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HOOFSTUK 1

INLEIDING EN EKSPERIMENTELE BESONDERHEDE

1.1 Inleiding

In hierdie eksperiment is die 3°P-kern deur middel van die
a9Si(p,Y)30P-reaksie ondersoek.

Die opwekkromme van die 29Si + p-reaksie is in die energiegebied

1,3 - 2,0 MeV gemeet, en noukeurige waardes vir die protonenergieë

van die resonansies is gemeet. Die gamma vervalIe van 12 resonansies,

in die energiegebied 1,1 - 1,9 MeV, is ondersoek. Met behulp

hiervan is die vertakkingsverhoudings van 25 gebonde toestande

in die 30P-kern nagegaan. Die gemiddelde leeftye van 12

gebonde toestande in 30P is gemeet met behulp van die Doppler=

verskuiwingsmetode (DSAM). Spin- en paritextstoekennings met be=

hulp van Weisskopfskattings is vir 'n aantal resonanstoestande

gedoen, sowel as vir 'n gebonde toestand wat vir die eerste keer

waargeneem is in die huidige eksperiment.

1.2 Motivering van die eksperiment

In die verlede is daar reeds deur verskeie navorsingsgroepe onder=

soeke na die30P-kern met behulp van die 29 Si(p,y)30P-reaksie ge=

loods. Feitlik alle ondersoeke na die resonansies en gebonde toe=

stände van die 30P-kern is gedoen tot en met 1971. In hierdie tyd=

perk is daar heelwat resultate oor die 30P-kern verkry. Wat die

ondersoek na die 29Si(p,Y)30P-reaksie betref, is onder andere werk

gedoen deur Singh (Si 58), Van der Leun en Endt (Va 58), Baart e.a.

(Ba 62), Ejiri e.a. (Ej 64}, Phelps e.a. (Ph 65), Harris en Hyder

(Ha 67),Bergström-Rohlin (Be 68), Poirier e.a. (Po 70), Din en

Davis (Di 71) en Kuhlmann en Hanna (Ku 74).

Die 30P-kern is ook deur middel van 'n groot aantal ander reaksies

ondersoek soos, 27Al(a,n)30P (An 73 en Sh 71), 32S(d,a)30P(Bo 75 en



En 58), 28Si(3He, p)30P (Ha 74 en Ve 68),29Si(3He, d)30P (He 74),
29Si(d, n)30P (Uz 74) en 3iPÍx,a) 30P (Va 74). Daar is verder

ook deur 'n groot aantal navorsingsgroepe leeftydsmetings van

gebonde toestande in die 30P-kern gedoen.

Wat bostaande navorsingsgroepe betref,is uitgebreide ondersoeke

met behulp van die 29SÍ(P,Y)30P-reaksie hoofsaaklik gedoen deur

van der Leun en Endt (Va 58) en Baart e.a. (Ba 62) wat resonan=

sies onder 1 MeV ondersoek het. Ejiri e.a. (Ej 64) het die gebied

1.1 - 1,4 MeV gedek, terwyl Phelps e.a. (Bh 65) die gebied 1,9 -

2.2 MeV ondersoek het. Die eksperiment van Bergstrom-Rohlin (Be

68) het die gammaverval van resonansies in die energiegebied 1,4 -

1,9 MeV nagegaan en hierop het die eksperiment gevolg van Harris

en Hyder (Ha 67) en Harris e.a. (Ha 69) wat die energiegebied

0,3 - 1,8 MeV ondersoek het. Die mees onlangse ondersoek op hier=

die gebied is waarskynlik die van Din en Davis (Di 71) wat die ener=

giegebied 0,9 - 2,2 MeV ondersoek het.

Met die uitsondering van Harris en Hyder (Ha 67), Harris e.a. (Ha

69) en Din en Davis (Di 71), is alle bogenoemde ondersoeke met

Nal-detektore gedoen. Harris en Hyder (Ha 67) het 'n 2 cm3 Ge(LÍ-

detektor in toevoeging tot 'n groot Nal-kristal gebruik. Met 'n

uitbreiding van die ondersoek in 1969 (Ha 69) is 'n 40 cm3 Ge(Li)-

detektor vir die ondersoek gebruik. Din en Davis (Di 71) het deur=

gaans van'n 35 cm3 Ge(Li)-detektor vir hulle eksperiment gebruik

gemaak.

Aangesien slegs Harris e.a. (Ha 67 en Ha 69), Din en Davis (Di 71)

en Bergström-Rohlin (Be 68) 'n werklik diepgaande studie van die

-°P-kern deur middel van die 29Si(p,y)30P-reaksie en Sharpey-Schar=

fer e.a. (Sh 71) deur middel van die27Al(a,n)30P-reaksie gemaak het,

het dit sinvol voorgekom om die eksperiment wat in hierdie verhan=

deling beskryf word, aan te pak. In hierdie eksperiment is 'n 80

cm3 Ge(Li)-detektor gebruik en dit was 'n voortsetting van 'n pro=

jek wat deur Cilliers (Ci 76) begin is. Die ondersoek van Cilliers

was toegespits op resonansies met Ep < 1 MeV.



1.3 Eksperimentele besonderhede

1.3.1 Versnellers

Vir hierdie eksperiment is van twee versnellers gebruik gemaak,

naamlik die 3 MV Van de Graaff-versneller van die RAK en die 2,5

MV Van de Graaff-versneller van die P.U. vir C.H.O. Die uitmeet

van die opwekkroirane tussen 1,3 en 2,0 MeV is ook met bogenoemde

versnellers gedoen. Vyf resonansies, met protonenergiee tussen

1 en 2 MeV, is met behulp van die 3 MV Van de Graaff-versnelIer

van die Raad op Atoomkrag ondersoek. By hierdie werk is deur=

gaans geanaliseerde protonstrome van 2 0 - 4 0 yA op die skyf ver=

kry. Hierdie versneller word volledig beskryf in die proefskrif

van Wolmarans (Wo 69).

Die res van die eksperiment is uitgevoer met die 2,5 MV Van de

Graaff-versneller wat gedurende 1976 by die P.ü. vir C.H.O. opge=

rig is. Met hierdie versneller kon geanaliseerde protonstrome

van 25 y A op die sky f verkry word. Die oplosvermoë van beide

versnellers is ongeveer 1 keV.

By albei versnellers is die protonbundel met behulp van 'n anali=

seermagneet deur 'n hoek van 90° gebuig. Die veldsterkte van die

analiseermagneet is met behulp van 'n kernmagnetiese vloedmeter

bepaal.

1.3.2 Skywe en Skyfkamer

Die skywe is vervaardig deur silikonoksied (SiO2) op 0,3 mm dik

tantaalrugstukke af te damp. Die rugstukke is vooraf in vakuum

uitgebak deur dit met elektrone te bombardeer. Dit het veral
19F-kontaminasie aansienlik verminder. Die dikte van die sili=

konlagie het gewissel na gelang van die tipe meting wat uitgevoer

is. Die uitmeet van die opwekkromme is gedoen met skywe met 'n

dikte van ongeveer 1 keV. Vir 55°-spektra is skywe met 'n dikte



kleiner as 3 keV gebruik, terwyl leeftydsmetings gedoen is met

skywe met 'n dikte van ongeveer 10 keV.

'n Volledige beskrywirig van die skyfkamer word gegee deur Wolma=

rans in sy D.Sc-proefskrif (Wo 69). Geen probleme is ondervind

met die lewensduurte van die skywe nie. Die skywè is verkoel

deur water wat direk oor die tantäalrugstukke gevloei het.

1.3.3 Detektore

Waar die 2,5 MV Van de Graaf i: -versneller vir die uitvoering van

die eksperiment gebruik is, is gebruik gemaak van 'n 80 cm3 Prince=

ton Gamma-Tech Ge(Li)-detektor, waarvan die doeltreffendheidskrom=

me in figuur 1.1 verskyn. 'n Bespreking van hierdie doeltreffend=

heidskromme verskyn in die M.Sc-verhandelihg van Cilliers (Ci 76).

