
ON0ERSGE1C NA DIE EKRGIETOÉSÏHSe VAH

F ,5 . «AAÜMRS il



'n ONEERSOEK NA DIE ENERGIETOESTAHDE VAN 38Ar

deur

FRANS BOVVEWIJN WAANDERS

Verhandeling voorgele aan die Fakulteit van

Natuurwetenskappe van die Potchefstroomse Uni-

versiteit vir Christelike Hoer Onderwys ter ge-

deeltelike nakoming vir die graad Magister

Saientiae.

Studieleier: Dr J F L Reinecke
Prof M A Meyer

Potchefstroom

Julie 1975



INHOUDSOPGAWE

Hoofstuk 1

1.1

bladsy

1

Inleiding en Opsomming

Eksperimentele tegnieke en apparaatHoofstuk 2 Eksperimentele tegnieke en apparaat 3

2.1 Die Cockroft-Walton-versneller 3

2.2 Eksperimentele opstelling en elektronika 3

2.3 Skywe en skyfkamer 5

2.4 Relatiewe doeltreffendheidskroume van
die 80 cm3 Princeton y-Tech-detektor 7

Hoofstuk 3 Eksperimentele Besonderhede 9

3.1 Gammaverval van resonanstoestande 9

3.1.1 Inleiding 9

3.1.2 Meetmetode 9

3.1.3 Analiseermetode II

3.1.4 Bespreking van resultate 12

3.2 Gammaverval van gebonde toestande 14

3.2.1 Inleiding 14

3.3 Gemiddelde leeftye van gebonde toe-
stande 20

Hoofstuk 4 Oorgangswaarskynlikheid en Weisskopf-

skattings vir gamma-oorgange 25

4.1 Inleiding 25

4.2 Teoretiese skatting van stralingsbreed-
tes

4.3 Eksperimentele bepaling van die stra-
lingsbreedte

4.4 Spinne en pariteite

Hoofstuk 5 Wat teoreties bekend is oor die 38Ar-
kern

1.I Die kernskilmodel

5.2 Analoogtoestandc

25

26

27

30

30

32

Bylae

Bylaag 1 Bepaling van gemiddelde leeftye
van energietoeBtande van kerne met die
metode van dopplerverskuiwings 34

Verwysings

Summary

Dankbetuigings

44

46

47



HOOFSTUK 1

1.1 Inleiding en Opsomming

Xydens die aanvang van die bestudering van die ?8Ar-kern deur

middel van die 37CA(p,Y)38Ar-reaksie, was daar nog betreklik min gege-

wens oor 38Ar beskikbaar. Die belangrikste bydraes oor die bepaling

van die struktuur en die energievlakke van 38Ar is gelewer deur Gray

e.a. (Gr 70), Karradzhev (Kar 66), Alias e.a. (Al 65) en Wildenthal e.a.

(Wi 68f). Leeftye is veral deur Ball e.a. (Ba 71), Engelbertink

(En 69) eo. Jones e.a. (Jo 71) gemeet.

In 1974 het Alderliesten (Al 73) die eerste omvattende Ge(Li)-

werk oor die 38Ar-kern voltooi. Die opwekkingskromae vir die energie-

gebied E - 0,7 tot 1,9 MeV vir die 37CH(p,Y)38Ar-reaksie is akkuraat

deur Alderliesten (Al 73) uitgemeet sodat dit nie in hierdie eksperi-

ment herhaal is nie. Net so het Alderliesten (Al 73) die protonener-

gieë van die resonansies en die energieë van die gebonde toestande van
38Ar noukeurig bepaal. Hierdie waardes is in die huidige eksperiment

gebruik. 'n San^atting van Alderliesten se werk verskyn ook in die

oorsigsartikel van Endt en Van der Leun (En 73).

~~ In die huidige eksperiment is daar net aandag gegee aan die

resonansies met E < 1 MeV en 28 hiervan is bestudeer. Vertakkings-

verhoudings van die resonansvlakke in 38Ar is opgestel en Weisskopf-

skattings is gedoen om die spin en pariteit van die resonansvlakke te

bepaal. Vertakkingsverhoudings van die gebonde toestande van 38Ar

is ook opgestel. Verder is enkele gemiddelde leeftye van gebonde

toestande van 38Ar bepaal.

In die algemeen kom die resultate van die huidige eksperiment

goed ooreen met die resultate soos saamgevat deur Endt en Van der Leun

(£i--73). By die bepaling van die gammaverval van die resonansies is

heelwat meer swakker vervalle waargeneem as wat Alderliesten (Al 73)

aangegee het. Hierdie verskil kan moontlik toegeskryf word aan die

feit dat daar in hierdie eksperiment 'n 80 cm3 G-5(Li)-detektor gebruik

is, terwyl Alderliesten 'n 45 cm3 en 60 cm3 Ge(Li)-detektor gebruik het.



Met die uitsoadering van 'n paar gevalle kom die gammaverval

van die gebonde toestande goed ooreen met die resultate wat Alderlies-

ten (Al 73) verkry het.

Die leeftye van gebonde toestande wat in hierdia eksperiment

bepaal is, klop met die resultace wat Alderliesten (Al 73) verkry het.



HOOFSTUK 2

EKSPERIMENTELE TEGHIEKE EH APPARAAT

2.1 Die Cockroft-Walton-versneller

Die 37CJKp,-y)38Ar-reaksie is met 'n protonbundel van die !,1

MeV Cockroft-Walton-versneller van die P.ü. vir C.H.O. bestudeer.

Vir 'n uitvoerige bespreking van hierdie versneller word verwys na

die verhandeling van J.H. Venter (Ve 67) en die proef.fkrif van N.S.

Wolmarans (Wo 69).

Die vertikale protonbundel word met behulp van *n afbuig-

magneet deur 90 gebuig na 'n horisontalo bewegingsrigting. Hier-

die afbuïgmagneet word verder gebruik om die protonenergie te bepaal,

aangesien daar 'n direkte verband is tussen die energie van die pro-

tone en die magneetveldsterkte waardeur die protone afgebuig word.

Die veldsterkte van die magneet word met behulp van 'n protonreso-

nans-fluksmeter gemeet. Indien E die energie van die protone is,

geld die verband:

E = kf2

met k » •=— (yr ) 2 , 'n konstante wat van die magneetontwerp afhang

en f die frekwensie op die protonresonans-fluksmeter.

In die energiegebied 590 < E < 1000 keV is met protonstrome

tussen 60 yA en !50 yA gewerk. In dié energiegebied is die versnel-

ler stabiel en is die energiespreiding in die protonbundel ongeveer

1 keV.

2.2 Eksperimentele opstelling en elektronika

Die eksperimentele opstelling word in figuur 1 getoon.

Vir die meting van die ganmavervalle van resonansies word

die 80/cm3 Ge(Li)-detektor ongeveer twee sentimeter vanaf die skyf

op 'n hoek van 55 met die rigting van die invallende protonbundel

geplaas. 'n Spanning van +2700 volt word deur die Tennelec TC 940



Figuur 1 Eksperimenfele Opstelling.
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hoogspanningsbron op die Princeton Gamma-Tech-detektor geplaas.

Die versterkte sein vanaf die Princeton voorversterker gian na *n

Tennelec TC 203BCR-versterker en dan na die 4000-kanaal Intertech-

nique—analiseerder.

Die Nal-detektor se versterkte sein gaan na 'n Canberra-

diskriminator (Model 892) en dan na 'n Canberra-teltempometer (Mo-

del 1480), deler (Model 871) en 'n akoestiese teltempometer.

Die Nal-detektor is gebruik om die resonansies uit te soek.

Die temperatuur in die kamer waarin die elektroniese-appa-

aan, is konstant op ongeveer 2

te in die elektronika uit te skakel.

raat staan, is konstant op ongeveer 20°C gehou om temperatuureffek-

2.3 Skywe en skyfkamer

j Die skyfmateriaal, Ba 37CS,2 wat verryk is tot ongeveer 96%

in 37C£, is in vakuum op tantaalrugstukke opgedamp. Vooraf is die

tantaalrugstukke met behulp van elektronbombardement uitgebak om

die agtergrond as gevolg van die 19F(p,ay)16O-reaksie te verminder.

