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Abstrakt: Kvoli zložitosti interakcie nukleónov nie sme schopní vyriešiť 
jadro exaktne, preto využívame modely a priblíženia, v ktorých definujeme 
rozne veličiny na jeho popis. Sú to napríklad fotónové silové funkcie, ktoré 
popisujú pravdepodobnosť rozpadu jadra pomocou emisie fotónu, a hus
tota energetických hladín. Meranie deexcitačných dvojkrokových 'Y-kaskád 
vzbudených jadier je jednou z metód, ktorá nám maže poskytnúť doležité 
informácie o ich tvare v oblasti excitačných energií, ktoré sú zatiať iba 
málo známe. Experimentálne dáta sme získali vo výskumnom ústave v Řeži 
z reakcie 103Rh(n,'Y) 104Rh pomocou tepelných neutrónov z reaktora. Spraco
vané experimentálne spektrá z nich porovnávame s nasimulovanými, ktoré 
získame pomocou roznych kombinácií modelov fotónových silových funkcií a 
hustoty energetických hladín a na základe miery podobnosti určujeme vhod
nosť daného modelu. Na simulácie využívame program DICEBOX založený 
na Monte-Carlo algoritme s uplatnením extrémneho štatistického modelu. 
Do úvahy berieme Porter-Thomasove fluktuácie fotónových silových funkcií 
aj neurčitosť v stanovení hustoty hladín v tvare Poissonovho rozdelenia. 

Kťúčové slová: fotónové silové funkcie, rádium, hustota hladín 
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Abstract: Because of high complexity of the nucleon interaction we are 
not able to solve nucleus exactly so we use models and aproximations in 
which we define different parameters and quantities for its description. These 
quantities are, for example, photon strength functions - that describe the 
probability of the nucleus decay via photon emission and density of energy 
levels . The measurement of the deexcitation of excited nuclei through two 
step gamma cascades is one of the approaches that can provide us impor
tant information about these quantities in poorly-known region of excitation 
energy. The experimental data were obtained from the 103Rh(n,1) 104Rh re
action using thermal neutrons from nuclear reactor in research institute at 
Řež. Experimental spectra are compared with the outcome from simulations, 
performed with various combinations of models of photon strength functions 
and level density. We use Monte-Carlo based computer program DICEBOX 
for simulations. This code allows to take into account Porter-Thomas fiuc
tuations of photon strength functions and uncertainty of level density in the 
form of the Poisson distribution. 

Keywords: Photon Strength Function, Rhodium, Level Density 
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Kapitola 1 
, 

U vod 

Systém nukleónov v jadre kv6li jeho zložitosti nie je možné riešiť exaktne. 
Komplexné vzťahy vystihujúce dynamiku nukleónov totiž musia zahfňať 
nielen elektrodynamickú, ale aj silnú a slabú interakciu. Preto sa uchyťujeme 
k zjednodušeniam a modelom, ktoré síce reálne jadrá iba aproximujú, ale 
niektoré z nich sú schopné dodať zaujímavé a použiteťné výsledky. 

V energetických oblastiach, kde sú hladiny v jadre veťmi blízko seba a 
charakterizujeme ich už len hustotou hladín (Level Density- LD), zavádzame 
fotónové silové funkcie (Photon Strength Functions - PSFs), ktoré určujú typ 
a mieru pravdepodobnosti konkrétnych elektromagnetických prechodov me
dzi energetickými stavmi. V tejto práci sa budeme zaoberať PSFs. Existuje 
viacero experimentov na stanovenie tvaru a sily PSFs v nejakej oblasti ener
gií. Napríklad excitačné experimenty nad a pod prahom energie pre emisiu 
neutrónu, nepružný rozptyl elektrónov, protónov alebo a-častíc na jadrách, 
nukleárna rezonančná fiuorescencia a iné. 

My budeme pre štúdium PSFs využívať interakciu elektromagnetického 
žiarenia s jadrom aplikovanú na proces deexcitácie vzbudených jadier emi
tovaním fotónov. Konkrétne to bude reakcia 103Rh(n,1) 104Rh, z ktorej zade
tekujeme fotóny z tzv. dvojkrokových kaskád (two-step gamma cascades -
TSC) a získame experimentálne spektrá. Pomocou počítačovej simulácie 
DICEBOX založenej na Monte-Carlo algoritme s uplatnením extrémneho 
štatistického modelu (ESM) vyprodukujeme simulované spektrá s r6znymi 
modelmi PSFs a LD a budeme ich následne porovnávať s experimentálnymi. 
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Kapitola 2 

Teória 

Podl'a Fermiho zlatého pravidla platí, že pravdepodobnosť prechodu 
z počiatočného stavu a (excitovaného jadra bez fotónu) do stavu (3 (jadra 
s nižšou excitačnou energiou a emitovaným fotónom, ktorý má vlnový vektor 
k a polarizáciu e') je úmerná 

- 1 --: - 2 
Wif ~ l(fJ;k,ěl- -JAla;O)I, 

c 
(2.1) 

kde -~J;f je operátor elektromagnetického pol'a. Multipólovým rozkladom 

A do sférických harmorn'k vo vhodnej báze a s využitím Maxwellových rovníc 
sa vzťah (2.1) modifikuje na dva členy podl'a typu prechodu - elektrický alebo 
magnetický: 

Multipólové operátory B1f zo vzťahu (2.2) majú tvar 

B1'1 (el) = -
1 

kl { k2 f'JJ(kr)YJM (f)+ 
JJ(J + 1) 

+v [Yf(f)! (rJJ(kr))] }, (2.3) 

i31'1 (mag) = 
1 [r x v {jJ(kr)Yf (f) }] , (2.4) 

JJ(J + 1) 
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kde )J(kr) sú sférické Besselove funkcie, Yr(r) sú sférické harmoniky, M 
projekcia tretej komponenty impulzmomentu, J impulzmoment, r polomer. 
Pre el.-mag. prechody v jadre platia výberové pravidlá pre parity 7r a spiny 
Ja počiatočných, J/3 finálnych stavov a impulzmoment (multipolaritu) fotónu 
J, ktorý tento prechod sprostredkuje: 

• Magnetický multipól 

J~ J~ + J~ /\ "'"a"'"(J = (-1) 1+1 /3 = Dl. li li (2.5) 

• Elektrický multipól 

(2.6) 

Parciálna šírka ry-rozpadu r~~gl z iniciálneho stavu so spinom Ja do fi
nálneho stavu so spinom J13 pomocou emisie fotónu typu X (elektrický alebo 
magnetický) , multipolaritou (impulzmomentom) Jas energiou E'Y = Ea -
E13 je potom daná výrazom 

(XJ) 87r J + 1 'Y ( ) (E )
2J+l 

rOl.'Y/3 = J[(2J + 1)!!]2 ne B(XJ) L (2.7) 

kde B(X J) l je redukovaná pravdepodobnosť prechodu pre deexcitáciu 
jadra v tvare 

B(XJ) l= ~1: ~ B(XJ) i= 2J/3l+ 1 l(fJJ13llT1llaJa)l
2 

(2.8) 

Redukovaný maticový element ((3Jf3111JMI laJa) spočítame s využitím Wiegner
Eckartovho teorému, pomocou (2.3), (2.4) a nasledujúcich vzťahov: 

(f31]B1f ( el) la) 

(f31]B1f (mag) la) 

i C J M 
- J + 1 (2J + l)!!k (f311J (el)la) 

J ~ 1 (2J: l)!!k1((311JM(mag)la) 

(2.9) 

(2.10) 

Po vystredovaní výsledku cez možné projekcie spinu fotónu (-1 a +1) dos
taneme redukovaný maticový element ((3JfJllT1llaJa)· 

V jednočasticovom priblížení vychádzame z predpokladu, že priemerná 
redukovaná pravdepodobnosť prechodu B~~L) je v úzkom energetickom in
tervale okolo Ea nepriamo úmerná hustote hladín (LD) počiatočného stavu 
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p(E°', J°', 7r°') (a teda konštantná v intervale danej šírky). Potom možeme 
pre priemernú parciálnu šírku písať 

f (XJ)(E )E2J+l 
r-(xJ)(E J E ) - 7 7 

°'' °''7r°'---+ f3 - (E J ) , 
p °'' °''7!"°' 

(2.11) 

kde J(XJ) je fotónová silová funkcia (PSF), ktorá má v jednočasticovom 
priblížení konštantnú hodnotu. S využitím princípu detailnej rovnováhy ma
žeme napísať vzťah medzi parciálnou radiačnou šírkou r~~~) a účinným 
prierezom fotoabsopcie O"~~~) 

(XJ) E~ 2J13 + 1 (XJ) 
r 0</37 = ( 7r ne )2 2J °' + 1 (J" {370< 

(2.12) 

Uvážme závislosť f'~~~) a ff[J7 °' (priemerného účinného prierezu) na energiách, 
spinoch, paritách oboch stavov a na ďalších vnútorných kvantových číslach 
()f3 finálneho stavu a zosumujme ff137a. cez všetky dostupné Jm 1ra., potom: 

r-(XJ)(E J E J () ) (E J ) a.(37 <Y.' °') 7r °' --t (3' (3' 7r (3' (3 p °') °') 7r <Y. = 

E~ ff f37a. ( Ef3, Jf3, 7r f3, O 13 ---+ E°') 
(7rnc)2 2J + 1 

(2.13) 

S využitím vzťahu (2.11) dostaneme 

f(XJ)(E ) = _l_ďf37a. (E13, 113, 1rf3, ()f3---+ Ea.) 
7 (7rnc)2 (2J + l)E~2J-1) (2.14) 

Vo vzťahu (2.14) je priemerný účinný prierez fotoabsorbcie nezávislý na spi
noch a ďalších paramentroch počiatočného stavu, okrem E7 = E°' - E13 , čo 
vyjadruje tzv. Brinkovu hypotézu [1]. Znamená to, že tvar PSF je rovnaký 
bez ohl'adu na energiu počiatočnej hladiny E0 , E 1 , ... , En (viď znázornenie 
2.1) a jej vel'kosť f(E7 ) záleží iba na konkrétnej energii (de)excitujúceho 
fotónu E'Y' Je otázkou, či táto hypotéza platí. V iných modeloch sa pred
pokladá určité narušenie. 

