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Oddziaływania nadsubtelne jąder lekkich iDplantonanyca, .v

wyniku odrzutu po reakcjach Jądrowych do żelaza, niklu i kobal-

tu były badane przy pomocy metody zaburzonych rozkładów katorcych

/IJ.rP.VD/. Badano stany izometryczne o czasach <;ycia ч obszarze

nano sekund owym, wzbudzane w następujących reakcjach: ~~3i/ -,xn,

yp/ 3 7Ar, 3 9K, 4 0K; 2 ТЛ1/ 1 6О,хп,ур/ 4 1К, 4 1Са. Те wszystkich

przypadkach z wyjątkiem implantacji atonów potasu do niklu obser-

wowane przesunięcia rozkładów kątowych były dużo mniejsze, ani-

żeli wartości obliczone, korzystając ze znanych wartości czynni-

ków jądrowych g, czasów tycia i natężeń pól wewnętrznych. Efekt

ten może być wyjaśniony, jeżeli założyć, ze tylko na część jąder

działa wewnętrzne pole magnetyczne. Obserwowana różnica в ilości

atonótr К i л zlokalizowanych я polu magnetycznym w żelazie,

sugeruje istnienie efektów migracji w zakresie nanosekundowym.

Ponadto stwierdzono, że liczba inplantonanycb atonós» do pozycji,

w której działa pole magnetyczne zależy od matrycy ferronagnetycz-

nej.

Momenty magnetyczne stanów wzbudzonych jąder otrzymanych «•

reakcjach jądrowych : 2 7Л1 1 4N, p 3 6 C 1 , 2 4Mg 19F,2pn 40IC i

* 8Ca 2n 5 0Fi, wyznaczono metodę zaburzonych rozkładów kątowych

IPAD , w zewnętrznym polu magnetycznym, zmierzona wartości



czynników Jądrowych zinterpretowano na gruncie nodelu powłokowe-
go, przyjmując efektywne momenty magnetyczne nukleonów na ponło-
icach d 3 / 2 1 t7/2.

Hyperfine interactions of light nuclei recoil-implanted

into iron, nickel and cobalt were studied using the perturbed

integral angular distribution IMPAD. Isomeric states of life-

times within the nanosecond range were excited in the following

reactions, ̂ Si^Vxiyp^Ar, 39K, *°К, 2 7A1/ ( 6O,W P

 4)K, "1Ca.
In all cases except implantation of potassium isotopes into nickel

observed shifts of angular distribution were found much smaller

than the ones calculated using the known values of g factors,

lifetimes and strengths of the hyperfine fields. This effect can

be explained under the assumption that only a fraction of nuclei

feel the full magnetic field. Different fractions obtained for

ho u i
К and К suggest a migration process on a ns time scale,pf—

.the-_i.mplanted in-~tłie—łe4~Łie&» It was found that the fraot^on of

nuclei which feol the magnetic field depends on the ferroraagpetic ,

host. j

The magnetic moments of isomeric nuclear states excited in '

reaction 2 7A1 1 \ , p 3 6 C 1 , 2 4 t e

 1 9P,2pn k0K end * 8Ca. 2n 5°Ti

were measured using the perturbed integral angular distribution

technique - IPAD in an external magnetic field.

The g factors for the investigated states кгега interpreted

on the base of the shell model, assuming the effective magnetic

moments associated with shell model orbitals d_/, and f_ /_.

(W !
Методам возмущенных угловых распределений исследовано сверх-

тонкие взаимодействия для лёгких ядер внедренных в сети железа,
никеля, и кобальта после ядернкых реакций. Исследовано изомер-
ные состояния с временаии кизни в наносекунднон диапазоне,
воэбувдённыо, в реакциях 2 8si/ i^,xn,yp/ 3 TAr ł

 а 9к, *°К;



2 ТА1/ 1 6о,хпур/ 4 1к, 4 1Са. Для веек исследованных случаев, кроме
атомов калия внедренных в сеть никеля, наблюдаемый сдвиг углово-
го распределения оказался на иного меньше чей расчитанный на
основе известных g - фактов, времен аизни и интенсивностей
магнитных полей. Этот еффект обясняется тем, что только часть
внедркнннх атомов подвергается влиянию внутреннего магнитного
поля. Наблюдаемая разница в каличестве атомов *тС и **К взаимо-
дкйствущих о магнитным полем, свидетельствует о возможности
существования эффектов миграции в наносекундноы диапазоне вре-
мён. Найдено также что каличество внедренных атомов ощущающих
действие магнитного поля разное для разных ферромагнитных сетей.

Применяя внешнее магнитное поле, методом утл. распред.
измерено магнитные моменты ядерных состояний возбуждаемых в ядер-
ных реакциях 2 7A1 1 4N, р 3 6С1, 2 4Mg 19F,2pn 4 0К i * 9Са 2n S OT1.
Измереные величины g-фактов обясняются на основе оболочегной
модели, учитивая эффективные магнитные моменты для нуклонов
в облочке
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Praca niniejsza jest podsumowaniem cyklu badań, wykonanych

przy współudziale autora, tr Centre de Recherches Nueleaires w

Strasbourg» I if Instytucie Fizyki Jądrowej tr Krakowiep których

celem było uzyskanie informacji o strukturze jąder lekkich.

Oczywistym Jest, że otrzymany materiał stanowiący przedmiot

kilkunastu publikacji, może być usystematyzowany 1 przedstawiony

na wiele różnych spoaobón,

W niniejszej pracy omówiono oyniki badań oddziaływań nadsub-

telnych jąder lekkich и ferromagnetykach i właściwości magnetycz-

nych jąder powłok:! if7/3, «r oparciu między innyui o następujące

publikacje:

- B.Haas, C.Gehrlnger, J.C.Merdinger, J.C.ChevaJlier, E.Bożek

"Vies Moyennes des nlveaux a 53.2 XceV et 111.5 keV et moment

magneticue da niveau a 111.5 keV du Co"

Nuci. Phys. A194 1972 249

- E.Bożek, A.Z.Hrynklefflcz, J.C.Merdinper, J.P.Vivien

"Hyperfine interactions of light nuolei recoil implanted into

iron"

Phys. Rev. C12 1975 1873

<• E,Bożek, B.Haas, B.Jjigarden-Dutklenioz, K.Królas, J.C.Uerdlager,

J,Styczeń, J.P.Viviea

"The g-faotor of the 6 + state In 5 0Ti"

Nuci. Phys. w druku

- E.Bożek, C.Gehrlnger, J.C.Uordinger, K.Ogava, J.P.Vivien
"Magnetic moment of the 2543 keV 7* state in TC"

Nuci. Pliys. w druku

- E.Bożek, C.Gehringer, J.C.Merdinger, J.P.Vivien

"Interaction hyperfine dans des noyavuc legers inpiantea done
des matrices ferromagnetlques polarisees"

Rep. Ann. CRN Strasbourg 1975 po37.

- E.Bożek, C.Oehringer, J.C.Merdinger, K.Ogawa, J.P.Vivlea
"Perturbed angular distribution in Cl and °K"
Int.Conf. on the Physios ot Tandem, Trieste, April 1976



Badania Jądrowego mozientu magnetycznego posiadają Już długą
tradycje w fizyce Jądrowej. Zasadniczo dwa rodzaje informacji
można wyciągnąć ze znajomości momentu magnetycznego jądra:

1. Moment magnetyczny jądra jest bardzo czułym testem ją-
drowych funkcji falowych,

2, Mikroskopowy opis magnetyzmu jądrowego; tzn. wpływ efe-
któw oddziaływa j pomiędzy nukleonami w jądrze na moment
magnetyczny swobodnego nukleonu.

Pierwszą teoretyczną interpretację własności magnetycznych
jąder podał Schmidt w 1937r zakładając, że: własności magnetycz-
ne swobodnego nukleonu w jądrze pozostają niezmienione,a własno-
ści stanów jądrowych mogą być opisane przez stan niesparotyanego
nukleonu. Odstępstwa eksperymentalnych wartości od oszacowań
Schmidta /zwanych również wartościami Jednoeząstkowymi/ wyjaśnia-
no пь dwóch rożnych drogach:

i/ modyfikując opt-rator momentu magnetycznego jądra poprzez
uwzględnienie efektów prądów wymiany mezonowej, oddziaływań
epin-orbita i polaryzacji rdzenia, względnie 2/ modyfikując
funkcję falową jądra uwzględniając efekty wieloeiałowych oddzia-
ływań. Moment magnetyczny na ogół oblicza się dla ograniczonej
przestrzeni modelu powłokowego /ograniczonej liczby stopni swo-
body nukleonów w jądrze/, zaniedbując przy tym czynniki zaburza-
jące wartość momentu magnetycznego swobodnego nukleonu. Częścio-
wo ograniczenia te można obejść, korzystając z wyznaczonych empi-
rycznie efektywnych momentów magnetycznych nukleonów na określo-
nych orbitach. KleJednoznaczność efektywnego momentu nie pozna-
ła na szersze uogólnienia i porównania wartości teoretycznych
z doświadczalnymi dla dużego obszaru jąder.

W rzeczywistości pojęcie efektywnego momentu magnetycznego
jest bardziej ogólne. Wartości momentów magnetycznych swobod-
nych nukleonów są już w zasadzie wartościami efektywnymi, ponie-
waż są one różne od wartości Diraca. Nie ma więc żadnych podstaw
przypuszczać, ze moment magnetyczny Jednocząstkowego stanu jądra
powinien być taki sam jak dla swobodnego nukleonu. W pracach
Ci-81 analizowano szereg czynników, wynikających z oddziaływań
pomiędzy nukleonami w Jądrze, które mogą zmienić wartość momentu
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sagnetyeznego swobodnego nukleonu* Tab więc pojęcie "efektywno-

ści" jest złożone i nie zarcsze można przeprowadzić dokładne osza-

cowanie teoretyczne tej efektywności.

Poprawki tło Koaeatu «tagnetyeznego nukleonu n jądrze pocho-

dzące od oddziaływań spin-orbita i oezonotjych prądów wymiennych,

zostały oszacowane -w pracach £l - 83. W petmycb przypadkach z

analizy zmierzonych wartości nonentćw nagnetycznych wyznaczono

wielkości niektórych poprawek £.9, 10}, Metoda nyznaczenia tych

poprawek polega na sparaoetryzowaniu operatora aomeotn nagnetyez-

nego i następnie dopasowaniu pai-ало tr<5w tego operatora do danych

doświadczalnych. Fizyczna interpretacja paranetrów aoże być ezę-

eciowo zafałszowana ze t?zgledu na niekompletność funkcji falowych

użytych do opisu analizowanych stanótr. Dla potmiejszej inter-

pretacji należy się ograniczyć do analizy steinów dobrze opisywa-

nych w prostyra modelu ponłokowyo, tzu. clo jąder и okolicy zam-

kniętych powłok.

V! ostatnich If.tach dzięki rozrcojotłi techniki eksperymental-

. ne j pomiarów momentów nagnetycznych 3tanów W7.bt«dzoaych s? reak-

cjach Jądrowych, uzyskano bardzo duży materiał doświadczalny dla

Jąder ff okolicy liczb nagicznycb.

Duża liczba stanów z dużymi aonentami pędu /пузокШ! spina-

mi/ na ogół o prostej strukturze jest obsadzona а reakcjach typu

/ciężki jon - xn,yp/ - /HI,xn,yp/« T/zbudzone stany posiadają

duże uszeregowanie podstanón magnetycznych względem kierunku

wiązki bombardujących Jonót». Uozaenty oagnetyczne tych stanón

wylicza sic г częstości laraorowskiej co ,którą otrzymuje się

z pomiaru zaburzonego rozkładu kątowego enitowanego promienio-

wania jądrorcego. Dla współczesnej teorii monentón magnetycz-

nych wytiagane są na ogół dane eksperymentalne z dokładnością

nlegorszą niż 5',ó. Dla osiągnięcia tej dokładności należy wy-

brać odpowiednią metodę pomiaru /metodę całkową lub гдйлхегкова/

w zależności od czasu życia stanu wzbudzonego, czasu rozdzielcze-

go układu koincydencyjnego i trartości natężenia pola magnetycz-

nego. W zależność od wartości czasu życia stanćre nzbudzonych,

używane są różne źródła pola magnetycznego do badania oddziały-

wań nadsubtelnej- hf metodą zaburzonego rozkładu kątowego pro-
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mienlowanla gamma:
1. zewnętrzne pole magnetyczne ($60
2. pole nadsubtelnej struktury w ferromagnetyKach

(£ kilka UOe),
3. pole przejściowe działające na poruszający się jon я

namagnesowanych ferroraagnsiykecb, zależne od rodzaju
ferroaagnetyka, oraz od Z i prędkości poruszającego się
jons»,

4. atomowe pole nadsubtelnej struktury w swobodnych Jonach
bardzo silnie zalwżne od konfiguracji elektronowej jonu.

Wykorzystanie wyżej wyaienlonych pól do pomiaru momentów oagne-
tycznych przedstawiono w wielu pracach (zoo. np. 11,12).

Zasadniczo Istnieją dwie metody pomiaru oddziaływania mo-
mentu magnetycznego.jądra w stanie wzbudzonym w procesie reakcji
jądrowej z polami magnetycznymi działająoymi na jądro:

1. Pomiar rozszczepienia zeemanonskiego w widmach mOssbaue-
ronrskioh. Metoda ta ograniczona jest do nielicznych
. przypadków i została zastosowana tylko do niewielu sta-
nów wzbudzonych w reakcjach jądrowych,

2. Pomiar zaburzonego rozkładu kątowego proaienlowanla Ją«=
drowego emitowanego z jądra wzbudzonego.

Teoria pomiaru zaburzonego rozkładu kątowego różni się od
teorii zaburzonych korelacji kierunkowych tylko opisem procesu
prowadzącego do obsadzenia badanego stanu, co w praktyce sprowa-
dza się do scharakteryzowania populacji podstanów magnetycznych
przez parametry populacji. Tak więc wszystkie znane warianty
pomiaru momentów magnetycznych metodą zaburzonych korelacji ką-
towych ^13,14], mogą być zastosowane w pomiarach zaburzonych
rozkładów kątowych promieniowania Jądrowego emitowanego ze sta-
nów wzbudzonych w reakcjach Jądrowych.