Die res van die elektronika het bestaan uit 'n Tenelec TC 135

voorversterker, 'n Tenelec 203 BLR-versterker en 'n 4 000-kanaal

Intertechnique analiseerder.

Waar die 3 MV Van de Graaff-versneller van die RAK gebruik is, is

van 'n 60 cm3 Ortec Ge(Li)-detektor met 'n loodkappie gebruik ge=

maak. Die doeltreffendheidskromme van hierdie detektor is deur

De Neijs (De 75) bepaal. Die res van die elektronika het bestaan

uit 'n Ortec model 120 (2B) voorversterker, 'n Ortec 450 versterker

en 'n Hewlett-Packard 4096-kanaalanaliseerder. Die oplosvermoë

van albei gammaspektrometers was 2,7 keV by 1,33 MeV en ongeveer

10 keV by 10 MeV.



FIGUUR T.I Relatiewe doëlfrëffendheidskröntmë yjr die

80 cm3 Ge(Li)-dëtëktör

REIATIEWE DOELTREFFENDHEID (pen f )
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HOOFSTUK 2

OPWEKKROMME VAN DIE 29SI(P.y)30P-REAKSIE

EN PROTONENERGIEË VAN DIERESONANSIES

2.1 Inleiding

Die opwekkromme vir die 29Si (p, y) 30P-reaksie is in die verlede

reeds deur 'n paar navorsingsgroepe uitgemeet. Hieronder val die

ondersoeke van Ejiri e.a. (Ej 64) in die protonenergiegebied 1,3 ~

1,4 MeV, en Phelps e.a. (Ph 65) in die protonenergiegebied 1,42 -

2,16 MeV. Die werk van Harris e.a. (Ha 69) in die energiegebied

0,3 - 1,8 MeV bevestig alle reeds bekende resonansies. Laasge=

noemde navorsingsgroep slaag ook daarin om die resonansies by

Ep = 1 322 - 1 327 keV, Ep = 1 664 - 1 669 keV, Ep = 1 746 - 1 749

keV en Ep = 1 773 - 1 775 keV te skei. fn Nuwe swak resonansie

by Ep = 1 502 keV het deur middel van hierdie ondersoek aan die

lig gekom. Din en Davis (Di 71) meet ook die opwekkromme uit in

die energiegebied Ep = 0,85 - 1,51 MeV en Ep = 1,85 - 2,12 MeV en

hulle resultäte bevestig die van Harris e.a. (Ha 69). Bogenoemde

resultate is volledig saamgevat deur Endt en Van der Leun (En 73).

In die energiegebied < 1 MeV, is die opwekkromme ook onlangs uit=

gemeet deur Cilliers (Ci 76).

Aangesien daar in die huidige eksperiment probleme ondervind is om

bevredigende energiepassings vir die eerste paar 55°-spektra te

vind (sien § 3.1), is besluit om die opwekkromme weereens uit te

meet in die energiegebied 1,3 - 2,0 MeV ten einde akkurater waardes

vir die protenenergieë van die resonansies te verkry en gevolglik

in staat te wees om beter opwekkingsenergiee vir die verskillende

resonanstoestande te bereken.



2.2 Opwekkromme

Die opwekkromme in die energiegebied Ep = 1,3 - 2,0 MeV is uitge=

meet met die 3 MV Van de Graaf-versnellër van die RAK. Die

10 cm x 10 cm Na(r)-detektor is op 'n afstand van 5 cm vanaf die

skyf geplaas met 'n hoek van 55° met betrekking tot die rigting

van die invallende protonbundel. Die opening van die splete voor

en agter die analiseermagneet is op 3 mm gestel. Die diskriminasie-

vlak van die enkelkanaal diskriminator is so ingestel dat slegs

gammastrale met energie groter as 2,6 MeV, waargeheem is. 'n Stroom

van 15 yA is vir die duur van die eksperiment op die skyf gehand=

haaf. Die metings is gedoen met skywe met 'n dikte van ongeveer

1 keV en dit was moontlik om nabyliggende resonarisies goed te kon

skei. Die opwekkromme word getoon in figuur 2.1. Alle bekende

resonansies is waargeneem behalwe die swak resonansie by Ep = 1 501.» 7

keV wat droir BergstrSm-Rohlin (Be 68) en Harris e.a. (Ha 69) aange=

gee word. Dit was ook nie moontlik om die doeblet by Ep = 1 505,8

keV en Ep = 1 506,5 keV soos aangegee deur Harris e.a. (Ha 69) in

die. huidige eksperiment te skei nie, en dit is as 'n enkele resonan=

sie by Ep = 1 503,8 keV waargeneem.

2.3 Protonenergieë van die resonansies

Die Ep = 1 316,88 +0,07 keV en Ep = 1 363,72 +0,07 keV resonan=

sies van die 27A1 (p,y)28Si-reaksie en die 7Li(p,n)- drumpel by

Ep = 1 880,59 + 0,08 keV is as ykpunte gebruik om die konstante

k in die formule Ep = kf2 te bepaal, f is die frekwensie op die

KMR-vloedmeter waarby die resonansie voorgekom het. Met behulp

van bostaande formule is die protonenergieë van 15 resonansies be=

reken. Die resultate wat in tabel 2.1 getoon word is die gemiddel=

de waardes van twee stelle metings. 'n Relatiwistiese korreksie

is op die protonenergieë aangebring met behulp van die formule



FIGUUR 2.1 Opwekkromme van die 29Si + p-reaksie vir

die energiegebied E - 1,3 - 2,0 MeV
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TABEL 2 .1

PROTONENERGIEEJVAN RESONANSIES IN DIE
2 9 S i (p , Y) 3c.?-REAKSIE

Ep (keV)

Huidige eksper imënt

1 302,8 ± 0,7

1 324,2 ± 0,7

1 326,7 ± 0,7

1 372,7 ± 0,7

1 468,8 ± 0,7

1 503,8 í 0,7

1 669,2 ± 1,0

1 673,2 ± 1,0

1 689,8 ± 1,1

1 749,2 ± 1,1

1 751,3 ± 1,1

1 773,9 ± 1,1

1 775,1 ± 1,1

En 73 a)

1 302,2 ± 0,5

1 324

1 326,7 ± 0,5

1 372,8 i 0,5

1 472,3 i 0,5

r l 505,8 ± 0,3
Ll 506,5 ± 0,3

1 667,0 ± 0,5

1 671,5 ± 0,5

1 686,0 ± 1

1 747

1 749

1 773

1 775

I

1 854,1 ± 1,2

1 966,3 + 1,2

1 853

1 968,6 x 0,5

a) Siegs die protonenergiee van resonansies wat in die huidige

eksperimënt ook bereken is v/ord aangegee.
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- 0,53 E(E - Ec)

l.i

AEp

waar E„ = ykpunt. (MeV)

E = waargenome energie (MeV)

AE^ = relatiwistiese korreksie (keV)

sodat uiteindelik geld dat

E' = E" + AE .
P P

Die resultate van hierdie eksperiment word in tabel 2.1 ook ver=

gelyk met die waardes wat Endt en Van der Leun in hulle oorsigs=

artikel (En 73) gee, wat goeie ooreenstemming lewer met die re=

sultäte van die huidige eksperiment.
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HOOFSTUK 3

GAMMAVERVALLE VAN RESONANSIES EN GEBONDE TOESTANDE

Q-waarde van die 29 Si(p,y) 30P-REAKSIE

3.1 Gammavervalle van resonansies

Die gammavervalle van die ?9SÍ(P,Y)30P-reaksie is in die verlede

deur 'n aantal navorsingsgroepe bestudeer (Si 58, Va 58, Ba 62,

Ej 64, Ph 65, Be 68, Ha 67, Ha 69, Po 70, Di 71).