Numerický vzťah medzi PSF a redukovanou pravdepodobnosťou pre
chodu (v tomto prípade deexcitácia do základného stavu) v energetickom 
intervale ~ vidíme z nasledujúcich rovníc [7]: 
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- f(E,) 

Obr. 2.1: Znázornenie Brinkovej hypotézy pre prípad fotoexcitácie 
zo základnej aj vzbudených hladín. 

~ L B(El) l [e2fm2
] 

6. 

~ L B(E2) l [e
2
fm

4
] 

6. 

~ L B(Ml) l [µ~] 
6. 

(2.15) 

Je evidentné, že so stúpajúcou multipolaritou pravdepodobnosti prechodu 
klesajú. K vadrupólové prechody sú typicky o niekol'ko rádov slabšie než 
dipólové a pri rozpadoch nehrajú výraznejšiu rolu, preto sa v ďalšom obme
dzíme len na podrobnejší popis PSFs pre multipolarity El, E2 a Ml. 

Vo vzťahu (2.11) pracujeme s priemernou parciálnou šírkou -y-rozpadu, 
skutočné hodnoty však pravdepodobne veťmi silno fiuktuujú. Predpokladá 
sa, že tieto fiuktuácie sú v tvare Porter-Thomasovho (P-T) rozdelenia (rozde
lenie x2 s jedným stupňom voťnosti)[8]: 

1 
P(x)dx = --e-xl2 dx 

V2irX 
(2 .16) 
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kde X = r a.')'{3 /f a.')'{3. 

Experimentálne sa dajú získať údaje o totálnej radiačnej šírke r a.')' ne
utrónového záchytového stavu a: 

(2.17) 

kde sú P-T fiuktuácie potlačené vď aka sumovaniu cez vel'ký počet parciálnych 
šírok. 

Cieťom tejto práce je štúdium dvojkrokových kaskád. S využitím vzťahov 
(2.11) a (2.17) mažeme vyjadriť intezitu dvojkrokovej kaskády J'Y'Y spájajúcu 
iniciálny stav a s finálnym stavom (3 cez medzistav m pomocou prechodov 
s energiami E'Y1 a E'Y2 

I = r n')'m r m')'f3 = const x E 3 E 3 J(E3 )f(E3 ) ')'')' r r 'Yl ')'2 ')'1 ')'2 • 
Q')' ffi')' 

(2.18) 

2.1 Fotónová silová funkcia El 

Fotoabsorpčný účinný prierez nad separačnou energiou neutrónu vykazuje 
existenciu vel'kej dipólovej elektrickej rezonancie (giant dipole electric reso
nance - GDER). Túto štruktúru rozoznáme u všetkých prvkov. Poloha píku 
GDER je len slabo závislá na nukleónovom čísle atómu (pre sférické jadrá 
je dobre vyjadrená Ea = 31.2A-1/ 3 + 20.6A-1/ 6 MeV) a leží v rozmedzí 12-
20 MeV. Vzhťadom na jej vel'kosť zahiňa takmer celú silu PSF El a v oblasti 
maxima rezonancie platí l::::xJ O"~~J) ~ 17~!1). Makroskopicky sa GDER vys
vetl'uje ako kolektívna vibrácia neutrónovej a protónovej „tekutiny" s opač
nou fázou (viď znázornenie na obrázku 2.2). Hodnoty účinného prierezu 
v oblasti maxima GDER sú dobre experimentálne zmerané a poskytujú 
důležité informácie pre stanovenie konštánt v modeloch PSFs. 

Najčastejším modelom používaným pre PSF El je Brink-Axel model (BA), 
podl'a ktorého má PSF „lorentzovský" tvar: 

(E1J _ 1 E'Yr a 
ÍBA (E'Y)-3(7rnc)2c~(E~-Eb)2+E~r~' (2.19) 

kde Ea a r a udávajú polohu maxima a pološírku GDER a C~ je norma
lizačná konštanta, ktorú mažeme určiť viacerými sposobmi. Pre nás bude 
určená vzť ahom 
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~--..... 

~ ur l ) l) l I 

\~iJ ) 
E·t - GDR M·t - SCISSORS 

~ ffl~ UJ I C~ 
M1 - SPIN-FLIP E2 

Obr. 2.2: Makroskopické znázornenie PSF El, Ml a E2 (prevzaté z [7]) . 

(2.20) 

kde ac je účinný prierez v maxime rezonancie v jednotkách mb. Parametre 
modelu (Ec, f c, ac) získame fitom experimentálnych dát v oblasti maxima 
rezonancie. Pre takmer všetky jadrá sa popis PSF El pomocou vzťahov 
(2.19) a (2.20) javí ako vefmi dobrý pre všetky energie nad vazbovými ener
giami neutrónov (tj. nad asi 7 MeV). V niektorých jadrách (čo je aj prípad 
104 Rh) sa však zdá, že v oblasti energií, ktoré sú menšie ako je poloha 
maxima GDER, model nie je v súhlase s experimentálnymi dátami. Ex
perimentálne hodnoty odpovedajú menšej hodnote PSF ako je predpoveď 
modelu (viď obrázok 2.3). Okrem f~1 ) existujú aj ďalšie modely, ktoré 
modifikujú tvar J(El) v nízkoležiacich energetických oblastiach. Významnou 
odlišnosťou oproti BA je to, že vykazujú závislosť PSF aj na energii počia
točného stavu Ex , tj. porušenie Brinkovej hypotézy. 

Semi-mikroskopický model pre sférické jadrá vychádzajúci z vrstvového 
priblíženia jadra a využívajúci výsledky z teórie Fermiho tekutiny navrhli 
Kadmenskij, Markushev a Furman (KMF) [9]: 

(El) 1 Ecfc(E,,T1) 
ÍI<MF(E,,T1) = 3(nhc)2FKfcac (E~ - E~.) 2 ' (2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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Hodnota parametru FK = 0.7 [9], a je parameter hustoty hladín (viď pod
kapitolu 2.4) , a /"'>;.je korekcia párovania [10]. Pre energie E1 = Ec tento 
model diverguje (viď obrázok 2.3), preto ho možerne použiť iba ako nízko
energetickú aproximáciu pre E, « Ea. 

+ 

Rh 

. 
. 

' 
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Experiment: 
103Rh(y,x) 

• 103Rh(n,y) 104Rh 

Predikcia: 
-- BA ··-··--·· GLO 

KMF -· -· - BA-KMF 
(EG=16.16; rG=7.26; crG=191) 

15 

E (MeV) 
y 

20 

Obr. 2.3: Porovnanie experimentálnych hodnot GDER pre jadro Rh s mo-
l . f (EI) f (EI) f (EI) f(El) ' ' G [ l de m1 BA , KMF• GLO' BA-KMF· V zatvorke su parametre DER 13: 

poloha maxima a pološírka v MeV a účinný prierez v maxime rezonancie 
v mb. Zdroj experimentálnych dát: [13]. 

Oproti KMF, model v tvare zovšeobecneného Lorentziánu (generalized 
Lorentzian - GLO) [11] popisuje širší energetický interval: 

(E1) 1 [ E,rc(rc,TJ) 
ÍGLo(E,, TJ) = 3(7rňc)2 acf c (E~ - Eb)2 + E~rb(rc, TJ) + 

47f2T]rc] 
+Fx E5 

G 
(2.24) 

Je to čisto empirický model navrhnutý tak, aby približne popisoval foto
jadrové dáta nad neutrónovým prahom a s KMF limitou pre malé ET 
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Rh 
' . ,, ,, 

./' Experiment: 
./ „ 103Rh( ) ·' y,X , . 

. / • 103Rh(n,y) 104Rh 
.f Predikcia: 

.. ~/ -- BA ------···· GLO 
„ ~/ · KMF ··-··--· BA-KMF 

... ,' .··, .· ' .·· / + „.·· „, .„ / „ ' „ ' 
10 

(EG1=14.72; r G1=4.6Q; <JG1=91) 

(EG2=17.12; rG2=5.85; crG2=134) 

15 20 

E (MeV) 
y 

Obr. 2.4: Porovnanie experimentálnych hodnot GDER pre jadro Rh s mo-
. (El) (El) (El) (El) , , 

delm1 f BA2 , f KMF2, ÍaLo2 , f BA-KMF2. Paremetre GDER v zatvorke su 
výsledkom fitu. Zdroj experimentálnych dát: [13]. 
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V práci [7] bol navrhnutý model 1~12KMF• ktorý spája modely BA a 
KMF iným sposobom než GLO. Do určitej hraničnej excitačnej energie 
E . 1 (El ) - 1 (El) d . E . 1 (El) - 1 (El) . 

KMF· BA-KMF - KMF• na energ1ou BA· BA-KMF - BA , a v mter-
vale EKMF < E-y < EBA je linerárnou kombináciou oboch modelov. 

Porovnanie popísaných modelov v nízkoenergetickej oblasti je na obrázku 
2.5. 