Om die ganmaverval van die resonansies te ondersoek is dim

skywe, wat na elke twee uur vervang is, gebruik. By die bepaling

van leeftye is dik skywe van ongeveer 15 keV gebruik, by Ep = 968 keV

Figuur 2 toon die skyfkamer wat in hierdie eksperiment ge-

bruik is. Die agterkant van die skywe is met water verkoel. Die

skyfkamer bestaan uit 'n vierkantige koperbuis met 'n tantaalvoering

wat in die buis inskuif. Aan die skyfkant is die buis en voering

met 'n hoek van 45 geëindig. Hier is die verkoelingskamer wat oop

en toe geskroef kan word. Rubberseëls verseker dat water nie in die

skyfkamer kan kom nie. Aan die anderkant van die koperbuis is 'n

koperring aan die buis vaageheg. Aan die binnekant van die koperring

is skroefdraad aangebring sodat 'n moer die tantaalvoering stewig teen

die voorkant van die skyf druk.
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Figuur 2 Skyf kamer.



2.4 Die relatiewe doeltreffendheidskromme van die 80 cm3 Princeton Gamma-
'Tech-detektor

Die relatiewe doeltreffendheidskromme van die 80 cm3 Princeton

Gamma-Tech-detektor was reeds goed bekend en word in'figuur 3 getoon.

Die relatiewe doeltreffendheid van die detektor moet bekend wees om die

intensiteite van die gamma-oorgange in die kern wat bestudeer word, te

kan bepaal. Hierdie intensiteite maak dit dan wetr moontlik om ver-

takkingsverhoudings van resonanstoestande en gebonde toestande te kan

bepaal.

By di » bepaling van die relatiewe doeltreffendheidskromme is

gebruik gemaak van geykte radio-aktiewe bronne, vir die energiegebied

E < 2,7 MeV, en van gamma-oorgange in die reaksies Z7A£(p,Y)28Si en
2°Mg(p,Y)27AS,, vir die energiegebied E > 2,7 MeV.

Uit figuur 3 is dit duidelik dat vir gammastrale met E < 2,3

MeV die doeltreffendheid van die detektor vir fotopifeke baie groter

is as vir paar- of enkelontsnappingsr>ieke. Die doeltreffendheid vir

paar- en enkelontsnappingspieKe neem toe met toenemende E tot by

E =5,5 MeV, en daarna neem dit weer af.
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HOOFSTUK 3

EKSPERIMENTELE BESONDEKHEDE

3.1 Gammaverval van resonanstoestande

3.1.1 Inleiding;

Uit die literatuur tans bekend is dit duidelik dat nog

betreklik min werkers die 38Ar-kern bestudeer het.

Engelbertink (En 67) het in 1966 twintig resonansies net

E < 1 MeV waargeneem. Hy het nie die gammaverval van dié re-

sonansies ondersoek nie. Die resonansies by E " (600,8±0,6);

(624,5+0,7) en (690,4+0,7) keV is waargeneem deur Heitzmann (He

61c) en die E = (724,0±1,5) keV-resonansie deur Kuperus (Ku 61).
P

Ook hier is die gammaverval van die rescnansies nie ondersoek nie.

Alderliesten (Al 73) het in 1973 47 resonansies met E <
P

1 MeV waargeneem en noukeurige resonansenergieë vir elke resonan-

sie bepaal. Hy het die gammaverval van 14 van hierdie resonan-

sies bestudeer.

In die huidige eksperiment is die gammaverval van 28 reso-

nansies met E < 1 MeV ondersoek. Die 14 resonansies by E «=
P * P

592;605;624;649;722;724;758;779;824;834;839;888;898 en 919 keV is

nog nie voorheen deur ander navorsers bestudeer nie. Die E »

(592±3) keV-resonansie verdien ekstra vermelding, aangesien die re-

sonansie nog nie voorheen deur ander navorsers waargeneem is nie.

Soos uit die gammaverval van hierdie resonansies blyk, hoort hier-

die resonansie wel by die 38Ar-kern.

3.1.2 Meetmetodeg

Pie gammaspektra van elke resonansie is opgeneem met die

80 cm3 Ge(Li)-detektor wat met 'n hoek van 55° ten opsigte van die

invallende protoubundel opgestel was. Dit is gedoen om die hoeks-

afhanklikheid in die intensiteite van die ganmastrale uit te skakel.

Die bundelstrome het gedurende die opnames gewirsel van 70 pA tot

150 uA en die opnames het van 5 i<ur tot 12 uur geduur.

9
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Voordat 'n spektrum in die 4000-kanaal-analiseerder opgeneem

is, is die dispersie op die analiseerder op ongeveer 3 keV per kanaal

ingestel. Die gegewens in die meerkanaal-analiseerder is op papier-

band gepons en met 'n Omnigraphic-stipper op grafiekpapier gestip.

'n Tipiese spektrum word in figuur 4 getoon.

3.1.3 Analiseermetode:

Die kanaalnommer en die oppervlak van elke piek in 'n bepaal-

de spektrum is met behulp van 'n rekenaarprogram bereken.

In 'n voorlopige analise is 'n aantal van die sterker pieke in

die spektrum geïdentifiseer. Die kanaalnommers en die ooreenstemmen-

de gamma-energieë van hierdie pieke, tesame met inligting aangaande die

dopplerverskuiwing van elke piek en of dit *n foto-, enkel- of paarpiek

is, is dan as ykpunte in *n energie-ykingsprogram ingevoer. Hierdie

program pas 'n derdegraadskromme deur die ykpunte en bereken vir elke

piek in die spektrum die ooreenstemmende gamma-energieë asof dit 'n

paar-, enkel- of fotopiek is.

By elk van die foto-, enkel- of paarpiek is drie enargieë be-

reken, naamlik 'n energie sonder inagneming van die energieverlies as

gevolg van terugskop, 'n energie met inagneming van die verlies as ge-

volg van terugskop en 'n energie met inagneming van terugskopverlies

en dopplerverskuiwing.

In die bogenoemde energie-yking is gebruik gemaak van die ener-

gieë van die vlakke en die Q-waarde van die reaksie soos bepaal deur

Alderliesten (Al 73).

Elke piek in die spektrum kan nou geïdentifiseer word en die

intens, eit van elke oorgang bereken word. Die intensiteit van 'n

oorgang is bereken deur die oppervlakte onder die ooreenstemmende piek

te deel deur die relatieve doeltreffendheid van die detektor by die

bepaalde gamma-energie. Vir elke oorgang waarvan die foto-, enkel-,

en paarpiek waargeneem is, is die geweegde gemiddeld van die intensi-

teite soos verkry uit die drie pieke, bereken uit die formule;

11



l' 1 > 2' 3

en met x.+Ax. die intensiteit van 'n bepaalde piek.

Daar is hoofsaaklik van drie kriteria gebruik gemaak voordat 'n •

vlak in 'n vervalskema opgeneem is. Ten eerste mag die energie van

die gamma-straal wat ooreenkom met 'n bepaalde verval met nie meer as

3 keV verskil van die bekende energie, soos verkry uit Alderliesten

(Al 73), nie. Ten tweede moet beide die primêre voeding van *n gebonde

toestand en die verval van dieselfde toestand waargeneem word, voordat

die vlak in die vervalskema van die rtsonanstoestand opgeneem is. Laas-

tens is daarna opgelet dat die intensiteit van die voeding van 'n vlak

gelyk (of naastenby gelyk) aan die totale intensiteit van die vervalIe

van dieselfde vlak is.

Die gammavervalle van die resonanstoestande is >aamgevat in

Tabel I.

3.1.4 Bespreking van resultate

Die persentasies in tabel I is verkry deur die intensiteite van

die primêre gammastrale te deel deur die totale intensiteit van die

gammastrale wat die grondtoestand bereik. Uit die tabel is dit dui-

delik dat by die meeste resonansies ongeveer 20% van die verval van

die resonansie nog onbekend is. Dit kan moontlik toegeskryf word aan

die feit dat 'n groot aantal swak primêre oorgange nie waargeneem is

nie. In sommige spektra is gammastrale waargeneem wat ooreenkom met

primêre oorgange na gebonde toestande van 3-Ar. Aangesien die irerval-

le van die betrokke gebonde toestande nie in die spektra waargeneem is

nie, is hierdie gebonde toestand nie in die vervalskema opgeneem nie.

Sulke gevalle dra ook by tot die gedeelte van die vervalle wat onbekend

is.