Die mees uitgebreide eksperimente met Ge(Li)-detektore is uitge=

voer deur Harris, Hyder en Walinga (Ha 69) en Din en Davis (Di 71) .

Al die resonansies met Ep <1 MeV is deur Cilliers (Ci 76), van

die plaaslike navorsingsgroep, bestudeer.

In hierdie eksperiment is die gammavervalle van 12 resonansies in

die energiegebied Ep = 1,0-2,0 MeV bestudeer met 'n 80 cm3

Ge(Li)-detektor.

By die opneem van die gammaspektra is die detektor met 'n hoek van

55 ten opsigte van die rigting van die invallende protonbundel op=

gestel. Die intensiteite van verskillende gamma-oorgange.kan dan

direk met mekaar vergelyk word sonder om die invloed van hoeksver=

delings in aanmerking te neem. Die registrasietyd vir die spektra

het gewissel van 7 tot 10 uur, afhangende van die sterkte van die

resonansie onder beskouing, en die totale hoeveelheid lading wat

op die skyf versamel is, het gewissel van 0,5 C tot 1,3 C. 'n

Voorbeeld van 'n tipiese spektrum verskyn in figuur 3.1.

Die data is vanaf die analiseerder op ponsband gepons en daarna

op magnetiese skywe gestoor vir latere verwerking met die reke=

naar. Die swaartepunt van elke piek asook die oppervlakte van die

piek is deur 'n rekenaarprogram bereken. Met die piekposisies

noukeurig bekend, is 'n voorlopige analise van die spektrum uit=

gevoer, waartydens die sterkste pieke in die spektrum geïdentifi=
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seer is. Die energieë van hierdie pieke is dan as ykpunte gebruik

om 'n energieyking vir die hele spektrum op te stel. Die rekenaar

pas 'n dërdegraadsë kromme deur die gegewe ykpunte en die energie

van elke piek in die spektrum word bereken asof dit 'n foto-, en=

kelontsnappings- of paarpiek is. Hierdie energieë is gekorrigeer

vir energieverlies as gevolg van terugskop en ook vir dopplerver=

skuiwing.

Die intensiteit van elke oorgang in die spektrum is bereken deur

die oppervlakte van die piek, te deel deur die relatiewe doeltref=

fendheid van die detektor. Die relatiewe doeltreffendheidskromme

van die 80 cm3 Ge(Li)-detektor, verskyn in figuur 1.1. Waar daar

by 'n spesifieke oorgang 'n foto-enkel- sowel as paarpiek gesien

is, is 'n geweegde gemiddeld vir die intensiteit bereken volgens

x =
t

waar 'i =

Aanvanklik is die protonenergieë van die resonansies, asook die

Q-waarde en die opwekkingsenergiee van die resonansies, soos aan=

gegee deur Endt en Van der Leun (En 73) gebruik vir die energie=

passings. Dit het egter onbevredigende resultate gelewer en 'n

nuwe Q-waarde is bereken. (Kyk § 3.4], Met behulp van hierdie

Q-waarde en die protonenergieë wat in hierdie eksperiment bepaal

is, is beter energiepassings verkry.

Die gammavervalle van die resonansies word in tabel 3.1 getoon.

In die algemeen is die ooreenstemming met vorige eksperimente

goed alhoewel heelwat meer swakker oorgange in hierdie eksperiment

waargeneem is. 'n Aantal resonansies word hieronder verder be=

spreek.



TABEL 3.1

Gammaverval van 2 9Si(p,Y) 3 QP-resonansies

RESONANSIES VERVAL (%) NA E v in
 30P

A

Ep(a)

(keV)

Ex(b)

(keV)
(d) 0,68 0,71 1,45 1,97 2,54 2,72 2,84 2,94 Ander vlakke

0T i"
(T=l)

2 +

(T=l)

1111 6670,3 l~,2,3,4~dT 1,0

_ d)
1302,8+0,7 6855,7 1

1324,2+0,7 6876,4 (3 +) d )

1326,7±0,76878,8 2

1372,7+0,7 6923,3 l"

1468,8+0,7 7016,1 2"

1503,8±0,7 7049,9 4~

1641 7182,5 l"

1669,2±l,0 7209,8 2 +

1673,2±l,0 7213,6 1 +

1751,3±1,1 7289,1 2 +

1966,3 1,2 7496,9 1 +

4,3 71

77

7,0 68

34 12

29 11 47

7,0

2 , 1

1,9 39 11

2,1 7,0

0 , 2 7 ,9 3 ,7

2,6 0,6 5,1 2,3 1,2

7,0 10

21 1,6 1,9 3,5

2 , 7 15

3,7 0,8

0,5 2,1

9,5

3,4

0,6

3,3 0,6

1,8

11

1,3

2,8

2,1

4 , 0

53

15

24

2,2

0,6

81

2 ,0

46

3 , 0 2 ( 0 , 3 ) , 3 , 7 3 ( 5 , 2 ) ,
3 , 8 3 ( 1 , 7 ) , 4 , 1 4 ( 6 , 7 )
4 , 1 8 ( 2 1 ) , 4 , 6 2 ( 1 , 6 ) ,
5 , 5 8 ( 2 , 9 )

4 , 4 7 ( 5 , 0 ) , 4 ,50(2 ,1 )

3 , 0 2 ( 2 , 6 ) , 3 , 9 3 ( 0 , 8 ) ,
4 , 1 4 ( 1 , 4 ) , 4 , 1 8 ( 4 , 7 )
4 , 2 3 0 ( 1 , 5 ) , 5 , 0 2 ( 0 , 8 )

3 , 0 2 ( 3 , 8 ) , 4 , 1 4 ( 1 , 2 ) ,
4 , 1 8 ( 1 , 2 ) .

ïiWïï
3,02\10),
4,14(10),
4,50(25),
3,93(1,2)
4,62(15),
3>02(8,9)
4,14(1,7)

3 ,02 (0 ,2 ) , 4 , 4 3 ( 0 , 5 ) ,
5,52(4,7)

3 , 0 2 ( 6 7 ) , 5 , 5 1 ( 1 6 )

N i l ï ï
3,73(1,0),
4,18(1,4),
4,62 (2,7)

,4,230(52),
4,92(16)

, 3 ,73 (2 ,4 ) ,

J

3,73(4,0)
4,43(37),
4,95(12)

4,18(23),
4,50(7,5)

, 3,83(2,0),
4,74(4,0),

4,47(4,5) ,



TABEL 3.1 (vervolg)

a) E -waardes met foute is in hierdie eksperiment bepaal

Ander waardes uit En

b) Soos bereken met behulp van protonenergie en Q-waarde in die

huidige eksperiment bepaal.

c) En 73.

d) Huidige eksperiment.

tu
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3.1.1 Die E = 1 111 keV-resonansie
p

Hierdie resonansie is voorheen deur Harris e.a. (Ha 69) en Din

en Davis (Di 71) bestudeer. Din en Davis gee slegs drie verval=

le aan, naamlik na die E = 2,94-; E = 4,14- en E = 4,18 MeV-

vlakke wat aldrie ook in hierdie eksperiment waargeneem is. Ver=

der word swak oorgange waargeneem na die E = l,97-;2,72-;2,84-;

3/02-;3,73-;4,62 en 5,58 (kyk § 3,2) MeV-vlakke, wat nie deur

Harris e.a. of Din en Davis aangegee word nie. Harris e.a. (Ha

69) noem dat onsekerheid bestaan oor 'n moontlike oorgang na die

E =4,50 MeV-vlak. Harris e.a. dui 'n onsekere 8%-oorgang na

die E =2,54 MeV-vlak aan. In hulle eksperiment was dit nie
JÍ

duidelik watter een van die E„ = 2,54 MeV- of E v = 4,14 MeV-vlak=
x x

ke gevoed word nie. In die. huidige eksperiment word die

r-> 4,50 MeV-oorgang nie waargeneem nie, terwyl !n oorgang na

die E =4,14 MeV-vlak, en nie na die E =2,54 MeV-vlak nie,

waargeneem is. Hierdie resul täte stem ooreen met dié van Din en

Davis.

