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Abstrakt: Studium fotonových silových funkcí probíhá již padesát let. Za
tuto dobu byla vytvořena celá řada modelů, jenž se pokouší teoreticky objas-
nit experimentální výsledky. Korektnost těchto modelů je však stále diskuta-
bilní a její ověření je v současné době předmětem intenzivní experimentální
i teoretické činnosti. V prezentované práci studujeme fotonové silové funkce
na základě analýzy měření dvoukrokových fotonových γ kaskád doprovaze-
jících záchyt tepelného neutronu na jádru atomu terbia 159Tb(n,γ)160Tb.
Výsledky analýzy experimentálních dat jsou následně porovnány s výstupy
Monte-Carlo simulace, založené na předpokladu platnosti tzv. Extrémního
Statistického Modelu. Porovnání výsledků zpracování experimentálních dat
s výsledky získanými pomocí počítačových simulací se tak stává základním
nástrojem studia korektnosti teoretických modelů.

Klíčová slova: Fotonová silová funkce, Hustota energetických hladin, Ex-
trémní Statistický Model
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Abstract: Photon strength functions have been a subject of a study for fifty
years already. A number of models was suggested to describe experimental
data during that time. However, the correctness of these models is still ques-
tionable and its verification is the subject of very intensive experimental and
theoretical activity at the present time. In the present work the analysis of
measurements of the two-step γ cascades following the slow neutron cap-
ture on the nucleus of terbium 159Tb(n,γ)160Tb is used for study of photon
strength functions. Results of the experimental data analysis are compared
with the outputs of the Monte-Carlo simulations based on the validity of
so-called Extreme Statistical Model. Comparison of experimental data with
outcomes from simulations thus becomes the basic tool for studying correct-
ness of theoretical models.
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Kapitola 1

Úvod

V současné době není nikdo schopen formulovat rovnice, které by exaktně
popisovali fundamentální principy procesu emise γ-kvant. Důvodem vzniku
tohoto problému je primárně nedokonalá znalost silné interakce, která je
zodpovědná za dynamiku jaderného systému. Navíc lze očekávat, že pokud
by byly zmíněné rovnice korektně zformulovány, nebylo by je, z důvodu jejich
mimořádné složitosti, možné vyřešit.
Nabízejícím se řešením stávající situace je vytvoření určitých zjednodušu-

jících modelů. Příkladem takového modelu jsou fotonové silové funkce (Pho-
ton Strength Functions), dále jen PSFs. Jejich aplikace se jeví jako výhodná
zejména pro popis rozpadu jader v oblasti dostatečně vysokých excitačních
energií, to jest tam, kde hustota jaderných hladin je natolik vysoká, že emito-
vaná γ-kvanta vytváří téměř spojité spektrum. V takovém spektru již nejsme
schopni stanovit přesné hodnoty všech energií dílčích emitovaných γ-kvant,
ani intenzity konkrétních přechodů. Věříme však, že se nám podaří popsat
určité střední vlastnosti pozorovaných γ-spekter.
Základní teorie fotonových silových funkcí byla vypracována na počátku

padesátých let dvacátého století. Od té doby množství teoretického i experi-
mentálního materiálu týkajícího se této problematiky podstatně vzrostlo.
Experimentální data byla získávána zejména studiem radiačních záchytů
pomalých neutronů, ale také elastickým a neelastickým rozptylem protonů,
neutronů, fotonů i elektronů s různými počátečními energiemi. K celkovému
popisu fotonových silových funkcí pak podstatně přispěly velice rozmanité
teoretické přístupy.

V této práci je popsán experiment prováděný v Ústavu jaderné fyziky
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akademie věd v Řeži, při němž jsou měřeny tzv. dvoukrokové fotonové γ
kaskády doprovázející záchyt tepelného neutronu na jádru atomu terbia
159Tb(n,γ)160Tb. Ukazuje se, že zpracování dat z tohoto typu experimentu
přináší informace o PSFs.
Schéma interakce (n,γ) s pomalými neutrony je načrtnuto na obrázku

1.1. Na tomto schématu můžeme pozorovat vysoce excitované výsledné já-
dro s hmotnostním číslem A + 1 vzniklé záchytem neutronu na terčovém
jádře s hmotnostním číslem A. Excitační energie výsledného jádra je rovna
součtu vazbové energie neutronu Bn, typicky se pohybující v intervalu Bn ∈
(6, 9) MeV, a kinetické energie neutronu, jenž je v případě tepelných neu-
tronů velice malá En = 1/40 eV. Výsledné jádro se okamžitě po záchytu
neutronu nachází v dobře definovaném kvantově-mechanickém stavu, jenž
se rozpadá prostřednictvím emise primárního γ-kvanta. Emise sekundárních
γ-kvant následuje až do okamžiku dosažení základního stavu výsledného já-
dra.
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Obrázek 1.1: Schéma studované (n,γ) interkce, viz literatura [1].

V průběhu deexcitace středně těžkého a těžkého jádra je v energetickém
rozmezí od nuly do Bn populováno mnoho energetických stavů. Pozorované
spektrum emitovaných γ-kvant je tudíž velice komplexní. Tomuto spektru
dominují spektrální čáry patřící vysokoenergetickým primárním přechodům

11



a čáry příslušející sekundárním přechodům mezi nízko ležícími hladinami.
Kromě těchto dominantních spektrálních čar spektrum dále obsahuje

veliké množství slabých a velice slabých čar odpovídajících nízkoenerge-
tickým primárním přechodům či sekundárním přechodům mezi hladinami
středně a vysoce excitovaných energetických stavů. Většina těchto slabých
přechodů je skryta v téměř zcela kontinuální části pozorovaného γ-spektra.
Je však třeba zdůraznit, že tyto řekněme ”skryté” komponenty spekra, jsou
zdrojem velice významných informací o PSFs, a jejich existence je tedy
nezanedbatelná.

