήλσλ γηα ηε κειέηε ηεο δνκήο θαη ησλ αληηδξάζεσλ. Θα κπνξνύζε
επίζεο λα εθαξκνζηεί, κεηαμύ άιισλ, ζην Argonne Νational Laboratory (Ζ.Π.Α) θαη ζην
GANIL (Γαιιία) ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ελ ιόγσ εξγαζηεξίσλ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε παξαγσγήο ξαδηελεξγώλ δεζκώλ.
Ι.7. Production of very neutron-rich nuclides in peripheral collisions at 15 MeV/nucleon.
Δξγαζίεο [74] θαη [Γ2].
Ωο ζπλέρεηα ηεο κειέηεο παξαγσγήο ζπαλίσλ ηζνηόπσλ πινύζησλ ζε λεηξόληα, ζηελ
εξγαζία [74] παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ελεξγώλ δηαηνκώλ ππξήλσλ πινύζησλ ζε
λεηξόληα πνπ παξήρζεζαλ απν ηα ζξαύζκαηα βιήκαηνο θαηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο
δέζκεο 86Κr ζηα 15 MeV/nucleon κε ζηόρνπο 64Ni, 58Ni θαζώο θαη 124Sn,112Sn. Οη κεηξήζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Παλ/κην Texas A&M κε ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο MARS ζε
γσλίεο ζθεδάζεσο 4ν θαη 7ν Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε θαη’ εμνρήλ ζην Δξγαζηήξην
Φπζηθνρεκείαο ηνπ ηκήκαηνο καο κεηά απν εγθαηάζηαζε θαη κε ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ
ινγηζκηθώλ παθέησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη ζηα 15 MeV/nucleon,
παξαηεξήζεθαλ ζξαύζκαηα ηνπ βιήκαηνο ηα όπνηα έιαβαλ απν ην ζηόρν κεγάιν αξηζκό
λεηξνλίσλ (έσο θαη 8), παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο εμαηξεηηθά ζπαλίσλ ππξήλσλ.
Ζ εξγαζία Γ2 απνηειεί κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαηξηβήο master ηνπ κεηαπηπρηαθνύ
θνηηεηνύ Παγαγηώηε Φνπληά ηελ όπνηα εθπόλεζε ππν ηελ επίβιεςή κνπ. Σε αύηελ
παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηηθή ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγώλ δηαηνκώλ ησλ ζπαλίσλ
ππξήλσλ πνπ παξήρζεζαλ θαηα ηηο αλσηέξσ αληηδξάζεηο ζηα 15 MeV/nucleon θαη ζύγθξηζε
κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο [74]. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν
θαηλνκελνινγηθόο θώδηθαο DIT (Deep-Inelastic Transfer θαζώο θαη ε βειηησκέλε ηνπ
έθδνζε [40]) θαη ν κηθξνζθνπηθόο θώδηθαο CoMD (Constrained Molecular Dynamics) ζε
ζπλδπαζκό κε ηνλ θώδηθα ζηαηηζηηθήο απνδηέγεξζεο SMM (Statistical Multifragmentation
Model). Ζ κειέηε απηή έδεημε όηη κε ηνλ θώδηθα CoMD επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή
πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνύ ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληηδξάζεσλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ ελεξγώλ
δηαηνκώλ ησλ παξαγνκέλσλ ζπαλίσλ ππξήλσλ. Σπλεπώο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα
πξνβιέπνπκε κε αμηνπηζηία ηελ παξαγσγή ζπαλίσλ ππξήλσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ
από πεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο αληαιιαγήο λνπθιενλίσλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ελεξγεηώλ κε
ηελ ρξήζε ξαδηελεξγώλ δεζκώλ, νη νπνίεο ζα θαηαζηνύλ δηαζέζηκεο ζην άκεζν κέιινλ από
δηεζλή εξγαζηήξηα όπσο ήδε αλαθέξακε αλσηέξσ.

I.8. Studies of peripheral collisions below the Fermi energy via high-resolution
measurements of projectile residues. The process of N/Z equilibration and the role of
the symmetry energy. Δξγαζίεο [22,30,31] θαη [Γ1]
Ζ νκάδα απηή ησλ εξγαζηώλ αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή κειέησλ ησλ θαηαλνκώλ ησλ
ελεξγώλ δηαηνκώλ ησλ ζξαπζκάησλ βιήκαηνο ζε αληηδξάζεηο πεξηθεξεηαθέο θαη
εκηπεξηθεξεηαθέο (κε κηθξόηεξε παξάκεηξν θξνύζεσο απν απηή ησλ πεξηθεξεηαθώλ
αληηδξάζεσλ) ζε ελέξγεηα βιήκαηνο ~25 ΜeV/nucleon. Γηα ηελ αλάιπζε εθαξκόδεηαη ε
ηερληθή ηνπ isoscaling (isotopic scaling). To isoscaling αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ηνπ ιόγνπ
ησλ ελεξγώλ δηαηνκώλ ελόο πξντόληνο απν δύν δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία (ε ζρέζε απηή είλαη εθζεηηθή σο πξνο Ν ή Ε - βιέπε νξηζκό π.ρ. ζηελ
εξγαζία [22]). Σηελ [22] δίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ
ηνπ isoscaling γηα ηα βαξέα ζξαύζκαηα βιήκαηνο ησλ αληηδξάζεσλ 86Κr(25MeV/nucleon) +
124
Sn,112Sn θαη 86Κr(25MeV/nucleon) + 64Νi,58Νi.