Trudności eksperymentalne związane z pomiarami na wiązce
akceleratorów /odchylenie wiązki w silayo polu magnetycznym,
fluktuacja natężenia prądu cząstek boabardującyeh na tarczy,
duże tło, wpływ efektów radiacyjnych/ eą rekoapenaowane kllkona
letotnyal zaletami:
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1. Możliwość pomiarów niekolncydeneyjnych zarówno « poaia-
rach różniczkowych wykorzystujących 'pulsowaną wiązkę,
jak 1 całkowych, co pozwala na skrócenie czasu pomiaru.

2. Możliwość badania dowolnych stanótr wzbudzonych^ bez ogra-
niczeń występujących w rozpadzie^f

3. Wykorzystanie energii odrzutu jąder wzbudzonych w reak-
cjach Jądrowych do implantacji tych Jąder do sieci
ferromagnetycznych, lub odrzutu do próżni silnio zjoni-
zowanych Jąder, co pozwala sa wykorzystanie silnych pól
magnetycznych oddziaływanie, nadsubteluej struktury - hf .

W niniejszej pracy przedstawiono badania magnetycznych od-
działywań nad subtelnych jąder lekkich wzbudzonych w reakcjach
z cząstkami Л 1 ciężkimi jonami metodą zaburzonych rozkładów
kątowych promieniowania gamma. "' pozalarach wykorzystano zarów-
no zewnętrzne pola magnetyczne jak 1 pola wewnętrzne działające
na jądra Implantowane do sieci ferro»'gaetycznyeh.

W rozdziale I przedstawiono kilka uwag dotyczących inter-
pretacji momentów magnetycznych jąder oraz wykorzystania momen-
tów magnetycznych do określenia struktury stanu jądrowego. W
rozdziale II scharakteryzowano metodę poaiaru momentów magnetycz-
nych jąder stanórr «zbudzonych net^ią zaburzonego rozkładu kąto-
wego. Pomiary oddziaływania nadsubteJneJ struktury Jąder lekkich
implantonanych do żelaza, kobaltu 1 niklu omówione są w rozdzia-
le IV, Otrzymane wyniki dostarczyły nowych Informacji o proce-
sie Implantacji oraz określono warunki wykorzystania magnetycz-
nych oddziaływań hf tv polasn wewnętrznych do wyznaczenia czynni-
ków , *rowych. Pomiary metodą zaburzonych rozkładów kątowych
momentów magnetycznych stanów wzbudzonych * jądrach Cl, Z,
5 0Ti, S 4Mn i 6 8Co przedstawione są w rozdziale V.
Zmierzone wartości momentów magnetycznych badanych Jąder dostar-
czyły Informacji o strukturze badanych stanów. Stwierdzono, że
z dobrym przybliżeniem można w badanych przypadkach opisać sta- ,
ny «zbudzone używając efektywnych momentów magnetycznych.
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2. MOMENTY MAGNETYCZNE JĄDER POWŁOKI 1X?>2 - 2p3 ,2

Na gruncie modelu powłokowego, jądra o liczbie protonów
Z > 20 i liczbie neutronów N<28 nazywa się jądrami powłoki
lf-y» - 2p q / q lub często jądrami 1Г-,», Obszar ten ograniczony
jest przez trzy podwójnie magiczne jądra: Ca, Ca 1 Ni,
w którym znane jest 50 nuklidów я tym 18 stabilnych,

W zależności od roli różnych stopni swobody niebu nukleo-
nów w jądrze Skonstruowano ezereg modeli,synenomowo znanych
schematami sprzężeń,dla Interpretacji danych eksperymentalnych;
Dla opisu własności jąder powłoki if - 2p najczęściej stosuje
się motiel powłokowy, wibracyjny lub model wzbudzonego rdzenia.

W modelu powłokowym podstawowym założeniem jest przyjęcie
oddziaływań dnuclałowych. Istotna część stopni swobody ujfładu
wielu ciał zamrożenia jest w lnercyjnya rdzeniu, a własności
niskolezących stanów opisane są przez oddziaływania kilku walen-
eyjnych nukleonów, poruszających się na zewnętrznych orbitach.
Założenie własności symetrii potencjału jądrowego prowadzi do
dwóch przybliżeń na gruncie modelu powłokowego: 1) sferyczny
model powłokowy, 2) zdeformowany model powłokowy - model N11-
S8onowski, który 3>*t uogólnieniem pierwszego, przez wprowadze-
nie niesferycznego potencjału. Oba te modele dobrze przewidują
energia stanów wzbudzonych, spiny i parytety jąder tego obszaru
Cl5, 16] o Szczególnie duży sukces odniósł model silnego sprzę-
żenia, w przewidywaniu anomalnych spinów lw н 5/2~ dla stanów
podstawowych jąder *7Ti, Cr Tta, oraz poprawnie przewiduje
anomalny spin stanu podstawowego I T » 3/2" w jądrze V.
Sferyczny model powłokowy ma szczególnie duże trudności w inter-
pretacji tych jąder.

W obszarze jąder powłoki f - p najprostszymi stanami mode-
lu powłokowego powinny być stany podstawowe jąder Ca 1 Sc
posiadających jeden nukleon (neutron, proton) w powłoce lf^/g
poza zamkniętym rdzeniem Ca. Obserwowane własności elektro-
magnetyczne tych jąder wykazują duże odstępstwa od przewidywań
modelu jednocząstkowego. Fakt ten nasuwa poważne wątpliwości
co do słuszności stosowania во opisu tych jąder tak prostego



moóel-a powłokowego £9, 171, Z drugiej strony szereg faktóf?
eksperymentalnych i teoretycznych [17 - 201 wskazuje, że atany
dwu i trzy cząstkowe np I* = 6+ w 42Ca, I T • 19/2" w *3Ł'o i
I = 6 + я ' Ti są dobrze objaśnione w ranach kOBtigur&c;
aodelu powłokowego. W ogólnym przypadku, szczególnie gdy war-
tość Z jest iaała, stany nie mogą być opisane jedną prostą kon-
figuracją, zawierają one istotny udział innych konfiguracji zwa-
nych "zanieczyszczeniami" ("pollution"). Tak więc в celu wyzna-
czenia efektywnych momentów magnetycznych, to znaczy czynników
jądrowych związanych z odpowiednimi orbitami modelu powłokowego,
należy uwzględnić te domieszki, lub znając efektywne wartości
czynnika jądrowego, można badać amplitudy konfiguracji opisują-
cych stan jądrowy.

3.2 EFEKTYWNE MOMENTY MAGNETYCZNE NtKLEONÓW NA FOWŁOCE

Jak wspomniano we wstępsla szacunkowe wartości momentów
magnetycznych w oparciu o model Schmidte,zwane również wartościa-
mi jednocząstkowymi oparte są na dwóch założeniach. Pierwsze
polega na założeniu formy operatora momentu magnetycznego

gdzie

free <1 * tree ( 5,59 dla protonu
gl s l 0 gs = 1-3.83 " dla neutronu

Drugie założenie dotyczy funkcji falowej' charakteryzującej stan
jądra.

Jądrowy moment magnetyczny ja. Jest zdefiniowany jako z-towa
składowa operatora 1?" dla stanu I IM > dla M » I czyli

IM > J^J - gl f2)



gdzie g je3t czynnikiem jądrowym stanu ̂ 1Ы> >а wartość momentu

magnetycznego zdefiniowana wzorem t?> wyrażona jeft w jedno-

stkach ||j . Dla wyjaśnienia odstępów eksperymentalnych warto-

ści od oszacowania Schmidta dla stanów jednocząstkowych, należy

uwzględnić szereg następujących poprawek:

1. Zmieszanie konfiguracji (efekty pierwszego rzędu opisujące

polaryzację rdzenia i efekty wyższego rzędu związane z kolek-

tywnymi wzbudzeniami rdzenia),

2. Efekty wymiany mezonowej»
3. Wpływ dwuclałowych oddziaływań spin - orbita L . л

4. Inne \ poprawka relatywistyczna, oddziaływanie ciężkich bozo-

nów ... ).

Z wymienionych poprawek tylko pierwsze dwie są istotne ze

względu na wielkość poprawki i waga ich zależy od struktury

rdzenia ( zob. np. 21). Poprawka pochodząca od polaryzacji

rdzenia ( polaryzacji spinowej) jest wynikiem oddziaływania

zewnętrznego nukleonu z nukleonami rdzenia, schematycznie prze-

dstawiona na rya.i. Przed włączeniem oddziaływania populacja P

stanów ©t (spiny nukleonów skierowane do góry), równa jest popula-

cji stanów (i fsplny nukleonów skierowane w dół). 1Г wyniku od-

działywania zewnętrznej cząstki a stanie j wzbudzona jest cząs-

tka rdzenia se stanu J. = 1« +"i/2 do stanu j, = ly - i/2.

Dokładne wyliczenie przyczynku do momentu magnetycznego O/ic

pochodzącego od polaryzacji rdzenia przeprowadzili Arima i

Horie C22J. Poprawka &/*Сп » *̂ з ^ s ^ powoduje przesunię-

cie wartości û z linii Schmidta do wewnątrz obszaru ograni-

czonego tymi liniamii. "C„ «= +i dla protonu i -1 dla neutronu,

a <s> jest średnią wartością spinu jądra zależną od potencja-

łu dwuclałowego oddziaływania. Poprawka wyższego rzędu u g

pochodzi od kolektywnych wzbudzeń rdzenia i jest proporcjonalna

do kwadratu amplitud wzbudzeń kolektywnych.
Efektywny operator momentu magnetycznego można zapisać w

następującej formie:



1/2

1/2

Rys.l. Schemat polaryzacji rdzenia przez zewnętrzny proton я

stanie J =. 1 + 1/2.

Człon (<Tg s

M e s o n + «Tg s

h l e h)s* może by<< zaniedbany, a oała

renormalizacja czynnika g 3 noże być w pierwszym przybliżeniu

uwzględniona vi £ju-c i zwykle używa się następującej formy na

/W

Jeżeli domieszkowe konfiguracje pochodzą od kolektywnych wzbu-

dzeń rdzenia to porawka na czynnik orbitalny wyrażona jest wzo-

rem C221;
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Wspomniane wyżej poprawki odgrywają różną rolę w całkowitym
operatorze /ietj. w zależności od struktury badanego stanu.
Przypadkowe znoszenie się tych przyczynków dls Jąder powłoki
s-d powoduje, ze efektywny operator wyrażony jest tylko przez
ł̂ UT3, ale пр^ dla jąder w okolicy *°Ca przyczynki te nie

znoszą się. Nagaaiza i Yaraazakl £23] przeprowadzili analizę
zmierzonych momentów magnetycznych dla całego układu okresowego.
Z analizy tej wynika, że parametry <f/'CT) zalezą od struktury
rdzenia. Ponadto polaryzacja rdzenia Jądra zależy od liczby
cząstek w niezamknlętej powłoce ze względu na występowanie tzw.
efehtu "blokowania". Badanie zmiany momentów magnetycznych
jąder w zależności od liczby nukleonów poza zamkniętą powłoką
dostarcza Informacji o mechanizmie polaryzacji rdzenia, efekt
ten będzie dyskutowany szerzej na przykładzie zmierzonego mo-
mentu magnetycznego stanu l"« 6 ł i jądrze 22

T 128 *

2.3. MOMENTY MAGNETYCZNE STANÓW BITOCZJJSTKOWYCH

Reguła addywności - momenty magnetyczne dla czystych
konfiguracji

Vf modelu powłokowym zakłada się, ze moment magnetyczny
konfiguracji dwucząstkowej jest sumą momentów magnetycznych
dwóch nukleonów /l^ 1 ja.2, zaniedbując oddziaływanie pomiędzy
niezamkniętymi powłokami

Korzystając z faktu, *e operator momentu magnetycznego jest
tensorem pierwszego rzędu 1 etosująo prosty rachunek tensorowy
C24] otraymuje sięs

U/u П

18



gdzie Ij i I 2 są krętarai całkowitymi nukleonom na powłoce J. i

j 0 > a I jeat wypadkowym krętem całkowitym układu. Korzystając

г relacji V.'ignera - Eckerta otrzymujemy związek pomiędzy momen-

tem magnetycznym,a zredukowanym elementem macierzowym

B /u И I > (8)

Korzystając z relacji (8) i wyliczając wartości współczynników

Sj otrzymuje się znane wyrażenie na addytywność momentów magne-

tycznych dla stanów dmicząstkowych

i/2fg1+g2)I

I + I

gdzie gi i gg są czynnikami nukleonów w stanie I 1 i Ig, Jeżeli

na powłoce j znajdują się ćvta podobne nukleony wówczas relacja

(9J przyjmuje szczególnie prostą postać*.

eii2) = g(j; (io>

1 nie zależy od I ( całkowitego krętu konfiguracji J )

Powstaje r.ięc pytanie, czy Istnieje efektywny moment ma-
gnetyczny ja = gj, związany z każdą orbitą modelu powłokowego,
który spełnia relację addytywności. Is.tnieje szereg, doświad-
czalnych wartości /W dla stanów dnucząstkowych gdzie można ba-
dać spełnienie relacji (9} lub (10). Dobrym przykładem jest
jądro Bi, dla którego zmierzono czynniki jądrowe g dla trzeon
stanów mułtipletu (TT h 9 , 2 i>g9y2)l. Z otrzymanych wartości

g
s
g

= 0
= 0
С м

.396 i

.302 *

0.044

0
0

. 0 9

.007 I s "
I f f

в 5
= 7
» 1

widaó, że dla dużych wartości I czynnik jądrowy g Jest stały.



zgodnie z relacją addytytntoścl, natomiast g dla stanu I = i"
Jest wyraźnie różny, czego należałoby oczekiwać z teorii zmie-
szania Konfiguracji 124}.

