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Przedstawiono doświadczalne wyniki wskazujące na występo¬ 
wanie azozeliny energetycznej w jednoczą*tkowym widrai* protono¬ 
wym przy liczbie Z-6k. Badane eksperymentalnie *tany yrastowe 
zamkniętego rdzenia <k^M9 ^ J^ e r sąsiednich interpretowane 
są na gruncie sferycznego modelu powłokowego. Podano możliwość 
wytłumaczenia występowania wysokospinovej izomerii w jądrach 
z obszaru liczb masowych A*v150 poprzez rozważanie prostych 
wielocząstkowych konfiguracji modelu powłokowego. Podkreślono 
rolę wzbudzenia oktupolowego w strukturze wzbudzeń Jąder obsza¬ 
ru A~150 i omówiono pewne aspekty sprzężenia wibracji oktupolo-
wych z ruchem walencyjnych nukleonów. 

The experimental results are presented indicating the 
existence of the energy gap in the single particle level so-

quenee at proton number Z=6^,Studied experimentally yrast state* 
of the /|,Gdg2 closed oore nuoleus and of the neighbouring nu¬ 
clei are interpreted within the framework of the spherioal shell 
model. The consideration of the simple shell model multiparti¬ 
d e configuration* i* suggested to explain the observed frequent 
appearance of the high-spin isomer* in nuclei of the A«»150 
region. Emphasized is the role of the octupole excitations in 
the level structures of considered nuolei and son* aspects of 
the coupling of octupole vibrations with valenoe nucleons ara 
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I. Vstep 
Struktura powłokowa jest zjawiskiem kwantowym, którego 

występowanie stwierdzono w nowoczesnej fizyce i chemii przy 
badaniu złożonych układów takich Jak atom, jądro atomowe czy 
układy molekularne. Przejawia się ona niejednorodnym rozkła¬ 
dem gęstości poziomów w funkcji energii jak również niejedno¬ 
rodnością rozkładu prawdopodobieństwa gęstości w funkcji współ¬ 
rzędnych przestrzennych. Budowa atomu jest najbardziej przej¬ 
rzystym znanym nam przykładem struktury powłokowej, w pełni 
zrozumiałym i posiadającym w zasadzie kompletny opis matema¬ 
tyczny. Prostotę opisu zawdzięczamy tutaj faktowi, ze oddzia¬ 
ływanie wzajemne elektronów, a więc problem wielociałowy wpro¬ 
wadza tylko niewielkie zaburzenie do struktury określonej przez 
ruch elektronów w centralnym polu jądra. Jakościową demonstra¬ 
cją struktury powłokowej Jest szczególna stabilność układu 
zawierającego ściśle określoną liczbę kwantowo mechanicznych 
elementów, które są jego składnikami /np. elektronów w przy¬ 
padku atomu/* Dostępne dla tych elementów poziomy energetycz¬ 
ne są zgrupowane w funkcji energii i zapełnienie kolejnej 
grupy poziomów odpowiada szczególnie zwartej strukturze układu 
która jest jednocześnie energetycznie uprzywilejowana. 

Systętnatyozne badanie stabiinośei jąder sferycznych przy 
liczbach magicznych 2, 8, 20, 26, 50, 82, 126 i jej powiązanie 
ze strukturą powłokową nastąpiło w 19^8 roku f U , jakkolwiek 
pierwsjse fakty eksperymentalne zanotowano juz w 1934 r £2j. 
Interpretacja jądrowej struktury powłokowej [b» £) w ramach 
niezależnego ruchu cząstek w średnia potenejale jądrowym do¬ 
prowadziła do zadowalającego ilościowego opisu przy wprowadze¬ 
niu do potencjału jądrowego dodatkowego wyrazu reprezentują¬ 
cego silne sprzężenie spin-orbita £kj . Od tego czasu ogromny 
materiał doświadczalny i teoretyczny ugruntował model powło¬ 
kowy jako podstawowe przybliżenie umożliwiające ilościowy 



opis własności jąder atomowych. V przypadku jądra many jed¬ 
nakże od samego początku do czynienia z problemem wielu ciał. 
Silne oddziaływania między nukleonami, będąc bezpośrednim 
źródłom średniego potencjału, są jednocześnie czynnikiem, 
który zaburza prostotę struktury wynikającą z ruchu niezależ¬ 
nych cząstek. V praktyce rozważania modelu powłokowego dają 
szansę adekwatnego opisu tylko dla jąder leżących w sąsiedz¬ 
twie jąder magicznych. Kiedy następuje zamknięcie powłoki 
protonowej i neutronowej zwarta struktura sferycznego rdzenia 
nie jest w istotny sposób naruszona przez dodanie jednego lub 
kilku walencyjnych nukleonów. Strukturę wzbudzeń takich jąder 
można raczej dokładnie przewidzieć rozważając ruch walencyjnych 
nukleonów v; potencjale rdzenia i uwzględniając resztkowe dwu-
nulcleonowe oddziaływania między nimi. Wpływ zewnęcrznych nu¬ 
kleonów na strukturę rdzenia włączony jest w takla podejśoiu 
pośrednio poprsea użyoie efektownych oddziaływań r*e«tkovyoh 
uwzględniająoyeh polarysaeje rdsenla. 

V.' miarę oddalania się od jądra magicznego przez zwiększanie 
liczby zewnętrznych nukleonów rachunki stają się coraz bardziej 
złożone, a przybliżenie niezależnego ruchu traci swoją zasad¬ 
ność. Efekty polaryzacji rdzenia przez poszczególne nukleony 
mogą się koherentnie sumować powodując zmianę, kształtu jądra. 
Przy przechodzeniu jądra od kształtu sferycznego do zdeformo¬ 
wanego następuje na ogół przegrupowanie energetyczne dostęp¬ 
nych orbitali, które może prowadzić do zupełnie nowych efektów 
powłokowych. Vyoserpujaor prseffląd pr«ewi<ływań nowyeh •truktur 
powłokowych, która ao«ą powstairaó dl* róiatyoh k«sta2t«v Jądar 
podany Jeat v artykuł* Bagnaz-aaona, Hllaaona 1 Shallna'a £5? • 
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Spośród jąder sferycznych obszar jądra Pb jest szczegól¬ 

nie pięknym przykładem ilustrującym stosowalność modelu powło¬ 
kowego. Prace grupy ze Sztokholmu np. |ó-*• 11J wykazały, że 
obliczenia energii wzbudzeń badanych jąder w ramach modelu 
powłokowego prowadzą do zdumiewającej zgodności z eksperymon-



ta lnie obserwowanymi wartościami do ok. 10 keV. Obliczenia 
to zasadniczo nie wprowadzają żadnych swobodnych parametrów, 
a energie jednocząstkowe i elementy macierzowe dwunukleonowych 
oddziaływań dedukowane są bezpośrednio ze znanych z doświad¬ 
czenia poziomów jąder 2 O 7Pb, 2 0 8Bi oraz 2 0 6Pb, 2 O 3Di i 2 1 0Po. 
Należy zaznaczyć, że rozważania te dotyczą stanów leżących na 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii yrast, gdzie gęstość po¬ 
ziomów o określonym spinie jest raczej mała. Przy oddalaniu 
się od linii yr-ast do wyższych wzbudzeń gęstość poziomów staje 
się na tyle duża, że następuje silne mieszanie się konfiguracji 
niędzy sąsiednimi stanami. Określonemu poziomowi nie można 
wtedy zwykle przypisać jednej dominującej konfiguracji i ra¬ 
chunki uodeiu powłokowego tracą swoją moc. Vysokospinowe 
stany w pobliżu linii yrast nawet przy dużej całkowitej energii 
wzbudzenia zachowują wymaganą czystość konf iguracyjną £i Ź) 
a unikalna dokładność rachunków modelu powłokowego prowadzi 
np. do szczegółowego zrozumienia przyczyn występowania wysoko-, 
spinowej izomerii w obszarze Pb £i3j» 

Badania eksperymentalne stanów wysokospinowych w obszarze 
** Pb są poważnie ograniczone brakiem odpowiednich tarcz i re¬ 
akcji prowadzących do ich populacji, a większość uzyskanych 
wyników dotyczy neutronodeficytowych jąder tego obszaru. 
Drak innego odpowiednio ciężkiego jądra podwójnie zamkniętego 
nie pozwolił dotychczas wykorzystać podejścia powłokowego 
w bardziej pełnej skali spinów i energii wzbudzenia. 
Najcięższym z obecnie znanych jąder magicznych poza Pb jest 

132 jądro Sn z zamkniętą powłoką protonową 2=50 i neutronową 
N=82. Jego skrajnie neutrononadmiarowe położenie względem 
linii stabilności powoduje, że jest to jądro dostępne do badań 
tylko jako produkt rozszczepienia i w związku z tym jest raczej 
nieosiągalne do badań wysokospinowych wzbudzeń. Najwyższy 
spin obserwowany w tym obszarze jest la 10 w "**Te fi**?, * sp«k-

3 1 32 
troskopia jądra Sn prowadzona w ekstremalnie trudnych wa¬ 
runkach eksperymentalnych dala inforrsację o atanaoh do warto¬ 
ści. *pi«u, ok. 7 £i.$ • 



TJińiejwza praca dotyczy obszaru Jąder leżących w sąsiedz¬ 
twie 1fi4G<łS2' k t ^ r y ° h badanie struktury może posswolić na spraw¬ 
dzenie modelu powłokowego w warunkach wysokoenergetycznych 

2O8 i wysokospinowych wzbudzeń, V przeciwieństwie do obszaru Pb 
jądra z bezpośredniego sąsiedztwa Gd są stosunkowo łatwo 
osiągalne w reakcjach prowadzących do wzbudzeń w szerokim za¬ 
kresie spinów i energii. 

Powyżej zamkniętej powłoki Z=50 protony zajmują orbitale 
1g_/_ i 2d_/g, które ulegają zapełnieniu przy dojściu do gado-
linu Z=64. Jądra Gd leżące w pobliżu linii stabilności posia¬ 
dają o ok. 10 neutronów więcej niż zamknięta powłoka N=82, 
wykazują stabilną deformację w stanie podstawowym i strukturę 
wzbudzeń odpowiadającą kolektywnym rotacjom jądra. Polaryza¬ 
cyjne koherentne działanie zewnętrznych neutronów prowadzi 
w tym. przypadku do deformacji jąder i zaniku bezpośrednio ob-
serwowalnych efektów jednocząstkowych. W miarę jednak przesu¬ 
wania się do coraz bardziej neutronodeficytowych izotopów Gd, 
tj. zmieniając liczbę neutronów w stronę zamkniętej powłoki 
neutronowej N=S2, efekty powłokowe stają się coraz wyraźniej-
sze. Okazuje się, że jądra w pobliżu N=S2 wykazują efelity 
powłokowe związane również z sekwencją jednocząstkowych pozio¬ 
mów protonowych. Wyniki badań opisane w niniejszej pracy 
wskazują na istnienie znacznej szczeliny energetycznej pomię¬ 
dzy wyżej wspomnianymi powłokami protonowymi g?/2 i 
a kolejnymi dostępnymi orbitalami tj. Ik*-/©* 3si/2 A 2 d3/2' 
Erowadzi to do wniosku, że jądro Gd, z zapełnionymi orbita¬ 
lami protonowymi g_y2 i d_y2 i zamkniętą powłoką neutronową 
N=82, posiada zwartą strukturę pozwalającą traktować je jako 
zamknięty rdzeń w rozważaniach i obliczeniach opartych na mo¬ 
delu powłokowym dla sąsiednich jąder. Nie jest przedmiotem 
niniejszej rozprawy rozstrzyganie czy w przypadku jądra Gd 
można mówić o zamknięciu powłoki, czy podpowłoki, lub też ozy 
liczba protonów Z=6k aoże być nazwana liczbą magiczną czy 
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półmagiczną. Pojęcia te są dostatecznie niejasno sprecyzowane, 
aby usprawiedliwić niezajmowanie przez autora stanowiska w spra¬ 
wie często kontrowersyjnej nomenklatury. Praca ma natomiast 
na celu skrótowe przedstawienie wyników badań, które wskazują 
na poprawność zastosowania prostej koncepcji modelu powłoko¬ 
wego do interpretacji wzbudzeń jąder z obszaru wokół zamknię¬ 
tego rdzenia Gd. 

Jakkolwiek procedura obliczeń i'oszacowań jest tutaj iden¬ 
tyczna ze stosowaną w obszarze ~ Pb, należy z góry zaznaczyć, 
że raczej fragmentaryczna wiedza o dwunukl eon owych oddziaływa-, 
niach w obszarze Gd nie pozwala na razie w wielu przypadkach 
na dokładne ilościowe przewidywania teoretyczne co sprowadza 
wiele argumentów do roli argumentów jakościowych. \i porównaniu 
z sytuacją obserwowaną w jądrach w okolicy Pb występują 
również istotne różnice, które w dalszej części pracy będą 
podkreślane. 

Obszar jąder w pobliżu Gd wzbudził ostatnio zainteresowa¬ 
nie wielu grup eksperymentalnych i teoretycznych w związku 
z poszukiwaniem specyficznych wysokospinowych izomerów przewi¬ 
dzianych w teoretycznych rozważaniach własności szybko rotu¬ 
ją cych jąder i znanych pod nazwą pułapek yrastowych £i6,17,i8/« 
Systematyczne poszukiwania eksperymentalne fiSJj wykazały, że 
poza znanym już "vozesniej obszarem jąder w okolicy Pb, 
występowanie w/sokospinowej izomerii koncentruje się właśnie 
w jądrach sferycznych z liczbami masowymi A«»150. Identyfi¬ 
kacja i badanie własności niektórych z tych izomerów było 
również przedmiotem badań opisanych w tej pracy i wyniki wska-
żują na podobną do obszaru Pb genezę występowania izomerii, 
a więc związaną raczej z efektami struktury powłokowej, aniżeli 
tą przypisywaną historycznie £i 2j pułapkom yrastowym. 