Experimentálně získaná spektra byla porovnána s výstupy Monte-Carlo
simulace, založené na předpokladu platnosti tzv. Extrémního Statistického
Modelu (ESM). Tato simulace využívá rozdílných předpokladů kladených
na PSFs a hustoty hladin. Ačkoliv je tento přístup značně časově náročný,
jeví se obecně vhodnějším nežli “přímé” získávání tvaru a parametrů PSFs
ze spekter možnými iterativními procedurami. Velice podstatnou výhodou
uvažovaného modelu je skutečnost, že nám umožňuje kontrolovat efekty nej-
různějších fluktuací, ale také zahrnout do výsledných výpočtů vliv účinnosti
použitých detektorů.

Struktura práce je následující: V kapitole 2 je základní teoretický popis
fotonových silových funkcí a hustoty energetických hladin, přičemž se jedná
o charakteristiku nejpoužívanějších teoretických modelů. Celkový popis ex-
perimentálního uspořádání je uveden v kapitole 3. V této kapitole je zároveň
detailní rozbor využívané simulační metody. Pozornost je zaměřena také na
problematiku citlivosti detekčního systému. V kapitole 4 jsou shrnuty hlavní
cíle celé práce. Analýza experimentálních dat je zpracována v kapitole 5. Ve
stejné kapitole je následně provedeno porovnání výsledků této analýzy s výs-
tupy počítačových simulací. Kapitola 6 obsahuje závěrečné shrnutí hlavních
poznatků této práce.
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Kapitola 2

Teoretický popis fotonových
silových funkcí a hustoty
energetických hladin

2.1 Hustota jaderných stavů

Zabýváme-li se studiem hustoty jaderných stavů v oblasti nízkých exci-
tačních energií jáder, je možné se opřít o experimentálně získané poznatky.
Četná prováděná měření totiž nasvědčují skutečnosti, že do jistých hod-
not excitačních energií je množství hladin relativně malé a v mnoha pří-
padech je možné tyto hladiny dokonce experimentálně rozlišit a charakteri-
zovat. Ukazuje se také, že v oblasti nízkých exitačních energií mají některé
hladiny relativně jednoduché struktury. Kvantová čísla a rozpadové vlast-
nosti charakterizující tyto hladiny jsou v rámci jaderných modelů dobře
popsány. S narůstající excitační energií narůstá počet energetických hladin
na jednotku energie, vzájemné vzdálenosti mezi těmito hladinami jsou re-
dukovány a v důsledku těchto změn se celková povaha tohoto systému velice
komplikuje. S ohledem na zvyšující se složitost celého systému energetických
hladin je zřejmé, že pro popis tohoto systému je možné s výhodou využít
statistického modelu.
Na základě experimentálního studia se objevila další oblast excitačních

energií, tvořená relativně úzkým intervalem realizovaných excitačních ener-
gií a spinů, v níž je možné s vysokou mírou věrohodnosti stanovit kom-
pletní systém energetických hladin. Konkrétně se jedná o interval, ve kterém
je možné pozorovat neutronové rezonance lokalizované těsně nad úrovní
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vazebné energie neutronů. Pozorování těchto neutronových resonancí je prin-
cipiálně založeno na metodě studia doby letu neutronu. V energetickém inter-
valu nacházejícím se mezi oběma výše zmíněnými oblastmi jsou již dosavadní
informace o hustotě hladin v jádrech s hmotnostním číslem A ≥ 60 ne-
dostatečné, a můžeme se tedy spoléhat pouze na jisté interpolační modely.
Nejčastěji používaným modelem, který je možné odvodit i ve statistické

fyzice, je tzv. Model Fermiho plynu se zpětným posuvem, (anglicky Back-
Shifted Fermi Gas) BSFG [3, 4] :

ρ(E) = f(J)
exp

(
2
√

a(E −∆)
)

12
√

2σca1/4(E −∆)5/4
, (2.1)

kde E je excitační energie a parametry a a ∆ jsou tzv. parametr hustoty
hladin a energetický posuv. Uvažujeme-li gaussovskou distribuci projekce
spinu M , pak bude faktor distribuce spinu f(J) dán předpisem [5]:

f(J) = exp

(
− J2

2σ2
c

)
− exp

(
−(J + 1)2

2σ2
c

)
' 2J + 1

2σ2
c

exp

(
−(J + 1/2)2

2σ2
c

)
.

(2.2)

Parametr σc se nazývá spinový parametr a podle [5] je vyjádřen následujícím
vztahem:

σ2
c = 0.0888

√
a (E −∆)A2/3. (2.3)

Jiný přístup k popisu hustoty energetických hladin navrhli Gilbert a
Cameron [5]. Ti si povšimli, že chování hustoty hladin ρ v oblasti nízkých
excitačních energií je dobře popsatelné specifickou exponenciální závislostí.
Tento model je znám jako Model s konstantí teplotou T (Constant Tempe-
rature Formula - CTF) [6] :

ρ(E, J) =
f(J)

T
exp

(
E − E0

T

)
. (2.4)

V této teorii [6] je spinový parametr uvažován jako nezávislý na excitační
energii:

σc = (0.98± 0.23)A(0.29±0.06). (2.5)

Parametry a a ∆ v rovnici (2.1) a parametry E0 a T ve vztahu (2.4)
mohou být získány fitováním experimentálních dat na počet hladin v oblasti
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nízkých energií a počet rezonancí v blízkosti Bn. Oba výše zmíněné modely,
BSFG a CTF, byly vytvořeny za předpokladu nezávislosti hustoty energe-
tických hladin na paritě. Otázkou však zůstává, zda tento předpoklad je,
zejména pro nízké energie, zcela korektní.
Veliké množství výpočtů založených na numerických modelech potvrdilo

platnost teoretických vztahů BSFG v oblasti vyšších excitačních energií,
typicky nad úrovní vazebné energie neutronu. Pod touto energetickou hladi-
nou však zustává přesný tvar funkce hustoty energetických hladin zatím
neznámý.