3.1.2 Die E = 1 324 keV-resonansie
p

By die ondersoek van hierdie resonansie is van 'n baie dun skyf

gebruik gemaak (ongeveer 1 keV) met die doel om oorloop van die

E = 1 327 keV-resonansie uit te skakel. 'n Oorgang van

r-> o is by hierdie resonansie-waargeneem, maar is weggelaat op

grond van die feit dat oor loop van die E = 1 327 keV-resonansie,

waar 'n r -»-o-oorgang van 77% waargeneem is, vermoedelik plaas=

gevind het. Wat die twyfel deur Harris e.a. (Ha 69) betref aan=

gaande die toewysing van die oorgang na die E = 2,72- of

E x = 4,14 MeV-vlakke, is albei hierdie oorgange sonder twyfel in

die huidige eksperiment waargeneem.
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3.1.3 Die E = 1 327 keV-resonansie
p .

Harris e.a. (Ha 69) dui in hulle artikel 'n onsekere oorgang van

6% na die E =4,14 MeV-vlak aan. Dit was in hulle eksperiment

nie duidelik of die E^ = 2,72 MeV- of die E„ = 4,14 MeV-vlak ge=^

voed word nie. In die huidige eksperiment is oorgange na albei -

hierdie vlakke waargeneem. Harris e.a. opper verder die moontlik=

held dat die swak oorgang na die E = 2,94 MeV-vlak toegeskryf kan

word aan oorloop van die sterk oorgang na dieselfde vlak in die

E = 1 324 keV-resonansie. 'n Swak oorgang na die E = 2,94 MeV-
P x

vlak is ook tydens die huidige eksperiment by die E = 1 327 keV-

resonansie waargeneem en die moontlikheid van oorloop kan ook nie

heeltema1 uitgeskakel word nie.

3.1.4 Die = 1 469 keV-resonansie

Hierdie resonansie is ondersoek deur Harris e.a. (Ha 67) en Phelps

e.a. (Ph 65). Beide gee 'n oorgang na die E = 3,93 MeV-vlak aan

wat in die huidige eksperiment glad nie waargeneem is nie. Rede=

like ooreenstemming word verkry met die resultäte van bogenoemde

twee navorsingsgroepe wat die res van die oorgange betref, behal=

we dat in die huidige eksperiment 'n 34%-oorgang na die grondtoe=

stand waargeneem is in vergelyking met 22% (Ha 67) en 25% (Ph 65),

en 'n 3,3%-oorgang na die E = 2,54 MeV-vlak in vergelyking met

7% soos aangegee deur Harris e.a.

3.1.5 Die 1 504 keV-resonansie

Hierdie resonansie is baie deeglik ondersoek deur Harris e.a.

(Ha 67 en Ha 69) wat uitgebreide elastiese-proton-verstrooiings=

metings op 29Si gedoen het, en gevind het dat hierdie resonansie

in werklikheid 'n doeblet is waarvan die lede ongeveer 700 keV

uitmekaar lê en presies dieselfde eienskappe het. In die huidige

eksperiment is die ondersoek gedoen asof daar 'n enkele resonansie

is by E_ = 1 504 keV.
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Die spin en pariteit van hierdie doeblet is deur Harris e.a.
(Ha 69) as Jff = 4" bepaal. Hierdie toekenning is ook deur Endt
en Van der Leun in hulle oorsigsartikel (En 73) opgeneexn. in
beide dis huidige eksperimént en in die van Harris e.a. (Ha 69)
is 'n 4% r + 2,84 MeV-oorgang waargeneem. AangesienHJ

ïï • 1
vir die E x - 2,84 MeV-vlak, beteken dit dat hierdie oorgang, 'n
E3/M4-karakter het. 'n Suiwer E3-karakter sal aanleiding gee
tot 'n oorgangsterkte van 4,6 x IO"1 W.e. vir die r+2,84 MeV-
oorgang. Hierdie sterkte is 460 keer groter as die bo-grens wat
gewoonlik aanvaar word. (Kyk § 5.1). Hierdie oorgang mag af-
komstig wees van die swak E » 1 502 keV-resonansie waar Harris
e.a. (Ha 69) 'n onseker r-*2,84 MeV-oorgang waargeneem het.
Hierdie resonansie se protonenergie is volgens Endt en Van der
Leun (En 73) egter 4 keV kleiner as diê van die laagllggende
lid van die doeblet wat volgens genoemde oorsigsartikel by
E • 1 506 keV 16. Die moontlikheid dat daar by hierdie protons
energie nog 'n derde swak resonansie lë, kan nie uitgeiluit
word nie.

3.1.6 Die fip » 1 641 keV-J?e§enan§ie

Die oorgange na ale l x = 4,47- en I x = 4,SÔ MêV-vlâkkè, wafe âeu£
Harri« s.a. (Ha 69) waazgeneem Lu, lg nie in àie huiáife
ment waargeneem nie. Dit i§ in e©£êen§temainf n@t áiè
van Din en Davis (Di 71).

3.1.7 Die E. 1 669 kev-£eeeñañ§ie

In die huidige ekspeeimenfe is 'n Sl-eeffänf »a áie l x s 8,71 MeV-
vlak waargeneem. Hierdie ooegang ie nie áeur Hãfrig @,a. (Ha €1)
en Din an Davis (Di 71) waaçgeneem nie« ¿aasgeneentáe eufeeugs het
'n 5%-oorgang na die &x -•- ô,68 MeV-vlâk waar§@neem teenöor die
0,6% wat in die huidige ekspëriffiënfe gevind is.
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3.1.8 Die E. 1 6 73 keV-resonansie

Din en Davis (Di 71) dui in huile âirtikél 'n 6%-oorgang aan na

die eerste opgewekte toestand. In die huidige eksperimënt is

hierdie oorgang nie waargeneem nie. Verder is in die huidige

eksperimënt ook respektiewelik 7%-en 10%-oorgange na die grond=

toestand en die tweede opgewekte toestand waargeneem, wat nie

in vorige eksperintente waargeneem is nie.

3.2 Gammavervalle van gebonde toestande

Die gammavervalle van 25 gebonde toestande van die 30P-kern is

in hierdie eksperimënt bestudeer. Die vertakkingsverhoudings

van die gammavervalle van hierdie toestande verskyn in tabel 3.2.

By die bepaling van die vertakkingsverhoudings is die resultate

van Cilliers (Ci 76) saamgevat met die resultate van die huidige

eksperimënt. Bogrense is waar moontlik bereken vir die gevalle

waar oorgançre nie waargeneem is nie. In die gevalle, waar die

moontlike pieke saamgeval het met ander pieke in al die spektra

waar die spesifieke vlak gevoed is, kon bogrense nie bereken

word nie.

Die vertakkingsverhoudings van 'n vlak is bereken as

P = intensiteit van die verval
totale intensiteit van die voeding

waar die totale intensiteit van die voeding as die som van die

voedings óf as die som van die vervalle geneem is indien dit dui=

delik was dat die totale verval van die betrokke vlak waargeneem

is.

Wat die vertakkingsverhoudings betref is goeie ooreenstemming

verkry met die resultate soos aangegee deur Endt en Van der Leun



TABEL 3.