Praca niniejsza jest pracą na wskroś doświadczalną, jakkol¬ 
wiek zawiera prawie wyłącznie część interpretacyjną odsyłając 
do publikowanych wcześnie j artykułów {i - Xixj zawierająeyeh 
szczegóły afcsparymantaln* i bardziej dokładna pra«d*t»vi«nla 
wyników. 



Badania zostały przeprowadzone podczas pobytu autora w Insty¬ 
tucie Fizyki Jądrowej Ośrodka Badań Jądrowych /KFA/ w Jttlich 
wykorzystując głównie reakcje z cząstkami alfa przyspieszanymi 
na cyklotronach w Jfllich i Bonn. V niektórych przypadkach 
wykorzystano realccje z ciężkimi j ona tai uzyskiwanym, na tande¬ 
mach Heidelbergu, Konacliium i Kolonii, a metodyka pomiarów 
obejuovala wszelkie dostępne techniki nowoczesnej spektroskopii 
na wiązce. 

V kolejnych częściach pracy przedstawione zostaną główne 
argumenty dotyczące szczeliny energetycznej przy liczbie proto-

146 nów Z=6k i interpretacja yrastowych wzbudzeń rdzenia Gd. 
Następnie omówiona zostanie struktura wzbudzeń dla jąder z po¬ 
jedynczą cząstką na zewnątrz rdzenia, z podkreśleniem różnicy 
dla przypadku neutronu / Gd/ i protonu / Tb/. Przedmiotem 
dalszych części będzie omówienie obserwowanych wzbudzeń jąder 
dwuczastuowych i w charakterze przykładu podane będą rozważania 
struktury poziomów w bardziej złożonym przypadku jądra cztero-
cząstkowego "* Tb. Przed podsumowaniem końcowych wniosków 
omówione zostaną pewne aspekty sprzężenia ruchu Jednocząstko-
wego z oktupolowymi wibracjami rdzenia, które w przypadku 

146 obszaru Gd grają szczególnie ważną rolę. 

II. Szczelina energetyczna przy Z=6h i poziomy jednocząstkowe 
dla jądi-a 1 ł6Gd 

Powiędzy glovmyiai powłokami określonymi przez liczby 
magiczne 50 i 82 nukleony obsadzają jednocząstkowe poziomy 
2d_y2, 3s} yg, 1C-»/2' 1n1i/2' 2d3/2* V przypadku neutronów 
poziomy te są w zasadzie równomiernie rozłożone w skali ener¬ 
gii, w niewielkich odstępach rzędu U00 keV. Dodatkowy efekt 
rozmycia powierzchni Formiogo przez oddziaływanie parowania 
powoduje, ze zapełnianie kolejnych poziomów neutronowych wpły¬ 
wa nieznaczni* i w sposób ciągły na zmiany obserwowanego cha¬ 
rakteru wzbudzeń jąder. Systematyka energii pierwszych stanów 
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wzbudzonych 2 + i 3" parzystych izotopów cyny /Z=50/ obrazowo 
wykazuje stabilność w szerokim zakresie zmiany liczby neutro¬ 
nów od Ns5Ó do N=76 /patrz Rys.1/. V szczególności przy przej¬ 
ściu przez liczbę neutronów N=64 nie odnotowuje się praktycznie 
żadnej nieciąglośoi. 

Odmiennie wygląda sytuacja dla protonów, dla których sekwen¬ 
cja energetyczna poziomów jednocząstkowych jest zupełnie inna. 

1̂ -6 Okazuje się, ze dla jądra Gd, w którym zapełnione są powłoki 
i 1S7/2» t r zy pozostałe orbitale tj. Ih 

są wyraźnie odseparowane energetyoznie. 
Pierwsze wzmianki o możliwości zamknięoia powłoki przy Z= 
pochodzą z prac dotyczących rozpadów alfa £20, 2iJ , reakcji 
transferu protonu f22j i wcześniejszych prac spektroskopowych 
dla jąder z N > 8 4 [Z3J . Dopiero jednak ustalanie spinu i pa¬ 
rzystości 3~ dla pierwszego stanu wzbudzanego 1579 keV jądra 

Gd £lj stało się głównym bodźcem do przeprowadzenia głębszej 
analizy możliwości występowania zwiększonej stabilności przy 
zapełnionych powłokach protonowych 1«7/2 i 2de/2* Charaktery¬ 
styka 1^ =3~ dla pierwszego stanu wzbudzonego jest własnością, 
które jądro Gd w całym układzie okresowym dzieli tylko 

208 
z podwójnie zamkniętym jądrem Pb. Przypuszczalnie przypad¬ 
kowo, określone z pomiaru czasu życia stanu 3~ w Gd flf 
37-krotne przyśpieszenie przejścia -E3 na stan podstawowy jest 
także identyczne z przyśpieszeniem oktupolowego przejścia 
3"^0 + dla 2 O 8Pb. 

Systematyka energii stanów 3" dla parzystych izotonów 
N=82, przedstawiona na Rys.2, wykazuje wyraźne efekty powło¬ 
kowe. Obserwowaną zmianę energii dobrze tłumaczy dominująca 
rola wzbudzenia protonowego \^^*/2^-K/Z jl" w strukturze sta¬ 
nów oktupolowych tych jąder. V miarę zapełniania protonami 
powłoki cle/_, wzbudzenie takie staje się coraz łatwiejsze 

- 1U6 
i energia stanu 3 ulega obniżeniu osiągając minimum dla Gd. 148 Dwa następne protony w jądrze Dy blokują częściowo powłokę h n / 2 d l a *eS° typu wzbudzenia i energia stanu 3" wzrasta. 
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N=82 
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Rys. St. Systenatyka pi«rwsxyoli stanćw wsbudzoayoh Z* i 3" 
v parzystych Izotonaoh N=82 



Należy tutaj zaznaczyć, że natura wzbudzeń elektrycznych powo¬ 
duje, ze konkurencyjne energetycznie wzbudzenie czastka-dziura 
fni i/2 s7/2/ e r a zn&czn^e niniejszą role we wzbudzeniu oktupolo-
wym, gdyż zawiera zmianę kierunku spinu /spin flip/. Znaczny 
udział jednej określonej konfiguracji tj. fn<i/2d^/2/3" w e 

wzbudzeniu oktupolowym jądra Gd stanowi istotną różnicę 
— 2O3 

w porównaniu ze stanem 3 > jądrze Pb, którego struktura 
jest bardziej złożona i uć, . ały poszczególnych konfiguracji 
nie przekraczają 1ó£ F2^/* Aspekt ten będzie szerzej dyskuto¬ 
wany w części VXX poświęconej omówieniu sprzężenia wzbudzenia, 
oktupolowego z ruchem walencyjnych nukleonów. 

Identyfikacja stanu 3 w ' Gd otworzyła problem lokalizacji 
w tym jądrze pierwszego stanu '/zbudzonego 2+. Obserwowany np. 
w reakcji (e(,6zy , rozpad stanów wysokospinowych postępuje 
praktycznie w całości poprzez yrastowe stany o ujemnej parzys¬ 
tości pomijając poszukiwany stan 2+. Stan ten zidentyfikowany 
został przy energii 1972 keV, tj. około *ł00 keV wyżej od stanu 
3 , w badaniach widm gamma z reakcji Sm(0f,2n/ przy progowych 
wartościach energii cząstek alfa £ll| • Na omawianym wyżej 
Rys.2 przedstawiona jest również systematyka energii pierwszych 
stanów 2 + parzystych izotonów s Ns82. Obserwowana nieciągłość 
energii wzbudzenia stanu 2+, który w Gd leży o ok. 300 keV 
wyżej niż w jądrach sąsiednich, stanowi pierwsze bezpośrednie 
spektroskopowe udokumentowanie występowania szczeliny energe¬ 
tycznej przy liczbie protonów Z=6k. Również w przypadku stanu 
2+ sytuacja w 1żf6Gd jest odmienna od sytuacji dla 2 O 8Pb. 
Proste wzbudzenia protonowe cząstka-dziura typu (s. /9d-~/9L f -11 t —11 •/* 5/*1* 
f d_,2d /2J,(d,j/2S7/2/przyczynia'*ą s i c d o vYdBitn96o obniżenia 
energii stanu 2 w Gd. Dla jądra Pb analiza poziomów 
jednocząstkowych prowadzi do wniosku, że tworzenie odpowiednio 
prostych wzbudzeń 2 + wymaga sięgania do orbitali znacznie od¬ 
dalonych od powierzchni Fermiego, a więc kosztownych energe¬ 
tyczni e. Tak więc, pomimo że spektakularny skok energii stanu 
2* w przypadku Pb sprowadza obserwowaną nieciągłość w przy-



padku Gd do roli argumentu jakościowego, należy zaznaczyć 
że wielkość skoku nie jest związana w prosty sposób z rozmia¬ 
rem szczeliny energetycznej. 

Źródłem spektroskopowej informacji o wielkości szczeliny 
protonowej mogą być w zasadzie stany o ujemnej parzystości * 
z wyższymi spinami w jądrze Gd, które odpowiadają znacznie 
bardziej czystym wzbudzonio.. cząstka-dziura. Bezpośrednio 
jednak wislkość tą otrzymujemy z różnicy energii separacji 
protonów: 

Sp(1*6Gd) - sJ^Tb) = 3-38 lleV = <fp 

Odpoł»riednio dla energetycznej szczeliny neutronowej przy N=32 
otrzymujeray: 

('+6; (iił7) = 3-68 MoV = 

Jakkolwiek wartości te narzucają wniosek, Ze szczelina energe¬ 
tyczna protonowa przy Z=6*t jest bardzo duża i w zasadzie podob¬ 
nych rozmiarów jak dobrze ustalona szczelina neutronowa przy 
N=82, należy zwrócić uwagę na dwa źródła niepewności w określe¬ 
niu tych wielkości. Po pierwsze niepełna jest informacja 
eksperymentalna o masach jąder w omawianym obszarze. Spośród 
pięciu jąder ^iSu, 1£*5' 1**6' iił7Gd, itf7Tb , których masy są 
potrzebne do określenia powyższych wartości energii separacji, 
tylko dla jąder najbliższych linii stabilności tj. 5Eu i 7Gd, 
masy są znane z eksperymentu. Dla pozostałych trzech użyto 
ekstrapolowanych wartości mas z tablic Vapstry i Bosa £z!^ . 
Po drugie, tak określone rozmiary szczelin nie odpowiadają 
bezpośrednio szczelinom energetycznym w widmie jednocząstkowyn 
gdyż zaniedbują efekt korelacji par. Uwzględnienie takich kore¬ 
lacji wąże obserwowaną różnice energii separacji za szczeliną 
jednocząstkową Q^ związkiem o =Vo Sp + ̂ & t gdzie A jest 
szczeliną paro\<rania DCS. Założenie dla protonów wielkości 
£s1.2 MeV prowadzi w dalszym ciągu do znacznych rozmiarów 
szczeliny o s p * Z.h MeV w widmie jednocząstkowym przy Z=6k. 



Do obliczeń energii wzbudzeń wielocząstkowyoh, np. wzbudzeń 
cząstka-dziura w Gd użyteczna jest Jednakże empiryczna wiel¬ 
kość szczeliny odpowiadająca energii kwazicząatkowej, która 
zawiera efekt korelacji par. 

PROTONS NEUTRONS 

-5i97 -6.37 

1h1V2 Jj*2 — - r [ f 8 . t85 2 <* 7J7 

n.80 

Rys. 3- Określony doświadczalnie układ poziomów jednooząstko-
. wyoh wokół 

Omawiane powyżej szczeliny przedstawione są na Rys.3 wraz 
z sekwencją prptonowych i neutronowych poziomów jedńocząstko-
wych otrzymanych z energii stanów wzbudzonych w jednooząstko-
wych jądrach iłł5Eu, i/*5Gd i i/ł70d. Ponieważ w przypadku il|7Tb 
stany jednooząstkowe nie zostały zidentyfikowane, stany proto¬ 
nowe dla zy6k otrzymano z ekstrapolacji energii stanów jedno-
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cząstkowych obserwowanych w Pn i Eu \2Zj . 
Umiejscowienie poziomu neutronowego i«o/o należy uznawać za 
prowizoryczne, bowiem stan 13/2 w jądrze Gd, który wstępnie 
jest przyjęty jako odpowiadający wzbudzeniu i.j-j/2' 
znaczny udział konfiguracji ^2f7y2 x 3~) 13/2 o b n i z aÓ^ cy 
energię /patrz część IT/. V rzeczywistości energia poziomu 
neutronowego li..,, jest o co najmniej 1 lie"1/ wyższa, co wynika 
z dyskutowanych w dalszej części spektroskopowych wyników, 
jednakże dokładnej wartości tej energii nie udało się na razie 
ustalić. 

Pobieżny nawet przegląd poziomów jednocząstkowych przedsta¬ 
wionych na Ilys.3 prowadzi do wniosku, ze w tworzeniu stanów 

1U6 leżących na lub w pobliżu linii yrast jądra Gd, do pewnej 
granicy spinów wzbudzenia protonowe muszą wygrywać konkurencją 
jako energetycznie tańsze. Istotną rolę gra tutaj poziom pro¬ 
tonowy h..y2, który leży bezpośrednio ponad szczeliną Z=6k, 
podczas gdy orbitale neutronowe o odpowiednio wysokim j, są 
od niej oddalone prowadząc do kosztowniejszych energetycznie 
wzbudzeń neutronowych o określonym spinie. Ten char ale ter 
wzbudzeń rdzenia, omówiony bardzie szczegółowo w następnej 
części, ma istotne znaczenie dla zrozumienia struktury stanów 
yrast bardziej złożonych jąder tego obszaru. 