As die resultate soos dit in die huidige eksperiment verkry is,

vergelyk word met dié van Alderliesten (Al 73) blyk dit dat daar goeie

ooreenstemming is wat die sterker oorgange betref. Daar is eg-ter heel-

wat meer swakker oorgange in die huidige eksperiment waargeneem as wat

deur Alderliesten (Al 73) waargeneem is. Die E - 951 keV-resonansie
P

12
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kan as 'n goeie voorbeeld geneem word. Alderliesten (Al 73)

gee 'n vertakking vat; 78% na die E =2,17 MeV-vlak aan, terwyl

22% van die vervalle van hierdie resonansie on., "kend is. In

die huidige eksperiment is 'n vertakking van 84% na die E =
X

2,17 MeV-vlak waargeneem, tesame met tien ander svak vertakkings,

sodat die verval van hierdie resonansvlak nou volledig bekend is.

3.2 Die gammaverval van gebonds toestande

3.2.1 Inleiding

Die verval van die laagliggende gebonde toestande in 38Ar

is reeds deur verskeie werkers bepaal. Vertakkingsverhoudings

vir die hoër-liggende gebonde toestande in 38Ar is eers in 1973

deur Alderliesten (Al 73) bestudeer.

Röpke e.a. (Ro 67d) het met behulp van die 35CJ,(o,py)38Ar-

reaksie daarin geslaag om die verval van die gebonde toestande net

E = 3,94;4,57;4,88;5,08;5,16 en 5,35 MeV te bepaal. Phillips

(Ph 64) en Erne e.a. (Er 66) het die gammavervalle van die E =
X

2,l7;3,38;3,8l;3,94;4,48 en 4,59 MeV-vlakke bestudeer. Engeiber-

tink (En 67) het die vertakkingsverhoudings van *n groot aantal

gebonde toestande bestudeer.

Onlangs het Alderliesten (Al 73) die vertakkingsverhou-

dings van beide die laagliggende en hoogliggende gebonde toestan-

de van 38Ar bestudeer. Die vertakkingsverhoudings soos afgelei

uit die huidige eksperiment stem goed ooreen met die resultate van

Alderliesten.

Inligting oor die gammaverval van 50 gebonde toestande in
38Ar, soos uit die 28 resonansie afgelei, word in tabel II gegee.

Gammavervalle van die E = 6,84;7,29;7,33 en 7,99 MeV-vlakke is

vir die eerste keer in hierdie eksperiment waargeneem, hoewel slegs

vir die E =7,99 MeV-vlak 'n vertakkingsverhouding bereken kon word.

'n Aantal gevalle word hieronder kortliks bespreek.

14
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X

<4

X

50110

a s n KA B^OieT) a

4,57

2*

2,010.5

1914

X

1618

52J5

6115

<2

35110

<4

<9

<4

<5

X

4,59 4,71

<3

<2

<3

<2

<2

<3

<4

<8

<6

<3

<4

<1

<3

«3

<2

<4

17

«2

<2

<5

" A r

4,88 Ander vlakke

1815

2817 5,08(1013)

9,013,0

«4 5,35(4118)

5,16(4!2);5,3S(7!2)

X

<2

1414

5,73(100)

<6

<2

2015

<5

2513

<3

<9

Onbekend

7

17

20

20

30

20

34

30

22

6

25

47

55

50

45

60

IS

15

* ' Slegi dia vlokka vat in hierdU ekaperixrat o a t m k ia , tmrd atnjtdui. 'u b u i s i e dui aan dat die betrokle oorfang vel
waargencea ia .

b^ EadC aa Vaa der Leim, tensy anders varattld.
c ' Hooatlik 'n doeblet. Kyk !3.2.f6

d> 'o Doeblat, kjt 13.2.20 '
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3.2.2 E x - 5,16 MeV-vlaks

Alderliesten (Al 73) het 'n 9%-verval na die grondtoestand

waargeneem, wat nie in die huidige eksperiment waargeneem is nie.

Die huidige vertakkings na die E x - 2,!7 MeV-; 3,81 MeV- en 3,94

MeV-vlakke stem goed ooreen met Alderliesten (Al 73) se resultatc

Seen bogrens kon vir die gammaverval na die grondtoestand bereken

word nie.

3.2.3 E x - 5,35 MeV-vlaks

Alderiiesten (Al 73) het vervalle na die E x - 2,17 MeV-; 3,81

MeV- en 3,94 MeV-vlakke waargeneem. In die huidige eksperiment is

slegs die vervalle na die E - 2,17 MeV- en 3,94 MeV-vlakke waarge-

neem. Aangesien die E - 5,35 MeV-vlak altyd swak gevoed is, kon

geen noükeurige vertakkingsverhoudings bereken word nie.

3.2.4 E = 5,51 MeV-vlak:
x

In die huidige eksperiment is 'n 2% 5,51-*4,57 MeV-oorgang

waargeneem. Alderliesten (Al 73) gee fn bogrens van < 2% vir hier-

die verval. Die ander vervalle na die E • 2,17 MeV-; 3,81 MeV-;

4,48 MeV- en 4,88 MeV-vlakke is in goeie ooreenstemming met Alder-

liesten se werk.

3.2.5 E x = 5,59 MeV-vlaks

In hierdie eksperiment is oorgange na die E = 0; 3,38-;

3,94- en 4,57 MeV-vlakke waargeneem, maar as gevolg van swak statis-

tieke kon geen vertakkingsverhouding bereken word nie. Alderlies-

ten (Al 73) gee respektiewelik vertakkings van 23%, 17%, 37% en 23%

op vir die bogenoemde vervalle.

3.2.6 E - 5,82 MeV-vlaks
x

Hierdie vlak is deur Engelbertink (ET 67) en Alderliesten

(Al 73) bestudeer. Engelbertink neem 'n 100% verval waar na die

grondtoestand. Hierdie verval is nie in die huidige eksperiment,

of deur Alderliesten, waargeneem nie. In die huidige eksperiment

is die 5,82-+4,48 MeV-oorgang wat Alderliesten waargeneem het, nie
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vwargeneem nie. Die ander vertakkings wat in hierdie eksperiment ver-

kry is, klop met die werk van Aiderliestei.

3.2.7 E x - 5,86 MeV-vlaks

Hierdie vlak word sterk gevoed by die E = 878 keV en E ~= 981

keV-resonansies. 'n Verval, 5,86-+2,17 MeV, van 7% is by albei re-

sonansies waargeneem. Alderliesten (Al 73) het nie hierdie oorgang

waargeneem nie. Die vertakkings na die E x - 2,17 MeV- en 3,81 MeV-

vlakke is in goeie ooreenstemming met wat Alderliesten verkry het.

3.2.8 E = 6,04 MeV-vlaks

Die vervalle na die E - 3,81 MeV-; 4,48 MeV- en 4,59 MeV-

vlakke soos waargeneem deur Alderliesten (Al 73) is ook in die huidi-

ge eksperiment waargeneem. In die huidige eksperiment kon slegs 'n

vertakking van 27% vir die verval na die E = 4,48 MeV-vlak bereken

word. Die and,er twee vervalle het met bekende agtergrondlyne saam-

geval sodat geen vertakking bereken is nie.

3.2.9 E = 6,05 MeV-vlak:

Hierdie vlak word slegs by die E = 888 keV-resonansie redelik

sterk gevoed. Die verval van 8% na die E » 4,48 MeV-vlak wat Aider-

liesten (Al 73) waargeneem het, is nie in hierdie eksperiment waarge-

neem nie. 'n Bogrens van < 10% kon vir hierdie verval bereken word.

Die ander vervalle is in goeie ooreenstemming met Alderliesten se werk.

3.2.10 E - 6,21:- en 6,214 MeV-vlakke;
X

Die E x * 6,211 MeV-vlak verval volgens Alderliesten (Al 73)

93% na die 4,48 MeV-vlak en 7% na die 4,59 MeV-vlak. In die huidige

eksperiment kon slegs die verval na die E = 4,48 MeV-vlak waargeneem

word.