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Σηηο εξγαζίεο [30] θαη [31] πξνηείλεηαη πξσηόηππε πεηξακαηηθή κέζνδνο κειέηεο ηεο
πνξείαο πξνο ρεκηθή ηζνξξνπία σο πξνο ηνλ βαζκό ειεπζεξίαο Ν/Ε (process of Ν/Ε
equilibration). Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζην isoscaling βαξέσλ ζξαπζκάησλ βιήκαηνο από
πεξηθεξεηαθέο θαη εκηπεξεηθεξηαθέο αληηδξάζεηο όπσο νη αλσηέξσ. Ζ κέζνδνο απηή
επηηξέπεη ηελ ζύγθξηζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ κε πξνβιέςεηο ζεσξεηηθώλ
κνληέισλ ησλ αληηδξάζεσλ. Υπνινγηζκνί πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε (κε κνληέια ηύπνπ
QMD – Quantum Molecular Dynamics) απνηεινύλ ζεκαληηθή ηξέρνπζα δξαζηεξηόηεηά καο
θαη πξώηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία [66].
Τέινο ζηελ εξγαζία Γ1 (πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζεί πξνο δεκνζίεπζε ζην Physical
Review C) παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ isoscaling ησλ ζξαπζκάησλ βιήκαηνο από ηα
δεύγε ησλ αληηδξάζεσλ [74] ηνπ 86Κr (15 MeV/nucleon) κε 64,58Ni θαη 124,112Sn, ε
πεηξακαηηθή εμαγσγή ηεο πνξείαο ηεο Ν/Ε equilibration θαη ε ζύγθξηζε κε ηηο πξνβιέμεηο
ησλ κνληέισλ DIT θαη CoMD. Δπη ηνπ παξόληνο, ε εμάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
ππνινγηζκώλ ηνπ CoMD από ηηο παξακέηξνπο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο θαηλνκελνινγηθήο
αιιειεπίδξαζεο λνπθιενλίνπ-λνπθιενλίνπ απνηειεί αληηθείκελν ιεπηνκεξνύο κειέηεο ηεο
εξεπλεηηθήο νκάδνο κνπ.

I.9. Projectile residues as probes of the nuclear symmetry energy of hot nuclei
undergoing multifragmentation. Δξγαζίεο [20] θαη [41,48,51].
Καη΄ αξράο ζηελ εξγαζία [20] κειεηώληαη νη θηλεκαηηθέο ηδηόηεηεο βαξέσλ ζξαπζκάησλ
βιήκαηνο ηεο αληηδξάζεσο 124Sn(20MeV/nucleon) + 27Al θαη ζπγθξίλνληαη κε ζεσξεηηθνύο
ππνινγηζκνύο πνπ βαζίδνληαη ζην κνληέιν SMM (statistical multifragmentation model).
Δμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη δηεγεξκέλνη ππξήλεο κε ελέξγεηα δηεγέξζεσο κεγαιύηεξε
απν ~2 MeV/nucleon δηαζπώληαη θπξίσο κε κεραληζκό ηαπηόρξνλεο πνιιαπιήο ζξαύζεσο
(simultaneous multifragmentation), επηβεβαηώλνληαο όηη απηή ε ηηκή ελεξγείαο δηεγέξζεσο
αληηζηνηρεί ζην θαηώθιην ηνπ κεραληζκνύ πνιιαπιήο ζξαύζεσο (multifragmentation
threshold).
Οη εξγαζίεο [41,48,51] εζηηάδνληαη ζηελ κειέηε ηεο ελεξγείαο ζπκκεηξίαο1 δηεγεξκέλσλ
ππξήλσλ κε ελέξγεηα δηεγέξζεσο κεγαιύηεξε απν ~2 MeV/nucleon (nuclear
multifragmentation threshold). Σηελ [41] εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηνπ isoscaling. Σηηο [48,51]
εμάγεηαη ε ηηκή ηεο ελεξγείαο ζπκκεηξίαο κεηά απν ζύγθξηζε ησλ πεηξακαηηθώλ
απνηειεζκάησλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ SMM. Οη κειέηεο δείρλνπλ όηη ε ελέξγεηα
ζπκκεηξίαο ησλ (δηεγεξκέλσλ) ππξήλσλ πνπ παξάγνληαη ζε αληηδξάζεηο πνιιαπιήο
ζξαύζεσο (multifragmentation) εηλαη κηθξόηεξε απηήο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ππξήλεο ζηε
βαζηθή ηνπο θαηάζηαζε. Τν απνηέιεζκα απηό έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξηγξαθή ησλ
ηδηνηήησλ θαη ηεο θαηαλνκήο παξνκνίσλ ππξήλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αζηξνθπζηθά
πεξηβάιινληα, όπσο π.ρ. ζε έθξήμεηο supernova ή ζηελ επηθάλεηα αζηέξσλ λεηξνλίσλ.
I.10. Studies of fission dynamics. Eξγαζίεο [27] θαη [Γ4].
