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I n t r o d u e a r e

In cadrul unui program d* căutare sistematică de noi isome*?
ri nucleari de viaţă scurtă excitaţi prin reacţii nuclear* cu un
fascicul pulsat de particule alfa sau de protoni, prin iradierea
unor tint* care conţineau clorul in diferite combinaţii chimice,
s-a observat o nouă stare izoneră, atare case ulterior a fost a-̂
tribuită nucleului de 3 8K excitat prin reacţia : 55Cl(cf,n)38S.

Nucleul de *8K, avlnd o gaură pro tonică si una neutronică
cuplate la un miez inert de *°Ca, este de aşteptat să. aibă o
structură u§or interpretabilă în cadrul nodalului In pături.
Acest fapt a făcut ca el aai'fi* obiectul unor studii intens*.
Teoretic, din cauza prezenţei păturii f_*2 *

n i«**iata apropi-
ere, au fost precis* o serie de nivel* ca spin înalt, dar expe-
rimental au fost găsite numai nivele cu spin mic.(cel mult 3).

Scopul lucxării de faţă este studiul In detaliu al unei noi
Etări izomere de viaţă scurtă, d* spin Înalt gi puternic excita-
tă, a nucleului ' % .

In prima parte a lucrării slnt prezentate aspectele teore*
tice legate âe momentele electromagnetice statice ai dinamice
ale stărilor nucleare, de momentul magnetic al nucleului gi re-
gulile de selecţie după spinul ia.topic.In caşul tranziţiilor
gama. In partea a doua alnt expusa-metodica experimentală uti-
lizată în studiul stării izomere ai condiţiile de lucru. Rezul-
tatele experimentale împreună au analiza ai interpretarea lor
sînt prezentate in partea a treia a lucrării. In încheiere,
într-un capitol de concluzii, sînt evidenţiate succint rezulta-
tele studiului efectuat, importanţa identificării unei stări izo-
mere de viaţă scurtă in 58It ai posibilităţile de utilizare a
acestei stări izomere in studii de interacţie biperfină in sco-
pul obţinerii de noi informaţii cu privire la proprietăţile
corpurilor solida gi lichide.

1

Cap.l. momentele electromagnetice ale stărilor nucleare

Pentru o atare nucleară de spin J, momentul de multipol
electric spectroscopie sau staţie, «sta definit ca valoarea
medie a operatorului moment de multipol electric, M (£L),
pentru starea J=M, adică 6 >:
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(1)
L

\^J 0 J,
Deoarece operatorul de multipol electric are paritatea // (£L)=

=(-1) , valorile lui S(3L) date de relaţia precedentă se anulea-
ză clnd L nu este par. Momentul electric static cel mai important
esta momentul de cvadrupol (L=2), iar mărimea Q prin care se no-•
tează acest moment se defineşte prin relaţia :

(KT* 3)(2Ji-2)(2T+i)2T
(2)

Analog, momentul statice de multipol magnetic este dat de
6).

(3)

unde II (ML) este operatorul moment de multipol magnetic de or-
dinul L. Cel mai important moment magnetic static al unei stări
nucleare este momentul de dipol electric, L=l, prin care de obicei,
se Înţelege momentul magnetic al stării respective; acesta se ex-
primă prin relaţia :

T<JHM(M1)HJ>
•p (4)

Plnă în prezent s-au măsurat doar în cîteva cazuri momente-
le de octupol magnetic, L=3, în special pentru stări nucleare

7 8)fundamentale '*°'.
Momentele de multipol dinamice sau de -tranziţie reprezenta-

te prin elementele nediagonale ale matricei operatorilor de mul-
tipol, descriu tranziţiile electromagnetice. In proximaţia kK«l
probabilitatea totalăvde tranziţie gama de la o stare nucleară
J., neorientată, la o altă stare Jft se exprimă prin relaţia :

(5)

unde fa etosul BCWL,Ji-f J f ) este probabilitatea redusă de tran-
ziţie, ' prin "7 a-a notat tipul tranziţiei) aceasta are expre-
si» :

1 2
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In cazul tranziţiilor electromagnetica între două stări

l Ji Mi Ti T3i^ S 1 ^JttirTtT3fy 3 Î n t v a l a b i l e ° serie de reguli
de selecţie determinate de :

- conservarea peritaţii

AirJŞ- (-l)1' pentru radiaţia £L
(-l)1'"1 pentru radiaţia HL

- conservarea momentului unghiular

- conservarea spinului izotopic7'
(1) o tranziţie electromagnetică est* permisă numai

dacă AT = O, +1 ;
(2) tranziţiile A T = +1 In nucleele conjugata eînt iden-

tice în toate proprietăţile ;
(3) tranziţiile £1, în nucleele conjugate, au intensităţi

egale dacă & T = 0 sau ±1 ;
(4) în nucleele self-conjugate tranziţiile de tip £1 cu

£ T = o sînt interzise ;
(5) tranziţiile de tip Ml cu A T = O în nucleele conjugate,

sînt de agteptat a ««ea intensităţi aproximativ egale sau dife-
rite prin un factor de cel mult 2, dacă^ele au intensităţi medii
sau mai mari ;

(6J tranziţiile de tip HI cu A T = O în nucleele self-con-
jugate sînt de aşteptat să fie mai slabe cu un factor de 100
decît intensitatea medie a tranziţiilor de tip Ml ;

(7) tranziţiile ML cu A? = O în nucleele conjugate sînt
de aşteptat să fie de intensităţi aproximativ egale dacă ele au
intensitate medie sau mai mare ;

(8) tranziţiile ML cu AT - 0 în nucleele self-conjugate
sînt de aşteptat a fi apreciabil mai slabe declt media.