Die E • 6,214 MeV-vlak word by vier resonansies sterk gevoed.
X

Die vertakkingsverhoudings wat in hierdie eksperiment verkry is, ver-

skil aansienlik van dié waf. .lderliesten (Al 73) verkry het. 'n Ver-

takking van 74Z na die grondtoestand en 'n vertakking van 17% na die

E - 2,17 MeV-vlak is waargeneem. Alderliesten gee 'n vertakking van

17



53% en 37% respektiewelik vir hierdie oorgauge aan. Die vertakking

na die E = 3,94 MeV-vlak stem ooreen met Alderliesten se werk.
"X,

3.2.11 E = 6,28 MeV-vlak!
X

Die vervalle na die E » 4,48 MeV- en E. » 5,35 MeV-vlakke,

soos waargeneem deur Alderliestsn (AI 73), is nie in hiexdie ekspe-

riment waargeneem nie. Die vertakking van 30% na die 3,94 MeV-vlak

is heelwat groter as wat Alderliesten waargeneem bet o

3.2.12 E x - 6,34 MeV-vlaks

Volgens Alderliesten (Al 73) verval hierdie vlak sterk na

die E - 2,17 MeV- en 3,81 MeV-vlakke (45% eD 41% respektiewelik).

In hierdie eksperiment is die vertakkings, naamlik 25% en 2t% respek-

tiewelik, heelwat kleiner gevind. Die verval na die 4,48 MeV-vlak

het met 'n agteigrondlyn saamgeval, en 'n vertakking kon nie bereken

word nie.

3.2.13 E = 6,48 MeV-vlak:

Die waargenome vervalle na hierdie vlak 13 nie in ooreenstem-

ming met wat Alderliesten (Al 73) gevind het nie. Hy gee 'n vertak-

king van 100% na die E =4,57 MeV-vlak aan. In die huidige ekspe-

riment is 'n vertakking van 61% waargeneem vir die 6,48-'4,57 MeV-

oorgang, terwyl verder ook vertakkings van 26% en 13% respektiewelik

na die E « 2,17- en 3,94 MeV-vlakke waargeneem is.

3.2.14 E - 6,57 MeV-vlaks

Volgens Alderliesten (Al 73) is 32% van die verval van hier-

die vlak onbekend. In hierdie eksperiment is 'n nuwe 21%-oorgang na

die E =2,17 MeV-vlak waargeneem, asook 'n 79%-verval na die grond-

toestand, sodat die verval van hierdie vlak nou volledig bekend is.

3.2.15 E x - 6,77 MeV-vlak:

Alderliesten (Al 73) het waargeneem dat hierdie vlak 100% na

die grondtoestand verval. In die huidige eksperiment verval die
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E » 6,77 MeV-vlak 48% na die grondtoestand en 16% na die E - 3,94

MeV-vlak. Beide hierdie vervalle is meer as aei. keer waargeneem.

3.2.16 E - 6,82 MeV-vlaks
X

"Jit 'n vergelyking van die intensitfiite vaa die primêre OOE-

gange na 'n vlak met E - 6,82 MeV en die intensitaite van oorgange
X

vanaf hierdie vlak by die resonansies met E = 956;981 en 986 keV,

lyk dit asof daar by E = 6,82 MeV 'n doeblet bestaan.

By die E « 956 keV-rt>sonansie word net een lid van Uierdie

doeblet gevoed en -is verval na die E = 2,17- en 3,8! MeV-vlakke»

Hierdie vertakkingsverhouding word in tabel II gegee. By die reso-

nansies met E » 981 en 986 keV word albei lede gevoed en blyk dit

dat die tweede lid van die doeblet ook na die E = 3,94- en 4,57

MeV-vlakke verval.

3.2.17 E = 6,87 MeV-vlaks
x

Volgens Alderliesten (Al 73) verval hierdie vlak na die

E =2,17 MeV-vlak (48%), die E = 3,8! MeV-vlak (15%) en die E =
X X X

4,88 MeV-vlak (37%). Aldrie hierdie vervalle is in die huidige

eksperiment waargeneem en vertakkings van 20%, 30% en 20% is respektie-

welik vir die drie vervalle verkry.

3.2.18 E = 6,90 MeV-vlaks

Engelbertink (Eng 67) neem 'n !00%-vervaI na die E » 2,17
X

MeV-vlak waar, terwyl Alderliesten (Al 73) "n 78%-vertskking waar-

neem vir dieselfde verval. In hierdie eksperiment is 'n 60%-ver-

val na die E «• 2,!7 MeV-vlak en 'n nuwe 18% verval na die E «•
X X

3,94 MeV-vlak waargeneem.

3.2.19 E x = 6,95 MeV-vlaks

Volgens Alderliesten (Al 73) verval hiesrdie vlak 100% na ;

die E x * 3,38 MeV-vlak. In hierdie eksperiment is 'n 60%-verval

na die E « 3,38 MeV-vlak waargeneem. *n Bykomende verval van 34%

na die E = 2,17 MeV-vlak is ook waargeneem.
X
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3.2.20 E = 7,23 MeV-vlak:

Daar is sterk aanduidings dat by E x = 7,23 MeV 'n doeblet

bestaan en dat die energieè' van die lede binne twee tot drie keV

dieselfde is. Dip « n lid van die doeblet verval hoofsaaklik na

die grondtoestand (45%) soos volg uit die E = 605j690;74!;834 en

846 keV-re.sonansies. Die ander lid verval hoofsaaklik na die

E =2,17 MeV-vlak, met !n vertakking van > 80% soos volg uit die
X

E = 981 en 995 keV-resonansies.
P

3.2.2) E = 7,68 MeV-vlaks

Behalwe die bekende oorgang na die E = 2,!7 MeV-vlak, is

in hierdie eksperiment cok 'n nuwe 50% 7,68->-4,48 MeV-oorgang waar-

geneem.

3,2.22 E = 7,99 MeV-vlak:
x

Alderliesten (Al 73) het aangedui dat hy 'n E x = 7,99 MeV-

vlak waargeneem het, maar geen vertakkingsverhouding gegee nie.

In die huidige eksperiment is 'n verval van 85% na die E =2,17

MeV-vlak waargeneem.

3.3 Gemiddelde leeftye van gebonde toestande

Die gemiddelde leeftye van enkele gebonde toastende van die
38Ar-kern is met behulp van die metode van dopplerverskuiwing be-

paal. By die bepaling van die gemiddelde leeftye is sorg gedra dat

die gebonde toestande waarvan die leeftyd bepaal is, primer of

hoofsaaklik primer gevoed is. Indien die vlak nie primer gevoed

is nie, is daar 'n korreksie aangebring vir die leeftyd van die vlak

waaruit dit gevoed is. Voorsorg is ook getref om te verBeker dat,

die bewegende 3SAr— ioon slegs in die skyfmaferiaal afgerem en tot

rus- gekom het, en nie gedeeltelik in die tantaalrugstukke nie. Dit

is gedoen deur van dik skywe gebruik te maak en deur die protonener-

gie by 'n waarde aan die oplopende kant van die resonansie in te stel.

Die dopplerverswakkingsfaktor, F, word gedefinieer as die ver-

houding van die waargenome verskuiwing tot die maksimale moontlike
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dopplerverskuiwing. In die huidige eksperinent is die volgende pro-

sedure gevolg by die bepaling van die doppleiverswakkingsfaktor F.

Met die energiedispersie kleiner as twee keV per kana&l is

die gedeelte van die gammaspektrum waarin belang gestel is, met die

80 cm3 Ge(Li)-detektor opgeneem. Die detektoi: is op stande 0 en

130 afwisselend ten opsigte van die protonbundel geplaas. Die 0 -

spektrum is in een helfte van die geheue van die analiseerder gestoor

en die 130°-spektrum in die ander helfte. Die detektorstand is elke

15 minute verwissel om sodoende temperatuureffekte in die elektronika

te elimineer. Uit die verskuiwing in kanaalnornmejs is F bepaal.

Die verband tussen F en die gemiddelde leeftyd x

is gebaseer op die teorie van Blaugrund (BI 66) - kyk Bylaag 1. Die

korreksie op die elektroniese afremdeursnee wat deur Ormrod (Or 65)

• waargeneem is, is by die berekening van die gemiddelde leeftyd van ;

! gebonde toestande in aanmerking geneem. Die kromme van F teen T I

soos bereken vir die afremming van 38Ar in Ba37CJl. word in figuur 5

getoon.