Jest jednak oczywiste, że relacja oddytynności (10) pomię-
dzy jednocząstkowymi i dwucząstkowymi stanami nie wymaga konie-
cznie "czystości11 konfiguracji modelu powłokowego. Jeżeli wspo-
mniane wcześniej poprawki mogą być uwzględnione iv efektywnym
momencie związanym z orbitą J, to relacja (9) lub (10) powinna
я przybliżeniu być spełniona. Oznacza to, że dla określonej
konfiguracji, można dobrse przewidywać momenty magnetyczne, Je-
żeli użyć wartości efektywne ozynników jądrowych. Z eksperymen-
talnych wartości czynników jądrowych dla etanu I r = 6+ w 4 Ca,
i" a i/2" w 4 1Ca i I* a 19/2" w Sc można otrzymać czynniki
efektywne, dla neutronu 1Г- ,„ 1 protonu if *.,., korzystając z
relacji addytywnośoi, oraz przyjmująo odpowiednie funkcje falowe
tych etanótł.

Na zakończenie warto wspomnieć, że и przypadku stanu o
konfiguracji diracząstkonej JŁ в 1^ + 1/2, Jg

 = łi ~ 1 / / 2

I ° JjL + Jg poprawka pochodząca od polaryzacji spinowej jest
pranie róirna zeru,co schematycznie przedstawiono na rys.2, Na
tej drodze została bezpośrednio wyznaczona poprawka 0 gj [10]'.

$&X(P) «0.11 * 0.02

• -0.01 i 0.01

Ponieważ <Sgj » ^g^BB(m + Ogj111511, nie można dokładnie powie-
dzieć jaki jest wkład do obu przyczynków. Ma podstawie teore-
tycznych rozważali opisanych w pracy CIO], oszacowano wielkość
odpowiednich przyczynków o g^t

CP) « -0.30 Ssj**** fpł » -0.20

^ m a _ 0 > 2 0 ^ g l

t o l e b (n) = 0 . 2 0

Aktualnie nie ma metody wyznaczania wyłącznie jednej z poprawek

20



Rys.2. Efekt polaryzacji rdzenia в przypadku równoległego
sprzężenia nukleonów stauu dwucząstkowego [101.
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2.4 МОМЕНТ MAGNETYCZNY JĄDRA w PRZYPADKU ZMIESZANIA KONFIGU-
RACJI

\1 dyskusji przeprowadzonej powyżej zakładano, te nukleon
(nukleonyi zewnętrzny Jest opisany funkcją falową prostego
modelu powłokowego, czyli stan tego nukleonu Jest opisany fun-
kcją I i> • W rzeczywistości funkcja falowa stanu Jest super-
pozycją różnych konfiguracji modelu powłokowego t może schema-
tycznie być zapisana dla jednego nukleonu niesparowanego w po-
staci:

n > - s; »! i jt> ui)

gdzie &i jest amplitudą funkcji falowej | j i>. Dla układu
dwóch nukleonów okupujących orbity j, 1 j., sprzężonych na
wypadkowy kret I funkcja falowa może być zapisana

| I > - ̂ .aj \ 3tit I > СИ a)

Korzystając z faktu, ze operator momentu magnetycznego takiego
układu jest sumą momentów wszystkich konfiguracji tworzą-
cych układ, stosując prosty rachunek tensorowy (wzór 7,8),
otrzymuje się wyrażenie na moment magnetyczny takiego stanu:

gdzie

^ 1 й/uJI

Porównanie wartości eksperymentalnych z obliczeniami pozwa-
la na sprawdzenie funkcji falowych. Zredukowane elementy macie-
rzowe w rów.(13) obliczamy korzystając z efektywnych momentów
magnetycznych nukleonów na orbicie Ĵ . Efektywne wartości

22



wylicza się z wyrażenia na efektywny operator, zdeflnowany rów.
(4), względnie określa się je jako doświadczalne wartości momen-
tów magnetycznych stanów jednocząstkonych sąsiednich jąder,

Potniary oddziaływań ht prowadzące do wyznaczenia tsomeatów
magnetycznych krótkotyciosryci: stanów wzbudzonych oraz porówna-
nie Rartośoi zmierzonych z oszacowaniami teoretycznymi 1 wycią-
gnięcie wniosków o strukturze badanych stanów zostaną omówione
w następnych rozdziałach.



3, EgSPEOTMEKTAUHS METODY ВАШН1А ODPZIAŁTfffAMIA
STRPKTORY (НРП KRÓIKOŻYCICCTCH STANÓff STZBUPZONYCH

Wszystkie metody wyznaczenia momentów magnetycznych
bazują na pomiarze w ie lkośc i oddziaływania momentu jądrowego
s polem magnetycznym. W połu magnetycznym H stan jądra o sp i-
n i e X rozszczepia s i ę na 21 + 1 poziomów zeemanowskicn. Całko-
wita energie rozszczepiania się 2/iH, a energia rozszczepiania
pomiędzy dwoma sąsiednimi podstanami rr ma się

Д Е - ^ j 5 « g/ijjH C14)

Mierząc wielkość rozszczepienia wyznaczamy iloczyn g.H
magneton jądrowy,w Jednostkach którego wyrażamy wielkość ja),
a znająo pole możemy otrzymać wartość czynnika jądrorcego g.
Często korzysta się ze znanej wartości g dla określenia warto-
ści efektywnego pola magnetycznego działającego na jądro.

Jak wspomniano we wstępie Istnieją zasadniczo dwie metody
pomiaru wielkości Д Е dla krdtkoźyeiowycn stanów wzbudzonych
* reakcjach jądrowych;

i „ Pomiar rozszczepienia zeemanowsklego в widmach aOssba-
uerowskicb, ograniczony do wąskiej liczby przypadków
i do obszaru czysów życia £ 1O"10 ̂ . T ^ iO~5)s /

lДЕ l

Pomiar częstości precesji Larmora O = ^ metodą
zaburzonych rozkładów kątowych dla czasów życia etanów
wzbudzonych w obszarze (10 ^'C^lO /s.

Jeżeli Jądro o spinie I znajdzie się w polu magnetycznym
to spin jądra będzie precesował wokół kierunku pola z częstoś-
cią to = -S&* SH •= -4.8 10 3 gH, gdzie wartość natężenia pola Я
wyrażona Jest w oerstedaeh, tak więc pomiar częstości Jest rów-
noważny z wyznaczaniem Д Б, Jądro o spinie X ustawionym w
określonym kierunku procesując w czasie t obróci się o kąt

6 a ca t
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Kąt © wyznacza się z obserwacji zmiany kierunku I po czasie t.
Istnieje szereg wariantów tej metody pomiaru ir zależności od
sposobu orientacji Jąder, czasu obserwacji i techniki wyznacze-
nia zmiany kierunku I.

3.i HOZKŁADY KĄTOWE PROMIENIOWANIA J" EMITOWANEGO ZE STANÓW

ZORIENTOWANYCH W PROCESIE HBAKCJI JĄDROWYCH

Formalizm matematyczny zaburzonych rozkładó» kątowych Jest
taki sam jak w przypadka zaburzonych korelacji kątowyoh, przed-
stawiony szeroko w szeregu opracowaniaoh podręcznikowych tpatrz
np. Frauenfelder[J2)\. Różnica я opisie polega na uwzględnienia
innego mechanizmu orientacji stanów I>1/2 wzbudzonych w reak-
cjach Jądrowych, W przypadku wzbudzenia kulombowskiego rozkład
katony emltona&ego promieniowania może być obliczony dokładnie
na podstawie teorii procesu wzbudzenia kulombowsklego С261.
W przypadku obsadzenia stanu wzbudzonego я cyniku reakcji Jądro-
wych tylko w szczególnych przypadkach пр. я reakcjach typu (p,f>
lub <о-1^) można przewidywać wartość anizotropii rozkładu kątowe-
go. W ogólnym przypadku konieczna jest znajomość mechanizmu
reakcji jądrowych w celu wyznaczenia stopnia orientacji wzbudzo-
nego jądra. Oznacza to, że pomiary rozkładów katovych nie po-
zwalają na ogół na jednoznaczne wyznaczenie spinów stanów pomię-
dzy którymi obserwuje aię przejście elektromagnetyczne.

W procesie reakcji Jądrowej typu А СаЪ} В jądro wzbudzone В
posiada na ogół pewną orientację, dzięki temu rozkład kątowy
enitowanego promieniowania J~ z tego Jądra będzie anizotropony.
Przyjmując kierunek wiązki jako oś kwantyzacji, rozkład kątowy
n-tego promieniowania gamma dla dowolnego przejścia w kaskadzie
pomiędzy stanami I n i I n + 1 dany jest wyrażeniea 127, 28]:

(15)



Zakładając, ze tylko dnie najniższe możliwe ssultipoloeośoi są
dozwolone a icb stosunek jest określony przez współczynnik zmie-
szania o , to współczynnik w wyrażeniu CIS) można zapisać w
następującej postaci:

U 6 )

Współczynniki Ujg opisujące zmianę populacji pod stanów w
wyniku nieobserwowanych przejść gamma określane są przez współ»
czynniki Racaba

I

n ft т т N — х д А д (> »\ |

ТО141« : М '

Współczynniki Fk są funkcją spinów staaów/pomiędzy którymi obser-
wujemy przejście gamma 1 miltipolowoćci tego przejścia, a nie
zalezą od orientacji początkowej stanu. Współczynniki te wyraża
się przez współczynniki Racaha, które są stsblicowane я szeregu
pracach np.C27, 28].

Stopień orientacji stanu o spinie I scharakteryzowany Jest
przez parametry populacji P^CI). Zwykle zamiast paraaetrv P^CI)
populację podstanów opisuje się przy pomocy tensora statystycz-
nego zdefiniowanego wyraiebiem:

C18)

Dla aiespolaryzowanego stanu I PC«) « P C -c*). Przyjmuje się
normalizację populacji równą i, tzn. ^PC*>« 1, czyli
0 ?& P(oC)̂ .l/2(l + §0.Q") . Sumowanie w równaniu 4 8 ) wykonuje
się dla c*->/0 . Współczynnik $^^*) * równanie (i8) wylicza
się z wyrażenia:
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_ _ _ _ _ - _ .= С 2 -

Tablice współczynników £^{1») są podane я pracach £27, 28Д.

Współczynniki A^ и równaniu ti5J wyrażone przez iloczyn

$ fcC1-) i pj£t nożna obliczyć znając orientację początkową Ją-

dra po reakcji i schemat przejść elektromagnetycznych określają-

cy wartość iloczynu U^.

V/ kilku przypadkach można Jednak oszacować wartości JU:

1. W procesie wzbudzenia kulcmbowskiego, w którym tylko

oddziaływanie elektromagnetyczne odgrywa rolę, współ-

czynniklA^ wylicza się Jak и przypadku korelacji f- p

z z uwzględnieniem współczynnika cząstkowego a^ i ieb

wartości stablicowane są w pracy [26]}.

2. W przypadku wychwytu cząstki o spinie I « O przez jądro

0 spinie I 4 = 0 jądro końcowe posiada spin I. > 1, gdzie

1 jest krętem «niesionym przez cząstkę. W tym przypadku

obsadzony jest tylko jeden podstan magnetyczny m f a O,

czyli Pffflj с OJ = 1.

3. WspółczynnikiAy można dość dobrze przetrldynać dla przejść

elektromagnetycznych dla jąder powstających w reakcjach

z ciężkimi jonami w procesie Jądra złożonego typu (Ш,хп),

yamazaki [29] obliczył wartości numeryczne współczynników

Аъ przyjmując statystyczny opis rozpadu Jądra złożonego.

Stopień orientacji początkowej jądra złożonego jest bardzo duży,

gdyż spiny jądra początkowego 1 cząstki.bombardującej są na ogół

małe w porównaniu ze średnią wartością krę tu jądra złożonego

(rzędu kilkudziesięciu Jednostek -fi). Stopień deorientaoji jądra

w wyniku rozpadu kaskadowego jest bardzo trudno wyliczyć dokład-

nie^ gdyż Jest on zależny od kanałów rozpadów prowadzących ćo

danego stanu. Można Jednak związać wartość współczynnika Л^

dla dowolnego przejścia w kaskadzie z wartością A^®* odpowiada-

jącą całkowitej orientacji jądra wyrażeniem:

A* UO)

27



gdzie Ы^ Jest współczynnikiem osłabienia orientacji jądra, określonym

przez stopień depolaryzacji, czyli przez stosunek tensorów

statystycznych dla częściowej orientacji i orientacji kompletnej

dla stanu I,

Parametry populacji są zależne od spinu 1 od procesu utwo-

rzenia stanu wzbudzonego 1 dlatego ogólnie nie można ich obli-

czyć. Zakłada się, że parametry Р л (_ Z) można przedstawić przez

funkcję rozkładu gaussowskiego, którego parametrem Jest półoze-

rokośi &

exp(-

«'= -I

& = O odpowiada przypadkowi pełnej orientacji (ex- (.1) = 1̂ ,

Na rys,3 pokazana jest zależność w . (I) Jako funkcja parame-

tru «Vi,

Ne rys,4 przedstawione są wartości eksperymentalne A 2 i A 4 dla

kilku przejść kwadrupolowych dla pasm rotacyjnych lub krcasi-

rotacyjnych.

