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przejść rozładowujących niskoleżące stany wzbudzone w Tm, 5 Tb 

V pracy przedstawiono zestawy do pomiarów czasów życia stanów 
wzbudzonych Jąder atomowych, metodami koincydencji opóźnionych 
elektron-gamma i gamma-gamma w zakresie od 10" do 10" s. 
Opracowano metody pozwalające w sposób istotny podnieść dokład¬ 
ność i efektywność otrzymywania danych doświadczalnych. Opracowa¬ 
no metody pomiaru i analizy złożonych widm beta z uwzględnieniem 
efektów aparaturowych zniekształcających mierzone widma. Przed¬ 
stawiono rezultaty badań rozpadu pozytonowego i określenia róż¬ 
nicy mas 0.̂ + dla jąder o T, /,/> 20 , metodą wyznaczania granicznej 
energii pozytonów. Wykonano badania nano- i subnanosekundowych* 
izomerów dla krótkozyciowych izotopów oddalonych od linii stabil¬ 
ności beta. Przprowadzono analizę zredukowanych prawdopodobieństw 

rozładowujący! 
157,159,161^ 

A complex of setups for measuring the lifetimes of excited 
states of nuclei by the methoc of delayed -*^ and *r > coinci¬ 
dences in the range 10~ +10~ s is presented. The methods 
allowing for a substantial increase in the accuracy and efficien¬ 
cy of obtaining experimental data are developed. 

The procedures of measuring and analysing the multicomponent 
beta spectra with taking into account the instrumental effect 
which distorts the measured spectra are developed. Results of 
investigating the positron decay and determining the mass differ¬ 
ence ftft"*for nuclei with T. /_> 20 min by the method of measuring 
the positron end-point energy are presented. 

The nano- and subnanosecond isomers for short-lived isotopes 
far from the beta stability line have been investigated. 
Probabilities of electromagnetic transitions which depopulate 
the low-lying excited states in 151Tb,t53Dy,i6°Tm, <

1 5 7 ' 1 5 9 ' 1 6 1 E T 
have been determined and analysed. < 



Представлен комплекс установок для измерений времен аизни 
возбужденных состояний ядер методом"е^ Kffi задержанных совпа-
дений в диапазоне от 10 до 10 с. Разработаны методы, позво¬ 
ляющие существенно повысить точность и эффективность получения 
экспериментальной информации. Разработаны методы изиерения и ана¬ 
лиза сложных р - спектров с учётом аппаратурных эффектов, иска¬ 
жающих измеряемые спектры. Представлены результаты исследований 
позитронного распада и определения разности масс О^ь для ядер 
с Tj/ 2>20 мин., методом измерения граничной энергии позитронов. 
Выполнены исследования нано- и субнаносекундмых изомеров для 
короткоживущих изотопов, удаленных от линии бета-стабильности. 
Проведен анализ приведенных вероятностей электромагнитных пере¬ 
ходов, разряжающих нижние возбужденные состояния в Ip5,I59,i6i^ 
151ТЬ> 1330у# 1 6 0 ^ 
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1 . WSTĘP 

Jednym z głównych źródeł naszej obecnej wiedzy o strukturze 
jąder i oddziaływaniach między nukleonami są własności poziomów 
jądrowych zarówno parzysto-parzystych jak i nieparzystych jąder 
sferycznych i silnie zdeformowanych rozmieszczonych w pobliżu 
linii stabilności beta. Istotną również informację o własnościach 
tych jąder można uzyskać przez wyznaczanie różnicy mas sąsiednich 
nuklidów. Jądra nieparzysto-nieparzyste posiadają strukturę bar¬ 
dziej złożoną i eksperymentalnie oraz teoretycznie zbadane są 
znacznie słabiej. Liczba jąder zaliczanych do przejściowych 
silnie wzrasta w miarę oddalania się od obszaru stabilności beta. 
Oczekuje się, że ich struktura w sposób istotny różni się od 
struktury jąder obszaru stabilności, a eksploraoja izotopów w tym 
obszarze dostarczy nowych danych doświadczalnych o własnościach 
poszczególnych jąder obszaru niestabilności, które pozwolą usta¬ 
lić własności i zależności odzwierciedlające istotne prawa ich 
budowy, ważne nie tylko dla teorii struktury jądra ale i zasto¬ 
sowań w różnych dziedzinach nauki i techniki. Dlatego zbadanie 
własności jąder coraz bardziej odległych od obszaru stabilności 
należy do aktualnych problemów fizyki jądrowej, a szereg dużych 
ośrodków fizyki badanie własności tych jąder włączyło do głównych 
punktów swoich programów badawczych. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badania własności sta¬ 
nów wzbudzonych jąder neutronowo-deficytowych, średnio oddalonych 
od linii stabilności beta. Omówiono metody otrzymywania i bada¬ 
nia nowych krótkożyciowych izotopów ze szczególnym uwzględnieniem 
otrzymywania izotopów neutronowo-deficytowych pierwiastków ziem 
rzadkich w reakcji głębokiego rozszczepienia pod wpływem wysoko¬ 
energetycznych protonów. 

Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzone nowości metodyczne 
przy pomiarach czasów życia stanów wzbudzonych jąder metodą koin¬ 
cydencji opóźnionych elektron-elektron, elektron-gamma oraz 



gamma-gamma //t w zakresie od 10" do 10~ s i pokazano, że zbu¬ 
dowane w Oddziale Spektroskopii Jądrowej i Radiochemii Laborato¬ 
rium Problemów Jądrowych ZIBJ zestawy można z powodzeniem wyko¬ 
rzystać do badań Dano- i subnanosekundowych stanów izomerycznych 
w krótkożyciowych jądrach silnie oddalonych od linii stabilności 
beta, na przykład w ramach programu JASNAPP-2. 

Zwrócono uwagę na zastosowanie folii scyntylacyjnych do pomia¬ 
rów koincydencji z przejściami niskoenergetyeznymi w zestawach 
liczników scyntylacyjnych i spektrometrów magnetycznych. Porów¬ 
nano czasowe i energetyczne zdolności rozdzielcze magnetycznych 
spektrometrów beta: soczewkowego i toroidalnego z różnymi detek¬ 
torami w kanale spektrometrycznym promieniowania gamma. Przy 
pomocy opisanego zestawu zmierzono czasy życia stanów wzbudzo¬ 
nych ośmiu jąder obszaru przejściowego. Przeprowadzono analizę 
prawdopodobieństw przejść elektromagnetycznych rozladowującyoh 
niskoleżące stany, wzbudzone w badanych jądrach. Wyniki analizy 
pozwoliły wyznaczyć momenty kwadrupolowe i parametry deformacji 
badanych jąder, a dla niektórych stanów w izotopach ^ ' Er 
ocenić wartości momentów magnetycznych. 

Bardzo szczegółowo przedstawiono w pracy problem pomiarów 
złożonych widm promieniowania beta przy pomocy magnetycznego 
spektrometru toroidalnego. Przeprowadzono analizę wyników doś¬ 
wiadczalnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawek zniekształ¬ 
cających mierzone widma beta oraz przedstawiono metodę badania 
różnic mas jąder przez pomiar energii granicznych widma pozyto¬ 
nów. 

Badania wykonano metodami spektroskopii jądrowej w układach 
„semi-on-line" i „off-line" n& wiązoe protonów synchrocyklotronu 
Laboratorium Problemów Jądrowych w ZIBJ w Dubnej pod bezpośred¬ 
nim kierownictwem i przy aktywnym udziale autora. 

Wyniki badań były przedstawione na XIV-ej i XV-ej Konferen¬ 
cjach Spektroskopii Jądrowej i Teorii Jądra w latach 1975 i 1978 
w Dubnej, XXV-XXIX corocznych Konferencjach Spektroskopii Jądro¬ 
wej i Struktury Jądra Atomowego w lataoh 1975-1979 w ZSRR, 
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Ysz.echzviazkowej Konferencji Automatyzaoji Badań Eksperymental¬ 
nych w 1978 r. w Kujbyszevie w ZSRR oraz VI Międzynarodowej 
Konferencji Mas Atomowych w 1979 roku w East I ano ing w USA. 
Wyniki te zostały opublikowane w materiałach tych konferencji 
oraz czasopismach fizycznych £1 



2. METODY OTRZYMYWANIA I BADANIA JĄDER ODDALONYCH OD LINII 
STABILNOŚCI BETA 

Problem własności jąder oddalonych od linii stabilności beta 
byl szeroko dyskutowany na kilku specjalistycznych konferenojach 
międzynarodowych (j\9-21J. Zagadnienia granicy stabilności tych 
jąder i możliwość istnienia obszaru stabilności w pobliżu dużych 
liczb magicznych skupiają coraz to większą uwagę. Nie ma jednak 
jeszcze dostatecznej jasności czy obszar taki istnieje £22J. 

V odróżnieniu od sytuacji w pobliżu linii stabilności izotopy 
od niej oddalone posiadają znacznie krótszy czas życia. Przesu¬ 
nięcie zakresu pomiarów do obszaru izotopów krótkożyćiowych zna¬ 
cznie rozszerza liczbę jąder dostępnych do badań i stwarza możli-
Yfoaci otrzymywania nowych danych, które były niedostępne przy bada¬ 
niu tradycyjnych obszarów. Do nich należą nowe typy niestabilno¬ 
ści jąder i rozpad beta o dużoj energii rozpadu, nowo obszary 
deformacji i jądra podwójnie magiczne, stany wysokowzbudzonc pow¬ 
stające w rozpadach,izotopy o anomalnym stosunku N/Z, pierwiastki 
superciężkie itp. 

Niezależnie od sposobu otrzymywania jąder oddalonych od linii 
stabilności beta przekrój czynny na ich wytwarzanie zmniejsza 
a±ę wraz z oddalaniem od tej linii. Im bardziej egzotyczne jest 
jądro tyn niniejszy jest przekrój czynny na jego powstawanie. 
Do otrzymywania izotopów oddalonych od obszaru stabilności beta 
można wykorzystać trzy zasadnicze metody: 1. reakcje rozszczepie¬ 
nia pod wpływem neutronów 
2. reakcje przekazu przy bombardowaniu ciężkimi jonami wieloła-
dunkowymi 
3> reakcje głębokiego rozszczepienia pod wpływem cząstek nałado¬ 
wanych o energii kilkaset MeV. 

Każdy sposób otrzymywania izotopów posiada swój zakres stoso¬ 
walności. Rozszczepienie pod wpływem neutronów szybkich /roz¬ 
szczepienie symetryczne/ daje izotopy neutronowo-nadmiarowe z ma¬ 
ksimum leżącym w obszarze mas 1.10-120. Rozszczepienie pod wpły-
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w«a neutronów termicznych pozwala otrzymać izotopy neutronowo-
nadmi.arowe z maksimum w obszarze mas 90 i 1*ł0. Podstawowym spo¬ 
sobem otrzymywania izotopów o dużym deficycie neutronowym są re-
akoje Jądrowe zachodzące pod wpływem ciężkich jonów oraz wysoko¬ 
energetycznych protonów. 

Zakres stosowalnośoi prostych reakcji jądrowych typu (p,xn) 
do otrzymywania izotopów neutronowo-deficytowyoh zawęża się ze 
wzrostem Z. Przy przejściu do pierwiastków ciężkich stosowalność 
reakoji typu (p,xn) ogranicza się jeszcze bardziej. Reakcje 
z ciężkimi jonami i reakcje głębokiego rozszozepienia są tutaj 
bezkonkurencyjne. Reakcje z ciężkimi jonami pozwalają badać pro¬ 
ces tworzenia Jąder o różnych wartościaoh Z i A. Jest to proces 
w znacznym stopniu odwrotny do procesu rozszczepienia.Natomiast 
otrzymywanie jąder neutronowo-nadtniarovyoh jest utrudnione. 
Nie wyklucza się, że najbardziej perspektywicznym sposobem wnika¬ 
nia do tego -obszaru jest rozszczepienie superciężkich jąder zło¬ 
żonych, powstających przy łączeniu się neutronowo-nadmiarowego 

48 jonu np. Ca z ciężką tarczą. Innym sposobem otrzymywania jąder 
w tym obszarze są reakcje przekazu, a w szczególności przekazu 
wielonukleonowego, w którym uzyskujemy informację o wielokwazi-
cząstkowych stanach wzbudzonych. 

Badania oddziaływań oięzkich jonów z jądrami pozwolą wyjaśnić 
własności materii jądrowej przy dużyoh spinach i mechanizm obrotu 
jądra w stanie wysokowzbudzonym. Interesującym problemem jest 
badanie pasm rotacyjnyoh w celu wykrycia przejść ze stanu nadprze¬ 
wodzącego do normalnego i wysokowzbudzonych stanów izomerycznych 
0 wysokich spinach. Możliwość istnienia takich równocześnie izo¬ 
merycznych i wysokowzbudzonych stanów jądrowych, uwarunkowanych 
lokalnymi minimami na linii yrast, była przewidziana przez Bohra 
1 Motelsona C23J *• potwierdzona przez Andersona [Zk]. 
V rezultacie zderzeń między oiężklml jądrami nogą tworzyć się 
duże układy jądrowe o krótkich ozasaoh życia. 

Badania ich powstawania i rozpadu, a także śolśliwo ści materii 
jądrowej i ewentualne wyjaśnienie istnienia stanów supergęstyoh 
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mogą posiadać zasadnicze znaczenie dla rozwoju teorii oddziały¬ 
wań jądrowych. 

2.1. Otrzymywanie izotopów neutronowo-defieytowyoh ziem 
rzadkich 

Przekroje czynne na reako.ie jądrowe głębokiego rozszcze¬ 
pienia, w któryoh mogą powstawać poszczególne pierwiastki z nie¬ 
doborem rzędu 10 neutronów są niewielkie nawet przy optymalnych 
warunkach wyboru tarczy i tylko dla nielicznyoh jąder przewyż¬ 
szają 50 mbarnów, a w większości przypadków są znacznie mniejsze. 
Jednak w przypadku reakcji spalaćji małość przekrojów czynnych 
można skompensować poprzez zastosowanie tarozy o dużej masie, 
ponieważ "przezroczystość* wszystkich materiałów dla protonów 
o wysokiej energii pozwala równomiernie naświetlać taroze o gru-
bości rzędu 50-100 g/om . Dlatego przy bombardowaniu taroz meta-
lioznych protonami o energii 660 MeT poszczególne rodzaje izoto¬ 
pów wytwarzane są z wydajnośoią 10 + 1 0 atomów/g.juA. V rezul¬ 
tacie tarcza o masie kilku gramów po 1 godzinie naświetlania wiąz¬ 
ką protonów o natężeniu rzędu 1 pA osiąga aktywność kilku Ci, 
promieniotwórczo-6 zaś poszczególnych Izotopów o czasie naświet¬ 
lania w ciągu 1-10 godzin osiąga aktywność kilkudziesięciu mili-
curie, a po separacji Izotopowej kilkudziesięciu mikroourie. 
Ilości tych w zupełności wystarcza do przeprowadzenia badań włas¬ 
ności izotopów przy pomocy różnego zestawu spektrometrów. 

Jako tarczy do naświetlań najczęściej używa się tantalu meta¬ 
licznego. Yysoka temperatura topnienia tantalu pozwala naświet¬ 
lać tarczę wiązką protonów o maksymalnym natężeniu bez obawy jej 
roztopienia. Własności metaliczne tantalu gwarantują uniknięcie 
zanieczyszczeń aerozolami promieniotwórczymi komory wewnętrznej 
akceleratora i laboratorium przy transporcie tarczy. Taroza 
tantalowa jest jednak mało przydatna do otrzymywania lekkich izo¬ 
topów lantalowców od Od do La o liozbaoh masowych 130< A.< 150, 
ponieważ przekroje czynne na reakcje Jądrowe protonów z tantalem 



są o rząd wielkości mniejsze niż pierwiastków ziem rzadkich. 
Dlatego do wytwarzania tych pierwiastków można zamiast tarczy 
Ta stosować taroze dowolnego metalu ze środka obszaru ziem rzad¬ 
kich. Na przykład obliczenia na podstawie wzoru Rudstama L25f2?J 
pokazują, że w tych samych warunkach przy naświetlaniu tarozy 
Tra można uzyskać o rząd wielkości większą aktywność lantanowoów 
lekkich przy możliwości szybkiego wydzielenia z tarczy makrosko¬ 
powej materiału promieniotwórczego w mikroilosolach 10"' g f25]. 
Na rys. 1 pokazano razultat obliczeń według wzoru Rudstama 
[26,27] przekrojów czynnych €(2,A) na powstawanie różnych izotopów 
przy naświetlaniu Ta i Tm protonami o energii 660 MeV. 

130 ISO 170 U0 160 

Rys. 1. Przekroje czynne na powstawanie izotopów w reakoji 
głębokiego rozszczepienia [26,27J . 

Krzywa przekroju czynnego 6(Z,A.) dla każdego pierwiaslca ma pos¬ 
tać dzwonu. Przekrój czynny zmniejsza się w miarę oddalania się 
od pierwiastka naświetlanego. 

V rezultacie naświetlania tarozy cząstkami naładowanymi pow¬ 
staje mieszanina izotopów, produktów reakoji jądrowych o różnych 
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Z i A. Celem metodyki wydzielania jest przede wszystkim oddzie¬ 
lenie produktów reakcji od wiązki i materiału tarozy, a następnie 
identyfikacja produktów reakcji Jądrowej ze względu na Z i A. 
Możliwe są różne sposoby rozwiązania tego problemu, zależnie od 
warunków otrzymywania produktów promieniotwórczych, typu reakcji 
jądrowej, grubości tarczy, konkretnych wymagań co do szybkości 
wydzielania itd. Znane radiochemiczne metody wydzielania i roz¬ 
dzielania pierwiastków znacznie się różnią pod względem czasu 
i efektywności. W wielu przypadkach do szybkiego wydzielania 
z tarozy pierwiastków, powstałych w wyniku reakcji jądrowej, 
wystarczają metody beznośnikowego odparowywania pierwiastków 
w próżni. Metoda taka z powodzeniem stosowana w Pracowni Spektro¬ 
skopii Jądrowej w IFJ w Krakowie wykorzystuje dużą różnicę pręż¬ 
ności par pierwiastków w tej samej temperaturze /28/- Ponieważ 
zależnośoi temperaturowe prężnośoi pary nasyconej dla różnych 
pierwiastków posiadają różne wartośoi, to istnieje możliwość 
wydzielania powstałych w tarczy pierwiastków z wysokim stopniem 
ich rozdzielania. 

Ale nawet przy najlepszych metodach chemicznego i fizyko-che-
micznego rozdzielania pierwiastków promieniotwórczych wykonanie 
pomiarów spektroskopowych i interpretacja otrzymanych wyników 
nastręoza. wiele trudności z powodu obeoności w każdym wydzielo¬ 
nym pierwiastku dużej liczby izotopów. Koniecznym więc uzupeł¬ 
nieniem do rozdzielania chemicznego jest rozdzielanie wydzielo¬ 
nych pierwiastków na poszczególne izotopy przy pomocy separatora 
izotopów. Ponieważ ̂ wraz z oddalaniem się od linii stabilności 
beta czas żyoia izotopów szybko maleje, to przy stosowaniu kla¬ 
sycznych metod wydzielania i rozdzielania pierwiastków i izoto¬ 
pów niemożliwe jest przeprowadzenie jakichkolwiek sensownyoh po¬ 
miarów fizyoznych ze względnie czystymi źródłami krótkożyoiowymi 
poszczególnych izotopów. Do przezwyciężenia tych trudnośoi stosu¬ 
je się obecnie metody wydzielania pierwiastków i separacji izoto¬ 
pów bezpośrednio na wiązce cząstek naładowanych przyspieszanych 
w akceleratorach w tzw. systemach ISOL/lsotope Separator On Line/. 



Chociaż separacja masowa nie jest selektywna ze względu na Z, 
to jednak pewnymi dodatkowymi sposobami wykorzystującymi fizyko-
-chemiczne różnice własnośoi pierwiastków można takie rozdziele¬ 
nie przeprowadzić. Metody separaoji nieopóźnionych produktów 
reakcji Jądrowych posiadających określone wartości pędu wykorzy¬ 
stywane do identyfikaoji odłamków rozszczepienia nuklidów powsta-
jąoyoh w wyniku reakcji jądrowych opisane są w artykule Armbrus-
tera f2i7» Szybkość działania takich zestawów ograniozona jest 
czasem przelotu jonów przez system separatora równym około 10** s. 

2.2. Programy-badawcze. Program JASNAPP 

Głównym źródłem informaoji o własnośoiach jąder dalekich 
od linii stabilności beta jest badanie rozpadu promioniotwórcze¬ 
go tych jąder. Oozeknje się, ze czasy, życia izotopów krótkozycio-
wych ze względu na rozpad beta nawet dla izotopów leząoyoh w po¬ 
bliżu linii stabilności będą mniejsze niż 0.01 s, a procesy roz¬ 
padu alfa, rozpadu protonowego ze stanu podstawowego i wzbudzone¬ 
go, rozszczepienia spontanicznego mogą przebiegać jeszoze o *••»•» v« 
rzędów wielkości szybciej. Krótkie ozasy życia izotopów w tym 
obszarze w odróżnieniu od obszaru stabilności oraz problemy otrzy¬ 
mywania i rozdzielania poszczególnych rodzajów jąder były podsta-
wowymi przeszkodami w tych badaniach. V połowie lat sześćdzie¬ 
siątych nowe możliwośoi teohniczne doprowadziły do znacznego 
przyspieszenia procesu rozdzielania izotopów. W pierwszym rzędzie 
należy do nich zaliczyć metodę szybkiej elektromagnetycznej sepa¬ 
racji izotopów oraz spektrometrii promieniowania jądrowego przy 
pomocy detektorów półprzewodnikowych, co pozwala przeprowadzić 
analizę widm promieniowania jąder krótkożyciowych. ¥ związku 
z tym badania izotopów krótkozyciowych zaozęto przeprowadzać 
w wielu ośrodkach naukowych. Kilka grup naukowych zaczęło kon¬ 
struować eksperymentalne zestawy badawcze. Wszystkie projekty 
zakładały bezpośrednie połąozenie separatora z akoeleratorem lub 
reaktorem dla oiągłego otrzymywania źródeł krótkozyciowych jąder 



promieniotwórczych powstających w reakcjach Jądrowych na wiązkach 
cząstek przyspieszanych ir akoeleratorach lub w strumieniach ne¬ 
utronów. Opis takich programów badawczych opracowanych do roku 
1970 można znaleźć w artykułach przeglądowych zamieszczonych 
w Postępach Fizyki f29,3Q] . Uiększość systemów wydzielania izoto¬ 
pów wykorzystuje separatory elektromagnetyczne. V przypadkach 
gdy separatory takie nie są stosowane do identyfikacji powstałych 
izotopów wykorzystuje się funkcje wzbudzenia, analizę czasu poło¬ 
wicznego zaniku i in. Często Jednak powstają trudności nie do 
przezwyciężenia. Zestawy aparaturowe wykorzystująee separatory 
elektromagnetyczne są bez wątpienia bardziej selektywne i efektyw¬ 
ne. Do najbardziej znanych separatorów izotopów pracujących bez¬ 
pośrednio na wiązce protonów synchrocyklotronów należą ISOLDE-2 
w CERNie f3tj , TSOCELE-2 w Or say /32,33] , IRYS w Gatczynie £&] , 
JASNAPP-1 w Dubnej £}5»36J. Najobszerniejszy program w tej dzie¬ 
dzinie realizuje projekt ISOLDE-2. Efektywność wykorzystania 
urządzeń tego typu zależy od rodzaju tarczy i źródła jonów stoso¬ 
wanego w separatorze izotopów. Warunki te narzucają wybór jąder 
dostępnych do badań i określają czas transportu do separatora 
izotopów powstałych po reakcji jądrowej. Systemy tego typu opi¬ 
sane są w pracy f21J . 

Pierwszym obszernym programem badania izotopów oddalonych od 
obszaru stabilności były badania izotopów neutronowo-deficytowych 
przeprowadzane w Laboratorium Problemów Jądrowych w ZIBJ w 1955 **• 
Do otrzymywania izotopów zastosowano wiązkę protonów synchrocyklo-
tronu o energii 660 MeV. Doświadczalnie pokazano, ze wysoka ener¬ 
gia i rekordowo wówczas duże natężenie wiązki protonów /2juA/ 
stwarza możliwość badania własności jąder o dużym deficyoie neu¬ 
tronów. V badaniaoh przeprowadzonych od 1955 do 1969 roku w Labo¬ 
ratorium Problemów Jądrowych i w szeregu Instytutach krajów człon¬ 
kowskich ZIBJ odkryto ponad 80 nowych izotopów i uzyskano obszer¬ 
ny materiał informacyjny o strukturze stanów wzbudzonych badanych 
nuklidów. Przegląd wyników tyoh badań przedstawiony jest w pracy 
Gromowa i Dżelepowa f37j- V pracach tych wykorzystano klasyczną 
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metodykę "off-line" i badano jądra o okresie półrozpadu około 
jednej godziny i dłuższe. Przesunięcie w kierunku jąder krótko-
życiowych było zahamowane z powodu braku odpowiednich metodyk 
wydzielania i rozdzielania tych izotopów. V latach 1966-67 pod 
kierunkiem Muziola, Aleksandrowa, Gromova i in £35-38] był opra¬ 
cowany program JASNAPP-1 /Jadernaja Spektroskopia Na Puchkie 
Protonów/ w wersji semi-on-line z zastosowaniem poczty pneuma¬ 
tycznej do transportu tarczy miedzy synohrocyklotronem a separato¬ 
rem oraz metod chemii ekspresowej. Program JASNAPP-1 pozwolił 
badać jądra o czasie połowioznego zaniku rzędu kilku minut i dłuż¬ 
szym. Długość poczty pneumatycznej wynosi 70 m, a ozas transpor¬ 
tu tarczy naświetlonej od synchrooyklotronu do separatora około 
10 s. Wyniki prao wykonanych w ramach programu JASNAPP-1 przed¬ 
stawiono w atrykułach przeglądowyoh Gromowa i in. [35,36]. 

¥ niniejszej pracy omówiona będzie tylko ozęśó" materiału do-
świadozalnego dotycząca badania jąder oddalonych od obszaru sta¬ 
bilności, w ramach programu JASNAPP £i-i8j. Do pomiarów widm 
promieniowania jądrowego wykorzystano zestawy spektrometryczne 
zawierające takie przyrządy własnej budowy Jak spektrometry mag¬ 
netyczne, detektory półprzewodnikowe i scyntylacyjne na promienie 
beta i gamma oraz różne kombinacje zestawów tych spektrometrów 
[i - 6]. 