III. Wysokospinowe wzbudzenia jądra Gd 

Spośród dwóch niskospinowych 2*, 3" stanów omówionych 
wcześniej stan, 3" zajmuje wyraźnie uprzywilejowane położenie 
na linii yrast skupiające na sobie praktycznie całe natężenie 
rozpadu stanów wysokospinowyoh jądra Gd. Vysokospinowe 
wzbudzenia poniżej energii k' MoV obserwowane w reakcjach 
1^7Sm(« ,5n) i 1 **8Sm(of,6n) |vij przedstawione są na Rys.k. 
Zgodnie z oczekiwaniami dla jądra Gd z zamkniętymi powłokami 
obserwujemy prostą sekwancję stanów o ujemnej parzystości, 



która w dolnej części /stany 3~» 5" 
208 obserwowaną w jądrze Pb. 

?"/ przypomina sekwencję 

3.80 j 

•̂w ̂ »^M tt' 

cale. 
!46 

Rys. k. Soheaat poziomów jądra Gd. 
Z lewej strony podana są oznaczania konfiguraeji i tao-
retyoznia oblioeona ensrgie posloaiów. filtra talcst̂ , 
Poziomy powyzaj k MaV praadstawlona są aa Rys. 5. 

Wgląd w energie jednoczą*tkowe przedstawione na Rys.3 wskazuje 
na zasadniczą rolę wzbudzeń protonowych cząstka-dziura typu 

1 /2
a5/2 

i 
w t w o r z e n i u stanów o ujezmej parzysto¬ n/2 

ści do wartości spinu 1=9. Z multipletów sześciu stanów kon¬ 
figuracji 1»11/2*5/2 A o ś m i u •**a°w nlt/2^7/2 » k t o r® »ą 
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szczepione wskutek zależności oddziaływania proton-dziura 
od wzajemnego ustawienia spinów, w schemacie poziomów na Rya.k 
umieszczone są tylko obserwowane stany yrastowe. 

Dla omawianego wcześniej stanu 3~, zawierającego obok skła¬ 
dowej o konfiguracji h ^ /gd y* udział kolektywnych oktupolowych 
wibracji o podobnej amplitudzie, energia wzbudzenia ulega 
znacznemu obniżeniu i trudno na podstawie prostych oszacowań 
przewidzieć jej wartość. Podobnie dla poziomu 5~ ^658 keVJ 
z główną składową /h,. ̂ 2^5/o)5 Q O Ź n a oczekiwać również wkładu 
koherentnych domieszek wielu innych konfiguracji prowadzących 
do obniżenia energii- Sytuacja jest tutaj podobna do szcze¬ 
gółowo analizowanej w przypadku stanu 5~ w Pb £26j i wielkość 
obniżenia energii wzglądem oczekiwanej wartości dla prostej 
konfiguracji (h, i/2*$/\)5 ^ (2eO/2

3Pi/2 d l a Z°6pb)> «*esit niemal 
identyczna w obu przypadkach. 

Mieszanie konfiguracji powinno odgrywać znacznie mniejszą 
rolę w przypadku stanów 7~ (2982 keV) i 8" (3183 kev), które 
interpretowane są jako człony multiple tu h . w . d j , o najwyż¬ 
szym spinie. Porównanie z podobną konfiguracją fi i,.,/O2f _ % L „ 

208 V 11/* 3/«/'i° 208 V 
w jądrze Pb prowadzi do oszacowania elementów macierzowych 
oddziaływania czastka-dziura 0 i +0.2 MeV odpowiednio dla 
stanów 7~ i 8"". Biorąc pod uwagę zysk energii. 0.3 MeV pocho¬ 
dzący ze zredukowania oddziaływania kulombowskiego przy tego 
typu wzbudzeniu protonowym energie omawianych stanów można 
przewidzieć jako: 

Ii(7"/ = 3.1 MeV i E(8"^ = 3.3 MeV 
w dobrej zgodności z energiami obserwowanymi eksperymentalnie. 

Zmierzony czas życia stanu 7~, T1 *2=^7,2 - O.^ns, odpowiada 
zredukowanemu prawdopodobieństwu przejścia £2. u(s2 l~-*^>~) -

2 h * 1 * 
= 21e fm . Porównanie z wartością BQE2/ obliczoną przy zało¬ 
żeniu czyst.j konfiguracji ^%/^^\ stanów 7" i 5", daje 
wielkość efektywnego ładunku protonu eeff/e = I.58 i 0.07 
co dostarcza pierwszej informacji o rozmiarze* efektów- polary¬ 
zacyjnych w jądrach omawianego obszaru. 



- V identyczny sposób dwa wyższe stany tj. 8" (3294 keVy 
i 9" £3428 kevj w naturalny sposób interpretowane są jako 
stany o najwyższym spinie multiple tu pochodzącego z konfiguracji 
Ł - V tym przypadku informaoje o elementach macierzowych 
oddziaływania czastka-dziura otrzymuje się z położenia stanów 
6" i 7" konfiguracji 2g . Z£J~,\ w Pb i podobna procedura 
prowadzi do określenia energii: 

E(8~) = 3.35 MeV i &(?') = 3 * 5 5 MeV 
również zgodnych z wartościami eksperymentalnymi. 

Jakkolwiek wydawałoby się, ze może występować mieszanie się 
dwu blisko lezących omawianych stanów 8", dana eksperymentalne 
wskazują na ln-łTi-itiwiTłg rolę takiego efektu. Rozpad stanu 9~, 
który ze względu na wielkość spinu przypisać można praktycznie 
czystej konfiguracji lxi-i/2e7/2 •©lek*yraJL* wybiera wyższy 
ze stanów 8", a stosunek zredukowanych prawdopodobieństw przejść 
Ml wynosi: 

B(M1 1 3 M / B(M1 245.8; = °'01 
Warto tutaj zaznaczyć, ze przejścia Ml wewnątrz multipletu 
kit/2e7/2 s^ szczególnie szybkie ze względu na dużą różnicę 
czynników giromagnetycznych obu składowych, co z kolei zwią-
::\ne jest z ich przeciwnym kierunkiem spinu. 

Stanem o najwyższej energii i spinie w schemacie poziomów 
na Rys.k jest stan 10* (3865 kev). Ponieważ poniżej energii 
5 MeV nie można oczekiwać prostego wzbudzenia cząstka-dziura 
prowadzącego do tak wysokiego spinu, jedyną i narzucającą się 
interpretację tego poziomu daje rozważenie promocji dwu pro¬ 
tonów poprzez szczelinę energetyczną do powłoki b^wo* Dwie 
powstałe w ten sposób dziury protonowe sprzężone do spinu 0 
rozłożone są na powłokach d^/o * S7/2 z Prawdopodobieństwem 
wynikającym z wielkości oddziaływania parowania. Siergię tego 
stanu, którego konfigurację zapisujemy symbolioznie jako 
Cnii/2)t0+(W2d5/2 * &*Bri/z)o*' mo*°*- ©•«*o<«»c dodając do 
energii jednooząstkowej energie wszystkioh oddziaływań wcho-



dzących w grę. Energię oddziaływania dwu sparowanych dziur 
Vj. uzyskujemy z różnicy energii' separacji dziury protonowej 
z dwu ( Sm) i jedno ( -*13u/ dziurowego jądra, która przetran¬ 
sponowana aa różnicę energii separacji protonów wynosi: 

.2.0 MeV. 
Każdy z dwu protonów oddziaływuje z parą 0 + dziur a energię 
uzyskaną w ten sposób można określić korzystając ze znanej 
energii poziomu Ł^w-j w jądrze •'Eu jako: 

/ 1 V ? ii 
Sp( TbH = -\.k MeV. 

i/reszcie oszacowanie energii oddziaływania cząstka-cząstka 
dla stanu (kn/a/to* uzyskuj© * i e » porównania ze znanymi sta¬ 
nami fhr 
jako: 

V 
Dodanie wszystkich przyczynków prowadzi do wartości 

E(iO+^ = 3.8 MeV, 
która prawie dokładnie odpowiada wyznaczonej eksperymentalnie 
energii tego poziorau. 
Wyniki obliczeń energii poziomów, skrótowo naszkicowane powyżej, 
przedstawione są z lewej strony Rys.k. Obserwowana zgodność 
z eksperymentem wskazuje na poprawność zastosowania modelu 
powłokowego do zrozumienia struktury najprostszych wzbudzeń 
jądra rdzenia Gd. 
Stan 10* stanowi w zasadzie granicę możliwości tworzenia, 
niedużym kosztem energii, wysokiego spinu ze wzbudzeń o senio¬ 
rity y = 2, a vice przy rozerwaniu tylko jednej pary nukleonów. 
Stany o wyższym spinie w jądrze Gd powstawać mogą ze wzbu¬ 
dzeń z seniority Y= k. Jeżeli ograniczymy rozważania znowu 
do stanów bliskich linii yrast to najtańszym energetycznie 
sposobem uzyskania wyższego spinu jest sprzężenie omawianej 
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konfiguracji dwu protonów O1* 1/2/1 o* z r o z e r w a n a- partł powsta¬ 
łych dziur. Dwie dziury w powłokach d- /- i g~/2 dają yrastową 
sekwencję wzbudzeń 2+, 4+, 6+ obserwowaną w jądrze Sm oma¬ 
wianym poniżej. Sprzężenie ze wzbudzeniem (nn/2/io+ P r o w a d z i 

do powstania stanów o dodatniej parzystości i spinie 1^16. 
Eksperymentalnie obserwowana struktura wzbudzeń w jądrze Gd 
powyżej energii k MeV [lll,TxJ przedstawiona jest na Rys.5, 
gdzie jedynie schematycznie zaznaczono poziomy omawiane wcześ¬ 
niej. Wyniki teoretycznych obliczeń energii poziomów do warto¬ 
ści spinu 1=16 przedstawione są z lewej strony Rys.5. Dobra . 

146 zgodność energii obserwowanych poziomów wysokospinowych w Gd, 
z obliczonymi teoretycznie przy użyciu eksperymentalnych energii 
wzbudzeń 2+, k+ i 6+ w jądrze Sm, ponownie przemawia za 
stosowalnością sferycznego modelu powłokowego dla Gd. 

Stan ^6+ (6399 kev) jest wzbudzeniem o najwyższym spinie, 
który można uzyskać stosunkowo tanim kosztem energii ze wzbu¬ 
dzeń protonowych. Rozerwanie kolejnej pary protonów i ewentu¬ 
alnie promocja następnego z nich poprzez szczelinę energetyczną 
nie prowadzi już do tak efektywnego uzyskiwania dużego spinu 
ze względu na ograniczenia związane z zakazem Pauliego. 
Jakkolwiek eksperymentalne dane dotyczące poziomów obserwowanych 
powyżej 7 MeV /Rys.5/ nie wystarczają na razie do pełnej ich 
interpretaoji, analiza energii jednocząstkowyoh prowadzi do 
wniosku, że w tym obszarze energii wzbudzenia neutronowe stają 
się energetycznie konkurencyjne w tworzeniu stanów bliskich 

146 linii yrast. Dwa najwyższe stany Gd o energiach 8.03, 
8.92 MeV i spinach 1=18, 1=20 odpowiednio, zidentyfikowane 
zostały jako stany izomeryczne z czasami życia 1 w 2 = 1.5 
i T.y2 = k.3 ns. fl3j« Wysokoenergetyczne ek. 900 keV 
przejścia izomeryczne, poprzez które stany te rozpadają się, 
są przypuszczalnie silnie opóźnionymi przejsolami E1. Wyżej 
wspomniana konkurencja wzbudzeń neutronowych i protonowych 
może prowadzić w tym obszarze energii do powstania stanów 
o skrajnie różnej konfiguracji i wobec tego silne wzbronienie 
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konfiguracyjne może w tym przypadku wyjaśniać obserwowaną izo¬ 
merię. Pomiary momentu magnetycznego wykonane w Chalk River 
P29J, które wskazują na zasadniczy udział konfiguracji neutro¬ 
nowych w wyższym energetycznie izomei e, dają podstawy do przy¬ 
jęcia takiej interpretacji. 

lit? ik7 IV. Jądra jednooząstkowe 1^/Gd i '. 'Tb 

a/ Jądro 
147 Schemat yrastowych poziomów jądra Gd, posiadającego 

\k6 \k6 
jeden neutron na zewnątrz zamieni et ego rdzenia Gd, przedsta¬ 
wiony jest na Rys.6. Obecność czterech stanów izomerycznych 
w istotny sposób ułatwiła badania eksperymentalne tego jądra 
i nawet w reakcjach indukowanych przez cząstki alfa pozwoliła 
uzyskać informację o poziomach do energii 7*5 MeV i spinu 
1 ^ 9 / 2 £Vl, Ul]). Powyżej energii, wzbudzenia 3.6 HeV infor¬ 
macja jest jednak niekompletna i nie pozwala na interpretację 
pozomów tak jednoznaczną jaką można przedstawić dla przejrzystej 
struktury stanów poniżej tej energii. 