t

Cep.2. Interactia momentelor statice de multipol cu
cîmpurile extranuclsare

Interacţiile momentelor statice de multipol cu cîmpurile
extranudeare pot fi, la rîndul lor, statice aau dinamice, după
cum cîmpurile extranudeare sînt statice aau dependente de timpv

Metodele apectroscopice aau independente de model, de deter-
minare a momentelor statice de multipol pentru stările nucleare
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se bazează pe interacţiile statice ; aceste interacjii provoacă
o ridicare, completa sau parţială, a degenerării după II a stă-
rilor nudease* Astfel o stare de spin J gi moment magnetic
îniv-un eîmp magnetic extern B »e despică In 2J+1 subnivele ma-
gnetica «gal distanţate Intre «le. Mărimea acestei despicări

r imată prin intermediul unei frecvenţe, denumită frec-
Larmor, este dată de relaţia :

unde g este factorul giromagnetic «1 stării respective. Aceeagi
stare, într-un cîmp electrostatic axial simetric, se despică în
2J+1 sau J+£ nivele. In acest caz despicările nu oînt uniforme
gi toate stările cu li/O aînt dublu degenerate. Mărimea despicării
minime exprimată prin intermediul frecvenţei {jjQ este legată de
frecvenţa de interacţie cvadripolară .

(8)

(19)

prin relaţiile

2j- l/J =
unde—^Uste graasentul de clmp electric, iar Q este momentul de
cvadcipol al stării respective.

pentru J Întreg
pentru J aemilntreg,

Cap.5. Momentul magnetic al nucleului

Operatorul momentului magnetic pentru un sistem de A nucleoni
în cadrul formalismului spinului izotopic se poate scrie

(10)

Momentul magnetic al stării respective este definit ca valouree
componentei z a operatorului dat de relaţia precedentă pentru o
stare Mj=J. Primul termen în relaţia (10) este un scalar din
punct de vedere al izospinului si are aceeagi valoare pentru
ambii membri ai unei perechi de nuclee oglindă. Al doilea ter-
men este componenta a 3-a a unui vector Ia spaţiul izospinului
gi ere aceeagi valoare absolută pentru cei doi membri ai unei
perechi de nuclee oglindă, dar semn» opus* ; «ceasta mărime este,
simplu, proporţională cu T_. Astfel pentru o pereche da nuclee

• • • - %
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oglindă, suna momentelor magnetice este independentă de spinul

izotopic J

A

Diferenţa momentelor magnetice, ale unei perechi de nuclee oglin»"1

dă, exprimată pxin relaţia

este dependentă de T-. '
Tinînd cont de expresiile lui 0~ în cadrul cuplajului jj,

pentru o configuraţie j n pură, se constată că momentul magnetic
al unui nucleu impar-impar self-conjugat este egal cu suma mo-
mentelor unei perechi de nuclee oglindă multiplicată cu factorul
(J/2jO, factor cere pentru o stare J=2j este egal. cu 1.

Cap.4. Metodica experimentală

In studiul stărilor isomere ̂âe* viaţă scurtă tehnica curent
folosită, este aceea a fasciculului pulsat care are o serie de a-
vantaje evidente, faţă de metoda coincidenţelor întîrziate.

In cazul studiat în. această lucrare s-a utilizat o combina-
ţie între pulsarea naturală a fasciculului de la ciclotron §i o
pulsare externă prin deflexie electrostatică. Factorii de modu-
laţie obişnuiţi au fost superiori valorii de IO3. Distribuţia
temporală a radiaţiilor gama întîrziate a fost înregistnată cu
ajutorul unui convertor special, specific înregistrării unor
spectre temporale.la intensităţi mai mari decît 10^imp/sec ' .
Utilizat împreună cu un analizor multicanal de tip SA-40, acest
convertor permitea înregistrarta de spectre temporale cu o ca-
denţă de 0,5 us/crnal.

Deoarece în dezintegrarea stării izomere studiate apar mai

multe radiaţii gama, pentru identificarea radiaţiilor gama care

depopulează direct starea izomeră gi a ordinii in cascadă a ce-

lorlalte radiaţii gama s-a efectuat spectroscopia radiaţiilor

gama prompte*

Avînd in «adere faptul eă în urma unei reacţii nucleare sta-

rea excitată este aliniată, prin utilizarea anumitor ţinte
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alinierea rezultată a fost conservată pentru intervale temporale
ele ordinul sutelor de mucrosecunde. Aceasta a făcut posibilă mă-
surarea distribuţiilor unghiulare ale radiaţiilor gama întîrzi-
ate3gi a factorului girmagnetic al stării izomere. Ultima mări-
me s-a determinat prin- metoda DPAD, adică metoda analizei dife-
renţial în timp a distribuţiei unghiulare perturbate a unei radia-
ţii gama, distribuţie perturbată ca urmare a interacţiei dintre
momentul magnetic al stării respective gi un cîmp magnetic extern.

Cap.5. Condiţii experimentale

x Pentru excitarea stării izomere s-a utilizat un fascicul
pulsat de particule alfa de energii cuprinse intre 12 §i 26 HeV.
In funcţie de mărimea fizică care urma să fie măsurată, au fost
utilizaţi diferiţi parametri de pulsere ai fasciculului : dura-
te ale. iapulsului da fascicul corespunzătoare modulaţie natura-
le la perioade de repetiţie de cîteva sute de nanosecunde sau
atn-j lungi gi lărgimi ale impulsului de fascicul între 2 gi 10
us la perioade de repetiţie d» circa 1 - 2 msâc.