V7artości eksperynentalne układają się w okolicy oblica^nej

krzywej. Parametry odpowiadające niskoenergetyeznyn przejściom

2 +—»»0 + wskazują na silniejsze osłabienie rozkładu kątowego.

Efekt ten prawdopodobnie związany jest z zaburzeniem rozkładu

kątowego przez oddziaływanie momentów Jądrowych z polami poza-

jądrowymi.
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ROZKŁAO GAUSSOWSKI

Rya.3. Zależność c* od parametru С/I С 29] (patrz tekst).
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ю- 31о

'Współzależność eksperymentalnych wartości A. i A 4 dlaRys.4.

rozkładów promień owania у typu E2 obserwowanych w reakcjach
С jon ciężki, xn). Linia ciągła obliczona przy założeniu
gaussowskiego rozkładu populacji pod stanów £30].
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3.2 ZABURZOHB ROZKŁADY KĄTOWE PROMIENIOWANIA GAMMA. W STATYCZ-

NYM POLU MAGNETYCZNYM - PAD

Istotna różnica metody PAD w stosunku do wszystkich innych

metod pomiarów oddziaływań hf Jest związana z odrzutem 1 proce-

sem hamowania wzbudzonych jąder, które wytwarzają duże Ilości

defektów radiacyjnych w okolicy swej końcowej pozycji. Wyko-

rzystanie metody PAD do pomiaru momentów magnetycznych wymaga

znajomości roli tych efektów. 17 tyra celu należy odpowiedzieć

na szereg pytań: w Jakich pozycjach znajduje się jądro po odrzu-

cie, jak wygląda Jego otoczenie, jaka Jest zależność czasowa

zaburzenia sieci krystalicznej i Jaki Jest ładunek końcowy jonu,

czy istnieje oddziaływanie miedzy atomami odrzutu a defektami

sieci. Innymi słowy należy oszacować nrpływ tych efektów na zmia-

nę orientacji początkowej stanu jądrowego.

Metoda PAD pomiaru czynnika jądrowego g polega na obserwa-

cji precesji Larmora, poprzez poaiar zaburzenia rozkładu kątowe-

go proporcjonalnego do iloczynu g Ht, gdzie H jest wartością

natężenia pola magnetycznego prostopadłego do płaszczyzny deteŁ-

cji, a t jest czasem oddziaływania. vr nieobecności pola magnety-

cznego zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego, działającego na

jądro w sieci ferromagnetycznej, istnieje kilka czynników które

mogą powodować atenuację rozkładu kątowego:

t. Jon odrzutu po reakcji Jądrowej traci w czasie ruchu

kilka elektronów wytwarzając silne pole nad subtelnej

struktury (~i do 10 MGaussów), które zmienia się na sku-

tek zderzeń atomowych, co prowadzi do efektów relaksa-

cyjnych zależnych od czasu. Grube oszneowanie czasu

relaksacji T R, wskazuje, że efekt ten jest na ogół zanie-

dbywalny [31] , Pomiędzy dwoma zderzeniami spin Jądra

wykona obrót o kąt <S© = « T c . ^ c ^
 1 0 " 1 5 * » P° n

zderzeniach średnia kwadratowa przesunięcia równa się

U t ^ ń l Efekt ten jest więc zanie<1by«alny dla czasów

spowalniania rzędu iO" 1 1 - 10" 1 3s. Może on odgrywać ro-

lę przy spowalnianiu w gazie.

2. Po zatrzymaniu się jonu w środowisku spowalniającym,

może nastąpić osłabienie rozkładu kątowego na skutek
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relaksacji paramagnetycznej i statycznej lub dynamicznej
relaksacji kwadrupolowej.

Relaksacja paramagnetyczna odgrywa rolę Jeżeli jądro implan-
toirane Jest do Izolatora, w tym przypadku atom po straceniu kilku
elektronów wytwarza pole nadsubtexnej struktury w miejscu Jądra.

Statyczna relaksacja kwadrupolowa występuje, jeżeli jądro
iaplantowane Jest do sieci krystalicznej posiadającej silny gra-
dient pola elektrycznego (sieci niekublczne).

Dynamiczna relaksacja kwadrupolowa, czyli relaksacja spin-
sieć jest wynikłem wibracji sieci. Defekty radiacyjne mogą rów-
nież wpływać na ten fakt. Czas relaksacji spin-sieć Jest na ogół
n granicach msek do sek.

Wspomniane efekty zalezą więc od wyboru struktury tarczy i
ewentualnie materiału do którego implantorrane są jądra odrzutu.
Efekty relaksacyjne są najmniejsze w środowisku ciekłym (czasy
relaksacji rzędu kilku ms). W przypadku tarcz stałych lub pod-
kładek najkorzystniej Jest stosować materiały metaliczne o struk-
turze kubicznej.

Wspomniane wyżej efekty wpływają w różnym stopniu na dokła-
dność wyznaczania czynnika jądrowego w zależności od stosowanego
wariantu metody PAD. Zasadniczo istnieją dna warianty tej metody:

1. Metoda różniczkowa zaburzonych rozkładów kątowych DPAD,
2. Metoda całkowa zaburzonych rozkładów kątowych IPAD.
Metoda DPAD stosuje się, jeżeli czas życia stanu wzbudzo-

nego Jest dłuższy aniżeli czas rozdzielczy układu koincydencyj-
nego. Metoda ta wymaga pulsowanej wiązki cząstek bombardujących
i odpowiednio sianego pola zaburzającego w przypadku krótkich
czasósr życia ( kilka ns ) . Metoda IPAD Jest stosowana я przypad-
ku czasów życia krótszych od ozasu rozdzielczego.

Funkcja niezaburzonego rozkładu kątowego opisana rów. (15), -
w przypadku działania pola zaburzającego przyjmie postać:

Współozynnlkl atenuacjl <Ł.(t) ojłsują zależność czasową zaburze-
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nia rozkładu kątowego, porma GjjCO zależy od rodzaju oddziaływa-
nia Ы.

W przypadku oddziaływania magnetycznego » polu prostopadłym
do płaszczyzny detekcji, różniczkowy rozkład kątowy można zapi-
sać n prostej postaci*.

w (9t,H) = ' S I \ cos k(.© - co t) (22)

Współczynniki b k są związane ze współczynnikami A^ rów, Q15)i
poprzez transformację wielomianów Legnedre'a na funkcje cosinus.
Czynnik jądrowy g oblicza się z eksperymentalnie wyznaczonej czę
stości u . V7 metodzie tej nie wymagana Jest znajomość wartości
współczynników b. , ani czasu życia badanego stanu wzbudzonego.

Całkowa funkcja rozkładu kątowego dla czystego statycznego
oddziaływania magnetycznego ma postać:

K y c o s k ( e - A e j (23)

gd'iie kąt precesji Дду, jest związany z częstością precesji («3

tg к

W nieobecności Innych oddziaływań obserwowana wartość 46^ pozwa-
la na Jednoznaczne wyznaczenie częstości precesji Lanaora « ,
jeżeli znana jest wartość czasu życia tT stanu «zbudzonego.
VI przypadku istnienia czasowo zależnego oddziaływania kwadrupo-
lowego scharakteryzowanego przez całkowy współczynnik osłabie-
nia G^ otrzymije się następujący związek pomiędzy przesunięciem,
a wartością U
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W przypadku Jednoczesnego statyoznego oddziaływania magnetycznego
i kwadrupolowego analiza zaburzonych rozkładów kątowych jest
bardzo skomplikowana C12J, i metoda IPAD w tym przypadku nie by-
ła dotąd stosowana do wyznaczania czynnika Jądrowego g.

3,3 EFEKTYWNE POLE MAGNETYCZNE DZIAŁAJĄCE NA JĄDRO

Dla wyznaczenia jądrowych momentów magnetycznych z pomia-
rów oddziaływań hf należy znać, t oprócz dyskutowanych innych
możliwych zaburzeń) dokładną wartość pola magnetycznego działa-
jącego na Jądro. Efektywne pole magnetyczne H e fj działające na
jądro na ogół różni się od zewnętrznego pola magnetycznego
Hext z e w z S 1 ? d u n a obecność elektronów powłoki atomowej.

V.' przypadku tarczy lub stopera z materiału niemagnetycznego
należy uwzględnić dwa typy poprawek:

i . Dla atomów diamagnetycznych efektywne pole H e f f jest
mniejsze od H e t. Diamagnetyczny czynnik ekranowania
<r ж 2.75 x 10~* z 4 / 3

2. Dla atomów i jonów paramagnetycznych efektywne pole H
w miejscu jądra jest różne od wartości H *, dzięki udzia-
łowi pól magnetycznych orbit elektronowych, które są
zorientowane w zewnętrznym polu magnetycznym.
Te poprawki są w większości przypadków zaniedbywalne
z wyjątkiem pierwiastków, ziem rzadkich i transuranow-
ców [13].

Bardziej skomplikowana Jest sytuacja w przypadku lraplanta—
cji atomów domieszkowych do sieci ferromagnetycznych,wartość pola
efektywnego Jest sumą wektorową trzech składników pola zewnę-
trznego Hext,wewnątrznego H l n t i przejściowego H t:

H e « " Hext + Hint + Ht

Eksperymentalnie stwierdzono, że istnieje silne pole magne-
tyczne H J n t działające na jądra atomów będących domieszkami w
materiale ferromagnetycznym 132]. Jednakże podstawowe zagadnie-



nia mechanizmu powstawania tych pól nie zostały całkowicie roz-
wiązane 1 ciągle pozostają przedmiotem badań. Brak jest jedno-
litej Interpretacji Istniejących danych eksperymentalnych.
Systematyka obserwowanych pól, wskazuje na silną zależność
IL_+ od liczby atomowej atomów domieszki. Wewnętrzne pole magne-
tyczne pochodzi od oddziaływania momentu magnetycznego jądra z
prądem poruszających się na orbitach elektronów, oraz z momenta»
mi magnetycznymi związanymi ze spinami elektronów znajdującymi
się na zewnątrz jak i w objętości Jądra, czyli

Hint - HL + Hs • Hc

gdzie H, jest przyczynkiem do pola pochodzącym od ruchu orbital-
nego elektronów, H g jest przyczynkiem spinowym elektronów znajdu-
jących się na zewnątrz Jądra, a H c Jest przyczynkiem oddziaływania
kontaktowego Fermiego momentu jądra z gęstością spinową elek-
tronów w objętości Jądra,

Przyczynek H, odgrywa dominującą rolę dla domieszek ziem
rzadkich, w pozostałych przypadkach Jest mały lub zaniedbywalny.
Pole H g na domieszkowych atomach w matrycach Fe, Co i Ni kubi-
eznych lnb heksagonalnych ściśle upakowanych jest zaniedbywalne '•
lub równe zeru. Pole H c stanowi podstawowy przyczynek do H l n t.
Pole to pochodzi od polaryzacji elektronów s atomu. Pojawienie
się tej polaryzacji może być wynikiem oddziaływania wymiennego
spinów elektronów s ze spinem niezapełnionej powłoki elektrono-
wej 3d atomów matrycy.

Pole przejściowe H* działa na jądro tylko w czasie ruchu
jonu odrzutu i generowane jest przez rozpraszanie spolaryzowa-
nych elektronów ferromagnetyka na poruszającym się Jonie [32].
Wartość tego pola zależy od średniej liczby spolaryzowanych
elektronów i od liczby atomowej Z Jonu. WartościHt przewidy-
wane przez teorię Lłndharda - Winthera [331 są około dwukrotnie *
większe od wartości doświadczalnych. Można jednak dopasować
parametry modelu aby otrzymać dobrą zgodność wyników doświad-
czalnych i teoretycznych [34]. Porównanie obliczonej zależności



wielkości precesji w polu H t od Z z wartościami doświadczalnymi
przedstawiona Jest na rys.5. Duża wartość pola H t pozwala na

100

2 10 20 30 40 50 60 70 80

nys.5, Eksperymentalne i teoretyczne zredukowane przesunięcia
rozkładów kątowych w polu przejściowym w żelazie; • wartości
doświadczalne, - teoria [34],

wykorzystanie tego pola do pomiaru czynników jądrowych g stanów
o ozasacb życia rzędu kilku ps. W przypadku czasów życia sta-
nów wzbudzonych dłuższych od kilku ps oddziaływania pola Ł_*
z momentem magnetycznym jądra daje większy efekt rotacji rozkła-
du kątowego, który może zostać wykorzystany do wyznaczenia czyn-
nika jądrowego g stanów jądrowych o czasach życia dłuższych od
kilku ps, po uwzględnieniu wpływu pola H t.



4. ODDZIAŁYWANIE HF LEKKICH JĄDER IMPLANTOffANYCH DO FERROMAONE-

ff ТОГДГО ODRZUTU PO REAKCJI JĄDROWEJ

Do tej pory duże zastosowanie) posiadała metoda ШРАС

(zaburzonych korelacji kierunkowych Jąder implantowanych) do

badania oddziaływania bt stanów wzbudzonych w procesie wzbudze-

nia kulombowskiego przy użycia ciężkich jonów. Momenty magne-

tyczne jąder odrzutu implantowanycb do sieci ferromagnetycznych

oddziaływają, z silnymi polami wewnętrznymi, a miarą wielkości

tego oddziaływania jest zaburzenie korelacji pomiędzy promienio-

waniem emitowanym ze stanu wzbudzonego,a cząstką rozproszoną

pod kątem 180°.

\T wyniku reakcji Jądrowych jądra mogą być implantowane do

nateriałów ferromagnetycznych, co pozwala na zastosowanie metody

IMPAD do obserwacji oddziaływania hf 1 wyznaczania momentów ma-

gnetycznych.