Pierwszym dostępnym poziomem jednocząstkowym dla 83-go 
neutronu jest poziom 2f~/g i takiej konfiguracji odpowiada 
charakterystyka stanu podstawowego I*" = 7/2~. Wzbudzenie 
pojedynozego neutronu do wyższych poziomów jednocząstkowych 
w zasadzie nie daje możliwości budowania stanów yrastowych 
i tak na przykład poziom Y 1hQ/9 obserwowany w rozpadzie 
a+ 1̂ -7 "' 
p 'Tb przy energii 1397 keV praktycznie nie jest zasilany 
w rozpadzie stanów wysoko spinowych. Wyjątkiem jest tutaj 
poziom neutronowy li../,; który ulegając zmieszaniu z dodatko¬ 
wą składową pochodzącą ze sprzężenia neutronu f~/2 " oktupolo-
wymi wibracjami rdzenia, prowadzi do tworzenia niskolezącego, 
izomerycznego stanu wzbudzonego 13/2* obserwowanego we wszyst¬ 
kich znanych izotonaoh N=83. Obserwacje dokuaientującą znaczny 
udział konfiguraoji.(yf?/2x3"j13/2 *• wzbudaeniu 13/2* 997 keV 

*5 
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jądrse 'Od Jest kk-urottim prsyiplessenie prsejioia S3 do 
•tum podstawowego• Yskapuje na to takt* systs—tyV» pierwszych 
•tanów wsbudsonyeh 13/2* isotonów Hs83 przedstawiona aa Rys. 7. 

2881 

Ba Ce Nd Sm Gd Dy 

Ry». 7. Energie pienrsaByoh stanów wzimdsonyon 13/2+ i 9/z" 
w parasyatTon isotoo&eh. N=83 porównane z enerpLaal wzbu-
dzenla 3" w iaotooaoh N=82. 

Vidoeacne Jest, ze przy dodawania kolejnych par protonów 
wzbudzenia stanu 13/2* zartonis sit « podobny sposób Jak energia 
wzbudzenia 3** Jąder z V*82 oslągająo w obu przypadkach zrlniznzj 
dla jąder Od. 

1JU? 
Vyzzze stany yrastowe Jądra 'Gd są wieo twarzom 

sprzęganie walenoyjnego neatronu, głównie f9/2 1 i-13/ai 



dzoniami rdzenia Gd, które zaznaczone są z lewej strony -
schematu na Rys.6. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na yrasto-
wy stan 19/2" (2572 keV^, którego odległość energetyczna od 
wzbudzenia 13/2+ jest prawie dokładnie równa energii oktupolo-
wego wzbudzenia rdzenia, co sugeruje prostą interpretację tego 
stanu. V świetle przytoczonych powyżej uwag dotyczących struk¬ 
tury stanu 13/2+ (997 keV^, poziom 19/2" powinien zawierać obok 
prostego wzbudzenia f ononowego (fi* ~ /g x 3/.. 0/2 znaczną składo¬ 
wą dwufotonowego wzbudzenia typu(ff_/« x 3" x ^/iQ/2* 

Dla stanów 17/2+ (2^88<keVj, 21/2* (276O keTjJ i 23/2*(3038 
keVj narzuca się interpretacja wynikająca ze sprzężenia do 
maksymalnej wartości spinu neutronu f~/o z e wzbudzeniami 
5~(265Q keV^f 7"(2982 keV^ i 8"^3i83 kev} rdzenia. Energie 
tycli wszystkich trzech poziomów Gd są o ok. 200 keV niższe 
niż energie odpowiednich wzbudzeń Jądra Gd. Oznacza to, 
że przyciąganie noutronuf7/2 z protonem h..y2 jest silniejsze 
od odpychania pomiędzy tym neutronem a dziurą protonową 2dr.,-. 
Wniosek ten popiera porównanie z sytuacją w okolicy jądra 

Pb, gdzie stwierdzono silne wzajemne przyciąganie sprzężo¬ 
nych do maksymalnego spinu protonu i neutronu w analogicznym 
stanie (^1i13/2 K2g 9 / 2J n+ jądra 210Bi [30J 

Poziom 23/2+ (3399 keV^ najprawdopodobniej odpowiada konfi-
euracjiJGflh11/,2g7y2) ̂  / f 7/2J 25/2 z oa^syaa^y111 złożeniem 
spinów i jego energia jest o 30 keV niższa od energii stanu 
9~ rdzenia Gd. V tym przypadku oddziaływanie neutronu f7/2 
z protonem h*.,/? ̂  dziurą protonową G<y/o w znacznym stopniu 
redukują się wzajemnie co może być związane z dominującą rolą 
oddziaływania trypletowego w obu przypadkach przy jednoczesnym 
dużym pokryciu przestrzennych funkcji Talowych. 

Stan izomeryczny 27/2", z czasem życia T /„ = 2? ns, i ener¬ 
gią wzbudzenia 3582 keV wiąże się w naturalny sposób ze wzbu¬ 
dzeniem 10+ jądra Gd. ¥ tym przypadku obserwujemy obniżenie 
energii o ok. 300 keV w porównaniu z energią wzbudzenia rdzenia. 
Jest to zgodne z oczekiwaniami, gdyż wspomniane wyżej silne 



przyciąganie protonu h 1 1 ,^ z neutronem f"7/2 powinno w tym przy¬ 
padku dawać większy efekt ze względu ha obecność dwu protonów 
w połoce h^yg-

Podsuinowując powyższe rozważania można stwierdzić, że w dol-
1^7 

nej części schematu poziomów jądra Gd, poza omawianymi wzbu¬ 
dzeniami związanymi z neutronem i-,n/or obserwuje się z nieznacz¬ 
nym tylko zaburzeniem powtórzenie struktury wzbudzeń rdzenia 

Gd sprzężonych z neutronem f~/o. U tym obszarze energii '/* i46 wszystkie yrastołre stany wzbudzone Gd mają swoje odpowiod-
h 
1 h? o— 

niki v; jądrze Gd poza drugim poziomem o o konfiguracji 
(^h,. /oS-i/z) ' w rozpadzie izomerycznego stanu 27/2" jądra 'Gd 
nie obserwowano zasilania drugiego stanu 23/2 +, którego należa¬ 
łoby oczekiwać przy energii wzbudzenia pomiędzy stanami 23/2 + 
(3038 keV^ i 25/2* ^3399 lceV^. Y/y tłumaczyć to można silnym 
mieszaniem się obu stanów 23/2 + co prowadzi do powstania dwu 
nowych stanów 23/2 bardziej rozseparowanych energetycznie, 
z których niższy jest głównie zasilany w rozpadzie poziomu 
25/2 • Jakkolwiek poprzednio wskazano na zaniedbywalnie mały 
efekt mieszania się obu stanów 8" Gd, to w przypadku stanów 
23/2 Gd wpływ neutronu f7/0 może przyczynić się do znacz¬ 
nego zwiększenia tego efektu. Bezpośrednie potwierdzenie po¬ 
wyższego wniosku wynika z obserwowanego zredukowanego prawdo-
podobieństawa przejścia M2 wprost zasilającego poziom 23/2 + 

jako jedna z gałęzi rozpadu stanu izomerycznego 27/2~: 

Ponieważ pi^zojacio 112 (h**/'T^^K/O) j©"* zabronione obserwowa¬ 
na wartość B^liZ) musi być związana z udziałem przejścia I n

1 </p 
-^ Cr,/O) II2i IŁtóre można porównać ze znanym identycznym przej-
Jciea w jądrze i>u. Zmierzony czas życia i stosunek rozga¬ 
łęzień w 5L\i £jj7 daje wartość: 

E(lI2f 1^/Z-^7/Z+) = 8.7( 2^) 2fm 2. 
Gdyby stan 23/2 + Gd pochodził w całości z wyższego wzbudzenia 
8" i 4 ć G d , tzn. gdyby był 



to powyższe wartości powinien łączyć związek: 
B(M2, ̂ GdJ = Ą B(M2, ik'^). 

Rozważania te prowadzą do wniosku, że obserwowany poziom 23/2 
zawiera ok. 35> wzbudzenia o konfiguracji związanej z dziurą 
protonową g~/2 i wielkość tej domieszki tłumaczy w zadowalają¬ 
cy sposób trudności w detekcji wyższego stanu 23/2+. 

Bardziej dokładne ilościowe przewidywania energii yrastowych 
147 poziomów jądra Gd możliwe będą po uzyskaniu eksperymentalnej 

informacji dotyczącej wielkości oddziaływań (̂ 7̂/0 

Podczas gdy badania eksperymentalne multipłetów stanów vr jądrze 
146 

Eu pochodzących z dwu pierwszych konfiguracji są w fazie 
końcowej f&II/ , wnioski dotyczące elementów macierzowych oddzia¬ 
ływania w trzeciej z nich oczekują podobnie szczegółowych badań 
dla jądra Tb. 

Schemat poziomów powyżej stanu izomerycznego 27nsfyf„,/2x1° / 
jest niezmiernie złożony i na Rys.ó przedstawiona jest tylko 
część bogatej struktury poziomów zasilanych w rozpadzie izome¬ 
rycznego stanu o energii ok. 7-5 MeV i w czasie życia T. y2=O.6*.s. 
Złożoność ta nie jest nieoczekiwana jeśli wziąć pod uwagę skom¬ 
plikowany układ poziomów zasilanych w yrastowym rozpadzie jądra 

Gd w obszarze od k MeV do 8 MeV 1=10 do 1=20 . Dane doświad¬ 
czalne uzyskane do tej pory ograniczają spin stanu izomerycznego 
7-5 MeV do wartości zawartej pomiędzy 45/2 i'49/2. Tak wysoką 
wartość spinu uzyskać można w zasadzie jedynie przy sprzężeniu 146 walencyjnego neutronu ze wzbudzeniami rdzenia Gd o spinie 
1^16, które jak wspomniano wyżej zawierają wzbudzenia neutro¬ 
nowe cząstka-dziura. Pomiary momentu magnetycznego omawianego 
stanu izomerycznego [29) wskazują istotnie na konfigurację tego 
stanu zawierającą protonowe i neutronowe wzbudzenia. Najpraw¬ 
dopodobniej więc struktura izomeru 7.5 MeV w jądrze Gd opar¬ 
ta jest na wzbudzeniu neutronowym z seniority f=3 sprzężonym 
z konfiguracją protonową (h

11/2Jio+' I s t n i ed e kilka.możliwości 



utworzenia od 25/2 do 29/2 jednostek momentu pędu przez trzy 
neutrony, trudno jednak rozróżnić między nimi biorąc pod uwagv 
niejednoznaczność informacji eksperymentalnej i brak szczegó¬ 
łowej interpretacji poziomów w obszarza energii od 3-6 -ieV do 
7.2 MeV. 

b/ Jądro 7Tb 
Podkreślany poprzednio praktycznie czysto protonowy 

charakter wzbudzeń rdzenia Gd w obszarze energii uo ok. fciev 
ma istotne znaczenie dla zrozumienia struktury poziomów jeuno-
-protonowego jądra Tb. W przeciwieństwie do jądra 'Gd, 
gdzie ruch walencyjnego neutronu f~/o jest w zasadzio niezalcż-
ny od wzbudzeń yrastowych rdzenia, w przypadku jądra Tb zew¬ 
nętrzny proton zajmuje jedną z orbitali aktywnych w tworzeniu 
takich wzbudzeń. Przy sprzęganiu obu ruchów należy więc wziąć 
pod uwagę ograniczenia wynikające z zakazu Pauliego. Chodzi 
tutaj głównie o poziom protonowy h../o. który będzio przyczyniał 

' k \k7 
sie przede wszystkim do tworzenia stanów yrastoi/ych Tb i któ¬ 
ry uczestniczy tve wszystkich wchodzących w grę wzbudzeniach 
jądra 1**6Gd. 

Spośród dwu znanych niestabilnych ze względu na rozpad 147 izomerów jądra Tb, których względne położenie energetyczne 
nie zostało do tej pory ustalone, schemat poziomów yrastowych 
budowany jest na krótkożyciowym T.,z=1.8 min stanie izoiao-
rycznym 11/2~ związanym w oczywisty sposób z protonem h ,,. 

1^7 1 5 1 / I ''/* 
Jądro Tb badane było w reakcji 15u(p{, 8n/ przy energii 
cząstek alfa powyżej 100 MeV fVTl}. Przekrój czynny kanału 
fpl, Sti/ stanowił ok. 12J* całkowitego przekroju czynnego reakcji 
co poważnie utrudniało badania eksperymentalne prowadząc do 
niejednoznaczności w ustaleniu spinów i parzystości w wyższej 
partii schematu poziomów. Uzyskany schemat poziomów yrastowych 

i hy 
jądra Tb jest przedstawiony na Rys.8 wraz z wynikami teore¬ 
tycznych obliczeń skrótowo opisanych poniżej. 
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147 Rys. 8. Schemat poziomów wyaokospinovyoh jądra 'Tb obserwoim-
nyoh w reakcji (df8n/. Z lewej strony podane są główne 
konfiguracje i obliozone teoretycznie energie poziomów. 
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Najniższy stan wzbudzony 15/2* (i266 k.ov) jest stanea izo¬ 
merycznym z czasem życia T. /2= 4.8 ns. Składowa E3 zmieszanego 
przejścia M2/E3 do stanu podstawowego jest 31-krotnie przyśpie¬ 
szona w porównaniu z oszacowaniami jednocząstkowymi, wskazując 
na bezpośrednie powiązanie tego stanu z oktu polowymi wibracjami 
rdzenia. Podobnej struktury można oczekiwać również dla kolej¬ 
nego obserwowanego stanu 17/Z* (2038 keV^. Sprzężenie protonu 
hj y2 ze wzbudzeniem oktupolowym 3~ rdzenia, prowadzi do powsta¬ 
nia septupletu stanów z wartościami spinów pomiędzy 5/2 i 17/2 
Udział istotnej składowej(TTh.1/_d_^2) wzbudzenia 3~ rdzenia 
w niektórych stanach septupletu będzie zablokowany przez zakaz 
Pauliego prowadząc do znacznego podwyższenia ioh energii. 
Odsyłając do bardziej szczegółowej dyskusji przedstawionej 
w części VII warto w tym miejscu stwierdzić, że wielkość prze¬ 
sunięć energii obserwowanych stanów 15/2* (i 266 keV^ i 17/2+ 

(2038 keVy omawianego septupletu względem niezaburzonej energii 
(i579 key/ wzbudzenia 3" rdzenia, w przybliżeniu zgadza się 
z wartościami obliczonymi na gruncie teorii sprzężenia ruchu 
cząstki z wibracjami rdzenia. 