Die resultate van hierdie eksperiment word in tabel III ge-

toon. Daar is goeie ooreenstemming met die resultate van ander wer-

kers, soos blyk uit die opsomming in tabel IV,
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TABEL III

OPSOMMING VAN METINGS OP GEMIDDELDE LEEFTYE VAN OPGEWEKTE
TOESTANDE IN S8Ar

E . -»• E
xi xf

(MeV)

5,16->2,17

5,51-*-2,)7

•+4,48

-f4,88

5,55+3,94

Leeftyd be-
paal by E

(keV) P

968

968

968

968

968

0,81+0,OJ

0,23±0,03

0,19+0,03

0,24+0,03

0,98+0,02

T 3 )

m
(fs)

I7±6

205±50

265±75

200±40

<5

Aanvaarde
waarde
(fs)

17+7

210±65

<5

a)

b)

Foute is statisties.

Statiatiese fout plus 15%.



TABEL IV

SAMEVATTING EK VERGELYKING VAN 38Ar-LEEFTYDSMETINGS

Gebonde toe- Gemiddelde leeftyd (£s)
stand in 38Ar

i l ^ "" Eng63

40U9

>300 270±80

<45

5,16

5,51

5,55

17±7

2lO±65

<5

22+10

31O±16O

!2±9

r



HOOFSTDK 4

4_. Oprgangswaarskynlikheid en Weisskopfskattings vir gamma-oorgange.

4.1 Inleiding:

Die emissie en absorpsie van gammastrale deur kerne is van

belang aangesien elektromagnetiese verskynsels goed verstaan word en

hierdie verskynsels betroubare gegewens oor die eienskappe van die

verskillende energievlakke van die kern kan lewer.

Die waarskynlikheid dat emissie of absorpsie van gammastra-

le tussen twee to&stande sal plaasvind is afhanklik van die multi-

polariteit van die straling en die golffunksies van die vlakke.

Die multipolariteit van die straling word bepaal deur spin- en pa-

riteitsveranderings. Die golffunksies volg uit die verskillende

kernmodelle.

Die oorgangswaarskynlikheid T, vir 'n gamma-oorgang tussen

twee vlakke is die omgekeerde van die gemiddelde leeftyd T van die

begintoestand. Die leeftyd T hou weer verband met die stralings-

breedte r van die energievlak. Volgens Heisenberg se onsekerheids-

beginsel geld dat T r = h" met lï = h/2ir.

Dus r = E/T eV (!)

Dit volg nou hieruit dat die oorgangswaarskynlikheid tussen tvse

toestanüe gegee word deur

T = 1/T = r /H (2)

4.2 Teoretiese skatting van stralingsbreedtes

Die waarskynlikheid van 'n oorgang van een toestand, J.,

na 'n ander, J„, waarby 'n gammastraal met energie E en multi-

polariteit L uitgestraal word, word gegee deur
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waarby (2L+1)!! = ].3.5...2L+1. Die grootheid B.f(L) staan

bekend as die gereduseerde oorgangswaarskynlikheid. Dit be-

vat alle kerngroothede en word uit die eksperimentele T(L)

verkry deur met alle energie-afhanklike faktore te deel. Die

onderskrif ,if' dui aan dat die oorgang van begintoestand i na

eindtoestand f gaan.

In die enkeldeeltjie skilmodel word aangeneem dat die

gamuastral.lng ontstaan as gevolg van die oorgang van 'n proton

van oen toestand na 'n ander laerliggende toestand. Dié aan-

name is deur Weisskopf gemaak en hy het aangetoon dat, indien

die baanhoekmomentum van die eindtoestand nul is, geld:

B(EL) - fjj- 3r
L+3

vir elektriese multipoolstraling, en

B(ML) = 10

P

vir magnetiese multipoolstraling, waar r = l,2x!0~13 A1/3,

die straal van die kern is,

As (4) en (5) in (3) geplaas word, ontstaan;

r (El) = 6,8 x 10~2 A2/3 (E. - E ) 3

(4)

= 4,9 x i0~8 A4/3 (Ei - E f )
5

u = 2,3 x ]0"llf A2 (EjL - E f )
7

ru(Ml) = 2,) x 10~
2 ($i - E )

3

r (M2) = 1,5 x 10~8 A2/3 (E. - E , ) 5

ru(M3) = 6,8 x 10"
15 Au/3 (E. - E f )

7

waar r in eV en E. - E, in MeV uitgedruk is.

4.3 Eksperimentele bapaling van die stralingsbreedte:

Aangesien die gemiddelde leeftye van die resonans-

toestande te kort is om gemeet te word, is van die uitdruk-
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king

r r
S = (2J+1) f^- (6)

P Y

gebruik gemaak om die gammastralingswydte, r , te bepaal. S

is die sterkte, in eV, van die resonansie met spin J. r

is die protonstralingswydte.

Met behulp van die aanname T « V volg hieruit dat

Indien hierdie aanname nie geld nie, sal die ware stralingswyd-

te groter wees as die waarde wat uit (7) verkry is. As by-

voorbeeld r » r , dan volg uit (6) dat die ware stralingswydte

„i .. 2S
Y 2J+]

= 2V <8)

wat twee keer groter is as die waarde r wat uit (7) verkry is.

Die oorgangssterkte

r
|m|2 = f?- w.e. (9)

01

wat met behulp van die r , wat uit (7) verkry is, bereken word,

sal dus altyd kleiner of gelyk aan die ware oorgangssterkte wees.

Die oorgangssterkte |m|2 is vir elektriese en magnetie-

se multipooloorgange met behulp van 'n rekenaarprogram bereken

4.4 Spinne en pariteite;

'n Aantal spin- en pariteitstoekennings vir die resonans-

toestande is gebaseer op Weisskopfskatting van sterktes van gamma-

oorgange. Die gammastralingsbreedtes is verkry deur gebruik te

maak van die sterktes van die respnansies soos gemeet deur Alder-

liesten (Al 73)
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Spinne en/of pariteitstoekennings kan as onaanvaarbaar

verwerp word indien dit aanleiding gee tot oorgangssterktes wat

groter is as sekere bogrense. Die volgende waardes, in Weiss-

kopfeenhede (W.e.)» is as bogrense aanvaar (En 74)

E2-oorgange: 100 W.e.

M2-oorgange: 3 W.e.

E3-oorgange: 100 W.e.

M3-oorgange: 15 W.e.

Gevalle waar die spin van 'n resonanstoestand tot twee

waardes beperk kon word met behulp van Weisskopfskattin^s, word

hieronder bespreek. Ander gevalle is in tabel I saamgevat.

j 4.4.1 E = 766 keV-resonansie:
P

Hierdie resonanstoestand verval na vlakke met Jïï = 0 ;

Spinmooi

resonansie voorkom.

2 ;3 j4 . Spinmoontlikhede van J « 0,1,2 en 3 kan vir hierdie

J » 0 word uitgeskakel omdat 'n E3: r-*4,88 MeV-oorgang 'n

sterkte van 4,lxlO3 W.e. en "n M3: r+4,88 MeV-oorgang 'n sterkte

van l,6xl05 W.e. sal hi. Net so word J - 1 uitgesluit omdat 'n

E3: r+4,48 MeV-oorgang 'n sterkte van 486 W.e. en die M3ï r->-4,48

MeV-oorgang 'n sterkte van l^xlO1* W.e. sal hê. Jïï 4 3 aangesien

die M3: r-*0 MeV-oorgang 'n sterkte van 265 W.e- het. Dus is

J* - 2;3~ .

4.4.2 E - 834 keV-resonansiej
P

Hierdie resonansie verval na vlakke met Jïï = 0 ,1 ,2 ,3

en 4 en spinmoontlikhede van J «• 1,2 en 3 kan vir hierdie reso-

nanstoestand voorkom.

J » 1 is uitgesluit aangesien 'n E3; r+6,2! MeV-oorgang

'n sterkte van 273 W.e. en die ooreensteamende M3-oorgang 'n sterkte

van 1,0x101* W.e. sal hS„ J17 t 2 + want 'n M2: r+6,2I MeV-oorgang
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sal 'n sterkte van 7,5 W.e. hê. Ook is J* ^ 3 want 'n M3:

r-K) MeV-oorgang sal 'n sterkte van 35,1 W.e. hê. Dus geld

J* = 2~;3~.

4.4.3 E = 898 keV-resonansie:

Vervalle na vlakke met J* » 1~, 2 , 3 en 4 word hier

waargeneem sodat J • 1,2,3 en 4 moontlik is vir hierdie reso-

nanstoestand. J • 1 is onaanvaarbaar aangesien 'n E3: r+4,48

MeV-oorgang en 'n M3: r->4,48 MeV-oorgang sterktes van 868 W.e.

en S.SxlO1* W.e. re spekt iewe lik sal hê. J = 4 is ook onaanvaar-

baar want 'n E3: r*5,59 MeV-oorgang het 'n sterkte van 7,6xlO3

W.e. Dus is J = 2;3.