Gesonde
in 3

Ex
(keV)

677

709

1 454

1 973

2 538

2 723

2 839

2 938

3 019

3 731

3 834

3 927

4 144

4 183

4 230

4 425

4 468

4 501

4 625

4 734

2 Vertakkinqsverhoudinqs van

Toestand
Op

Jïï

0+, T=l

1+

2+

3+

3+

2 +

1 +

2 +, T=l

1 +

(1,2+)

(1,2+)

2"

2+, T+l

4"

0

1 +

100

100

95,8±0,8

45+2

96,7±l,0

97,0±l,0

15±3

19±2

<9

51 + 3

<8

<15

85±5

11±2

(2,5+1,0)

75±10

92±3

42±3

<0,8

<8

Gebonde toestande van 3

Ganunaverval (%) na E

0,68

0+, T-l

<0,2

<0,3

<0,4

<0,6

<5,

33±2

100

29 + 3

<5

<7

<l,0

<0,8

<0,l

<0,9

<2

<0,7

0,71

1 +

4,2+0,8

55±2

2,7+0,5

3,0+1,0

55+3

6±2

<0,7

<5

<24

5+2

77±5

(0,5+0,2)

<3

8+3

(4,0±l,5)

<0,8

, (MeV) van

1,45

2 +

<0,4

<0,2

30±3

42±2

<2

11±3

27±9

8+2

<0,2

<3

<0,9

54 + 3

62±3

Op

30p

1,97

3 +

0,6+0,2

<0,l

<2

<3

<1

5±2

68±5

<0,8

<0,5

14±3

2,54

3 +

<2

<0,9

7±2

26±5

<0,7

<0,2

<4

<1

2,94 Onbekend

2 +, T=l

9±3

75±20 «>

73±9

2,0±0,7

(3,0±l,0->E =2,84
MeV)

25

<0,4

<2

24±3

50±10 50



TABEL 3.2 (vervolg)

Gesonde Toestand
in 30P

Gammaverval (5) na E (MeV) van 30P

Ex
(keV)

0,68 0,71

0+, T.=l 1 +

1,45 1,97 2,54

2 + 3+ 3+

2,94 Onbekend

2 +, T=l

4 921

4 945

5 024

5 513

5 517

5 578

<076

<4 100

100

<4

X

.5.0.+J5.

11 + 3

50+10

(89±3->Ex=4,230 MeV)

<4 <3

30±10 20

50

ro
o
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(En 73). Nuwe inligting wat in die huidige eksperiment verkry

isf word in die volgende paragrawe meer volledig bespreek.

3.2.1 Die E„ = 1,97 MeV-vlak

Die resultäte van die huidige eksperiment is in goeie ooreenstem=

ming met die van Vermette e.a. {Ve 68). Die E = 1,97 -*• 1,46

MeV-oorgang van 13% wat deur Harris en Hyder (Ha 67) aangegee word,

kon egter in die huidige eksperiment nooit waargeneem word nie,

aangesien hierdie oorgang, indien dit wel voorkom, in elke spek=

trum met die 511 keV-agtergrondlyn sou saamval.

3.2.2 Die E v = 2,54 MeV-vlak

'n Nuwe oorgang van 2,7% na die E =0,71 MeV-vlak is waargeneem.

Vermette e.a. (Ve 68) en Endt. en Van der Leun (En 73) gee 'n bo=

grens van 5% aan. So ook is 'n 0,6% 2,54 •+ 1,97 MeV-oorgang

in die huidige eksperiment waargeneem, waar Vermette e.a. en Endt

en Van der Leun 'n bogrens van 10% aangee. Hierdie twee oor=

gange is waargeneem by die E = 698 - en E = 1 504 keV-spektra

waar die E = 2,54 MeV-vlak besonder sterk gevoed word.

3.2.3 Die E x = 2,72 MeV-vlak

Vermette e.a. (Ve 68) gee hier slegs 'n 100%-oorgang na die grond=

toestand aan. In die huidige eksperiment word 'n 97%-oorgang na

die grondtoestand en 'n 3%-oorgang na die E =0,71 Mev-vlak waar=

geneem by die E = 698 keV-resonansie waar hierdie vlak sterk ge=

voed word.

35
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3.2.4 Die. E^. .=. .3.,.8.3. MeV-vlak

Vermette e.a. (Ve 68) gee oorgange aan na die grondtoestand, en

ña'"die "E = 0,68-; 1,45-; en 2,94 MeV-vlakke. In die huidige

eksperiment kon slegs 'n 75%-oorgang na die E x = 2,94 Mev-vlak

waargeneem word. Die oorblywende 25% is nie in hierdie ekspe=

riment waargeneem nie.

3.2.5 Die E v = 3,93 MeV-vlak

Hier is oorgange van 27% na die E = 1,46 MeV-vlak en 73% na

die E„=2,94 MeV-vlak waargeneem. Daar is geen aanduidings ge=

vind van die oorgang van 10% wat Vermette e.a. (Ve 68) na óf

die E„ = 0,71-öf die E„ = 0,68 MeV-vlakke aangee nie.

3.2.6 Die E v = 4,18 MeV-vlak

Oorgange is waargeneem na die E = 0-;0,7l-;1,97 en 2,54 MeV-

vlakke. 'n Moontlike 4,18 •*• 2,72 MeV-oorgang val saam met die

1,45 •+• 0 -oorgang en is nie in die huidige eksperiment aanvaar

nie. Harris en Hyder (Ha 67) gee slegs oorgange aan na die

E = 0 en 0,71 MeV-vlakke. Die addisionele twee oorgange wat

in die huidige eksperiment waargeneem is, is by die E = 729-
P

en 917 keV-resonansies waargeneem.

3.2.7 Die Ev = 4,230 MeV-vlak

Drie nuwe oorgange, naamlik na die E = 0-;0,71 en 2,84 MeV-

vlakke is waargeneem by die E = 1 504 keV-resonansie waar

die E x = 4,230 MeV-vlak besonder sterk gevoed word. Die ener=

gieë van die betrokke gammastrale klop goed met die waardes
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wat vir hierdie oorgange bereken word.

3.2.8 Die E„ = 4,43 MeV-vlak

Harris en Hyder (Ha 67) gee 'n 100%-oorgang na die grondtoe=

stand aan. Die huidige eksperiment lewer 'n 75%-oorgang na

die grondtoestand en die oorblywende 25% is nie waargeneem nie.

3.2.9 Die E = 4,47 MeV-vlak

In teenstelling met die enkele 100%-oorgang na die grondtoe=

stand wat deur Harris en Hyder (Ha 67) vir hierdie vlak aan=

gegee word, is daar in die huidige eksperiment by die

E = 917-en 1 303 keV-resonansie 'n 92%-oorgang na die grond=

toestand en 'n 8%-oorgang na die E =0,71 MeV-vlak waargeneem.

3.2.10 Die E„ = 4,50 MeV-vlak

'n Moontlike 4% 4,50-* 0,71 MeV-oorgang is by die E = 1 469

keV-resonansie waargeneem. Vermette e.a. (Ve 68) net 'n bogrens

van 9% vir hierdie oorgang bepaal.

3.2.11 Die E x = 4,74 MeV-vlak

Hierdie vlak is in die huidige eksperiment slegs by twee reso=

nansies, naamlik die E = 698-en E = 1 751 keV baie swak ge=

voed en slegs 'n 4,74^-2,94 MeV-oorgang van 50% is waargeneem.

Die swakker oorgange na die E„ = 0-; 0,68-of 0,71-; 1,45-en 2,94-

MeV-vlakke wat deur Vermette e.a. (Ve 68) aangegee word, is

nie waargeneem nie.
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3.2.12 Die E x = 4,92 MeV-vlak

Twee oorgange 4,92-»-1,45 MeV (11%) en 4,92-> 4,230 MeV (89%)

is in die huidige eksperiment waargeneem wat baie goed oor=

eenstem met die resultate van Harris e.a. (Ha 69). Die ver=

takkings wat Vermette e.a. (Ve 68) aangee stem nie met die

huidige eksperiment ooreen nie.