Pre axiálne deformované jadrá sa GDER rozštiepi na dve rezonančné 
štruktúry. Pretože šírka GDER fa získaná z fitu experimentálnych dát je 
pre 103Rh podstatne vačšia než fa sférických jadier (fa ~ 4 - 5 MeV) a 
navyše v oblasti jadier A= 100-110 nie sú jadrá úplne sférické, je oprávnené 
sa domnievať, že v týchto jadrách k rozštiepeniu GDER dochádza. Toto 
rozštiepenie ale nie je natol'ko vel'ké, aby sa prejavilo ako „dvojpíková" 
štruktúra vo fotoabsorpčnom účinnom priereze. Pokúsili sme sa preto fitovať 
oblasť v okolí GDER pomocou dvoch Lorentziánov a popisujeme ich dvomi 
sadami parametrov Ea1, f Gl, CTa1 a Ea2, f a2, CTa2. Výsledky fitu sú v tabul'ke 
2.4 a na obrázku 2.4. Modely s použitím týchto parametrov budeme ozna-
v t' d d t v , • d 2" 1 (El) l(El) f(El) l(El) cova o a ocnym m exom „ : BA2 , KMF2 JaL02• BA-KMF2 · 

2.2 Fotónová silová funkcia Ml 

Experimentami s nepružným rozptylom nabitých častíc, fotónov, alebo 
emisiou ')'-kvánt po záchyte tepelných neutrónov boli získané informácie 
o PSF Ml [16]. Opať rozoznáme rezonančné štruktúry, ktoré predstavujú 
kolektívnu excitáciu nukleónov. Makroskopické znázornenie viď na obrázku 
2.2. 

Model spin-fiip (SF): l~1ff. 1l sa uvažuje vačšinou v tvare (2.19) s parame
trami [24] (viď graf 2.5): 

EsF =8.72 MeV, f sF =3.0 MeV, CTsF 

Experimentálne dáta z (n,')') reakcií ukazujú, že vel'kosť PSF Ml pre jadrá 
s A 2'. 100 spÍňa v bblasti E-y = 7 MeV pomer l(El) / l(Ml) ~ 7 [16], 
preto hodnotu parametra CTa nastavujeme podťa tohoto pomeru. Vzhl'adom 
na polohu tejto rezonancie, v nízkoenergetickej oblasti, ktorá nás zaujíma, 
má 1~1ff.l) minimálny príspevok. 

Pre deformované jadrá sa pozoruje ďalšia rezonancia, ktorá sa nazýva 
nožnicová rezonancia (scissors mode model - SC): l~~l). Tvar tejto rezo
nancie sa viičšinou opiiť popisuje Lorentziánom. Jej poloha je veťmi pravde
podobne blízka Esc ~3.0 MeV [17], šírka a vel'kosť sú predmetom štúdia 
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Obr. 2.5: Porovnanie modelov PSF El a Ml v nízkoenergetickej oblasti. 
. (El) (El) p(El) j(El) (Ml) · · , . 

Knvky modelov f BA , f KMF> JGLO> BA-K MF> fsF vyJadruJu silu PSF 
pri prechode z danej excitačnej energie E"I na základnú hladinu. Krivka 

pre model J/;~g. vyjadruje silu pri prechode z excitačnej energie 7 MeV 
pomocou fotónu s energiou ET Zdroj experimentálnych dát: [13]. Parameter 
O'G má pre znázornenú PSF Ml hodnotu 1 mb. 
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(viď napr. [25]). Pre dobre deformované jadrá sa predpokladá I'sc = 0.5 -
1.0 MeV a CYsc = 0.5 - 1.0 mb. Jadro 104Rh je iba málo deformované, 
takže táto rezonancia zrejme nebude hrať pri jeho rozpade doležitú rolu. 
Oprávnenosť tohoto predpokladu bude vidieť z experimentálnych dát. 

Ak sa v Ml nevyskytuje SC, často sa pre PSF Ml používa jednoduchý 
jednočasticový (single particle - SP) model f~1j, 1 l, kde PSF Ml aproximujeme 
konštantnou hodnotou, ktorá spÍňa predtým diskutovaný pomer f (El) / J(Ml). 

Pre susedné jadro 108 Ag boli v [6] navrhnuté ďalšie modely pre PSF Ml, 
ktoré toto jadro popisovali lepšie ako už spomínané modely. Model JiMl) 

definujeme nasledovne: 

(Ml)E·KE - Kfsp 
{ 

(Ml ) 

Í1 ( 'Y' , thr) - f~1j,l) = 4 X l0-9Me y-3 
pre E < Ethr (Me V) 

pre E > Ethr (Me V) 
(2.25) 

kde Ethr = 3 MeV a K= 5. Druhý model - JJMl) má tvar 

f 
(Ml) - SP E pre > e {f(M l )Bn E 1 M V 
2 - Ml -f~p ) = 4 x 10-9MeV 3 pre E < 1 MeV 

(2.26) 

kde Bn je vazbová energia neutrónu (v našom prípade na jadre 103Rh Bn = 
6999.75 ke V). Posledný model JJM

1)(E3, f3, CT3, Ethr) získame pridaním Lo
rentziánu (s parametrami E3 = 2 MeV, f 3 = 1 MeV, CY3 = 5 mb) k f~1j,1l = 
4 x 10-9Mev-3 pre prechody z hladín s excitačnou energiou Ethr < 3 MeV. 

2.3 Fotónová silová funkcia E2 

Informácie o PSF pre E2 boli získané hlavne z merania pružného rozptylu 
nabitých častíc [14, 15]. Analogicky s PSF pre El sa ukazuje, že v PSF 
pre E2 dominuje rezonančná štruktúra, ktorú mažeme interpretovať ako 
vel'kú kvadrupólovú elektrickú rezonanciu (giant quadrupole electric reso
nance - GQER) v tvare (2.19) a model fb~2kR, ktorý ju popisuje, charakter
izovať parametrami [27]: 

EQ =13.4 MeV, rQ =4.86 MeV, CYQ =2.4 mb. 

Makroskopicky sa PSF E2 prirovnáva k oscilácii neutrónov proti protónom 
(viď obrázok 2.2). 
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Ďalším často používaným modelom je jednočasticový model: f ~~2), kde 
PSF E2 nadobúda konštantnú hodnotu. Už zo vzťahov (2.15) vieme, že 
PSF E2 je výrazne slabšia ako PSFs pre dipólové prechody a tento typ 
prechodu má preto minoritný príspevok pri deexcitácii vzbudeného jadra. 
Oprávnenosť tohoto predpokladu bude ukázaná v časti zaoberajúcej sa ana
lýzou experimentálnych dát. 

2.4 Hustota energetických hladín v jadre 

Doteraz sme sa venovali iba vyjadreniu PSF, ale na popísanie rozpadu 
jadier ( určenie účinného prierezu alebo ekvivalentne rozpadovej šírky) potre
bujeme podfa vzťahu (2.11) vedieť aj hustotu hladín (Level Density - LD) 
v jadre. 

LD v tvare jednoduchej exponenciálnej funkcie navrhli Gilbert a Cameron 
[19]. Model sa nazýva Constant Temperature Formula (CTF): 

f(J) (E -Eo) 
PcrF(E, J) = Texp T (2.27) 

kde f(J) je spinový distribučný faktor a T je konštanta, ktorá má význam 
teploty. Ak má projekcia spinu M gaussovskú distribúciu, potom f(J) bude 
[19] 

( J2) ( (J + 1)2 ) f(J) = exp - 2o2 - exp - 2e72 ~ 
c c 

~ 2J + 1 exp (- (J + 1/2)2) (2.28) 
2e7~ 2e7~ 

kde e7c je spinový cut-off parameter [20] 

C7c = (0.98 ± 0.23)A(o.29±0.06) (2.29) 

Vychádzajúc zo štatistickej fyziky odvotil pre LD Bethe [21] vzťah pre plyn 
neinteragujúcich fermiónov: 

(E) = exp(2vaE) 
p 4vf3E 

(2.30) 
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kde a je parameter hustoty hladín. Modifikáciou tohoto vzťahu pre dva typy 
fermiónov majúcich tendenciu vytvárať páry, čo sposobí energetický posun 
~'vznikal model BSFG (Back-Shifted Fermi Gas). Vačšinou sa berie v tvare 
[18]: 

(2.31) 

Spinový cut-off parameter ac má v tomto modeli viacero možných vyjadrení. 
My budeme používať dve z nich, ktoré boli navrhnuté v [19] a v [22] a 
príslušné modely budeme označovať BSFG 1 a BSFG2 : 

a~1 = 0.0888./a(E - li)A2l3 (2.32) 

2 _ A513 l+.jl+4a(E-~) ac2 - 0.0146 
2a 

(2.33) 

Parametre a, li, T, E0 sa v modeloch LD určujú fitovaním na experi
menálne dáta. Experimentálne informácie o hustote hladín máme v oblasti 
nízkych energií a v oblasti nad energiou záchytu neutrónu. Tieto dáta fitu
jeme hladkou závislosťou podťa (2.27) alebo (2 .31), čím získame hodnoty ich 
pametrov. Použité hodnoty všetkých parametrov viď v tabul'ke 2.4. 