4.4.4 E =919 keV-resonansie:
P

Hierdie resonansie verval na vlakke met spin en pariteit

J = 1 , 2 , 3 en 4 sodat J = 1,2,3 en 4 daarvoor moontlik is.

J ^ 1 aangesien sterktes van 1150 W.e. vir 'n E3: r->6,60

gang, en 4,4xl0l( W.e. vir 'n M3: r-*-6,60 MeV-oorgang verkry word.

J = 4 word ook uitgeskakel want die sterkte vir 'n S3: r->6,35 MeV-

oorgang is 198 W.e. en die sterkte vir 'n M3; r*-6,35 MeV'-oorgang

is 7560 W.e. Dus geld vir die E =919 keV-resonansie dat J =

2;3.

4.4.5 E = 929 keV-resonansie:
P

Hier word vervalle na vlakke met Jïï = 0 , ! , 2 , 3 en

4 waargeneem sodat J = 1,2 en 3 moontlike spinne vir die reso-

nans toestand kan wees. J = 3 verval, aangesien 'nS3 : *-*0 MeV-

oorgang 'n sterkte van 30,9 W.e. het, en 'nM3: r*0 MeV-oorgang 'n

sterkte van 1184 W.e. sal hê, J17 = 1~;2 want 'n M2s r-*5,82 MeV-

oorgang het 'n sterkte van 46,3 W.e., wat i" = 1 ook uitskakel.
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HOOFSTUK 5

5. Wat teoreties bekend is oor die 38Ar-kern

5.1 Die kernskilmodel:

Die redelike sukses wat met kernskilmodelberekeninge op
38Ar behaal is, word in figuur 6 geïllustreer.

Die mees uitgebreide berekeninge op energietoestande

met negatieve pariteit is deur Engelbertink en Glaudemans (Eng

68) gedoen. Hulle het 'n onaktiewe 28Si-romp aanvaar en vir

energietoestande met negatieve pariteit ook aanvaar dat die

2Sj ,2-skil geslote is en dat daar vyf nukleone in die ldg . -

skil en een nukleon in óf die If7.2-skil, óf die 2p , -skil

is. Vir die reswisselwerking tussen die aktiewe nukleone is

die gemodifiseerde oppervlak-delta wisselwerking (MSDI) gebruik.

Die resultate van hierdie berekeninge word in kolom (a) van fi-

guur 6 getoon. Erne (Er 66) het 'n 32S-romp as onaktiewe kern

aanvaar met vyf deeltjies in die ld / -skil en een deeltjie in

die lf?,2-skil.

Alderliesten (Al 73) het die posisies van die vlakke met

positiewe pariteit bereken. Hy het ses aktiewe nukleone buite

'n onaktiewe 32S-romp beskou. In hierdie relatief eenvoudige

berekening het hy die konfigurasieruimte Od~i2)
C~tl (lf7/2)

 m e t

n = 0 of 2 beskou en as wisselwerking ook die MSDI gebruik.

Die resultate van hierdie berekening word in kolom (c) van figuur

6 getoon. Kolom (b) van figuur 6 toon die eksperimentele ener-

gievlakke in 38Ar.

Skouras (Sko 70) het positiewe pariteitstoestande in
38Ar bereken deurmenging van die kcinfigurasie (sd)~2, dit wil

sê twee holtes in 'n ^Ca-romp, met die konfigurasie (fp)2(sd)~\

dit wil sê waar twee aangeslane nukleone uit die ^"Ca-romp in

enige subskil van die fp-ski1 toegelaat is, in aanmerking te

neem. Die energievlakke wat uit hierdie berekening verkry is,

word in kolom (d) van figuur 6 getoon. Gray e.a. (Gr 70) het
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(a) (b)
M.gati.w. Paiit.it

(C) (d)
Poiitin» rclit.il

(e)

0t3.,fim „
P.Q.I

Elcsptriminl Oi„fi'"0lmf ftadl* (bar*
n.Oof2 . L<fp>'(sor4

Figuur 6 *: Vergelyking tussen die eksperimentele en teoretiese energie-
vlakke in 38Ar. Die spektra (a),(b),(c),(d) en (e) is afkomstig van
Engelbertink (Eng 68), Alderliesten (Al 73), Alderliesten (Al 73), Skou-
ras (Sko 70) en Gray (Gr 70) respektiewelik.

* Oorgeneem uit Alderliesten (Al 73).
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'n soortgelyke berekening gedoen, maar slegs twee aangeslane

neutrone uit die- '*0Ca-romp in die lf7y2~skil toegelaat. Die

resultate van hierdie berekening word in kolom.(e) van figuur

6 getoon.

5.2 Analoogtoestande in 38Ar

Heisenberg het voorgestel dat protone en neutrone as

twee toestande van 'n deeltjie, wat 'n nukleon genoem word, be-

skou kan word. Hierdie aanname geld aangesien die massa van

die proton en die neutron ongeveer dieselfde is. Verder is

die kernkragte ongeveer ladingsonafhanklik en die spin van die

proton en neutron dieselfde. Volgens Heisenberg se voorstel-

ling kan verwag word dat die energievlakke van kerne met die-

selfde aantal nukleone met mekaar sal ooreenstem.

Bogenoemde geld benaderd aangesien die Coulomb-krag

tussen die protone in ag geneem moet word. Daar is ook 'n

verskil tussen die magnetiese momente van die protone en neu-

trone.

Indien twee energievlakke van twee kerne dieselfde

energie het nadat vir die coulombenergie gekoerigeer is en

hulle verder dieselfde spin en pariteit het, word hul Ie ana—

loogtoestande van mekaar genoem.

Die vier laagste energietoestande in 38Gl is (d,/,)"3

f7/. '.oestande met J
17 = 2 ;5 ;3 en 4 respektiewelik.

Hierdie vier toestande se analoogtoestande in 38Ar vertoon as

resonansies in die (37Cj,+p)-reaksie in die protonenergiegebied

E » 0,4 tot 1,8 MeV. Hierdie analoogtoestande is deur

Bosnjakovic e.a. (Bos 68) bestudeei. Hy het gevind dat die

resonansies met E =• 1089 en 1094 keV die gesplete analoogtoe-

stande van die J17 « 3 -vlak in 38C£ is. Net so is die resonansies

met E « 1138 en 1142 keV die gesplete analoogtoestande van die

J17 - 5 -vlak. Die j" « 4 -vlak in 3aCSL se analoog is die reso-

nansie by E - 1732 keV.,

32



Volgens Alderliesten is dit hoogswaarskynlik dat die

E x = 1,62; 1,69; 1,75 en !,98 MeV-vlakke in
 38CJl respektiewelik

J = 3 ,1 ,0 ,2 het. Die analoogtoestande van hierdie vlak-

ke in 38Ar kan dan ooreenstem met die 37CA(p,Y)3®Ar-resonan-

sies met -espektiewelik E « 1,93;2,03;2,08 en 2,31 MeV.
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BYLAAG ).

BEPALING VAN DIE GEMIDDELDE LEEFTYE VAN

; ENERGIETOESTANDE VAN KERNE MET DIE METO-

DE VAN DOPPLERVERSKUIWINGS *

!. Inleiding

Die tegniek om tie gemiddelde leeftye van energietoestande

van kerne met behulp van die dopplerverskuiwing -van gammastrale

te bepaal, is vir die eerste keer deur Devon e.a. (De 55) in !955

gebruik. M e metode bestaan in wese daaruit dat die energie van

'n gammastraal wat deur 'n bewegende opgewekte kern uitgestraal

word, afhanklik is van die snelheid van die kern en die rigting

van waarneming ten opsigte van die beweging, Hierdie opgewekte

bewegende kerne is afkomstig van kernreaksies. Hul3.e word in

die materiaal van die trefplaatjie afgerem sodat die dopplerver-

skuiwing In funksie van die gemiddelde leeftyd van die betrokke

energietoestand is. As die gemiddelde leeftyd kort is (<J0~i!<

sek), beweeg die kern nog feitlik met sy oorspronklike snelheid

en die volle dopplerverskuiwing sal waargeneem word. Indien die

gemiddelde leeftyd lank is (>10~lisek), het die kern feitlik tot

stilstand gekom (ia geen dopplerverskuiwing sal waargeneem word nie.