3.2.13 Die E„ = 5,51 MeV-vlak
JÍ

t

Hierdie vlak, wat by die E = 1 673 keV-resonansie waargeneem

is, se opwekkingsenergie is bereken as E = 5 513 ± 2 keV, wat

goed ooreenstem met die E = 5 512 keV-vlak wat deur Din en
JÍ

Davis (Di 71) aangedui word. In die huidige eksperiment is

'n 100% verval na dié E =0,68 MeV-vlak waargeneem wat klop

met die resultate van Din en Davis. Endt en Van der Leun gee

E = 5,51 MeV-vlak se opwekkingssnergie aan as 9 = 5 504 ±10

keV. f

3.2.14 Die E v = 5,52 MeV-vlak
A

By die E = 1 669 keV-resonansie is 'n moontlike ""lak waarge=

neem met E„ = 5 517 ±3 keV, wat verval na die E = 1,45- en
* x

E = 1,97 MeV-vlakke. Geen bevestiging kon vir die bestaan

van hierdie vlak verkry word nie.

3.2.15 Die E„ = 5,58 MeV-vlak
JÍ

'n Moontlike nuwe vlak met E = 5 578 ± 3 keV is by die E = 1 111
x P

keV-resonansie waargeneem. Dit verval met 50% na die E =0,71
* JÍ

MeV-vlak. 'n Baie swak 5,58->0,71 MeV-oorgang is ook by die
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E = 1 673 keV-resonansie waargeneem. Die voedingslyn van

die E =5,58 MeV-vlak het in hierdie spektrum egter saamge=

val met die sterk 23Na(pay)20Ne-lyn met E = 1 632 keV, so=

dat dit nie as bevestiging vir die bestaan van die E„ = 5,58

MeV-vlak beskou kón word nie.

3.3 Q-waarde van die reaksie

Die Q-waarde van die 29Si (p,-y) 30P-reaksie is deur Cilliers

by die resonansies met E = 9l7-;957 en 730 keV bepaal. In

die huidige eksperiment is die protonenergie van hierdie drie

resonansies weer bepaal en die data van Cilliers is gebruik

om die Q-waarde van die reaksie opnuut te bereken.

By die bepaling van die protonenergiee van die resonansies is

gebruik gemaak van die 27Al(p,y)28Si resonansies by

E = 773,70 ± 0,03; 922,6 ±0,2; 937,2 ±0,2 en 991,88 + 0,04 keV

om die konstante k te bepaal. Met die E =922,6; 937,2; en

991,88 keV as ykpunte is die protonenergiee van die E = 917

en 957 keV-resonansies van die 29Si(p,y)-reaksie bepaal, ter=

wyl die E = 733,70 keV-ykpunt gebruik is om die protonenergie

van die E = 730 keV-resonansie te bepaal.

\
• t

Die 4,18-»-0,71; r->-4,l8 en 0,71 -*-0 MeV-oorgange van die

E = 730 keV-resonansie, die r->-4,l8 en 4,18 -*• 0,71-oorgange

van die E = 917 keV-resonansie, en die 2,84 -*• 0,71; r->2,84;

r->2,94; 2,94^-0,68; 0,68 -* 0 MeV-oorgange van die E = 957

keV resonansie, (soos opgeneem by 90°) is gebruik om die op=

wekkingsenergieë van die verskillende resonansies te bereken.

Die energieykings vir die spektra is verkry deur slegs van

radio-aktiewe bronne en die noukeurig bakende energieë(En 73)

van die eerste twee opgewekte toestande te gebruik. Hierdie

resultäte het drie waardes vir Q opgelewer. Die gemiddelde

waarde

Q = 5 596,7 ±0,8 keV
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is in goeie ooreenstemming met die waarde Q = 5 597 ± 3 keV

soos aangegee deur Harris e.a. (Ha 69) en vergelyk ook goed

met die waarde Q = 5 599,9 ± 2,6 soos aangegee deur Erídt ën

Van der Leun (Én 73).

!|

40
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HOOFSTUK 4

GEMIDDELDE LEEFTYE VAN"GEBONDE TOESTANDE

4.1 inleiding

In hierdie eksperimént is gebruik gemaak van die dopplerver=

skuiwingsmetode om die gemiddelde leeftye van 'n aantal ge=

bonde toestande in 30P te bepaal.

Wanneer 'n gelaaide deeltjie deur 'n kern ingevang word, soos

in die geval van 'n (p,y)-reaksie, sal die opgewekte kern ver=

val na 'n laerliggende energietoestand deur die uitstraling

van 'n gammastraal. Die gevormde kern sal beweeg as gevolg

van die wet van behoud van momentum totdat dit in die materi=

aal waardeur dit beweeg, afgerem word en tot stilstand kom.

Indien die kern 'n gammastraal uitstraal terwyl dit beweeg,

sal die energie van die gammastraal afhanklik wees van die snel=

heid waarmee die kern beweeg op die oomblik wat die gammastraal

uitgestraal word, sowel as die rigting waarin die gammastraal

ten ops igte van die kern se bewegingsrigting waargeneem word.

Indien gammastrale by twee hoeke «i en 92 waargeneem word, sal

die waargenome energie van die gamrcastrale by die twee hoeke

van mekaar verskil as gevolg van die dopplereffek. Indien 'n

gammastraal uitgestraal word minder as 10" sekondes nadat

die opgewekte kern gevorm is, het die opgewekte toestand 'n

kort leeftyd en sal 'n relatief groot dopplerverskuiwing waar=

geneem word. Indien die opgewekte toestand 'n leeftyd van on=

geveer 10~ sekondes het, sal die kern feitlik heeltemal in

rus wees as die gammastraal uitgestraal word, en 'n baie klein

dopplerverskuiwing sal gevolglik waargeneem word.

Die waargenome dopplerverskuiwing is dus afhanklik van die ge=

middelde leeftyd van die opgewekte toestand wat bestudeer word

en van die snelheid van die bewegende kern. Die verband tus=
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sen die gemiddelde leeftyd en die dopplerverswakkingsfaktor

F, waar F die verhouding is van die waargenome verskuiwing

tot die maksimum moontlike verskuiwing, is bereken aan die

hand van die teorie van Blaugrund (Bl 66). 'n Korreksie is

aangebring op die uitdrukking wat Blaugrund gebruik het vir

die energieverlies van die bewegende ioon as gevolg van bot=

sings met elektrone in die afremmateriaal. Hierdie korreksie

is gegrond op die waarnemings van Ormrod e.a. (Or 65).

'n Groot aantal leeftydsmetings is oor die afgelope aantal

jare op die gebonde toestande van die 30P-kern gedoen. Waar

langer leeftye ter sprake is, soos by die E = 1,45; 1,97}

0,68 en 0,71 MeV-vlakke heers 'n groot mate van verwarring

en is daar bale groot verskille tussen die resultate van die

verskillende outeurs. 'n Groot aantal navorsingsgroepe het

gevolglik leeftydsmetings met behulp van die terugskop-af=

stand-metode (RDM) gedoen. (An 73, Ha 70, He 70, Ra 77,

Sn 72). Hierdie metode is ideaal om leeftye te meet wat te

lank is om akkuraat met die dopplerverskuiwingsmetode te meet.

Verskeie leeftye van gebonde toestande in die 30P-kern val wel

in die gebied waar beide die RD- en DSA-metodes gebruik kan

word.

Wat die DSAM-ondersoeke betref, is daar hoofsaaklik van twee

afremmingsmateriale gebruik gemaak. Die 29Si(p,v)30P-reaksie

(Bi 71, Gr 69, Ha 69, La 70) of die 27A1(a,n)30P-reaksie

(Go 70, Ke 67, No 71, Pi 69, Sh 71) is gebruik om die energie=

toestande te bevolk. By die RDM-metings is hoofsaaklik van

die 27Al(a,n)30P-reaksie gebruik gemaak.

4.2 Eksperimentele besonderhede

in die huidige eksperiment is die leeftye van 12 gebonde toe=

stände in die 30P-kern by vyf verskillende protonenergieë be=
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paal. In ses van die gevalle kon slegs bo- of ondergrense

verkry word.