2.2 Fotonové silové funkce

Emisi nebo absorbci fotonu atomovým jádrem lze chápat jako jeho interakci
s vnějším elektromagnetickým polem. Předpokládáme-li, že zdroj vnějšího
elektromagnetického pole je vně zkoumaného systému, pak uvnitř mikrosys-
tému má vlnová rovnice tvar

2ϕ = 0, (2.6)

2 ~A = 0. (2.7)

V případě reálných (nevirtuálních) fotonů lze vybrat tzv. transversální kali-
brační podmínku:

ϕ = 0, (2.8)

div ~A = 0. (2.9)

Uvažujeme-li fotony v obecném slova smyslu, popisujeme tedy elektromag-
netické pole pouze vektorovým potenciálem ~A, který splňuje vlnovou rovnici
2 ~A(~r, t) = 0. Řešení této rovnice je možné vyjádřit v různých vektorových
bázích:

a) sférické vlny ~A
(mag)
LM (~r, t) ~A

(el)
LM(~r, t) ~A

(long)
LM (~r, t), přičemž

L = 1, 2, . . . ,∞ ; M = −L,−L + 1, . . . , +L,

b) rovinné vlny ~A~k,τ (~r, t) τ = 0,±1 ~k ≡ (k, ϑ, ϕ), přičemž
~k ∈ 〈0,∞) ϑ ∈ 〈0, π) ϕ ∈ 〈0, 2π).

Omezíme-li se na reálné fotony, pak máme pouze transversální pole a můžeme
z našich úvah vyloučit členy ~A

(long)
LM (~r, t) a ~A~k,τ=0(~r, t), které nesplňují trans-

versální podmínku div ~A = 0. Každá z uvedených bází je kompletní a tudíž

15



jeden vektor z jedné báze můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů
báze druhé. Získáváme tak vztah mezi rovinnými vlnami a sférickou bází:

~A~k,τ±1(
~r′ , t) = −Ck

√
2π

∞∑
L=1

iL(2L+1)1/2
[
~A

(el)
LM(~r, t) + τ ~A

(mag)
LM (~r, t)

]
D∗LτM(~ez → ~k),

(2.10)
kde D∗LτM(~ez → ~k) představuje Wiegnerovu D-funkci a energeticky závislá
konstanta Ck je dána vztahem Ck =

√
~/(2ε0L3ω), přičemž L3 je objem ele-

mentárního fázového prostoru a ω je frekvence emitovaného fotonu. Primární
výhodou vztahu (2.10) jsou dobře definovaná kvantová čísla L operátorů
~A

(el)
LM(~r, t) a ~A

(mag)
LM (~r, t).

Chceme-li stanovit celkovou pravděpodobnost emise fotonu za jednotku
času při přechodu |αJα〉 → |βJβ〉 bez ohledu na směr emise fotonu s im-
pulsem o velikosti ~k a bez ohledu na jeho polarizaci, získáváme vztah

Tα→β(k) = konst · 1

2Jα + 1

∑
L

k2L+1

[(2L + 1)!!]2
L + 1

L
W , (2.11)

kde výraz W je tvořen elementy

W =
∣∣∣〈βJβ||M̂(el, L)||αJα〉

∣∣∣2 +
∣∣∣〈βJβ||M̂(mg, L)||αJα〉

∣∣∣2 . (2.12)

Zde operátory M̂(mg, LM) a M̂(el, LM) jsou definovány vztahy

M̂(mg, LM) ≡ −i
(2L + 1)!!

kL(L + 1)
[L(L + 1)]1/2

∫
~̂j(~r) ~A

(mg)
LM (~r)d3r (2.13)

M̂(el, LM) ≡ (2L + 1)!!

kL(L + 1)
[L(L + 1)]1/2

∫
~̂j(~r) ~A

(el)
LM(~r)d3r, (2.14)

kde ~̂j(~r) je operátor proudové hustoty, jenž je dán vztahem

~̂j(~r) =
∑
i=1

N
ei

Mi

δ(~r − ~ri)~̂p. (2.15)

Zde ve vztahu (2.15) N je počet částic v mikrosystému, ei je náboj i-té čás-
tice, ~̂pi je operátor impulzu i-té částice, Mi je hmota a ~ri radiusvektor i-té
částice.
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Je nutné si uvědomit, že ve výrazu (2.11) je sice sumace prováděna přes
hodnoty L = 1, 2, . . . ,∞, ale pro daný přechod (tj. pro dané Jα, Jβ) ne
všechny hodnoty L přispívají do (2.11). Díky přítomosti maticových ele-
mentů v (2.11) jsou výběrovými pravidly povoleny pouze L splňující troj-
úhelníkovou nerovnost Wiegnerova-Eckartova teorému

|Jβ − Jα| ≤ J ≤ Jβ + Jα. (2.16)

Kromě výběrových pravidel pro impulsmoment (2.16) existují také výbě-
rová pravidla pro paritu. Tato paritní výběrová pravidla jsou pro pravděpo-
dobnost uvažovaných elektromagnetických přechodů reprezentována násle-
dujícími vztahy:

• elektrické multipólové operátory splňují rovnost (−1)Jπiπf = 1,

• magnetické multipólové operátory splňují rovnost (−1)J+1πiπf = 1.

Parciální šířka γ-rozpadu z původního stavu α se spinem Jα do koncového
stavu β se spinem Jβ doprovázeného emisí fotonu typu X, multipolarity L
a energie Eγ = Eα − Eβ je charekterizována, dle výrazu (2.11) vztahem:

Γ
(XL)
αγβ = Tα→β ~ =

8π(L + 1)

L[(2L + 1)!!]2

(
Eγ

~c

)2L+1

B(XL)↓ . (2.17)

Zde výraz B(XL)↓ je redukovaná pravděpodobnost přechodu (kde přechod
je v tomto případě reprezentován deexcitací jádra)

B(XL)↓= 1

2Jα + 1

∣∣〈βJβ ||H(XL) ||αJα〉
∣∣2 . (2.18)

Jestliže se detailněji zaměříme na fluktuační vlastnosti parciální radiač-
ní šířky Γ