Do wydzielania i rozdzielania izotopów promieniotwórczych 
wykorzystano metody [25,267 stosowane w Oddziale Spektroskopii 
Jądrowej i Radiochemii ZIBJ, którym autor faktycznie kieruje od 

roku. 

2.3- Przygotowanie źródeł promieniotwórczych 

A. Źródła względnie długożyciowych izotopów promieniotwór-
ozych otrzymywano metodą klasycznej spektroskopii "off-line* 
z wykorzystaniem wewnętrznej wiązki protonów o energii 660 MeV 
i natężeniu 1=2juA na synohrooyklotronie ZIBJ i z zastosowaniem 
metod radiochemicznego wydzielania pierwiastków powstałych po 



reakcji jądrowej i elektromagnetycznych metod separacji izotopów 
la dużym magnetycznym separatorze mas 1393 <• 
Ja przykład pierwiastki terbu, dysprozu i holmu wydzielano chemi¬ 
cznie z tarczy tantalowej naświetlanej od 1 do 10 godzin w zaleź-
lości od postawionego problemu. Monoizotopowe źródła tych pier¬ 
wiastków wydzielano z tarczy tantalowej najpierw chemicznie, 
i później rozdzielano na separatorze izotopów CijSJ* Jony poszcze¬ 
gólnych izotopów implantowano do aluminizowanej folii mylarowej 
} grubości 680jug/cm . Głębokość implantacji wynosiła nie więcej 
liż 15 ,ug/cm . Pole powierzchni źródeł naniesionych na podkładki 
fynosiło 4 x 1 mm . V ten sposób przygotowane źródła wykorzysty¬ 
wano do pomiarów przy pomooy magnetycznych spektrometrów beta. 
Natomiast źródła do magnetycznych spektrografów beta przygotowy¬ 
wano metodą elektrolitycznego osadzania pierwiastków wydzielanych 
s tarczy tantalowej metodami chemicznymi. 
B. Źródła krótkozyciowyoh izotopów promieniotwórczyoh otrzymywano 

netodą "semi-on-line" z wykorzystaniem wyprowadzonej wiązki proto¬ 
nów o energii E =660 MeV, 1 =0,1 pk z synchrocyklotronu LPJ, pocz¬ 
ty pneumatycznej do transpotru tarczy, szybkiej chemii [25J i me¬ 
tod elektromagnetycznej separacji izotopów na separatorze zestawu 
JASNAPP-1 [38]. Izobaryezne źródła promieniotwórcze jąder obszaru 
przejściowego otrzymywano w reakcji głębokiego rozszczepienia przy 
aaświetlaniu tarczy tantalowej zewnętrzną wiązką protonów o ener¬ 
gii 660 MeV. Folię tantalową o grubości 0.05 mm i masie 0.5 g 
naświetlano od 5 do 15 minut. Tarcze naświetlone transportowano 
przy pomocy poczty pneumatycznej do cylindrycznego źródła jonów 
elektromagnetycznego separatora. ¥ źródle jonów przy nagrzewaniu 
tarczy produkty reakoji jądrowych wyparowywano, jonizowano i roz¬ 
dzielano w separatorze na poszezególne izobary. Na kolektorze 
separatora jony implantowano do folii aluminiowej o grubości od 
5 do 10jum. V oddzielnych przypadkach stosowano metodę gorącego 
kolektora to jest wykorzystywano metodę destylacji próżniowej DJ8] . 
Niekiedy zamiast tarozy tantalowej stosowano tarczę z hafnu meta¬ 
licznego, przy której stosunek wytwarzanyoh izotopów i60Yb i 
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wzrastał trzykrotnie. Pomiary z takimi izobaryeznie separowany¬ 
mi źródłami zaozynano nie później niz po upływie 5 minut od zakoń¬ 
czenia naświetlania. 

¥ przypadku przygotowania źródeł do badania rozpadu bardziej 
krótkozyciowyoh izotopów, tarcze naświetlano po 2-3 minuty, przy 
ozym czas rozdzielania nie przewyższał dwóch minut, a w przypad¬ 
ku badania rozpadu bardziej długożyciowych izotopów 5 Er T. /„=22m 
i -''Ho T„ ,-=i4 ozas naświetlania regulowano od 5 do 15 minut. 
Źródło monoizotopu Ta wydzielano z tarozy tantalowej najpierw 
chemioznie, a później rozdzielano na separatorze izotopów. 
¥ sposób analogiczny otrzymywano źródła innych izotopów. 

3. KOMPLEKS ZESTAWÓW DO POMIARÓW CZASÓW ŻYCIA STANÓW WZBUDZONYCH 
JĄDER ¥ ZAKRESIE NANOSEKUNDOWYM 

Podstawową metodą otrzymywania infomaoji o prawdopodo¬ 
bieństwach przejść gamma jest pomiar czasów życia stanów wzbudzo¬ 
nych jąder, których doświadczalne wyznaczanie związane jest z wie¬ 
loma trudnościami i zakłada znajomość sohematu rozpadu poziomów 
danego jądra. ¥ tych przypadkach, kiedy dane o schemacie rozpa¬ 

du badanych izotopów, o spinach, parzystośćlach, natężeniach 
i składzie multipolowym przejść gamma były niewystarczające do* 
określenia prawdopodobieństw przejść, podejmowano badanie widm 
promieniowania, gamma, elektronów konwersji, koinoydenoji elektron-
- gamma i koincydencji opóźnionych, udziela jąo dużo uwagi budowie 
aparatury, metodyce pomiaru i doskonaleniu zestawów do pomiarów 
widm promieniowania jądrowego oraz pomiarów czasów życia stanów 
wzbudzonych jąder. 

Do doskonalenia metod pomiaru ozasów życia stanów wzbudzonych 
jąder przywiązuje się woiąz wielką wagę. Spowodowane jest to 
tym, że wyniki badań pozwalają wyznaozyć absolutne prawdopodobień¬ 
stwa przejść elektromagnetycznych bardzo ozułe na różne subtelne 
szczegóły struktury jądrowej. 
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Podstawową metodą pomiaru czasów życia stanów wzbudzonych 
Jąder w zakresie nanosekundowym Jest metoda koincydencji opóźnio¬ 
nych, która w sposób bezpośredni wyznacza przedział czasowy mię¬ 
dzy dwoma zdarzeniami: wzbudzeniem /start/ i rozpadem /stop/ 
danego poziomu wzbudzonego Jądra. Zasada działania różnych me¬ 
tod pomiaru czasów życia stanów wzbudzonych i zakres ich stoso¬ 
walności opisana Jest w wielu pracach iA0-4i] . 

Do pomiarów czasowych w zakresie nanosekundowym do niedawna 
stosowano głównie detektory soyntylacyjne pozwalające mierzyć 
ozasy życia do kilkudziesięciu pikosekund. Jednak energetyczna 
zdolność rozdzielcza detektorów scyntylaoyjnyoh w porównaniu ze 
zdolnością rozdzielczą detektorów półprzewodnikowych, czy tez 
spektrometrów magnetycznych jest mała i w wielu przypadkach nie 
wystarcza do przeprowadzania wartościowych pomiarów. Postęp 
w dziedzinie spektrometrycznej elektroniki impulsowej pozwala 
zastosować detektory półprzewodnikowe do pomiarów czasów życia 
w zakresie nanosekundowym, mimo ze charakterystyki czasowe i efek¬ 
tywność detekcji tych detektorów są wyraźnie mniejsze niż detek¬ 
torów soyntylacyjnych. Zwykle w zestawach eksperymentalnych do 
pomiarów czasów życia stanów wzbudzonych jąder w zakresie nano¬ 
sekundowym w zależności od energii i multipolowości przejść do 
i ze stanu wzbudzonego, czasu połowicznego ixnjtiirt* izotopu macie¬ 
rzystego, aktywności źródła itd. stosuje się różne typy detekto¬ 
rów. 

Poniżej przedstawiono kompleks zestawów eksperymentalnych 
własnej budowy do pomiarów czasów zyoia stanów niskowzbudzonych 
Jąder w zakresie od 10" 1 0 do 10 s £i-3j. V zestawach tych 
wykorzystano różne kombinacje połąozeń spektrometrów magnetycznych 
beta, spektrometrów scyntylacyjnych, detektorów półprzewodnikowych 
Ge(Li) i Si(Li) oraz standardowe bloki aparatury spektrometrycznej 
i szybkiej elektroniki impulsowej opraoowanej w ZXBJ. 
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3-f1. Podwójny magnetyozny soczewkowy spektrometr beta 

Podwójne magnetyczne spektrometry beta typu Gerholma 
szeroko wykorzystuje się do badania własnośoi stanów wzbudzonych 
jąder atomowyoh metodami koincydenoji elektron-elektron 1 elek-
tron-gamma oraz korelacji kątowych elektron-ganma Qł2-4?3. 
Zbudowany przez nas podwójny spektrometr soczewkowy posiada wy¬ 
soką transmisje od 1 do 59» przy energetycznej zdolnośoi rozdziel¬ 
czej od 0.8 do kjkt praktycznie zerową wartość pola magnetycznego 
w obszarze źródła, ekranowanie pola wewnętrznego przyrządu, pro¬ 
stą konstrukcję i jest łatwy w obsłudze. Badanie własnośoi 
ogniskujących pola magnetycznego v tym przyrządzie oraz Jego bu*-
dowę i charakterystyki, a także przykłady zastosowań do pomiarów 
kolnoydenoji opóźnionych elektron-elektron opisano w praey CO-
Przy małym czasowym rozrzucie torów elektronów w spektrometrze 
i zastosowaniu systemu stabilizacji wzmocnienia fotopowielaozy 
maksymalne przesunięcie krzywej czasowej w ciągu 12 godzin praczy 
przyrządu nie przewyższa ii Ops, co pozwala wykonywać pomiary w 
kresie czasowym od 10" do 10" s. Uproszczony sposób szybkiego 
wprowadzania źródła do spektrometru poprzez śluzę znacznie przy¬ 
spiesza rozpoczęcie pomiarów z izotopami krótkozyoiowymi. 

3.2. Zestaw magnetycznego soczewkowego spektrometru beta 
i detektora Ge(Li) 

Połączenie w zestawie magnetycznego soczewkowego spektro¬ 
metru beta typu Gerholma o zdolności rozdzielczej od 0.8 do 5% 
przy transmisji spektrometru odpowiednio od 1 do 5$ 1 detektora 
Ge(Li)/V=40 cm , ̂ .E=2 keV przy £=100 keV/ zabezpieoza dobrą ener¬ 
getyczną zdolność rozdzielczą i dostatecznie wysoką wydajność 
detekcji koincydencji przy badaniu jąder o złożonym schemacie 
rozpadu. Zalety tego zestawu w porównaniu na przykład z dwoma 
detektorami Ge(Li) uwidoozniają się szczególnie wyraźnie przy 
badaniu koinoydencji promieniowania gamma o silnie skonwertowa-
nych przejściach niskoenergetyoznych. Ola iłustraoji na rys. 2 
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Rys. 2. Krzywa rozpadu poziomu 379,2 keV ^ 

w koincydencji elektronów konwersji wewnętrznej z promieniowaniem 
gamma przy rozpadzie 9tt>. Czas rozdzielczy zestawu jest okre¬ 
ślony głównie przez właściwości czasowe detektora Ge(Li). 
Wyniki pomiarów zgadzają się ze schematem poziomów wzbudzonych 
jądra luyTm i z wartością ^^(379,2 keVJ = 5^.1(5) ns f13ój. 
Przy detekcji elektronów konwersji wewnętrznej K1O9 w koincyden¬ 
cji z promieniowaniem gamma o energii E/*?-40 keV szerokość krzy¬ 
wej ozasowej w połowie wysokości wynosiła 2% = 12 ns, a na 0,1 
wysokości 2t = 30 ns. Przy pomiarach koincydencji energetycznych 
szerokość okna ozasowego wybierano równą około 35 ns. 

3-3. Spektrometr czasowy zmontowany na bazie magnetycznego 
spektrometru beta i licznika soyntylacyjnego 

Zestaw taki pozwala bardziej vyraznie wydzielić elektrony 
konwersji jednego z przejśó, które, zasila lub rozładowuje ba¬ 
dany poziom i przy *ym zapewnia wystarozająoo dobry czas rozdziel-
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czy oalego ukłetdu, gdyż magnetyczny soczewkowy spektrometr beta 
z trójkątnym kształtom pola magnetycznego posiada bardzo mały 
rozrzut ozasowy ogniskowanych elektronów przy dużej transmisji 
1 względnie dobrej energetycznej zdolności rozdzielozej. 

Magnetyczny soczewkowy spektrometr beta posiadał takie same 
parametry Jak spektrometr opisany w praoaoh D-2J. Cały zakres 
energetyczny spektrometru od 2 keV do 600 keV rozdzielono na 
1000 kanałów uzyskując w ten sposób 3»2 Gs.om/kanał. System 
detekcyjny spektrometru składa »xę ze soyntylatora typu NB lOk 
w kształcie stożka /podstawa /i 25 mm, hs25 mm i grubość solanek 
2 na/, światłowodu z pleksiglasu ć 25 mm x 50 mm i fotopowielaoza 
typu XP 1020. 

Konstrukcja spektrometru magnetycznego pozwala zamontować 
drugi detektor soyntylacyjny do komory próżniowej na odległość 
10 mm od źródła, co daje możliwość de teko J i nie tylko promienio¬ 
wania gamma ale i elektronów konwersji. Do rejestrowania elektro¬ 
nów w tym detektorze zastosowano soyntylatory typu NE 111 lub 
NE 10k, grubośol od 0,05 nun do 25 mm i średnicy od 10 mm do 25 mm 
w połączeniu z fotopowielaozem typu XP 1020. 

Do formowania impulsów czasowych w obu kanałach stosowano 
układy szybkie formowania impulsów praoujące w reżymie stalofrak-
cyjnym. Selekcję czasową Impulsów koincydencyjnych i wybór za¬ 
kresu czasowego zestawu zapewnia monitorowy układ koinoydencyjriy 
i dwa układy przepustowe włąozone do startowego i stopowego kana¬ 
łów konwertera ozas amplituda t-A. Do wydzielania promieniowania 
0 zadanej energii służy typowy układ koincydencji azybko-powolnycŁ 
System stabilizacji pozwala utrzymywać przesunięoie czasowe apara¬ 
turowe widm czasowych w przedziałach nie przewyższających * 10 ps 
1 tym samym zabezpieoza możliwość pomiaru czasów życia stanów 
wzbudzonych do 10 s włącznie. Vyniki badania czasowych charak¬ 
terystyk zestawu do pomiaru koincydencji opóźnionych elektron-
gamma opublikowano w pracy f3j« Przy zmianie energii rejestrowa¬ 
nych elektronów od E =20 keV /ZZO = 1-5 ns/ do E =250 keV 
/2C« = 0,4 ns/ ozas rozdzlelozy zmniejsza się odwrotnie propor-



1/2 cjonalnie do E ' , a przesunięcie środków cięzkośoi krzywych 
czasowych praktycznie zależy tylko od czasu przelotu elektronów 
w spektrometrze. Zasadnicze więo ograniczenie czasowej zdolno¬ 
ści rozdzielczej zestawu wnosi spektrometr magnetyczny i jego 
system detekcyjny• 

Dla ilustracji na rysunku 3 przedstawiono zmierzone przy roz¬ 
padzie 9Yb rozkłady czasowe koincydencji opóźnionych L177 keV 
-/T6O-13O) keV wyznaczająoe czas życia poziomu Tm o energii 
239 keV i /> 60 keV-M8.4 keV i K109 keV-e'0~5*1O) keV wyznaoza-
jąoe czas życia poziomu 8.k keV. Wszystkie widma czasowe opra¬ 
cowywano przy pomocy programów LIFTZN i GEXFXT [kt]. 

300 
Nr KANAŁU 

Rys. 3« Rozkłady czasowe koinoydenoji opóźnionych pray rozpadzie 
169-Yb. 
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3.k. Zestaw zmontowany na bazie magnetycznego toroidalnego 
spektrometru beta oraz detektorów Ge(Li) i soyntylacyjnego 

Zestaw magnetyoznego toroidalnego spektrometru beta opraco¬ 
wanego i zbudowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie 
dla Praoowni Spektroskopii Jądrowej i Radioohemii w ZIBJ 
f^f^9,5Oj oraz detektorów Ge(Li) i soyntylacyjnego pozwala wyko¬ 
nywać pomiary widm promieniowania elektronowego jąder lub atomów 
w zakresie energii od kilku keV do 1.2 MeV w trzech podzakresach 
po 4000 kanałów każdy. Detekcji elektronów w spektrometrze doko¬ 
nywano licznikiem soyntylacyjnym z fotopowielaozami spektrometry-
oznymi typu EMI 6097, BHI 95ZkS oraz XP 1020 i «oyntylatorami 
typu HB i Ok. Zapisu dokonywano na taśmie sumatora lub w pamięci 
wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów pracującego w reży¬ 
mie multiprzelioznika. Kanał •p«ktrometryo«ny promieniowania 
gamma zawiera detektor Ge(Li)SAIP firmy Sehlumberger lub licznik 
soyntylaoyjny z fotopowielaezem XP 1021 1 standardowe bloki elek¬ 
troniki impulsowej opracowane w LPJ. Zestaw poswala mierzyć 
widma ciągłe p,* oraz elektrony konwersji 1 koinoydencje elektron-
-gamma, a także widma rozkładów czasowych elektron-gamma e/"t 
M . Nagromadzona w wielokanałowym analizatorze ICA-70 informa¬ 
cja poprzez układ sprzężenia przekazywana jest do maszyny cyfro¬ 
wej Mińsk 2. 

V punkcie 3.2. omówiliśmy zestaw do pomiarów koincydencji e«T 
i e]Tt zmontowany na bazie magnetycznego soozewkowego spektro¬ 
metru beta i detektora Go(Li). Zastosowanie w takim zestawie 
zamiast magnetyoznego soczewkowego spektrometru beta, toroidal-
nego magnetyoznego spektrometru o większej transmisji i lepszej 
energetycznej zdolności rozdzielozej mimo gorszych charakterystyk 
czasowych zapewnia znacznie większą wydajność detekcji koineyden-
oji w zakresie nanosekundowym oraz dokładniejszy wybór przedziału 
energetyoznego w kanale elektronowym, oo jest szczególnie ważne 
przy badaniu rozpadu krótkozyoiowych izotopów promieniotwórczych 
o złożonym schemacie rozpadu. 
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Charakterystyki porównawcze ozasowej zdolności rozdzielczej 
spektrometrów magnetycznych: soozewkowego i toroidalnego ST2 
t zależności od energii ogniskowanych elektronów w zestawie 
5 różnymi licznikami w kanale spektrometryoznym przedstawiono 
la rys. k. Czas rozdzielozy zestawu spektrometru toroidalnego 
ST-2 z detektorem Go (Li) /V=kQ cm3, -aE=3»8 keV przy 1332 keV/ 
ćmienia się od 12 ns dla energii elektronów fc =25 keV do 7»5 n* 
ila. B =250 keV, a przy zastosowaniu do rejestracji promieniowania 
gamma liczników scyntylacyjnyoh odpowiednio od 8 ns do 3>5 ns. 

NE1W-Sp.ktr.mogn. 

0.05 0.10 0.15 {20/ka 

Rys. k. Charakterystyki ozasowej zdolnośoi rozdzielczej spektro¬ 
metrów magnetycznych beta: soozewkowego dolna krzywa 
i toroidalnego ST-2 z trzema detektorami NE 104, NaJ(Tl) 
i Ge(Li). 



3«5» Spektrometr ozasowy zmontowany z dwóch detektorów soynty-
. laeyjnyoh 

V zestawie wykorzystano fotopowlelaoze XP 1020 i w zależ¬ 
ności od rodzaju zadania scyntylatory NE 111 lub MB 10^ różnych 
rozmiarów srednioa ć = 5*25 •» i grubość 1=0,05*25 an lub kry¬ 
ształ NaJfTl) o rozmiarach 0kO mm x kO mm. Na rys. 5 przedstawiono 
rozkłady czasowe koincydencji natychmiastowych różnych przedziałów 

60 Co zmierzone przy po-energetyoznyoh rozkładu eomptonowskieeo 
mocy dwóch scyntylatorów typu NB 104. 

Dla zwiększenia efektywnośoi detekoji promieniowania niako-
energetyoznaso izotopów krótkozyoiowyoh o słabej aktywnosoi wyl 
korzystano soyntylatory plastykowe z folii o grubosoi 1=Of05+Of5«oe 
z zaimplantowanyoi do niob. źródłami pray pomocy separatora izoto¬ 
pów. 
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Rys. 5. Rozkłady ozasowe koinoydenoji natyohmiastowyoh 
dla 6 0Co. 
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Rys. ó. Krzywa rozpadu poziomu S.k keV Tm. Rozkład amplitu¬ 
dowy promieniowania niskoenergetycznego Yb. 

Przykład zastosowania takiego scyntylatora w zestawie ilustruje 
rys. 8, na którym przedstawiono rozkłady czasowe koincydencji 
promieniowania gamma z dwoma przedziałami widma niskoenergetycz-

Krzywa £&"/££./ przedstawia ozaa życia poziomu nego °Yb. g 
Tm o energii 8,<t keV, a aparaturową czasową zdolność 

rozdzielczą. Rozkład amplitudowy promieniowania niskoenergetycz¬ 
nego Yb pokazano na wstawoe do rys. 6. 

3.6. Spektrometry czasowe zmontowane z detektorów półprzewodni¬ 
kowych Si(Ll) i Ge(Li) oraz liczników scyntylacyjnych 

Spektrometry czasowe składające się z detektorów półprzewod¬ 
nikowych oraz liczników scyntylacyjnyoh stosowano w tych przy¬ 
padkach, kiedy do pomiarów czasów życia stanów jądrowych 

,= 1*10^ na konieczna była w jednym z kanałów zestaw 
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wysoka energetyczna zdolność rozdzieloza. Schematy blokowe 
zestawów są identyozne. Na rys. 7 przedstawiono widna ozasowe 
zmierzone dla rozpadu " c o z zastosowaniem detektora Si(Li) 
i detektora soyntylacyjnego ze scyntylatorem plastykowym NE 104 
jiZ5x25 mm i z fotopowielaczem XP 1021* 

400 Nr KANAŁU 

Rys. 7. Rozkłady ozasowe koincydencji, zmierzone dla rozpadu 
57, Co z wykorzystaniem detektorów Si(Lij i scyntylaoyjnego. 

Są to krzywe koinoydenoji fotopików przejść gamma o energii 
ik,k keVt lub promieniowania KX po wyohwyoie elektronów przez -*'Co 
lub elektronów konwersji Ki4,^ keV, wydzielanych w kanale detek¬ 
tora Si(Li) , z rozkładem komptonowskim 122 keV wydzielanym 
w kanale seyntylaoyjnym. 

¥ koincydencjaołł /i22 keV-/i2»,it keV i /i22 keV-KX(Kii»,4 keVj 
przejawia sie ozas zyoia poziomu lk,k keV, a w ko.tnoydencjaoh 
^*122 keV-KX(c)- ozas życia poziomu 136,5 keV. Krzywa koincydencji 
natychmiastowych charakteryzuje ozas rozdzielozy aparatury. 



3-7- Monokrystaliczny soyntylaeyjny spektrometr czasowy 

Czynnlkiem decydującym o powodzeniu badań z krótkożyciowymi 
izotopami promieniotwórczymi o małej aktywności jest maksymal¬ 
na wydajność detekcji promieniowania jądrowego. Maksymalną wy¬ 
dajność detekcji koincydencji można osiągnąć przy wykorzystaniu 
w zestawie pomiarowym jednego detektora, przy czym minimalny 
mierzony czas życia będzie określony czasowymi parametrami apa¬ 
raturowymi. V detektorach scyntylacyjnyeh czas ten określany 
jest czasem wyświecania scyntylatora. ¥ pracy £51J pokazano, 

że przy zastosowaniu detektora ze acyntylatorem plastykowym 
dolny przedział mierzonych tą metodą czasów życia wynosi T( /-= 
= 10 ns. Jednak mała energetyczna zdolność rozdzielcza 

200 Nr KANAŁU 

Rys. 8. Schemat blokowy monokrystallcznego scyntylacyjnego spek¬ 
trometru. 1 .kryształ NaJ(Tl) , 2.fotopowielacz, 3.dyskry-
minator całkowy, 4.układ antykoincydenoji, 5«uniwibrator, 
6.konwerter, 7.linia opóźniająca, 8.analizator impulsów. 
Czasowy rozkład koincydencji, zmierzony dla rozpadu 
z wykorzystaniem monokrystalieznego spektrometru 

169. Yb 



scyntylatorów plastykowych utrudnia ustalenie poziomów energe¬ 
tycznych badanych izomerów w schemacie poziomów wzbudzonych. 
Trudność tę można przezwyciężyć dla izomerów o T w 2 ^ °*5 ns PrzY 
zastosowaniu zamiast scyntylatora plastykowego kryształu NaJ(Tl) . 

Schemat blokowy takiego zestawu pomiarowego pokazany jest 
w prawej części rys. 9. Przedziały amplitudowe wydzielane są 
w każdym kanale przy pomocy dwóch dyskryminatorótf i układów 
antykoincydencyjnych. W kanale startowym konwertera impulsy 
blokowane są na czas równy czasowi trwania impulsów wyjściowych, 
uniwibratora. 

Na rys. 8 przedstawiono czasowy rozkład koincydenoji dwóoh 
fragmentów widma °Yb, rejestrowanego detektorem scyntylacyj-
nym z kryształem NaJ(Tl) . Krzywa czasowa (S63, KX-f 177, 1°8 keV> 
charakteryzuje sumaryczny czas życia poziomów 316 keV T. /2= 
ns [5] i 379 keV T1/2=53,5(1,5) ns [z] i T,/2=72O(15) ns. 