Σηελ εξγαζία [27] παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ isoscaling πνπ εκθαλίδνπλ ηα
πξντόληα ζράζεσο ησλ ηζνηόπσλ 238U θαη 233U θαηά ηνλ βνκβαξδηζκό ηνπο κε λεηξόληα
ελεξγείαο 14 MeV. Τα δεδνκέλα ελεξγώλ δηαηνκώλ ειήθζεζαλ απν βάζε δεδνκέλσλ ηεο
H ελέξγεηα ζπκκεηξίαο (ή αθξηβέζηεξα “αζπκκεηξίαο”) ελόο ππξήλα κε Ε πξσηόληα θαη Ν λεηξόληα
(θαη ζπλεπώο κε καδηθό αξηζκό Α = Ε+Ν) είλαη ε επηπιένλ ελέξγεηα πνπ θαηέρεη απηόο ν ππξήλαο σο
πξνο ηνλ αληίζηνηρν ηζνβαξή ππξήλα κε ίζν αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ.
1
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βηβιηνγξαθίαο. Ζ κειέηε έδεημε ηελ δπλαηόηεηα λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δπλακηθή
ηνπ κεραληζκνύ ζράζεσο κε βάζε ηελ ηερληθή ηνπ isoscaling. Ωο ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ θαηεύζπλζε θαηαλόεζεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο ππξεληθήο ζράζεσο,
έρνκε αξρίζεη ππνινγηζκνύο κε βάζε ην κηθξνζθνπηθό κνληέιν CoMD. Ζ κειέηε απηή
απνηειεί ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν γηα ηελ δηαηξηβή master ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο
Νηθνιέηηαο Βόληα ηελ νπνία εθπνλεί ππό ηελ επίβιεςή κνπ (εξγαζία Γ4).
Καηηγορία Εργαζίων ΙΙ
ΙΙ.1. Studies of the neutron halo nucleus 11Li. Δξγαζίεο [4,6,9].
Οη εξγαζίεο [4,6] απνηεινύλ ηηο πξώηεο κεηξήζεηο θαηαλνκήο νξκώλ ησλ ζξαπζκάησλ
(θπξίσο ηνπ ζξαύζκαηνο 9Li) ηνπ “εμσηηθνύ” ππξήλα 11Li ζε δηαθόξνπο ζηόρνπο. Ζ
ξαδηελεξγόο δέζκε ηνπ 11Li παξήρζεη απν αληίδξαζε ζξαύζεσο βιήκαηνο 18Ο. Ζ κειέηε
έδεημε όηη ην 11Li έρεη εθηεηακέλε θαηαλνκή λεηξνλίσλ ζε ζπκθσλία κε ζεσξεηηθνύο
uπνινγηζκνύο. (Τν κέγεζνο ηνπ ππξήλα 11Li είλαη πεξίπνπ ίδην κε απηό ηνπ ππξήλα 208Pb.) Οη
θαηαλνκέο ησλ νξκώλ θαη άιιεο παξαηεξήζεηο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 11Li
απνηειείηαη απν έλα θεληξηθό ππξήλα (core) 9Li θαη δύν λεηξόληα πνπ πεξηζηξέθνληαη γύξσ
απν απηόλ. Τν ραξαθηεξηζηηθό απηό ερεη νλνκαζηεί άισο λεηξνλίσλ (neutron halo). H
εξγαζία [9] εζηηάδεη ζηελ ιεπηνκεξή θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ηνπ ππξήλα 11Li. Τν θάζκα
λεηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη κεηά απν ηελ β δηάζπαζε ηνπ 11Li κεηξήζεθε κε κία ζπζηνηρία
πιαζηηθώλ ζπηλζεξηζηώλ. Τν θάζκα παξνπζηάδεη θνξπθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εθπνκπή
λεηξνλίσλ απν γλσζηέο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο ηνπ ζπγαηξηθνύ ππξήλα 11Be. Οη ιόγνη
δηαθιαδώζεσο (branching ratios) ησλ απνδηεγέξζεσλ κεηξήζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε
ππνινγηζκνύο ηνπ ππξεληθνύ κνληέινπ θινηώλ (nuclear shell model). Τα απνηειέζκαηα
είλαη επίζεο ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα ηεο άισ δύν λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα 11Li.
ΙΙ.2. Fusion enhancement with neutron-rich radioactive beams. Δξγαζίεο [7,10,14,43].