Odpowiednio, wyższe stany wzbudzone jądra 'Tb pochodzą 
ze sprzężenia protonu h1. /« z wyższymi wzbudzeniami rdzenia 
typu (f'h

11/2d
572J L (^nii/2e7/2>J x ^wzgl-ednieniem efektu 

działania zakazu Pauliego. Stany te odpowiadają więc wzbudze¬ 
niom z dwoma cząstkami i jedną dziurą protonową a energie wzbu¬ 
dzeń można obliczyć przy znajomości jednocząstkowyoh energii 
poziomów 67/2» d«/2' bii/2 ** ma^ł*c d o dyspozycji oszacowane 
wielkości oddziaływań t*u/z*5~/zh, (^^/z«7/z)l o r a« 
Stosując wzór na sprzężenie trzech momentów pędu: 

i biorąc pod uwagę wszystkie możliwe dla danego stanu I sprzę¬ 
żenia dwu protonów (bii/g/j t energia oddziaływania w danym 
stanie I może być obliczona ze znanych eksperymentalnie energii 



stanów O» l i / 2J"Vj i46(5d i stanow (hn/2/j Jądra 
¥ obliczeniach założono, że znane stany £ll, 32} 2996 i 3099 
keV w jądrze Gd odpowiadają wzbudzeniom (7k., 1 / 2

d5/2/ ił~i »̂ 
jak wskazuje na to analiza dostępnych danych doświadczalnych. 

Dla jasności warto posłużyć się prostym przykładeia obliczeń 
dla stanu 25/2+, który odpowiada maksymalnemu sprzężeniu spinów 
w konfiguracji (Th^y^d5"/2)- V t y m P r zyP a d k u o b a protony 
ciuszą być sprzężone do spinu 10, lecz każdy z nich może się 
sprzęgać z dziurą protonową d / 9 dając wypadkowe spiny 7 lub 8. 

5' ^6 ' - - 1^6 Z wartości energii najniższych poziomów 7 i 8 jądra Gd 
można oszacować wielkości oddziaływania (Th >2de/2/7" g"» 
które wynoszą odpowiednio -0.^3 i -0.23 «eV. Całkowite oddzia¬ 
ływanie Vui11/2

de/2/ w stanie 25/2+ jądra Tb dane jest przez: 
+ 1.69(-0.23) =-0.52 MeV, 

gdzie wielkości 0.31 i 1.69 są odpowiednimi współczynnikami 
sprzfżtnla trzech momentów pędu £33j znormalizowanymi do samary-
czn«j wartośoi 2 z* względu na obeonoić dwu protonów h 1 1 y_. 

vzbudsenia stanu 2$/2* wynosi wiec* 

u/2 d5/2J25/2 = 3-ił1 ~ °'52 + °-32 = 3-21 MeV' 
gdzie wartość 3.41 odpowiada różnicy jednocząstkowych energii 
protonu h 1 1y 2 i d-/2, a 0.32 MeV jest oszacowaną wcześniej 
wielkością oddziaływania cząstka-cząstka dla konfiguracji 
( 

Jakkolwiek podkreślane wcześniej trudności eksperymentalne 
prowadzą do niezupełnie pewnych oznaczeń spinu i parzystości 
poszczególnych poziomów, wydaje się, że obserwowane wzbudzenia, 
przy energiach 2735,. 2992 i 31^0 keV odpowiadają obliczonym 
teoretycznie stanom 21/2*, 23/2+i 25/2+ o konfiguracji 
( T h ^ ygd-ygj, a poziom 3*ł2i keV należałoby wiązać ze stanem 
o maksymalnym dopuszczalnym sprzężeniu spinów w konfiguracji 
f#h11/z^T/z)' P o d c z a s Sdy obserwowana zgodność energii Jest 
zadowalająca, to interpretacja taka stawia problem powodu 



występowania izomerii dla stanu 23/2*(2992 keTJJ którego czas 
życia wynosi T1/2= 3-5ns. Przejście izomeryczne 257 keV do 
stanu 21/2+ ma wtedy charakter przejścia Ml (hlt/EZ) i czas 
życia określa jego 3 x 1 0 krotne [3h] opóźnienie w stosunku 
do oszacowali jednocząstkowyeh. Takie opóźnienie przejścia M1 
wewnątrz multipletu oznaczałoby, że czynniki giromagnetyczne 
g dla protonu h,.. ,~ i d y2 są sobie prawie równe. Niedawno 
uzyskane wyniki pomiarów momentów magnetycznych f35, Z9j wska¬ 
zują, że tak istotnie może być, chociaż problem ten nie jest 
ostatecznie rozwiązany. 

Przedstawiony na Rys.8 układ poziomów obliczonych teoretycz¬ 
nie wykazuje duże podobieństwo do eksperymentalnie obserwowanego 
schematu poziomów. Należy jednak podkreślić konieczność uzyska¬ 
nia bardziej kompletnych wyników eksperymentalnych dotyczących 
charakterystyk wyższych stanów wzbudzonych przed dokonaniem 
bardziej szczegółowego porównania. 

1 /fit 148 V. Dwie cząstki poza zamkniętą powloką - jądra Sm, Dy, 

a/ Dwie dziury protonowe - jądro Sm 
iMł V stanie podstawowym jądra Sm posiadającego 62 

protony, dwie dziury protonowe sprzężone do całkowitego spinu O 
znajdują się na powłokach 26. ,- i 1g7/2* Rozerwanie pary 
dziur prowadzi w ramach wyżej wymienionych powłok do utworzenia 
stanów wzbudzonych o dodatniej parzystości i maksymalnej warto¬ 
ści spinu 6. 

Na Rys.9 przedstawiony jest schemat wysokospinowych poziomów 
1H^ jądra Sm uzyskany w wyniku badań spektroskopowych reakcji 

NdyX, ^tn/JVlIlJ . Pomimo, że w reakcji tej obserwowano zasi¬ 
lanie znacznej liczby poziomów, struktura schematu wzbudzeń 
jest bardzo przejrzysta i zrozumiała na gruncie prostych rozwa¬ 
żań modelu powłokowego. V szczególności wyraźnie zaznacza się 
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grupowanie energetyczne poziomów odpowiadających kolejnym 
stopniom swobody wprowadzanym w tworzenie wzbudzeń. 

Sekwencja stanów 2 +, k+ i 6+ obserwowana w dolnej części 
schematu reprezentuje wspomniane wyżej wzbudzenia dwóch dziur 
na powłokach d_ /_ *• £7/2* Promocja jednego protonu poprzez 
szczelinę energetyczną do powłoki ^ti/^t P^zy jednoczesnym utrzy¬ 
mywaniu sprzężenia pary dziur do spinu 0, prowadzi do wzbudzeń 
o ujemnej parzystości, identycznych z omawianymi szczegółowo 
wzbudzeniami jądra Gd. łinergie xvzbudzen są podobne, a obser¬ 
wowany czas życia poziomu 8" ^3376 ke\y ; T /„=1.4^3/ns, wskazuje 
na znaczne opóinienie 8x10~ jednostek jodnocząstkowych przej¬ 
ścia Ml (253 ke"Vjl Przypisując poziomom 8" i 7" konfiguracje 

^ h1i/2 d5/2'' o b s e r w o w a n e opóźnienie przejścia 
wskazywałoby na, podobnie jak w Gd, tylko nieznaczne miesza¬ 
nie się stanów obu konfiguracji. 

Dodatkowe rozerwanie pary dziur prowadzi do tworzenia wzbu¬ 
dzeń z jedną cząstką i trzema dziurami o seniority f =h, które 
odpowiadają poziomom o ujemnej parzystości obserwowanym w obsza¬ 
rze energii od 4.7 MeV do 5«7 >!eV. Ograniczenia wynikające 
z zakazu Pauliego powodują, że maksymalny spin uzyskany w takin 
wzbudzeniu jest I=14. Najtańszym energetycznie sposobem uzyska¬ 
nia wyższego spinu jest przeniesienie kolejnego protonu poprzez 
szczelinę do powłoki h ./9. Sprzężenie dtvuprotonowego wzbudze-
nia ( h ,J .+ ze wzbudzeniami dwóch z czterech dziur powstałych 
w powłokach d .„ i g~/2» prowadzi do utworzenia stanów o dodat¬ 
niej parzystości z maksymalną wartością spinu 1=16, które są 
obserwowane jako yrastowe wzbudzenia w górnej części schematu 
przedstawionego na Rys.9« 

Charakterystyczną cechą schematu poziomów vr obszarze energii 
powyżej k MeV jest występowanie dubletów blisko lezących stanów 
dla każdej wartości spinu poza maksymalnym spinem wzbudzenia 
danej grupy. Jest to przypuszczalnie związane z faktem, że 
w tym obszarze jądro uzyskuje dodatkowy spin ze sprzężenia spi¬ 
nów dziur protonowych umiejscowionych na blisko lezących powło-

37 



kach d=/ 2 *• £7/2* Wskazują na to bardziej szczegółowe rozwa¬ 
żania rozgałęzień w rozpadzie kolejnych poziomów, a zwłaszcza 
porównanie zredukowanych prawdopodobieństw przejść 111, które 
w uprzywilejowany sposób wiążą poziomy o podobnej strukturze. 

Swoistego rodzaju paradoksem jest, że stan 10+ o seniority Swoistego rodzaju paradoksem j 
Y =2 i konfiguracji (h.. j^ 1 0 0 ~ / /o m i m o i z Prawie na pewno 
jest stanem yrastowym, nie jest obserwowany w rozpadzie wysoko-
spinowym jądra 5ia. Prawdopodobnie powodem tego jest yrasto-
we położenie stanów o najwyższym spinie z grupy wzbudzeń o ujem¬ 
nej parzystości z obszaru -energii ok. 5-5 MoV. Na poziomach 
cych skupia się praktycznie całe natężenie rozpadu wysokospino-
wego prowadząc w następstwie do bezpośredniego zasilania stanów 
1 protonowo-3 dziurowych o seniority |f=2, z pominięciem stanu 
10+. 

Poza długożyciowyia izomerom 6 ^T. /2=880nsy i wspomnianym 
wyżej izoinerem 8~ (3376 keVJ, innych stanów izomerycznych 

1 kh w jądrze Sra nie obserwowano. Podkreślona wczeiniej złożo-
noić schematów poziomów jąder Gd i Gd w obszarze energii 
powyżej k rieV jest zapewne związana z tą samą naturą wzbudzeń, 
która prowadzi do bogatej struktury poziomów w omawianym dwu-

i£j./i 
-dziurowym jądrze Sra. 

b/. Jądro dwu-protonowe Dy 

1^8 Dla jądra Dy posiadającego dwa protony poza zamknic-
rdzeniem Gd, strulctura obserwowanych wzbudzeń yrastowych 

jost szczególnie prosta i narzuca jednoznaczną interpretację. 
Eksperymentalne badania prowadzone z użyciem reakcji ^ Gdfcf,8n 
oraz na wiązce ciężkich jonów w reakcji Ce( 0,4n/ doprowa¬ 
dziły do ustalenia pełnego schematu rozpadu stanu izomerycznego 
T1/2~O'1*3/IS J^dra iił8Dy flV, Xl7. Schemat ten, gdzie wszystkie 
oznaczenia spinów i parzystości oparte są na pomiarach elektro¬ 
nów konwersji, przedstawiony jest na Rys. 10. 
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Zgodnie z prostymi oczekiwaniami opartymi na modelu powłoko¬ 
wym, charakterystyka stanu izomerycznego 10 wskazuje na dwupro-
tonową konfigurację Vni 1/2/10' Jc*ora v dominujący sposób określa 
jego strukturę. Rozpad stanu 10+ prowadzi do zasilania pełnej 
sekwencji stanów o dodatniej parzystości należących do multiple-
tu (h.. / _ ) , którego widmo energetyczno wygląda podobnie do ana-

11/2/ 210 92 
logicznych widm znanych dwuczastkovych jąder np. Po i ilo. 
^uializa dostępnych dla protonów poziomów jednocząstkowych pozwą-
la oczekiwać szczególnie czystej funkcji falowej {^JI/O/ d l a 

stanów nultipletu o najwyższych spinach t j. 6 , 8+ i 10+, a zmie-
rzouy czas życia poziomu 10 pozwala określić wartość efektyw¬ 
nego ładunlcu protonu h.. /p. Z eksperymontalnej warfośoi prawdo¬ 
podobieństwa przejścia B(iS2̂  \>ryniiia wartość ładunku efektywnego: 

eeff/e = 1.53 - 0.05, 
która nieiłiele różni siy od wartości uzyslcanej dla protonu 
v: obszarze Pb. Również zmierzony czas życia stanu 3+ T /,= 
= 65(20^ ns i obserwowany stosunek rozgałęzień daje wartość 
33/22, 8+-»6f/j z której wynika podobna wielkość ładunku efek¬ 
tywnego . 

+ 14S linorgia wzbudzenia stanu 10 w jądrze Dy jest o ok. 1 lieV 
niższa niś energia wzbudzenia 10 w Gd. Jest to bezpośred¬ 
nią konsekwencją istnienia szczeliny energetycznej Z=óh i pro¬ 
wadzi w przypadku °Dy do izomerii stanu 10+, gdyż stan 9~ 
uałtwiający jego szybki rozpad w Gd, w jądrze Oy powinien 
wiec podobną energiy wzbudzenia, a 'Więc winien lożeć powyżej 
stanu 10 . 