(XL)
αγβ , pak se předpokládá, že studovaný systém vykazuje značné

fluktuace. Tyto fluktuace jsou popsány tzv. Porterovým-Thomasovým (PT)
rozdělením [7] , jehož matematické vyjádření je

P (x)dx =
1√
2πx

e−x/2dx, (2.19)

kde x = Γαγβ/Γαγβ a Γαγβ je průměrná redukovaná neutronová šířka. Portero-
vo-Thomasovo rozdělení je ve skutečnosti speciálním případem χ2 rozdělení
s ν = 1 stupněm volnosti.
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Chceme-li rozumně popsat jaderný rozpad, jeví se tedy jako vhodné řešení
přechod od dílčích parciálních diferenciálních šířek Γ

(XL)
αγβ ke střední hodnotě

této veličiny Γ
(XL)

αγβ . Místo průměrné hodnoty redukované pravděpodobnosti
přechodu se pak obvykle udává fotonová silová funkce f (XL) pro přechod
typu XL, jenž je standardně definována vztahem

Γ
(XL)

(Eα, Iα, πα → Eβ) =
f (XL)E2L+1

γ

ρ(Eα, Jα, πα)
, (2.20)

kde veličina ρ je definována vztahem (2.1) resp. (2.4).

Často se předpokládá, že fotonová silová funkce f (XL)(Eγ) je závislá
pouze na energii emitovaného γ-kvanta. Tento předpoklad se však jeví jako
velice diskutabilní.

Ze vztahu (2.20) a vztahu (2.17) lze následně odvodit numerické vztahy
mezi fotonovými silovými funkcemi, f (XL), a redukovanými pravděpodob-
nostmi přechodů,B(XL)↓. Pro nejnižší multipolaritní přechody (E1,M1,E2)
pak dostáváme vztahy:

1

∆

∑
∆

B(E1)↓ [e2fm2] = 0.995× 106f (E1)[MeV−3], (2.21)

1

∆

∑
∆

B(M1)↓ [µ2
N ] = 86.6× 106f (M1)[MeV−3], (2.22)

1

∆

∑
∆

B(E2)↓ [e2fm4] = 1.25× 106f (E2)[MeV−3]. (2.23)

Zde se předpokládá, že se jedná o rozpad do základního stavu jádra s hodno-
tou JGS = 0. Sumace na levé straně výrazů jsou provedeny přes uvažované
energetické intervaly ∆.

Dle principu detailní rovnováhy existuje vzájemný vztah mezi parciální
radiační šířkou γ-přechodu Γ

(XL)
αγβ vyjádřitelnou vztahem (2.17) a XL-kom-

ponentou fotoabsorbčního účinného průřezu σ
(XL)
βγα :

Γ
(XL)
αγβ =

E2
γ

(π~c)2

2Iβ + 1

2Iα + 1
σ

(XL)
βγα . (2.24)
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Na základě tohoto vztahu lze alternativně definovat fotonovou silovou funkci
f (XL) vztahem

f (XL)(Eγ) =
1

(π~c)2

σ
(XL)
tot (Eβ, Iβ, πβ → Eα)

(2L + 1)Eγ

. (2.25)

Zde jsme předpokládali, že absorpční účinný průřez je nezávislý na konkrét-
ních vlastnostech iniciálního stavu (excitační energii, spinu a paritě), viz
obrázek 2.1. Tento předpoklad byl poprvé navržen Brinkem [8] pro E1 pře-
chody a je znám jako Brinkova hypotéza. Může být obecně modifikován pro
libovolný typ multipolarity a záření. Následující výzkumy ovšem ukázaly, že
Brinkova hypotéza se ve své striktní podobě možná jeví jako příliš hrubá
aproximace reality. V současné době se v některých modelech předpokládá,
že konkrétní vlastnosti PSFs závisí nejen na energii fotonů, ale také na
dalších charakteristikách finálního stavu jádra. Základní myšlenka Brinkovy
hypotézy se však jeví až pozoruhodně pravdivá.

�
�

Q

([

Q

�
�

([

IL�(γ� IL�(γ�

(γ

(γ

γ�'HFD\

3KRWRH[FLWDWLRQ
�%ULQN�K\SRWKHVLV� I��(γ�� �I��(γ�� �IQ�(γ�� �I�(γ�

Obrázek 2.1: Schématické znázornění Brinkovy hypotézy v případě fotoex-
citace a radiačního neutronového záchytu.

2.2.1 E1 fotonová silová funkce

Roku 1947 Baldwin a Kleiber [9] zjistili, že fotoabsorpční účinný průřez
nad separační energií neutronu je popsán širokou rezonancí. Tato rezonance
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byla ve skutečnosti předpovězena již o několik let dříve [10] a byla interpre-
tována jako projev kolektivních vybrací protonové a neutronové kapaliny se
vzájemně opačnými fázemi vyvolaných elektrickým polem vstupního záření.
Tento pohyb měl elektrický dipólový charakter, a celý pozorovaný jev byl
tedy označen jako Gigantická dipólová elektrická resonance (GDER).
Nízkoenergetický chvost GDER má velmi pravděpodobně rozhodující

význam také v případech rozpadů jader pod separační energií neutronu.
Otázkou však zůstává, jaký je přesný tvar tohoto chvostu.

V nejčastěji užívaném modelu E1 fotonových silových funkcí, jenž je
obecně nazýván Brinkovým−Axelovým modelem (BA) , je ve vztahu (2.25)
uvažována Lorentzova forma výrazu σ

(XL)
tot (Eγ). V tomto případě má vztah

vyjadřující E1 fotonovou silovou funkci tvar

f
(E1)
BA (Eγ) =

1

3(π~c)2
CΣ

EγΓG

(E2
γ − E2

G)2 + E2
γΓ

2
G

, (2.26)

zde EG symbolizuje pozici a ΓG pološířku studované rezonance. Obě tyto
veličiny jsou obvykle uváděny v jednotkách MeV. Výraz CΣ má ve vztahu
(2.26) význam normalizační konstanty a je většinou získán pomocí fitace
aplikované na fotojaderná data, přičemž lze uvažovanou konstantu obecně
vyjádřit ve tvaru

CΣ = σGΓG, (2.27)

kde σG je účinný průřez v maximu rezonance, nejčastěji udáván v jednotkách
mb. Tvar fotonových silových funkcí daný předpisem (2.26) fituje dobře
experimentální fotonukleární data v okolí maxima GDER, tedy v energe-
tické oblasti Eγ ≥ 10 MeV.