Dotychczas tylko w nielicznych przypadkach zastosowano meto-

dę IMPAD dla badania stanów wzbudzonych w reakcjach z lekkimi

cząstkami [35 - 38].

Metoda IMPAD została zastosowana do badania oddziaływaj hf

jąder lekkich o A «40, powstających w reakcjach jądrowych z

ciężkimi jonami i implantowanych do żelaza Г39], kobaltu i ni-

klu. Interpretacja wyników doświadczalnych wymaga przynajmniej

szacunkowej znajomości pozycji zajętych przez iraplantowane atomy,

jak również wpływu efektóiy radiacyjnych na strukturę magnetyczną

ferroraagnetyka. Najczęściej przyjmowało się jakąś średnią war-

tość pola efektywnego działającego na Jądra, wznaczoną z wiel-

kości obserwowanego oddziaływania bf dla stanu o znanej reartoś-

ci czynnika Jądrowego g. Interpretacja otrzymanych w tej pracy

wyników, sugeruje, że takie podejście nie zawsze Jest słuszne.

4.1 WARUNKI EKSPERYMENTAUJE

Pomiary zostały wykonane przy użyciu wiązki ciężkich jonów

przyśpieszanych na akceleratorze typu tandem Emperor w Ośrodku
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Bad6..i Jądrowych (Centre de Recherches Nuclćaires } w Strasbourgu,
W pomiarach użyto wiązek jonów Tł 1 1 60 o energiach od 30»40MeV.
Ze względu na dopuszczalne obciążenie stosowanego systemu pomiaro-
wego 1 zmniejszenie wpływu efektów wywołanych uszkodzeniami ra-
diacyjnymi prąd na tarczy ograniczony był do około 15-20 пЛ.

27 28 2
Si o gubości około 200 /ig/cm

y
27

Tarcze Al,
folie 20 mg/cm żelaza, kobaltu 1 niklu.

8 2
Si o gubości około 200 /ig/cm napylone były na

4.2 1 Ш Ш 1 BADANIA ODDZIAŁYWANIA nf JĄDER IMPLANTOWANYCH DO
ŻELAZA

W tabeli I zebrane są parametry badanych standw jądrowych

1 reakcje jądrowe użyte do wzbudzenia tycb stenćw. Podkładki

TABELA I

Zestawienie badanych jąder 1 reakcje użyte do Ich wzbudzenia

Ją-
dro

3 7 Ar
3 9 K

4 0 К

4 1 К
4 1 С а

EjkeV]

1611

2814

2543

1294

3830

E,Uev]

1611

2814

1651

1294

4 6 0

I *

7/2"

7/2"

1*

7/2"

15/2*

TW

6.3 (2)

72(7) ps

1,5 (3)

10.4 {Z)

4.4 (5)

Reakcje

2 8 S i +
 1 4N

2 8 S i +
 1 4N

2 8 S i +
 1 4N

27AJ +
 1 6 0

2 7 A1 +
 1 6 0

tarcz były namagnesowane przez zewnętrzne pole magnetyczne o
natężeniu 1.3 kOe wytwarzane przez mał, elektromagnes umiesz-
czony wewnątrz komory tarczowej. Mierzono rozkłady kątowe dla



dwóch kierunków pola zewnętrznego (góra, йог). Kierunek pola

zmieniano co 1 min. Promieniowanie Г rejestrowano przy utyciu

detektora Ge(Li) o objętości 70 co Uub 56 cm 3) o zdolności

rozdzielczej 3 keV dla linii i.33 MeV. Rozkład kątowy mierzono

dla kątów -40°, -30°, 0°, 30°, 45°, 60°, 90° i 120° w płaszczy-

źnie reakcji. Drogi nieruchomy detektor Gefi.i) umieszczony

pod kątem 90° służył Jako monitor, ^idma z obu detektorów re-

jestrowane były w pamięci komputera. Natężenia analizowanych

linii były obliczane przy pomocy programu GADSFIT, który pozwa-

lał dopasować, do widma eksperymentalnego funkcję teoretyczną,

złożoną z rozkładu gaussowskiego i wielomianu trzeciego stopnia.

Przykłady otrzymanych rotacji rozkładów kątowych pokazane są na

rys.6.

4.3 ANALIZA I DYSKUSJA WYNIKÓW

Eksperymentalne rozkłady kątowe były analizowane korzysta-

jąc z wyrażenia i 23/ na całkowy rozkład kąto*y( w którjra zastą-

piono współczynnik t>2/ •/ i + (2 ŁJ*O przez Ъ^. W analizie roz-

kładów stwierdzono, że we wszystkich badanych przypadkach współ-

czynniki b^ są bardzo nałe w porównaniu z wartośelaai bg 1 »

dalszej dyskusji zostały zaniedbane.

Obliczone oraz otrzymane z analizy rozkładów kątowych pa-

rametry opisujące oddziaływanie hf w żelazie w badanych Jądrach

przedstawione są w tabeli II.

Eksperymentalne wartości iw^'o^g porównane są z wartościa-

mi ore obliczonymi С wzór (.24)) ze znanych czynników Jądrowych g,

czasów życia i efektywnych pól działających na Jądro (wzór < 26)}.

tfartości efektywnych pół wewnętrznych H l n t wzięto z pracy [32].

Wartość H 4 t dla argonu w żelazie została oszacowana z wartości

pola w niklu, zakładając, że stosunek pól я żelazie i niklu okreś-

lony Jest przez stosunek lokalnych oonentów nagnetycznych tych

matryc. Wszystkie eksperymentalne wartości t'-o"CJobs są dużo

mniejsze aniżeli wartości przewidywane. Szczególnie interesują-

cy Jest przypadek 4±K i 4 0 K , wartości c«oc) o b s dla tych izotopów
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Rys,6. Przykłady zmierzonych rozkładów kątowych promieniowaniaj
dla ją^ r implantonanycb do żelaza: *1Ca, stan / 2

+» 3830 keV;
4 (^, sta» 1*, 2543 keV; i 41K, stan T/2"»

 ł 2 9 * keV. Linie cią-
głe są wynikiem dopasowania metodą najtaniejszych kwadratów fun-
kcji rozkładu kątowego W ( в ,Н) do punktów eksperymentalnych»

ko



Tabela II

Obserwowane 1 obliczono parametry opisujące badane oddziaływania hf

3 7 АГ

3 9 K

40K

41K

4 1 Ca

1611
7/2"

2814
7/2"

2543
7*

1294
7/2"

3830
15/2+

- 0 .

1 .

0 .

i .

0 .

g

377(10)

5(3)

57 10a

29(3)

28(4?

H int
tkOe]

1020

-150119)

-150 U 9)

- 1 5 0 ^ >

-100 (9)

xlO"3

12000

78 (18)
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Л z ref, 47

b z ref. 67

o wartości średnie wyliczone z ref. 51



ЗА prawie równe, podczas gdy stosunek wartości obliczonych rów-
na się 18. Efekt ten można wyjaśnić jeżeli założyć, ze na jądra
iniplantowane działają przynajmniej dwa różne pola. W takim przy-
padku założenie modelu dwóch pól B.^ + H 2 t^t',gbs można wyra-
zić jako funkcję dnócb wartośoi częstości Larmora «J1 i co
odpowiadających polu H, i H,,

il-t) [1+
o b s • (l-f)C

(27\

edzie f Jest frakcją implantowanych Jonów 60 pozycji,w których
działa na Jądra pole Ł .

Stwierdzono w przypadku ^ i л, że istnieje Jedyne roz-
wiązanie na wartość f równ. 127), jeżeli jedna 2 wartości H
jest pranie równa zero. W dalszej dyskusji przyjęto я-ięc model
"H + 0 " , co prowadzi do prostszej postaci równania {21)1

_- 128}
) 2«

o b s i + (1 - f) (2

Parametr t określa teraz frakcję jąder, na którą działa pełne
wewnętrzne pole H, a powstała część nie czuje żadnego pola.
Na rys. 7 pokazano zależność («Jt)ot)S °d to-c dla różnych warto-
ści f. Ponieważ współczynnik b^ zależy od сот , można więc
ze stosunku ъ1/Ь„, tzn. stosunku zaburzonego 1 nie zaburzonego
współczynnika rozkładu, który jest dany wyrażeniem*.

) - ( 1 - f J 2

 + -1 j (2-f) U9)
b 2 ' i + (2 wt)

k2



•ол

«0-1
о

0-01

0-001

Rys.7. Zależność ( w^ o l } S względem cor , dla różnych wartości
parametru f, obliczona na podstawie rów. (28)



obliczyć niezależnie wartość f.
Obliczona frakcja t z relacji pomiędzy (coTJob8 a <цт (nzór (28]j
Jak 1 powyższego stosunku podana jest w tabeli II 1 na rys»8,

100

< 60

20

i

ł
3 7Ar 3 9 K 4 0 K

f i ł

41
Ca

Rys.8. Otsperynentalne wartości frakcji t wyznaczone z obser-
wowanych wielkości (о»%)0].в (punkty) oraz z otrzymanych wartoś-
ci wsrdłczynnłhów bg (trójkąty).



Na ogół wartości t wyznaczone оЪотн sposobami są w dobrej zgodno-

ści, a większą dokładność otrzymuje się z przesunięcia rozkładu

kątowego aniżeli z atenuaoji Jego amplitudy. Niezgodność w przy-
TT

padku Ar noże pochodzić z faktu, że rzeczywiste pole działają-

ce na jądra argonu w żelazie jest niższe aniżeli założona wartość

1020 itOe» Zgodność otrzymałoby się jeżeli przyjąć pole rzędu
+7 41

300 kOe. Wyznaczona w tyra eksperymencie wielkość f=65_9 dla Ca,

jest nieco większa od wartości fs50%, otrzymanej w eksperymencie

kanallkowania channelingu (Informacja podana w ref. С38]).

Dla dwóch izotopów potasu К i TC otrzymano nieoczekiwa-

nie dwie różne wartości f, pomimo że warunki implantacji były

podobne w obu przypadkach. ó'iększa wartość S związana jest z

izotopem o dłuższym czasie życia stanu wzbudzonego. Na podsta-

wie tego taktu można przypuszczać, że pozycja implantowanych jo-

nów zmienia się w czasie życia stanu wzbudzonego, tzn, w czasie

mniejszym aniżeli 10 ns, który odpowiada czasowi życia K.

i7 ciągu czasu życia stanu wzbudzonego К 1 = 1,5 us mniejsza

liczba jąder może zdążyć zająć pozycje w których czuje działa-

nie maksymalnego pola.

Wynik na wartość t otrzymany dla К nie może być użyty do

sprawdzenia tej hipotezy ze względu na dużą wartość błędu sta-

tystycznego, a także ze względu na udział kaskad promieniowaniaj-

z wyżej leżących stanów, mających czasy życia tego samego rzędu

co badany stan 2814 keV [40].

Zakładając, że migracje atomów z pozycji -я której H i n t = 0

do pozycji, w której H^ t ma wartość maksymalną jest odpowiedzial-

na za obserwowaną różnicę w czynniku f w izotopach potasu i

przyjmując eksponencjalny charakter migracji, scharakteryzowany

przez czas migracji *c ш można otrzymać następujące wyrażenie

na <<-i*LD_ * modelu "H + 0
я:

2 -O u

 2)[l+(2 сот)2] /п+(2

1*5



gdzie * 0 oznacza początkową liczbę a tonów loplantowanych w pozy-
cji w której H l o t « 0, tak że f = 1- (i-f0)e"

t/'r m,

Jądra Izotopu potasu К wytwarzano w reakcji
Si ( T^2p) Ti. Ostatnio w pomiarach koincydencyjnych stwier-

dzono w kanale reakcji 31^ ri,pn)40Ca występowanie przejścia
w 4 0Ca ze stanu 6* — • 4 + o energii 1651 keV [41,42], a więc o
tej samej energii co badane przejście w К, а udział tego przej-
ścia oszacowano ш 3 - Ь%.

Uwzględniając proponowany schemat rozpadu 4 0Ca [41,42], Z'i
udział przejścia 1651 keV, nie dający wkładu do rotacji rozkła-
du kątowego, będzie nieznacznie zwiększał wartość f, co nie
zmienia jednak sugestii o migracji inplantowanych jąder.

Analiza wyrażenia (30) dla izotopów potasu wskazuje, że
początkowa liczba atomów Implantowanych do pozycji &._+ = 0
jest rzędu kilku procent. Wynik ten Jest zaskakujący ze względu
na szerokie zastosowanie metody 1МРЛС po wzbudzeniu kulombowskia
do wyznaczania ot . W przypadku reakcji Jądrowych badane sta-
ny mogą być obsadzane przez szereg wysokoeneregtycznyoh przejść
gamma. Jeżeli czas zasilania rozważanego stanu Jest dłuższy od
czasu spowalniania Jądra odrzutu, wówczas odrzut spowodowany
emisją wysokoenergetycznych przejść może mieć wpływ na końcową
lokalizację implantowanych atomów do sieci ferromagnetycznej.

4.4 ODDZIAŁYWANIE hf J^DER RIPLANTOWANYCH DO NIKLU I KOBALTU

'.V świetle otrzymanych wyników pomiarów oddziaływania Ъ1
iąiier inplantowanych do żelaza, powstaje pytanie czy zaobserwo-
wane efekty związane z lokalizacją inplantowanych atomów i ich
nigracją występują również przy implantacji do innych sieci
ferromagnetycznych. W analogicznych warunkach eksperymental-
nych, jak stosowanych w pomiarach oddziaływania hf я żelazie,
przeprowadzono serię pomiarów zaburzonych rozkładów kątowych
dla jąder implantowanych do kobaltu i niklu. W tabeli 3 przed-
stawiono porównanie zmierzonych wielkości t^t^gi * wyznaczone
wartości f, dla badanych jąder dla trzech sieci ferromagnetycznych.