1/ porównaniu do wzbudzeń Gd znaczne obniżenie energii 
obserwuje się dla stanów 7~ i 5~, które są zdecydowanie najmoc¬ 
niej zasilane w rozpadzie izouieru 10+ przedstawionym na Rys. 10. 
Stany te w naturalny sposób interpretowane są jako stany dwu-
cząstkowe, gdzie jeden z protonów pozostaje na powłoce h.wof 
drugi natomiast zajmuje jedną z pozostałych orbitałi leżących 
powyżej powierzchni Fermiegro tzn. 3s

t/2 lut> 2d-ł/2* S*11^ popu-



lacja tych stanów w rozpadzie stanu 10* prowadzi w konsekwencji 
do zasilania stanu 3 , którego identyfikacja wraz ze wzbudzeniem 
2 Dy dostarczyła wcześniej omawianego argumentu dla poparcia 
wniosku o istnieniu szczeliny energetycznej Z=6k. 

Kontynuacja wzbudzeń yrastowych jądra Dy .powyżej stanu 
10+ musi następować poprzez wzbudzenie rdzenia. Eksperymental¬ 
ne wyniki pozwoliły określić energie dwóch kolejnych stanów 
yrastowych, które są również zamieszczone w schemacie na Rys.10. 
Interpretacja tych stanów związana ze wzbudzeniem oktupolowysi 
rdzenia podana będzie w części VII. 

c/. Jądro dwuneutronowe Gd 

Schemat poziomów yrastowych jądra Gd, uzyskany w ba¬ 
daniach reakcji (pL,kn) i (p( ,5n), [36] przedstawiony jest na 
Rys. 11, gdzie również zaznaczone są dominujące konfiguracje 
przypisane kolejnym wzbudzeniom. Owa neutrony poza zamkniętą 

1 ft A 
powłoką N=82 w stanie podstawowym jądra Gd zajmują przede 
wszystkim najniższy dostępny poziom jednocząstkowy 2f_/2. 
Rozerwanie pary neutronów wewnątrz powłoki f7/2 prowadzi do 
tworzenia wzbudzeń 2 , k , 6 , a przeniesienie jednego z nich 
na kolejny dostępny poziom jednocząstkowy tj. 1h_y2 może dostar¬ 
czyć dodatkowych dwóch jednostek spinu dając wzbudzenie dxmcza-
stkowe 8 + typu (V?7/g^o/2/8* T e w z b u d z e n i a neutronowe o dodat¬ 
niej parzystości odgrywają zasadniczą rolę w kaskadzie yrastowej 
jądra Gd. Konkurują z nimi stany wzbudzone rdzenia odpowia¬ 
dające grupie poziomów o ujemnej parzystości w obszarze energii 
ok. 3 lieV. stan 10+ (3760 keV^ odpowiada najprawdopodobniej 

h11/2^0 /1O^"'O' k*^ r e Jest analogiczne do wzbu¬ 
dzenia 10+ 3.86 HeV rdzenia Gd. Taką interpretację potwier¬ 
dza obserwowana sekwencja stanów 12+, 1*ł+ i 16+ z odległościami 

o 
energetycznymi charakterystycznymi dla stanów konfiguracji f7/2« 
Rozerwanie pary neutronów f~/2 dostarczające 6 dodatkowych jed-
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Ry« 11. Stany wzbudzone Jądra i W G d obaarvowane w r•akcji 
(jK,5n̂ , wraz z oznaoz«nlami proponowanyoh iconTiguraoji 
modela powłokowsgo. 
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nostek spinu jest tańsze energetycznie ok. 1.8 MeV niż rozer¬ 
wanie pary dziur protonowych ok. 2-3 MeV obecnych we wzbudze¬ 
niu 10 . Struktura kaskady yrastowej powyżej stanu 10 jest 
przez to znacznie prostsza niż obserwowana w jądrach So 
i Gd, gdzie podkreślano wcześniej, konkurencja energetyczna 
wzbudzeń dziur z poziomów protonowych d„ ,. i S 7/ 2 prowadzi do 
regularnego pojawiania się dwu stanów o tym samym spinie. 

Ważna informacja wynikająca ze schematu poziomów yrastowych 
jądra Gd dotyczy neutronowego poziomu jednocząstkowego li 
którego położenie energetyczne w izotonach N=83 jest trudne do 
określenia ze względu na konkurencyjny charakter wzbudzenia 
(f ~/ox3 /«»/-)• Z tych samych powodów energia poziomu 12+|3«98 

T 11*8 J' fu 2 i 
MeV/w Gd, zawiera jąoego obok wzbudzenia [Y i,.;,J znaczną 
domieszkę wzbudzenia oktupolowego, nie może być źródłem infor¬ 
macji o prawdziwej energii poziomu neutronowego i.„/„. Dostar¬ 
czyć jej -może natomiast energia najniższego stanu 10~, a raczej jego odległość od wzbudzenia (fn/oJir+t które wyklucza oddziały-
wanie parowania. Stan 10 o konfiguracji(Kf_/o^-j/p/in w i n i e n 

być w zasadzie pozbawiony domieszki oktupolowej (konfiguracja 
f_/„x3 daje maksymalną wartość spinu l=9j , może natomiast za¬ 
wierać przyczynki poohodzące od innyoh konfiguracji np. 
(TTh^y2j~ \f £y/z)iQ prowadzące do eventualnego obniżenia jego 
energii. Jedyny obserwowany stan 10"f 3«92 MeV^ w jądrze 

Gd leży o ponad 2 MeV wyżej od wzbudzenia (*>7/2̂ 6+ A pozwala 
określić dolną granicę odległości energetycznej neutronowych 
poziomów jednocząstkowych 

Tak duża energia wzbudzenia neutronu do pozioma i1o/2 wyjaśnia 
obserwowany eksperymentalnie fakt, że poziom ten nie odgrywa 
istotnej roli w tworzeniu yrastowych wzbudzeń jąder obszaru 

N=82. 



d/. Proton i neutron na zewnątrz rdzenia - Jądro To 

Eksperymentalne badanie jądra 1 Tb w reakcji 1 Eu 
(pc,7n) prowadzone było równolegle z badaniami omawianego wcześ¬ 
niej jądra Tb fyrfj. Również interpretacja wzbudzeń yrasto-
wych w tym jądrze wiąże się bezpośrednio ze strukturą poziomów 

147 obserwowanych w jądrze Tb. 
Podobnie jak w przypadku jądra Gd z liczbą neutronów N=83, 

zewnętrzny neutron zajmuje w większości obserwowanych stanów 
jednocząstkowy poziom f7/2» a yrastowe wzbudzenia tworzone są 
ze wzbudzeń rdzenia, które tutaj dodatkowo sprzężone są z proto¬ 
nem h..;,. Naturę tego sprzężenia wraz z ograniczeniami wynika¬ 
jącymi z zakazu Pauliego poznaliśmy analizując strukturę yrasto-

1&7 wych stanów wzbudzonych Tb. 
148 Dla jądra Tb znane są dwa, ulegające rozpadowi beta, stany 

izomeryczne, których wzajemne położenie energetyczne nie zosta¬ 
ło do tej pory ustalone. Stwierdzono, ze izomer z czasem życia 
T ,,=60 min i charakterystyką 1=2" jest zasilany tylko niezna¬ 
cznie w reakcji (/X ,fn) natomiast zdecydowana większość przekro¬ 
ju czynnego w tym kanale reakcji prowadzi do populacji izomeru 
wysokospinowego o czasie życia T.y2= 2.2 min, charakterystyce 
l""= 9* i proponowanej konfiguracji (W^ ,/2 Y£~JZ)g+' Uzyskany ^ , 2 Z)g 
schemat poziomów zbudowany na tym stanie 9+ przedstawiony jest 
na Rys. 12. 

Analogia obserwowanych stanów w jądrze Tb i wzbudzeń 
7 Tb jest podobna do analogii obserwowanej przy przejściu 

146 147 od jądra Gd do 'Gd. Dodatkowe oddziaływanie neutronu f ?/ 2 
również w tym przypadku nie zmienia kolejnośoi obserwowanych 
wzbudzeń prowadząc jedynie do nieznacznych przesunięć energe¬ 
tycznych. 

Odpowiednikiem, w jądrze i WTb, stanu 15/2* • (i 266 keV^ jądra 
7Tb, Jest pierwszy stan wzbudzony 11~ o energii 1006 keV. 

Jest on również stanem izomerycznym Tf /2= 22ns i rozpada się 

kk 
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Rys. 12. Schemat poziomów wysokoaptnowyoh jądrm Tb ob««rwo~ 
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poprzez zmieszane przejście M2/E3, w którym składowa oktupolo-
wa jest ok. 30-krotni© przyśpieszona w stosunku do oszacowań 
jednocząstkowych. Podczas gdy nie budzi żadnych wątpliwości, 
powiązanie pochodzenia teg-o stanu, podobni* jak stanu 15/2* 

Tb z oktupolowymi wibracjami rdzenia, odpowiednioić pomiędzy 



kolejnym obserwowanym stanem 12~ (i29O kev/ Tb, a stanem 
17/2V2038 kevJ1**7Tb jest mniej bezpośrednia. Stan 17/2+ 

interpretowany byl jako poziom o najwyższym spinie septupletu 
sprzężenia protonu h,..^ z© wzbudzeniem 3~ rdzenia, w którym 
ze względu na zakaz Pauliego wykluczona jest składowaf>h11 /g 

! )o co prowadzi do szozególnego podwyższenia energii wzbu¬ *'J łZj3 rz J łZj.3 
dzenia. Podobny efekt powinien mieć miejsce w jądrze Tb, 
jednakże energia stanu 12** jest znacznie niższa co najprawdo¬ 
podobniej związane jest z udziałem neutronu i._/9. Udział kon-

i f^ ' i ^ t k t t 12" j d Tb 
figuracji f^b^ /., r'ii3/2^t2 W strukturze stanu 12" jądra Tb 
prowadzi do obniżenia o ok. 500 keV energii tego wzbudzenia 
w stosunku do stanu 17/2* Tb, podobnie do obserwowanego przy 
przejściu od wzbudzenia 3" Gd do stanu 13/2+ Gd, zawiera¬ 
jącego obok oktupolowych wibracji (i^7/2x3 / «3/2 u d z i a i neutro¬ 
nu ,/;, 

13/2. ..KO 
Wyższe stany yrastowe jądra Tb prawdopodobnie związane 

1 47 
są bezpośrednio z wyższymi wzbudzeniami Tb sprzężonymi z ne¬ 
utronem f^/p* Teoretyczne obliczenia energii poziomów były 
w tym przypadku bardziej pracochłonne niż przedstawione powyżej 147 dla Tb i wymagały znajomości dodatkowych dwunukleonowych ° 
oddziaływań. Chodziło mianowicie o oddziaływanie neutronu 
z cząstką protonową h../, i dziurami protonowymi <*_/„ i 

p 
które oszacowane »e znanych poziomów Gd i danych dotyczących 
jądra Eu £XT£J . Obliczone energie poziomów yrastowych przed¬ 
stawione są z lewej strony schematu na Rys. 12. 

Ponieważ oznaczenie spinów i parzystości stanów wzbudzonych 
w przypadku jądra Tb jest bardziej jednoznaczne aniżeli 
uzyskane dla jądra 'Tb, można położyć większy nacisk na obser¬ 
wowaną zgodność obliczonych i obserwxwanych energii poziomów. 
Poziomy 14~ (2624 keVJ i 15~ (2864 keV^ prawie na pewno odpowia¬ 
dają obliczonym stanom o tych spinach.dla konfiguracji 
(Th^yjjd^ ^7/2)» a s t a n i6i"(3O78 keV^ musi być jednym z dwu 
oczekiwanych stanów 16". Energia poziomu 3505 keV zgadza się 
z położeniem obliczonego stanu 17" (3.53 Mev/, jednak nie można 



wykluczyć, 4© jest to drugi stan 16", a poziom 1=17 (3713 
przypuszczalnie odpowiada sześciokwazicząstkowemu wzbudzeniu 
17+ oczekiwanemu przy energii 3«79 MeV. Podsumowując należy 
stwierdzić, że widmo poziomów jądra Tb obliczone na bazie 
modelu powłokowego zgadza się bardzo dobrze z obserwowanym 
eksperymentalnie w obszarze energii wzbudzenia do 3-8 MeV. 

Powyżej tej energii wzbudzenia jedyna informacja dotyczy 
wysokospinowego stanu izomerycznego, który w reakcji £f,7n^ był 
jednakże zbyt słabo zasilany by móc przeprowadzić bardziej szcze-
gółowe badania jego rozpadu. ¥ bombardowaniu tarczy J Ce jona¬ 

mi 92 MeV 0 fiv) obserwowano znacznie wydajniejsze tworzenie 

tego izomeru w reakcji ( 0,p3n/. Wyznaczono jego czas życia, 
T. /„=1.1 (2)us i zidentyfikowano szereg dodatkowych przejść gamma 
związanych z jego rozpadem. Inni autorzy niedawno /"37? zgłosili 
również obserwację togo izomeru, jednak uzyskanie bardziej szcze¬ 
gółowych informacji będzie wymagało wykonania dodatkowych ekspe¬ 
rymentów. 

VI. Jądro czterocząstkowe - Tb 

W charakterze przykładu bardziej złożonego układu w ni¬ 
niejszej części przedstawione będą rozważania prostych konfigu¬ 
racji prowadzące do interpretacji struktury poziomów jądra ° Tb 
posiadającego jeden proton i trzy neutrony poza zamkniętym rdze¬ 
niem i2ł6Gd. 