Oproti CTF predpovedá BSFG vyšší počet hladín v takmer celej oblasti 
energií pod Bn (viď obrázok 2.6). U oboch modelov predpokladáme, že sa 
závislosť na parite hladín neprejavuje. 
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Obr. 2.6: Tvar závislosti LD na excitačnej energii pre rozsah spinov O až 10 
[13]. 
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Model J Parameter J Hodnota J Jednotky J Zdroj 
a 13.39 Mev-i. [23] 

BSFGl !:!,. -1.29 MeV [20] 
a 13.33 Mev-1 

BSFG2 !:!,. -1.75 MeV [23] 
Eo -3.38 MeV 

CTF T 0.81 MeV [23] 

Ec 16.16 MeV 
/fl) rc 7.26 MeV [13] 

IJG 191 mb 
EGl 14.72 MeV 
rc1 4.60 MeV 

j(El) 
X2 1Jc1 91 mb fit 

Ec2 17.12 MeV 
rc2 5.85 MeV 
1Jc2 134 mb 

j(El) FK 0.7 - [9] 
EKMF 4 MeV 

(El) 
f BA- I<MF EBA 8 MeV [7] 

EQ 13.4 MeV 
/E2) 

GQER rQ 4.86 MeV [13] 
IJQ 2.4 mb 

!(/$~) 
SP - 1 X 10-lO Mev-5 

EsF 8.72 MeV 
fMl) 

SF rsF 3.0 MeV [24] 
Esc 3.0 MeV 

j(Ml) 
se rsc 0.6 MeV [17] 

1Jsc 0.9 mb 

Tabul'ka 2.1: Prehťad používaných parametrov v modeloch PSFs a LD. Hod
noty platia v prípade, ak nie je uvádzané inak. 
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Kapitola 3 

DICEBOX 

Na simulovanie TSC spektier pochádzajúcich z deexcitácie jadra Rh a iných 
pozorovateťných veličín používame program DICEBOX. Simulácie sú založe
né na predpoklade platnosti tzv. extrémneho štatistického modelu (ESM) a 
ďalších zjednodušeniach (podrobnejšie viď v [7]). Hlavné predpoklady ESM 
sú nasledovné: 

• Až do energie Ecut sú experimentálne známe energie, spiny, parity a 
rozpadové intenzity hladín. My uvažujeme Ecut ~ 690 keV. 

• Hladiny v jadre nad Ecut sú produktom diskretizácie známeho vzťahu 
pre LD. 

• Parciálne radiačné šírky finálnych hladín sú štatisticky nezávislé. 

• Pre parciálnu radiačnú šírku prechodu medzi stavmi ex ~ (3, kde je 
možné viacero typov prechodov, platí: 

r ~ 2 (E E )2J+l f(XJ)(Eex - EfJ) 
ex-y(J = L...,; Y ex(JX J ex - (3 (E J 7r ) · 

XJ p ex, °" ex 
(3.1) 

kde YexfJXJ sú náhodné hodnoty z Gaussovho rozdelenia so strednou 
hodnotou v nule a rozptylom rovným 1. 

S využitím predošlých predpokladov simulujeme deexcitáciu vzbudeného 
jadra pomocou elektromagnetických kaskád pomocou nasledujúceho algo
ritmu [26]: 

22 



1. Disktretizáciou p(E, J, 7r) vygenerujeme E°" ]°" 'lfa všetkých hladín a 
s energiou Ea > Ecut· Množstvo hladín v nejakom energetickom inter
vale fluktuuje okolo strednej hodnoty podťa Poissonovho rozdelenia: 

P ( 8) = exp ( - 8) (3.2) 

preto týmto získame iba jednu konkrétnu sadu hladín. 

2. Pretože parciálne radiačné šírky vykazujú Porter-Thomasove fluktuá
cie, mažeme z nich vždy vytvoriť vel'ké množstvo roznych sád. Preto 
každej hladine a náhodne pripíšeme prekurzor (a· Prekurzor slúži 
ako počiatočná hodnota náhodného generátora sady parciálnych ra
diačných šírok pre všetky možné dvojice { aa

1

} s fixnou hladinou a, 
ktorá je unikátnym výstupom pre daný prekurzor. Prekurzor nám teda 
zaručuje vždy tú istú sadu r acya' pri generovaní. Jedna sada r acya' spolu 
s jednou sadou diskretizácie p(E, J, n) tvoria jednu realizáciu jadrn. 

3. Nagenerujeme parciálne radiačné šírky r accya' pre záchytovú hladinu 
neutrónu O'.c s prekurzorom Cac a spočítame totálnu radiačnú šírku 
r accy = La' r accya'. Pomocou r accya' a r ac'Y potom získame vetviace 
intezity Iaca' = r accya' ;r accy tak, aby súčasne La' Iaca' = 1. 

4. Ďalší generátor náhodných čísel vygeneruje číslo 8 1 , ktoré určí, na akú 
hladinu a 1 sa záchytová hladina O'.c rozpadne. Pritom je splnená pod
mienka 

al -1 a1 

L Jaca' :S 81 < L Jaca' (3.3) 
a'=l a 1

=1 

5. Ak Ea1 > Ecut, sú vygenerované r aicya' (podťa (au ktorý je na tej
to hladine) a spočítané Ia

1
a'. Ak Ea1 < Ecut, vetviace intenzity sú 

brané z experimentálnych dát. Potom je vygenerované náhodné číslo 
8 2 , ktoré určí, na akú hladinu a 2 sa hladina a 1 rozpadne - analogicky 
s bodom 4. 

6. Tento proces pokračuje až do dosiahnutia základnej hladiny (znázorne
nie viď na obrázku 3.1). Získame tak údaje Eap lap 'lfa; zúčastnených 
hladín a multipolarity J a typy X prechodov medzi nimi, ale aj ď alšiu 
pozorovatefnú veličinu - totálnu radiačnÚ ŠÍrku záchytového stavu r acT 
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7. Procedúra v bodoch 4-6 je kvóli dosiahnutiu prijateťnej štatistickej 
presnoti opakovaná 5 x 104 až 2 x 105 krát v rámci jednej realizácie 
jadra. 

8. Pretože pre danú kombináciu modelov PSFs & LD existuje nekonečné 
množstvo róznych realizácií jadra a my nevieme, ktorá je správna, 
je potrebné postup popísaný v bodoch 1-7 opakovať viackrát. S jed
nou kombináciou modelov PSFs & LD simulujeme 50 realizácií jadra. 
Ukazuje sa, že zvyšovanie počtu realizácií nad túto hodnotu už nevedie 
k výraznému spresňovaniu výsledkov. 

Vďaka róznym realizáciám jadra sme schopní získať informácie o fluk
tuačných vlastnostiach róznych pozorovateťných veličín, čo je hlavnou vý
hodou DICEBOXu. V ďalšom nás budú konkrétne zaujímať intenzity TSC 
spektra, r O'.c'Y a populácie nízkoležiacich hladín. 
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Obr. 3.1: Znázornenie procedúry simulovania elektromagnetického rozpadu 
vzbudeného jadra (prevzaté z [7]). 
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Kapitola 4 

Spracovanie experimentálnych 
dát a výsledky 

4.1 Popis experimentu 

Experimentálne dáta z TSC, ktoré ďalej spracúvame, získame z reakcie 
103Rh(n,1) 104Rh. Neutróny z výskumného reaktoru LWR-15 v Řeži sú ve
dené 6 m dlhým, zakriveným zrkadlovým vodičom, vďaka čomu dosiahne
me výstup zvazku tepelných neutrónov s energiou Ethermal ~ 0.02 eV, 
s rozmermi 2 x 20 mm2 a s tokom 3 x 106 neutrónov.cm-2 .s-1 . Ako terčík 
slúži prášok oxidu 103Rh v tenkom polyetylénovom obale s váhou 1.8 g. 
Deexcitačné fotóny sa detekujú koincidenčne v dvoch polovodičových detek
toroch, Ge(Li) a HPGe, umiestnených vo vzájomnom uhle 180° (viď obrázok 
4.1), s účinnosťou 20-30 %. Energetické rozlíšenie píku plného pohltenia je 
u oboch detektorov približne 2 keV na energii 1 MeV a 6 keV na 5 MeV. 
Tenké olovené vrstvy medzi detektormi slúžia na zabránenie prenikaniu 
fotónov z jedného detektora do druhého. Može totiž nastať prípad, keď sa 
v jednom detektore fotón comptnovým rozptylom odrazí pod uhlom okolo 
180° (bude mať nezávisle na jeho povodnej energii energiu ~ 240 keV) a 
dostane sa do druhého detektora. Energetická suma z detektorov bude síce 
správna, ale s nesprávnym rozdelením vzhl'adom na povodné energie TSC. 
Vrstva olova takéto fotóny absorbuje. Meranie trvalo približne 28 dní. Koin
cidečná doba detektorov je asi 700 ns. 

Keďže základný stav 103Rh je J1' = 1;2-, po záchyte tepelného neutrónu 
(J7' = 1/2+) je možné vyprodukovať 104Rh v záchytovom stave s J1' = o
alebo J1' = 1-. Podl'a dostupných dát by takmer 100% prechodov mala ísť 
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cez stavy J1í = 1 - . 

Dete~icr 

Zviizok 
neutro'no' 

Obr. 4.1: Schéma usporiadania zariadenia na meranie TSC 

, 
4.2 Učinnostná kalibrácia detektora 

Pre spracovanie experimentu nás zaujímajú dva typy účinnosti detektorov: 
účinnosť totálna a píková. Totálna účinnosť vyjadruje pomer zadetekovaných 
fotónov (ich počet, bez ohl'adu na ich energiu zanechanú v detektore) k vy
žiarenfm. Píková účinnosť zohťadňuje aj správnu detekovanú energiu, čiže 
pomer fotónov v píku plného pohltenia s danou energiou k vyžiareným 
fotónom s touto energiou. 