Tabela III

Doświadczalne wartości lw"^,bs 1 obliczone z nich wielkości t
dla trzech badanych ferromagnetykón

Ją-
dro

37АГ

3 9 E

4 0 K

4 1K

4 1 Ca

С LkeV
I f f
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7/2"
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7/2-

2543
7 +

1293
7/2"

3830
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e

-0,377 CIO)
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/
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Fe
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Co

Fe
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496(87)
37(25)

26 (10)

44 (14)
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47 (.14)

877 1195)
230 (49)

253(48)
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ftft]

96±4

3 1-17

3 4-17

17i5
100

..+6
6 6 - i 2
95±5

/

65 + I

> 75
56 ±6

Pomiary oddziaływania hf Jąder implantowanych do kobaltu
zostały analizowane tylko w przypadku reakcji Al -к О, dla
innych badanych jąder H l n t w kobalcie nie Jest znana. Badanie
procesu implantaeji i efektów radiacyjnych przy pomocy metody
IUPAD,jąder implantowanych do kobaltu, wymaga wyznaczenia pól



iveimetrznych Innymi metodami np. TDIMPAD (-metoda różniczkowa).
W przypadku 3 7Ar Implantowanego do żelaza i niklu,wartość

Г różni się o czynnik 3. Z drugiej strony wartość t otrzymana
dla niklu Jest w dobrej zgodności z wartością «-• 30^ otrzymaną
metodą różniczkową w pracy £43], w której Ar był wytworzony
w reakccji ^(d, <*) 7Ar, Wynika stąd, że pozycja atomu Ar i
jego otoczenia nie zależy od energii impIantacji i od efektów
radiacyjnych wywołanych przez cząstki bombardujące, Z tego
faktu można wyciągnąć następujące wnioski: 1) udział przejścia
1651 keV pomiędzy stanami 6+-» 4* w Ca, w granicach błędu po-
miarowego 5%, nie wpływa na obserwowane przesunięcie rozkładu
kątowego przejścia 1651 keV w К, со potwierdza poprawność
interpretacji wyników lmplantacjl do żelaza. 2) istnieje silna
zależność lokalizacji implantoivanyeh atomów w maksymalnym polu
H4 . i efektów migracji od rodzaju matrycy. Zjawisko to pratv-
dopodobnle wiąże się z powstawaniem 1 ewolucją efektów radiacyj-
nych w kubicznych sieciach typu boc (żelazo) 1 fcc (.nikiel).

Należy zwrócić uwagę, że większość istniejących metod ba-
dania oddziaływania hf jak np. ME - efekt MOssbauera, NO-orien-
tacja Jądrowa, PAC - ze źródłami promieniotwórczymi stosowana
jest w warunkach, w których na ogół może nastąpić "annealing" z
uwagi na długi przeciąg czasu między pomiarem a momentem lmplanta-
cjl. Oznacza to, że atomy lmplantowane do różnych miejsc w aieci,
mogą dzięki migracji zmienić lokalizację początkową oraz otocze-
nie atomu implantowanego może uleo zmianie. W przypadku metody
IMPAD czas obserwacji zdefiniowany jest przez czas życia stanu
wzbudzanego Implantowanego atomu. Oznaoza to, że sposób obserwa-
cji może wpływać na mierzone efekty oddziaływań magnetycznych
Jąder lmplantonanych. Na rys.9 schemtycznie przedstawiono zwią-
zek pomiędzy różnymi technikami obserwacji oddziaływania hf a • ...
defektami radiacyjnymi i Ich wygrzewaniem. Pokazana Jest zależ-
ność czasowa trzech głównych procesów występujących po lmplan-
tacjl do sieci krystalicznej: migracji dziur, migracji atomów
między węzłowych i anibllacji par Frenkla w funkcji temperatury
oraz czas obserwacji t oddziaływania hf upływający od momentu
implantacji.



log(Wsec) i log(tc/sec)
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Rys.9. Prsedziaiy czasowe stosowalności różnjrcb technik pomia-
ru oddziaływań hf i zależności średniego ozaau przeskoku. T o , od
temperatury próbki, z uwzględnieniem trzecb procesów zmian ter-
micznych zachodzących w żelazie związanymi z defektami radiacyj-
nymi [44].



Jeżeli temperatura tarczy, <Jo której następuje iraplantacja

będzie wzrastać, różne procesy charakteryzowane przez odpowied-

nią energię aktyiracji U będą się nsilać. Г przybliżeniu pierw-

szego rzędu, częstość przeskoku charakterystyczna dla , danego

procesu >> в \>oexp(-U/kT), a średni czas między przeskokami

Proste przedstawione na rys.9, przedstawiają zależność *C (т)
dla trzech procesów w żelazie: anihilacji bliskich par Frenkla
(U = 0.1 ieV), raigracji atomów międzywęzłowych {V = 0.3 eV) i
nigracji dziur (O = O.i eV)t dla *C O = 10"

13s C44].

Linio przedstawione na rys.9 mają następujące znaczenie:
jeżeli dla danej tenperatury tarczy czas ponia.ru oddziaływania
l:f dla którejś z metod leży powyżej danej linii, to proces,
który ta linia opisuje nastąpił przed rozpoczęciem pomiaru i na
wynik pomiaru dany efekt nie ma wpływu. Jeżeli temperatura jest

tak niska, że średni czas *T"0 jest dużo dłuższy niż.czas po-
niaru t, również nie obserwuje się w eksperymencie żadnych
zmian czasowych, V.' obu przypadkach oddziaływanie jest statycz-
ne. Z rys. widać, że zakres tenperatur w których można obser-
wować odpowiednie procesy zależy od stosowanej metody pomiaru.

Jeżeli średni czas T7 C przeskoku jest dużo dłuższy niż
okres precesji Larmora T w średnim polu - hfs wówczas oddziały-
wanie noże Ъус traktowane jako statyczne, tzn. średnia czasowa
poniaru daje taki sam wynik co średnia po wszystkich wartościach
pól, z których każde odpowiada jakiejś konfiguracji defektów.
Jeżeli jednak t <~~ T , wówczas należy uwzględnić efekty relak-
sacyjne, które mogą komplikować analizę otrzymanych wyników.
Z rys.9 widać, że w temperaturze pokojowej dla procesów anihi-
lacji par i migracji atomów między węzłowych *T C jest porówny-
walny z czasem pomiaru w eksperymentach wzbudzenia kulombowskie-
RO i rekacji jądrowych.

Zaobserwowany efekt migracji w przypadku izotopów potasu
implantowanych do żelaza jest prawdopodobnie związany z opisa-
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nymi wyżej procesami. Różnica pomiędzy implantaej^ do żelaza i

niklu może by<5 wyrażona różną zależnością tenperaturową ruchli-

wości atomótr międzywęzłowych t w której ntoray między węzłowe są

ruchliwe dla niklu i Ula żelaza t45],

TV'yniki niniejszej pracy wskazują, że poprawna analiza da-

nych otrzymanych metodą IMPAD może być obecnie przeprowadzona

jedynie dla małych wartości «ot. Dla ut?0,2 analiza ekspery-

mentalnych wyników jest niejednoznaczna, nawet Jeżeli frakcja

f jest znana. Istnienie zależności czasowej wartości f w obsza-

rze nan o sekund o i? уш, ogranicza możliwości wyznaczania stosunku

czynników g dla dwóch stanów jąder tego samego pierwiastka,

Jeżeli ich czasy życia są różne. Drugą interesującą konkluzją

tej pracy jest stwierdzenie możliwości badania procesów związać

nych z zachowaniem się defektów radiacyjnych metodą IMPAD.

Planowane są dalsze eksperymenty w niskich temperaturach

oraz zastosowanie metody różniczkowej Л1МРЛС , w celu badania

procsów migracji i związków pomiędzy defektami radiacyjnymi a

polem nadsubtelnej struktury.



5. WY2N.\CZ.VN'IE MOMENTÓ'" MAGNETYCZHYCH STANÓff TOBODZOKYCH V!
JARACH 36Cł. 40K. 50Ti

Badane stany wzbudzone w jądrach 3 6C1 Iй = 5", 4 0K IRa 7 +

i Ti I*" « 6 + w zerowym przybliżeniu można scharakteryzować
jako stany należące do konfiguracji d" <2 f7y2 . Można oczekiwać,

óże nrysokospinone stany sv okolicy podwójnie zamkniętych powłok
będą miały względnie prostą, dmicząstkoną strukturę i te momenty
magnetyczne tych stanów powinny spełniać relacje addytywności
( rozdz.2).

Celem tej pracy było wyznaczenie czynników jądrowych g i
porównanie zmierzonych nartości z oszacowanymi teoretycznymi,
obliczonymi zarówno dla .jednocząstkowych jak 1 efektywnych mo-
mentów magnetycznych nukleonów na odpowiednich powłokach, zakła-
dając różne funkcje falowe opisujące te stany.

5.1 ilETODA Р0ША1ГО

Na podstawie otrzymanych wniosków z badania oddziaływania
hf jąder implantowanych do ferrooagnetyków (rozdz.4^, w przepro-
wa jonych pomiarach czynników jądrowych g zastosowano metodę
zaburzonych rozkładów kątowych lIPAD) w zewnętrznym polu mag-
netycznym. Tylko w przypadku K, uwzględniono w obliczeniu
czynnika jądrowego g, również wyniki uzyskane metodą ZMPAD po
implantacji do niklu.

Zastosowanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego H
około 12 kOe , prostopadłego do płaszczyzny reakcji, powoduje
odchylenie kierunku wiązki, wywołując w ten sposób przesunięcie
rozkładu kątowego nakładające się na rotację związaną z oddzia-
ływaniem momentu magnetycznego jądra z polem E.

Mierzono rozkłady kątowe dla dwóch kierunków pola zewnętrzne-
go (góra, dół) zmienianych co minutę. Rozkłady kątowe mierzono
i analizowano w podobny sposób jak w przypadka pomiarów oddzia-
ływań hf (rozdz.4). Dla uwzględnienie efektu odchylenia kierun-



ku wiązki o kąt 0»do szoru (23) opisującego zaburzony rozkład
kątowy wprowadzono kąt %f obliczony dla zmierzonego rozkładu
pola nagnetycznego i rozkłady Kątowe analizowano używając
wyrażenia:

cos kt e+ ©„ + i tg

gdzie bfe = .. ч t oraz Ш"С były swcjodnymi parametrani
Vi + ( kwtf

dopasowanymi do danych doświadczalnych. Otrzymane n ten sposób

przesunięcie kitowe jest niezależne od tjsp^łczynnikdw rozkładu.

Badane Jąóra wzbudzona były w reakcjach: Al(14H, e* p) Cl,

(Ej. = 32 MeV?, 0*6] ; 24Mg (19P, 2pn)40K С E19 p = 42 Ł!ev) Г47].

i ^ iSCzi» ,2n>50Ti, (Ea= 26 Hev) [48]. Eksperymenty z cięż-

kimi Jonami przeprowadzano na akceleratorze elektrostatyeznyn

typu Emperor w Centre de Recberches Kucleairas a Strasbourgu,

a pomiary dla Ti przeprowadzono na cyklotronie 0-120 Instytu-
2T 24tu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Tarcze Л1 i Mg wzbogacone

o

odpowiednio do 99 i do 965S o grubości 200^g/ca , napylane były
na podkładki tantalоие о grubości 0.1 mm. Tarcza Ca zawierała
15 rag/cn metalicznego wapnia wzbogaconego do 90?» w Ca,
pokrytego od strony padania wiązki cienką warstwą złota, и celu
zabezpieczenia przed utlenianiem a z drugiej strony Rarstwa. Ли
0 gęstości 2 mg/era w eelit zatrzymania jąder odrzutu. Tantal
1 złoto użyte były jako podkładki ze względu na ich strukturę
kubiczną, w przypadku których można założyć, ze dla krótkich
czasó> życia badanych stamóir nie ma zaburzenia knadrupolowego
C49l. Zmierzone wartości Ag i A^ zgadzają się z nartośclami
biezaburzonymi dla przejść kwadrupolowyoh (patrz rys.4), co
potwierdza założenie, $e w badanych przypadkach nie obserwuje
się zaburzenia kwadrupoKmego.
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5.2. MOHENT MAGNETYCZNY STANU lV = 5~ O ENrnGII 2519 keV w 3 6C1

Niskoleżc.oe stany wzbudzone o parzystości dodatniej dobrze

opisywane są ja4o składowe roultipletu d3 *2

 dg/2 > a raoment ma-
3 2 g/2

gnetyczny stanu podstawowego I 4 = 2 * jest dobrze opisywany w

ramach tej Konfiguracji.

Niskoleżr^ce stany o ujemnym parytecie nożna interpretaosać

jako stany konfiguracji «?w„ fi,->. Stan 2519 keV i" = 5 "

posiada czas życia * = 2.36 - 0.16 ns Ł50l« Stan ten rozpada

się przez przejście typu ŁI2 do stanu I1* = 3 + o energii 789 keV.

Przeprowadzono pomiar zaburzonego rozkładu kątowego przej-

ścia gamma o energii 1730 keV, stosując zewnętrzne pole magne-

tyczne o natężeniu 13.7 ~ O.i kOe. Bombardująca niązka N 5 + o

energii 32 MeV ulegała odchyleniu w polu magnetycznym o kąt

eo = 20.4 * 0.4 rarad.