"większość wyników potrzebnych do ustalenia schematu poziomów 
yrasto%*ych ^ Tb uzyskano £xj w reakcji (p(,5nj, jednakże ważnych 
informacji, dotyczących zwłaszcza elektronów konwersji, dostar¬ 
czyły eksperymenty na wiązce ciężkich jonów, gdzie ' Tb był 
produktem reakcji Ce( 0,p3n). Istotnym elementem była 
tutaj obserwacja elektronów konwersji niskoenergetycznego przej¬ 
ścia Ul ki.8 keV, która wydatnie przyczyniła się do ustalenia 
poziomów w dolnej partii schematu wprowadzając także jednoznacz¬ 
ność w oznaczeniach spinów i parzystości. Na Rys. 13 przedsta-
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wiony jest uzyskany schemat poziomów yrastowych jądra Tb, 
który podobnie jak w przypadku Tb, budowany jest na wysoko-
spinowymjniestabilnym ze względu na rozpad p stanie izomerycz¬ 
nym 9+ o T1 ,„=6.8 mija. Również w tym przypadku nie udało się 
ustalić, czy izorner 9+, czy 2~ ( T /9=4.5 godzJ jest stanem pod-

150 ' 
stawowym jądra Tb. Na schemacie poziomów Rys. 13 zaznaczone 
są także proponowane konfiguracje poszczególnych stanów zgodnie 
z poniżej przedstawioną interpretacją. 

Rozważania dotyczące struktury stanów yrastowych 5 Tb prze¬ 
prowadzić można biorąc pod uwagę sprzężenie do maksymalnego • 
spinu protonu ł^wp z trójneutronowymi wzbudzeniami. Systema¬ 
tyka konfiguracji trójneutronowych obserwowanych w izotonach 
N=85 przedstawiona została w artykule Piiparinena £38) . 
Yrastowa sekwencja poziomów 7/2~, 1i/2~t 15/2" pochodzących 
z multipletu konfiguracji f~/9 jest analogiczna do sekwencji 
obserwowanej w jądrze Ca. Ograniczenie spinu do wartości 
1=15/2 związane z zakazem Fauliego powoduje, że w budowaniu 
yrastowych stanów o wyższym spinie aktywne są również inne 
neutronowe poziomy jednocząstkowe. Przeniesienie walencyjnego 
neutronu np. do powłoki hq/2 daje już możliwość uzyskania znacz¬ 
nie wyższego spinu sprzęgając z nim wzbudzenia 0 +, 2 +, k*, 6+ 
konfiguracji (*"7/2) do spinów 9/2", 13/2", 17/2" i 21/2*. 

V kontekście jąder poprzednio omawianych w niniejszej pracy 
yrastowe stany jądra Tb można interpretować przyjmując jako 
bazę stany wzbudzone Tb i korzystając z dodatkowego stopnia 
swobody budować na nich wzbudzenia dwu neutronów, np. f-y-j znane 
z jądra Gd. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu zakazu 
Pauliego, gdy wyjściowy stan zawiera neutron ^7/2* u * e n sposób 
obserwowana struktura wzbudzeń powyżej stanu wyjsolowego jest 
niejako próbnikiem jego konfiguracji dając informację o udziale 
neutronu f^/g* /Rejestracja kaskad przejść £2 o energiach po¬ 
dobnych do energii obserwowanych w widmie f7/2 jąder Gd 
i * Dy £39) jest kryterium powiązania określonych stanów z* 
wzbudzeniem dwu neutronów f~/2« 



Na stanie podstawowy10 9* i związanym > oktupolowym wzbudze¬ 
niem rdzenia stanie 11" C8?** keV^, z któryoh oba zgodni* z in-
terpretaoją podaną dla analogioznyoh stanów Tb, zawierają ne¬ 
utron ^7/9> obserwujemy zgodnie z oczekiwaniom sekwencje tyUco 
dwu przejść E2. Przejścia te ustalają położenie stanów 11* 
(759 keV^ i 13+ (i436 kev/ konfiguracji (^h^^ / f^^oraz 
stanów 13" (1639 keV^ i 15" (2265 keV^, z główną konfiguracją 

l) które są najsilniej zasilane w yrastowej 
t 

kaskadzie jądra 15°Tb. 
Stan 10+ o energii 594 keV związany jest najprawdopodobniej 

s przesunięciem walenoyjnego neutronu do powłoki h.y2- Y miarę 
podwyższania powierzchni Fermiego energia poziomu neutronowego 
hg/o ulega gwałtownemu obniżeniu przy przejściu od N=83 'Gd 
^1397 keVJ, poprzez N=85 ik9Gć. (796 keV^ do N=87 151(Sd (379 keVJL 
Obserwuje się ponadto, ze dodanie dwu protonów h ^ y 2 w jądrach 
l)y prowadzi do dalszego obniżenia tej energii (patrz Rys.7/ 
przypuszczalnie w związku ze znacznym pokryciem się przestrzen¬ 
nych funkcji falowych protonu h,, /_ i neutronu h Q /.. £taergia 
stanu 10 "̂  Tb odpowiada więc oczekiwanej energii wsbudzenia 
o konfiguracji (lTh1i/2 K h 9 / 2 (f 7 ^ 2 ) 0 ) 1 ( ) l dająe możliwość budo¬ 
wania na tym stanie pełnej sekwencji wzbudzeń (f_y2j. Poza 
stanem 10+ obserwowano tylko dwa stany o najwyższych spinaoh 
tj. Ih* (i938 iceYJ i 16+ (2166 keVJ, które można przyporządko¬ 
wać wzbudzeniom konfiguracji \Jf^-,ł/o ̂ ^0/2^7/2) * Silne przejś¬ 
cie H1 ilf+-*13+ wygrywa konkurencję z przejściem E2 14+-»12+ 

utrudniając obserwację stanu 12*. Istnieją eksperymentalne 
wskazania że oczekiwany stan 12* w granioach 1 keV pokrywa się 
energetyoznie ze stanem 134* 00 dodatkowo utrudniałoby jego re¬ 
jestrację. 

Ze stanów wyjsolowych jądra 15°Tb, stanowiących podstawę 
budowania dwuneutronowyoh wzbudzeń, najbardziej obrazowym przy¬ 
kładem jest stan 12" o energii 1112 keV. Podobnie, jak omawia¬ 
ny poziom 12" jądra 1 T b , stań ten identyfikowany jest jako 
najwyższy osłon septupletu wzbudzenis oktupolbwego, którego 
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energia ulega obniżeniu dzięki znacznemu udziałowi neutronu 
i 1 3 / 2. Konfiguracja poziomu 12" fffh, i/£ Y i, 3 / 2 (f^J 0 ) daje 
pełną możliwość budowania na tym atanie wzbudzeń r7/2)2+ k* 6* 
1 ^f 7/2h9/2^ 8 + b* z fccupllkaoji wynikających z zakazu Pauliego. 
Obserwowane w aohemaoie na Rys.13 charakterystyczne odległości 
energetyczne poziomów \k" (i°29 kev/, i 6" (2541 keW, 18^(2896" 
kev) i -20" ̂ 3^20 kev/ i ich powiązania przejśoiami B2 sugerują 
taką prostą interpretacje, potwierdzając jednocześnie wcześniej¬ 
sze wnioski dotyczące struktury stanu 12". 

Jakkolwiek dla kilku poziomów w górnej partii soheoatu nie _ 
zdołano ustalić jednoznacznyoh wartości spinów i parzystośoi, 
dla najwyższego z nich k%kO keV proponowane oznaczanie 21+ 

sugeruje prostą czterocząstkową konfigurację (Ta,.w 
Założenie poprawnośoi taj intarpretaoji prowadzi, przy zanied¬ 
baniu wohodząoych w grę dodatkowych oddziaływań, do potwierdze¬ 
nia faktu, za poziom neutronowy i.«y2 jest energetyoznie odle¬ 
gły od poziomu f_/2 o ponad 2 MeV-

Z powyższej dyskusji wynika, ±m nawet dla złożonego układu 
jakim jest nleparzysto-nieparzyste ozterooząstkowe jądro Tb, 
rozważania prostych konfiguraoji sferycznego modelu powłokowego 
dają przejrzystą interpretacje obserwowanych poziomów yrastowyoh 
do energii wzbudzenia powyżej k HeV. Ifiadomo jednakże, iz w mia¬ 
rę dodawania neutronów powinny zacząć się pojawiać efekty, które 
przy dojściu do linii stabilności prowadzą do uzyskania przez 
jądra stabilnej deformacji. Jednym z pierwszych obserwowanych 
faktów świadozącyoh o powstawaniu takiej deformacji jest poja¬ 
wienie się nisko lezącego stanu 5/2" o konfiguraoji {^-J/OJK/Z 

w nieparzystyoh izotonaeh If=85 7*38? . Stan ten pojawiający się 
przy energii 165 keT w jądrze 'Gd, obniża energię do 108 keV 
w l51Gd i do 111 keV w jądrze 153Gd. To obniżenie energii nastę¬ 
puje dzięki wzrastaniu deformaoji zwiększająoej rolę oddziały¬ 
wania Icwadrupolowego, która w przypadku 11=85 uprzywilejowuje 
stan 5/2" posiadający największy moment kwadrupolowy se wszyst¬ 
kich stanów multipleftu f7/2 * Obserwowany w Jądrze 



poziom 10* (832 kevjzwiazany Jest prawdopodobnie z konfiguracją 
(f7/2i5/2* *omłłi»»o4* **J konfiguraoji ze wzbudzeniem protono¬ 
wym eząstfce-dziura prowadzi przypuszczalnie do obniżenia energii 
przez oddziaływanie kwadrupolove dająo obserwowany nisko lezący 

VII. Sprzężenie oktupolowyoh wibracji s ruchem jednocząstkowym 

Niniejsza część pracy traktuje w bardziej pełny sposób 
sygnalizowany wcześniej próblea wzbudzenia oktupolowego Jąder 
z obszaru liczb Masowych •""150, które odgrywa szczególną role 
w strukturze wielu obserwowanych stanów yrastowyoh. Z Jednej 
strony stosunkowo niska energia tego wzbudzenia powoduje, ze 
wibracje oktupolowe w wyraźny sposób zasnaozają swoją obecność 
w układzie stanów yrastowyoh poszczególnych jąder, z drugiej 
zaś, specyfiozna struktura wzbudzenia 3** rdzenia Gd wywołuje 
efekty nie obserwowane dotąd w lanych obszarach. Oba te czynni¬ 
ki prowadzą w oemwianya obszarze jąder do sytuacji znacznie 
odmiennej od tej analizowanej szczegółowo £"24, ktQ w okolicy 
jądra *°8Pb, 

Na Rys. tk przedstawione są obserwowane wzbudzenia oktupolo¬ 
we najprostszych jąder leząoyoh w bezpośrednim sąsiedztwie jądra 

Gd, których interpretaoja oaawiana była w poprzednich rozdzia¬ 
łach. Zaznaczone na Rys, 14 przyspieszenie przejść E3 ze stanów 
izomerycznych 15/2* ił*7Tb, 11" '^Tb i 13/2* ik7CA wskazuje, ze 
stany te powstają w wyniku sprzężenia oktupolowyeh wibracji 

1*7 rdzenia z walenoyjnyai nukleonami. V jądrze Gd dyskutowano 
juz wcześniej strukturt wzbudzenia 13/2*, 997 keV, które obok 
składowej pochodzącej z oktupolowyoh wibracji sprzężonych z ne¬ 
utronem f 7 / 2

 x* v i e r* znaczny udział prostego wzbudzenia neutro¬ 
nu do jednoeząstkowiego poziomu i4«/»< Odmiennie sytuacja wyglą-
da w przypadku Jądra 'Tb, gdy* nie ma poziomów protonowyoh 
o odpowiednio duzyaj, które mogłyby wnosić swój udział w budowę 
stanów pochodzących ze sprzężenia pnotonu ^\/z *• wzbudzeniem 
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Rys. ik. Ołctupolowe wzbudzenia i obserwowana przyspieszenia 
przejść £3 w 1^6Gd i sąsiednich jądrach. 