3-8. Vielodetektorowy zestaw do pomiarów koinoydenoji 

Do pomiarów koincydencji i korelaoji promieniowania 
wykorzystano czterodetektorowy zestaw spektrometryozny GefLi) 
własnej budowy [6,52,531• Zastosowanie detektorów gensanowyoh 
stwarza mozliyoić badania jąder o złożonym schemacie rozpadu. . 
Czterodetektorowy zestaw spektrometryczny na linii z maszyną 
cyfrową UP 211ÓC wykorzystano przede wszystkim do pomiaru koinoy¬ 
denoji gamma-gamma i ich rozkładu czasowego g/t w krótkozyoiowyeh, 
oddalonych od obszaru stabilnośoi beta izotopach, wytwarzanych 
na synchrocyklotronie LPJ według programu JASNAPP-1. 
Każdy akt koincydencji zapisuje się na taśmie magnetofonowej 
w postaci zdarzenia zawierającego informacje o amplitudach A1 
i A3, będących w koincydenoji, i odstępie czasowym między nimi. 
Rozsortowanie nagromadzonej na taśmie magnetofonowej informacji 
pozwala wykonać analizę amplitudowo-czasową dla dowolnie wybranych 
przedziałów w badanych widmaoh amplitudowych lub w jednym widmie 
amplitudowym i jednym ozasowym. W pierwszym przypadku uzyskujemy 
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Rys«9» Fragment schematu blokowego aparatury elektronicznej do 

pomiarów koincydencji; PL - przedwzmacnlacz, WL - wzmac¬ 

niacz, UF]C, UF - układy formujące, UKM - układ koincydencji 
majoritarnych, UKS - układ koincydencji szybkich, UV - uni-
wibrator, A-»C - konwerter analogowo-cyfrowy. 

rozkłady czaaowe koincydsnoji impulsów w wybranych przedziałach 
widu amplitudowych, ,a w drugim, w zależności od wyboru okna w wid¬ 
ni* czasowym, widmo koincydencji opóźnionych promieniowania gamma 
związane z obsadzaniem lub rozpadem badanego stanu izomerycznego. 

Wstępną informację o czasie zyoia można uzyskać analizując 
prędkości zaniku natężenia fotopików w widmaoh opóźnionych w za¬ 
leżności od.czasu opóźnienia. 
Przy wyborze okien i* dwóch widmaoh energetycznych A1 i A2 otrzy¬ 
mamy rozkłady czasowe koincydencji w wybranyoh przedziałach ener¬ 
getycznych. V tym przypatiku czasy życia można wyznaczyć na pod¬ 
stawie zaniku eksponencjalnego krzywych czasowych lub porównania 
pozycji ich środków ciężkości z pozycjami środków ciężkości natych¬ 
miastowych rozkładów czasowych. Zwykle analizowane są rozkłady 
czasowe koincydencji stałego okna w kanale scyntylacyjnym z foto-
pikami linii i przedziałami tła gamma, to jest rozkładu kompto-
nowskiego promieniowania gamma w widmie detektora Ge(Li). Przy 



tym od rozkładów czasowych koincydencji z fotopikami należy odjąć 
wkład koincydencji od obszarów tła gamma lezącego pod fotopikami. 
Układ ten wyznaczony Jest poprzez interpolacje rozkładów czasowyoh 
dwóch okien tła rozmieszczonych z prawej i lewej strony fotopiku. 
Następnie oblicza się środki ciężkości wszystkich rozkładów cza¬ 
sowyoh i sporządza wykres zaleznośoi ich pozycji od energii pro¬ 
mieniowania. Wartość liozbowa przesunięcia środków ciężkości 
rozkładów czasowych koincydencji opóźnionych od linii przeprowa¬ 
dzonej przez środki ciężkości natychmiastowych i czasowych rozkła¬ 
dów wyznacza czasy życia %,Z=T./o/la 2 stanów izomerycznych /patrz 
rys. 22/. Przy tym może okazać się, ze rozkłady czasowe koincy¬ 
dencji z tłem gamma mogą być opóźnione z powodu wkładu do tła 
gamma rozkładów komptonowskich promieniowania gamma z wysokowzbu-
dzocych stanów izomeryoznyoh i promieniowania anihilaeyjnego. 

W przypadku zastosowania zestawu do pomiarów koincydenoji 
opóźnionych $t na linii z maszyną cyfrową do rejestracji pro¬ 
mieniowania gamma, można używać w zależności od postawionego 
problemu, zamiast pary detektorów germanowyoh jednego detektora 
scyntylacyjnego i jednego germanowego. Taki zestaw umożliwia uzys¬ 
kanie wysokiej energetyoznej zdolnośoi rozdziałośej w jednym z ka¬ 
nałów i zapewnia znacznie większą efektywność rejestracji koincy¬ 
dencji niż w przypadku zastosowania dwóch detektorów Ge(Li)(rys.9/. 
hzl. 

k. POMIAR I ANALIZA ZŁOŻONYCH WIDM PROMIENIOWANIA BETA 

4.1 . 0 czynnikach zniekształcających widma beta mierzone przy 
pomooy spektrometru magnetycznego 

Rozpatrzmy problem analizy złożonych widm promieniowania beta, 
mierzonych przy pomocy magnetyoznego spektrometru beta. Rozkład 
eksperymentalny cząstek beta MCE) na jednostkowy przedział energii 
w przypadku pomiaru widma beta o jednej składowej można zapisać 
w postaci f5*ł] : 

) 2 M(E)=Me(E)-My(E)=oonst. E F C E ^ Z ) S(E) (E O-E) 2, /i/ 
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gdzie p jest pędem elektronu, (Eo-E)=q pędem neutrina, E Q energią 
maksymalną /graniczną/ cząstek beta; F(łS±Z) funkcją Permiego dla 
rozpadu beta i S(E) czynnikiem kształtu widma beta, Me(E) liozbą 
zliczeń efekt+tło i My(E) wartością tła przy odpowiednich wartoś¬ 
ciach energii E. Jeżeli M(E) jest rozkładem stytystycznym to 
S(E)=const i wtedy ze wzoru /i/ otrzymamy wyrażenie 

/M(E)/EpFQB,±Z)=oon»t o , 
które na wykresie zwykle nazywanym wykresem Fermiego-Kurie ma 
postać linii prostej przecinającej oś odciętych w punkoie E=EQ: 

/M(E)/BpF(Ef±Z)=y(EJ /2a/ 
Wyznaczanie energii granioznej widma beta E Q i natężenia 

przejść beta I wyrażanego w procentach na jeden rozpad badanego 
jądra nastręoza wiele trudności, szczególnie wówczas kiedy roz¬ 
kład elektronów różni się od rozkładu statystycznego. Zazwyczaj 
odchylenie rozkładu elektronów od rozkładu statystycznego ocenia 
się na podstawie doświadczalnego czynnika kształtu 

s /~\ _ MlE) . 
BpF($tz) (Bo-E)' 

Ponieważ wartości czynnika kształtu zaleaą od energii granioznej 
E , to przy S(E)=oonst rozkład eksperymentalny należy aproksymo-
wać na podstawie wzoru: 

M(E)/ EpF(E±Zj =CS#(E)(Eo-E)2, /3b/ 
gdzie C jest współczynnikiem normalizacji. Przy takim podejściu 
energia graniczna i parametry charkteryzujące ozyxmik kształtu 
So(E) są parametrami swobodnymi £55-57j. Zwykle zależność ekspe¬ 
rymentalna s eCE) od energii jest aproksymowana przez jedno z na-
stępującyoh wyrażeń [58,59] '• 

S 
s
e 03) * 1 +b/E, S0CE) & 1 +aE+b/B+cE2, /k/ 

Parametry a,b,c, mogą być wyrażone w postaci zależnej od elemen-
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tów macierzowych badanego przejścia beta [60-62j. V wielu przy¬ 
padkach obserwuje się rozbierzności wyników doświadczalnych otrzy¬ 
manych przy pomocy magnetycznych spektrometrów beta przez różnych 
autorów 157-59]• Stąd wniosek, ze otrzymane rozkłady doświadczal¬ 
ne cząstek beta MCE) mogą być zniekształcone przez efekty apara¬ 
turowe £63,64]. Podstawowa trudność uwzględnienia tych efektów 
polega na tym, ze zarówno widma beta jak i efekty zniekształcają¬ 
ce te widma zalezą od energii. 

Na rozkład cząstek beta i otrzymane wyniki mogą wywierać wpływ 
następujące czynniki: 1. konstrukcja spektrometru, 2. grubość 
źródła i jego podkładki, 3« efektywność detekcji cząstek beta, 
k. rozkład tła i metoda jego uwzględniania, 5. wykorzystanie 
róznyoh przybliżeń przy wnoszeniu poprawek na zdolność rozdziel¬ 
czą i kształt linii, 6. metoda analizy mierzonych widm beta. 
Do otrzymanego rozkładu doświadczalnego oząstek beta MCE) należy 
więo wnieść odpowiednie poprawki uwzględniające wymienione wyżej 
czynniki zniekształcające widmo rzeczywiste. Zazwyczaj rozkład 
rzeczywisty zapisuje się w postaci: 

gdzie C , C- i C R są odpowiednio współczynnikami poprawek na 
efektywność detektora, na rozpraszanie wsteczne cząstek beta 
w podkładce źródła i na zdolność rozdzielczą spektrometru beta," 
t. jest przedziałem czasowym jaki upłynął od momentu wyznaczenia 
pierwszego punktu zmierzonego rozkładu, a T w * czasem połowicz¬ 
nego zaniku badanego izotopu. 

Ponieważ nie wiemy w jaki sposób dla realnych spektrometrów 
magnetycznych należy uwzględniać wszelkie czynniki zniekształca¬ 
jące mierzone widma beta, to dla każdego przyrządu należy wykonać 
badania i uwzględnić wszystkie możliwe ozynniki, które zniekształ¬ 
cają rozkłady doświadczalne widm beta. Do badania rozpadu pozy-
tonowego jąder o małym natężeniu rozgałęzień najbardziej przydat¬ 
nym okazał się spektrometr magnetyczny typu toroidalnego o dużej 
transmisji fsj. Poniżej przytoczymy główne wyniki szczegółowych 
badań jaki wpływ wywierają w/w ozynniki na mierzone widma promie-
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niovania beta w przypadku spektrometru magnetycznego ST-2. 
Do czynników tych należy zaliczyć: 1. niedokładność umieszczenia 
źródła 1 detektora na osi symetrii pola magnetycznego spektrome¬ 
tru, 2. błędy pomiaru natężenia prądu zasilającego cewki spektro¬ 
metru, 3. prawdopodobieństwo detekcji cząstek beta, które wykona¬ 
ły jedną lub więcej pętli wewnątrz spektrometru, k. rozpraszanie 
cząstek beta na drobinach powietrza w komorze spektrometru, 
5. niepełną kompensatę pola magnetycznego Ziemi, 6. zmianę tempe¬ 
ratury wody chłodzącej cewki spektrometru w procesie pomiaru. 

Stwierdzono, ze dla magnetycznego toroidalnego spektrometru 
beta, średnią wartość prądu I. wyznaczoną przy wielokrotnym po¬ 
miarze dla odpowiednioh numerów kanałów K. opisuje funkcja linio¬ 
wa ijsA^AgK. , przy średnim odchyleniu 0.03?», gdzie A ^ ^ S S O ó ) , 
A2=:0f 09-37(3) • Przy aproksymowaniu wartości doświadczalnych Hg 
od I. uzyskano zależność liniową H£ =A-+KI. przy średnim odchyle¬ 
niu 0,12;*, gdzie A=-1,65(68) i K=11,849(?)- Wartości względne 
prądów I. przy wszystkich wartościach kanałów K. odtwarzane są 
w różnych doświadczeniach z błędem w grani each -O.1 A. Przy 
uwzględnianiu wartości tych błędów parametr A„ w granicach błędów 
doświadczalnych nożna uważać za równy zero. Wtedy zależność HP 
od natężenia prądu w spektrometrze można przedstawić w postaci 
HC =*J.^. Yspółozynnik kalibracyjny K zależy od rozkładu aktyw-
nośoi na podkładce źródła i od umieszczenia źródła w ramce. 
Dlatego wykorzystanie wartośoi średniej K otrzymanej przy pomia¬ 
rze z jednym źródłem do kalibracji energetycznej widma, beta mie¬ 
rzonego z wykorzystaniem drugiego źródła, może doprowadzić do 
odchylenia wartośoi energii granicznej cząstek beta o 3-4 keV. 
Przy pomiarze widm pozytonowych wyznaczanie w każdym eksperymen¬ 
cie wartości K na podstawie pików linii elektronów konwersji dla 
tego samego źródła pozwoli wyeliminować-możliwe rozbieżności. 

V magnetycznych spektrometrach beta z toroidalnym kształtem 
pola magnetyoznego należy zwracać szczególną uwagę na właśoiwy 
wybór kątów wlotu elektronów do pola magnetyoznego spektrometru. 
Przy zbyt dużych kątach wlotu względem osi symetrii pola magna-



tycznego elektrony mogą wykonywać jedną lub więcej pętli wewnątrz 
przyrządu i dolatywać do detektora £65,66J. Odpowiedni wybór 
przesłon eliminuje ten efekt do względnego mierzalnego natęże¬ 
nia 10~5. 

Rozpraszanie elektronów na drobinach powietrza w komorze spek¬ 
trometru przy ciśnieniu 10~^ Tr nie przewyższa 1ji, a przy ciśnie-

— / i • 

niu 10 Tr zniekształcenia widma cząstek beta w wyniku rozpra¬ 
szania wynoszą 0.01/6 co zgadza się z danymi prac [67-69h 

Przy dużych rozmiarach spektrometru do ogniskowania elektronów 
wystarczają małe wartości pola magnetyoznego. Oczywiście, w tym 
przypadku, na tory elektronów w znacznym stopniu wywierają wpływ 
zewnętrzne pola magnetyczne, w tym i poi* magnetyczne Ziemi, 
które powodują rozmycie linii konwersji, a tym samym pogorszenie 
zdolnośoi rozdzielczej i transmisji spektrometru. Kompensacja 
pola magnetycznego Ziemi w miejscu rozmieszczenia spektrometru 
wykonana przez zestaw pierścieniowych, poziomo i pionowo rozmie¬ 
szczonych cewek ogranicza ten wpływ do wartości, przy której 
zniekształcenie kształtu linii elektronów konwersji przy energii 
i£e> 10 keV nie jest zauważalne. Testem sprawdzającym był pomiar 
widma pozytonów Tła oraz widma elektronów konwersji Yb z wyko¬ 
rzystaniem jednego wspólnego źródła przygotowanego na podkładce 
mylarowej o grubości 680 ug/cm . Otrzymana, przy opracowaniu 
danych eksperymentalnych , wartość energii granicznej pozytonów 
% a jest w dobrej zgodności z danymi literaturowymi f?0,?6J 

i wynosi Eo=545,2C6) keV. 
Zniekształcenia widm beta mogą mieć miejaoe w samym źródle 

C63 3 w wyniku wielokrotnego rozpraszania oząstek beta w materiale 
źródła, absorpcji w źródle oraz wstecznego rozpraszania oząstek 
beta w podkładce źródła. Zgodnie z wynikami prac (777,79J przy 
badaniu widm beta z zastosowaniem źródeł promieniotwórczych o gru-
bości mniejszej niż 300 jug/cm dla elektronów o energii powyżej 
150 keV wpływ wymienionych czynników można zaniedbać. Ponieważ 
rozpraszanie wsteczne zależy zarówno od grubości podkładki jak 
i od kątów wejścia ogniskowanych w spektrometrze oząstek beta, 

3° 



to wykorzystani© istniejących danych literaturowych 0*0,82] do 
wprowadzenia poprawek do widm beta mierzonych przy pomocy spek¬ 
trometru ST-2 może spowodować dodatkowe błędy. Przy badaniu 
liczby zliczeń pozytonów Tła dla różnych energii w zależności 
od grubości podkładki zaobserwowano liniową zależność zalany 
liczby impulsów od pozytonów do trzech grubości 3x680 jug/cm pod¬ 
kładki, co zgadza się z wnioskami pracy f82]. Przy ekstrapolaoji 
otrzymanych zależności do "zerowej" grubości podkładki wyznaczo¬ 
no N (E) rzeczywistą liczbę impulsów w punktach widma bez wstecz¬ 
nie rozproszonych pozytonów. Znając N (E) można wyznaczyć sto¬ 
sunek CB(E)= Nd(E)/N(E) określający ile razy zwiększa się liczba 
zliozeń pozytonów w zależności od grubośoi u podkładki źródła. 
Na rys. 10 pokazano stosunki doświadczalne N.(łi)/N (J&) dla różnych 
energii pozytonów w zależności od grubości podkładki źródła. 
Ponieważ Cfi(jfi) zależy tylko od energii cząstek beta f S3], to uzys¬ 
kane wyniki mogą być wykorzystane również do wniesienia poprawek 
do widm beta o innych wartośoiach energii granicznych. 

NolE) 
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Rys. 10. Zależność stosunków doświadczalnych N(JB)/N (JB) od gru-
bośoi podkładki dla róznyoh energii pozytonów. 



Ponieważ przy cienkich podkładkach źródła rozpraszania wsteczna 
pozytonów i negatonów Jest takie same £84,65] to otrzymane zale-
znośoi CB(E) można wykorzystać również do opracowywania ekspery¬ 
mentalnych danych widm beta minus. 

Z pracy [86} wynika, ze impulsy tła pochodzące od fotopowie-
laczy, światłowodu i scyntylatora posiadają różne amplitudy. 
Wybór więc amplitudowego progu dyskryminacji Impulsów przy pomia¬ 
rze pozwala zmienić zarówno stosunek ich wkładów do rozkładu tła 
jak i całkowitą liozbę impulsów tła. Na podstawie analizy danycł 
doświadczalnych składowa tła detektora scyntylacyjnego nie zalezą 
od pola magnetycznego wytworzonego w spektrometrze zarówno dla 
detekcji nega tonów jak i pozytonów. Uwzględnienie przy detekcji 
elektronów jaką część wkładu do tła wnosi'towarzyszące promienio¬ 
wanie o różnym natężeniu i składzie spektralnym jest nadzwyczaj 
złożone. Z jednej strony, "ogon" akaponencjalny linii stanowi 
tło dla wszystkich pików linii elektronów konwersji o energii 
mniejszej od mierzonej. Z drugiej strony trudno ocenić jaki jesi 
wkład od składowej tła elektronów rozkładu komptonowskiego pow¬ 
stającego przy oddziaływaniu promieniowania gamma z materiałem 
spektrometru. Trudności w wyznaczaniu tła przy badaniu widm 
elektronów konwersji prowadzą do aproksymacji tła przez funkcję 
oiągłą i wydzielania pików elektronów konwersji. 

Przy badaniu widm pozytonów do rozkładu impulsów tła mogą wno¬ 
sić wkład zarówno elektrony wtórne, powstające w wyniku oddziały¬ 
wania elektronów konwersji, promieniowania gamma i anihilacyjnegc 
kwantów gamma a materią, jak i rozproszone promieniowanie gamma 
ze źródła. Wyniki badania rozkładów impulsów tła dla różnych 
źródeł w pomiarach widm negatonowych i pozytonowych przedstawio¬ 
no w pracy f5j• Stwierdzono, że wkład promieniowania gamoa do 
rozkładu tła w granicach błędów pomiarowych nie zależy od Hf. 
Analogiozne pomiary tła dla źródeł 22Na, 1ÓS\b, i37Cs i 1 ^Ux 
pokazały, że wielkość tego wkładu zależy od natężenia i składu 
spektralnego promieniowania gamma badanych izotopów. V pierwsscyn 
przybliżeniu można powiedzieć, że wielkość składowej tła jest 



proporcjonalna do aktywności badanego źródła promieniotwórczego. 
Przy pomiarze widm pozy tonowych dla źródła Tm o aktywności 
50 }xC± wkład do rozkładu impulsów od elektronów konwersji w gra-
nlcaoh błędu jest stały w zakresie energii powyżej 70 keV, podczas 
gdy dla 1^7Cs wkład ten poczyna jąo od 5 keV nie zależy od energii. 
Tło w pomiarach negatonów i pozytonów różni się tylko wkładem 
elektronów powstających przy konwertowaniu promieniowania gamma 
w absorbencie. Można przyjąć, że niezależny od energii wkład do 
tła spowodowany jest wielokrotnym rozpraszaniem elektronów pier¬ 
wotnych. Z pomiarów wynika, że poziom tego wkładu zwiększa się 
ze wzrostem aktywności badanych źródeł. 

k.Z. Poprawki na funkcje odpowiedzi spektrometru beta. 

Dowolny spektrometr przyjmując na wejściu promieniowanie 
monochromatyczne zarejestruje pewien rozkład /widmo/. Fakt ten 
należy uwzględniać przy analizie wyników doświadczalnych. 
V pierwszym przybliżeniu wprowadzająo pojęcie zdolności rozdziel¬ 
czej spektrometru uważamy, że promieniowaniu monochromatycznemu 
odpowiada zmierzony pik w widmie o szerokości wyznaczonej przez 
właściwości zastosowanego przyrządu. V przypadku badania widm 
beta rozpadu promieniotwórczego zagadnienie to dla spektrometrów 
magnetycznych najdokładniej rozpatrzył Paul C&7]. Jednak Paul 
badał tylko przypadek idealnego magnetycznego spektrometru beta, 
w którym elektrony monochromatyczne rejestrowane są w postaci 
piku opisanej rozkładem Gaussa lub eksponencjalnyra, podczas gdy 
piki w widmie elektronów monochromatycznych otrzymywane przy po¬ 
mocy spektrometrów magnetycznych posiadają ogony, rozciągające 
się daleko w kierunku niższych energii rozkładu /rys. 11/. 
Nie wnikając w przyczyny pojawienia się ogonów linii zaznaczymy 
tylko, że mogą one być związane, w przypadku spektrometru magne¬ 
tycznego z rozpraszaniem w przyrządzie, absorpcją i rozpraszaniem 
w źródle itp. Chociaż szybkość zliczeń dla każdego punktu ogona 
ozęsto o dwa i więcej rzędótw wielkości jest mniejsza, niż w maksi¬ 
mum linii, to duża rozciągłość ogonów może doprowadzić do znacz¬ 
nych zniekształceń przy pomiarach clągłyoh widm beta. 
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Rys. 11. Współczynniki poprawek C (p) dla widm pozy tonowych 
o różnych energiach granicznych. Wartości współczyn¬ 
nika PR(P) • Na wstawo* przedstawiono realny kształt 
linii elektronów konwersji wewnętrznej K3O8 ^Yb, 
a/ rozkład eksperymentalny efekt+tło; 
b/ rozkład Gaussowski + "eksponenta" po odjęciu tła. 

Zagadnienie uwzględniania realnego kształtu linii, to jest roz¬ 
kładu amplitudowego elektronów monochromatycznych przy analizie 
widm beta mierzonych spektrometrami scyntylacyjnymi było badane 
w pracach £8#~93], Analogiczne do pewnego Stępnia zagadnienie 
badania zależności kształtu linii od energii i wpływu ogonów 
linii na widma beta mierzone przy pomocy spektrometrów magnety¬ 
cznych dotychczas badane nie było. 

Rozpatrzmy najpierw poprawki na zdolność rozdzielczą idealne¬ 
go spektrometru beta. Idealnym spektrometrem beta nazywa się 
spektrometr magnetyczny, w którym mierzone piki elektronów kower-
sji posiadają: 1. kształt opisywany przez funkcję analityczną 



zwykle rozkład Gaussa lub eksponencjalny oraz 2. liniową zależ¬ 
ność pędów elektronów HP od parametru zmiennego zwykle natężenia 
prądu I w cewce elektromagnesu . Warunek pierwszy oznacza, że 
można zaniedbać ogony linii widmowych; warunek drugi zaś, że 
prawdopodobieństwo W rejestracji elektronu emitowanego ze źródła 
o pędzie p przy natężeniu prądu I, odpowiadającym pędowi p zale¬ 
ży tylko od stosunku p /p i od zdolności rozdzielczej R spektro¬ 
metru beva f873 

W(Po/p) - 0/Ap)F(po/pj . 
Funkcje F(p /p) nazywany funkcją odpowiedz? spektrometru beta. 
Vspolczynnik normalizacyjny A otrzymuje się z warunku 

Jeżeli linię widmową opisać rozkładem Gaussa, to 
A(PO/P; oxp {-c (PO/P- i)2} 

gdzie C=k In 2/R2. 
Jeżeli funkcja N(p) przedstawia rzeczywisty kształt widma 

beta, to zmierzony eksperymentalnie rozkład można wyrazić przez 
stosunek 

przy tym spełniony jest warunek 

y( P m a X M(p)dp= J*™* N(p)dp. 
Obliczając funkcję M(pQJ dla PQ od 0 do p m a x można wyssnaczyć 
poprai«kę uwzględniającą wpływ zdolności rozdzielczej spektrometru 

i z widma zmierzonego otrzymać widmo rzeczywiste 
N(p)= CR(p)M(p) . 

Dla dozwolonych przejść beta i Gaussowskiego kształtu linii po¬ 
prawkę na zdolność rozdzielczą CR(p) otrzymamy w postaci: 
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V przypadku wzbronionych przejść beta należy uwzględnić odpowied¬ 
ni czynnik kształtu ii 03) . 

Paul [63] wyliczył ^(P) ssakładająo, że funkcja Fermiego 
F(p,Z) nie zależy od p. V interesujących nas przypadkach analizy 
widm pozytonowych o energiaoh granloznych poniżej 1 MeV uwzględ¬ 
nianie zależności funkcji Fermiego od energii może być istotne. 
Dlatego program obliczania wartośoi C~(p) skonstruowsMO w ten 
sposób, aby przy zadanej zdolności rozdzielczej R i wartośoi 
energii granicznej E otrzymać wartość C_(p) dla zadanego spektro¬ 
metru. Dyskutowane poprawki posiadają dużą wartość tylko przy 
wartościach energii £ bardzo bliskich E _. Ponieważ przy 

o max 
£ nj-jr-E >30-^0 keV i R 1> poprawka na zdolność rozdzielozą 
CR(E) różni się od jedności mniej niż o 1%, to można nawet 
w szeregu precyzyjnych badań £57»9^»°i>J nie uwzględniać jej. 

Magnetyczny spektrometr beta ST-2 f5j z toroidalnym kształ¬ 
tem pola magnetycznego spełnia drugi warunek idealnośoi to jest 
H<? = KI. Aby odpowiedzieć na pytanie czy dla tego spektrometru 
spełniony jest również pierwszy warunek, konieczne jest zbadanie 
funkcji odpowiedzi spektrometru /kształt linii z ogonem/. 

Do wyznaczania funkcji odpowiedzi spektrometru beta ST-2, 
wykorzystano linie elektronów konwersji wewnętrznej Tm, Yb, 
152Dy, 152Tb. Realny kształt linii elektronów konwersji wew-
nętrznej K3O8 7Yb przedstawiono na wstawce rys. 11. 