Na stanovenie totálnej účinnosti detektorov používame žiariče 137Cs (mo
noenergetické žiarenie s energiou 662 keV) a 6°Co (1173 + 1332 keV). Zich 
merania získame dva experimentálne body. Pomocou približných počítačo
vých simulácií mažeme nagenerovať ďalšie body a preložiť nimi fitovanú 
účinnostnú krivku. Za predpokladu, že simulované body a závislosť ' sú správ
ne a rozdiel oproti zmeraným bodom je sposobený len trocha odlišnou ge
ometriou experimentu v simulácii a v skutočnosti, prenásobením fitovanej 
nasimulovanej závislosti vhodným faktorom ( vo význame konštantného po
sununia na osi účinnosti) dostaneme „správnu" krivku totálnej účinnosti de
tektora (vid' obrázky 4.2). Totálnu účinnosť využívame iba na určenie efektu 
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Obr. 4.2: Totálna účinnosť detektorov 

vetovania: pretože u TSC do nízko ležiacich finálnych hladín je emitovanie 
dvoch fotónov nasledované vyžiarením ďalšieho - deexcitujúceho túto finálnu 
hladinu, a ak je tento fotón detekovaný (pravdepodobnosť toho určuje to
tálna účinnosť detektora), sp6sobí energetický posun v umiestnení TSC 
signálu v sumačnom spektre. To sa prejaví zmenšením pozorovanej intenzi
ty odpovedajúcej TSC prechodom na danú finálnu hladinu. Efekt vetovania 
je v spektrách maximálne na úrovni 103, takže prípadné malé nepresnosti 
v určení „správnej" krivky totálnej účinnosti nám aj tak vnášajú len veťmi 
malé chyby. 

Píkovú účinnosť určíme zmeraním píkov zo spektra získaného v reakcii 
35Cl(n, 1')36Cl. Kalibračné krivky píkovej účinnosti sú na obrázku 4.3. Túto 
účinnosť potrebujeme vedieť, aby sme mohli spektrá získané pomocou prog
ramu DICEBOX porovnať s experimentálnymi dátami. 

4.3 Experimentálne spektrá 

Výsledkom spracovania impulzov z merania je sumačné TSC spektrum, 
t.j. energetické spektrum sumy koincidenčných impulzov z oboch detek
torov. Okrem pozadia (prevažne z comptnovho kontinua) v ňom rozoznáme 
aj jednotlivé píky. V prípade, že dvojkroková deexcitačná kaskáda 104Rh 
končí (v dostatočnom relatívnom zastúpení) na konkrétnej dobre separovanej 
finálnej hladine s energiou Ef v oblasti najnižších excitácií, na energii EL; = 
Bn - Ef uvidíme v spektre pík. Vazbová energia neutrónu na jadre 103Rh 
je Bn= 6999.75 keV. Časť sumačného spektra odpovedajúca dvojkrokovým 
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Obr. 4.3: Píková účinnosť detektorov 

kaskádam do najnižších excitačných stavov je v grafe 4.4. Uvádzané možné 
spiny, parity [3] a energia finálnych TSC hladín, ktoré prislúchajú vyzna
čeným píkom, sú v tabulke 4.1. Pík s číslom 9 je únikový pík sposobený 
konverziou fotónu z rozpadu 104Rh v jednom detektore na elektrón-pozitró
nový pár, následnou anihiláciou pozitrónu na dva fotóny s energiou 511 keV 
a detekciou iba jedného z nich. Energia tohoto píku je EsEP = B n -511 ke V. 

z udalostí , ktoré sú v príslušnom sumačnom píku, mažeme získať spek
trum energií detekovaných v jednom z detektorov (v druhom je jeho doplnok 
do Er-,). Aby sme získali pulzy, ktoré prináležia iba pulzom v sumačnom 
píku, musíme zo sumačného spektra odseparovať pozadie. Na elimináciu 
pozadia označíme u každého zo sledovaných píkov zo sumačného energe
tického spektra a u koincidenčného časového píku hranice troch intervalov 
(interval pozadia pred píkom, interval píku, interval pozadia za píkom), a 
v rovine (energetická suma) x (časová koincidencia impulzov) získame 9 
pravouhlých oblastí, viď znázornenie na obr. 4.5. Za predpokladu, že pozadie 
v energetickej aj časovej škále je lineárne, vhodnou lineárnou kombináciou 
týchto oblastí získame príspevok daného píku bez pozadia [2] . Nezávislosť 
výslednej plochy píku bez pozadia na „presnom" vymedzení intervalov poza
dia sme overovali viacnásobným vykonaním tejto procedúry a porovnaním 
výsledkov. V rámci chýb boli získané intenzity zhodné. 

Energetické spektrum dvojkrokovej gamma kaskády so sumou energií 
Er-, = Bn -Ef pre finálnu hladinu s energiou E f v jednom detektore nazveme 
inštrumentálne TSC spektrum (je samozrejme bez pozadia). Príklad takého 
spektra so zvačšenou stredovou časťou je na obrázku 4.6. Je pre finálnu hladi
nu s energiou O ke V. Spektrum je symetrické okolo stredu, pretože energetic-
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ký impulz E 1 v jednom detektore dopÍňa impulz v druhom detektore E 2 tak, 
aby E 1 + E 2 = EE, a niekedy je v prvom <lektore detekovaný primárny, 
inokedy sekundárny fotón. Aby mala dvojica píkov (s E1 a E2) rovnakú 
plochu (počet impulzov), musíme ich „zosymetrizovať", tj. spraviť korekci u 
na píkové účinnosti detektorov. Symetrizované inštrumentálne TSC spek
trum nazývame TSC spektrum. Vplyvom energetického rozlíšenia detektora 
majú píky s energiami E 1 a E 2 roznu pološírku a „výšku". Dobre separované 
píky sú v spektre vidieť iba na jeho krajoch a odpovedajú dvojkrokovým 
kaskádam, pri ktorých je primárnym prechodom populovaná dobre sepa
rovaná nízkoležiaca hladina. Na vyšších excitačných energiách je hustota 
hladín vačšia a konkrétne píky odpovedajúce prechodom cez vyššie excitačné 
stavy už nerozoznáme, preto má stred TSC spektra „spojitý" charakter. 

číslo hladiny I J1' z [3] J J1í navrhnuté I E1 [ keV ] 

1 1+ 1+ o 
2 2- 2- 51.42 
3 2+ 2+ 97.09 

1+ 2+ 180.84 
4 1- 2- 186.04 

2+ 3+ 197.89 
5 1+ 1+ 213.06 

1+, 2+ 3+ 224.42 
6 1- , 2- 2- 266.77 

2-, 3- 3- 269.27 
7 1+, 2+ 3+ 358.63 
8 4-, 5- 5- 380.53 

1-, 2- 3- 384.98 

9 I 511; SEP od O keV 

Tabul'ka 4.1: Energia, spiny a parita finálnych TSC hladín prislúchajúcim 
vyznačeným píkom v sumačnom spektre (obrázok 4.4). V prípade, že 
má hladina v [3] neistý spin, sú uvádzané obe možnosti a zvýraznená 
z nich sa javí ako vhodnejšia. „r navrhnuté" reprezentuje kombináciu 
spinov, s ktorou simulované TSC intenzity dávali „najlepší" súhlas s ex
perimentálnymi dátami, v ktorej sme zvolili aj iné možnosti spinov, ako sú 
uvádzané v [3], viď kap. 4.5. 
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Obr. 4.6: Spektrum finálnej TSC hladiny s energiou O keV 

4.4 Porovnávanie experimentálnych a simulo
vaných dát 

Aby sme mohli porovnávať experimentálne a simulované dáta, je veťmi 
vhodné ich najskor vzájomne voči sebe nanormovať, tj. zaistiť, aby porov
návané TSC intenzity odpovedali rovnakému počtu deexcitovaných jadier 
104Rh. To můžeme spraviť pomocou jednej alebo viacerých normalizačných 
kaskád: v experimentálnom TSC spektre finálnej hladiny O ke V zistíme 
plochy píkov (pochádzajúcich z primárneho aj sekundárneho fotónu) nor
malizačnej kaskády, ktorá musí byť dobre viditeťná, rozlíšiteťná a so zná
mou relatívnou intenzitou na jeden rozpad. S týmito informáciami sme po
tom schopní nanormovať experimentálne a simulované dáta - prenásobiť ich 
vhodnou konštantou tak, aby sme dostali relatívne TSC intenzity na je
den rozpad. V našom prípade sme normovali pomocou dvoch kaskád: Bn ~ 
644.2 ~O keV a Bn ~ 695.8 ~O keV. Relatívne intenzity normalizačných 
kaskád sú brané s chybou podťa [3]. V princípe je možné porovnávať ex
perimentálne a simulované dáta aj v prípade, ak nemáme k dispozícii nor
malizačnú kaskádu. Potom je normalizačný faktor voťný parameter. Pokial' 
je ale normalizačná kaskáda k dispozícii, aj keď s určitou chybou, dovol'uje 
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nám to v princípe diskriminovať viac modelov [6, 7, 25]. 
Hodnoty intenzít 1-prechodov na jeden rozpad (a teda napr. intenzi

tu normalizačných kaskád) často nie je jednoduché určiť. Korektnosť nor
malizácie intenzít uvedených v literatúre mažeme čiastočne overiť porov
naním simulovaných populácií a experimentálnych depopulácií hladín. Toto 
porovnávanie robíme pomocou tzv. populačno-depopulačných (P-D) grafov: 
porovnávajú populačnú intenzitu hladiny (relatívne množstvo 1-prechodov 
na jeden rozpad smerujúcich na túto hladinu) v simulovaných modeloch 
a depopulačnú intenzitu (relatívne množstvo 1-prechodov na jeden rozpad 
vychádzajúcich z danej hladiny) uvádzanú v literatúre. V prípade ideálnej 
zhody sa experimentálne a nasimulované intenzity rovnajú (viď napríklad 
obrázok 4.7 pre paládium) a body ležia na asi grafu. Pretože sa ukazuje, 
že simulované hodnoty populácie hladín v P-D grafoch prakticky nezávisia 
na modeli PSF ani LD, ich tvar vypovedá o správnosti zadávaných experi
mentálnych intenzít prechodov medzi nízkoležiacimi hladinami a simulácií 
populácií nízkoležiacich hladín. Týmto spasobom síce nemažeme presne určiť 
intenzitu všetkých prechodov používaných pri normalizácii, pretože pri nej 
potrebujeme vedieť intenzitu primárneho aj sekundárneho prechodu, ale 
mažeme aspoň určiť, či sú korektne normalizované intezity prechodov medzi 
nízkoležiacimi hladinami ( sekundárne prechody). Ak veríme, že sekundárne 
aj primárne prechody sú „normalizované" rovnako, potom P-D grafy dávajú 
informácie aj o správnosti normalizácie primárnych prechodov a teda o správ
nej normalizácii TSC spektier (viď napr. [25]). 