In die eerste eksperimente is Nal-detektore gebruik en as

gevolg van hulle swak oplossingsvermoë, moes die opgewekte kerne

hoë beginsnelhede hê. Sulke hoë snelhede is verkry deur gebruik

van hoë versnellingsspannings (MOMeV) en swaar projektiele.

Die nuwe Ge(Li)-detektore met hulle hoe' oplossingsvermoë, maak

die bepaling van gemiddelde leeftye met versnellingsspannings so

laag as 500 keV en met ligte projektiele soos protone deur middel

van ( P , Y ) ~ en (p,p')-reaksies moontlik. Die bepaling van die ge-

middelde leeftye van opgewekte toestande uit dopplerverskuiwings

het dus gedurende die afgelope paar jaar opnuut in belangrikheid

toegeneetn en veral nadat Blaugrund (BI 66) hierdie tegniek teore-

ties ondersoek het.

In hierdie verslag word die hooftrekke van die afremming

|* Die teoretiese beskouing volg uit 'n ongepubliseerde artikel
van prof M A Meyer. „,



van ione in vaste stowwe, die verstreoiing-van ione scos bereken

deur Blaugrund, die berekening van die dopplerverskuiwing as

funksie V3n die gemiddelde leeftye van die energietoestand wat

die gammastraie uitstraal, die eksperimentele bepaling van

doppjesverskuiwings en die rekenprogram, kortliks bespreek.

2. Afremming van ione in vaste stowwe

Beskou 'n deeltjie met energie E,, massa m^ en snel-

heid v wat inval op 'n trefplaatjie en wat deur 'n kernreak-

sie aanleiding gee tot "n bewegende ioon met atoomnommer Z

en massa m . Stel verder dat hierdie ione in 'n trefplaatjie

beweeg wat uit cn suiwer element bestaan waarvan die atoomnom-

mer Z en waarvan die massa van die atome m is, In die ge-

val waar hierdie teorie toegepas gaan word, word die bewegende

ione gep-oduseer deur 'n bundel inkomende deeltjies wat deur

die kerne in die trefplaatjie ingevang word. Die beginenergie

van die bewegende ioon volg uit die wet van behoud van momentum,

Aangesien m^v^ = n^v, waar v die beginsnelheid van die bewegen-

de ioon is, volg dit dat die beginenergie van die bewegende ioon,

E , gegee word deur

Hxerdie vergelyking kan in terme van die ar.oomgewigte uitgedruk

in a.-m..e» van die betrokke deeltjies en die energie van die in-

vallende deeltjie geskryf word sodat

E (keV) = A.E (keV)/A, (2,1)

waar die energieë in keV uitgedruk is en A.c en A respektiewe-
A J

lik die at.ooaigewigte van die invallende en bewegende ioon voorstel o

Soos die ioon deur die materiaal van die trefplaatjie be-

weeg, verminder sy energie en gevolglik ook sy snelheid as r.svolg

van energieverlies in die trefplaatjie. Stel dat die energie

en die snelheid op *n later tydstip respektiewelik E en v is.

Die verband tussen E en v word gegee deur
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Vir die huidige doel is die verhouding van die snelheid, v,

tot ligsnelheid, c, van belang. Indien E in keV en n^ in

terme van die atoomgewig van die bewegende .ioon uitgedruk

word volg dit dat

v/c = 1,464 x I O - ^ E O M S V ) / ^ ) * (2,2)

Die energieverlies per cm kan geskryf word as dE/dx ergs per cm.

Die afstand waarin die energie van die bewegende ioon sender

verstrooiing afneem vanaf E na E, volg uit die verband

dx = dE/(dE/dx), sodat

r-E
x = ° dE/(dE/dx) (2=3)

JE

en die tyd waarin hierdie afstand afgele word, volg uit die

verband dt = dx/v = dE/v(dE/dx) =• (|m ) *dE/E*(dE/dx) sodat

* j ° dE/E*(dE/dx) (2.4)

Dit is gebruiklik volgens Lindhard e.a. (Lin 63) om in plaas

van E en x, nuwe veranderlikes E en p in ce voer, sodanig

dat

i = aE en p = gx (2.5)

Die greorhede f en p word Ïespektiewelik die gereduseerde ener-

gie en afscand genoem. Die groothede a en g word gagee deur

a = am /Z^e^On.+m.,) en 6 = 47ra2nm,m /(m,+m ) 2

(2.6)

-i - 2 / ' (2.7)

In hierdie uitdrukkings is m en e die. massa en lading van die
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elektron, h die konstante van Planck gedeel deur 2ir en n die

aantal atome psr eenheidsvolume in die trefplaatjie. Met die

invoering van die nwe veranderlikes (2,5) kan (2.3) en (2.4)

geskryr word as

t *

(1/8) f ° de/(ds/dp) (2.8)

(m^e2)* [ ° de/e^ds/dp) (2.9)

Met behulp van (2.6) en (2.7) kan hierdie vergelykings geskryf

word as

(A +A ) 2 (Z 2 / 3 +Z 2 / 3 ) re
x - 0,6019 x 10-8 ' 2

 A J ° de/(de/dp) (2,10)

A ( A . + A . ) / ( Z
t - 0,7806x10-15 2 ' a

A (A.+A.)3/z(Z2/3*Z2/3)3/:* f £2 ' 2 1°*^
(̂ 2 ,1! )

waar D die digtheid is van die medium waarin die ione beweeg.

Uit (2.5), en (2.6) en (2.7) volg die gereduseerde energie van

die bewegende ione met energie E(keV), gegee word deur

e - 32,51A E(keV)/Z Z^(Z2/3+Z2/3)^(Ai+A ) (2.12)

Hierdie vergelyking gee die onderste grens van die integrale

(2.!0) en (2.11) terwyl die boonste grens uit (2.12) verkry kan

word deur die beginenergie E , soos bereken uit (2d) vir E in

(2.12) te plaas. Vergelyking (2<,11) kan gebruik word om die

gereduseerde energie as funksie van die tyd te bereken terwyl

hierdie gegewens weer gebruik kan word om deur middel van (2.2)

en (2.10), die snelheid en die afstand afgele deur die bewegen-

de ioon as funksie van die tyd te bereken. Laasgenoemde is

van belang vir die bepaling van die dikte van die trefplaatjie.

Voordat (2.10) en (2.11) geïntegreer kan word, moet die

energieverlies de/dp nog nader gespesifiseer word. Hierdie
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energieverlies kan geskryf word as

de/dp - (de/dp)e + (de/dp)n (2.13)

waar (de/dp) die energieverlies van die bewegende atoom voorstel as

gevolg van ionisasie en opwekking van-die atome in die trefplaatjie

en (de/dp) die energieverlies voorstel as gevolg van botsings van

die ione met die atome van die trefplaatjie. Lindhaxd. e.a. (Lin 63)

het aangetoon dat

(de/dp)e

(2.14)

terwyl Engelbertink e.a. (Eng 68) die volgende emperiese uitdruk-

king

(de/dp)n - - 0,200 log J~(E 1 > 2 1 5/70) + (0,002/e°'8l5)l (2.15)

vir die atomêre energieverlies voorgestel het. Laasgenoemde uit-

drukking geld in die gebied 0,002 < e < 10.