Ζ νκάδα απηή ησλ εξγαζηώλ απνηειεί κηά απν ηηο πξώηεο δηεζλώο κειέηεο αληηδξάζεσλ
ππξεληθήο ζπληήμεσο κε ηελ ρξήζε ξαδηελεξγώλ δεζκώλ. Οη [7,14] αλαθέξνληαη ζηε
κέηξεζε ελεξγώλ δηαηνκώλ ηεο αληηδξάζεσο ζπληήμεσο δέζκεο ππξήλσλ 38S (νη νπνίεο
παξήρζεζαλ απν ηελ ζξαύζε βιεκάησλ 40Ar) κε ζηόρν 181Τα θαη ζύγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο
ελεξγέο δηαηνκέο ηεο αληηδξάζεσο ζπληήμεσο ηνπ ζηαζεξνύ ππξήλα 32S κε ηνλ ίδην ζηόρν. Ζ
ελεξγόο δηαηνκή ηεο πξώηεο αληηδξάζεσο βξέζεθε ζεκαληηθά κεγαιύηεξε απηήο ηεο
δεύηεξεο. Τν ζπκπέξαζκα απηό απνδίδεηαη, θαηά θύξηνλ ιόγν, ζηελ κείσζε ηνπ θξάγκαηνο
δπλακηθνύ Coulomb θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ πινπζίνπ ζε λεηξόληα ππξήλα 38S ζε ζύγθξηζε
κε ην αληίζηνηρν ηεο αληηδξάζεσο κε ηνλ ζηαζεξό ππξήλα 32S. Σηελ εξγαζία [10]
πεξηθξάθεηαη ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κειέηεο ησλ αληηδξάζεσλ ππξεληθήο ζπληήμεσο κε
ηελ ρξήζε ξαδηελεξγώλ δεζκώλ θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ζπλζέζεσο βαξέσλ θαη
ππεξβαξέσλ ζηνηρείσλ (superheavy elements) θαη ησλ ηζνηόπσλ απηώλ. Τέινο, ε εξγαζία
[43] απνηειεί ελα πξώην ζεκαληηθό βήκα ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σηελ
[43] κειεηώληαη νη αληηδξάζεηο ζπληήμεσο ησλ 38S, 32S κε ζηόρν 208Pb θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
είλαη ζύκθσλα κε απηά ησλ [7,10,14].
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ΙΙ.3. Nuclear Astrophysics: cross section measurements relevant to the p-process.
Δξγαζία [15].
Πεξηγξάθνληαη νη κεηξήζεηο ελεξγώλ δηαηνκώλ ηεο αληηδάζεσο ζπιιήςεσο πξσηνλίνπ
ζηνλ ππξήλα 93Νb: 93Νb(p,γ) 94Μν ζηελ πεξηνρή ελεξγεηώλ πξσηνλίνπ 1.4 – 4.9 ΜeV. Οη
κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην επηηαρπληνύ TANDEM ηνπ Ηλζηηηνύηνπ
Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ “Γεκόθξηηνο” θαη ζην εξγαζηήξην Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ
Παλ/κίνπ ηεο Σηνπηγθάξδεο. Τα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ζεσξεηηθνύο ππνινγηζκνύο
(ζηαηηζηηθό κνληέιν Hauser-Feshbach). Ζ κειέηε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνζπάζεηα
πεηξακαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο αζηξνθπζηθήο δηεξγαζίαο p (p-process: proton capture process)
ε νπνία είλαη ππεύζπλε, κεηαμπ άιισλ, γηα ηελ παξαγσγή κεζνβαξώλ ππξήλσλ πινύζησλ ζε
πξσηόληα.
ΙΙ.4. Analytical application of Nuclear Physics: channelling studies in crystals.
Δξγαζία [12].
Τν άξζξν απηό αλαθέξεηαη ζε αλαιπηηθή εθαξκνγή κεζόδσλ ππξεληθήο θπζηθήο. Ζ αξρή
ηεο κεζόδνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζθέδαζε Rutherford πξσηνλίσλ ζε γεσκεηξία
νπηζζνζθεδάζεσο (Rutherford Back Scattering – RBS). Τν άξζξν πεξηγξάθεη κηα λέα
κέζνδν αλαιύζεσο θαη πξνζνκνηώζεσο ησλ θαζκάησλ δηαπιηζκνύ (channelling) πξσηνλίσλ
ζε θξπζηάιινπο ππξηηίνπ ζε ελέξγεηεο δέζκεο πξσηνλίνπ 1.7 – 2.4 MeV. Οη κεηξήζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην επηηαρπληνύ TANDEM ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ππξεληθήο
Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ “Γεκνθξηηνο”. Σπδεηάηαη ε ζεκαζία ηεο κεζόδνπ ζηελ κειέηε θαη ηνλ
ραξαθηεξηζκό ηεο πνηόηεηνο ησλ θξπζηάιισλ.
ΙΙ.5. Central heavy-ion collisions as probes of the Nuclear Equation Of State (EOS).
Δξγαζίεο [19,23,24] θαη [32,33,42,47,52,53,59,60]
Σηελ νκάδα απηή κειεηώληαη νη θαηαλνκέο ηζνηόπσλ θαη ελεξγεηώλ πξντόλησλ
αληηδξάζεσλ πνιιαπιήο ζξαύζεσο ππξήλσλ κεηά απν θεληξηθέο ζπγθξνύζεηο βαξέσλ
ηόλησλ. Φξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ αληρλεπηώλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ θαη
λεηξνλίσλ. Οη εξγαζίεο [19,23,24] αλαθέξνληαη ζηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πξντόλησλ
ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ εμαξηεζή ηνπο απν ηνλ ιόγν Ν/Ε ησλ αληηδξώλησλ ζπζηεκάησλ.