Aangesien dit in hierdie ekspsriment noodsaaklik is dat die

afremming van die 30P-ione slegs in die skyfmateriaal plaas=

vind, is van dik skywe (-10 keV) gebruik gemaak. Verder is

die spektrum opgeneem met die protonenergie ingestel aan die

lae energiekant van die spesifieke resonansie waarby die leef=

tydsmetings gedoen is.

Die spektra is afwisselend vir periodes van 15 minute by hoe=

ke van 0° en 130° ten opsigte van die rigting van die invallen=

de protonbundel opgeneem. Die spektrum wat by 0° opgeneem is,

is in die eerste 2 000 kanale en die wat by 130° opgeneem is,

in die volgende 2 000 kanale van die analiseerder gestoor.

Die energiedispersie was deurgaans ongeveer 1,6 keV per ka=

naai.

By elke spektrum is die piekposisies van die pieke onder be=

skouing noukeurig bereken, sodat die verskuiwing in piekposi=

sie en dan die energieskuiwing bereken kon word. Met behulp

van hierdie resultate is die dopplerverswakkingsfaktor F be=

reken.

Met behulp van 'n rekenaarprogram is 'n aantal F teen T krom=

mes vir verskillende protonenergiewaardes bereken (figuur 4.1)

4.3 Eksper inténtele resultate

Soos reeds voorheen genoem is, is die RD-metode baie akkurater

by die bepaling van langer leeftye. In die gevalle waar ver=

skeie navorsingsgroepe met behulp van bogenoemde metode akku=

rate resultate verkry het vir vlakke met 'n lang leeftyd, kon

in die huidige eksperiment slegs ondergrense vir hierdie leef=

tye vasgestel word. Die resultate van hierdie eksperiment is

saamgevat in tabel 4.1. Waar daar by meer as een protonener=
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gie vir 'n spesifieke vlak 'n leeftyd gemeet is, is die ge=

weegde gemiddelde van die betrokke waardes bereken. In die

vyfde kolom van tabel 4.1 word hierdie gemiddeldes:gegee met

'n noukeurigheidsgrens wat bestaan uit die statistiese_fout

plus 'n fout van 15%, ten einde voorsiening 'té maak vir moorit=

like foute in die teorie. In tabel 4.2 word 'n vergeiyking

tussen die gemiddelde leeftye wat in hierdie eksperimerit be=

paal is en die resultate van vorige navorsingsgroepe getref.

Die ooreenstemming is oor die algemeen goed.
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FIGUUR 4.1 Die dopplerverswakkinqsfaktor, F, as 'n funksie
"""" ' van die gemiddelde leef tyd soos bereken vir die

afremming van d UP in S1O2



TABEL 4.1

Opsomming van Leeftydsmetings

Ex
(MeV)

0,68

1,45

1,97

2,72

2,84

2,94

3,02

4,14

4,230

4,47

4,50

4,62

Leeftyd bepaal
by E (keV)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

302

373

324

324

302

324

324

302

324

324

472

472

504

302

472

504

F (T

0,40

0,45

0,00

0,00

0,41

0,33

0,11

0,60

0,60

0,95

0,94

0,73

0,04

1,01

0,97

0,21

m>

± 0,05

± 0,03

± 0,04

± 0,04

± 0,05

±0,04

± 0,04

± 0,03

+ 0,04

± 0,04

± 0,05

±0,03

± 0,03

± 0,05

±0,04

+ 0,02

T m
(f.s).

145 ± 30

135 ± 15

> 900

> 900

141 ± 27

190 ± 35

730 ± 360

72 + 8

74 ± 11

< 20

< 30

47 ± 7

> 860

< 15

< 20

380 ± 40

Leeftyd a*
aanvaar (f.s)

137 ± 24

> 900

> 900

159 ± 32

730 ±380

73 ± 12

< 30

47 ± 10

> 860

< 15

< 20

380 ± 70

End en Van der
Leun (fs)

157 ± 25

7 000 ± 3 000

5 000 ± 2 000

150 ± 30

1 400 ± 500

70 ± 15
to

< 10

40 ± 10

740 ± 200

< 33

5 ± 3

245 ± 30

a) 'n Fout van 15% is by dia stat±s:tiese fout getel.



TABEL 4.2

Vergelyking van gemiddelde leeftye van gebonde toestande

Ex(MeV) Huidige eksperi= ke67 P 169
ment (fs)

An 73 B 171 Sh71 Ra77 Gr 69

0,68
1,45

1,97

2,72

2,84

2,94a)

3,02

4,14

4,230

4,47

4,50

4,62

a) Ook

137±24

>900

>900

159+32

730±380

73±12

<30

47±10

>860

<15

<20

380+70

T_ = 100 37fs (

155±30fs

9,2±0,5ps

6,8+0,4ps

La70)

8±5ps

. >8ps

3,0±l,5ps

Wo 7 2

52±19fs

740±200fs

220±60fs

<l,5ps

Ha69

96±15fs

37±5fs

58±14fs

<33fs

260±60fs

150+20£s

70±10fs

<30fs

25±9fs

280±60f

160±45fs
2,90+1,25ps

2,l+0,7ps

175±55fs
l,20±0,35pß

95±30fs

<30fs

40±5fs

La 70

<47fs

230±85fs

6,01±0,23pS

3,13±0,35ps

160±25fs

0,75+0,21ps

<10fs

46±8£s
UI

u>
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HOOFSTUK 5

PARITEIT- EN SPINTOEKENNINGS

5.1 Inleiding

Wanneer 'n oorgang plaasvind tussen twee energievlakke van 'n

kern, word 'n gammastraal uitgestraal wat 'n sekere hoeveel=

heid hoekmomentum met hom saamneem. Indien die oorgang plaas=

vind van 'n energievlak met 'n spinkwantumgetal J¿ na 'n

toestand met 'n spinkwantumgetal Jf, en indien die spinkwan=

tumgetal van die hoekmomentum van die foton L is, lê se

waarde tussen die volgende grense:

|J± - Jf|< L <J± + Jf|

Wanneer die waarde van L = 1, word gepraat van dipoolstraling,

L = 2, kwadrupoolstraling en indien L = 3, oktopoolstraling.

Indien verder nog pariteitsverandering plaasvind volgens

(-1) word van elektriese 2 -poolstraling gepraat en indien

die pariteitsverandering (-1) + is, word van magnetiese 2 -

poolstraling gepraat.

Die vlakbreedte van 'n energievlak word volgens Heisenberg ge=

gee deurr="h/x. Die eksperimentele waardes van die vlakbreedtes

word uitgedruk in relatiewe eenhede, naamlik Weisskopfeenhede.

Weisskopf maak die aanname dat vir die enkeldeeltjie skilmodel,

die gammastraling ontstaan as gevolg van die oorgang van 'n

proton van een toestand na 'n laerliggende toestand. Indien

die baanhoekitpmentum van die eindtoestand nul is, lewer hier=

die berekening die volgende gereduseerde oorgangswaarskynlikhe«

de:
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B(EL) = e2 ,3rL ,2 vir magnetiese 2L-poolstraling.

en B(ML) , L - 1 2 L
C3, L _••) vir magnetiese 2 -poolstraling

j + ii

-13 1/3

waar r = straal van die kern = 1,2 x 10 A ' cm.

Die vlakbreedtes soos deur Weisskopf bereken word gegee deur

II

rt(ED

rt(E2)

rt(E3)

rt(Mi)

rt(M2)

= 6,8 X 1O"2 A 2 / 3 E 3

= 4,9 X 10"8 A 4 / 3 E 5

Y

= 2,3 x 10~14 A 2 E 7

"2 E 3
= 2,1 x 10

= 1,5 X 1 0 8 A 2 / 3 E"8 A 2 / 3 E 5

waar A atoomnommer van die kern is en E = energie van die gam=

mastraal.