Dsept ţinte au fost utilizate o serie de combinaţii chimice
ale clorului de compoziţie izotopică naturală cum ar fi PbClp,
K.C1, Na CI, CCI., etc* sau îmbogăţite izo topic.

Iradierea acestor ţinte a fost făcuta în interiorul a două
camere de seaeţie care aigurau : măsurarea intensităţii fascicu-
lului, observarea gradului de focalizare a fasciculului, pozi-
ţionarea ţintei în centrul unei mese goniometrice, posibilitatea
aplicării unui cîmp magnetic extern la poziţia ţintei, o geome-
trie ţintă-detector foarte apropiată §i cu absorbţie foarte scă-
zută a radiaţiilor gama moi, etc.

Detecţia radiaţiilor gama a fost realizată cu ajutorul unor
cristale de Nai(TI) sau Ge(Li). Pentru obţinerea de informaţii
cantitative referitoare la intensităţile radiaţiilor gama, s-a
realizat calibrarea în eficacitate a detectorilor de tip Ge(l.i).

lacegiatarea spcetrelor energetice în pauza dintre impulsu-
rile de fascicul s-a realizat cu ajutorul unui aparat construit
în caarul grupului, care asigura : înregistrarea unei serii de
7 spectre energetice de durată egală fiecare, dar variabila,
adiacente în tiup, începînd la an moment selectabil după impul-
sul de fascicul ; înregistrarea unui spectru aga zis de fond

.)
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âe durata în timp egală cu celelalte 7 dar poziţionat în timp în
faţa impulsului următor de fascicul. De asemenea acest aparat o-
ferea la una din ieşiri un impuls care se utiliza la comanda im-
pulsului de puleare a fasciculului §i un alt impuls de blocare a
fotomultiplicatorului de la detector pe durata impulsului de fas-
cicul* Spectrele radiaţiilor gama prompta au fost înregistrate
strict pe durata impulsului de fascicul.

i/

Cap.6. Rezultate experimentale .

In cadrul unor studii sistematica care aveau drept scop pu-
nerea. în evidenţă a noi izomeri nucleari de viaţă scurtă excita-
ţi cu un fascicul pulsat de particula alfa sau da protoni prin
reacţii nucleare de tipul (pa?ticula,n) 4'~4'', prin iradierea
cu un fascicul pulsat de particule alfa de 24 MeV a unor ţinte
care conţineau clorul în diferite combinaţii chimice (Nad, Kd,
CbClgi C & 4 , Ii CI, tinClj gi RbCl), s-a observat o nouă atare i--
zomeră cu o perioadă de înjumătăţiră da 22,7 pa care se dezexcită
prin radiaţiile gama de 42, 760» 2730 si 3540 keV 4 9 ) (detecţia
s-a făcut numai cu cristale de Nal(Tl)).. Cum singurul element
chimic comun tuturor acestor ţinta ara fiorul, a rezultat ea
starea izomeră se excita prin reacţia (c(,n) pe unul din ixotopii
dorului.

Cercetările ulterioare au urmărit studiul în detaliu al
acestei stări izomere *O,5U^ prin măsurători privind : energii-
le radiaţiilor gama care depopulează starea isomeră d* viaţă
scurtă; perioadele de înjumătăţiră ale stării izomere gi stării
depopulată prin tranziţia gama de 3418 keV; intensităţile,lin
prompt gi în pauză, ale radiaţiilor gama care depopulează starea
izomeră, atît pe ţinte de clor de îmbogăţire izotopică naturală,
cit §i pe ţinte îmbogăţite izotopic; rapoartele secţiunilor efi-
cace de populare a stărilor izomere §i a stării fundamental* în
'8K.; distribuţiile unghiulare ale radiaţiilor gama întîrziate;
factorul giromagnetic nuclear al stării izomere de viaţă scurtă.

Pentru identificarea izotopului de clor pe oare are loc re-
acţia nucleară prin care se excită noua stare izomeră, s-au fo-
losit ţinte de clor îmbogăţite izotopic. In urma analizei rezul-
tatelor pîdvinu psouuetivităţile liniilor gama intîrziate (a ••
vedea Fig. 1).s-a ajuns la concluzia ca izotopul respectiv este
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Fig*l. Spectre gama întlrziate înregistrate cuuun detector
cu cristal de Nai(TI) In intervalul temporal 90-66

••••'-:• •••• ţin după/ impulsul- d« fascicul (spectrul de sus) gi
eu un detector de tip Ge(Ld) (apactrele de jos) in
intervalele tenporale 50-66 pa (spectrul a) $i
162-178 pe (spectrul b) după iapulsul de fascicul.
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58,Bezultă că noua stare izoaeră se află în nucleul J K exci-
tat prin reacţia 55Cl(i*,n)38K.

In Tabelul 1 aînt prezentate liniile gama întîrziate care
apar prin dezintegrarea stării izomere.

Tabelul 1. Intensităţile relativ» ele liniilor gama întîrziate
care apar prin dezintegrarea noii stări izomere din

finergia liniei gama
(keV)

38,2 + 0,5
772,0 + 0,9
809,8 + 0,9
2645,6 * 1,0
3418,3 + 0,9

Intensitatea relativă
(%

114 +
100
39 +
137 *
63 +

1

14

2
3
2

! /%

Examinînd valorile energiilor liniilor gama din acest ta-
bel se pot constata următoarele : suma energiilor liniilor de
38,2 şi 772,0 keV eate 810,2 keV*. adică practic identică cu e-
nergia de 8u9,8 keV a unei alte linii gama întîrziate ; suma
«urgiilor liniilor de 772,0 gi 2645,6 keV este de 3417,6 keV
adică, de asemenea, practic identică cu valoarea de 3418,3 keV
a unei alte linii gama întîrziate.