3. Verstrooiing

Die bewegende loon word verstrooi terwyl dit deur die ma-

teriaal van die trefplaatjie beweeg. Blaugrund (BI 66) het die

teorieë van Goudsmit en Saunderson (Gou 40) en van Lewis (Lew 50)

oor meervoudige verstrooiing veralgemeen deur ook die terugskop

van die atome waarmee die bewegende ioon bots, in aanmerking te

neem. Deur gebruik te maak van die differensiële verstrooiinga-

deursnit soos voorgestel deur Lindhart e.a. (Lin 63) vind Blaugrund

dat die gemiddeld van die cosinus van die verstrooiingshoek gegee

word deur

cos <fr » exp(-G(r)I)

waar

l/2r.+ 1/3 .+ -7r/30 - 4r2/l05 4 4r3/315 vir r-A/A < 1

G(r) -

<l/3r + 4/15r2 - 4/lO5r3 + 4/315r4 vir r-A Ik^ > I

L
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e
o

I = . (de/dp) /e(de/dp)

Aangesien e nou as funks ie van t bekend is, kan eos<t> as funksie

van die tyd bereken word,

4. Dopplervearskuiwing

As die bewegende ioon met konstante snelheid, v, sou beweeg

het terwyl die ioon fotone uitstraal, sal 'n dopplerverskuiwing,

AE in die energie van die fotone waargeneem word, waar <f> die rig-

ting van waarneming ten opsigte van

AE = (v/c)E cos(f> (4.1)

die bewegende ioon voorstel en E die energie wat die foton sou

gehad het indien die ioon in rus was o

In die geval onder bespreking, is die snelheid egter 9n

funksie van die tyd en bovendien word die bewegende ioon ver-

strooi sodat (4.1) nie sonder meer geld nie. Die veralgemening

geskied soos volg. Indien die opgewekte toestand wat aanleiding

gee tot die emissie van fotone "n gemiddelde leeftyd t het, sal

die waarskynlikheid dat die foton uitgestraal sal word in die in-

terval t tot t + dt, gegee word deur (l/T)exp(-t/r)dt. Die ge-

middelde dopplerverskuiwing soos waargeneem deur "n detektor wat

op die verlengde van die bundel geplaas is, word dus'gegee deur

f Tv7S)^37 dt

- (1/T)E [ e"t/x(v/c) 'Sol* dt (4.2)
' •'o

vaar v/c en cos4> funksies van die tyd is. Hierdie funks ie s kan

uit die vorige uitdrukkings bereken word. Die verskuiwing AE

is nou slegs °n funksie van die gemiddelde leeftyd T. Die

dopplerverskuiwing wat fotone sou gehad het indien die ione met
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hulle oorspsonklike snelheid en sender verstrooiing sou beweeg het,

volg uit (4.1) sodat

AE - 1,464 x 10"3 E ( E Q / A 1 )
1 / 2 (4.3)

Hierdie verskuiwing kan bereken word aangesien E , E o en A be-

kend is. Hierdie verskuiwing wat die volle verskuiwing genoem

word, sal waargeneem word indien die gemiddelde leeftyd kleiner

is as die tyd wat die bewegende atoom neem om die afstand tussen

twee opeenvolgende atome af te lê wat van die orde van !0~ 1 5 sek

Die verhouding, F • AE /AE , gee die verhouding van die

dopplerverskuiwing wat waargeneem sal word vir 'n gemiddelde

leeftyd T toe die volle dopplerverskuiwing. Die verhouding F

kan uit die vorige formules as "n funksie van die gemiddelde

leeftyd bereken word. Die resultaat van 'n dergelike berekening

word in fig. ! geïllustreer» Indien F bekend is, kan die gemid-

delde leeftyd van die grafieke afgelees word.

Die Ormrod-korreksie

Volgens Lindhard e.a. (Lin 63) word die energieverlies

as gevolg van ionisasie en opwekking van die atome van die tref-

plaatjie, die sogenaamde elektroniese energieverlies gegee deur

(2.!4) wat geskryf kan word as

(de/dp) - kj/2 (5.1)

waar

k = 0,0793 5 Z1/2Z1/2(A +A ) 3 / 2 / ( z 2 / S + z 2 / 3 ) 3 A A 3 / 2 A I / 2 ( 5 > 2 )
e i 2 1 2 1 2 l z

waar 5 e = z j / 6 . Die res van die uitdrukking is simmetries in
Zj (bewegende loon) en Z„ (die materiaal van die t refplaat j ie) .

Die eksperimentele werk van Ormrod e.a„ (Or 65) het ge-

wys dat die elektroniese energieverlies nie noukeurif; deur die
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Lindhard formule (5.1) beskryf word nie, maar dat (de/dp>e

periodiek om die Lindhard-kurwe slinger. Die verskil is

afhanklik van Z en i3 onafhanklik van Z . Die amplitude
1 . . . . . . 2

is ongeveer 30% van die Lindhard-skatting. 'n Benaderde

korreksie vir hierdie skommeling word verkry deur

% * Z1/6 + 0,0397 fl,5 + !3sin{0,56(Z -4)}| (5.3)
e 1 L IJ

te stel. Die argument van die sinus is uitgedruk in grade.

6. Eksperimentele bepaling van F

Die energie van "n gamma-straal wat deur 'n toestand

met 'n oneindige kort gemiddelde leeftyd in die rigting 9

ten opsigte van die rigting van beweging uitgestraal word,

word gegee deur

Ey(8) • = Ey(l + (v/c) cose) (6.1)

waar E die energie van die foton voorstel indien die kern

in rus was en v die beginsnelheid van die kern. Indien

die energievlak van die kern 'n eindige gemiddelde leeftyd

het, word die energie van die gammastraal gegee deur

E^(6) - E y {1 + F(v/c) cosB} (6.2)

waar F "n funksie van die gemiddelde leeftyd T is. Die groot-

heid F word soos volg uit (6.1) en (6.2) gegee deur

(6.3)

en is dus die verhouding van die werklike (waargenome) tot die

voile dopplerverskuiwing (T = o).

Aangesien die dopplerverskuiwing k\ein is, word ver-

skille in E in plaas van absolute waardes bepaal. Vir hier-

die doel word die energieë van die gammastrale by twee hoeke

(fig. a) bepaal. Die voile dopplerverskuiwing (T = o) kan vir
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Fig. a

'n gegewe stel hoeke bereken word. Vir die hoeke aangedui

in fig. a volg dit dat die volle dopplerverskuiwirxg gegee word

deur

AE - (v/c)E (1-cose) (6.4)

Die beginsnelheid van die kern, v, volg uit die wet

van behoud van momentum en word gegee deur

v = J 2m E '/2m

waar M & en E die energie van die invallende deeltjie voorstel

en m die massa van die bewegende kern. Gevolglik is

v/c - J 2m Ea/2m c (6.5)

Dit is gerieflik om die massas in a.m.e. en die energie in keV uit

te druk. Aangesien

ma = l,660xl0~21* Aa, m - l,660xl0-21( k^

E « l,602xl0~9 E (keV)

a &

waar A en A die atoomgewigte van die betrokke deeltjies voor-

stel, volg dit dat

v/c - l,465xlO-3 /AaEa(keV) / A
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en dus dat

AE /E - l,465xlO~3 (/ A E (keV) /A.)(l - cos9) (6.6)
^fO Y V 3 3 i

Hierdie resultaat gee die volle dopplerverskuiwing en kan dus

bereken wc

(fig. a).

bereken word uit die eksperimentele toestande naamlik E en 8

Die waargenome dopplerverskuiwing is die verskuiwing

soos bepaal uit die verandering van die posisie van 'n piek vir

die gammaspektrum as die spektrum by twee verskillende hoeke,

byvoorbeeld 9 - 0 en 130 , opgenaem word en die maklike bepaal-

bare dispersie (keV per kanaal). Op hierdie wyse volg die eks-

perimentele waarde van

AEy/EY (6.7)

Die verhouding van (5.7) en (5.6), naamlik

F - (AE /E )(AE /E ) (6.8)

y T Y ° Y

is die eksperimentele waarde van F.

Die gemiddelde leeftyd behorende by F kan nou uit fig. 5

afgelees word.
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ENGLISH SUMMARY

In this project information on the energy levels of 38Ar

was obtained by means of the (P,Y) reaction. The 1,1 MeV Cock-

roft-Walton accelerator of the Potchefstroom University for CHE

was used to produce the proton beam while a 80 cm3 Ge(Li) detector

was used to detect the gamma-rays.

Precise gamma-branchings were determined for 50 bound levels,

of which four have not previously been determined. These branchings

were obtained from the 28 resonances studied in the

reaction. The resonance with E » (592 ± 3) keV was not detected
P

previously. The resonance energies, Q-value and energies of the

bound levels used in this project were taken from the study done by

Alderliesten,

The mean lifetimes of a few bound levels of 38Ar were

measured by means of the doppler shift attenuation method.

The results concerning the bound states and mean lifetimes

are in good agreement with previous experiments.

Limitations on the spin and parities of 19 (p,y) resonances

have been set by means of Weisskopf estimates. Only those cases

for which the spin could be limited to two values are discussed

in the text.

A summary of experimental data obtained on 38Ar is compared

with the results from shellmodel calculations done by various

workers. A short discussion on the analoque states in 38Ar is also

given.
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