Z analizy rozkładu kątowego (wyrażenie C3D} , uwzględniając

obliczoną wartość kąta во , otrzymano następujące parametry:

A 2 = 0.162 i 0.005 A 4 = -0.072 * 0.007

= 7 - 1 4 mrad

Vi'spółczynniki A, i A 4 są w dobrej zgodności z wartościami

podanymi и pracy Ł 51], zmierzonymi dla kilku reakcji.

Zakładając, że ewentualne oddziaływanie kwadrupolowe jest

zaniedbywalne, z otrzymanej wartości coT na podstawie wzoru (24)

obliczono wartość czynnika jądrowego dla stanu 2511 keV

g = - 0.05 i 0.09

Ograniczając przestrzeń konfiguracji do powłoki d3>2 i

f_y2, funkcja falowa stanu J 5"> Jest sumą czterech składowych

powstających ze złożenia trzech cząstek <*3/2(Jt> i Jednej

cząstki ij



2ł i/a)t T / 2 > 5 -

2> = И з / 2 ( 5 / 2 + I/») f 7 / 2 > 5 -

Każda funkcja 1 i> składa się z czterech członów, wyrażonych
przez współczynniki częściowego ojcostwa cfp, definiujących spo-
sób sprzężenia trzech nukleonów. Wartości współczynników cip
• d (IT [ d I T > zostały wzięte z pracy £52]. Funkcja falowa
stanu | 5" > , określona jest jako suma czterech składowych
[ i > i dana wyrażeniem;

ł 5" > = ^ a t I i >

Amplitudy a. obliczono zakładając dsra typy oddziaływań: A -
oddziaływanie efektywne wyznaczone przez Dieperinka i Braussaar-
da С5Э] i В - oddziaływanie powierzchniowe typu o . Obliczo-
ne amplitudy podane są w tabeli IV.

Tabela IV
Amplitudy funkcji falowej stanu I = 5" w Cl obliczone przy
założeniu oddziaływaj!: efektywnych (A) i powierzchniowych ty-
pu ś (B)

1

2

3
4

A
0.9963

-0.0066
0.0157
-0.0846

В
0.9872
-0.0130
-0.0536
-0.1497



Czynnik Jądrowy etanu i 5" > , zgodnie ze wzorem (12), dany jest
v?yrażenien:

,36,.

".' tabeli v podano obliczone wartości czynnika g korzystając z
efektywnych 1 Jednocząstkowych czynników Jądrowych nukleonów

A i B.

Tabela V

Porównanie obliczonej wartości czynnika jądrowego g z wielkoś-
cią eksperymentalną dla stanu I ' = 5*" w Cl

geff gexp

л
в

0 .

0 .

21

18

- 0 .
- 0 .

17

15

-0.095
-0.084 -0.05 i 0.09

Z tabeli V widać, ze pomimo dużego błędu eksperymentalnej war-
tości g nie otrzymuje się zgodaoścl z obliczonymi czynnikaai
g używając wartości g„ f f. Zakładając, że konfiguracje
ću,„(3/?. 1/4 w pierwszej funkcji falowej I i > odpowiada struk-
turze stanu podstawowego Cl 1 8, eksperymentalną wartość moraen-
tu magnetycznego tego stanfl przyjęto do wyznaczenia efektywnego
elementu macierzowego < d3(3/2 fyl\ju II d3(3/2 1/2) > , który
z kolei użyto do obliczenia czynnika g etanu I71 = 5" ( kolumna

ot

w tabeli oznaczona Reff ( C l }) . Ponieważ aoplitudy funkcji
falowej dla dm>cb typu oddziaływania są bardzo zbliżone, nie
można na podstawie czynnika jądrowego określić, który typ od-
działywania opisuje lepiej badaae jądro. Dobra zgodność pomię-
dzy wartością eksperymentalną a obliczoną, przy wykorzystaniu
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w obliczeniach seSt { C ^ , a niezgodność przy założeniu efek-

tywnych wartości g dla nukleonów na orbicie <>3/2, sugeruje istnie-

nie niewielkich donieszek innych konfiguracji, np 6./2, в./2,

których nie można zrenormalizować przez użycie wartości g-efek-

tywnych, względnie wskazuje upływ efektów związanych z oddzia-

ływaniami trzech nukleonów.

5.3 MOMENT MAGNETYCZNY I STRUKTURA ST.-UJU 2543 keV

I * « = 7 + * 4 0 K

Można oczekiwać, że stany o nysokira spinie a jądrach

Z,N = 20 i 1, w okolicy podwójnie zamkniętych powłok, posiadają

stosunkowo proste konfiguracje. Na przykład, niskoleżące

stany wzbudzone o ujemnym parytecie ty К są dobrze opisywane

jako składowe kwadruplotu <*з/2 *т/2* &tolaenty magnetyczne sta-

nu podstawowego i" = 4~ 1 pierwszego wzbudzonego i" = 3 "

można zinterpretować na bazie tej konfiguracji, przyjmując efek-

tywne momenty magnetyczne nukleonów ^3/2 * f 7/2 ^ S 4> 5 S^ *

Nisfcoleżące stany o dodatniej parzystości w " K, mogą być

opisane w prostym modelu powłokowym, prząz konfiguracje d~,„
2 4 4 '

f^/o i d„/ o fS/o t 5111 i obliczony schemat poziomów zga-

dzo się z obserwowanym doświadczalnie C57J, St2in I = 7 ,

E = 2543 kcV rozpada się przez przejście typu M2 do stanu

I* = 5~ , E x e 891 keV [57]. Czas życia tego poziomu

"С в i,5 i 0.2 ns został zmierzony metodą zmiany zasięgu jąder

odrzutu w reakcji CKcin) К [583, Zakładając, ze stan ten

posiada konfigurację d"^_ tr/o, energie tego stanu można osza-
•»/« i/e _2 38

cowaó z energii wiązania dwóch dziur d o /_ z Ar i dwóch czą-
2 ТГ + 42 '

stek ty/n ff s t a n i e I = ' w Sc. Z tego prostego oszacowaniazaniedbując oddziaływanie а„, 2 - f 7, 2 otrzymuje się energię

2.2 JIeV. Z przeprowadzonych obliczeń dla К na bazie nodelu

powłokowego [56], przy założeniu oddziaływania typu deltfi, oraz

konfiguracji dwie cząstki - dwie dziury I2p - 2h> i cztery czą-

stki - eatery*dziury (4p - 4h) wynika, że udział konfiguracji

4p - 4h Jest tylko rzędu 5#, i wobec tego może być zaniedbany
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n analizie wartości momentu magnetycznego stanu I ' « 7*. Po-
nadto z obliczeń wynika, ze analogia funkcji falowej dla stanu
I в 7 z odpowiednią funkcją fal otrą dla stanu Sc jest gru-
bym przybliżeniem. Udział składowej konfiguracji (dlyo) „ ®
'*7/2/7 w K s t a n 0 5 ł i tylko 4*?°. podczas gdy natężenie tej konfi-
guracji w 42Sc Jest rzędu 94£ [59], Pozostała częśó ponad 50£
należenia, Jest rozłożona na sześć stanów Konfiguracji d
22

*7/2' Obliczona przez Davisa i innych energia wzbudzenia
poziomu I* e 7 + Jest równa 2.73 MeV« Używając efektywnych
oddziaływań wyznaczonych przez Dleperinka i Brussaarda [531,
otrzymano zasadniczo różną funkcję falową dla tego stanu 1*7],
a obliczona energia wzbudzenia jest równa 2.5 MeV. Amplitudy
funkcji falowej stanu I T "» 7 + w К otrzymane przez Davls'a
[56] i <f pracy [47] przedstawione są -w tabeli VI,

Pomiar czynnika jądrowego g dla stanu Iv = 7 + o energii
2543 keV, przeprowadzono w celu porównania wartości eksperymen-
talnej z oszacowaniami teoretycznymi dla różnych funkcji falo-
wych proponowanych do opisu tego etanu.

Zmierzono zaburzony rozkład kątowy promieniowania gamma
1651 keV, dla dwóch kierunków zewnętrznego pola magnetycznego
o natężeniu H » 12.5 - 0.2 kOe, Rozkłady kątowe pokazane na
rys.10 analizowano w podobny sposób jak w przypadku Cl, uwz-
ględniając obliczony kąt odchylania wiązki P 5 +

6 0 - 12.0 i 0,2 mrad

Z trzech cykli pomiarów otrzymano średnią wartość

- - 50 i 12 nrad

1 stąd g ш 0.56 - 0.15

Otrzymane wartości współczynników rozkładu kątowego, poprawione
na atenuację, A 2 > 0,398 - 0.014 1 A 4 » 0.089 - 0,014 zga-
dzają się z wartościami podanymi w pracy С 491 oraz lezą ns
krzywej empirycznej zaleznodoi Ag 1 A^ pokazanej na rye.4.
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Funkcje falowe stanu I

Tabela VI

7 + w jądrze * К użyte do obliczeń

czynnika jądrowego g

i

i
2
3
4
5
6
7

3/£

0
i
2
2
2
3
3

Konfiguracja

f7/2
X2

7
6
5
6 c J

7
4
6

Amplituda

A a )

0.89
-0.06
-0.04

0.24
-0.33
0.04
-0.19

0.64
-0.25
-0.13
0.48
-0.42
0.19
-0.25

a) Funkcja falowa otrzymana я tej pracy

b) Funkcja falowa Davisa [56}

c) Konfiguracja ta ma dwie składowe izospinowe

Wartości współczynników A 2 i A 4, potwierdzają założenie o zanie-

dbywalności ewentualnego oddziaływania kwadrupolowego.

W pomiarach oddziaływania hf jąder lekkich implantowanycb

do niklu (rozdz.4) stwierdzono, że jądra potasu 4 К i TC są

implantowane do pozycji, w których działa maksymalne pole wew-

nętrzne. Wykorzystano więc pomiary metodą IMPAD do wyznaczenia

wartości g. Analiza zaburzonego rozkładu kątowego promieniowa-

nia i 1651 (rys. 11) daje wartość u f = - 78 - 12 mrad. Przyj-

mując wartość pola H ^ działającego na Jądra potasu w niklu

H(K,Ni.) = -19.9 i 1.2 kOe [321 i wartość zewnętrznego pola
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12.5 kOe

-30 е 0° 30° 60е 90е 120°

Rys.10. Zaburzone rozkłady kątowe promieniowania J- 1651 keV,

emitowanego w rozpadzie stanu 2543 keV i"" = 7* w 4 0K, zmierzo-

ne dla dwóch przeclimych kierunków pola. Linia ciągła otrzyma-

na z dopasowania raetodą nojwniojszych kwadratów funkoji V/te,H)

do punktów doświadczalnych.
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Пуз.11. Zaburzone rozkłady kątowe promieniowania у
1651 keV dla jądra 4 К implantowanego do niklu.



S>olaryzującego Hze-W = 1.3 kOe 1 zaniedbując działanie pola przej-

ścioirê o (patrz rys.5), obliczono wielkość czynnika Jądrowego

g = 0.58 i 0.12

W eksperymentalnych wartościach czynnika g, wyznaczonych przy

użyciu metody IPAD i IMPAD, należy uwzględnić 3% przyraieszkę

innej linii promieniowania £ o energii 1561 keV, pochodzącej z

przejścia 6+—» 4 + w Ca 141,42]. Dla uwzględnienia wpływu tego

przejścia na mierzony zaburzony rozkład kątowy, wymagana jest

znajomość wartości (wt) 4 0 . Na podstawie zaproponowanego
8

schematu w pracach C4i, łs8} oszacowano, że (.Cat).o /«ot) < 0.1
dla g(6+,4oca)=f . C a 4 0K

Należy dodać, że obliczona poprawka, słabo zależy od wartości

(«л«е;40 > ze względu na małe natężenie przejścia 1651 keV w Ca

obserwowanego w przeprowadzonych efcsperyraentaeb.

Średnia poprawiona wartość czynnika Jądrowego g Jest rovma.

7*) = 0.59 i 0.10

U' % znany jest stan izomeryczny I = 7* o energii

3458keV, a zmierzona przez Iordachescu i Innych C60J wartość

czynnika g = 0.548 - 0.002 dla tego stanu została zlnterpretowa-
o

na przyjmując czystą konfigurację fS/o._ . '/«* до
Zakładając, że stan I" = 7 w К posiada konfigurację

f7/2» С2УПП*'£ jądrowy g ( K, 7+) powinien mleć tą samą wartość
jak n przypadku K. Jednak obliczone funkcje falowe С tabela VI)
wyraźnie odbiegają od założenia czystej konfiguracji *<r/2«

Czynnik jądrowy g dla stanu I* = 7 + я 4 0К obliczono z wzo-
ru (12; dla funkcji falowych podanych а tabeli VI. Obliczone i
eksperymentalne wartości czynników g oraz wartości czynników g
jednocząstkowe i efektywne dla nukleonów w odpowiednich orbitach
przedstawione są w tabeli VXI.

Jak wspomniano wyżej, zmierzona wartość czynnika g, może
być zinterpretowana w ramach modelu czystej konfiguracji ^



Tabela VII

Porównanie eksperymentalnych i obliczonych czynników g dla sta-
nów I s = 7* w TC 1 К i odpowiednie parametry użyte do obli-
czeń

Jądro

39
20 C a 19

19*20
3 T 4r

37„
19*18

19*19

19*21

Konfiguracje

Ч/г

Ч/г
f7/2

'7/2

'7/2

'7/2

A

В

An
'7/2

с;

d)

I T

3/2*

3/2*

7/2"

7/2"

7*

7*

7 +

7*

0.

0.

- 0 .

1.

0 .