Pentru toate liniile gama întîrziate arau înregistrat spec-
tre temporale în pauza dintre impulsurile de fascicul. Analiza
acestor spectre a arătat că toate aceste linii prezintă, prac-
ti«, aceeaşi perioadă de înjumătăţire (a se vedea Fig.2). Va-
loarea obţinută pentru perioada âe înjumătăţire, prin medierea
rezultatelor potrivirii datelor experimentale cu curba teoretică,

este : ̂ j,2 ~ 2 2 > 1 - °»^ PB* F o l o s i n d inpulaurile de modulaţie
naturala de la ciclotron, 8-a încercat să se măsoare viaţa ae—
die a nivelului depopulat de linia gama de 3418 keV. Spectrul
temporal al acestei linii a permis obţinerea doar a limitei
superioare a acestei mărimi şi anume : f (3418 k«V) < 5 ns.

Starea izomera a fost excitată pe o serie de ţinte care
conţineau clorul în diferite combinaţii chimice. Cum in cazul
unora din aceste combinaţii cbimicc, alinierea rezultată din
reacţia nucleară este conservată pentru intervale temporale de

ordinul «utei de microsecunde sau mai mult, distribuţiile .

i
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38keV Ţ=22.0»s

772*810keV I.=221
ps

0 20 40 60 80 10Q 120
TIMP (jus)

Fig.2. Spectrele temporale ale liniilox- gama izomerc.
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unghiulare ale radiaţiilor gama emise cînd aceste combinaţii
iradiate, stnt anizotrope. Din această cauză, informaţiile privind
intensităţile relative ale .radiaţiilor gama produse prin dezinte^
grarea noii stări izomere din ' K, au devenit utilisabiTe numai
după corecţiile pentru distribuţia unghiulară. Rezultatele obţi-
nute sînt prezentate în Tabelul 1. Analizând acest* date se con-
stată că suma intensităţilor liniilor de 772 gi 810 keV, are o
valoare de 179 + 2, care este egală în limita erorilor experi*
mantale cu intensitatea liniei de 2646 keV* In ipoteza că aceste
linii au coeficienţi de conversie nuli, răzuit? că linia gama de
2646 ke? depopulează un nivel care este populat de liniile gama
de 772 gi 810 keV, sau invers.

Pe durata strictă a impulsului de fascicul -gi pe o durată
egală din pauza de imediat după impulsul de fascicul s-au Înre-
gistrat spectre energetice comandate temporal. Din compararea
lor s-ai tras concluzia că linia de 810 keV nu este o radiaţie
promptă ceea ce înseamnă că ea depopulează starea izomeră. Des *-
pre linia de 38 keV nu s-a putut spune nimic, deoarece sensibili*
tatea energetică în spectrele energetice prompte a fost în jur
de circa 100 keV.

In Tabelul 2 sînt prezentate" intensităţile relative ale ra-
diaţiilor gama prompte care apar §i în dezintegrarea stării izo-
mere, pentru diferite energii ale particul«l*ir-alfa.

Tabelul 2. Intensităţile relative ale liniilor gama prompte

care apar gi în dezintegrarea stării izomere de 22 us.

E^tMeV)

I772

I3418

I172

12646

11.7

1,61*0,05

-

12,8

1,47+0,06

0,82+0,03

13,9

1,53+0,06

0,69+0,06

25,0

1.57+0,10

0,43+0,05

Privind satele din acest tabel, se observa ca raportul in-

tensitu£ilor liniilor de 772 gi 3418 keV este constant la varia-

ţia energiei particulelor alfa, cee& *•» ̂ " " ^ "* *i«Pfft-r Vieţui
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radiaţii depopulează acelagi nivel. In acest caz raportul inten-
sităţilor celor două linii în prompt gi în pauză trebuie să fie
acelaşi. Făcînd o medie a valorilor acestui raport prezentate în
Tabelul 2, se obţine valoarea de 1,54+0,05 care concordă cu va-
loarea de 1,50+0,03 care reprezintă, raportul intensităţilor în
pauză*

De asemenea, tot din datale prezentate în Tabelul 2, se con-
stată că raportul intensităţilor liniilor prompte de 772 gi 2646
keV, la diferite energii ale particulelor lafa, este mai mic de—
cit unitatea gi scade cu creşterea energiei. Aceste constatări
se pot interpreta astfel : (i) linia de 2646 keV depopulează un
nivel situat mai joa oeclt nivelul depopulat de linia de 772 teV;
(ii) eu creşterea energiei particulelor alfa cregte numărul ni-
velelor înalt excitate gi în acest caz, tot mai multe linii gama
de dezexcitare trec peste nivelul depopulat de linia de 772 keV
gi populează nivelul depopulat de linia de 2646 keV.

Măsurătorile de distribuţii unghiulare ale radiaţiilor gama
întlrziate s-au făcut prin ridicarea de spectre energetice în
pauza dintre impulsurile de fascicul, eu ajutorul unor detectori
de tip Ge(Id) sau cu cristale de Nai(TI), poziţionaţi la diferi-
te unghiuri intre 0° gi 90° In trepte de 11°. Rezultatele obţi-
nute prin potrivirea distribuţiilor experimentale cu expresia
teoretică, gi anume coeficienţii Â *** pentru fiecare radiaţie
gama intîrziată, atnt prezentate £n Tabelul 3.