Οη ππόινηπεο εξγαζίεο θπξίσο εζηηάδνληαη ζηε κειέηε ηεο ελεξγείαο ζπκκεηξίαο ησλ
παξαγνκέλσλ (δηεγεξκέλσλ) ππξήλσλ θαη ηελ εμάξηεζή ηεο απν ηελ ππθλόηεηα θαη ηελ
ζεξκνθξαζία. Ηδηαηηέξσο, ζηελ εξγαζία [53] ζπλνςίδνληαη ηα πεηξακαηηθά θαη ζεσξεηηθά
απνηειέζκαηα θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ελεξγείαο ζπκκεηξίαο (θαη ηεο εμαξηήζεώο ηεο
απν ηελ ππθλόηεηα) ζηε κειέηε ηεο ππξεληθήο δνκήο θαζώο επίζεο θαη δηαθόξσλ
αζηξνθπζηθώλ δηεξγαζίσλ (εθξήμεηο supernova θαη δνκή αζηέξσλ λεηξνλίσλ). Σηελ εξγαζία
[59] εμεηάδεηαη ε εμάξηεζε ηεο κνξθήο ηεο ζεξκηθήο θακπύιεο (caloric curve: ππξεληθή
ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο δηεγέξζεσο) απν ηελ θαηλόκελε κάδα (effective
mass) ησλ λνπθιενλίσλ. Τέινο ζηελ [60] κειεηάηαη ε εμάξηεζε ηεο ελέξγεηαο ζπκκεηξίαο
ελόο δηεγεξκέλνπ ππξήλα απν ηελ ππξεληθή ππθλόηεηα θαη πξνηείλεηαη εκπεηξηθή ζρέζε ηεο
εμάξηεζεο απηήο.
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ΙΙ.6. Studies of quasi-projectile multifragmentation (with the FAUST detector).
Δξγαζίεο [26,34,44], [62,64,65,68,80] θαη [82].
Σηηο εξγαζίεο [26,34,44] πεξηγξάθνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ αληηδξάζεσλ
πνιιαπιήο ζξαύζεσο βιεκαηνο (projectile multifragmentation) πνπ ειήθζεζαλ κε ηνλ
ζσκαηηδηαθό πνιπαληρλεπηή FAUST ζην Τexas Α&Μ. Σηελ [26] γίλεηαη ζπζηεκαηηθή
κειέηε ηνπ isoscaling. Σηελ εξγαζία [34] πξνηείλεηαη κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ρξόλνπ
δηαζπάζεσο (decay time) ησλ δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αληηδξάζεηο
πνιιαπιήο ζξαύζεσο. Σηελ εξγαζία [44] κειεηώληαη νη ελδείμεηο θξίζηκεο ζπκπεξηθνξάο θαη
αιιαγήο θάζεσο (nuclear “liquid” to “gas” phase transition) πςειώο δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ.
Σηελ εξγαζία [62] πεξηγξάθεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ ζέζεσο ζσκαηηδίσλ ζε
αληρλεπηέο Si θαη πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πνιπαληρλεπηή FAUST πξνο ηελ
θαηεύζπλζε πξνζδηνξηζκνύ ζέζεσο ησλ ζξαπζκάησλ ζηνπο αληρλεπηέο ηνπ.
Ζ εξγαζία [64] αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ isoscaling ζξαπζκάησλ κε αηνκηθό αξηζκό
Ε=1-8 πνπ πξνέξρνληαη από αλαθαηαζθεπαζκέλα ζξαύζκαηα βιήκαηνο (reconstructed quasiprojectiles) κε καδηθό αξηζκό A~40 από αληηδξάζεηο 40Ar (45MeV/nucleon)+124,112Sn θαη
40
Ca (45MeV/nucleon)+124,112Sn πνπ κειεηήζεθαλ κε ηνλ αληρλεπηή FAUST. Γηα πξώηε
θνξά ζηε κειέηε ηνπ isoscaling πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ quasi-projectile από ηελ
ηηκή ηνπ N/Z πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλαθαηαζθεύε ηνπ (από ηα αληρλεπόκελα ζξαύζκαηα).
Ζ κειέηε νδεγεί ζηελ ζύλδεζε ηεο παξακέηξνπ ηνπ isocaling (θαη ηεο ελέξγεηαο ζπκκεηξίαο
Csym) σο ζπλάξηεζε ηεο ελέξγεηαο δηεγέξζεσο ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ζξαύζκαηνο.
Σηελ εξγαζία [65], κειεηάηαη θαη πάιη ηo isoscaling ζξαπζκάησλ από
αλαθαηαζθεπαζκέλα ζξαύζκαηα βιήκαηνο (reconstructed quasi-projectiles) από ηηο
αζύκκεηξεο αλtηδξάζεηο κεξηθήο ζπληήμεσο 40,48Ca (45MeV/nucleon)+27Al πνπ κειεηήζεθε
κε ηνλ FAUST. Σπκπεξαίλεηαη όηη θαηά ην δπλακηθό ζηάδην ηεο αληηδξάζεσο ιακβάλεη ρώξα
εθπνκπή λεηξνλίσλ από ηνλ πνιύ πινύζην ζε λεηξόληα ιαηκό πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ βιήκαηνο κε ηνλ ζηόρν.