V literatúre sme našli dva nezávislé zdroje intenzít: [3] a [12]. Ak sú 
vzájomné intezity všetkých sekundárnych prechodov správne a simulácie 
popisujú s dobrou presnosťou rozpad jadra, potom v prípade, že je nepresná 
iba normalizácia zmeraných intenzít, v P-D grafe by sme pozorovali posun 
všetkých bodov vo vodorovnom smere vo význame prenásobenia konštantou. 
Aka je vidieť z obrázku 4.8, pri použití raznych zdrojov intenzít nie sú de
populačné intenzity rovnaké, ale výrazne sa zmenia. Nejedná sa iba o sys
tematický posun, ide skar o posun náhodný. Navyše odchylky od ideálnej 
polohy (viď graf 4.8) neskorigujeme iba posunom, čo svedčí o tom, že roz
padové schémy (intenzity prechodov medzi nízkoležiacimi hladinami) nie sú 
z týchto dvoch zdrojov konzistentné. Pri simuláciách sa našťastie ukazuje, 
že získané TSC spektrá prakticky vabec nezávisia na tom, či intenzity pre
chodov medzi nízkoležiacimi hladinami berieme zo zdroja [3] alebo z [12]. To 
je spasobené tým, že pri TSC intenzitách, ktoré porovnávame, sa pozeráme 
na prechody, ktoré spájajú záchytový stav s finálnou hladinou cez hladiny 
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s E ~ 1-6 MeV. 
Zdá sa teda, že pri normalizácii TSC dát nám P-D grafy príliš nepo

mažu. Ak sa pozrieme na normalizačné TSC kaskády z oboch zdrojov dát, 
ukazuje sa síce, že ich intenzity na jeden rozpad sa líšia približne o 103, čo je 
zlúčitel'né s ich chybami, ale je otázka, či sú tieto normalizácie v rozumnom 
súhlase s realitou. Preto bude asi vhodné nespoliehať sa na normalizáciu ex
perimentálných a simulovaných dát a podfa potreby budeme experimentálne 
dáta modifikovať prenásobovaním korekčnou konštantou normalizácie w voči 
normalizácii v [3]. 

10° 

10-1 

o J=O 

• J=1 
D J=2 
• J=3 

6 

Á 

J" = 2+ (80%) 

& 3+ (20%) 

o positive parity 
• negative parity 

Experimental depopulation 

10° 

Obr. 4.7: P-D graf pre susedné jadro 106Pd (prevzaté z [4]). 

Simulovanú populáciu výrazne ovplyvňuje volba spinov hladín (viď ob
rázok 4.9). Pretože viac ako polovica hladín pod Ecut má v [3] uvádzané 
viac možných hodnot spinov (viď napr. tabulku 4.1), rozptyl bodov v P-D 
grafe mohol byť značne ovplyvnený volbou spinov hladín pri simuláciách. 
Okrem vhodnej normalizácie by nám tak mohol P-D graf zároveň poskytnúť 
informácie o spinoch hladín. Ukazuje sa však (viď obrázok 4.9), že rozptyl 
hodnot okolo ideálnej polohy síce mažeme volbou spinu zrejme trocha pot
lačiť, ale toto potlačenie nie je výrazné. 
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Samozrejme, nemažeme ani vylúčiť, že náš prístup k modelovaniu je zlý, 
ale ako je vidieť z [4, 25], v prípade, že je rozpadová schéma známa, body 
v P-D grafoch ležia na osi. 

Je ale možné, že so spinmi a paritami, ktoré sú priradené nízkoležiacim 
hladinám v [3], je to ešte zložitejšie. V sumačnom experimentálnom spektre 
vidíme (ako plochy píkov) obrazy celkových TSC intenzít idúcich do danej 
hladiny. Pomer celkových simulovaných TSC spektier do roznych stavov by 
im mal aspoň približne odpovedať. Nachádzame ale prípady (napr. finálne 
hladiny 213 a 224 keV), keď pomocou ani jedného z uvedených spinov ne
dosiahneme pri simuláciách požadovaný pomer TSC intenzít, aký vidíme 
v sumačnom experimentálnom spektre. Pre vyššie spomenuté hladiny je 
v ňom pomer intenzít píkov 213/224 ;::::J 3, zatial' čo pri simuláciách dosiah
neme nanajvýš hodnotu 1.5. Pomer pozorovaný v experimentálnom spektre 
mažeme dosiahnuť iba vtedy, ak ešte zvýšime spin hladiny 224 ke V. Podobne 
hladina 329 keV, ktorá má v [3] uvádzané možné spiny J = 1, 2, a 3, by 
musela byť aj v prípade najvyššieho uvádzaného spinu J = 3 viditel'ná 
v sumačnom spekre, ale nie je. Preto sa domnievame, že má spin minimálne 
4. To ukazuje, že spiny, ktoré sú hladinám pripísané v [3], možno nie sú úplne 
správne. 

• Zdroj depopulačných intenzJt A 
o Zdroj depopulačných intenzít B 

o o 
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o • 

• 

o 

10" "'--=_J......__._....__._~......_-~_.__.__,_....__._,_..,_ _ _.__._ ........... _._._....., 
10"' 10"' 10"' 10' 

Experimentálna depopulácia 

Obr. 4.8: Vplyv zmeny experimentálnej depopulácie hladín na tvar P
D grafu s použitím najnižších spinov. Simulované hodnoty sú z modelu 
J]f})F + f~~l) + f~~2 ) + PBSFG2· Plné body sú depopulačné intezity brané 
zo zdroja A: [3], prázdne zo zdroja B: [12]. 
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Obr. 4.9: Vplyv zmeny spinov hladín na tvar P-D grafu. Simulované hodnoty 
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model s volbou najnižších uvádzaných spinov, prázdne body najvyšších. 
Depopulačné intenzity sú brané zo zdroja [3]. 

Ako je vidieť na obrázku 4.9, neurčitosť v spinoch sa nám nepodari
lo prekonať. Medzi uvádzanými spinmi finálných TSC hladín sme preto 
zvolili z možností uvedených v [3] takú kombináciu, pre ktorú v grafoch 
porovnávajúcich TSC intezity (viď ďalej) simulované hodnoty najviac odpo
vedali experimentálnym (aspoň pre nejaké modely). Tieto spiny sú zvýrazne
né v tabul'ke 4.1, pri ostatných hladinách volíme vyššie hodnoty z uvádzaných. 
Pokiať nebude uvedené inak, budeme používat tú to kombináciu. Jej správnosť 
však úplne zaručiť nemůžeme. 

Získané simulované a experimentálne TSC intenzity porovnávame (kv6li 
potlačeniu Porter-Thomasových fiuktuácií v intenzitách prechodov a fiuktu
ácie hustoty hladín) v „binovaných" spektrách. V nasledujúcom sú ukázané 
grafy, ktoré boli získané pomocou „zbinovania" dvomi r6znymi sp6sobmi. 

Spektrá můžeme „binovať" pre relatívne úzke intervaly - potom máme 
informáciu o tvare spektra, ale fiuktuácie zo simulácií sa očakávajú pomerne 
vel'ké. V našom prípade sme zvolili interval so šírkou 100 keV. Tieto grafy 
budeme označovať BIN grafy. Šedé plochy v BIN grafe sú intervaly nasimulo
vaných hodnot podl'a jedného modelu, čierne body sú experimentálne výs
ledky. BIN graf pre 5 najnižších finálnych hladín viď na obrázku 4.10, pre os
tatné hladiny je to podobné. Možeme si všimnúť, že v grafoch sa nevysky-

35 



tujú žiadne výrazné rezonančné štruktúry v oblasti energií 2-5 MeV, ktoré sú 
typicky vidieť v TSC spektrách deformovaných jadier [7]. Existencia takých 
štruktúr by bola pomerne prekvapivá vzhťadom nato, že Rh nie je „príliš" 
deformované jadro. Toto pozorovanie nás vedie k tomu, že model SC pre PSF 
Ml nebudeme vůbec testovať. 

Ďalej mažeme spektrá „zbinovať" cez ovel'a širšie intervaly. v tomto prí
pade sice stratíme informácie o detailnom tvare spektier, ale máme ovel'a 
menšie relatívne fiuktuácie pochádzajúce zo simulácií. So zvačšujúcim sa 
intervalom „binovania" relatívne fiuktuácie najskor klesajú, ale ak „bino
vací" interval začne zahfňať TSC kaskády cez medzistavy s nízkou energiou, 
zvačšujú sa, pretože v týchto oblastiach je málo hladín, čo sposobí nárast 
fiuktuácií. Najmenšie relatívne chyby simulovaných TSC intezít dosahujeme 
pre intervaly v rozmedzí 1-4 MeV, preto budeme ukazovať grafy TSC in
tenzít zosumované práve s týmito intervalmi a nazveme ich grafy s integro
vanými TSC intenzitami. V grafoch s integrovanými TSC intenzitami pre 
každú finálnu TSC hladinu (číslo 1 až 8) zosumujeme v TSC spektre inter
val danej šírky okolo stredu spektra (stred vo význame (Bn -E1 )/2). Tento 
typ grafu vhodný na porovnávanie modelov navzájom (viď napr. grafy 4.11, 
4.13, 4.15). 