Pro jádra se statickou kvadrupólovou deformací, je E1 fotonová silová
funkce reprezentována superpozicí dvou funkcí, které jsou dány funkčním
předpisem (2.26), s dvěma sadami Lorentzových parametrů EG, ΓG a σG.
Tato skutečnost je důsledkem určitého rozštěpení GDER, jež může být po-
psáno v rámci hydrodynamického modelu, v němž je tvar GDER svázán
s vlastnostmi povrchových oscilací jádra nacházejícího se v základním stavu.
Zde jeden mód odpovídá oscilaci podél osy symetrie jádra a druhý mód
odpovídá oscilaci kolmé na tuto osu symetrie.
Některá experimentální data, zejména údaje o intenzitách primárních

přechodů v (n, γ) reakcích, vedou k závěru, že jednoduchý Lorentzův model
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absorpčního účinného průřezu je v případě sférických jader nacházejících se
v energetických stavech blízkých neutronové vazebné energii neadekvátní.
Na druhou stranu v případě jader deformovaných bylo dozaženo přijatelné
shody mezi Lorentzovým modelem a pozorovanou realitou.

V 80. letech byl pro popis E1 PSF v oblasti nízkých energií γ-kvant
(Eγ � EG) ve sférických jádrech zaveden teoretický model založený na
semimikroskopickém slupkovém modelu s využitím teorie konečných Fermiho
systémů. Byl navržen trojicí autorů, viz literatura [11], a proto se pro něj
často používá zkratka KMF model. V tomto modelu je fotonová silová funkce
f (XL) závislá nejen na energii Eγ, ale také na excitační energii jádra, která
se dá vyjádřit pomocí teploty koncového stavu Tf vztahem

f
(E1)
KMF (Eγ, Tf ) =

1

3(π~c)2
FK

ΓG

E2
G

EGΓG(Eγ, Tf )

(E2
γ − E2

G)2
, (2.28)

přičemž člen ΓG(Eγ, Tf ) je dán vztahem

ΓG(Eγ, Tf ) =
ΓG

E2
G

× (E2
γ + 4π2T 2

f ). (2.29)

Hodnota paramteru FK je podle (KMF) FK = 0.7 a teplota Tf je vyjádřena
jako

Tf =

√
EX −∆p

a
, (2.30)

kde a je parametr hustoty hladin, viz vztah (2.1), a ∆p je korekce párování,
viz [12].
Předpovědi získané pomocí KMF modelu byly porovnány s experimen-

tálními intenzitami primárních E1 přechodů do nízkoenergetických hladin
pozorovaných v (n,γ) reakcích pro několik sférických jader [13, 14]. V těchto
případech bylo dosaženo rozumného souhlasu experimentálních dat s daty
získanými prostřednictvím tohoto modelu. Je nutné také zdůraznit, že tento
model není aplikovavatelný na popis emise γ-záření v oblasti energií v blíz-
kosti maxima GDER. Z tvarů rovnice (2.28) je dokonce zřejmá divergence
v případě Eγ = EG.

Kromě těchto dvou nejčastěji používaných modelů existuje ještě řada
empirickým modelů E1 PSF. Jejich testování jde ale za rámec této práce.
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Je nutné také poznamenat, že experimentální informace o E1 pro energie
Eγ < Bn není příliš bohatá. S vyjímkou výše zmíněných dat, týkajících se
intenzit primárních přechodů v (n, γ) reakcích, se v podstatě jedná pouze
o data pocházející z reakce (γ, γ

′
), pro oblast excitačních energií Eγ ≈ (2-

−4)MeV [15], a v poslední době také z experimentů (3He,3He
′
γ) a (3He,αγ),

viz také [16, 17, 18].

2.2.2 M1 fotonová silová funkce

Experimentální informace oM1PSF, získané až do neutronové vazebné ener-
gie, jsou srovnatelné s informacemi tykajícími se, na stejném energetickém
intervalu, E1 dipólových intenzit. V oblasti vyšších excitačních energií jsou
však relevantní informace o M1 fotonových silových funkcích spíše velice
vzácné. Nedostatek informací pro vyšší energie je způsoben zejména silnou
dominancí E1 intenzit nad ostatními typy multipolarit pro energie γ-záření
převyšující práh částicové emise1. Významné informace o M1 fotonových
silových funkcích byly získány jednak z γ-záření doprovázejícího radiační
záchyt pomalých neutronů, ale také neelastickými rozptylovými experimenty
využívajícími elektrony, protony či fotony jako nalétávající částice.
Ve sférických jádrech se M1 PSFs velmi často aproximují pomocí tzv.

jednočásticového modelu [19]. V tomto modelu je f
(M1)
SP = konst.. Hodnotu

f
(M1)
SP je možné získat buď z empirické systematiky nebo na základě poměru

f (M1)/f (E1) na energii Eγ přibližně 7 MeV, jenž je pro většinu jader s hmot-
nostním číslem A & 100 roven 7± 1.
Druhým často používaným modelem je model tzv. spin-flipové rezonance,

fSF . Tato rezonance je situována na energii přibližně 7 MeV a její šířka je
asi 3 MeV. Tvar této rezonance je obvykle uvažován ve formě dané rovnicí
(2.26). Experimentální data nejsou v současné době schopna jednoznačně
říci, který ze dvou výše uvedených modelů je blíže realitě.