Szczegółowe wyniki tych badań przedstawione są w pracy f5]. 
Vidma doświadczalne w dostatecznym stopniu opisywane są przez 
funkcję w postaci „Gauss + eksponenta"* A więc funkcję odpowie¬ 
dzi spektrometru możemy przedstawić teraz jako sumę rozkładu 
Gaussa 1 eksponencjalnego ogona. 

ogon F(P,PO) = FO(P,PO) + P 



Rozkład ten nie jest już funkcją uniwersalną jak to miało miej¬ 
sce w przypadku spektrometru idealnego, z powodu drugiego członu 
F (P»P )» który należy wyznaczyć niezależnie dla każdego spek¬ 
trometru. Pierwszy człon FQ(p,po) pozostaje taki saci jak w przy¬ 
padku spektrometru idealnego. Rozkład na ogonie linii opisuje 
funkcja 

2 

Poprawkę z uwzględnieniem realnej funkcji odpowiedzi otrzymamy 
w postaci 

1+VM1 
Na rys. 11 przedstawiono współczynniki poprawek C fp) dla widm 

1S3 22. 1*71 pozytonowyoh i>y, «a i ' L a w zależnośoi od energii. Na 
tym samym rysunku naniesiono wartości współczynnika C

R(P)* 
Należy zaznaczyć, że poprawki CR(p) i C Cp) obliczono przy zało¬ 
żeniu równości pól powierzchni widma eksperymentalnego i rzeczy¬ 
wistego, to jest bez uwzględnienia zwiększenia pól powierzchni 
widma doświadczalnego spowodowanego wstecznym rozpraszaniem w pod¬ 
kładce, tf naszym przypadku dla zastosowanej podkładki o grubości 
680 >ig/cm założenie to spełnione jest z dokładnością nie gorszą 
niż 1 >. 

Na rys. 12 przedstawiono stosunki eksperymentalne S /(§G+S t 
w zależności od energii linii elektronów. Krzywa przedstawia 
wyniki obliczeń tego stosunku na podstawie opraccwanej metodyki 
opisanej w pracy / 5~\- Uzyskane wyniki doświadczalne w stopniu 
dostatecznym opisywane są przez skonstruowaną w ten sposób funkcję 
odpowiedzi spektrometru beta. Dane doświadczalne złożonych widu 
beta opracowywano przy pomocy programu BRTARZ [96], 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przy 
pomiarach widm beta o energiach powyżej t50 keV należy, w naszym 
przypadku zwracać szozególną uwagę na rozpraszanie wsteczne od 
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Rys. 12. Eksperymentalne wartośoi stosunku S _̂ . /fs_+S I 
ogoir v o ogon/ 

w załeżnośoi od energii elektronów konwersji wewnętrznej. 
Wyniki obliczeń tego samego stosunku według funkcji od¬ 
powiedzi spektrometru przedstawia krzywa ciągła. 

podkładki źródła, realny kształt linii /funkcja odpowiedzi/, 
oraz warunki tła. Aby oszacować jaki wpływ wywiera funkcja od¬ 
powiedzi spektrometru ST-2 na rezultaty eksperymentu opracowano 
dane pomiarów widm pozytonów Sła z uwzględnieniem i bez uwzględ¬ 
nienia poprawek C (p). Wynik w postaci graficznej przedstawiony 
jest na rys. 12. Wartość liczbowa energii granicznej bez uwzględ¬ 
nienia poprawki C (p) wynosi £ = 5**5r 17(37.) keV, zaś pole powie¬ 
rzchni pod widmem pozytonów śa+=5,330(59) * 10 imp. keV 
i S^+=5,k63(59) ' 10 imp. keV. Podane błędy wyznaczono na pod¬ 
stawie tylko błędów statystycznych liozby zliczeń dla oddzielnych 
punktów widma. Wpływ funkcji odpowiedzi na obliozoną wartość E , 
nie przewyższa w podanym przypadku błędu statystycznego. Natę¬ 
żenie przejść beta zwiększa się przy tym o 2,5$ /błąd statysty¬ 
czny \i»/» Stąd wniosek, ze poprawki C (p) przy analizie jedno¬ 
składnikowych widm beta należy uwzględniać tylko w tyeh przypad¬ 
kach kiedy przy pomiarach liczby zliozeń w punktach widma 



M. = M , - M / błąd statystyczny przekracza 1-2£. i ci p 
V przypadkach wieloskładnikowych widm beta sytuacja jest bardziej 
złożona, szczególnie kiedy istnieją składowe widma o dużej energii. 
V przypadku E = 887 fc«V wniesienie poprawek zmniejsza liczbę zli¬ 
czeń przy 150 keV o 115». To oznaoza, ze nawet przy dokładności 
statystycznej około 10$i przy analizie złożonych widm beta nie 
uwzględnienie poprawek na funkcję odpowiedzi w obszarze małych 
energii /3<X> + 400/ keV może uoprowadzić do dużych błędów. Aby 
wyznaczyć z dostateczną dokładnością energie składowych złożone¬ 
go widma beta przy rozdzielaniu tego widma na składowe należy 
spełnić następujące wyrunki: 1* osiągnąć duży stosunek efektu 
do szumów (? 5) przy dobrej statystyce, 2. uzyskać dostateczną 
liczbę punktów, należącyoh do każdej składowej widma, 3. wyzna¬ 
czyć stałą spektrometru K z możliwie maksymalną dokładnością. 
Błąd przy przeprowadzaniu prostej na wykresie Fermiego-Kurie dla 
k-tej składowej wyznacza się poprzez błąd poprzedniej (k-ij~ej 
składowej. 

Zastosowanie spektrometru toroidalnego o dużej transmisji 
i możliwość wykonania pomiarów o małym skoku aE do 1 keV pozwala 
na rozdzielenie mierzonych widm beta, składających się z 4-5 
składowych przy różnicy energii granicznej każdej z nich 
Eok-Eo/k+i/ ̂ ^° k e V* P r z 7 złożonych widmach pozytonów i niezna¬ 
nym schemacie poziomów jądra końcowego należy wykonać pomiary 
koincydencji beta-gamma, a także koincydencji gamma-beta, jeżeli 
na to pozwala wydajność rejestracji i ozas życia badanego nuklidu. 

r 

5. BADANIE RÓŻNICY HAS JĄDER METODĄ WYZNACZANIA ENERGII 
GRANICZNEJ VXDMA POZYTONÓW 

Najważniejszą charakterystyką jądra jest jego masa. Znając 
wartość masy jąder możemy określić sposób i wyznaczyć energię 
rozpadu nieznanych izotopów, ocenić czas połowicznego zaniku itp. 
Masa jądra atomowego M o numerze porządkowym Z i liczbie masowej 
A=N+Z jest funkcją Z i N, gdzie N jest liczbą neutronów. 

1*8 



M(Z,N) si/c^CN.Z) =NM +ZM -1/O 2B(Z,N). 
** P 

Całkowita energia wiązania jądra B, jest równa różnicy między 
sumą mas poszczególnych nukleonów i eksperymentalnie obserwowaną 
masą M w stanie podstawowym, frzy tym masa nuklidu M wyraża się 
przez masę jądra wzorem M = M.+Zm -b , gdzie m jest masą elektro 
on, a b masowym ekwiwalentem energii wiązania elektronów w po¬ 
włoce atomowej. Energię wiązania elektronów b całkowicie można 
zaniedbać, ponieważ jej wartość jest znacznie mniejsza od naj¬ 
mniejszego błędu w pomiarach mas nuklidów. 

Do obliczania wartości mas nieznanych jąder, energii wiązania 
cząstek, progów reakcji jądrowych, wykorzystywane są półempirycz-
ne wzory mas oparte na modelowej-funkcjonalnej zależności masy 
od parametrów jądrowych N,Z, promienia jądra, jego kształtu itp. 
Ponieważ nie znamy dokładnej analitycznej zależności masy jąder 
od Z i N, to na podstawie znanych współczynników wzór tak jest 
dopasowywany aby w sposób optymalny opisywał własnośoi jąder, 
których masy zmierzono eksperymentalnie. A więc przy obliczaniu 
wartości mas znanych izotopów wszystkie niedokładności w anali¬ 
tycznej zależności mai od Z i N można w znacznym stopniu skompen¬ 
sować przez odpowiedni dobór swobodnych parametrów. Jednak w mia 
rę oddalania się od linii stabilności do celów prognozowania mas 
nowych jąder o dużym nadmiarze lub deficycie neutronów takie wzo¬ 
ry są nieprzydatne, ponieważ wszystkie niedokładnośoi w zależność 
analitycznej od Z i N przejawią się bardzo' silnie. Istnieje wiol 
wzorów dobrze opisujących już znane masy jąder, ale dające całko¬ 
wicie niezgodne z eksperymentam rezultaty przy dalekich ekstrapo¬ 
lacjach na obszar jąder oddalonych od linii stabilności [99]. 

V ostatnim czasie pojawiły się zmodyfikowane wzory posiadająoe 
złożoną strukturę i różniące się między sobą sposobem wprowadzani 
poprawek na ściśliwość materii jądrowej, dyfuzyjność granicy jąde 
efekty oddziaływania sił łącząoych nukleony w pary w jądrach ato¬ 
mowych itp. Podobne ulepszenia figurują we wszystkich stosowanyc 
obecnie wzorach opartych na modelu kroplowym. Znaczne zwiększeni 
dokładności uzyskuje się jednak tylko przez wprowadzenie poprawek 



uwzględniających kwantową naturę jądra to jest dyskretność widma 
stanów nukleonowych i związane z nią niejednorodnośoi w rozkła¬ 
dzie nukleonów w objętości fazowej. Do bardzo udanych można za¬ 
liczyć, na przykład wzór mas atomowych z empirycznymi członami 
protonowymi i neutronowymi przedstawiony przez Uno i Yamadę [21, 
99] , który opisuje masy znanych jąder z dokładnością do £50 keV. 
Wszystkie wzory mas dają w przybliżeniu jednakowe rezultaty 
w obszarze jąder stabilnych. Różnice pojawiają się dopiero przy 
oddalaniu się od linii stabilności. Dlatego doświadczalne spraw¬ 
dzenie tych wzorów dla jąder oddalonych od obszaru stabilności 
jest istotne do ich wykorzystania w nowych obszarach, a także do 
modyfikacji lezących u ich podstaw modeli. 

Istnieje kilka metod doświadczalnych pozwalających uzyskiwać 
dane o masach jąder atomowych, a mianowicie: 1. bezpośrednie wyz¬ 
naczanie mas jąder przy pomocy spektrometru mas, 2. pomiar progów 
reakcji jądrowych, prowadzących do powstania danych izotopów, 
3. pomiar energii rozpadu izotopów promieniotwórczych, k. pomiary 
mikrofalowe dające stosunek mas lub ich różnice. Energię rozpadu 
izotopów wyznacza różnica mas jąder początkowego i końcowego. 
Wartości mas można wyznaczyć jeżeli znajdziemy wszystkie różnice 
mas w ogniwach prowadzących od już znanego jądra do końcowego. 
V przypadku rozpadu beta prowadzącego na poziom wzbudzony jądra 
Końcowego należy znać również energię stanu wzbudzonego, gdyż 
do całkowitej energii rozpadu jądra wchodzi energia cząstki beta 
i kwantów gamma, po emisji których jądro końcowe przechodzi ze 
stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. V celu wyznaczenia po¬ 
ziomu, na który idzie rozpad beta dla jąder o nieznanym schemacie 
rozpadu, należy wykonać pomiary koincydencji beta-gamma. 

Pomiar energii rozpadu jąder przeprowadza wiele grup różnymi 
metodami z wykorzystaniem separatorów izotopów bezpośrednio na 
wiązkach cząstek naładowanych przyspieszanych w akceleratorach. 
Obszerny program pomiarów energii rozpadu izotopów krótkożycio-
wych realizuje grupa Paryż-Isolde £21,98]. Podobnego typu ekspe¬ 
rymenty przeprowadza się na zestawach UN1EQR, OSIRIS, 
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JASNAPP i In. Najnowsze rezultaty tych badań były przedstawione 
na VI Międzynarodowej Konferencji Mas Atomowyoh, która odbyła się 
v 1979 w East Lansing w USA f 99J . 

Vyznaozanie energii rozpada beta jąder oddalonych od linii 
stabilności naatreoza wiele trudności z powodu złożonych schema¬ 
tów rozpadu tych jąder. Ponadto konieczne jest uwzględnienie 
tła pod mierzonym widmem ciągłym beta, a także uwzględnienie 
czynników aparaturowych zniekształcających mierzone widma, takich 
jak zdolność rozdzielcza i funkcja odpowiedzi spektrometru beta, 
rozproszenie w źródle i od je(jo podkładki. Ponieważ nie znamy 
ogólnego rozwiązania problemu uwzględniania wszystkich efektów, 
które prowadzą do zniekształceń widm beta, to aby otrzymać rze¬ 
czywisty rozkład NfE) należy do zmierzonego przy pomocy spektro¬ 
metru beta rozkładu wprowadzić poprawki spowodowane wyżej wymie¬ 
nionymi 

Do pomiarów energii rozpadu beta w programie JASNAPP wykorzy¬ 
stywano różne spektrometry £97j• v szczególności do pomiarów 
widm pozytonów o małym natężeniu rozgałęzień składowych najbar¬ 
dziej przydatny okazał się magnetyczny toroidalny spektrometr 
beta ST-2 o wysokiej transmisji T=20ji 1 dobrej zdolności rozdziel 
czej R=1% przy średnicy źródła 0 tO mm, który jak to wykazano 
w poprzednim rozdziale przy oienkich beznośnikowych źródłach pro¬ 
mieniotwórczych pozwala wyeliminować błędy związane z efektami* 
aparaturowymi i wyznaczyć energie graniczne widm pozytonowych 
0 natężeniu 10~^ na rozpad z błędem nie przewyższającym kilka 
keV w przypadku widma złożonego. A więo badanie różnicy mas 
nuklidów metodą wyznaczania energii granicznej widma pozytonów 
1 wyznaczanie energii rozpadu Qfl+ pozwala otrzymywać wartości 

—7 
mas ze względnym błędem mniejszym niż 10 . Dla ilustracji roz¬ 
patrzmy pomiar widm pozytonowych i wyznaczanie energii rozpadu 
Qa+ dla jąder neutronowo-deficytowyoh pierwiastków ziem rzadkich 
średnio oddalonych od linii stabilnośoi beta. 
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5.1. Wyznaczanie granicznych energii pozytonów przy rozpadzie 

Male natężenie pozytonów w rozpadzie J Tb utrudnia po-
aiar ich widma. Dlatego dotychczas przy badaniu schematu rozpa-
iu ł ^ T b fiO1-1O22 do wyznaczania wartości lg ft wykorzystywano 
teoretyczne wartości różnicy mas Q/j, które różnią się między sobą 
o kilkaset keV. Do pomiaru widma pozytonowego o małym natężeniu 
składowych zastosowano magnetyczny toroidalny spektrometr beta 
o maksymalnej transmisji T=ZO%. Źródła " i b otrzymywano metodą 
chemicznego wydzielenia terbu z tarczy tantalowej naświetlonej 
protonami o energii 660 MeV na synchrocyklotronie LPJ, a nastcnie 
rozdzielone przy pomocy separatora izotopów jony jTb implant o-
wano do folii mylarowej o grubości 680 jug/om na głębokość do 
15 Mg/cm2 (103} przy energii E-+> 150 keV. Dla tak przygotowa¬ 
nego źródła nie obserwowano zniekształcenia widma beta £5]. 
Ma rys. 11 przedstawiono zależność parametru rozproszenia wstecz¬ 
nego od energii pozytonów przy różnych grubościach podkładki 
źródeł. Efektywność stosowanego systemu detekcji przy energii 
pozytonów Eg+^100 keV jest stała. Tło wytwarzane w spektrome¬ 
trze, zmierzone przy energii E B+>100 keV, nie zależy od energii 
[5J. Oprócz stałej składowej tła obserwowano drugą składową, 
spowodowaną małą domieszką -'^Tb. Dla uwzględnienia tej domiesz¬ 
ki zmierzono fragment widma pozytonów ze źródła ł^*Tb £iO4j. 
Domieszka ta nie przekraczała 0.1£> od liczby jąder 1-* Tb. i>la 
zmniejszenia wpływu tej domieszki widmo beta ^^Tb mierzono po 
upływie trzech dni od końca naświetlania. V takich samych warun¬ 
kach, dla określenia ułamku pozytonów na rozpad, mierzono widmo 
elektronów konwersji ^ T b . Sposób pomiaru i opracowania widma 
przedstawiony w poprzednim rozdziale opisany jest w pracy £5J. 
Zmierzone w ten sposób, z uwzględnieniem poprawek na rozpraszanie 
wsteczne od podkładki źródła i funkcje odpowiedzi spektrometru 
ST-2, widmo pozytonów przy rozpadzie 15^Tb jest złożone co naj¬ 
mniej z k składowych. Na rys.. 13 przedstawiono wykres Fermiego 
-Kurie pozytonów 153Tb. Fragment schematu rozpadu 
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Rys- 13« Vykres Fermiego-Kurie pozytonów 

na którym zaznaczono wartości natężeu przejść ff na odpowiednie 
poziomy jądra gadolinu pokazano na rys. ik. 
Na tym samym rysunku liniami przerywanymi oznaczono możliwe 
przejścia fb* na poziomy 1*»9»5 keV 5/2* i 303,5 keV 5/2+- Analiz* 
błędów dla punktów składowej o energii E =339 2ceV nie wyklucza 
przejść /$* na te poziomy o sumarycznym natężeniu 5% natężenia 
przejścia J«+,,„. 
Spiny poziomów wzbudzonych •fJGó. wyznaczono metodą pomiaru kore¬ 
lacji kierunkowych promieniowania gamma £iO5j. v tablicy 1 
przedstawiono stosunki natężeń składników widma pozytonów i na¬ 
tężeń elektronów konwersji linii K przejśoia o energii 212 keV, 
KorzystaJąc z wartości liczbowej ^a*/^vo*9 o r a z przyjmując obli¬ 
czoną na podstawie pracy ftO67 wartoić ntężenia 



na rozpad 1-^Tb, otrzymujemy wartość natężenia rozpada pozytono-
wego 153Tb równą 2 iO'2%. . 

Z.3d '8 TI* 

5/2* 

Rys. 14. Eksperymentalne wartości natężeń przejść /z* na odpo-
widnie poziomy jądra gadolinu. Liniami przerywanymi 
zaznaczono możliwe przej-ioia pozytonów© na poziomy 

3O3»5 

Należy zwrócić uwagę na dużą wartość górnej granicy zasilania 
stanu podstawowego J"'Gd przy rozpadzie -"Tb fiO2j. Na podsta¬ 
wie wyznaczonej wartości doświadczalnej natężenia pozytonów 
i wartości €/fi*$eor=2t5-65 określamy wartość zasilania stanu pod¬ 
stawowego " G d poprzez wychwyt elektronu przy rozpadzie *̂ -*Tb 
jako °»9*o'g %• Ponieważ rozpad pozytonowy 1^^Tb zasila pozio¬ 
my O keV 3/2"; 4i,6 keV 5/2"; 10?f8 keV 5/2" i 212 keV 3/2+ 153Gd, 
to średnia wartość różnicy mas ^T'b-^^Gd równa jest QA+=1585(5) 
keV. * 



Tablica 1 

Yidmo pozytonów 

339*5 

l»6O±5 

520ii5 

r jedn. 
ł7»+wz6 l . 

ioo,o±4,8 

35,0*3,6 

I 8 i 1 5 ł 6 
1 0 10,7 

10'8-8,8 

J /*+ / JK212 
x 10 3 

39,8*4,0 

13,9*1,5 

7 2+6,3 

*'3-3,5 

obsadzane 
poziomy 

^ E
P O Z . k e V 

3/2 + , 2t2 f0 

5/2", 109,8 
• 

5/2", 41,6 

3/2", 0 

le ft 

6,8-0,1 

7,9^0,, 

8 t -0,3 

8 o+0'7 5'9-0,5 

toor. 

i79oiio 

**>% 

310i35 

2i«+35 2 1 5 -65 

5.2. Rozpad pozy tonowy ̂ "^Dy 

W pracaclt fiO7,1O8] przeprowadzono szczegółowe bademia 
widm promieniowania gamma, elektronów konwersji i koincydencji 

153 gamma-gamma w •*JTb, ale bezpośrednich pomiarów widm pozytonów 
1 *>3 przy rozpadzie JJDy dotychczas nie wykonano. 

Dokładny pomiar przy pomocy magnetycznego toroidalnego spektro¬ 
metru wykazał, ze widmo pozytonów przy rozpadzie -^Dy jest zło¬ 
żone i składa się z trzech składowych /rys. 15/. Do wyznaczenia 
ilości pozytonów przypadająoych na rozpad * 3Dy zmierzono, w tych 
samych warunkach pomiarowych, widmo elektronów konwersji '-^Dy. 
Otrzymane średnie ważone wartości stosunków natężeń składowych 
pozytonów do natężenia elektronów konwersji K254 opracowane według 
procedury opisanej w praoy Dzhelepova D 0 9 J przedstawiono w tabli¬ 
cy 2. 
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Tablica 2 

Stosunki 

JJ^J/JK254 

2 . = 1069 10 keV 
Ol 

J 0,13(2} 

^;/JK25«ł 

E Q 2 = 886 2 keV 

O,83(5j 

Jfi*/JK25h 

E ,, = 427 22 keV 

0,04 (.2) 

¥ tablicy podano ważone wartości błędów ponieważ były one większe 
od błędów rozrzutu. 

Na podstawie wyznaczonej wartośoi doświadozalnej różnicy gra¬ 
nicznych energii składowych pozytonów jV iJ32# koincydencji elek-
tron-ganma i schematu rozpadu -*3Dy podanego w pracach fiO7,1O8j 
należy przyjąć, że pozytony o energiach granicznych E . = 1069 
i E 2=886 obsadzają stany wzbudzone w ->lłTb o energiach 80,7 keV 
7/2* i 262r8 keV 9/2~. Stąd różnica mas 153Dy-153Tb wynosi 
Q p + = 2171(2) keV. Pozytony o granicznej energii £„=427(22} 
keV, najprawdopodobniej zasilają stany wzbudzone o energii 
725,5 k©V 9/2" i 704,4 keV 5/2, 7/2* w 1 5 3Tb. 

Chociaż dane z prac £iO7j i CiO8j dotyczące stanów wzbudzonych 
i charakterystyk kwantowych *3Tb nie różnią się w sposób istot¬ 
ny między sobą, to Jednak obliczone na ich podstawie natężenia 
linii elektronów konwersji K254 w procentach na rozpad 1^3Dy 
wynoszą odpowiednio 0,7J» i 1,2$i. Różnica między tymi wartościami 
nie pozwala w sposób jednoznaczny wyznaczyć wartośoi J^+ w procen¬ 
tach na rozpad 153Dy i odpowiednich wartości eksperymentalnych 
£/jb . Z drugiej strony na podstawie pracy fiO7] pozytony o ener¬ 
giach granicznych 980(40) keV i 670(20.) keV zasilają stany wzbu¬ 
dzone o energiach 263,0 i 537t6 keV w 1 5 3Tb. Prawdopodobnie wy¬ 
niki pracy fiO?] zostały zniekształoone zastosowaną metodą pomia-



ru widma pozytonów oraz metodą analizy widma koincydencji gamma-
—pozyton. 

Stan podstawowy " T b zgodnie z danymi prac (107,108] w k&j* 
przypadków obsadzany jest przez rozpad Dy- Jeżeli stwierdze¬ 
nie takie byłoby słuszne, to należałoby oczekiwać przejścia fi* 
o dużym natężeniu -i energii E =1150 keV (Jp+ Jp+ ) do poziomu 
podstawowego " T b . Jak widać z rozkładu doświadczalnego i wy¬ 
kresu Fermiego-Knrie pozytonów /rys. 15/, przejście takie nie 
jest obserwowane. Istniejące różnice wymagają bardziej dokład-

przeanalizowania schematu rozpadu 153 Dy. 

tło 

zoo *00 k«V 

Rys. 15. Vykres Fermiego-Kurie pozytonów ^JDy otrzymany przy 
opracowaniu rozkładu zmierzonego dla jednego ze źródeł 
pokazanego w prawej górnej części rysunku. 
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5-3. Rozpad pozytonowy "liry [9] 

Na rys. 16 przedstawiono wykres Fermiego-Kurie pozytonów 
w rozpadzie " Dy otrzymany przez opracowanie danych jednego 
z czterech pomiarów widma pozytonów. V prawym górnym rogu poka¬ 
zano fragment schematu rozpadu Dy, na którym-zaznaczono zasi¬ 
lanie stanów wzbudzonych " T b pozytonami w rozpadzie 55Dy. 
Pozytony prowadzą do zasilania stanu podstawowego O keV 3/2 ; 
stanów wzbudzonych 65.5 keV 5/2*, 227 keV 5/2~ i stanów wzbudzo¬ 
nych o energiach 500 keV. Wcześniej Person i in. £i1 °1 n i e ob¬ 
serwowali pozytonów odpowiedzialnych za zasilanie pierwszego 
stanu wzbudzonego o energii 65.5 5/2 + " Tb. ¥ ich pracy 

metodą koincydencji bota-gamma pokazano, ze składowa o dużym 
natężeniu i o energii E =850 keV przy rozpadzie ^Dy zasila stan 
wzbudzony Tb o energii 227 fceV 5/2"*. Na podstawie schematu 
rozpadu wyznaczono różnicę mas Dy- ^Tb, Q<;+ = 2094 C2) keV. 

200 

100 

0 100 300 500 

Rys. .16. Wykres Fermiego-Kurie pozytonów '^Oy, otrzymany przez 
opraoowanie jednego z czterech zmierzonych rozkładów 
doświadczalnych. ¥ prawym górnym rogu pokazano fragment 

schematu rozpadu 55Dy i zasilanie poziomów wzbudzonych 
5 5Tb przez poszczególne składowe widma pozytonów. 



5.4. Rozpad pozytonowy *°Ho ft tij 
1 59 M rozpadzie J Ho zaobserwowano trzy składowe widma pozytonów 

Art 

z granicznymi energiami 790(40), 506 (3) i 421_*f keV o sumarycz¬ 
nym natężeniu 0,24(3) £ na rozpad ^ Ho. Przy założeniu, ze pozyto¬ 
ny zasilają stany wzbudzone 15^Oy 5/2", 3/2" [521] , 5/2~, 5/2" 
["523] i 7/2", 5/2~ f523] o energiach 56,6; 309,6; 395,4 keV wyz¬ 
naczono wartość różnicy mas 159Ho-159Dy jako Q^+ = 1838±3 keV. 
Wyznaczone wartości łg ft przejść beta na stany wzbudzone o ener¬ 
giach 56,6; 309,6 i 395,4 keV są odpowiednio równe 6,6(1), 4,75(10 

) wyznaczaniu wartości natężenia pozytonów przyjęto 
na roapad 159Ho 7/2~ [523] £12]. 