Vplyv zmeny spinov nízkoležiacich hladín na tvar grafu s integrovaný
mi TSC intenzitami je vl'avo na obrázku 4.11. Vol'ba spinov a parít hladín 
ovplyvňuje, akým typom prechodu je hladina dosiahnutel'ná. Napríklad: 
(pre zjednodušenie neberieme do úvahy parity) zatiaf čo zo záchytovej hla
diny so spinom J = 1 sa pomocou TSC na hladinu so spinom J = 3 mažeme 
dostať pomocou dvoch dipólových prechodov, na hladinu so spinom J = 4 sa 
dostaneme len kaskádou, v ktorej jeden z krokov musí byť prostredníctvom 
kvadrupólového prechodu. Pretože kvadrupólové prechody sú ovefa slabšie, 
bude intenzita TSC kaskád do tejto hladiny značne menšia. 

4.5 Výsledky 

Okrem TSC intenzít a populačných intenzít hladín máme zo simulácií 
k dispozícii ďalšiu pozorovatefnú veličinu, ktorú mažeme porovnávať s jej 
experimentálnou hodnotou - totálnu radiačnú šírku r~ot deexcitačného "(
žiarenia. Pre 104Rh bolo zmerané r~ot = 160(15) meV [5]. Ako už bolo uve
dené predtým, je to suma radiačných šírok všetkých možných "(-prechodov 
z nízkoležiacich neutrónových rezonancií. Na rozdiel od ostatných pozorova
tel'ných je r~ot citlivá voči absolútnej hodnote PSF. Z rovnice (2.17) vyplýva, 
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Obr. 4.10: BIN graf pre prvých 5 finálnych TSC hladín s modelom 
J~E]2KMF2 + !~~2) + J~Pf, 1l + PBSFGl· Simulované hodnoty vrátane fluktuácií 
sú šedé stÍce, body sú experimentálne hodnoty, w = 1.0. 
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že napríklad prenásobenie všetkých PSFs rovnakou konštantou povedie k pre
násobeniu r~ot tou istou konštantou. Na druhú stranu - TSC intenzity a 
populácie nie sú takýmto prenásobením vůbec ovplyvnené, pretože pri simulo
vaní týchto veličín hrajú rolu iba vzájomné pomery PSFs. V tabul'ke 4.2 
vidíme nasimulované hodnoty r~at pre rozne modely. Můžeme si všimnúť 
vplyv zmeny hustoty hladín: pokles hodnoty r~at nezávisle na modeli PSF 
pri prechode od BSFG k CTF, alebo jej značné nadhodnotenie s mode
lom BA pre PSF El nezávisle na vol'be LD a PSFs pre Ml a E2. r~at 
tiež silne závisí na hodnotách fitovaných parametrov (Ea,I'a,(Ja) v PSF 
El (tj. popisujeme GDER pomocou jedného alebo dvoch Lorentziánov), 
ale prakticky ju neovplyvňuje vol'ba spinov nízkoležiacich hladín. Dovodom 
je to, že zmena spinu niekol'ko málo hladín a tým aj prípadná zmena in
tenzít primárnych prechodov má iba vel'mi malý príspevok do celkovej sumy 
všetkých r~ot. 

N ajvhodnejšie modely z hl'adiska r~ot sú v tabul'ke zvýraznené. 

Porovnávaním experimentálnych TSC spektier s nasimulovanými s roz
nymi kombináciami PSF a hustoty hladín v modeloch sme dospeli k nasle
dujúcim výsledkom. 

Model J1~l) je pre popis 104Rh absolútne nevhodný (viď obrázok 4.12). 
Simulované TSC intezity s týmto modelom experimentálne TSC intenzi
ty do niektorých hladín, konkrétne do tých, ktoré majú zápornú paritu, 
výrazne nadhodnocujú, do iných, s kladnou paritou, výrazne podhodnocujú, 
bez ohl'adu na vol'be PSFs pre ostatné multipolarity a LD. Túto zaujímavú 
vlastnosť je možné pochopiť pomocou nasledujúcej úvahy. 

Z experimentálnych hodnot intenzít pre finálne TSC hladiny č.2 a č.3, tj. 
hladiny pr= 2-: 51.42 keV a hladiny pr = 2+: 97.09 keV, můžeme vďaka 

ich rozdielnosti iba v parite a relatívnej energetickej blízkosti jednoduchou 
úvahou získať informácie o pomere El a Ml pre energiu E7 ~ 3.5 MeV. Ak 
sčítame TSC intenzity cez nepríliš vel'ké intervaly v strede spektra, v ktorých 
predpokladáme, že energetická závislosť PSFs nie je príliš významná, zaned
báme PSF E2 a ak predpokladáme, že PSFs nezávisia na energii koncového 
stavu a hustota hladín je v tejto oblasti rovnaká pre obe parity, můžeme 
porovnávať vel'kosti J(El) a J(Ml). Zo záchytového stavu 1- sa dvojkrokovou 
kaskádou dostaneme na finálnu hladinu s J'" = 2- prechodmi El&El alebo 
Ml&Ml, tj. pravdepodobnosť príspevku na túto hladinu je J(El) * J(El) + 
J(Ml) * J(Ml), na finálnu hladinu s J"' = 2+ prechodmi El&Ml alebo Ml&El, 

38 



tj. pravdepodobnosť príspevku je J(El) * J(Ml) + J(Ml) * J(El). Pomer ex
perimentálnych TSC intenzít týchto hladín pre interval so šírkou 500 keV je 
1.55(23). To je splnené, ak J(El) / J(Ml) ~ 2-3.5, alebo J(Ml) / J(El) ~ 2-3.5. 
Na základe toho, že pre E'Y > 7 MeV silne dominuje El, je rozumné pred
pokladať, že f (El) > f(Ml). Mažeme si teda všimnúť, že pre menšie E'Y je 
vplyv Ml na rozpad vačší než pre E'Y > 7 MeV. 

Ak vezmeme pre PSF El model BA, je pomer El/Ml (nielen) v oblasti 
okolo 3.5 MeV postatne vyšší než ukazujú experimentálne dáta a kaskády 
obsahujúce Ml prechody sú silno potlačené. To sposobí, že v prípade roz
padu, ktorý by sa riadil BA modelom pre PSF El, sa dominantne uplatnia 
iba rozpady El&El, tj. do hladín s rovnakou paritou, akú má záchytový 
stav. 

Ako už vieme z kapitoly 2, silová funkcia E2 je oveťa slabšia než PSF El a 
jej príspevok do TSC je oproti príspevkom El a Ml takmer zanedbateťný. To 
potvrdzuje aj nezávislosť simulovaných hodnot integrovaných TSC intenzít 
na jej tvare a sile (SP, SF alebo nula, viď graf 4.11 vpravo). 

Na TSC intenzity má účinok aj volba LD. Z grafu s integrovanými 
TSC intenzitami 4.13 ( vťavo) pre jeden konkrétny model PSFs vidíme vplyv 
zmeny modelu hustoty hladín na simulované TSC intenzity - relatívne TSC 
intenzity medzi roznymi finálnymi hladinami sa zachovávajú, zmena sa pre
j avuje ako „prenásobenie" simulovaných TSC intenzít konštantou. Tento 
efekt je nezávislý na vol'be PSFs. Ak použijeme normalizáciu z [3], pre zo
brazovaný model najlepšiu zhodu dostávame s BSFG2. 

Podobne ako u predošlých závislostí sa ukazuje, že aj zmena velkosti 
f~~l) (v „rozumných" medziach) má na integrované intenzity iba minimálny 
účinok (viď napr. graf 4.13 vpravo), nezávisle na modeli PSFs a LD. Na zá
klade predošlej úvahy o pomere TSC intenzít pre finálne hladiny č.2 a 3 
na E'Y ~ 3.5 MeV, pomer PSFs El/Ml pre zobrazovný model J1~12KMF2 + 
!~~2) + f~~l) + PssFGl vyhovuje najviac pre f~~l) ~ 3 - 4 x 10-9 MeV-3 . 

Porovnanie modelov, ktoré fitujú GDERjedným alebo dvomi Lorentzián
mi je vl'avo na obrázku 4.14. Výraznú zmenu opať nevidíme, v rámci chýb 
sa oba modely získané pomocou roznych parametrov pre GDER zhodujú. 

Ďalej sme testovali model f~~12KMF s roznymi hodnotami EKMF· Naj
lepšie vyhovujú hodnoty EKMF = 4 - 6 MeV (viď vpravo 4.14). 

Z podobných výzkumov dvojkrokových ')'-rozpadov pre 107 Ag [6], čo je 
jadro veťmi blízko 104Rh, vyplýva, že najvhodnejšie modely PSF El pre jeho 

. , f(El) ;(El) t hl k b' , . , h f(Ml) j(Ml) j (Ml) t k~ popis su KMF> JGLO> a o avne v om maciac s 1 , 2 , 3 , a ze 
aj v našom prípade by sme mohli očakávať podobný výsledok. Naťavo v grafe 
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4.15 vidíme porovnanie naších experimentálnych TSC intenzít s kombináciou 
modelov PSFs a LD, ktoré najviac vyhovovali pre 107 Ag [6]. 