Tabelul 3» Coeficienţii ai distribuţiilor unghiulare ale
radiaţiilor gama întlrziate, corectaţi pentru unghiul solid
finit al detectorilor

Ey, (keV)

38
772
810

2646
3418

A«P

-0,127+0,014
0,123*0,043
0,328+0,058

-0,026+0,018
0.352+0,030

AfP

-0,011+0,017
-0,046+0,098
0,067+0,096
0,014+0,087
0,154+0,078

In nucleul de ' K nai există o atare izomeră cu T, / o =

=0,946 sec, la £ =0,13 UeV gi eu J=0 (ref.(52)). Măsurlndu-se
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rapoartele secţiunilor de populare a celor doua stări îzomere §i
a stării fundamentale in *aK a-a obţinut :

ST (22 pa) £(0,946 sec)

min)
• 0,72*0,01

6(7,67 min)
0,26+0,08

ceea ce înseamnă că starea de 22 us nu populează starea de 0,946
sec, ci direct atarea fundamentală.

Distribuţiile unghiulare perturbat» In arma interacţiei din-
tre starea izomeră §i un cîmp magnetic extern au fost măsurate
diferenţial în., timp pentru o serie de ţinte care conţineau clor:
CC14, KC1, HaCl §i CsCl. Aceste substanţe fiind lichide (CClj) sau
solide dar cu structură cubică (celelalte) conservă In timp alini-
erea stării izomese. Valoarea factorului giromagnetic al stării
izomere, obţinută înuuraa potrivirii datelor experimentale (pentru
ţinta de CCI. acestea sînt prezentate In Fîg.3) cu curba teoreti-
că gi corectată pentru diamagnetism ') este : g=+0,548+0,002f

03
02
01

CCI/,T = 297°K

TIMPijus)

Fig.3. Modulaţia intensităţii liniilor gama de 772 gi
810 JceV detectate cu cristale de Nal(Tl), la un
cîmp magnetic extern de 156 G.

Prin potrivirea rezultatelor experimentale cu teoria, pe

lîngă frecvenţa Larmor folosită la determinarea factorului giro-

magnetic, se mai obţin amplitudinea de modulaţie la momentul t=0

din care. în ipoteza A.=0, se deduce coeficientul A_ la momen-

tul t=0, gi valoarea inversă a timpului de relaxare V"rej» Toate

aceste date sînt prezentate în Tabelul 4*
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Tabelul 4> Valorile experimentale ale coeficientului Ag gi

pentru ţintele de clor folosite

Ţinta

cci4

MaCl

KC1

CsCl a )

A
(t=0)

0,306+0,008
0,095+0,006
0,111+0,008

0,236+0,009

A2

<t=0)

0,454+0,012
0,123+0,008
0,143+0,011

0,342+0,013

«rel
x l/2
(ps)

59+4

32+4

35+4

-

a) Măsuratoarea a fost făcută le o temperatură a ţintei de
645°K ; restul datelor sint toate la teoperatura camerei.

Dat fiind faptul că alinierea care rezultă dintr-o reacţie
nucleară este aceeagi indiferent de compoziţia chimică în care
se, află nucleul ţintă, variaţia lui A 2 la momentul t=0,de la
o ţintă de clor la alta, cum se poate constata privind datele
din '-Tabelul 4, conduce la concluzia că,£n primele sute de nano-
secunde după impulsul de fascicul, în cadrul ţintei au loc o
serie de procese foarte rapide care produc o atenuare a alini-
orii. De asemenea, prezenţa relaxării în timp a alinierii, mai
ales. la ţintele de Nad gi K d care au ambele o structură cubi-
că, indica prezenţa unor clmpuri electromagnetice variabile in
timp* Avînd în vedere faptul că în acest caz, cristalele respec -
tive slnt ionice, natura cîmpurilor este pur electrică iar cauza
lor este o dstribuţie asimetrică de sarcină determinată de efec-
tele iradierii.

Cai». 7. Analiza ai interpretarea rezultatelor experimentale

Rezultatele măsurătorilor privind atribuirea izotopică a izo-

aerului de viaţă scurtă observat prin iradierea cu un fascicul

pulsat de particule alfa- a unei ţinte de clor natural, au con-

dus 1» concluzia' cit starea izoaeră se afla In nucleul de *TC §i

se excită prin reacţia : ̂ CKot.n). Pentru, steiul schemei de de-

zintegrare «uacestsi noi stări isonere au fost făcute o serie de
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«ăaurâtori privind energiile liniilor gama care sînt emise la de-
zintegrarea atfirii izomere, perioada da înjumâtăţire a fiecăreia
din liniile gama întîrziate, intensităţile liniilor gama întîrzi-
ate, măsurate atît pe durata impulsului de fascicul cît si în pa-
uza dintre impulsurile de fascicul, gi rapoartele secţiunilor de
populare a celor două stări izomere §i a stării fundamentale din
nucleul de 5 8K. flazultatele acestor măsurători au fost, în parte,
analizate aeja în Cap.6, odată cu prezentarea lor, si ele s-au
concretizat într-o schemă de nivele (a se vedea Fig.4), care la
aceat stadiu conţine doar energiile nivelului izomer gi nivelelor
implicate în dezintegrarea stării izomere, energiile liniilor ga--
na corespunzătoare tranziţiilor care au loc între aceste nivele
§i intensităţile relativ* ale acestor linii (schema din Fig.4
prezintă rapoartele de ramificare la fiecare

3456.0t08

3418.1 i 0B

2645.6±1.0

127.0r

81(2)19(1)ya ia
38.2 809.8

7* 0 22.1/JS

6 f m 6' 0 <3.5ms

A' 0

2645.6 3418.3

1

0* 1 0.946s

3* 0 7.675min

Fig.4. Schema de nivele completa a stării izomere de 22,1

din 3 dk.
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Conform schemei de nivele precedente, rezultă că intensita-
tea liniei de 38,2 keV care populează nivelul de 3418,1 keV ar
trebui să fie egală cu suma intensităţilor liniilor gama de 772,0
si 3418,3 keV care depopulează aceet nivel. Faptul e& acest lucru
au se întlmplă, sa interpretează printr-un fenomen de conversie
internă în cazul tranziţiei de 38 keV, iar coeficientul total
dedus are valoarea : o t ^ O B JceV)=0,47+0,18. Comparînd această
valoare experimentală cu valorile teoretice evaluate cu ajutorul
datelor calculate in tabelele lui fiose "\ se constată că tran-
ziţia de J8 keV este de tip SI, eventual cu o mică contribuţie
(2,5%) de tip H2.