V deformovaných jádrech se v M1 PSF vyskytuje ještě jedna rezonance.
V polovině 80. let byly provedeny experimenty s inelastickým rozptylem elek-
tronů na jádrech vzácných zemin [20]. Výsledkem těchto experimentů bylo
potvrzení existence kolektivního M1 módu, jenž byl teoreticky navržen pro
deformovaná jádra již na konci 70. let v rámci jednoduchého geometrického

1Fotojaderná experimentální data nejsou schopna rozlišit odlišné typy multipolarit.
V důsledku očekávané silné dominance E1 intenzity v energetické oblasti nad prahem
částicové emise je tento druh dat uvažován jako zdroj informací pouze o E1 intezitě.
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přístupu, jehož anglické označení je Two-Rotor-Model [21]. V tomto modelu
je M1 mód chápán jako nůžky, jejichž přirozený pohyb výborně reprezen-
tuje vzájemný protiběžný pohyb protonové a neutronové kapaliny. Z těchto
důvodů je uvažovaný mód označován jako nůžkový model, anglicky scissors
mode (SC), a jeho energie je přibližně 3 MeV. Jako velice účinný nástroj
studia uvažovaného nůžkového módu se ukázala reakce (γ, γ

′
), využívající

γ-záření jako vysoce selektivní a citlivý detekční nástroj pro vyšetřování
nízkopoložených dipólových excitací. Konkrétně (γ, γ

′
) experimenty odhalily

podstatnou fragmentaci intenzity γ-záření v okolí energie 3 MeV, ve kterém
je uvažovaný nůžkový mód dominantní. Tento mód byl později pozorován ne-
jen v případě deformovaných jader vzácných zemin, ale také například v ak-
tinidových izotopech. Podrobnou analýzou získaných dat byla nalezena v pří-
padě Sm a Nd izotopových řetězců závislost totální intenzity studovaného
módu na kvadrátu deformace studovaných jader δ2. V případě jádra 160Tb
je deformace δ ∼ 0.3.
Celková síla pozorovaných přechodů v (γ, γ

′
) experimentech v dobře defor-

movaných sudo-sudých jádrech v oblasti vzácných zemin je přibližně 3µ2
N .

Pozorovaná síla v lichých, resp. licho-lichých jádrech, je většinou mnohem
nižší. To je způsobeno větší fragmentací síly v důsledku větší hustoty hladin
v těchto jádrech. V tomto kontextu ja také zajímavé, že celková síla nůžkové-
ho módu pozorovaná v TSC experimentech v lichém jádře 163Dy se s vysokou
pravděpodobností pohybuje okolo hodnoty 6µ2

N [22].
Tvar nůžkového modelu uvažovaný v práci [22] byl stejný jako v rovnici

(2.26) - Lorentzovský tvar - přičemž parametry EG, ΓG a σG byly nahrazeny
parametry ESC , ΓSC a σSC a jejich hodnoty byly určeny jako ESC = 3.0MeV,
ΓSC = 0.6 MeV a σSC = 0.9 mb, viz [22].
Podobná síla nůžkové resonance jako v TSC experimentech, tj. asi 6µ2

N ,
byla pozorována v případě deformovaných jader i v reakcích (3He,3He

′
γ) a

(3He,αγ). Je však zajímavé, že v těchto reakcích je pozorovaný nůžkový mód
podtstatně širší (ve většině případů ΓSC = 1− 1.5 MeV ) a úměrně tomu je
hodnota σSC menší.

2.2.3 E2 fotonová silová funkce

Vedle dipólových přechodů je ve statistické části spekter γ-záření vycháze-
jícího z reakcí složeného jádra pozorován také slabý vliv elektrických kvadru-
pólových přechodů. V případě rozpadů excitovaných jader s nízkou hodnotou
spinu však hraje tento typ přechodů pouze okrajovou roli.
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Relevantní informace o E2 intenzitě může být získána zejména analý-
zou dat neelastických rozptylových experimentů s nabitými částicemi, neboť
účinný průřez reakcí tohoto typu obsahuje multipólové maticové elementy
[23]. Rezonanční chování E2 intenzity bylo poprvé pozorováno na počátku
70. let dvacátého století [24], kdy byly prováděny neelastické rozptylové ex-
perimenty na jádrech, přičemž jako nalétávající částice byly využity elek-
trony, protony a α-částice. Pozorované jevy byly interpretovány jako projev
isoskalární gigantické kvadrupólové elektrické rezonance, anglicky nazvané
jako Giant Quadrupole Electric Resonance (GQER). Z makroskopického
hlediska je chování této rezonance relativně dobře pochopeno. Obecně je
uznávána představa, kde chování GQER je reprezentováno primárně povr-
chovými oscilacemi neutronů pohybujících se dohromady s protony. Těžišťová
energie GQER, jenž je aproximována hodnotou ER = 63A−1/3 MeV [25], je
téměř ve shodě s těžišťovou energií GDER. Systematika šířek rezonancí ΓR

a účinného průřezu σR v maximu isoskalární GQER rezonance byla zave-
dena v [26] následujícím způsobem: ΓR = 6.11 − 0.012A MeV a σR =
1.5 · 10−4Z2E2

RA−1/3/ΓR mb, kde ΓR a ER jsou uvažovány v jednotkách
MeV.
Doposud bylo ve studovaných (n,γ) reakcích (radiační záchyt tepelných

neutronů a rezonanční záchyt) pozorováno pouze několik E2 přechodů [27,
26]. Výrazný nedostatek dat týkajících se individuálních E2 přechodů a
nepochybné zkreslení jejich intenzit směrem k vyšším hodnotám v důsledku
působení PT fluktuací navíc výrazně snižuje celkovou aplikovatelnost dopo-
sud získaných experimentálních informací na analýzu E2 fotonových silových
funkcí.
Protože je však E2 PSF velmi slabá, používá se často pro její aproxi-

maci opět tzv. jednočásticový model (jako v případě M1 PSF), viz strana
22, v němž je f

(E2)
SP = konst.. Průměrné parciální radiační šířky stanovené

z primárního γ-záření pozorovaného při (n,γ) reakcích jsou téměř o dva řády
nižší v porovnání s těmito šířkami příslušejícími E1 přechodům.