3" rdzenia o spinie 1^7/2. V przybliżeniu zaniedbującym istnie-
nie oddziaływania w jądrze Tb oczekuje się multipletu stanów 
o cliarakterze 7Tb1. /2x3~ w obszarze energii 1.6 MeV powyżej stanu T podstawowego Th^w^. Oddziaływanie wymienne cząstka-fonon powo¬ 
duje rozszczepienie tego multipletu, które może być traktowane 
ilościowo na gruncie teorii zaburzeń drugiego rzędu. Problem 
ten analizowała szczegółowo Hamamoto L%y v obszarze Fb 
i przedstawiła cztery typy oddziaływania, które przyczyniają 
się do przesunięć energetycznych poszczególnych członów multiple¬ 
tu. Podane są one symbolicznie na Rys. 15 x postaci diagramów, 
z których każdy odpowiada konkretnej sytuacji zależnej od struk¬ 
tury rozpatrywanego fononu, charakterystyki sprzęganej z nim 
cząstki czy ingerencji innych wchodzących w grę poziomów Jedno-
cząstkowych. 

la) (b) (c) Id) 

Rys. 15. Diagramy oddziaływania wymiennego cząstka-fonon. 
Oznaczenia w przypadku diagramu "a" odnoszą się do 
i i 7 ' ^ iił7Gd i "4 do 



Diagram "d" odpowiada sytuacji sprzężenia Tfh.^ ̂ /g^3" w jądrze 
Tb, gdzie v stanie pośrednia obeone są dva protony ^ 1 t/ 2 

i jedna dziura protonowa d*/?- Przy dodaniu protonu wa d*/?- Przy dodaniu protonu &.«/2 *° 
wzbudzenia 3*" rdzenia Gd zakaz Pauliego blokuje w niektórych 
sprzężonyoh atonach możliwość udziału głównej skladowej(h44/. 
d5/2'**s° '"v'buteenla.. ¥ następstwie esęśoiowego lub pełnego 
jej wykluczenia energie odpowiednich stanów mogą uleo znacznemu 
podwyższeniu względem nlezaburzonego położenia energetycznego 

4 k.*/ 

wzbudzenia oktupolowego. V omawianym przypadku 'Tb teoria 
zaburzeń drugiego rzędu określa wielkość przesunięć energetycs-
nyoh jako: /(- . -1\ f wl<r%2 
, , , X(b1i/2d5/2/3'H'3^ d B = 7W(3 11/2 11/2 3; 5/2 V -, : ; > 

gdzie V jest współczynnikiem Raoah. 
Geometryczny współozynnik sprzetenia (jv), który określa względ¬ 
ne wielkośoi przesunięć energetycznych ma wartość +7/12 dla 
stanu 1=17/2 i -7/22 dla stanu 1=15/2. Wyznaczone eksperymental¬ 
nie energie stanów 17/2+ i 15/2* zgadzają się z tymi oczekiwa¬ 
niami; stan 17/2 jest przesunięty w górę względem energii 
I.58 MeV, a energia stanu 15/2* jest obniżona, przy czym stosu¬ 
nek wielkości przesunięć obu stanów wynosi 1.45 * porównaniu 
z teoretycznie oozekiwanym 1.83* Tę przybliżoną zgodność należy 
uznać za zadowalającą, gdyż wilkość rozszozepienia oultipletu 
każe przypuszczać, ze w przypadku Tb mogą być istotne równie* 
efekty wyższych rzędów. Vyznaozone eksperymentalnie rozszczepie¬ 
nie stanów 17/2* i 15/2*t<A& = 772 keV, pozwala określić wielkość 
czynnika energetyoznego: 

"*3" 
Wielkość ta użyteczna będzie w ilościowych rozważaniach omawia¬ 
nych poniżej wzbudzeń oktupolowyeh jądra Dy. 
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Analogicznie v jądrze Tb, z dodatkowym neutronem 
należałoby oozekiwać yrastowych stanów 11*" i 12" z energiami 
wzbudzeń podobnymi do energii stanów 15/2* i 17/2* Jądra 1 7Tb. 
Sytuacje w tym przypadku komplikuje wzbudzenie neutronowe do 
poziomu i13/2ł którego udział podobnie jak w jądrze 'Gdf pro¬ 
wadzi do obniżenia energii wzbudzeń oktupolowyoh. Sprzężenie 
protonu h ^ / j z neutronem i13yg P1"0****1 d o powstania multipletu 
stanów o ujemnej parzystości ze spinami w granicach i4 1^12, 
Szczególnie silne, znane z obszaru Pb p»i) , oddziaływanie pro¬ 
tonu i neutronu w konf igurao ji (Jfhj ̂  y., f i^3/2^12"' P°voduJ*» *• 
stan 12" tego multipletu oharakt©ryzuje się najniższą energią 
wzbudzenia. Mamy więc do czynienia w jądrze Tb z silnym 
sprzężeniem trzech typów stanów: 

które może prowadzić do znacznego przemieszczenia energetycznego 
poszczególnych członów sprzężenia oktupolowych wibracji z waleń-
cyjnyoi nukleonami. Opierając się na argumentaoh wynikających 
z oszacowań energii, silne obniżenie energii stanu 12" obserwo-

148 wane w jądrze Tb wskazuje na dominujący w jego strukturze 
udział konfiguracji (T^^t/o 

Powyżej, w części IV.2, poświęconej strukturze wzbudzeń 
jądra Dy, zasygnalizowano interpretację dwóch stanów wzbudzo¬ 
nych, obserwowanych powyżej stanu izomerycznego 10*, jako pocho¬ 
dzących ze wzbudzenia oktupolowego rdzenia. Stany te zamieszozo-
ne w schemacie na Rys. 10 posiadają jednoznacznie określone cha¬ 
rakterystyki I y = 11" /398O keV/ i I*= 12" /kk76 keV/, które 
odpowiadają oczekiwanym wynikającym ze sprzężenia wzbudzenia 3~ 
rdzenia z dwoma protonami h^y** v stanie izomerycznym 10* dwa 
protony k 1 t/ 2 sprzężone są do maksymalnego spinu i zakaz Pauliego 
powoduje, ze najniższy energetyoznie ozłon multipletu wzbudzenia 
oktupolowego musi mieć o dwie jednostki spinu, mniej niz maksy¬ 
malny spin 13. Ha Rys. 16 przedstawiony jest diagram ilustrujący 
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oddziaływani© wymienne eząstka-fonon, które odgrywa, główną roi? 
w przypadku sprzęgania kjWjj x 3~ w Jądrze Dy. ¥ stanie po¬ 

średnim obecne są trzy protony &•«./« i dziura protonowa 
a teoria zaburzeń drugiego rzędu daje wyrażeni* na przesunięcie 
energetyczne kolejnych członów multipletu jako: 

; 11/2 5/2 3;i')^£ 
gdzie X J®st symbolem 9j, I'określa sprzężenie dwóch protonów 
h„« /„ w stanie początkowym, a czynnik energetyczny jest identy-
' ' 147 

ozny z czynnikiem występującym w przypadku 'Tb. Używając wy-
znaczonej poprzednio z rozszczepienia multipletu w jądrze Tb 
wielkości ̂ ?vF-" = 856 ŁeV, można obliczyć wielkość przesunięć 
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poszczególnych stanów multipletu w Dy względem nlezaburzonej 
energii wzbudzenia 3~« Ma Rys. 16 przedstawione są wyniki tyoh 
obliczeń dla czterech stanów o najwyższym spinie wraz z wyzna¬ 
czonymi eksperymentalnie energiami wzbudzeń stanów 11"* 1 12". 
Dla porównania i podkreślenia analogii na Rys. 16 zamieszczony 
jest również omawiany przypadek Tb. Obserwowana zgodność. 
z eksperymentalnymi wynikami wskazuje na poprawność interpreta¬ 
cji stanów 11" i 12** w jądrze Dy jako członów multipletu oktu-
polowego. 

Działanie zakazu Pauliego ujęte ilościowo w powyższych rozwa¬ 
żaniach teoretycznych prowadzi również do zrozumienia wzrostu 
energii wzbudzenia stanu 3" przy przejściu od jądra Gd do 
jądra Dy. V tym przypadku geometryczny współczynnik 
1*ł(2l'+ i) X d l« l'= O wynosi 2/12 przy założeniu, ze dwa proto¬ 
ny hjjy2 obecne są w stanie podstawowym O*. Ożywająo ponownie 
czynnika energetycznego 856 keV, określonego powyżej, wzbudzenie 
oktupolowe, a więc stan(o+ x 3"), winien leżeć o ô E = 1«ł3 keV 
wyżej niz w jądrze Gd. Eksperymentalnie wyznaczone nieco 
mniejsze przesunięoie 

- B«-( Gdy Ś 109 keV 
związane jest prawdopodobnie s osęsolowym obsadzaniem orbita.ll 
s i / 9 i d-y, przez parę protonów w stanie podstawowym jądra Dy. 



Dostępne obecnie wyniki eksperymentalne dotyoząoe wzbudzeń 
oktupolowyoh v jądrach z obszaru liczb ma sowyoh A «v150 są znaoz-
nie liczniejsze od przedstawionych w niniejszym rozdziale i ion 
usystematyzowanie przyczyni się w przyszłośoi do pełniejszego 
zrozumlaniaoddziaływania wymiennego oząstka-fonon. Powyższe 
rozważania dotyczą najprostszych przykładów i wskazują na możli¬ 
wość ilościowego ujęcia efektów, które mimo swej złożoności są 
również intuicyjnie zrozumiale. Znaczna aktywność prostego i ta¬ 
niego energetycznie wzbudzenia protonowego cząstka-dziura h. 1 ,_ 
d v tworzeniu wzbudzeń oktupolowych omawianych jąder przyczy¬ 
nia się wydatnie do zwiększenia ich podatności na danymlczną de¬ 
formację oktupolową. V większości tyoh jąder, także przy wyso-
kioh energiach wzbudzeń, oktupolowe wzbudzenia skuteoznle konku¬ 
rują z Innymi typami wzbudzeń w tworzeniu stanów yrastowyoh. 
Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ze względu na Inne ograniczenia 
wzbudzenie takie może dostarczyć tylko jednej jednostki spinu, 
jak w dyskutownym wyżej jądrze Dy. Przy dodawaniu neutronów 
f7/2 Powy^^j zamkniętej powłoki N=82 wzbudzenie neutronowe 

B o** Pr*yozyniać się do dalszego zwiększenia podatności 
na oktupolową deformację i istotnie energia poziomu 3~ przy 
przejściu do jąder Gd i * Od ulega dalszemu obniżeniu. 
Można przypuszczać, ze ustaleniu się stabilnej deformacji oktu-
polowej w stanie podstawowyia przy dalszym zwiększaniu liczby ne¬ 
utronów przeciwdziała narastająca deformacja kwadrupolowa, pro¬ 
blem ten wymaga jednakże wnikliwej analizy usystematyzowanych 
i bardziej kompletnych wyników eksperymentalnych. 

VIII. Uwagi końcowe 

Opisane w niniejszej pracy wyniki spektroskopowych badań 
jąder z neutrono-defioytowego obszaru liozb masowyoh A**»150 wska¬ 
zują na stosowalność prostej konoepoji sferycznego modelu powło¬ 
kowego w opisie struktury ich wzbudzeń. Ola jąder z liozbą ne¬ 
utronów w pobliżu zamkniętej powłoki Nz82, w układzie jednooząst-
kowyoh poziomów protonowych przy 2a6k zaznacza się wyraźna 



szczelina energetyczna, która v istotny sposób zwiększa stabil¬ 
ność jądra Gd. Jądro to traktowana jest jako zamknięty rdzoń 
w obliczeniach i oszacowaniach ©partych na modelu powłokowym 
przy zastosowaniu metodyki, która z powodzeniem stosowana jest 
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od dawna w pobliżu podwójnie magicznego jądra Pb. Interpre¬ 
tacja wzbudzeń jądra Gd w ramach prostych konfiguracji modelu 
powłokowego prowadzi do bardzo dobrej zgodności eksperymentalnie 
wyznaczonych energii poziomów z wynikami teoretycznych obliczeń. 
Jądra 'Gd i Tb wykazują charakterystyczne własnosoi jąder 
jednocząstkowych, a sekwencje poziomów yrastowych obserwowane 
w jądrach dimeząstkowych 1^*Sm, Gd, Dy i Tb zbieżne są 
z oczekiwaniami wynikająoymi z rozważań ruchu waloncyjnyeh nu-

i ich sprzężoii ze wzbudzeniami rdzenia. Interpretacja struktury wzbudzeń yrastowych bardziej zlozonogo układu z cztero¬ 
ma walenoyjnymi nukleonami jakim jest ^ Tb, potwierdza fakt, ze 
rozważanie prostych konfiguracji wielocząstkowych jest dobrym 
przybliżeniem, jakkolwiek już w tym przypadku zauważa się pierw¬ 
sze oznaki dążenia Układu do zmiany kształtu w kierunku doforma-
cji kwadrupolowej. Z badań wynika, że obszar jąder wokół Gd, 
w którym z powodzeniem można stosować sferyczny model powłokowy 
ma znacznie bardziej ograniczony zasięg niż ua to miejsce w po-

2O8 bliżu Jądra Pb. Przy dodawaniu kolejnych neutronów powyżej 
powłoki N=82, ich polaryzacyjne działanie na rdzeń 

prowadzi do wytworzenia stabilnej deformacji kwadrupolowej w sta¬ 
nie podstawowym, której występowanie stwierdzono już od dawna 
dla jąder z N ^ 9 0 . 

Występowanie wysokospinowej izomerii, które jest przedmiotera 
badań wielu grup, wydaje się być ograniczone do jąder sferycz¬ 
nych omawianego obszaru. Izomeria stanów wzbudzonych, dla któ¬ 
rych wyniki eksperymentalne pozwoliły na określenie pełnych cha¬ 
rakterystyk, zrozumiała jest na gruncie rozważań wielocząstko-
wych konfiguracji modelu powłokowego. Można sądzić, że również 
lana wysokospinowe stany izomeryczne obserwowane w jądrach obsza¬ 
ru A —150, s. będące przedmiotem Intensywnych badań, będą po usta-



leniu lob charakterystyk, mogły być interpretowane na gruncie 
modelu powłokowego, podobnie jak znane stany izomeryczne w jąd-

208 racb v okolicy Fb. 
V strukturze stanów yrastowych omawianych jąder dominują wzbu¬ 

dzenia protonowe nad neutronowymi co związane jest z niekorzyst¬ 
nym położeniem energetycznym jednocząstkowyoh poziomów neutrono¬ 
wych o wysokim J, a zwłaszoza poziomu i-t->/Z' Zwraca uwagę szoze-
gólna rola wzbudzeń oktupolowyoh, których sprzężenie z ruchem 
jednocsąstkowym dostarcza oennych informaoji dotyczących oddzia¬ 
ływania wymiennego oząstka-fonon. 

V dalszyoh badaniach konieczne jest uzyskanie eksperymental¬ 
nych wyników dotyozącyoh elementów macierzowych dwunukleonowyeh 
oddziaływań, a także mas jąder, których znajomosó pozwoli na 
pełniejsze przeprowadzenie teoretyoznych obliczeń. Obliczenia 
te, mimo iz mają charakter półeupiryczny i są bardzo proste, to 
pozwalają na przewidywanie z doić dużą dokładnośoią smian zacho-
dząoyoh w strukturze kolejnych jąder i wyraźnie wykazują, ze 
zastosowany model działa zaskakująco dobrze w obszarze jąder 
o A*v 
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