Rezultatele măsurătorilor de distribuţii unghiulare ale ra-
diaţiilor gama izomere au fost prezentate în Tabelul 3. Analiza
acestor rezultate este relativ ugoară deoarece toate nivelele
implicate în dezintegrarea stării izomere sînt caracterizate de
parametrii de aliniere ct,_(J) ai stării izomere '''. Coduziile
acestei analize, efectuate prin metoda celor mai mici pătrate
pentru diferite seturi posibile de spini Jţgi J. ai nivelelor
implicate în emiterea radiaţiilor gama respective, sînt arătate
In Tabelul 5.

Tabelul 5. Atribuirile de spin pentru stările
între care au loc tranziţiile corespunzătoare
dezintegrării stării izomere

E (koV)
0

38,2
772,0
809,8
2645,6

3418,3

Ji

7
6
7
4
6

Jf

6
4
4
3
3

Pentru coeficientul c/2 de atenuare a alinierii stării izo-

•are s-a obţinut valoarea c(2=0,43+0,07 ; valoarea lui o( 4 nu a

putut fi determinată în med corect din cauza erorilor mari cu

cară ac fost determinaţi coeficienţii A6**1. Atribuirile de spini

din tabelul precedent au fost făcute ţiiilnd cont de faptul efi
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spinul stării fundamentale este. 3 gi de schema de nivele a işo-
merului obţinută cu datele de pîna acum*

Analizând spinii atribuiţi se constată că tranziţia de 38
keV este o tranziţia cu L=l, concluzie la care s-a ajuns gi prin
analiza coeficientului de conversie, internă al acestei tranziţii.

Exaainînd schema de nivele a 'Ar (ref.(52}) se constată că
în nucleul 5 8&, după stările Ex=0,13 MeV, J

r=0 + gi Bx*8,40 MeV,
J'=2 , ambele avînd T=l, următoarea stare cu T=l este de agte-
ptat la Ej«3,5 MeV ; alte stări cu T=l pot exista în ̂ K la
« 4 MeV sau mai sua. Rezultă imediat că starea izomeră de 22 us
la E =3»456 MeV, precum gi toate nivelele mai jos ea ea (cu ex«

celui de la-2,40 MeV; gi a celui de la 0,13 MeV, bineîn-
au T=0 gi deci toate tranziţiile care se produc prin '

dezintegrarea stării izomere au T=0. Espriaînd intensităţile
tranziţiilor gama în unităţi WeisaJcopf, atlt pentru tipul elec-
tric cit gi pentru,cel magnetic, gi utilizlnd regulile de selec-
ţie după spinul izotopic, se poate stabili precis tipul unora din
tranziţiile care au loc. Acest fapt combinat cu paritatea poziti-
vă a stării fundamentale, a «Maus la atribuirea parităţilor ni-
velelor izomer gi implicate în dezintegrarea stării itomere,
parităţi prezentate in schema de nivele*din Fig.4. Conform aces-
tei scheme tranziţia de 38 keV este de tip electric, ceea ce con-
firmă atribuirea făcută pe baza coeficientului ei de conversie in-
ternă. Intensitatea acestei tranziţii este de 2,68.10"' u.W»,
ceea ce concordă cu regulile de selecţie după spinul izotopic care,
printre altele, interzic tranziţiile de tip El cu &T=0 în nucleele
cu Z=N cum este cazul K.

Starea fundamentală a ' 8K cu J =3* are o configuraţie

(?(M 5/2
î" l v ( l d5/2 >"^I + t»*-<S4-55>). Asemănător, pentru etarea

izomeră de 22 us cu ̂ =1* se poate presupune o configuraţie de ti-

[ _i - —
nrdfn

» - l lj + , avînd în vedere spinul înalt al

acestei stări gi energia mare de excitaţie. In cadrul unei confi-
guraţii pure de protoni gi neutroni de tip f 7 / 9 » momentul magne-
tic calculat al unui nucleu impar-impar cu Z=N este, simplu, egal

cu suma momentelor unei perechi de nuclee oglindă dacă J=2j. In

cazul de faţă, PCQic

=+5t8B m.n., valoare care concordă cu cea ex-

perimentală, Jie =+3,336^0,014 m.n.

Nucleul de 3 8K, avînd o gaură protonică gi una neutronică

cuplate la un miez inert de *°Ca, este de agteptat să aibă o
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structură de nivele extrem de apropiată de prezicerile modelului
uniparticulă. Acest fapt a făcut ca acest nucleu să fie intens
studiat atîfc din punct de vedere experimental 46»57-65) c î t g i

teoreUc 54,55,66-68).