Σηελ εξγαζία [68] παξνπζηάδεηαη κειέηε ηεο δηεξγαζίαο εμηζνξξόπεζεο ηνπ N/Z (N/Z
equilibration) κεηαμύ αιιειεπηδξώλησλ βιήκαηνο -ζηόρνπ ζε πεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο
40
Ar (45MeV/nucleon)+124,112Sn θαη 40Ca (45MeV/nucleon)+124,112Sn πνπ κειεηήζεθαλ κε
ηνλ αληρλεπηή FAUST (ίδηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα κε ηελ εξγαζία [64]). Τν Ν/Ε ησλ
ζξαπζκάησλ ηνπ βιήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη εθηόο από ηελ άκεζε αλαθαηαζθεπή ηνπ quasiprojectile, θαη κε λέα πξνηεηλόκελε κέζνδν πνπ ζηεξίδεηαη ζην ιόγν ησλ ελεξγώλ δηαηνκώλ
παξαγσγήο ηζνβαξώλ ζξαπζκάησλ.
Ζ εξγαζία [80] αλαθέξεηαη ζηελ ιεπηνκεξή κειέηε ηεο πνιιαπιήο ζξαύζεσο
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ βιεκάησλ κε καδηθό αξηζκό A~30 από ηελ αληίδξαζε 32S
(45MeV/nucleon) + 112Sn πνπ κειεηήζεθε κε ηνλ αληρλεπηή FAUST. Με ηνπο θώδηθεο DIT
(γηα ην δπλακηθό ζηάδην ηεο αληηδξάζεσο) θαη SMM (γηα ην ζηάδην ηεο απνδηέγεξζεσο),
κειεηήζεθε ε εμάξηεζε ησλ θαηαλνκώλ ησλ παξαγνκέλσλ ζξαπζκάησλ απν ηελ ηηκή ηεο
ελέξγεηαο ζπκκεηξίαο Csym ε νπνία εκθαλίδεηαη ειαηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
ηηκή γηα ππξήλεο ζηε ζεκειηώδε ηνπο θαηάζηαζε, ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζε
βαξύηεξα ζπζηήκαηα.
Τέινο, ζηελ εξγαζία [82] εμεηάδεηαη, θαη πάιη κε βάζε ην κνληέιν SMM, ζπζηεκαηηθώο
ε εμάξηεζε ηεο ελέξγεηαο ζπκκεηξίαο Csym από ηελ ελέξγεηα δηεγέξγεσο ησλ πξσηνγελώο
παξαγνκέλσλ ζξαπζκάησλ βιήκαηνο ζε ζύγθξηζε κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ζξαπζκάησλ ζηελ πεξηνρή κάδαο A~80 (δεδνκέλα από κεηξήζεηο κε
ηνλ πνιπαληρλεπηή NIMROD, βιέπε θαησηέξσ).
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ΙΙ.7. Studies of mid-rapidity fragments (with the FIRST detector). Δξγαζίεο [37, 45] θαη
[86].
Σηελ εξγαζία [37] πεξηγξάθεηαη ε νξγαλνινγία ηνπ πνιπαληρλεπηή FIRST ηνπ Παλ/κίνπ
ηεο Indiana πνπ εγθαηαζηήζεθε ζην Τexas Α&Μ. Σηελ εξγαζία [45] πεξηγξάθνληαη ηα
πξώηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ κε ηνλ αληρλεπηή FIRST: εθηόο απν ηελ κειέηε ησλ
πξντόλησλ πνιιαπιήο ζξαύζεσο βιεκαηνο, θαηα ηελ αληίδξαζε 64Zn (45 MeV/nucleon) +
64
Zn, κειεηήζεθε ιεπηνκεξώο ν ιόγνο ηνπ αξηζκνύ Νn ησλ λεηξνλίσλ σο πξνο ηνλ αξηζκό Νp
ησλ πξσηνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη απν ηελ ελδηάκεζε πεξηνρή αιιειεπηδξάζεσο κεηαμπ ηνπ
βιήκαηνο θαη ηνπ ζηόρνπ (“neck” region). Απηή ε πεξηνρή ερεί ππθλόηεηα λνπθιενλίσλ
κηθξόηεξε απν ηελ κέζε ππξεληθή ππθλόηεηα (ξν=0.17 nucleons/fm3). Ο ιόγνο Νn / Νp
βξέζεθε κεγαιύηεξνο απν ην ιόγν Ν/Ε ηνπ αληηδξώληνο ζπζηήκαηνο θαη νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα νηη ε ελδηάκεζε πεξηνρή εκπινπηίδεηαη ζε λεηξόληα. Απηή ε παξαηήξεζε
επηβεβαηώλεη ηελ εμάξηεζε ηεο ελεξγείαο ζπκκεηξίαο απν ηελ ππθλόηεηα (εμάξηεζε, πνπ
όπσο ζεκεηώζεθε αλσηέξσ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αζηξνθπζηθή ησλ supernova θαη
ησλ αζηέξσλ λεηξνλίσλ). Τέινο, ε εξγαζία [86] αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο ρξνληθήο
εμάξηεζεο ηεο εμηζνξξνπήζεσο ηνπ βαζκνύ ειεπζεξίαο N/Z κεηαμύ βιήκαηνο θαη ζηόρνπ.
ΙΙ.8. Nuclear thermodynamics studies of heavy-ion collisions with the NIMROD neutron
and particle detector array (the NIMROD collaboration). Δξγαζίεο[28,29,35,36,38,39,50]
θαη [63,84].
Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο απηήο ηεο ζεηξάο εξγαζηώλ ειήθζεζαλ κε ηνλ πνιπαληρλεπηή
λεηξνλίσλ θαη θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ NIMROD ηνπ Texas A&M. Σηελ [29] δίλεηαη ε
ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηδξάζεσλ multifragmentation ζηελ
πεξηνρή ηεο ελεξγείαο Fermi (~35 MeV/nucleon) θαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ κηθξνζθνπηθνύ κνληέινπ AMD (Antisymmetrized Molecular Dynamics). Οη
εξγαζίεο [28,35,36] κειεηνύλ ηηο ελδείμεηο θξίζηκεο ζπκπεξηθνξάο θαη αιιαγήο θάζεσο ζε
δηεγεξκέλνπο ππξήλεο ζηελ πεξηνρή καδώλ Α~36. Ζ [38] εμεηάδεη ηελ απνθαηάζηαζε
ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο θαηά ηηο αληηδξάζεηο multifragmentation ζηελ πεξηνρή ελεξγείαο Fermi,
ελώ ε [39] κειεηά ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν ηεο
αληηδξάζεσο. Τέινο, ε [50] εμεηάδεη ηηο ηδηόηεηεο ηεο πεξηνρήο αιιειεπηδξάζεσο (πεξηνρή
ιαηκνύ) κεηαμύ ηνπ βιήκαηνο θαη ηνπ ζηόρνπ.
Σηελ εξγαζία [63]
παξνπζηάδεηαη
ιεπηνκεξήο
κειέηε ηνπ
isoscaling
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ζξαπζκάησλ ζηελ πεξηνρή κάδαο A~80 εθαξκόδνληαο ηελ κέζνδν
πνπ πξνηείλεηαη ζηελ εξγαζία [64] (βιέπε αλσηέξσ). Τέινο, ζηελ [84] αλαθέξεηαη ν
πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ λεηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη θαηα ηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη εκηπεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο βαξέσλ ηόλησλ. Ο πξνζδηνξηζκόο απηόο
ζπκβάιιεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ Ε θαη Α ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ζξαπζκάησλ
βιήκαηνο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ιεπηνκεξείο κειέηεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ quasiprojectiles.
ΙΙ.9. Nuclear temperature determination from momentum fluctuations. Δξγαζίεο
[69,81,85] θαη εξγαζία [Γ3].
Σηελ εξγαζία [69] αλαπηύζζεηαη λέα κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζεξκνθξαζίαο
δηεγεξκέλσλ (αλαθαηαζθεπαζκέλσλ) ζξαπζκάησλ βιήκαηνο πνπ παξάγνληαη ζε
πεξηθεξεηαθέο θαη εκηπεξηθεξεηαθέο αληηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ελέξγεηαο Fermi. Ζ
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κέζνδνο βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαθύκαλζεο ηεο νξκήο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ
ζξαπζκάησλ πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απν ηηο κεηξήζεηο ησλ αληρλεπνκέλσλ ζξαπζκάησλ (π.ρ.
πξσηνλίσλ). Σηελ παξνύζα θιαζηθή ζεώξεζε, ε θαηαλνκή ησλ νξκώλ ζεσξείηαη
Maxwellian. H κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζηελ εξγαζία [81] ζε αλαθαηαζθεπαζκέλα
ζξαύζκαηα βιήκαηνο κε δηαθνξεηηθό Ν/Ε θαη παξαηεξείηαη ζαθήο εμάξηεζε ηεο
πξνζδηνξηδόκελεο ζεξκνθξαζίαο απν ηελ αζπκκεηξία λεηξνλίσλ/πξσηνλίσλ (δειαδή ηνπ
ιόγνπ Ν/Ε) ηνπ quasi-projectile.
Σηελ εξγαζία [85], ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο [81], πξνζδηνξίδεηαη ε ζεξκνθξαζία κε
ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ζσκαηηδίσλ (εθηόο απν p, επίζεο d, t, 3He, α) θαη εμεηάδεηαη ε
εμάξηεζε ηεο ιακβαλόκελεο ζεξκνθξαζίαο απν ην Ν/Ε ηνπ quasi-projectile. Τέινο, ε
εξγαζία [Γ3] αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ κέζνδν ηεο
δηαθύκαλζεο ηεο νξκήο, αιιά ζεσξώληαο θαηαλνκή Fermi-Dirac (θαη όρη Maxwellian) γηα ηα
ζεσξνύκελα ζξαύζκαηα (ελ πξνθεηκέλσ πξσηόληα).
ΙΙ.10. Studies of the nuclear liquid-gas phase transition within the Landau free-energy
approach. Δξγαζίεο [72,75,76,83].
Ζ νκάδα απηή ησλ εξγαζίσλ αλαθέξεηαη ζηε ιεπηνκεξή κειέηε κεηαπηώζεσο θάζεσο
(πγξό-αέξην) δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ειεύζεξεο ελέξγεηαο θαηά
Landau. Από ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαηαλνκώλ ζξαπζκάησλ (αλαθαηαζθεπαζκέλσλ)
βιεκάησλ εμάγνληαη νη ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ ηεο εθθξάζεσο Landau ηνπ ιόγνπ F/T ειεύζεξεο
ελέξγεηαο πξνο ζεξκνθξαζία. Μειεηάηαη ε εμάξηεζε ησλ παξακέηξσλ απηώλ απν ηελ
ελέξγεηα δηεγέξζεσο θαη από ηελ αζπκκεηξία λεηξνλίσλ/πξσηνλίσλ πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ
πνζνηεηα ms = (N-Z)/A.