Jaderné přechody v rozpadech složených jader charakterizované vyššími
multipolaritami typu M2, E3,. . ., jsou uvažovány pouze jako zcela okrajové
jevy. Do dnešní doby bylo pozorováno pouze několik přechodů těchto typů,
zejména pak v oblasti nízkých excitací.
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Kapitola 3

Experimentální uspořádání a
modelové simulace

3.1 Dvoukrokové γ-kaskády

Základní principy metody Dvoukrokových γ-kaskád, (Two-Step Cascades)
TSC, byly představeny roku 1958 [28] a později byly modifikovány pro
případ Ge detektorů [29]. Tato metoda je založena na dvoudetektorovém
koincidenčním měření γ-kvant emitovaných při radiačním záchytu tepel-
ných neutronů. Každá jednotlivá událost v probíhajícím měření může být
charakterizována amplitudou signálu získaného v obou detektorech koinci-
denční aparatury a jejich vzájemnou časovou diferencí. V poli našeho zájmu
jsou pak takové události, jimž odpovídající signál koincidenční aparatury
je ve shodě s pevně stanovenou energetickou sumou EΣ. Výběrem ener-
getické sumy rovné energetickému rozdílu mezi záchytovým stavem neu-
tronu a nízkoležící hladinou, dále nazývanou TSC finální energetická hladina,
můžeme studovat TSCs mezi neutronovým záchytovým stavem a fixní TSC
finální hladinou. Spektrum energií deponované v jednom detektoru obsahuje
všechny energie zahrnuté v TSC deexcitačním procesu. Takové spektrum je
následně nazýváno TSC spektrem.
Jestliže TSC probíhá přes dobře rozlišitelnou energetickou hladinu, pak

příspěvěk takové kaskády do TSC spektra bude reprezentován diskrétní
spektrální čárou. V případě mezistavů ve výšších energetických polohách,
kde je větší hustota hladin, však budou dvoukrokové γ-kaskády vytvářet
kvazikontinuální TSC spektrum. Jelikož intenzita dvoukrokové kaskády Iγγ

svazující počáteční stav i s finální (koncovou) hladinou f skrze mezihladinu
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m dvěma přechody charakterizovanými energiemi Eγ1 a Eγ2 je dána vztahem

Iγγ =
Γiγm

Γiγ

Γmγf

Γmγ

= const× E3
γ1

E3
γ2

f(Eγ1)f(Eγ2), (3.1)

nese tvar a velikost TSC spektra informaci o fotonových silových funkcích
lokalizovaných v energetické oblasti 2-6 MeV, viz rovnice (2.20). Zde ve
vztahu (3.1) výraz Γαγβ značí parciální radiační šířku mezi hladinami α a
β, zatímco veličina Γαγ je totální radiační šířka hladiny α. Funkce f(Eγ) je
dle teoretického předpokladu hladkou funkcí energie Eγ. Ve skutečnosti jsou
však hodnoty této funkce v kaskádě vystaveny působení PT fluktuací.
V důsledku velkého množství přechodů realizovaných v kvazikontinuální

části energetických stavů studovaného jádra se obecně předpokládá, že od-
povídající část TSC spektra je popsatelná statistickým modelem, a může
sloužit pro testování nejrůznějších druhů modelů fotonových silových funkcí
či hustot energetických hladin. Schématické znázornění získaných TSC spek-
ter je zobrazeno na obrázku 3.1. Příklad reálného sumačního TSC spektra
je následně vyobrazen na obrázku 3.2.

Koincidenční spektrum obsahuje také pozadí způsobené Comptonovým
jevem a náhodnými koincidencemi. Dvě γ-kvanta s celkovou energií převyšu-
jící přednastavenou energetickou sumu mohou způsobit detekci nepravé udá-
losti, pokud vhodný přebytek energie unikne v důledku Comptonova rozp-
tylu. Podobným způsobem dvě γ-kvanta, tentokráte s korektní hodnotou
celkové energie, ale pocházející ze dvou odlišných neutronových záchytů,
mohou být náhodně detekována ve stejný koincidenční čas, a mohou tedy
opět vyvolat nepravou událost. V rámci co nejlepší eliminace tohoto pozadí
byla koincidenční spektra extrahována speciální skenovací procedurou. V ro-
vině (energetická suma) × (časová diference koincidenční aparatury) bylo
definováno osm pravoúhlých oblastí obklopujících peak odpovídající pře-
dem zvolené finální TSC hladině, kterými byla daná dvoukroková kaskáda
vymezena. Takto definované oblasti nám poslouží jako nástroj k eliminaci
pozadí obsaženého v koincidenčním spektru, vzhledem k dané finální TSC
hladině. Korekce na pozadí je následně odvozena z vhodně uvažované lineární
kombinace koincidenčních spekter pro osm oblastí obklopujících výslednou
střední oblast [30], jenž je předmětem našeho zájmu, viz obrázek 3.4.
Jelikož detektory koincidenční aparatury nerozeznávají mezi primárními

a sekundárními γ-kvanty, chovají se TSC spektra, jakoby pocházela ze spek-
trometru, jehož funkce energetické odezvy je tvořena dvěma linkami syme-
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Obrázek 3.1: Schématické znázornění získaných TSC spekter.
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Obrázek 3.2: Příklad sumačního TSC spektra pocházejícího z radiačních
záchytů tepelných neutronů, viz literatura [1].

tricky lokalizovanými vzhledem ke středu TSC spektra. Tato symetrie je
patrná, pakliže provedeme korekci na energeticky závislou účinnost detek-
torů. Z posledních vět je zjevné, že výše zavedený pojem “TSC spektrum”
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Obrázek 3.3: Příklady TSC spekter, viz literatura [1].

veskutečnosti odpovídá koincidenčnímu spektru zkorigovanému na pozadí,
a tím symetrizovanému vzhledem ke středu TSC spektra. Příklady takového
TSC spektra jsou uvedeny na obrázku 3.3. Tato spektra jsou tedy fakticky
bez pozadí.
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Obrázek 3.4: Grafické znázornění procedury eliminace pozadí v TSC expe-
rimentu.