Stările excitate ale ' K au fost studiate printr-o varieta-
te mare de reacţii nucleare, cele mai dea folosite fiind, însă,
(d,t) gi (d,«(). Ca rezultat, au fost identificate o serie de ni-
vele excitate, dar toate aceste stări au spinii mai mici decît 4.
Teoretic, din cauza prezenţei păturii S-j/2t

 a u £oat prezise o se-

ria de stări cu spin mai Înalt 55,56)^ Experimental se gtie că
există un. dublet la circa 2,6 HeV gi un triplet la circa 3,4
1I»V "K Cale două nivele găsite în această lucrare, cu h'x-3456,O
keV, ̂ =7* si respectiv, £^=3418,1 keV, ̂ =6", aparţin, mai mult
ca. sigur,tripletului de la circa 3,4 MeV ; două din nivelele a-
eeotui triplet au energii de 3420 §i 3470 keV, adică valori ex-
trem de apropiate de cele identificate de noi. Al treilea nivel
implicat în dezintegrarea stării izoaere, cu Ex=2645,6 keV §i
1̂ =4"*", aparţine dubletului cunoscut de la circa 2,6 MeV .

Din punct de vedere teoretic, £rne* ' găseşte o stare cu
«f= 6" la ££=3,90 MeV, iar Engelbertink §i Glaudemans 5 5 ) găsesc
o stare cu Jr=6"" la £^=3*80 MeV gi alta cu J*=4" la Ex=2,45 MeV.
Aceste stări ar putea fi nivelele cu Jr=6~ §i 4~ găsite de noi,
mai ales avînd în vedere aproximaţiile în care au fost făcute
calculele pentru energiile de excitaţie.

C o n e l u z i i

In lucrarea de faţa sînt prezentate rezultatele cercetărilor

privind identificarea gi studiul în detaliu a unei noi stări izo-

mere de viaţă scurtă în nucleul de J K.

Starea izomeră a fost excitata prin reacţia ^^Cl(ot,n) K cu

un fascicul pulsat de particule alfa, la energii de bombardament

cuprinse între 12 gi 26 MeV» Informaţiile referitoare la mărimile

care caracterizează o stare izomerâ din punct de vedere al struc-

turii nucleare, au fost obţinute prin măsurători privind : ener-

giile radiaţiilor gama care sînt emise prin dezintegrarea stării

izomere de viaţa scurta; perioadele de înjumătăţii* ale stării

izomere gi stării depopulate prin tranziţia gama de 3418 keV; in-

tensităţile, pe durata impulsului de fascicul gi în pauza dintre
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impulsurile de fascicul, ale radiaţiilor gama izomere, atît pe
ţinte de dor de compoziţie izotopică naturală, cît §i p« tint*
îmbogăţite izotopic; rapoartele secţiunilor de populare a stă-
rilor izomere şi a stării fundamentele din *8K; distribuţiile
unghiulare ale radiaţiilor gama întîrziate; factorul giroaegne*
tic al stării izomere de viaţă scurtă. Rezultatele obţinute s-au
concretizat în următoarele date :

- identificarea unei noi stări izomere în TC cu următorii •
parametri : 1^2=22,1(7) us; JSX=3456,O(8) keV ; J

T=7+;
p=+i,836(14) m.n.; radiaţii gama prin care se dezezcită: 38,2(Ş)
§i 809,8(9) keV, cu rapoartele de ramificare de 81(2)' si respec-
tiv, 19(1) §i o(ţxp(38 keV)=0,47(18).

- nivele de energie populate prin dezintegrare* stării izo-
mere ; (i) £x=3418,3(8) keV, J**=6", T ^ O . S n« ; energiile

radiaţiilor gama care depopulează acest nivel : 772,0(9) gi .
3413,3(9) keV, cu rapoartele de ramificare de 60(2) §i respectiv,
40Cl)i (ii) Ex=2645,6(10) keV, /••".

Analiza, din punct de vedere teoretic, a rezultatelor expe-
rimentale obţinute, a condus la concluzia că nivelul izomer este
o stare (lf_,2) + » confirmîndu-se astfel, ceea ce se aştepta,

că prezenţa păturii f~,~ trebuie sa determine în cazul nucleului
de J K (Z=N=19) existenţa unor nivele cu spini înalţi, eventual
la o energie de excitaţie mai ridicată.

Punerea în evidenţă a unei stări izomere de viaţă scurtă In
3 K, are o deosebită importanţă din punct de vedere al studiilor
de înteracţie hiperfină in care se utilizează nuclee izomere im-
plantate prin reacţii nucleare în diferite materiale.

Avînd o perioadă de înjumătăţiră de 22 pa, acest izomer,
pentru a putea fi excitat şi urmărit în timp, nu impune cerinţe
speciale parametrilor de pulsare ai fasciculului. In dezintegra-
rea stării izomere sînt emise o serie de radiaţii gama de enefeţ
gie şi multipolaritate mari (810 si 3418 keV, ambele avînd L=3).
Energia mare, a radiaţiei de 3418 keV îndeosebi, face sa în spec»
trul energetic linia respectivă să apară în regiunea unde picu-
rile sînt, în general, mai rare (deci este mai bine separată) si
fondurile mai.aici gi mai uşor de evaluate

In cazul unei tranziţii de multipolaritate L=3, de-tipul
celor care apar in cazul studiat aici, pentru o alini we totală
(«12= o(=l) anizotropia distribuţiei unghiulare este de circa
190 *. Cum, Xn mod noeaal, alinierea rezultată in urma unei

•3
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reacţii nucleare nu este maximă, este de aşteptat ca şi valoarea
anizotropiei aâ fie mai mică. Astfel la un grad de aliniere
c<2=0,5 si c< =0,2, valoarea anizotropiei se reduce la 72 %.
Această valoare în cadrul unui experiment în care se măsoară
diferenţial In timp distribuţia unghiulară perturbată a unei ra-
diaţii gama, ar conduce la o valoare a amplitudinii curbei de
modulaţie da fi=0,26, adică o valoare mare care face posibilă
punerea In evidenţă, extrea de uşor, a efectului căutat. In mă-
surătorile efectuate în cadrul acestei lucrări, pentru distri-
buţia unghiulară a radiaţiei gama de 3418 keV s-a obţinut o ani-
sotropie de 71 *» adică o valoare practic identică cu cea ana-
lizată mai sus*