5.5. Rozpad pozytonowy 5Tm 
Przy rozpadzie Tm stwierdzono złożone widmo pozytonów f 11 3] • 

linergia graniczna głównej składowej £ +=269(3) keV zgadza się 
z danymi pracy [it4j 300 (30) keV. Z analizy schematu rozpadu "*Tm 
t/2+J_4iij wynika, że rozpad /̂ + może zasilać poziociy 297,3 keV i/2~ 
f52i] i 242,9 keV 3/2~ f52i] i65Er. Zgodnie z tyra przeprowadzono 
ocenę natężeń możliwych składników złożonego widma pozytonowego 
o granicznych energiach 330 keV i 220 keV, Górne granice wynoszą 
odpowiednio 15> i 5ió. Można więc wnioskować, że zmierzone widmo 
pozytonowe związane jest najprawdopodobniej z zasilaniem poziomu 
297,3 keV -*Er. W tym przypadku na różnicę mas •'Tm- •'Er otrzy¬ 
many wartość <łp,+=;1588(3) keV. Stcsunsk natężeń JA+/J K2^2 = 0'^^^' 
10~ . Uwzględniając wyniki pracy Di53» natężenie pozytonów 
J«+2g_=6,0(7). 10"^ na rozpad ^Tm, co jest zgodne z wynikami 
pracy D^4J. Ola przejść beta aa poziom 297,3 keV wyznaczona 
wartość lg ft s 6t5. 

5.6. Rosspad pozytonowy 7Yb OoJ 

Przy badaniu rozpadu 1ó7Yb w pracy [li6] po raz pierwszy 
zaobserwowano pozytony o energii granicznej Eo=650(30) k*V i na¬ 
tężeniu 0,4(1) # na roapad i6?Yb T ^ s 18". Autorzy praoy 
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167 
017J przy badaniu widma pozytonów La obserwowali trzy skła¬ 
dowe pozytonów, w tej liczbie składową o energii E =64o(20) keV 
i natężeniu 0,4(1)£ przyporządkowaną rozpadowi 'Yb. 

Zmierzone przy pomocy magnetycznego toroidalnego spektrometru 
beta ST-2 widmo pozytonów zawiera tylko jedną składową . Vykres 
Fermiego-Kurie do 100 keV włącznie jest linią prostą. Wyznaczo¬ 
na energia graniczna pozytonów 'Yb E =639(4) keV. Stosunek 
natężeń Jp+Ó-*C/J-KI 4 5=0,3ó(4j , a natężenie pozytonów Jyj+ w procen¬ 
tach na rozpad *°'Yb Jj\+s„O=0,49 (12)50. Przy obliczaniu natężeń 1Ó7 •'" pozytonów na rozpad 'Yb wykorzystano wyniki badania schematu 
rozpadu 'Yb fl17j- z prac £iióf1i8] wynika, że rozpad pozyto-
nowy w 98<}<> zasila stan wzbudzony o energii 292,8 keV 7/2" f523] 
i67Tm. Stąd wartość eksperymentalna £//J>+= 195*3°, a ^P^teor* 
=210(6) dla przejścia dozwolonego jTŜ J* Na podstawie danych 
doświadczalnych wyznaczono wartość lg ft dla rozpadu pozytonowego 
i6?Yb na stan wzbudzony o energii 292,8 keV i67Tm jako 4,5(1). 
Obliczenia elementów macierzowych dla dozwolonego niezahamowanego 
przejścia beta n 5/2" T523] P 7/2 |[523j z wykorzystaniem funkcji 
falowych fi19j wyliczonych dla promienia jądra R=1,26 A~ ' ̂  fm 
dla stanów neutronowych i R=1 ,25 A ' fm dla stanów protonowych 
przy parametrach def ormacji j32O=0,26 ij3. =0,02 dały wartość 
lg ft=4,3> Zastosowano metodę obliczeń opisaną w pracy fi20j. 
Wyznaczona wartość różnicy mas 7Yb- 7Tm równa jest Qp+=1954(4) 
keV. 

5.7. Rozpad pozytonowy ' Lu [11] 
Autorzy pracy £i 21J na podstawie pomiaru anihilacyjnego 

promieniowania gamma przy pomocy koincydencyjnego spektro¬ 
metru scyntylacyjnego wywnioskowalit że rozpadowi ' Lu towarzy-

—4 
szą pozytony o natężeniu 10 w stosunku do natężenia promienio¬ 
wania gamma o energii 740 keV, ale nie udało im się wyznaczyć 
energii granicznej widma pozytonów. V pracy (/122J oceniono tylko 
górną granicę natężenia promieniowania pozytonowego, mierzonego 
przy pomocy detektora krzemowego Si(Li)umieszczonego w jednorod-

60 



nym polu magnetycznym, jako 2,10** £ na rozpad lu i określić 
wartość energii granicznej pozytonów £ =600(200) keV. Z powodu 
niedostatecznej informacji o rozpadzie pozytonowym podjęto teore-

171 tyczne i eksperymentalne badania widma pozytonów Lu, których 
wyniki poniżej przedstawiono. 

¥e wszystkich pomiarach przy pomocy magnetycznego toroidalne-
171 

go spektrometru dla trzech różnych źródeł Lu obserwowano jedno¬ 
składnikowe widmo pozytonów [.124]. Przedstawiony na rys. 17 
wykres Fermiego-Kurie w granicach błędów doświadczalnych jest 
linią prostą. Wykresy oznaczone cyframi 1, 2, 3 odpowiadają 
pomiarom przeprowadzonym z trzema różnymi źródłami. Wartość 171 energii granicznej jednoskładnikowego widma pozytonów ' Lu 
z tymi źródłami wynosi odpowiednio Eo1=36"2(3) keV, £o2=360(3J k*v 

i E .=368(5) keV. Wartość średnia ważona E =362(3) k«V. Do wyz-
* 171 

naczania liczby pozytonów na rozpad ' Lu w każdym doświadczeniu 
w tych samych warunkach mierzono elektrony konwersji wewnętrznej. 

Rys. 17. Wykres Fermiego-Kurie widma pozytonów i soheaat rozpadu 
1 71 ' Lu Cytry 1,2,3 odpowiadają trzen róznyn źródłom. 



Wartość średnia stosunku natężeń pozytonów do elektronów konwer¬ 
sji Jj5+/JK73os0»°7^(6^. Przyjmując natężenie linii elektronów 
konwersji wewnętrznej JK739=0r117(7J£ rozpadów t?1Lu fi23J, otrzy¬ 
mamy wartość natężenia pozytonów JA+=8 ,7 0 »2) ' 1 0 /* rozpadów 
1?1Lu. 

Przy rozpadzie ł"1liu pozytony zasilają poziom wzbudzony Yb 
o energii 95,26 keV ?/2+ £"633j - Stąd wartość różnicy mas 171IAI-
- 1 7 1Yb Q.p+=-\k79(3) keV. 

Na podstawie wartości energii granicznej i natężenia pozyto-
1*71 171 nów przy rozpadzie Lu- Yb dla dozwolonego zahamowanego 

przejścia beta 7/2+ [kOk] -7/2* fó33] wyznaczono lg f t=8.0(i). 
Autorzy pracy fi23j stwierdzili, że zasilanie poziomu 95,26 keV 
71Yb poprzez wychwyt elektronu ' Lu ma miejsce dla 16(3)£ roz¬ 

padów. Z teoretycznej wartości £//*f=237O(200J fchj dla E =362C3) 
i wartości doświadczalnej J^+=8,7(1,2) *10"3 JÓ rozpadów 1'1Lu, 
otrzymujemy, że dla poziomu 95»26 keV 7/2+ Jg =2O,6(̂ ł,6J £ roz¬ 
padów, oo jest w dobraj zgodności z wynikami pracy pl 23}• 

Przejście beta 7/2+ [kOk] 7/2* ̂ 337 jest przejściem dozwo¬ 
lonym zahamowanym. Uzyskana wartość doświadczalna lg ft wskazu¬ 
je, że przejście to jeat silnie zahamowane i należy do grupy 
ciekawych przypadków dozwolonych przejść beta. Zwiększona war¬ 
tość lg ft związana jest prawdopodobnie z wpływem struktury sta¬ 
nów jądrowych prowadzących do zmniejszenia jądrowych elementów 
macierzowych dla dozwolonych przejść beta. 

Przy obliczaniu elementów macierzowych dla dozwolonych przejść, 
beta wykorzystano funkcje falowe Gareeva Ł119J z potencjałem 
Saxona-Voodsa dla przejść beta 7/2+ j>(*jf 7/2+ £633]. Przy 
J32=O,26 i J3^=O,O2 uzyskano lg f t=7.99. 

Z systematyki przytoczonej w pracy [36] wynika, że wartości 
eksperymentalne lg ft dla dozwolonych zahamowanych przejść beta 
AN=2 między jednokwazioząstkowyrai stanami jąder zdeformowanych 
pierwiastków ziem rzadkich leską w przedziale od 6 do 8,5. Uzys¬ 
kane wartości le f t ^ p dla przejść b«ta *71,^171^ zgadaają 
ale z eksperymentalnymi lg ft dla te«o typu przejść beta w innych 



jądrach. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, ze przy wykorzysta¬ 
niu funkcji falowyoh z pracy £119j uzyskujemy bardzo dobrą zgod¬ 
ność teoretycznej wartości lg ft, podczas gdy zastosowanie funkcji 
falowych uzyskanych przez diagonalizację hamiltonlanu zgodnie 
z pracą fi24j zadowalającą zgodność uzyskuje się tylko przy 

Tablica 3 
Doświadczalne i teoretyczne wartośoi QA+ W keV f18j. 

Rozpad p? 

135ce-135La 
137Ce-137La 
139Pr-139Ce 

\ ^t7 ł ł̂ 7 
\ l̂»7 1 &7 
151TbI15tGd 
1 » T b - f » G d 
151Dy-15 tTb 
153Dy-153Tb 
155Dy-155Tb 
159Ho-159Dy 
159E r -159H o 
i 6 3 T»- i 6 3 Er 
i 6 5 To- i 6 5 Er 
i 67Yb- i 69Tm 
i 6 9Lu- i 6 9Yb 
171Łu-171Yb 

VekspkeV 

2027(3) 

1221,4(1,5; 
2172C10) 
1824(3) 
2184(5) 
1723(3) 
2562 (5) 
1585(5) 
2856(15) 
2171 (2) 
2094(2) 
1838(3) 
2770(15) 
2440 (2) 
1591(2) 
1954(4) 
2293 (3) 
1479(3) 

025J 

2400 

1400 
1750 
2090 
2760 
1520 
2280 
1760 
2280 
2900 
2150 
1580 
2840 
2240 
1300 
1620 
1940 
1020 

&26J 

2280 

1340 
1960 
1840 
2410 
1690 
2220 
1420 
3110 
2350 
2020 
I8IO 
2930 
2420 
1640 
1879 

'2010 
1520 

027j 

2120(100) 

1220 (20) 
2112(10) 
1815 (8) 
2328 (25) 
1730(6) 
2561 (10) 
1789(8). 
3007 (8) 
2174,0(3,0) 
2099 (6) 
1853(9) 
2930(100) 
2400 syst 
1594,5(2,4) 
1954,1(3,8; 
2480 (25) 
1480,7^2,2) 
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Wszystkie wyznaczone i omówione wyżej wartości mas izotopów 
przedstawiono w tablicy 3. V pierwszej kolumnie tej tablicy 
przy rozpadzie jądra maoierzystego podano badane przejście fi*, 
a w drugiej wartość eksperymentalną Q*+ wyznaczoną na podstawie 
pomiaru energii granicznej widma pozytonów. V trzeciej kolumnie 
przedstawiono dane obliczone na podstawie przybliżonej teorii 
mas jądrowych opracowanej przez Takabashi L125j, a w czwartej 
dane według Garveya £i26j. ¥ piątej kolumnie umieszczono dane 
ze zbiorczej tablicy zestawionej przez Wapstrę £127]- Z tablicy 
wynika, ze w wielu przypadkach wartości eksperymentalne różnią 
się od obliczonych o kilkaset keV. Rozbieżności danych ekspery¬ 
mentalnych i wartośoi teoretycznych wzrastają dla jąder oddalo¬ 
nych od linii stabilności beta. Sprawdzenie wzorów mas w wąskim 
obszarze A i Z nie może doprowadzić jeszcze do uniwersalnych 
wniosków, które stosowałyby się do dowolnego odcinka diagramu 
izotopów. To jest widoczne na przykładzie niedużej grupy izoto¬ 
pów omówionych powyżej. Przewidywania- półeopirycznych teorii 
mas atomowych w nowym obszarze izotopów należy traktować jako 
orientacyjne. Tylko pomiar energii rozpadu pozwala wyznaczyć 
masy jąder pochodnych bardziej oddalonych od linii stabilności 
beta niż jądra wyjściowe i uściślić parametry wzoru mas. A to 
z kolei jest ważne dla ekstrapolacji wzoru mas dla jąder bar¬ 
dziej oddalonych i dokładniejszego wyznaczania granic stabilności 
oraz przewidywania pełnego obrazu powierzchni energetycznej jąder. 
A wife aby otrzymać bardziej niezawodny wzór mas bardzo ważnym 
jest uzyskanie danych eksperymentalnych o masach jądrowych w ob¬ 
szarze dalekim od linii stabilności. To będzie posiadać duże 
znaczenie dla zrozumienia syntezy jąder i przewidywania własnoś¬ 
ci nowych izotopów i pierwiastków. 
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6. IZOMERY NANOSEKUNDOVB W JĄDRACH OBSZARU PRZEJŚCIOWEGO 

Zredukowane prawdopodobieństwa przejść gamma B^Lj zalezą od 
kwadratu elementu macierzowego przejścia między stanem początkowym 
ji> i końcowym |f> badanego jądra: 

gdzie H(CL) jest operatorem multipolowym. Ponieważ zależność od 
struktury dwóch stanów jest w kwadracie, to prawdopodobieństwo 
przejścia jest bardzo czule na szczegóły jądrowych funkcji falo¬ 
wych. Dlatego B(fjh) posiada duże znaczenie dla sprawdzania i dos¬ 
konalenia modeli jądrowych. Oprócz tego daje informację o wewnętrz¬ 
nych momentach kwadrupolowych Q i czynnikach giromagnetycznych 
g„ i &., Ogólny wzór dla prawdopodobieństw przejść B(<rL) można 
znaleźć, na przykład, w pracach CkOtk\,137] . Do świadcząlnie 
prawdopodobieństwa przejść gamma o energii Ev i multipolowości 
CL można wyznaczyć na podstawie wartości czasów życia poziomu 
jądrowego. Do obliczania prawdopodobieństw przejść konieczna 
jest znajomość funkcji falowych stanów, między którymi zachodzi 
przejście. Analiza danych doświadczalnych o izomerach jądrowych 
jest możliwa tylko w tym przypadku kiedy posiadamy dokładne dane 
o strukturze poziomów wzbudzonych badanego jądra. Do zrozumienia 
obserwowanych energetycznych i spinowych kolejności występowania 
wielu pasm rotacyjnych w rozpadzie promieniotwórczym konieczne 
jest uwzględnienie domieszek stanów jednocząstkowych spowodowanych 
oddziaływaniem Coriolisa £"i 81J . Na przykład obserwowane w jądrach 
o nieparzystej liczbie neutronów anomalne pasmo rotacyjne o dodat¬ 
niej parzystości można.objaśnić mieszaniem się wszystkich zdefor¬ 
mowanych orbitali ze sferycznej powłoki i.-y,, Do wyjaśnienia 
koncepcji silnego mieszania sio pasm konieczne są systematyczne 
badania bezwzględnych prawdopodobieństw przejść elektromagnetycz¬ 
nych. Do eksperymentalnego badania bezwzględnych prawdopodobieństw 
przejść elektromagnetycznych szeroko wykorzystywana jest metoda 
pomiaru koincydencji opóźnionych- Badani* prawdopodobieństw 



przejść elektromagnetycznycłi w nieparzysto-nieparzystych jądrach 
zdeformowanych umożliwia uzyskanie informacji o szczątkowych od¬ 
działywaniach proton-neutron, oprón elejcców związanych z deta¬ 
lami struktury jądrowej, przejawiających się w nuklidach o niepa¬ 
rzystych wąsach, obserwuje się zahamowanie przejść między stanami 
iwukwazicząsikowyizu.. Ula ilustracji rozpatrzmy rozpad promienio¬ 
twórczy Yb w nieparzysto-nieparzyste jądro Tm, w którym 
zmierzono czasy życia stanów wzbudzonych o energiach 42,02; 
L 215,78 keV widma promieniowania gamma, widma elektronów konwer¬ 
sji wewnętrznej oraz koincydencje opóźnione gamma-gamma, i gamma-
-elektron. Zaproponowano schemat rozpadu ib. Na podstawie 
analizy wyników doświadczalnych zaproponowano konfiguracje Nil-
ssonowskie kilku stanów nieparzysto-nieparzystego zdeformowanego 
jądra 1^Tm Q 1 fia], 

5.1. Stany wzbudzone nieparzysto-nieparzystego jądra g_Tra91 

Rozapd HTb z czasom połowicznego zaniku k,8 Minuty 
po raz pierwszy obserwowano w reakcji Te Ar,kn Hfb £i28J. 
tf pracy De Boera i in. [i 29] komunikowano o przejściach z ener¬ 
giami 78,3; 600 i 631.7 keV powstających przy rozpadzie 4,1 minu¬ 
towym, ale w pracy 130 pokazano, że przejścia te należą do roz¬ 
padu Yb. Później Beyer i in. ["131J obserwowali w rozpadzie 
1 °Yb z Tw 2=4,8 2 m przejścia gamma o energii 132,23; 140,35; 
t73»76; 215,78 i 373,2 keV. Przejścia gamma o energii 173,9 
i 215*7 keV odpowiadające rozpadowi aktywności o T1/3=4,6f5)m 

obserwowane przez De Boera i in. 3 297 zidentyfikowano błędnie 
jako powstające przy rozpadzie Yb. Spin stanu podstawowego 

Tm był wyznaczony metodą rezonansu magnetycznego w strumieniu 
atomowym przez Bkstroraa i in. |J32J jako 1=1. 

5.2. Pomiar widm promieniowania gamma i elektronów konwersji 
ę trznej. 

Pomiary wykonano z izobarycznyni źródłami promieniotwór-
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czynu, o liczbie masowej A=16O. Widma promieniowania gamma mie¬ 
rzono przy pomocy detektorów Ge(Li) o objętościach czynnych 
2,4 cm3 (AE 0,9 keV pray E=122 keV) i 41 cm3 (.dE=2,4 keV przy 
661 keV). Widma rejestrowano przy pomocy wielokanałowego anali¬ 
zatora impulsów. Energię promieniowania gamma wyznaczono przy 
jednoczesnym pomiarze widm badanego izotopu i widm źródeł kalibra-
cyjnych : 11OniAgf

 1 3 3Ba, 1 5 2Eu, i 8 2Ta i 2if1Nm. Kalibracje efek¬ 
tywności detektorów Ge(.Li) wykonano z dokładnością 2,5'» przy uży¬ 
ciu 16 różnych źródeł kalibraoyjnyoh. 

Tablioa 4 

Energie 
w rozpadzie 

w keV i względne natężenia promieniowania gcjnma 
I 6 orb. 

K^CTm) 
34,18 
42,02 
62,05 
94,29 b 
98f24 
99,46 
116,44 
132,23 
140,35 
155,76 b 

173,74 
174,40 
215,78 
278,0 a 

0,10 
0,10 
0,10 
0,07 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,07 
0,06 
0,10 
0,06 
0,3 

129 
3 

r 

,08 
7,3 
0 
0 
2 
2 
1 

14 
22 
1 

100 
13 
48 
1 

,46 
,92 
,8 
,1 
,96 
.0 
,2 
,7 

,2 

,0 

9 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

r 

5 
6 
15 
08 
2 
1 
16 

0,7 
It 
0, 
4 

0 
2 

1,5 
2 
0, 2 

320,00 
327,60 
354,57 
356,9 a 
366,18 a 
373,00 
386,30 b 

389,45 
395,16 b 

429,0 a 

465,2 a 
563,10 b 

582,12 
588,67 a 

0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

»/• 

15 
15 
30 
5 
32 
10 
20 
15 
25 
4 
4 
30 
20 
30 

] 

3, 
5. 
1, 
0, 
It 

10, 
3. 
5, 
1. 
It 
1» 
1, 
3, 

•r 

4 
6 
1 
74 
05 
0 
0 
2 
61 
2 
4 
8 
0 

1,50 

<*, 

0,3 
0,4 
0,2 
0,20 
0,25 
0,5 
0,3 
0,3 
0,23 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,35 

a. Przejścia gamma, których przyporządkowanie rozpadowi °Yb 
nie jest pewne. 

b. Przejścia nie umieszozone w schemacie. 



V widmach promieniowania gamma w przeważającej części obserwowa-
10 przejścia gamma należące do rozpadu ib, T.,^-k,Bm /tablica 4/ 
i znane dobrze promieniowanie gamma z rozpadu Tm, T\j ,z=9,2m 
£i'33l . Fragmenty widm gamma rejestrowane przy pomocy detektorów 
germanowyoh pokazano na rys. 18 i 19* 
Elektrony konwersji wewnętrznej dla kilku przejść z rozpadu 

<Vb mierzono przy pomooy magnetyoznego spektrometru toroidalne-
go o zdolnośoi rozdzielczej 0,65$ i transmisji 10£. Błędy względ¬ 
nych natężeń elektronów konwersji wewnętrznej wyznaczono przy 
uwzględnieniu rozpadu domieszki linii K86,79 keV Ho do linii 
L- 42,02 keV oraz linii K125 keV 1 Ó OTm do linii K173f74 keV. 
Natężenia względne elektronów konwersji L., L- i L„ przejścia 
42., 02 keV wyznaczono odpowiednio jako 33> 31 i 30. Otrzymane 
górne granice względnych natężeń linii K elektronów konwersji 
dla przejść 132,23; 140,35 i 215,78 keV wynoszą odpowiednio 
1,8; 2,9 1 1r5. 

Multipolowość przejśoia 42,02 keV można wyznaczyć ze stosunku 
natężeń L.:L2:L„ elektronów konwersji lub z bilansu całkowitego 
natężenia dla pierwszego stanu wzbudzonego. Przejście beta 
(0"^2~) na pierwszy stan wzbudzony można zaniedbać (patrz niżej) . 
V naszym przypadku bardziej dokładna jest druga metoda; dla 
przejścia 42,02 keV otrzymujemy multipolowość M1+(9±2j£ £2. 
Wartość doświadczalna stosunku L.:L.:L„ potwierdza taki wniosek. 
Przyjmując dla przejścia 42,02 k e V « L + L =8,8 £134], powiązano 
skalę natężeń elektronów konwersji i promieniowania gamma. Dla 
przejść 132,23, 140,35 i 215,78 keV otrzymano multipolowość El 
przez porównanie górnych granic współczynników konwersji wewnę¬ 
trznej z odpowiednimi wartościami teoretycznymi £134J . 
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18. Yidmo niakoenergetyozne promieniowania gamma nfb 
zmierzone przy pomocy spektrometru z detektorem 
o objętości 2.4 car. 

6.3. Pomiar koincydencji 

Widma koincydencji gamma-gamma. rejestrowano przy pomocy 
dwóoh detektorów germanowych Ge(Li) o objetościach czynnych 
41 our i 47 oa i zdolności rozdzielczej 2.5 keV przy 661 keV. 
Czas rozdzielczy układu koincydencji wynosił 50 ns. Dwuwymia¬ 
rowe (4096 x 4096 kanałów) widma koinoydenoji zapisywano na taś¬ 
mę magnetyczną, a natepnie opraoowywano przy pomocy maszyny cy¬ 
frowej HP 2116 C f6,135J. Na rys. 24 pokazano widma koincyden¬ 
cji z Uniami gamma 140.35 keV i 215-78 keV. 

V tablicy S przedstawiono dane o względnych natęzeniaoh 
koincydencji. Ostatnia kolumna tej tablicy przedstawia obliczo¬ 
ne ne podstawie schematu rozpadu i 6 0Yb /rys. 21/ natężenia koin¬ 
cydencji jyf. 
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Rys- 19- Vidiao promieniowania gamma zmierzone przy pomocy 
detektora Ge(Li) o objętośoi kt car. 
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Ry«. 20. Vidma promieniowania eanma w koincydencji z przejźoiami 
o energiach 1&O.35 keV i 215.78 k*V. 



Tablica 5 
Rezulataty analizy koincydencji gamma-gamoa przy rozpadzie i6oTb. 

Pozion 
2 keV 

Bramka 
By keV 

Linia w koincydencji 
E / 2 keV 

Względne natężenia 
a/ k o i n c' b/ 
^ ^/-oblicz i 

42,02 
99,46 
140,32 

174,40 

215,78 

543,4 

42,02 
99,46 
140,35 

132,23 

174,40 

173,74 

215,78 

327,60 

173,74 
116,44 
320,00 
327,60 
354,57 
373.00 
389,45 
320,00 
327,60 
373,00 
320,00 
373,00 
327,60 
389,45 
582,12 
327,60 
389,45 
582,12 
62,05 

tak 
0,2 
1,1 
0.3 
0,3 
3,0 
0,4 
0,5 
0,4 
2,2 
0,9 
3,3 
2,3 
2,7 
2,0 
1,2 
1,4 
tak 
0,3 

2,0 
1,2 
0,4' 
1.0 
3,5 
0,4 
0,8 
0,3 
2,5 
0,8 
2,4 
2,8 
z,e 
1,5 
1,4 
1,3 

0,5 

a/ Doświadczalne wartości natężeń otrzya&no przy analizie widma 
koincydencji 

b/ Natężenia 1VJC obliczono na bazie schematu poziomów. 
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Koincydencji 42,02 keV z 173.74 keV i 215,78 fceV z 582,12 keV, 
nio analizowano ilościowo. V pierwszym przypadku z powodu mało 
dokładnej efektywności rejestracji koincydencji dla niskoenerge-
tycznego promieniowania gamma, a w drugim przypadku z powodu 
małej statystyki. Rozbieżność między eksperymentalnymi i wyli¬ 
czonymi natężeniami koincydencji dla przejśu 99,46 keV i 116,44 
keV /patrz tab. 5/ objaśnia się nieuwzglednianiem elektronów 
konwersji i założeniem, ze istnieje przejście 57,4 keV. Zakła¬ 
damy, ze to nieobserwowane przejście rozładowuje stan 99,46 keV. 

6.4. Schemat rozpadu 1<j0Yb 

Na podstawie analizy eksperymentalnych danyoh zapropono¬ 
wano schemat rozpadu i60Yb i6°Tm. Na rys. 21 punkty zaczemio-
ne oznaczają obserwowane koincydencje przejść gamma-gamma. 