ΙΙ.11. Studies of transverse collective flow and sensitivity to the nuclear equation of
state. Δξγαζίεο [70,71,77,79].
Ζ νκάδα απηή ησλ εξγαζίσλ αλαθέξεηαη ζηελ πεηξακαηηθή κειέηε ησλ θαηαλνκώλ
νξκώλ ζξαπζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από θεληξηθέο ζπγθξνύζεηο θαηά ηηο αληηδξάζεηο 70Zn
(35 MeV/nucleon)+70Zn, 64Zn(35 MeV/nucleon)+64Zn θαη 64Νi (35 MeV/nucleon) + 64Νi
πνπ κειεηήζεθαλ κε ηνλ αληρλεπηή NIMROD. Τα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε
πξνβιέςεηο απν ηα ζεσξεηηθά κνληέια CoMD (Constrained Molecular Dynamics), AMD
(Antisymmetrized Molecular Dynamics) θαη SMF (Stochastic Mean Field). Μειεηάηαη ε
επαηζζεζία ησλ ππνινγηζκώλ σο πξνο ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε θαηαζηαηηθή εμίζσζε
(δειαδή, ηζνδύλακα, σο πξνο ηελ πηνζεηνύκελε αιιειεπίδξαζε λνπθιενλίνπ-λνπθιενλίνπ)
θαη ηδηεηαίξσο σο πξνο ηελ εμάξηεζε ηεο ελέξγεηαο ζπκκεηξίαο από ηελ ππθλόηεηα.
ΙΙ.12. Microsecond isomer production in 80 MeV/nucleon 238U fission. Δξγαζία [61].
Παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή θαη ε κειέηε ηζνκεξώλ θαηαζηάζεσλ ζπαλίσλ ππξήλσλ
πινύζησλ ζε λεηξόληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ ζράζε βιήκαηνο 238U (80 MeV/nucleon)
θαηόπηλ αληηδξάζεσο κε ζηόρν 9Be. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην
NSCL ηνπ πνιηηεηαθνύ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan. Ο δηαρσξηζκόο θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ
ηζνηόπσλ έγηλε κε ηνλ θαζκαηνγξάγν κάδαο A1900 θαη ε κειέηε ηεο απνδηέγεξζεο ησλ
ηζνκεξώλ θαηαζηάζεσλ κε αληρεπηή Ge πςειήο θαζαξόηεηνο (HPGe). Ζ εξγαζία απηή
έδεημε ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο θαη κειέηεο ηεο δνκήο κεζνβαξώλ ππξήλσλ πινύζησλ ζε
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λεηξόληα πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ απν ηε ζράζε 238U ζε κεηξίσο πςειέο ελέξγεηεο.
Σεκεηώλνκε όηη παξόκνηα κειέηε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε δέζκε 238U ζε ρακειέο
ελέγεηεο (βιέπε [8]) θαη απνηειεί πηζαλή δξαζηεξηόηεηά καο ζην κέιινλ ζηα πιαίζηα
αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίαο.
ΙΙ.13. Coherent neutrino-nucleus scattering as a probe of supernova neutrinos.
Δξγαζία [78]
Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ ζθεδάζεσο νπδεηέξνπ ξεύκαηνο
λεηξίλσλ (neutral-current scattering) ζε ζεηξά ππξήλσλ απν He έσο Pb. Τν ελεξγεηαθό
θάζκα ησλ πξνζπηπηόλησλ λεηξίλσλ πξνζνκνηάδεηαη κε θαηαλνκή Fermi-Dirac. Ζ κειέηε
έδεημε όηη βέιηηζηε απόθξηζε ηνπ αληρλεπηή λεηξίλσλ παξέρεηαη από ηνλ θαηάιιειν
ζπλδπαζκό κεηαμύ ελεξγνύ δηαηνκήο ζθεδάζεσο (πνπ επλνείηαη από πιηθό κεγάινπ Ε) θαη
ελέξγεηαο αλάθξνπζεο ηνπ ζθεδαδόκελνπ ππξήλα (πνπ επλνεί ζηόρν κηθξνύ Ε). Πξνηείλεηαη,
κεηαμύ άιισλ δπλαηνηήησλ θαη γεσκεηξίσλ, ν ζρεδηαζκόο ζθαηξηθνύ αληρλεπηνύ ηύπνπ TPC
(Time Projection Chamber) πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε αέξηνπ 40Ar ή 132Xe. Σεκεηώλεηαη
όηη ην ελδηαθέξνλ θαη ε δξαζηεξηόηεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε αλίρλεπζεο λεηξίλσλ από
αζηξνθπζηθά θαηλόκελα (θπξίσο απν εθξήμεηο supernova) απνηειεί ζήκεξα κηά από ηηο πηό
ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο ζηα όξηα ηεο Ππξεληθήο Φπζηθήο θαη Αζηξνθπζηθήο.
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