Starea izomexă se excita prin reacţia *^Cl(et,n}, pragul
reacţiei pentru nivelul izomer fiind la o energie a particulelor
alfa de circa 10 UeV. Aceasta înseamnă ca starea se poate excita
"la- energii relativ joase ale particulelor alfa. Ţinta fiind de
^'Cl ave avantajul că, prezenţa acestui izotop în. natură în pro-
porţie de 75,2 % , nu impune utilizarea unor ţinte izotopice.

ttoul din principalele avantaje în utilizarea acestei stări
izomere în studii de interacţie hiperfină, este faptul că ea se
excită, pe dor* Clorul fiind un halogen, are o varietate extrea
de oare de combinaţii chimice stabile, ceea ce face posibilă
studierea proprietăţilor unui mare număr de substanţe. Majorita-
tea acestor substanţe au puncte de evaporare ugor accesibile,
ceea ce permite depunerea lor în straturi subţiri pe diferite
materiale, urmînd ca prin reacţii nucleare, nuoleul izomer să fie
implanta în aceste materiale.

Studiile de interacţie hiperfină permit obţinerea unor in-
formaţii cu privire la proprietăţile corpurilor solide si lichi-
de care nu pot fi obţinute prin metodele clasice sau materialele
respective nu oînt accesibile metodelor clasice. Asemenea infor -
maţii slnt cele cu privire la :

- cîmpurile magnetice interne ;
- gradienţii de cimp electric - valoarea si. orientarea ;
- deplasările Knight ;

- structura reţelei cristaline ;

- dinamica centrilor reţelei ai a defecterlor de iradiere ;

- influenţa impurităţilor asupra reţelei cristaline.

Un prim. test In privinţa posibilităţilor de utilizare a

stării izomere de viaţă scurtă din * Jt în studii de interacţie
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hiperfină, a fost făcut chiar în aceaată lucrare. In acest sens,
a fost măsurată, diferenţial în timp, interacţia magnetică din-
tre nucleul izomer ai un cîmp magnetic extern, prin metoda dis>*
tribuţiei unghiulare perturbate. Drept, ţinta au fost folosite
următoarele combinaţii chimice ale clorului : CCI. (lichid),
NaCl si KC1 ( ambele cu structură de tip cfc) gi CsCl (struc-
tură de tip cvc). Măsurătorile au fo3t făcuta la temperatura ca-
merei (297°K) în cazul primelor trei substanţe si la temperatura1*
de 645°K In cazul ţintei de CaCl» deoarece la temperatura came-
rei această ţintă canduce la un «fact foarte mic. Analiza rezul-
tatelor obţinute (a ae vedea Tabelul 4) a condus la o serie da
observaţii foarte interesanta :

a)-Amplitudine» de modulaţie la momentul t=0, în caşul ţin-
telor de NaCl si KC1, are, în limita erorilor experimental*,
aceeaşi valoare, dar, In acelaşi timp este de circa 3 ori mai
mică eecit în cazul ţintei de 601^. Corn pentru Cd^ amplitudinea
obţinută reprezintă maximul ce ae poate obţine In acest cas, ai
cum, în cazul unei anumite reacţii nucleare alinierea rezultată
pentru starea finală eate aceeaşi indiferent de combinaţia chimi-
că a ţintei, înseamnă că în intervalul 0 - 0,5 pa care nu a fost
investigat în aceste măsurători, In caşul ţintelor de NaCl oi
KC1 au loc nişte procese foarte rapide, care au drept efect e
atenuare a aliniexii.

b) Prezenţa fenomenului de relaxare In cazul ţintelor de HaCl
şi KC1, indică existenţa unor interacţii electromagnetice depen -
dente de timp» Cum aceste ţinte au o structură cubică si deci
simetria reţelei nu permite existenţa unor cîmpuri interne cere
să determine aceste interacţii, înseamnă că, ca urmare a iradi-
erii materialului respectiv, sa produce o perturbare a simetriei
reţelei• Totuşi, identitatea timpilor de relaxare observaţi In
cazul celor două ţinte, este oarecum, surprinzătoare, deoarece
dacă la KC1, nucleul rezultat eate £, adisa identic ca anul din
elementele componente ale combianţiei chimice, situaţia «ste di*.
ferită în cazul NaCl»

c) Surprinde lipsa relaxării la ţinta da CaCl. Ar fi intere»

sânt de văzu", dacă, la NaCl ai KC1, la temperaturi ridicate, fe -

nomenul de relaxare dispară sau nu f Valoarea amplitudinii la

momentul t-0'« la CaCl, mai mare ca la NaCl si KCI, dar mai miei •

ca la CCI., arată că., ai in caşul ţintei de CsCl au loc o acrie»*

de fenomene rapida care a» drept scop atenuarea alinierii, dar

«ii
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cauza lor nu este la fel da puternică ca la NaCl gi KC1.

lintele d* NaGl, KC1 gi CsCl, In stare solidă, sînt cristale
ionica* Despre natura fenomenelor de relaxare în asemenea crista-
le nu se ştia aproape nimic gi din această cauză nu s-au făcut
măsurători pe ele. De aceea studii de interacţie hiperfină, case
să aibă drept scop obţinerea de informaţii cu privire la fenome-
nele de relaxare gi variaţia lor cu temperatura, mal al» în ca-
zul cristalelor ionice, sînt deosebit de interesante gi importan-
te pentru înţelegerea structurii corpurilor solide.

i\.
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