Rys. 21. Sohraat rozpadu 



Przejścia nie oznaczone punktami rozmieszczono w schemacie roz¬ 
padu na podstawie analizy sumy energii przejść. Przejście 41 ,4 
keV o natężeniu 40 jednostek względnych umieszczono w schemacie 
na podstawie analizy koincydencji. Natężenie linii konwersji L. 
przejścia 4i,4 keV oceniono jako -̂ 3 jednostek względnyon, jego 
multipolowość jako M1 + ̂ 30?» E2 i natężenie gamma £1. Przejśoie 
41,4 keV w widmie doświadczalnym nie rozdziela się od bardziej 
intensywnego przejścia 42,02 keV. Na podstawie naszych danych 
nie można jednoznacznie ustalić kolejnośoi kaskady przejść 99>46 
keV i 116,44 keV. Zgodność między sumą energii 42,02 + 98.24 =. 
= 140,26 i energią przejścia i4O,35 &eV pokazuje, że bardziej 
prawdopodobnym jest umieszczenie przejścia 34,18 keV ponad przej¬ 
ściem 14O,35 keV. Wtedy na podstawie natężenia oałkowitego 
przejścia 34,18 keV, otrzymanego z analizy koincydencji można 
określić jego multipolowość jako Ml, co potwierdzają oceny na¬ 
tężeń elektronów konwersji uzyskane przy pomocy soczewkowego 
magnetycznego spektrometru beta. Tak więc obserwujemy 29 przejść 
gamma przy rozpadzie Hfb, z których 18 umieszczono w schemacie 
rozpadu. Natężenie 11 nie rozmieszczonych przejść stanowi tylko 
5,5,i całkowitego natężenia wszystkich przejść gamma. 

6.5- Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych 
6.5.I. Pomiar trójwymiarowych koincydencji //t. 

Na rys. 22 przedstawiono wyniki analizy amplitudowo-
-czasowej widm promieniowania gamma w koincydencji z promieniowa¬ 
niem KX. V widmach koincydencji opóźnionych promieniowania gamma 
i 6 0Yb, l60Tm i i60Er z promieniowaniem XX /rya. 22/, natężenia 
fotopików promieniowania gamma 98,24, 132,23, 140,35 i 179,4 + 
+ 174,40 keV zanikają wolniej niż natężenia fotopików promienio¬ 
wania gamma 125,7; 215,78 i 264 keV. To wskazuje na istnienie 
w jądrze ^Tm stanu izomerycznego z T. y„>5 n a« Fotopik o ener¬ 
gii 87 keV, pojawiający się w opóźnionych widmach gamma rozłado¬ 
wuje poziom o energii 87 keV w l60Dy z TwgSi ,97 ns'f136J. 
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Rys. 22. Vidma opóźnionych koincydencji promieniowania gansna 
i KX przy rozpadzie i6°Tb. V widmie scyntylacyjnym 
okno ustawiono na piku promieniowania KX. Szerokość 
okna czasowego 4 ns. 



Zbadajmy teraz rozmieszczenie środków oiężkości rozkładów 
czasowych koincydencji opóźnionych promieniowania gamma Yb, 

Tm i Er z promieniowaniem KX. Czasowe rozkłady KX-197 keV 
i KX-Z6k keV odpowiadają koincydencjom natychmiastowym, ponieważ 
prze j sola te rozładowują stany 284 keV w 1<S°Dy i 390 keV w i6°Er 
z T /«=10 ns i r^*/yi'^ as czas życia stanu 390 keV rozładowujący 
się poprzez przejście o energii Z6k keV w Er, posiada wartość 
Ti/2 = 3^ f1'7) p s fi&h Środki ciężkości tych rozkładów leżą 
o 11=0,65 00) ns niżej od środków ciężkości tych rozkładów z tłem 
komptonowskim. Uwzględniając to można założyć, że rozkłady cza¬ 
sowe koincydencji promieniowania KX z rozkładem komptonowsklm 
całego badanego zakresu energetycznego są jednakowo opóźnione. 
Otrzymana w ten sposób wartość T../2=O,85(15) na dla poziomu 126 
koV w Er, będąca w dobrej zgodności ze znaną wcześniej warto¬ 
ścią 1\ ,2=0,919 (46) na fi36j» potwierdza takie założenie. Na 
podstawie położenia środków ciężkości rozkładów czasowych koincy¬ 
dencji KX-215,78 keV względem zerowej linii na rys. 23 można 
określić czas połowicznego zaniku poziomu 215,78 keV jako: 

T1/,2(215f7« keVj = 0,65(15) as. 
Jeżeli chodzi o analizę odchylenia położenia środków ciężkości 
czasowych rozkładów koincydencji KX z promieniowaniem gamma 
o energiach 98,24, 99t46, 132,23, 140,35 i 174,40 keV od przepro¬ 
wadzonej zerowej linii, to ograniczoność zakresu zestawu czasowe¬ 
go /% =50 ns/ i złożoność widma gamma fotopiki promieniowania 
gamma 98,24; 99«^6; 132,23 i 1^0,35 keV leżą na zboczu intensyw¬ 
nego fotoplku 125,7 keV, a fotopiki promieniowania gamma 173,74 
keV i 17^,^0 keV nie są rozdzielone pozwalają tylko wskazać 
dolną granicę czasu życia stanu izomerycznego T w o ^ ^ n s w Tm. 
Wnioski o energetycznym rozmieszczeniu stanu izomerycznego można 
wyciągnąć analizując schemat rozpadu ib z uwzględnieniem uzys¬ 
kanych wyników doświadczalnych. Przejście 173»7^ keV rozładowuje 
posiom 215,78 koV o Tw2=O,65 na, a więo opóźnienie o I y,?5 na 
koincydencji z nierozdzielonymi liniami gamma fotopików 17^,73+ 

0 keV wywołane jest przejśoiem 17^»^O, a więo stanem izome-
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rycznym jest stan 174,40 keV. Przejścia 98,24 i 14O,4O keV 
rozładowują poziom 140,35 koV związany ze stanem izomerycznym 
intensywnym przejściem 34,18 keV i dlatego w czasowym rozkładzie 
koincydencji wskazanych przejść przejawia się czas życia stanu 
174»4O keV. 
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LINIA CZASOM 
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1 ł 1 1 

100 140 180 220 
ENERGIA (keV) 

260 300 

Rys. 23* Położenia środków ciężkości rozkładów czasowych. 
koinoydencji promieniowania eaaaa z K3C. Błędy położeń 
środków cięzkosoi nie przewyższają 5?». 

6.5.2. Pomiar koincydencji opóźnionych elektron 

Ha rym. 24 przedstawiono czasowe rozkłady koincydencji 
promieniowania gs—m z elektronami konwersji L34,18; L41,4+L42,O+ 
+M34,i8 i z elektronami o energii w zakresie B a20+50 keV. 
Uwzslędniająo wnioski podane w poprzednim paragrafie można stwier¬ 
dzić, ze składowa długozyoiowa o T^^MC^) na pojawiająca się 
w rozkładaoh czasowyon wywołana jest koincydencjami z elektrona¬ 
mi konwersji L i M przejścia 34,18, a składowa krótkozyoiowa 

ns wspólnym wkładem linii L4i ,4 keV i L42,0 keV. 



Uwzględniając, że w koincydencji 1A\ rk keV i lA2,0 keV przejawia 
aie jednocześnie czas życia poziomu 215,78 keV z T. ,,=0,65(i5)ns 
i poziomu 1*2,02 keV dochodzimy do wniosfcu, ze T, ,. ]Z =1,6(3)** 
Błędy eksperymentalne uwzględniają błąd czasowej kalibracji kanału 
i błędy statystyozne. 

START ;NE»Ł 2M«Smm, If'JUmV 

STOP: NEIK,M»Ulim t(20t»MV) 

UOM/fc 

DO M W » 0 HO HO HO Jłfl 

Nr kanału 
Rys. Zk. Czasowa rozkłady promieniowania sanna z elektronami 

konwersji wewnętrznej i 6 Q 
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6.6. Dyskusja wyniJców doświadczalnych 

Na podstawie wartości lg ft przejść beta na poziomy 0 + 

i 2 + pasma stanu podstawowego 1 Er autorzy pracy £"1333 przypo¬ 
rządkowali stanowi podstawowemu 1 Tm spin 1 i parzystość ujemną. 
Na podstawie natężeń promieniowania KX tulu przy rozpadzie nfb 
i bilansu natężeń stanów wzbudzonych Tm wyznaczono wartość 
górnej granicy dla bezpośredniego zasilania stanu podstawowego 
jako =£ 25^. Do obliczeń wielkości lg ft wykorzystano energię 
rozpadu Q=2,8 MeV £i38j. Dla przejścia beta na stan 215,78 keV 
ustalono dozwolony niezahamowany charakter /lg ft=*ł,5/, z którego 
jednoznacznie wynika struktura I+{p7/2~[523]-n5/2~f523j} tego 
stanu. Wartości eksperymentalne lg ft pokazują, że poziomy 5^7»4 
i 605,3 koV powinny być obsadzane przez dozwolone przejścia beta 
i posiadać l"=1+. Poziomy 49^,5 i 797t9 keV zasilane są nieuni-
kalnymi pierwszego wzbronienia lub dozwolonymi przejściami beta, 
a więc możliwymi wartościami spinu i parzystości dla tych stanów 
są Iff=0" lub j"=1+. 

Na podstawie zmierzonego czasu połowicznego zaniku T./o , 
< g/j • / * eKsp. 

stanów wzbudzonych Tm, względnych natężeń i inultix>olowości 
przejść gamma B(ffL)oraz wartości teoretycznych współczynników 
konwersji C.131*] wyznaczono oząstkowe czasy pólrozpadu T^ /_ . 
i zredukowane prawdopodobieństwa przejść D(t?L,) . Cl 37] • Oprócz 
tego czynniki opóźnienia P=T" ,_ ^j, /Ti/2 teo obliczono według 
oceny Weisskopfa F ^ / 2 e k s p/T t / 2 ¥i Nilssona F j ) ^ ^ ^ 

/ p / 

a także według Nilssona z uwzględnieniem efektów tworzenia par 
Fj^sPjjXP^. Wartości teoretyczne prawdopodobieństw przejść Ti^CL.) 
wyliczono wykorzystując tablice wartości własnych i funkcji 
hamiltonianu Nilssona zamieszczonych w pracy O39J* 

Czynniki korelacji par obliczone są z uwzględnieniem efektu 
blokady Pif^U^.sV^V^, gdzie ,V± f i V± f są prawdopodobieństwami 
znajdowania się lub nieobecności nukleonu w danym stanie, znak 
plus i minus dotyczy odpowiednio przejść magnetycznych i elektry¬ 
cznych. Dane o zredukowanych prawdopodobieństwach przejść elektro¬ 
magnetycznych otrzymane w danej pracy przytoczone są w tablicy 6-
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Tablica 6. 

Prawdopodobieństwa przejść elektromagnetycznych w 

Poziom 
lcaV 

42,02 
1,6 -9 

174,40 
1.7 -8 

215.78 
6,5-10 

] Sy 
k'oV 

42 

174 

132 

34 

215 

173 

116 
4 i 

, 0 2 

,40 

.23 

.18 

,78 

.74 

,44 
,4 

stan 
początkowy 

1411/3521 
2 1 " 

7523/3521 
22+ 

7523/5523 
1 1 * 

stan 
końoowy 

1411/3521 
11~ 

1411/3521 
1 1 " 

1411/3521 
21" 

1411/5642 
2 2 + 

1411/3521 
l i " 

1411/3521 

— 

7523/3521 
2 2 * 

Multipolowo^ć 

o 2 

Ml 

9,9 -2 
£2 

E l 

E1 

Ml 

E l 

El 

Ml 

4,3 -1 
E2 

E2 

1 

7 

1 

i 

4 

7 

6 

1 
1 

'co 

6 

,3 

.7 

.6 

,2 

.4 
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6.6.1. Przejścia wewnątrzrotacyjne 

Na podstawie danych doświadczalnych wartość spinu stanu 
1*2,02 keV w Tm może się równać 2~, 1", 0~. Można stwier¬ 
dzić, że stan ten jest pierwszym członem pasma rotacyjnego stanu 
podstawowego o spinie i parzystości 2". Wykorzystując zmierzoną 
wartość parametru zmieszania o=0,09°C23) dla przejścia 1*2,02 keV 
i teoretyczne wyrażenie dla zredukowanych prawdopodobieństw BfMi) 
i B(E2) przejść rotacyjnych wewnątrz pasma K=1 Ci^o] wyznaczono 
s to sunek 

gdzie Q oznacza wewnętrzny moment kwadrupolowy, c 0 przejścio¬ 
wy moment kwadrupolowy £i4oj, g„ i gp są czynnikami giromagnety-
cznymi odpowiadającymi wewnętrznemu i kolektywnerau ruchowi w ją-

2 drze. Wyznaczona wartość S jest typowa dla wielu innych niopa-
rzysto-nieparzystyeh jąder zdeformowanych 

Wykorzystując dane doświadczalne o bezwzględnych prawdopodo-
bieństawach przejść M1 i 252 między poziomami pasma stanu podsta¬ 
wowego i korzystając ze znanych wyrażeń Cl**-2] obliczono różnice 
czynników %-%/ Q k s p -=O, 1ł7(6; , wewnętrzny moment kwadrupolowy 
3 0 e]CSp =6,6(1 ,1) barn i parametr deformacji kwadrupolowej 
^•2eksp=^' ̂ C^O dla stanu podstawowego Tm. 

Zakładając małą deformację jądra Tm autorzy pracy fi32] 
przyporządkowali jego stanowi podstawowemu konfigurację 
1 ~ { P 5 / 2 + P Ł 0 2 ] , n3/2"[j)2i]} . Jednak wynik eksperymentalny 
C o ,, =0,25 wskazuje na dużą deformację jądra Tm, a wobec 
tego słuszniej będzie stanowi podstawowemu Tm przyporządk 
konfigurację i"{pi/2+ lk\ %\ , n3/2~[>2i]} , dla którego spełniona 
jest reguła sprzężenia Gallaghera-Moszkowskiego 

ować 

6.6.Z. Analiza prawdopodobieństw przejść rozładowujących poziomy 
0 keV i 215,78 keV. 

Istniejące dane o energiach stanów nierotacyjnych 
'Tm 1 1 ' Er są ubogie, a dla ^^Tm jest ich w ogóle brak. 
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Wykorzystując posiadane dane o poziomach nierotacyjnych w tych 
jądrach i pólempiryczny wzór na energie wiązania jąder nieparzy¬ 
ste- nieparzystych i odpowiednich jąder nieparzystych (patrz 
obliczono energie kilku stanów w Tm. Dla stanu 1+{p7/2 
n5/2~[523]} otrzymano wartość energii równą 251 keV, którą można 
zidentyfikować z poziomem eksperymentalnym 215*78 keV. Obliczona 
energia stanu 2+jp7/2~ £523] , n7/2~ &21J^. równa się 192 keV. 
Można założyć, że takie charakterystyki posiadają stany 1^0,32 
keV lub 17^*^0 keV. \i pracy łfielsena i Bunkera Ti^5j przytoczo¬ 
no energie orbitali Nilssonowskich /protonowych i neutronowych/ 
w zależności od £ 2 i £^ dla nieparzystych jąder. Jeżeli przyjąć, 
że deformacje £_, £^ nieparzysto-nieparzystych nuklidów nie bar¬ 
dzo różnią się od deformacji sąsiednich nieparzystych nuklidów, 
to dla 1t>0Tm oczekuje się £2=0,25 /eksper. wartość £2=0,25(4)/ 
i £^<;-0,01. To znaczy, że w naszym przypadku ważne jest zacho¬ 
wanie oi^bitali przy £.<Q. \{ stanie podstawowym nieparzysty 
proton znajduje się na orbitali i/2+ C^łUj, a nieparzysty neutron 
znajduje się na orbitali 3/2" £521~] . Z rysunku przytoczonego 
w pracy Nilsena i Bunkera L1^5] widać, że energetycznie bardziej 
uzasadnione są tu przejścia: neutronu na orbitalę 5/2+ Jj6k2~l 
a protonu na orbital? 7/2" [j>233• To pozwala stwierdzić, że 
w niskoonergetyeznym obszarze oprócz stanu 2 -fp7/2~ j^23j » 
n3/2"f52ij| powinien być obserwowany stan 2+{pi/2+PniJ , n5/2+ L6k2% 
Talcą konfigurację z I =2 + zapropono^»ano dla stanu 1^0,32 keV. 

V zaproponowanym wariancie przyporządkowania konfiguracji ba¬ 
danym stanom pokazanym na rys. 2k, przejścia rozładowywujące po¬ 
ziomy 215,78 i 1?4,kO keV oprócz przejścia ki,h keV są f lub-H. 
wzbronione. Czynniki hamowania według Weisskopfa dla f lub-fi. 
wzbronionych przejść z tych poziomów zgadzają się z systematyką 
analogicznych wielkości w nieparzysto-nieparzystych jądrach zde¬ 
formowanych Li^ól- Istnienie f i-̂ i wzbronionych przejść spowodo¬ 
wane jest silnymi zmieszaniami konfiguracji. Niemałą rolę przy 
tyra odgrywają fononowe oddziaływania kwazicząstkowe CihóJ. Wystą¬ 
pienie tych efektów może objaśnić silne przyspieszenie dozwolone¬ 
go przejścia £2 między stanami: 
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z Fj.<3,8 x 10" . Podobne silne przyspieszenie obserwuje się 
dla analogicznego przejśoia -* jądrze * Ho EN=4r9 x 10""^U^6l. 
0 charakterze przejścia 116,44 keV o nieustalonej multipolowości 
między stanami 215,73 i 99,^6 keV trudno jest wyoiągnąć jednozna¬ 
czne wnioski ponieważ nieznane są wartości spinu i parzystości 
poziomu 99146 keV. 

p : V 2 » 1/27411/ 7/27523/ 727523/ 
n:3/2752V 5/27642/ 3/27521/ 5/27523/ 

Rys. 2k. Fragment schematu poziomów Tm zawierający poziomy 
izomeryczne z proponowanymi konfiguracjami. 
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6-7* Rozpad 151Dy-»151Tb. Stan izomeryczny 11/2" w 151Tb 

Rozpad promieniotwórczy •* Dy (i6,9O(5j) min badano w wie¬ 
lu pracach fi47-154j. Energia rozpadu według Vapstry 038] 
wynosi 3,01 MeV. Spiny stanów podstawowych 151Dy 7/2 i 1 5 1Tb 1/2 
zmierzono metodą strumienia atomowego [154,1553. V pracy Arlt 
i in. JT51J , Zuber i in. £i52J rozpadom Dy przyporządkowano 
57 przejść gamma w zakresie energii od 176 do 1779 keV i na pod¬ 
stawie wyników pomiaru koincydencji ffl zaproponowano schemat sta¬ 
nów wzbudzonych " Tb. Jednak w pracy Totha i in. Ti53j w widmie 
gamma Dy zaobserwowano przejście o energii 22,95 ŁeV i całkowi¬ 
tym natężeniu X ,. 5y 65% rozpadu Cl 53? znacznie przewyższającym 
natężanie wszystkioh innych znanych przejść ' Tb. Oczywistym 
jest, ze schemat rozpadu nieuwzględniająoy tych przejść £351,1521 
nie odpowiada danym eksperymentalnym. V literaturze brak jest 
danyoh o elektronach konwersji związanych z przejściami w " Tb. 

V niniejszej pracy przy rozpadzie Dy- Tb przeprowadzono 
badania widm promieniowania gamma, elektronów konwersji, koincy¬ 
dencji elektron-gamma i gamma-gamma oraz rozkładów czasowych ko¬ 
incydencji między niskoenergetycznym promieniowaniem fi3j« 
Pomiary wykonano z monoizotopowymi i izobarycznymi źródłami Dy. 
Jony Dy na separatorze izotopów implantowano do folii scyntyla-
cyjnych typu NE 104 o grubości 100/im lub do folii Al o grubości 
19 yum. 

Widma promieniowania gamma mierzono przy pomocy dwóch detekto-
rów Ge(Li) o objętościach czynnych 0,8 cm i o zdolności rozdziel¬ 
czej 0,5 keV dla E/ =122 keV i 2,5 keV dla E ^ =1332 keV. Elektro¬ 
ny konwersji badano przy pomocy spektrometrów magnetycznych /f3-4j. 

V rezulatacie tych badań rozpadowi Dy przyporządkowano 170 
przejść w zakresie energii od 22 keV do 2100 keV. V obszarze 
niskoenergetycznym oprócz znanego przejścia Ev=22,9 keV zaobser¬ 
wowano intensywne przejścia o energiach 27,1 keV i 49,5 keV. 
Na rys. 25 przedstawiono niskoenergetyczną część widma elektronów 
konwersji wewnętrznej otrzymanego, dla rozpadu Dy- Tb. 

Widma koincydencji elektron-gamma i gamma-gamma mierzono przy 
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pomocy zestawów £3,6,135J• 
Oczekuje się, że przez analogię do jąder ^9,153^ [156,157] 

w jądrze * Tb istnieje stan izomeryczny 11/2". Poszukiwania 
tego stanu przez autorów prary JJ52] w przedziale czasów od 10" 
do 10 s nie dały rezultatu. Można przyjąć, że zaobserwowane 
w widmie promieniowania gamma ^ Dy przejście E3 o energii 27 keV 
związane jest z zanikiem stanu izomerycznego 11/2~ do stanu wzbu¬ 
dzonego 5/2* w 151Tb. 

o 

163 min ,151 j j j 
M495 

K176.4 

K108151Tb 

\ ^ / 

300 400 500 600 Nr /cana-tu 1M0 

Rys. 25- Niskoenergetyczna część widma elektronów konwersji 
wewnętrznej w rozpadzie ^ 1 
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V takim przypadku, na podstawie jednocząstkowej oceny parcjalnego 
caasu połowicznego zaniku tego przejścia T* /o ( E3, 27 keVJ = 
= 6 x 10"* s i możliwych wartości czynników hamowania F C.E3) = 

s. p. 
=0,1 + 10, charakterystycznych dla takich przejść w tym obszarze 
jąder, dla *1mTb oczekuje się wartość T.ł*^ \ * 10 s. Z drugiej 
strony, w badanym widmie gamma zaobserwowano przejścia E/=326, 
379, 50k, 522 i 830 keV, których natężenie zanika z ^^/z^^ 
i które można zidentyfikować z przejściem rozładowującym stany 
rotacyjne 121O(11/2~J , 901 03/2"), 784 (i 1/2") i 379 keV(p/2~J , 
zbudowane na poziomach podpowłoki h1i/2, zaobserwowane przy bada¬ 
niu poziomów ^ Gd w reakcjach (ct,3n) [158J . Przy rozpadzie 
•* Tb 1^=1/2* wzbudzenie wspomnianych stanów nie jest obserwowa¬ 
ne £159j- Dlatego należy przyjąć, że w Tb istnieje rozpad 
beta. 

Rezultaty badań widm koincydencyjnych elektron-gamma i rozkła¬ 
dów czasowych pozwalają ustalić następującą kolejność przejść 
niskoenergetycznych: 176-50-22, 27-50-22 keV. Z powyższego wy¬ 
nika następująca kolejność najniższych poziomów ^ Tb:O, 22,9, 
72,k, 99,5 i 248,8 keV. Uwzględniając multipolowość tych przejść 
i wartości spinów 15łsTb i/2+ i 151nVb 11/2" można pierwszym 
czterem stanom przyporządkować następujące charakterystyki: i/2+, 
3/2-f 5/2+ i 11/2". Tak więc można uważać, że stan izomeryczny 
•* "̂ Tb posiada energię 99,5 keV. W widmie promieniowania gamma 

Tb, otrzymanego metodą szybkiego radiochemicznego wydzielania ze 
źródła Dy, nie zaobserwowano przejść związanych z rozpadem 

Tb. Uwzględniając warunki tego doświadczenia można stwierdzić, 
że czas połowicznego zaniku xb T- /_ < 1 min. 

' 1 "ii 
Ze 170 przejść gamma zaliczonych do rozpadu beta Oy włączo¬ 

no do schematu rozpadu 101 o natężeniu wynosząoym 90/o całkowitego 
natężenia wszystkich przejść. Dolne granice wartośoi lg ft pozio¬ 
mów określono na podstawie bilansu natężenia przejść gamma. 
Uwzględniając otrzymane dane można stwierdzić, że większość sta¬ 
nów ^ T b posiada wartośoi spinów: 1=5/2, 7/2, 9/2. 

Schemat rozpadu m T b - 5 Gd przedstawiono na rys. 26. 
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•16j9m 

2418 

1210.2 

• 7/2' 120 d 

Rys. 26. Schemat rozpada 1 5 1 mTb- 1 5 1Gd. 

Stan podstawowy 'giTbgó n i e m o*° **& stanem jednooząstkowym 
w potencjale sferyczno-symetryoznym, ponieważ w powłoce Z=5O+82 
wartości I n =1/2* odpowiada stanowi 3«-/oi który powinien wzbu¬ 
dzać się przy znaoznie większych energiach względem energii 
powierzchni Fermiego. , 

Spin i parzystość 151sTbCi/2+j można objaśnić, zakładając 
ze w stanie podstawowym * Tb posiada ujemną deformacje jV=-0,10. 
V tym przypadku należy przyporządkować mu charakterystyki t/2+ 

OiZO). Najniższym poziomem 22,9 keV 3/2* i 72,4 keV 3/2* można 
przyporządkować charakterystyki 3/2* pHiJ i 5/2* D»02j. W ta¬ 
blicy 7 podano wartości eksperymentalne zredukowanych prawdopo- ~ 
dobienstw przejść wiążących rozpatrywane stany i ich jednocząst-
kowe czynniki hamowania według Moszkowskiego i Nilssona. 



Chociaż zgodność eksperymentalnych wartośoi prawdopodobieństw 
przejść z ocenami według Nilssona jest trochę lepsza niż Według 
Moszkowskiego, to jednak ich różnica jest istotna. Możliwe, ze 
przy uwzględnianiu wpływu oddziaływania Ct riolisa zgodność teorii 
z eksperymentem poprawi się. Nie jest wykluczone, ze stany 1/2* 
(>20j , 3/2+|>1i] i 5/2+ CMOZ2 mogą posiadać różną deformację. 

Z drugiej strony poziomy 22,9 keV i 7Z,k keV można rozpatrywać 
jako człony pasma rotacyjnego stanu podstawowego 1/2 pł11J 
{A=6,8 keV, a=-0ti3)« V tym przypadku na podstawie prawdopodo¬ 
bieństwa E2 składowej przejścia 3/2+—?i/2+ można określić warto¬ 
ści momentu kwadrupolowego i parametru deformaoji: Q =2,0(2) 
barn i /3=O,O9(1) • 

Wartośoiom tym nie przeczą oceny Q <5,7 barn i /3<0,25, wyni¬ 
kające z prawdopodobieństwa EZ składowej przejścia 5/2+-3/2+. 
Jednak słabe natężenie możliwego przejśoia 5/2+-i/2+, 72 keV 
stawia pod znakiem zapytania przyporządkowanie poziomu 72 k«V 
do pasma rotacyjnego. 