0 .

g e x p
 a )

681 Ъ )

261

380*0.014

486*0.86

548*0.002

59*0.10

g 8 . P

0.765

0.083

-0.546

1.655

0.554

0.554

0.470

0.27

gObl

0.553

0.553

0.488

0.315

a) z referencji [601
b) z referencji C61]
o) funkcja falowa A z tabeli VI
u) funkcja falowaB z tabeli VI

Z drugiej jednak strony, obliczona energia stanu i" a 7* daje
lepszą zgodność z wartością eksperymentalną, przy założeniu kon-
figuracji 2p-2h. Funkcja falowa podana przez Davisa 1 Innych
nie odtwarza zmierzonego czynnika g. Dobrą zgodność w grani-
cach doćwiadozalnego błędu wartości zmierzonej i obliczonej,
otrzymuje się jedynie dla funkcji falowej otrzymanej przy



założeniu oddziaływania efektywnego. Należy zwrócić uwagę, że

otrzymaną zgodność można poprawić przy niewielkiej zmianie am-

plitud, w szczególności zwiększając pierwszą i piątą składową,

a zmniejszaj^0 odpowiednio pozostałe. Taka poprawa zgodności

nie ma jednak większego znaczenia, ponieważ czynnik g został

obliczony w ograniczonej przestrzeni, a małe domieszki konfi-

guracji s.,2, <Jgy2, * 5/ 2 i
 2Рз/2» m°6ą również wpływać na war-

tość raonentu magnetycznego.

5.4 MOMENT MAGNETYCZNY STANU i" = 6+, 3200 KeV w 5 OT1

Jądro Ti należy do izotonów N = 28, я których niskowzbu-

dzone stany powinny posiadać względnie prostą konfigurację w

modelu powłokowym. Podstawowa składowa funkcji falowej odpowia-

da konfiguracji (If f" , 2 )( ̂ * T/ 2) • Ponicaż rdzeń jądra Ca

jest podwójnie zamknięty zarówno w sprzężeniu L - S Jak i j - J,

dlatego w pierwszym przybliżeniu, nie pojawiają się poprawki do

jednocząstkowego momentu magnetycznego pochodzące od polaryzacji

rdzenia C22]. '.7 przybliżeniu pierwszego rzędu poprawki do

operatora momentu magnetycznego pochodzące od zmieszania konfi-

guracji (polaryzacja rdzenia) i prądów wymiennych zgodnie z

teorią Arima i Horie mogą być zrenormalizowane -w efektywnym

jednocząstkorcym operatorze momentu magnetycznego przez wprowa-

dzenie poprawek typu <£ g. i Sg,. W takim przypadku nale-
S A.

żałoby oczekiwać spełnienia relacji addytywności danej przez
wyrażenie (9). W przypadku izotonów N = 28 sytuacja jest jednak
bardziej skomplikowana, ponieważ nukleon,który wzbudza inny nu°
kleon z powłoki f-r/n ó 0 *s/2 п а 1 е*У również do powłoki t*/* i
efekt zmieszania konfiguracji nie może być znormalizowany w
jednocząstkonym operatorze С 62, 631, Momenty magnetyczne mogą
więc nie spełniać relacji addytytmoćci, czyli dla konfiguracji
^7/2' ">0£3 wykazywać odstępstwo od stałej, które będzie zależeć
od udziału innych konfiguracji.

Pomiar czynnika Jądrowego g dla stanu Iff = 6 + w Ti, może
dostarczyć Informacji o wpływie efektów zmieszania konfiguracji
na wartość momentu magnetycznego w przypadku stanów wzbudzonych
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o wysokim spinie. Do tej pory, zmierzony został moment magne-

tyczny tylko dla stanu wzbudzonego I" * 6 + в 5 4Ре.

Ze względu na małą wartość czasu życia T = 0.6-0.02 ns

[64,651 stanu wzbudzonego w Ti, do pomiaru momentu magnetycz-

nego, użyto metody całkowej zaburzonych rozkładów kątowych -

IPAD.

Zmierzone rozkłady kątowe promieniowania gamma o energii

524 keV, przejście 6 +-*4 + , dla dwóch kierunków zewnętrznego

pola magnetycznego H « 13.3 - 0.3 kOe, pokazane są na rys.12.

Poprawki na absorpcję promieniowania f я grubej tarczy i podkła-

dce zostały obliczone, jak również sprawdzone eksperymentalnie

przy pomocy źródła promieniotwórczego Eu umieszczonego na

tarczy.

Kąt odchylenia wiązki bombardujących cząstek ex , obliczo-

ny ze zmierzonego rozkładu pola magnetycznego 6 = 25 mrad,

zgadza się z wielkością zmierzoną © 0 = 24 ~ 7 mrad, wyznaczoną

ze zmierzonego przesunięcia rozkładów kątowych dla przejść

w 5 0Ti o energii 221 i 404 keV L48].

Z analizy zmierzonych rozkładów kątowych, korzystając z

wyrażenia {31) na zaburzony rozkład kątowy promieniowania r,

otrzymano:

61 i 6 mrad,

a stąd

g = 1.57 - 0.17,

A„ « 0.306 i 0.04, A^ = -0.046 i 0.007

Ponieważ wielkości współczynników Ag i A^ zgadzają się z

wartościami przewidywanymi dla przejść kwadrupolowych (rys.4),

przyjęto, że ewentualne oddziaływania niezwiązane zewnętrznym

polem magnetycznym, są zaniedbywalne i nie wpływają na zmierzoną

wartość czynnika g.
Z reguły addytywności momentów magnetycznych wynikaj że
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w(e.Hti)
1.2

ш-

0.8

0°
Rye,12. Zaburzone rozkłady kątowe promieniowania у 524 keV
emitowanego w rozpadzie stanu 6 + я Ti.

dla wszystkich stanów konfiguracji protonowej M *?/2 czynnikl
jądrowe powinny być g = 1.66, a dla stanów konfiguracji neutro-
nowej v f"y2 £ = 0.54 1 niezależne od wartości spinów tych
stanón. Poprawki do momentu magnetycznego nukleonu dające się
zrenormalizonać•w Jednocząstkonym operatorze momentu magnetycz-
nego efekty mesonowe, poprawki drugiego rzędu, polaryzacja
rdzenia , tzn.niezależne od stanu jądrowego, spowodują Jedy-
nie stałe przesunięcie wartości ozynnlka g do wartości g --
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nukleonu na danej orbicie. Ha rys.13 przedstawiono zmianę

i

gp<7/2)

1.6

1.5

U

1.3

1.2

1.1

1

-

9so(7/2) - 1.66

1_EFEKTY MEZONOWE»POPRAWKI
geff(7/2) DRUGIEGO RZĘDU

-

-

"" i i i i i i i ъ

21 22 23 24 25 26 27 Z

Rys.13. Czynniki jądrowe izotonóff N = 28. Linia ciągła zosta-
ła otrzymana z dopasowania do punktów eksperymentalnych Г601,
przewidywania teorii zaznaczono linią przerywaną.



czynnika jądrowego g w funkcji zapełnienia protonowej powłoki

f 7- 2 dla izotonów N = 28. Malenie wartości g jest związane z

przymieszką konfiguracji j 1 0" j' do konfiguracji j n , tzn.

przez udział Jednocząstkowych wzbudzeń protonowych z powłoki

) = 1 + i/2 = 7/2 do powłoki j' = 1 - 1/2 = 5/2 C22, 62, 633.

'.7 tym przypadku, obliczona przez Arimę [66] poprawka na odstęp-

stwo momentu magnetycznego od wartości modelu powłokowego dana

jest prostym wyrażeniem-.

<?ju = (n - l)k (33)

gdzie n Jest liczbą protonów na powłoce f 7/ 2

 w г в г о в У П przybli-

żeniu. Stała к zależna od potencjału oddziaływania dwunukleo-

nowego i czynnika jądrowego nukleonu Jest dana wyrażeniem £66]:

1 + (-1) I

Ił

gdzie g*g Jest czynnikiem Jądrowym protonu, a Ł В różnicą

energii pomiędzy orbitami j i j'.

Czynniki Jądrowe konfiguracji V f^t^ będą leżeć na pros-

tej

g(J n; = Ł ł l » > l ) k / J

Przyjmując wartość stałej к = -0.168 obliczoną przez Arimę dla

potencjału Ku o - Browna, przy założeniu Л E • 6.4 bleV, otrzymu-

je się dla Ti wartość czynnika g « 1«53. Eksperymentalna war-

tość g в 1,57 - 0.17 zgadza się z obliczoną wartością. Nieste-

ty, duży błąd wartości doświadczalnej nie pozwala stwierdzić,



czy czynniki Jądrowe g dla stanów Is «= 6 + w S0Ti i 5*Pe leżą
na prostej teoretycznej przewidzianej ze zmieszania konfigura-
cji, ani też czy zależność Jest ta вала оо dla stanów podstawo-
wych lzotonów N s 28, gdzie nachylenie prostej jest łagodniej-
sze к в -0,09 , niż na podstawie modelu zmieszania konfiguracji.

Podobna sytuacja istnieje dla izotopów wapnia Z » 20.
Na rys.14 pokazano zmianę czynnika gn 7/2 , w zależności od
liczby neutronów zapełniających orbitę t>j/2' Zakładając analo-
giczny mechanizm osłabienia czynnika g na skutek jednocząstko-
wych wzbudzeń jak w przypadku lzotonów N = 28 na podstawie wzo-
ru (33) 1 stałej к « -0.16 dla protonów, oszacowano wielkość
nachylenia prostej teoretycznej otrzymując к = 0.177, a z dopa-
sowania do punktów eksperymentalnych otrzymuje się к = 0.14.

Wyznaczone wartości stałych k, zarówno w przypadku zapeł-
nienia protonowej jak i neutronowej orbity lf7/2 "yraźnie róż-
nią się od wartości teoretycznych obliczonych w przybliżeniu Ari-
ty [62]. Różnice te mogą pochodzić z nieuwzględnienia w obli-
czeniach: udziału wzbudzeń dwucząstkowych, tzn.przymieszki -kon-
figuracji typu j n ~ 2 j' 2 oraz poprawki i gj na zmianę orbital-
nego czynnika g, nukleonu na orbicie



9f» (7/2)
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Sys.14. Czynniki jądrowe izotopów wapnia Z = 20. Punkty doś-
wiadczalne połączone linią ciągłą, linia przerywana łączy war-
tości teoretyczne.
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0. .'-'.NIOSKI

Szerokie zastosowanie netody IMPAD do badania oddziaływań
nadsubtelnych jąder inplantoivanych do sieci ferromagnetycznych
тсупаяа dalszego postępu и rozumieniu mechanizmu implantacji,
a w szczególności należy określić lokalizację atomów implanto-
wanych, oraz zbadać migrację tych atomów i wpływ efektów radia-
cyjnych. ••• Jak pokazano w tej pracy, nawet stosunki czynników
Jądrowych różnych stanów wzbudzonych dla atomów tego samego
pierwiastka wyznaczone tą metodą, mogą być obarczone dużym błę-
dem.

Nowe informacje będzie można otrzymać z pomiarów zależności
temperaturowych oddziaływań hf netodą HJPAD, ze zbadania zależno-
ści obserwowanych rotacji rozkładów kątowych, od natężenia prądu
wiązki jonów padających na tarczę, oraz przez rozszerzenie tych
badań na izotopy innych pierwiastków w celu ustalenia wpływu
własności chemicznych implantowanych atomów . Szczególnie cie-
kawe byłoby zastosowanie netody różniczkowej TDIIIPAD dla stanów
wzbudzonych o czasach życia rzędu kilku nanosekund , co pozwo-
liłoby na badanie procesów migracji i wpływu ewentualnych oddzia-
ływań kwadrupolowych. Zastosowanie tej metody wymaga użycia
pulsowanej wiązki ciężkich jonów, z czasem rozdzielczym rzędu
nanosekundy. Obecnie instalowane Jest źródło ciężkich Jonów
z systemem pulsacji na akceleratorze tandem w Strasbourgu.
Został również przygotowany układ do badań zależności tempera-
turowych od temperatury ciekłego azotu w zwyż. Po uruchomieniu
tych nowych układów, planowane są dalsze prace nad oddziaływa-
niami hf jąder lekkich wytwarzanych w reakcjach jądrowych implan-
toivanych do substancji ferromagnetycznych.

Możliwości zastosowania silnych pól wewnętrznych do wyzna-
czania momentów magnetycznych jąder pozwoli na uzyskanie lepszej
dokładności, poprzez zwiąkszenie mierzonych efektów i wyelimino-
wanie efektu odchylenia wiązki, występująoego w pomiarach z
silnym zewnętrznym poleci magnetycznym. Możliwość wyznaczanie
czynników g z dokładnością około 55ś jest bardzo istotna do
porównań z oszacowaniami teoretycznymi ( np. badanie wpływu zmie-
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szanta konfiguracji dla Ti). ХЧ celu poznania nszystkich efe-
któw wpływających na osłabienie wartości czynników g я funkcji
zapełnienia orbity t-,* dla izotonów К = 28 1 izotopów wapnia
Z в 20 konieczne jest zebranie szerszego materiału dośniad-

46czalncgo. Bardzo dobryn kandydatem Jest jądro Ca. V? jądrze
tym znany jest stan 6* o czasie życia T = 15 ns, który należy
do konfiguracji fS/g» Z e CTZElędu na wartość czasu żyoia istnie-
je możliwość wykonania pomiaru metodą różniczkową i należy się
spodziewać, że będzie można otrzymać wartość czynnika g dla
tego stanu z dokładnością lepszą niż kilka procent. Oprócz
tego ciekawe byłoby otrzymanie wartości czynników jądrowych g
dla stanów podstawowych Ca i Ca, wartości te są ietotne dla
dokładnego wyznaczenia charakteru zmian czynnika jądrowego и
zależności od zapełnienie powłoki \t^,„, a i? szczególności dla
poszukiwań możliwego odstępstna prostej od zależności liniowej
(patrz rys. 13 > С 63Э.
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