Die oorgangsterktes |MJ2 word gedefinieer as

|M|
2 = waar r die eksperimentele vlakbreedte is en

rt die teoretiese vlakbreedte volgens Weisskopf is. |M|2 word

nou uitgedruk in Weisskopfeenhede.

Die vlakbreedte vir resonansvlakke kan ook bereken word uit

S = (2J + 1) r r

r +r "
p Y

met S die sterkte van die resonansie, J die spinkwantumgetal van

die resonansvlak, en r en r die vlakbreedtes vir proton- en



gammaverval respektiewelik.

sigte van
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r is verwaarloosbaar klein ten op=

r , sodat die uitdrukking in
P

S reduseer tot

(2J

Spin- en pariteitstoekennings is gedoen vir enkele resonansies,

gebaseer op Weisskopfskattings van sterktes van gamma-öorgange.

Spinne en pariteite is verwerp indien dit aanleiding gee tot

oorgangsterktes wat groter as die volgende bogrense is:

Stralingskarakter

E2

M2

E3

M3

Bogrens vir oorgangsterkte
(inWeisskopfe eenhede)

100

3

100

15

5.2 Eksperimentele resultate

5.2,1 Die E = 1 111 keV resonansie

Die spin en pariteit van hierdie resonansie kon met behulp van

Weis skopfskattings beperk word tot

J* = l", 2, 3, 4~.

5.2.2 Die E = 1 303 keV resonansie
p

Hierdie resonansie het 'n spin J = 1 (En 73). Die oorgang van

die resonansvlak na die 2,54 MeV-vlak gee aanleiding tot 'n

M3-oorgangsterkte van 10,7 W.e. Op grond hiervan word J1' = 1~

vir hierdie resonansie verwerp, sodat J17 = l
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Hierdie toekenning is nie heeltemal bo verdenking nie, aan=

gesien die r -+ 2,54 MeV-oorgang slegs 'n 0,5% oorgang is.

5.2.3 Die E = 1 324 keV-resonansie

Die spin van hierdie resonansie is heel waarskynlik J = 3 (En 73)

Die r->2,84 MeV-oorgang gee aanleiding tot *n M2-oor gangs ter kte

van 7,3 W.e. wat te sterk is. Op grond hiervan is aanvaar dat

hierdie resonansie se pariteit positief is.

5.2.4 Die E„ = 5,52 MeV-vlak

'n 16% r -v

waargeneem.

5,52 MeV-oorgang is by die E = 1 673 keV-resonansie

Vir die spin- en pariteit van hierdie resonansie

is J17 = 1 aanvaar. Hierdie waarde word deur Endt en Van der

Leun as die mees waarskynlikste aangegee, alhoewel J77 = 0 + nie

heeltemal uitgesluit kan word nie. Hierdie aanname lei tot

E2- en M2-oorgangsterktes vir die r -*• 5,52 MeV-oorgang van res=

pektiewelik 490 W.e. en 1,6 x 101* W.e. Indien die E = 1 673

keV-resonansie dus J* = 1 + het, sal J < 2 vir die E =5,52

MeV-vlak wees.
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HOOFSTUK 6

VERGELYKING VAN EKSPERIMENTELE RESULTATE MET

TEORETÏESE MODELLE

6.1 Skilmodel

Daar is nog maar weinig pogings aangewend om die 3 °P-kern teo=

reties te beskryf. Onder diegene wat hulle werk toegespits

het op die 30P-kern is Baart e.a„ (Ba 62) wat 'n kollektiewe

model met sterk wisselwerking voorstel en Picard en de Pinho

(Pi 66) wat 'n wysiging van die Nilsson model voorstel. Die

mess geslaagde pogings in die verband is gevalle waar die kern=

skilmodel of wysigings van die kernskilmodel gebruik is om

voorspellings aangaande die 30P-kern te doen, soos die werk

van Glaudemans e.a. (Gl 64a en Gl 64b) en Cole e.a. (Co 74).

in die geval van Glaudemans e.a. (Gl 64a en Gl 6 4b) word 'n

onaktiewe 28Si-romp aanvaar wat 'n sentrale veld vir die bui=

tenste nukleone daarstel. Hierdie twee nukleone word toegelaat

om in die 2Si , en Id3 , -skille te wees. Die wisselwerking tus=

sen die twee nukleone word as die som van twee deeltjie-inter=

aksies geskryf. Hierdie skilmodelberekeninge voorspel slegs

die eerste Jïï = 2+-toestand bevredigend.

Meer onlangs is die werk van Cole e.a. (Co 74) wat afgeknotte-

skilmodel berekenings in die sd-skil gedoen het, gepubliseer.

'n Onaktiewe romp met 16 deeltjies word aanvaar en die oorbly=

wende nukleone beslaan die ds, -, si y en dq , -subskille. Geen
/ 2 /2 12

verdere beperkings buiten die Pauli-beginsel geld nie. Hier is

van die Kuo-interaksie wat benaderde korreksies vir die ver=

waarlosing van konfigurasies buite die sd-skil insluit, gebruik

gemaak.
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Wat die 30P-kern betref word redelike ooreenstemming met die

eksperimentele waardes deur middel van die Rio-interaksie ver=

kry. In die omgewing van 4 MeV word 4+- en 5+-vlakke voorspel

wat nog nie eksperimenteel waargeneem is nie. Figuur 6.1 gee

die eksperimenteel waargenome en teoretiese spektrum volgens

laasgenoemde model vir 3 0P.

6.2 Kollektiewe model

II

'n Kollektiewe model met sinmetriese romp vir onewe-onewe kerne

is voorgestel deur Ascuitto e.a. (As 68) en onder andere ook

toegepas op die 30P-kern. Die grondliggende aanname van die

model is dat die twee deeltjies, die onewe neutron en die on=

ewe proton buite 'n vervormde, simmetriese romp is. Die romp

is onaktief en die enigste bydrae daarvan tot die energie van

die sisteem is asgevolg van rotasie. Hierdie model lewer ook

redelike ooreenstemming met die eksperimentele waardes wat

die energievlakke in die 30P-kern betref. 'n Vergelyking tus=

sen die resultate van hierdie model en die eksperimentele re=

sultäte word in figuur 6.2 gegee.
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FIGUUR 6.1 Vergelyking van waargenome en berekende

energievlakke van 30P (Co74)

Ex(MeV)

6,0-1
5.0-

4.0-

3.0-

2,0-

1
2

1
4

2.5

4
3

1

3

•3
2

3
2
1

1,0-

0,0-» 1

EKSPERIMENT MODEL
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FIGUUR 6.2 Verqelykinq van waargenome en berekende

energievlakke van30P (As68)

Ex(MeV}
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2.0-

0 - '
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ï1"
0 + T=1
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SUMMARY

In the experiment reported here, information was obtained on the

energy levels of 30P by means of the 29Si(P,Y)30P-reaction. The

experimental work was done with two accelerators, the 3 MV Van de

Graaff-accelerator of the AEB and the 2,5 MV Van de Graaff-accele=

rator of the P.U. for C.H.E. A 60 cm3- and a 80 cm3 Ge(Li)-de=

tector were used.

The exitation curve of the 29Si + p-reaction was measured in the

1,3 - 2,0 MeV energy range. In order to calculate proton energies

which were more accurate, the Q-value of the reaction was rede=

termined. The gamma decay of 12 resonances in the energy range

1,1 - 1,9 MeV was studied. The branching ratios of 25 bound levels

in 30P were determined, as well as the exitation enery and bran=

ching ratios of two new bound levels. A different value for the

exitation energy of one bound level was found.

The mean lifetimes of 12 bound levels were measured by means of

the doppler shift attenuation method and the results were compa=

red to those of other groups using different methods of lifetime

measurement.

Spin and parity assignments based on Weisskopf estimates were

made for a number of resonance states, as well as for one new

bound state. The experimental results were compared with the

results of two models.
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