Uwzględniająo to, że stan izomeryczny Tb związany jest 
z wysokospinowymi stanami rotacyjnymi ^ Gd yi»+O,29fi58J dozwo¬ 
lonymi przejściami beta, można założyć, że poziomy o ujemnej pa¬ 
rzystości 6k5 r8 łt«V (9/2~) i 485,6 keV(7/2~), związane ze sobą 
i stanem izomerycznym silnymi przejściami gamma \Tb, są czło¬ 
nami pasma rotacyjnego -* "^Tb. Na. podstawie posiadanych danych 
eksperymentalnych trudno jest wysnuć bardziej konkretne wnioski 
o fizycznej naturze stanów wzbudzonych "^Tb. 
Wstępne obliczenia deformacji stanów jednocząstkowych w potencja¬ 
le Saxona-Woodsa i obliczenia prawdopodobieństw przejść w niepa¬ 
rzystych jądrach terbu o liczbach masowych A=149 +157 potwierdza¬ 
ją przypuszczenie o ujemnej deformacji stanu podstawowego Tb 
(£. =0,09) i o istnieniu w tym jądrze różnych form deformaoji. 
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Tablica 7 

Prawdopodobieństwa przejść elektromagnetycznych w 

T i /2'n ' 

22,9 

72, U 
0,92*0,03 
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2<i8,8 

0,26 

a tan 
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3/2 3/2* [Ml ] 
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ł/2 1/2* [420] 

1 
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3 
3/2* 
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G L 

M1 + 
0,09# £2 

M1 + 
ifO,3^ E2 

£ 2 

E3 

M1 * 
20>i E2 

Ml 
£2 

B«rŁ) 

2,75-10"* 
6,70.10"* 

9,01.10"* 
0,157 

Ił,12.10"* 

1.23.1O"6 

1.58.1O"2 

0,18 

2,15.10"'* 
5,99.10"3 

7, 
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18,4 
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6.8. Izomery nanosekundowe w jądrze 
6.8.1. Czasy żyoia poziomów 108,8; 270,0} i 500,9 keV w 

Zainteresowanie badaniem struktury Jąder nieparzystyoh 
o liczbie neutronów N=8? spowodowane zostało eksperymentalnymi 
faktami wskazującymi na istnienie w tych jądrach stanów o różnej 

149 151 151 defonnaoji. Stany podstawowe jąder g2Sm87f 64Gd87 * 66Dy87 
o spinie 1=7/2 interpretowane są jako sferyczne stany 2f 7/2 
£15^,159,160]. Z drugiej strony, w pracy Kleinheinza i in. fióo] 
nad badaniem reakcji jądrowych (c*,3n), we wspomnianych izotopaoh 
zaobserwowano wzbudzenia stanów pasm ratacyjnyoh, związanych 
ze stanami podpowłoki' i1«y2 posiadającymi deformacje kwadrupolo-
wą A=0,20. Oprócz tego, w jądrach tych były zaobserwowane stany 
których kolejność bardzo przypomina pasmo rotacyjne 11/2** Q$05]» 
moment bezwładnośoi stanów tego pasma pozwala określić wartość 
deformacji kwadrupolowej j3=O,29« 
Wykazanie istnienia takiej różnorodności struktur w izotonach. 
o N=87 wymaga dalszych eksperymentalnych i teoretycznych badań. 
Na przykład, oiekawe są próby eksperymentalnego zaobserwowania 
zahamowania przejść elektromagnetycznych między stanami o różnym 
stopniu deformacji. Takie próby dla jądra * Gd powstająoego 
w reakcji Qx-,2n) dały wynik ujemny £i6i}. 

Przy badaniach struktury stanów powstających w reakcjach jądro 
wych na wiązoe przeważnie wzbudzają się stany z wysokimi wartości 
mi spinów. Dane te są bardzo ważne, ale dla całkowitego zrozumie 
nia struktury jądrowej niewystarczające; konieozna jest jeszcze 
informacja o stanach niskospinowych, które przeważnie wzbudzają 
się przy rozpadzie promieniotwórczym. Posiadane obecnie dane 
o rozpadzie promieniotwórczym *"g+ 53mHOł ^Dy T^/g*9i5 min. 
£i62J , T1 ,2=2 min O ^ l ** niedostateczne i sprzeozne. 

V praoach Zubera i in. D6^,165J przytoczone są dana o promie¬ 
niowaniu gamma i elektronaoh konwersji, towarzysząoych rozpadowi 
beta ^Ho, a także wprowadzane są do schematu poziomów ^Dy sta 
ny wzbudzone o energiach 108,9; 270,6; 500,7, 566,0; 628,7 i 824, 
keV. 
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Jednak rezultatom tym przeczą dane o promieniowaniu gamma Ho, 
otrzymane przez Schmidt-Otto i in. Li 66J. 

V oelu wyjaśnienia tych sprzeczności badano widma promieniowa¬ 
nia gamma i koincydenoji elektron-gamma oraz mierzono c^asy żyoia 
stanów wzbudzonych "l>y o energiach 108, 270 i 500 keV przy pomo¬ 
cy metod opisanych w pracach £2»3»5] > Rezultaty tych badań po¬ 
twierdzają dane Zubera i in. [16k, 165J o energiach i natężeniach 
promieniowania gamma w zakresie od 70 do 600 keV i właściwe usta¬ 
lenie poziomów 153Dy o energiach 108,9} 270,6, 500,7 i 565,8 keV. 
Na rys. 27 przedstawiono czasowe rozkłady koincydencji elektronów 
konwersji K1O8,8 i K161,8+M108,8 i K230,2 keV 1 5 3Ho z komptonow-
skim rozkładem promieniowania gamma przy rozpadzie 

fO*r 

to 
SO fOO ISO ZOO 250 

Rys. 27. Czasowe rozkłady koincydencji promieniowania 
. stanów w jądrze 
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Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono ozas połowicznego zani¬ 
ku poziomów 1 5 3Dy 108,8 keV, Tw 2=1 ,35 (io) ns; 270,6 keV, 
Ti/2 =0,25 ns i 500,9 keV, T w,=0,20 ns. 

6.8.2. Dyskusja wyników 

Posiadane dane eksperymentalne pozwalają ustalić daleko 
nie pełny schemat poziomów ^ D y I , ^od-* =7/2~ 115^1 , wzbudza¬ 
nych przy rozpadzie 1 5 3 % o In=3/2+ lub 5/2ł D ^ S ] . Poziom 108,8 

153n„ jest najprawdopodobniej pierwszym stanem wzbudzonym 
ponieważ przejście 108,8 keV jest najbardziej intensywne w widmie 
promieniowania J"rDy. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, ze poziomy "l)y zaobserwowane 
przy rozpadzie -^Ho nie były stwierdzone w reakcjach (w,3n) /,i6oj 
Może to świadczyć o ich różnej naturze fizyoznej lub o niskich 
wartościach spinów 1=5/2, 7/2 stanów *3Dy wzbudzanych w rozpa¬ 
dzie 1^ 3 gHo. 

Pewne wnioski o spinie stanu 108,8 keV można wyolągnąć z porów¬ 
nania własnośoi przejść elektromagnetycznych, rozładowujących 
pierwsze stany wzbudzone w jądrach o N=87 /tablica 8/. 

Tablica 8 
Zredukowane prawdopodobieństwa i ozynniki hamowania przejść elek¬ 
tromagnetycznych z pierwszych stanów wzbudzonych w Jądrach o N=87 

Jądro B 
k«V 

**9,9 
22,5 

108.2 
108.8 

T i /2 
au 

1,35-0.10 

n 
7/2" 
5/2" 
5/2-
5/2" 

5/2-
7/2" 
7/a" 
7/2" 

i' 
0 

5.*-5 
6,8-t 

(• i) * 

9.*-3 
2,2-2 
2.2-3 

B(S2) 

9.O-J 

2.0 +2 
5.6 +1 
5.5 •* 

rv(E2) 

It'll 

2.6 -2 

3 . * -3 



Energie stanów 5/2", udziały składowych E2 i prawdopodobieństwa 
B(£2) badanych przejść systematycznie rosną w miarę wzrostu Z. 
Odwrotną tendencję obserwuje się dla prawdopodobieństw B(Mi) 
i składowych M1. Przejście 108.8 keV odpowiada tej"systematyce 

153 co pozwala zaproponować dla pierwszego stanu wzbudzonego -'-'Dy 
wartość In=5/2". Kierunek zmiany prawdopodobieństw przejść dla 
składowych E2 5/2"~> 7/2" zgadza się z oczekiwanym wzmocnieniem 
efektów kolektywnych w tych jądrach ze wzrostem Z. 

7- CZASY ŻYCIA NISKOVZBUDZONYCH STANÓW 1 5 7Dy, 1 5 7Ho i 1 5 7» 1 5 9' i 6 iEi 

7.1. Wstęp 

Badanie struktury jąder nieparzystych lezących na początku 
obszaru jąder zdeformowanych ziem rzadkich N=89*93, pozwala uzys¬ 
kiwać dane konieczne do zrozumienia zmiany własności jąder przy 
przejściu od silnie do słabo zdeformowanych jąder. Zmniejszenie 
deformacji kwadrupolowej jądra prowadzi do zwiększenia zmieszania 
stanów jednokwazicząstkowych i zmiany energii pasm rotacyjnych. 
Uwidacznia się to szczególnie w paśmie o parzystości dodatniej, 
które obserwuje się w szeregu zdeformowanych nieparzysto-neutro-
nowych jądrach. W jądrach o N=89, 91, 93 (151snIf 153Gd, 155Dy, 

Dy, Er, 1Er) stanem podstawowym tego pasma jest poziom 
o 1^=9/2+, przy czym człony z mniejszymi wartościami spinów 
(i/2>7/2) leżą wyżej i słabiej są zasilane. Anomalie obserwuje się 
również w mniej zaburzonych pasmach o ujemnej parzystości. Próby 
jednoozesnego opisu, w ramach modelu z uwzględnieniem oddziaływa¬ 
nia Coriolisa, energii pasm o dodatniej i ujemnej parzystościach 
jak i prawdopodobieństw przejść elektromagnetycznych w jądrach 
tego obszaru, w szczególności dla jąder o N=89f napotykają na 
pewne trudności. 

V obecnej pracy otrzymano nowe dane doświadczalne o prawdopodo¬ 
bieństwach przejść elektromagnetycznych w izobarach z A=157 
(N=89,9O,91) ± Jądrach 1 5 9' i 6 iEr. Przy rozpadzie 157Ho w Jądrze 
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y stwierdzono wzbudzenie stanów izomerycznych o ln=9/2 i 11/2" 
oraz zmierzono czasy życia poziomów 61, 1*f7, 188 i 3̂ 1 keV. 
Zmierzono czasy życia stanów wzbudzonych o energii 53.2; 83•6 

7 i 175,0 keV w ^ 7Ho i 10,3 keV w 157Er. Zmierzono także czasy 
żyda najniższych stanów wzbudzonych o energiach 59• 3 i 182.6 keV 
w 159Er oraz 59f5; 1*»3,9; 172,1j 189,4 i 267,5 keV w i6iEr. 
Przeprowadzono analizę prawdopodobieństw przejść elektromagnety¬ 
cznych rozładowujących badane stany. 

Stany wzbudzone -*'Dy badano zarówno w rozpadzie beta *7Ho 
T /_=12,6m£i67] jak i w reakcjach jądrowych £168]. Czasy życia 
poziomów 161 keV 3^=9/2, Tj ,2=1.3(2) Ma i 188 keV In=5/2+, 
T /2=1OO(15) ns mierzono w reakcjach (d,2n) fió9] , a poziom 
199 keV In=1i/2~, T1/2=19,2(5) ns * reakcjach (d,2n) , (d,3n) 
i (P, 3n) fi 70] . 

Izotop 157Er Tw2=22(2)m odkryto w 1964 r.[i7i] wśród produk¬ 
tów reakcji spallacji Ta protonami o energii E =660 MeV. 
Jednak do chwili obecnej nie ustalono szczegółowego schematu roz¬ 
padu ^ Er- ̂  Ho. V pracach J/l72-173] zaproponowano wstępny 
schemat poziomów ^ Ho wzbudzanych przry rozpadzie Er: 
0 i 83 keV pasma ?/2~ ^23], 53 keV 5/2+ &02J, 175 keV 7/2* 

i in. Badanie rozpadu *^Er '^^o i poziomów 157Ho wzbu¬ 
dzanych w reakcjach (<x~,6n) i (p,4nj prowadzone są także przez 
grupę francuską \j7k] na synchrocyklotronie w Orsay. Istnieją 
rozbieżności w interpretacji stanu 17^ keV 7/2+ LkOki JJ73] 
i 3/2+ O n ] (J74J. 

¥ reakcjach z ciężkimi jonami pasmo rotacyjne stanu podstawowe, 
go -''Ho 7/2" ^523j przebadano do stanu o spinie 1=25/2 włącznie 
fi75]^ V reakcjach (̂ He,d) i (ct,t) |j76j wzbudzone zostały po- f 
ziomy 157Ho o energiach 52 keV 5/2+ DłO2j, 65 keV 7/2+ CkOk], i 
480 keV 1/2" ["5̂ 1] . 

Stany wzbudzone Er badano w reakojach typu ( C,3n) i 
fl77j. C<X, 7n) D78J i w rozpadzie beta 157Ttn Tw2=299 a w2 

£i79-i8i] . Schemat rozpadu ^ 7 ^ ^ zaproponowany na podstawie 
widm promieniowania gamma, widm elektronów konwersji wewnętrznej 
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i koincydencji gamma-gamma, zawiera 18 stanów wzbudzonych. 
Najniższym z nich jest poziom o energii 10,3 keV. Stanowi podsta¬ 
wowemu i poziomowi 10,3 keV przyporządkowano charakterystyki 3/2" 
[521J i 3/2" £523] £f8f) . Przejście 10,3 keV, promieniowanie LX, 
elektrony Augpra grupy L itd. nie były obserwowane z powodu ekspe¬ 
rymentalnych trudności związanych z pomiarem niskoenergetycznego 
promieaiowanjLa i zło&onę&o widma w tym obszarze energii. 

Rozjad J^««±en4>4nfórczy 15^Tm-1^^Er badano w pracach fi 29,182-
V P£»ey £i84j czasowi połowicznego zaniku przyporządkowano 
'4/9=9iO h m, zaproponowano schemat rozpadu zawierający 

12 stąĵ ów wzbudzonych '-^Er, zidentyfikowanych jako pierwsze 
pasm rotacyjnych 3/2~ D21J , 5/2"[523J, ^3/2+C400jf 6517/ » 

i 7/2"(5^3» i zmierzono czasy połowioznego sanilcu 
poziomów 9/2+ o energii 182,6 keV T^ /2=31OOO) ns i 11/2" o ener¬ 
gii k29,k keV Tw-=55O(15O) ns. Własności stanów wzbudzonych 

' 1SQ członów pasm rotacyjnych -̂ 7Br badano także w reakcjaoh jądrowych 
typu ( 1̂2C,3n), C^°AT|3») D85,186], (r<,7a) 087] • Wartości czasów 
połowicznego zaniku podane w pracy £186] zgadzają się z wartościa¬ 
mi wyznaczonymi w pracy O82*] i są równe T.jy2=325(3O) ns i T\ y2= 
=600(60) ns. 

Własności stanów wzbudzonych Er badano zarówno w rozpadzie 
promieniotwórczym Tm £187,188^ jak i w reakcjach jądrowych 
[189-192]. Najobszerniejszy sohemat rozpadu Tm- Er zapropo¬ 
nował Adam i in. £i88j. V jądrze tym także zaobserwowano stany 
wzbudzone pasm rotaeyjnyoh typu 3/2" C52i], 5/2" C5233, 11/2" [5053, 
f/2* \jSk5] i in. Poszukiwania stanów izomerycznych w Er dopro¬ 
wadziły do wykrycia stanów 9/2+, i89,*ł keV i 11/2", 396,4 keV. 
Autorzy pracy fi92j przyporządkowali tym stanom wartości T1 /-= 
=70(20) ns i Ti/2=7,5 

7.2. Wyniki eksperymentalne 
7.2.1. Widma koincydencji elektron-gamma 

V widmach elektronów konwersji 157Er i 157Ho zmierzonych 
przy pomocy spektrometru ST-2 /wstawka na rys. 29/ zaob-



26 keV między poziomami 188 keV In=3/2, 5/2+ £i 6?] i atanem izo-
mcgryeznym 162 keV o In=9/2+ i T. /2=1 ,3 >us# obserwowanym wcześniej 
w reakcjach jądrowych [169]. Zgodnie z tym poziomowi 188 keV 
należy jednoznacznie przyporządkować I^Vs/S*. 

12J6 ••ni r~ 

co 
- at ™ R S SJL 

-688.1 (XT) 

tr 

-341.1 <O3nc 

-257.6 WT 
-2346 

.1619 9/2* 13M« 
-U77 W «Q3ni 

6tt 5/T 03n* 

Wh 
Ek* I" 

1S7 1»>7 Rys. 30. Fragment schematu rozpadu -"Ho- "̂  Dy. 

Obecność w widmie koincydencyjnym przejść gamma zasilę 
stany 211 keV 130, 209, 297, 685 k«V i 257 keV 162, 26* 
keV świadczy o tym, ze stany te związane są z poziomem 1 
bezpośrednimi lub, w przypadku poziomu 257 keV, kaskadowy 
ściami. Całkowite natężenie przejścia 26 keV oceniono ~ i 



erwowano elektrony konwersji o energii Eo=17t4 i 18,2 keV, które 
.identyfikowano jako elektrony LJJ i ŁjI3; przejścia o energii 
) keV. Na rys. 29 przedstawiono widma koincydencji elektronów 
-tI przejścia 26 keV z promieniowaniem gamma. 

Nr KANMU 

Widmo koincydencji elektronów 
1 "57 waniem gamma *"Ho. 

26 keV z promienio-

widma pozwala ustalić, ze przejście to należy do 
1S7 157 nragxnent schematu rozpadu -"Ho- -"Dy przedstawiono na 

Obecność w widmie koincydencyjnym przejść 153 keV 
oraz brak koincydencji LJJJ. z6 k«V z przejściami rozla-
poziomy 1*»7 keV i 67 keV pozwala uMieścio przejśoie 



całkowitego natężenia "i 86 keV na podstawie porównania natężeń 
linii elektronów b-ry i ^TTT*® 5 0 Prz©jścia z natężeniami linii 
elektronów K86 keV. 

7.2.2. Widma elektronów konwersji wewnętrznej 

W widmie elektronów konwersji wewnętrznej zmierzonym 
przy pomocy magnetycznego spektrografu beta obserwowano elektrony 
konwersji przejść 1*ł,2(Et) , 37.4(Ei) i 51,5 keV. Przejścia te 
w schemacie poziomów, zaproponowanym na podstawie wyników badania 
reakoji jądrowych 159Tb(p,3n) 157Dy, 157Gd(d,2n) 157Dy i 156Gd • 
(d,3n) 1^7Dy [193,], rozładowują stany izomeryczne 11/2~ i 9/2+. 
V widmie elektronów konwersji wewnętrznej zaobserwowano także 
elektrony o energii E =1^,27 i E =21,27 keV, które zinterpreto-
wano jako elektrony L.- i M przejścia gamma 23,32 keV. Na podsta¬ 
wie analizy wyników koincydencji przejście to jest umiejsoowione 
między poziomami 211 i 188 keV. Oprócz tego na podstawie stosun¬ 
ku 1̂ -/1̂ .̂ =3,45(50) i Lyy/lijj-fszl 11 (i) wyznaczono skład multipolowy 
przejścia gamma 61. i keV jako M1+4,6(5)ji E2. Wcześniej skład 
multipolowy tego przejścia przyjmowano za E2/M1<20$ D67J 
i E2/Mi=3,O(6)?i 

7.2.3. Czasy życia poziomów 61,1, 1^7,7, 188,0 i "3hh,\ keV 
Czas życia poziomu 6i keV T1 /2=O,3O(5) ns wyznaczono 

na podstawie przesunięcia środków ciężkości rozkładu czasowego 
koincydencji #"(100-200) keV - LÓ1 keV w 157Dy zmierzonej w tych 
samych warunkach względem wzorcowej krzywej ̂ ~-K109 keV w Tm 
odpowiadająoej T1 y2=0,3^(5) ns. Czas życia poziomu 180 keV zmie¬ 
rzono w koincydencji elektronów konwersji wewnętrznej przejścia 
JL.26 keV z promieniowaniem gamma. Zanik eksponencjalny prawego 
zbocza krzywej czasowej JT-L26 keV; T.y2=1,1(i) ns zgadza się 
z danymi literaturowymi ozasu półrozpadu 188 keV, T./2=1,00(i5)ns 
[169J. Ten wynik stanowi jeszcze jeden argument przemawiający 
za tym, że przejście 26 keV rozładowuje poziom 188 keV. Vidma 
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czasowe uzyskane w tych pomiarach przedstawione są na rys. 31• 
Czasy połowicznego zaniku poziomów 1^7 i 3*H keV oceniono jako 
T y2 £0,3 ns na podstawie koinoydeiieji opóźnionych ^"-1/86 oraz 

keV. 

itr 

N 

102t 
• k 

start - NE1(K(«25*25mm) 
stop - sp magn 

- L 2 6 

r-L61t157Ho> 

r-K1Q9<1S9Ybl 

* ' • . .T«2*<*3 0 t ( '0 5 n s 

toSaK- \ . 
• 

ai5ns/k , * 

90^ t2O~ 50 80 120 150 180 Nr KANAŁU 

Rys. 31. Vidma czasowe koincydencji elektron-gannna przy rozpadzie 
157 Ho. 

7.2.4. Dyskusja wyników doświadczalnych 
Przy analizie wyników doświadczalnych przyjęto schemat 

rozpadu ^ ho zaproponowany przez Torresa i in. £Ti67]> Na podsta¬ 
wie doświadczalnych wartości T.y_ stanów wzbudzonych, danych o na¬ 
tężeniach lj~ i I , multipolowo-ści OL i całkowitych współczynników 
konwersji wewnętrznej ot ł k wyziiaozono zredukowane prawdopodo¬ 
bieństwa przejść gamma B(<SL). 

P w v . „ ^.Ls doświadczalnych wartości B(5L) z obliczeniami mode¬ 
lowymi według Veisskopfa fi95J, Nilssona i Nilssona z uwzględnie¬ 
niem korelacji par D 3 9 ] przedstawiono w postaci stosunku 
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Poziomy 61 keV ^ S / s " i 1^7 keV 1^=7/2' są odpowiednio pierw¬ 
szym i drugim stanami wzbudzonymi pasma rotacyjnego stanu podsta¬ 
wowego * Dy 3/2" £52lJ fi6y) • Na podstawie wartości zredukowanego 
prawdopodobieństwa składowej E2 przejścia wewnątrzrotacyjnego 
61 keV 5/2~-3/2~ można określić wartość wewnętrznego momentu kwa-
drupolowego i parametru kwadrupolowej deformacji pasma 3/2" [321j: 
Q =5.2(7) i B=O.23(3)• Górna granica otrzymanej wartości momentu 
kwadrupolowego Q_ ̂ c 5.9 S zgadza się z wartościami Q er 6 ? dla są-
siednich jąder parzy sto-parzystych ' Dy D ^ 2 ] -

Na podstawie zredukowanego prawdopodobieństwa składowej Ml 
przejścia 61 keV otrzymujemy wartość różnicy ozynników giromagne-
tycznycb dla badanego pasma rotacyjnego Stf-6% =O.5OCM• 

Prawdopodobieństwo przejścia £2 o energii 26 keV łączącego 
poziomy 188 keV 1*85/2* i 162 keV I n=9/2 + w 1 5 7 D y jest charak¬ 
terystyczne dla przejść wewnątrzrotacyjnych. To pozwala stwier¬ 
dzić, że poziomy 5/2 + i 9/2+ anomalnego pasma rotacyjnego dodat¬ 
niej parzystości posiadają tę samą przeważającą składową. 

Dla przejść Ml o energiach 1°3» 280 i 3*H keV otrzymane wartości 
dolnej granicy zredukowanego prawdopodobieństwa zgadzają się 
z systematyką przejść analogicznych łączących pasma 5/2" C523] 
i 3/2' £52i] w sąsiednich jądrach nieparzysto-neutronowych. 

Przejścia B1 wiążące stany 162 9/2* i 188 keV 5/2 + z pozio¬ 
mami pasma rotacyjnego stanu podstawowego 3/2" C.5Z\\ są zahamowa¬ 
ne w stosunku do jednocząstkowych ocen według tfeisskopfa F(E1) TJ= 
= 10 J, podczas gdy przejście 37 JteV wiążące stany 199 11/2" 
i 162 keV 9/2+, posiada wartość FCEiJysi.S X 1 0 1 0 . T O śiłiadczy 
o silnym wzbronieniu ostatniego przejścia ze względu na liozbę 
kwantową K. Analogiczne wzbronienie ze względu na K posiada 
przejście E2 o energii 51 .5 keV 11/2 11/2" [505] -7/2 3/2" 
F(E2)U=6.3 x 10 . Dla dokładniejszych teoretycznych obliczeń 

1 "57 prawdopodobieństw przejść gamma w Dy, szczególnie tych które 
związane są z zasilaniem lub zanikiem silnie zmieszanych stanów 
o dodatniej parzystośoi, koniecznym jest uwzględnianie oddziały-, 
wania Coriolisa. 
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7.2.5- Czasy życia poziomów 53.2? 83,6 i 175iO w 157Ho 

Czas życia poziomu 53 keV wyznaczono metodą pomiaru 
opóźnionycłi koincydencji promieniowania gamma o energii 
= (100+300) keV z elektronami, konwersji wewnętrznej L53 keV. 
Ponieważ zdolność rozdzieloza spektrometru magnetycznego nie 
wystarczała do rozdzielenia elektronów.L53' od elektronów Augera 
KLM, to w badanych rozkładach czasowych zaobserwowano dwie skła¬ 
dowe natychmiastowe o T1 /2=1 ns 1 opóźniony o T.j 2̂=2OCi) ns. 
Analiza natężeń elektronów L53 i KLM wykazała, że składową natych¬ 
miastową należy przyporządkować koinoydenojom /"-KLM, a opóźnioną 
koincydencjom /-53 k©V wyznaczającym czas połowicznego zaniku 
poziomu 53 keV. 

Czas połowicznego zaniku poziomu 83 keV ooeniono jako T,y2 
^0,3 ns na podstawie analizy koincydencji <jT-L83 keV. Czas po¬ 
łowicznego zaniku poziomu 17h keV wyznaczono w koincydencjach 
/-K121 keV jako T1 /2=0.5M5) ns. Rozkłady czasowe koincydencji 
^-L53+KLM i ̂ "-K121 keV przedstawiono na rys. 32. Przy badaniu 
widm elektronów konwersji wewnętrznej oceniono multipolowy skład 
przejścia 83 keV jako Mi + ̂ 20^ E2. 