Celkom sme skúšali simulovať viac ako 100 kombinácií raznych mode
lov PSFs a LD vrátane odlišnej volby spinov hladín. Porovnanie modelov 
s róznymi PSF El a kombináciou zvyšných PSFs, LD a spinov tak, aby 
najlepšie vyhovovala experimentálnym TSC intenzitám, je napravo v grafe 
4.15. Vzhťadom nato, že korektnú normalizáciu experimentálnych TSC in
tenzít nepoznáme presne, nedokážeme rozhodnúť, ktorý z modelov sa ex
perimentálnym dátam približuje najviac. 

Je ale evidentné, že ani s jedným zo simulovaných modelov nedostávame 
príliš dobrú zhodu. Všetky vykazujú (pri akejkoťvek normalizácii experi
mentálnych TSC) rovnaký trend. Ak experimentálne intenzity prenormu
jeme tak, aby s nimi daný model súhlasil pre prvé tri hladiny s najnižšími 
energiami finálnych stavov, pre ostatné hladiny sú nasimulované intenzity 
nadhodnotené. Keď sa snažíme dosiahnuť súhlas pre hladiny 4-8, nasimulo
vané intenzity pre prvé tri hladiny sú podhodnotené. Davod toho nám nie je 
úplne jasný. Čiastočne to mažu spasobovať už spomínané neistoty v spinoch 
nízkoležiacich hladín. Samozrejme to tiež maže indikovať, že použité modely 
PSFs nie sú vabec podobné realite. 

Ak predpokladáme, že spiny a parity troch najnižších hladín sú správne, 
mohli by sme dosiahnuť súhlas simulácií s experimentom tak, že zvýšime 
(podťa potreby) spiny ďalších finálnych hladín (s ohťadom na rozpadovú 
schému v [3] a výberové pravidlá prechodov). Použité spiny finálnych hladín 
sú v tabul'ke 4.1 v stÍpci „J7r navrhnuté", u ostatných hladín pod Ecut sme 
zvolili vyšší spin z uvádzaných v [3]. V grafe 4.16 sú zobrazené simulované 
integrované TSC intenzity kombinácií modelov s týmito spinmi. Vidíme, že 
v tomto prípade dostávame oveťa lepšiu zhodu s experimentálnymi dátami, 
než keď používame iba spiny možné podťa [3], čo podporuje náš predpoklad, 
že niektoré spiny uvádzané v [3] nemusia byť správne. 
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Obr. 4.11: Vťavo: Vplyv zmeny spinov hladín na tvar nasimulo
vaných integrovaných TSC intenzít. Simulované hodnoty s najvyššími 
(Model 1) a najnižšími (Model 2) pinmi nízkoležiacich hladín [3] 

sú z modelu . f~~12KMF + táEJ,2) + Já~l) + PBSFG1, w 1.08. 
Vpravo: Nezávislosť simulovaných integrovan 'ch TSC intcnzít na vol'be typu 
a vel'kosti PSF E2 pre model Jf<~~)F + !}~ 1 > + PB. pc2 s najui~šími spinmi, 

kde Model 1= f~~2lR, Model 2= fá~2) a Model 3= fá~~0 , w = 1.0. 
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El I Ml I LD I r;0~ [MeV] 
BA SF BSFG2 510(14) 
BA SP CTF 306(14) 

BA-KMF SP(4) BSFGl 147(5) 
BA-KMF SP BSFGl 221 (5) 
BA-KMF SP BSFG2 250(7) 
BA-KMF SP CTF 170(7) 

BA-KMF2 SP(3) BSFGl 140(5) 
BA-KMF2 SP BSFGl 168(5) 
BA-KMF2 SP(8) BSFGl 186(5) 
BA-KMF2 SP BSFG2 167(5) 
BA-KMF2 SP CTF 114(5) 

KMF SF BSFGl 197(4) 
KMF SP(2) BSFG2 180( 4) 
KMF SP BSFG2 221( 4) 
KMF SP(8) BSFG2 242(5) 
KMF SF BSFG2 168(5) 
KMF SP CTF 149{4) 
KMF2 SP BSFG2 148(3) 
GLO SF BSFG2 135{2) 
GLO SF CTF 91{2) 
GLO SP(2) BSFG2 147(2) 
GLO SP(4) BSFG2 167(3) 
GLO SP BSFG2 188(3) 

GL02 SF BSFG2 95(2) 

Tabul'ka 4.2: Nasimulované hodnoty totálnej radiačnej šírky deexcitačných 
1-prechodov jadra 104Rh v roznych modeloch. Značenie SP(c) znamená, 
že pre PSF Ml používame J~Af,1 l = c x 10-9 Mev-3 (ak konštantu c 
neuvádzame, J~Af,1 l = 6 x 10-9 MeV-3 ), so značením SF používame f~~1). 
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Obr. 4.13: Vťavo: Príklad tvaru spektier simulovaných integrovartich TSC 
intenzít pre r6zne typy hustoty hladín v jadre s modelom PSFs: f~~12KMF+ 

(E2) (Ml) 
fsp + fsp , w = 1.12. Model 1: PcrF, Model 2: PBSFG1, Model 3: PBSFG2· 
Vpravo: Znázornenie simulovaných TSC intenzít pre model f~~1}_KMF2 + 
!~~2 ) + f~~l) +PasFGl s r6znou vel'kosťou f~~l) = c x 10-9 MeV-3 . Model 1: 
c = 8, Model 2: c = 4, Model 3: c = 3, Model 4: c = 2, w = 1.12. 
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Obr. 4.14: Vťavo: Porovnanie modelov, ktoré popisujú GDER pomocou 
dvoch Lorentziánov (značenie f~1)) a modelov, ktoré GDER popisujú 
. d , L . , (f(El)) 1 o M d 1 f(El) f(E2) !(Ml) Je nym orentzianom x , w = . 8. o e 1: KMF2 + SP + SP + 

M d 1 2 f 
(El) f(E2) !(Ml) M d 1 3 f(El) 

PBSFG2, o e : KMF + SP + SP + PBSFG2, o e : BA-KMF2 + 
/fj,2

) + f~~l) + PBSFGl, Model 4: f~~12KMF + !~~2) + f~~l) + PBSFGl· 

Vpravo: Znázornenie simulovaných TSC intenzít pre model f~~12KMF2 + 
!~~2) + f~~l) + PBSFGl s roznou hodnotou EKMFi w = 1.08. Model 1: 
EKMF=6 MeV, Model 2: EKMF=5 MeV, Model 3: EKMF=4 MeV, Model 4: 
EKMF=3 MeV. 
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Obr. 4.15: Vfavo: Porovnanie experimentálnych TSC intenzít pre 104Rh 
so simulovanými TSC intenzitami s kombináciou modelov, ktoré boli naj
vhodnejšie pre popis susedného jadra 107 Ag, w = 1.0. Model 1: Jb~~ + 
f (E2) f.(Ml) M d 1 2 f,(El) f(E2) f (Ml) M d 1 

SP + 2 + PBSFG2, o e : GLO + SP + SP(2.5) + PBSFG2, o e 3: 

J)f};)F + !~~2) +!~Ml)+ PBSFG2, Model 4: J)f};)F + !~~2) +!~Ml)+ PBSFG2· 

Vpravo: Porovnanie kombinácií modelov, s ktorými sme dostali najlepší 
súhlas s experimentálnymi integrovanými TSC intenzitami, w = 1.0. Model 
1: fblf~ + f~~2) + f~1:U) + PBSFG2, Model 2: J}f};)F + f~~2) + f~Pf,l) + PBSFG2, 

Model 3: f1~12KMF + !~~2) + J~Pf,l) + PBSFG2· 

46 



0,6 1.0 MeV 

1,0 

llllll Experiment 
O Model 1 
Á Model2 

o.o~~-~~~~-~~~~~ 
2 3 4 5 6 7 8 

Finálna TSC hladina 

Obr. 4.16: Porovnanie experimentálnych integrovaných TSC intenzít 
s nasimulovanými z modelov, v ktorých boli použité sBiny pre finálne hladiny 
v stÍpci „J"í navrhnuté" z tabul'ky 4.1. Model 1: f :iJF + JlEJ,2l + Jllif,1l + 

M d 1 f (El) f(E2) f (Ml) 
PBSFG2, o e 2: BA-K MF+ sP + SP + PBsFc2, w = 1.08 
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Kapitola 5 

Záver 

Ciel'om tejto práce bolo porovnať experimentálne TSC spektrá z reakcie 
103Rh(n,-y) 104Rh so simulovanými spektrami a hťadať vhodnú kombináciu 
fotónových silových funkcií a hustoty hladín v jadre v simulovaných mode
loch, ktorá by dokázala reprodukovať experimentálne výsledky. Žiadnu vy
hovujúcu kombináciu modelov sme ale nenašli. Jednou z možných príčin je 
neistota v spinoch a paritách hladín s nízkou excitačnou energiou, ktoré sú 
uvádzané v literatúre a sú súčasťou důležitých vstupných dát pre simulácie, 
ale vylúčiť nemažeme ani to, že používané modely fotónových silových funkcií 
a hustoty hladín v jadre vobec neodpovedajú realite. Vzhl'adom nato, že 
ani normalizáciou experimentálnych dát si nie sme úplne istí, nedokážeme 
rozhodnúť, ktorá kombinácia modelov sa aspoň približuje experimentálnym 
dátam najviac. 

Ak vyberieme vhodnú kombináciu spinov finálnych nízkoležiacich hladín 
a neobmedzujeme sa iba na spiny uvádzané v literatúre, dosiahneme síce 
ovel'a lepší súhlas s experimentálnymi dátami, ale je otázne, nakol'ko sa ešte 
volba spinov finálnych hladín, fotónových silových funkcií aj hustoty hladín 
v jadre zhoduje s realitou a nakolko si už vytvárame „vlastné jadro". 
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