7.2.6. Czas życia poziomu 10,3 keV w 
Przy pomiarze czasu życia poziomu 10,3 k©V 1-^Er.w star¬ 

towym kanale spektrometru czasowego wydzielono rozkład komptonow-
ski promieniowania gamma o energii E<fk>50 keV, a w kanale zadają-' 
cym sygnał stop elektrony o energii E-ft^S+IOj keV. Widma ozaso-
we koincydencji /rys. 33/ obserwowano w ozasie połowicznego zaniku 
jądra macierzystego i porównywano z.rozkładem czasowym, zmierzo¬ 
nym zarówno przy ekranowaniu detektora elektronów cienkim filtrem 
jak i przy przesunięoiu okna energetycznego w kanale stopu do ob¬ 
szaru o wyższej energii. Vyniki tyoh badań pozwoliły zaobserwować 
w widmach czasowych składową z Tj AJ=7(0 ns, którą prawdopodobnie 
należy przypisać najniższemu stanowi wzbudzonemu 1^Er o energii 
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start - NE«*.*25«25r.m^.100- ł .300l«V 

200 250 ISO 200 3S0 
Nr KANAŁU 

Rys. 32. Rozkłady czasowe koinoydenoji f-L53 i ]f-K121 

10s itorł - f 
tlop -NC1U#10«aimm 

Nr KANAŁU 

Rys. 33. Vidmo oaasowe koinoydenoji opóshiionych. 
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10,3 keV. Przy analizie prawdopodobieństwa przejścia 10,3 keV 
przyjęto nultipolowość tego przejścia jako M1. 

7-2-7 • Czasy życia stanów wabudzonych o energiach 59,3 i 182,6 
keV w 159Er 

Przy pomocy zestawu magnetycznego soczewkowego spektrometru 
beta i spektrometru soyntylaoyjnego z detektorem NS 10^ 
025 nun x 23 mm i z fotopowielaczen Xi? 1020 mierzono koincydencje 
promieniowania gamma z elektronami konwersji wewnętrznej L przej¬ 
ęcia o energii 59 keV w rozpadzie 159Trn-159Er. Porównanie roz¬ 
kładu czasowego Icoincydencji -L59 z roizkiadem promieniowania 
Co - pozwoliło ocenić wartość czasu połowicznego zaniku 

pierwszego sttuiu wzbudzonego o energii 59,3 keV 1^^Er jako 
T,f% 0,2 ns. 

10' 

10* r 

10 
• • • * . . 7/2 

r- s/r-

start :NaJ|Tl) $40*40 mm 
stop:ST2 

|»60keV)-K84*138 keV 

9.6ns/k 
••/A 

o/.fin e* " ^ *,J« * • • • 

1S%r 

j- 59.3 <Q2ns 
i- 0 

150 200 250 Nr KANAŁU 

Rys. 3k. Vidmo opóźnionych koincydencji promieniowania gamma 
z elelctronami 
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Na rys. 3^ przedstawiono krzywą opóźnionych koincydencji promie¬ 
niowania gamma z elektronami konwersji wewnętrznej K84+L38 Er 
otrzymaną przy pomocy spektrometru beta ST-2 i spektrometru scyn-
tyłacyjnego. Na podstawie analizy tego rozkładu czasowego wyzna¬ 
czono wartość czasu połowicznego zaniku stanu wzbudzonego o ener¬ 
gii 182,6 keY *"Er T1 t2=3hh{20) ns. Rezultat ten zgadza się 
z wynikiem prac fi 8k,185]. 

7.2.8. Czasy życia stanów wzbudzonych o energiach 59-3, 
172tO; 189,^; 266,4 i 267,5 keV w i6iEr. 

Fragment widma elektronów konwersji wewnętrznej, rozkłady 
czasowe koincydencji oraz fragment rozpadu Tm- Er przedsta¬ 
wiono na rys- 35-

TOO Nr KANAŁU 

Rys. 35* Cześć widma elektronów konwersji wewnętrznej oraz roz¬ 
kłady czasowe koincydencji w rozpadzie Tm. 
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Na podstawie analizy rozkładów czasowych koincydencji y» 
2f-K8*f i jf-L8k oceniono wartości czasów połowicznego zaniku pier¬ 
wszego i drugiego stanu wzbudzonego pasma rotacyjnego stanu pod¬ 
stawowego Er jako T.. /2 <0 f 17 ns i T. /_=(), 20 ns. Widma czaso¬ 
we porównywano z odpowiednimi krzywymi koincydencji natychmiasto¬ 
wych 60Co. 

Na podstawie porównania krzywych czasowych f-fi~ Co i -K112 
keV dla Tm wyznaczono wartość czasu żyoia stanu 172,1 keV 
jako T. /„=O,Jł5(5) ns. Taką samą wartość uzyskano przy pomiarze 
koincydencji ̂ T-K172+L122. Czas połowicznego zaniku poziomu 
0 energii 189,4 keV Er wyznaczono na podstawie pomiaru koin¬ 
cydencji rozkładu komptonowskiego promieniowania gamma o energii 
^20 keV z promieniowaniem gamma przejścia 45 keV /rys. 35/• 
Otrzymana w tyoh pomiarach wartość Tj>2=71(7) ns zgadza się z war¬ 
tością ozasu życia poziomu 189<4 keV zmierzoną przy pomocy zesta¬ 
wu zmontowanego na podstawie spektrometru beta ST-2 i spektrome¬ 
tru scyntylacyjnego z kryształem NaJ(Tl) -T.y,=75(3) ns /rys. 36/ 
1 uściśla wartość T<,2=70C20) ns wyznaczoną w pracy O92]. 
V dolnej części rys. 36 pokazano fragment widma elektronów kon¬ 
wersji wewnętrznej Tm zmierzonego przy pomocy spektrometru 
ST-2. Przy pomocy magnetycznego soozewkowego spektrometru beta 
i spektrometru z detektorem scyntylacyjnym NE 104 025 ma x 25 mra 
zmierzono koincydencje opóźnione promieniowania gamma z elektro¬ 
nami konwersji K1 22+1/78 Tm. Na prawym zboczu krzywej uwidocz¬ 
niły się dwie składowe: natychmiastowa o 7i/9^°*3 ns i opóźniona 
o T. /2=2f2(2)ns. Ponieważ w koincydencjach promieniowania gamma 
z elektronami konwersji K172+L122 składowa o T,y2=2,2 ns nie była 
obserwowana, to poziomowi 267.5 keV rozładowującemu się poprzez 
przejśoie 78 keV przyporządkowano wartość T.y„=2,2 ns, a pozio¬ 
mowi 266,4 rozładowującemu się poprzez przejście 122 keV wartość 
T i / 2 = O f 3 ns* 
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10" 

151 Tm-161 Er 

start :NaJ(Tl)«60»5 mm 

stop: ?T2 

~U5 

I 
30 60 90 120 Nr KANAŁU 

36*. Widmo koincydencji rozkładu komptonowskiego o energii 
20 keV z promieniowaniem gamma przejścia 45 keV. 
Część widma elektronów konwersji wewnętrznej Tm. 

7-2.9. Prawdopodobieństwa przejść gamma w 157Ho i 157,159,i6iEr 
Na podstawie wartości eksperymentalnych czasów życia 

stanów wzbudzonych oraz danych o natężeniach i multipolowościach 
przejść gamma wyznaczono parcjalne prawdopodobieństwa przejść 
rozładowujące badane poziomy •*'» Er. Vartosci eksperymentalne 
prawdopodobieństw przejść porównywane są z obliczonymi wartościami 
jednocząstkowymi według Ueisskopfa £i95] i Nilssona £i39] a uwzglę¬ 
dnieniem korelacji par FN i bez ich uwzględnienia F, 
wartości prawdopodobieństw 
hamowania F(cL)=B(<JL) 

N Otrzymane 
^ i jednocząstkowe ezynniJci 

tablioy 10. 
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Tablic* 10 

B Ice1 

Ti/2'* 

1 

59,3 
42-10 

182,6 

3,4-7 

59,5 
«1,7-10 

143,9 
32-10 

172,06 
4,3-10 

V B 
keV 

2 

39,3 

38,3 

59,5 

84,4 

143,9 
28,2 

112,6 

Zredukowane. 

Stan 
poesątkowy 

212KN] 

3 

53321 

95642 

33521 

73521 

53523 

prawdopodobieństwa 

Stan 
końoowy 

4 

33521 

73521 

33521 

53521 

33521 
73521 

53521 

6 i& 
sz 

5 

'gsr 
Ml 

1 -
12 
X I 

'OF* 
Ml 

4-3 
B2 
Ml 

prsejic v 1 3 9 

@4,18Ś]OI (i 

1 

6 

91 

1,4+1 
1 

8,2-1 

93 

1,3*1 

5-2 4,8 
B2 
B2 
Ml 

B2 
Ml 

5-3 

7,9-1 

2,5+1 

2 ,1 

• i 6 l B r 

7 

c2 ,o,2 , 
^5.6-2 

^2,3 
^1,85-7 

»2»0,23 

7,7-2 

1.25-1 
4,8-2 

4,8-1 
2,8-1 
6,1-2 

7,7-2 
1,0-2 

8 

V-0.02 
«3,2+1 

<S2,2-3 
2.8+4 

8^3-0,018 

«2,3+l 

«4,2-2 
*3,7+1 

#1,1-2 
41.9-1 

2,9+2 

6,8-2 
1,8+2 

M 

9 

<6,2-1 

3,5 

<5,8-i 

<1,2 

2,2-1 

1,7-4 
7,9-1 

-P 
FM 

10 

rotao. 

rotao. 
9,2-1 

rotao. 

rotao. 
rotao. 

rotao. 
rotao. 
2,0-1 

1.5-5 
7.2-1 



o.d. tablica 10. 

1 

189,4 
7,4-8 
266,4 
3-10 

867,5 
2,2-9 

2 

172,05 

45,6 

16,7 
94,4 

122,5 

206,9 
266,3 
78,1 

3 

95642 

75523 

135642 

4 

33521 

73521 

9352U 
55523 
73521 

53521 
33521 
95642 

5 

E2 
Ml 

1,5-2 
E2 
E1 

Ml 
E2 
Ml 

3-2 
B2 
Ml 
E2 
E2 

6 

6,2-1 

5,0-1 

9,3+1 
3,7 

1.6 

3,75-1 
i.O-i 
7,9 

7 

5.7-3 
4,7-3 

3,4-3 
4,2-7 

^1,65-2 
**2,6 • 

£8,85-3 

JŁ2.5-2 
?7,3-4 
•£7.65-3 

1,0 

8 

9,1-1 
3,8+2 

1,5 
8,2+3 

«1,1 +2 
^2,0-3 
*2,0+2 

«2,O5-1 
42.4+3 
<6,8-1 
5.2-3 

9 

4,0-3 
4 , 0 

4,5-3 
4 , 0 

*1,4-1 

«1.2 

j<6,4-4 
^2,0+1 
«,0-3 

10 

3,4-4 
3.6 

3.9-4 
5,6-2 

*1,3-1 
rotao. 
«t,1 

45.5-5 
*1,8+1 
<i,7-4 
rotao. 

wartoioi t«or«tyozn« 6^ i 8^ zao2«rpnl«to z praoy C196J. FravdopodobienatiA B(ETL) podane są 
w j*dnostkaoh • <S dla prsajńo •loktryoznyoh i w (jn.J.)* dla pnsejśó mpgnotyoznyoh. 
Zapla typu 2,2-3 osnaoza 2,2 x 1O3, 



Prawdopodobieństwa i czynniki hamowania rozpatrywanych przejść 
zgadzają się z odpowiednimi wartościami dla podobnyoh przejść 
w sąsiednich jądrach zdeformowanych fi37j. Z otrzymanej wartośoi 
dolnej granicy prawdopodobieństwa składowej M1 przejśoia wewnątrz-
rotaeyjnego 83 keV 9/2" 7/2~ w ^ Dy można ocenić różnicę czynni¬ 
ków giromagnetycznych dla pasma 7/2" T523] jako eK-6^^0,25* 

Z tablicy 10 wynika, ze doświadczalne prawdopodobieństwa 
przejść Ml są w dobrej zgodności 2 ocenami Nilssona, a dla przejść 
E2 rozbieżność osiąga k rzędy. Jest jasne, że jest to związane 
z kolektywnym charakterem badanych przejść £2. V tym przypadku 
można otrzymać dobrą zgodność teorii z eksperymentem tylko przy 
uwzględnieniu oddziaływania Coriolisa* Na podstawie wartości 
zredukowanego prawdopodobieństwa przejść składowej £2 przejścia 
wewnątrzrotaeyjnego 78 keV 13/2+ -9/2+ w Er można wyznaozyć 
wartość wewnętrznego momentu kwadrupolowego i parametru kwadrupo-
lowej deformacji pasma 5/2+ LSki}: QO=6,8(3) barn i C2=0,26C2). 
Wartości te zgadzają się,z obliczoną wartośoią £-=0,23 [196]. 

Na podstawie wartości ró&nioy czynników giromagnetycznych 
Sv-Sot wynikającej z wartośoi B(Mi) wewnątrzrotacyjnych przejść 
59,3 keV w 159Br i 59,5 keV w i6iBr, przy założeniu, że ^=0,3; 
ooeniono wartość momentów magnetycznych stanów 3/2 3/2" 
w tych jądrach: jako MŚ -0,12 magnetonów jądrowyoh dla 
iyU^-0,21 magnetonów jądrowych dla Er. Otrzymane wartości 
nie przeczą systematyce momentów magnetycznych takich stanów 
w jądrach nieparzysto-neutronowych. 
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Wnioski końcowe 

¥ niniejszej pracy przedstawiony został obszerny materiał 
eksperymentalny uzyskany w badaniaoh własności stanów wzbudzonych 
Jąder obszaru przejściowego, a mianowicie wyniki badań: 
1 . Rozpadu pozytonowego i różnic mas Jąder izotopów średnio odda-

•1/2 lonych od linii stabilności o Ti/;>> 20m metodą pomiaru energii 
granicznej widma pozytonów, 

2. Stanów izomerycznyoh w Jądrach * Tb i "l>y. 
3« Prawdopodobieństw przejść w neutronowo-nieparzystych izotopach 

dysprozu, holmu i erbu o liczbaoh masowych A=157, 159» 161 
oraz nieparzysto-nieparzystego Jądra o liczbie masowej A=16O 
metodami koincydencji elektron-gamma i gamma-gamnsa 

V przypadkach kiedy dane o schematach rozpadu badanyoh izotopów 
i o kwantowych charakterystykach ich stanów wzbudzonych były nie¬ 
wystarczające do wyznaczania prawdopodobieństw przejść czy tez 
różnic mas podejmowano badania widm promieniowania Jądrowego tych 
nuklidów. Dla przeprowadzenia tych pomiarów zbudowano zestaw 
magnetycznych spektrometrów beta, spektrometry scyntylacyjne 
i półprzewodnikowe oraz różne kombinacje połączeń tych spektro¬ 
metrów w zestawach pomiarowych. 

Źródła promieniotwórcze do tych badań uzyskiwano metodami che¬ 
micznego wydzielania pierwiastków materiału promieniotwórczego 
powstałego w tarczy w rezultacie reakcji głębokiego rozszczepie¬ 
nia pod wpływem wysokoenergetycznych protonów, a następnie elektro¬ 
magnetycznej separaoji izotopów. Często wykorzystywano źródła 
izobaryozne bez uprzedniego, rozdzielania chemicznego. 

Wyznaczanie różnicy mas Jąder odległych od linii stabilności 
beta nastręcza wiele problemów z powodu złożonych schematów roz¬ 
padu tych Jąder oo powoduje trudności w uwzględnianiu tła pod 
mierzonym widmem oiągłym oraz czynników aparaturowych zniekształ¬ 
cających widma. Zmierzony rozkład pozytonów należy więo poprawić 



wprowadzając odpowiedni współczynnik aby otrzymać rozkład rzeczy¬ 
wisty N £ E ) , Ponieważ nie znamy ogólnego rozwiązania problemu 
uwzględniania czynników zniekształcających widmo wyznaczane przy 
pomocy realnych spektrometrów, to dla każdego przyrządu należy 
dokładnie zbadać wszystkie przyczyny, które powodują zniekształ¬ 
cenie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, ze mierzony 
rozkład natężeń dla elektronów monochromatycznych nie jest syme¬ 
trycznym pikiem, ale posiada "ogon* sięgający daleko w kierunku 
niskich energii. Funkcja odpowiedzi realnego spektrometru nie 
jest uniwersalną funkcją, jak to ma miejsce w przypadku idealnego 
spektrometru, ale sumą rozkładu Gaussa i eksponencjalnego ogona 
od strony niskich energii P(p,Po) =FG(p,Po} +F

oeon(P»P0^ 
Drugi ozłon tego wyrażenia należy wyznaczyć dla każdego stosowa-^ 
nego przyrządu. 

Do pomiarów granicznych energii widm pozytonów zastosowano 
magnetyczny toroidalny spektrometr beta o wysokiej transmisji 
T=2O5b przy dobrej zdolności rozdzielczej R=1/i. V większości 
przypadków wykorzystano źródła bez nośnika, stosując ohemiczne 
metody rozdzielania pierwiastków i metodę elektromagnetycznej 
separacji izotopów. Dla. takich źródeł implantowanyeh do alumini-
zowanej. folii mylarowej o grubości 680 /ag/cm nie obserwowano 
zniekształceń widm beta dla energii Eyj+^100 keV, dla których 
wydajność detekcji pozytonów jest stała. Tło dla pozytonów powy¬ 
żej 100 keV nie zależy od energii. 

Pokazano, ze przy pomooy takiego przyrządu i zastosowania 
opracowanej metodyki można mierzyć składowe rozpadu pozytonowego 
o natężeniu 10~* na rozpad z dokładnością do kilku keV. Przy 
wysokiej transmisji i dobrej zdolności rozdzielczej można rozdzie¬ 
lać złożone widmo /ł* zawierające 4+5 składowych różniących się 
energiami granicznymi Eoic-BO(it+1) > **° k»v« Opracowaną metodę 
zastosowano do pomiarów energii granicznych widma /v+ zdeformowa¬ 
nych pierwiastków ziem rzadkich i do wyznaczania ich energii 
rozpadu QA+-

Vyznaozono różnice aas grupy jąder oddalonych do 10 jednostek 
masy od linii stabilności beta* 
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Pomiary czasów życia stanów wzbudzonych jąder atomowych wykonano 
przy pomocy ośmiu zestawów spektrometrów własnej budowy. Do po¬ 
miarów izomerów nanosekundowych zastosowano również metodę pomia¬ 
rów wieloporametrycznych gamma-gamma jffit w bezpośrednim połączeniu 
z maszyną cyfrową HP 2116C. 

Po raz pierwszy zmierzono czasy życia 15 stanów wzbudzonych 
ośmiu jąder, a dla dziesięciu stanów wzbudzonych otrzymano górną 
granicę wartości ich czasu połowicznego zaniku. W sposób istotny 
uzupełniono schematy rozpadu i6OYb-i6OTmf

 151Dy-151Tb, 137Ho-157Dy. 
Rezultaty wykonanych badań uzupełniły systematykę różnicy mas ją¬ 
der przejściowych} prawdopodobieństw przejść elektromagnetycznych 
w neutronowo-nieparzystych i nieparzysto-nieparzystych jądrach 
i wnoszą wkład do rozwoju teorii jąder przejściowych, a także 
mogą być wykorzystane w dalszych eksperymentach. 
Techniczno-metodyczne opracowania oraz teoretyczne i eksperymen¬ 
talne badania wykonał duży zespół pracowników. Jednak decydujący 
wkład do pracy na wszystkich etapach ich wykonania należy do 
autora, wszystkie eksperymenty były prowadzone pod jego bezpośred¬ 
nim kierownictwem i przy aktywnym udziale. 

Jak . jest perspektywa badania własności jąder oddalonych od 
linii stabilności beta? 

V miarę oddalania się od linii stabilności beta ulegają zmia¬ 
nie własności energetyczne jąder. Jedną z nich jest wzrost energii 
całkowitej rozpadu beta Q.A, Inne związane są z zachowaniem się 
energii wiązania neutronów, protonów, cząstek alfa itd. Ilościową 
ocenę można przeprowadzić w każdym przypadku przy pomocy półempi-
rycznyoh wzorów mas. 

¥ wyniku wzrostu energii rozpadu beta Q/j możliwe są indywidu¬ 
alne przejśoia beta na coraz wyżej położone stany wzbudzone jądra 
pochodnego do energii wzbudzenia równej <łp włącznie. 

tf miarę oddalania się od obszaru stabilności w kierunku defioy-
tu neutronowego, energia wiązania protonów maleje, a energia wią-
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zania neutronów rośnie. V związku z tym wzrasta i energia rozpadu 
beta. Badanie rozpadu beta o wysokiej energii dostarcza nowego 
materiału do wyjaśnienia jądrowego przejścia beta- Zależność praw¬ 
dopodobieństwa rozpadu beta od energii wzbudzenia jądra pochodnego 
analizuje się tutaj w terminach funkcji mocy. Dane eksperymental¬ 
ne o rozpadzie beta wysokiej energii stymulowały rozwój statysty¬ 
cznego podejścia w teorii jądrowego przejścia beta przybliżonej 
teorii rozpadu beta. 

Jeżeli przybliżać się w kierunku deficytu neutronowego, to 
w pewnym momencie energia przejścia beta okaże się większa od 
energii wiązania protonu i powstanie energetyczna możliwość emisji 
protonów opóźnionych ze stanów wzbudzonych powstałych po rozpadzie 
beta plus. Pierwsze emitery protonów opóźnionych były odkryte 
w Dubnej w 1962 roku przy naświetlaniu folii niklowej jonami ^Je. 
Obecnie znamy ponad kO emiterów protonów opóźnionych z dobrą 
identyfikacją ze względu na Z i A, Emitery protonów opóźnionych 
pozwalają wyznaczać masy jąder dalekich od linii stabilności. 
Analiza widm protonów opóźnionych daje informacje o funkcji mocy 
rozpadu ji+, uśrednionych szerokościach stanów wzbudzonych, gęstoś¬ 
ciach stanów wzbudzonych, defektach mas jąder odległych. 

V obszarze diagramu neutronowo-protonowego, w którym obserwu¬ 
jemy emisję protonów opóźnionych, możliwy jest proces emisji 
opóźnionych cząstek alfa. Zbadanie tego zjawiska daje nowe możli¬ 
wości wyjaśnienia rozpadu alfa i alfa klasteryzacji stanów wzbu¬ 
dzonych jąder. 

¥śród izotopów o dodatniej energii wiązania protonów możliwe 
jest istnienie izomerów protonowo niestabilnych. Promieniotwór¬ 
czość protonowa izomerów jest możliwa jeżeli En> B . Warunek ten 
spełnia się tylko dla izotopów o dużym deficycie neutronowym. 
Opóźnienie emisji protonów związane jest z barierą kulombowską 
i odśrodkową oraz małą zredukowaną szerokością protonową dla po¬ 
ziomów o strukturze złożonej. Dotyohczas znany jest tylko jeden 
przykład rozpadu takiego typu " mCo. 

Dalsze przybliżanie się do obszaru izotopów ultraneutronowo-

114 



deficytowych prowadzi do jąder o ujemnej energii wiązania proto¬ 
nów, dla których możliwy jest rozpad protonowy ze stanu podstawo-
vego, opóźnienie emisji protonu określa tutaj prawdopodobieństwo 
efektu tunelowego przez barierę kulombowską. To nowe zjawisko na 
razie nie zostało jeszcze z oalą pewnością zarejestrowane, a po¬ 
szukiwania mające na celu wykrycie tego zjawiska doprowadziły tyl¬ 
ko do pewnych wskazówek ważnych do jego obserwacji. 

Dla jeszcze bardziej neutronowodeficytowych izotopów pierwiast¬ 
ków parzystych możliwa jest .taka sytuacja, kiedy w wyniku energii 
tworzenia par nukleonowych, jądro w stanie podstawowym będzie sta¬ 
bilne względem rozpadu protonowego i niestabilne względem emisji 
dwóch protonów. Wykrycie i zbadanie tego zjawiska rozpadu promie¬ 
niotwórczego jest zadaniem przyszłościowym. Możliwe są i inne 
jeszcze nie zbadane rodzaje rozpadu promieniotwórczego: rozpad 
dwuprotonowy izomerów, emisja opóźnionych jąder "'He i par proto¬ 
nowych dla neutronowo-deficytowych izotopów i rozpad dwuprotonowy 
izomerów, emisja jąder opóźnionych trytu dla izotopów neutronowo-
nadmiarowych. 

Przy oddalaniu się od linii stabilności w kierunku nadmiaru 
neutronowego, energia wiązania neutronów zmniejsza się, a energia 
wiązania protonów rośnie. Temu towarzyszy wzrost energii rozpadu 
beta Qyj, która na granicy stabilności neutronowej B =0 osiąga 
wartość około 30 MeV. Zaozynając od momentu kiedy energia rozpadu 
beta staje się większa od energii wiązania neutronów, pojawia się 
możliwość emisji neutronów opóźnionych. Prawdopodobieństwo proce¬ 
su wzrasta w miarę oddalania się od linii stabilności. A więc 
emisja neutronów opóźnionych ma miejsce w tym przypadku, kiedy 
po rozpadziej^+ jądro znajdzie się w stanie wzbudzonym leżącym 
powyżej energii wiązania neutronu w jądrze pochodnym. Wysoka 
gęstość poziomów w tym zakresie energii wzbudzenia uzasadnia sta¬ 
tystyczne podejście przy opisie tego zjawiska. 

Izotopy za przedziałem obszaru stabilnośoi stwarzają nowe mo-
zliwośoi badania efektów powłokowych w jądraoh aferyoznyoh i zde¬ 
formowanych. Szczególnie interesująoe są nowe obszary jąder zde¬ 
formowanych wokół podwójnie magicznych jąder. Teoria przewiduje 
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dla tych jąder anomalnle wysoką wartość deformacji £=0,6 zamiast 
i. ~O,25 charakterystyczną dla zwykłych zdeformowanych jąder. 

Program badania jąder oddalonych -od linii stabilności beta, 
a w szczególności wyznaczanie całkowitej energii rozpadu niektó¬ 
rych izotopów w obszarze wysokiego deficytu neutronowego podwój-

1 OO nie magicznych jąder na przykład 50Sn-Q, był przedstawiony na 
6 Międzynarodowej Konferencji Mas Atomowych oraz na Konferencji 
poświęconej programowi JASNAPP-2. 
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