Procesy n-krokových deexcitací záchytového stavu, kdy n > 2, přispívají
do TSC spektra tehdy, pokud je jedním detektorem současně (v rámci časové
rozlišovací schopnosti použité koincidenční aparatury) detekováno několik
fotonů příslušejících do n-krokové kaskády. Pravděpodobnost současné de-
tekce všech fotonů samozřejmě s narůstajícím n klesá, avšak pravděpodob-
nost dosažení finálního stavu ve třech a více krocích je výrazně vyšší než
ve dvou krocích. Důsledkem těchto skutečností příspěvky tříkrokových a
vícekrokových kaskád do TSC spektra nemusí být zanedbatelné. V dalším
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zpracovaní experimentálních dat jsou tyto příspěvky korektně uvažovány.
Jako zcela nezbytné se jeví zauvažování efektů vetování. Tyto efekty

nastávají v důsledku γ-rozpadu finální TSC hladiny. Pokud jsou ve dvou de-
tektorech plně absorbovány fotony z dvoukrokových kaskád do finální TSC
hladiny, mohou být současně detekovány také fotony z následujících roz-
padů. V důsledku porušení podmínky na energetickou sumu tak dochází
k eliminaci dané události z TSC spektra. Následkem toho jsou TSC inten-
zity, vyjma intenzit přechodů směřujících do základního stavu, redukovány.
Odhad korekce na efekt vetování je možný, pokud je známa energetická
závislost absolutní detekční účinnosti obou detektorů.
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GHWHFWRU
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γ
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Obrázek 3.5: Schématické zobrazení experimentálního uspořádání TSC
měřící aparatury.

Kromě těchto jevů se v TSC spektrech projevují ještě další efekty, jenž
jsou podrobně popsány v [30, 31]. Z hlediska našeho zpracování však tyto
efekty nehrají významnou roli.

Aparatura určená k TSC měření byla vystavěna na výzkumném reaktoru
LWR-15 v Řeži. Šestimetrový zakřivený neutronový vodič poskytuje úzký
svazek 2× 20 mm2 tepelných neutronů s tokem 3× 106 neutron · cm−2 · s−1

v místě terčíku. Gamma kvanta emitovaná z terče jsou detekována dvojicí
HPGe detektorů s účinností 25% a 28%. Silné neutronové stínění a γ-stínění
pak redukuje pozadí γ-záření z neutronového rozptylu a neutronového ra-
diačního záchytu v konstrukčním materiálu. Energetické rozlišení získaného
energetického sumačního spektra se pohybuje kolem 8keV. Sběr dat v rámci
měření probíhal přibližně 300h. Detailní popis experimentálního uspořádání
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využívané měřící aparatury je uveden v [30]. Schématické znázornění de-
tekčního systému je zobrazeno na obrázku 3.5.

3.2 Modelování

Za účelem testování nejrůznějších modelů fotonových silových funkcí byly
prováděny simulace procesu elektromagnetického rozpadu složeného jádra
doprovázejícího radiační záchyt tepelného a keV neutronu. Výstupy těchto
simulací, po dodatečném zauvažování modelové účinnosti použitých detek-
torů, mohou být následně porovnány se svými experimentálními protějšky.

3.2.1 Předpoklady a simulace

Algoritmus simulací je založen na předpokládané platnosti Extrémního Sta-
tistického Modelu (ESM). Ten lze shrnout do následujících bodů:

• Energetické hladiny výsledného jádra vznikají jako výsledek diskreti-
začního procesu aplikovaného na určitý, předem známý, předpis hus-
toty energetických hladin.

• Parciální radiační šířky různých počátečních a/nebo koncových stavů
jsou statisticky nezávislé.

• V obecném případě, pokud je výběrovými pravidly povoleno smíšení
multipolarit, parciální radiační šířka Γαγβ přechodu α → β, inicializo-
vaného na hladině α s excitační energií Eα lokalizovanou v intervalu
Bn > Eα > Ecrit, kde Bn je neutronová vazebná energie, se jeví jako
náhodná veličina, jejíž hodnota je dána vztahem

Γαγβ =
∑
XL

y2
αβXL(Eα − Eβ)2L+1f (XL)(Eα − Eβ)

ρ(Eα, Jα, πα)
. (3.2)

Ve vztahu (3.2) je sumace uvažována přes všechny XL, jejichž příspě-
vek do deexcitačního procesu je nezanedbatelný. Veličiny yαβXL jsou
náhodné hodnoty z Gaussova normálního rozdělení s nulovou střední
hodnotou a jednotkovým rozptylem.
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• Narušení ESM pak nastává pod excitační energetickou hladinou Ecrit.
Pod touto hladinou je známo kompletní schéma energetických hladin
z jiných experimentů prováděných se studovaným jádrem, včetně ener-
gií těchto hladin, spinů, parit a větvících poměrů intenzit přechodů.

Vzhledem k uvedeným předpokladům mohou být energetické hladiny
v reálných jádrech společně s parciálními radiačními šířkami, zodpovědnými
za přechody mezi těmito hladinami, uvažovány jako náhodná diskretizace
daného předpisu hustoty hladin a sady hodnot parciálních radiačních šířek
odvozených z Porterova-Thomasova rozdělení. V typickém případě defor-
movaného jádra tuto sadu reprezentuje 1010 − 1013 parciálních radiačních
šířek. Pro jednu sadu hladin a všech parciálních radiačních šířek se užívá ter-
mín jaderná realizace. Existuje nekonečné množství simulovaných jaderných
realizací, přičemž jedna z nich odpovídá reálné sadě hladin a parciálních
radiačních šířek. Při simulování není možné uložit zmíněné množství mode-
lových parciálních radiačních šířek do paměti počítače. Nastává tak vážný
problém s technickou realizací přijatého způsobu modelování. Naštěstí však
může být problém s obrovským množstvím parciálních radiačních šířek ele-
gantně vyřešen pomocí tzv. “prekurzorů”, jak uvidíme v následujícím popisu
simulační metody.

3.2.2 Algoritmus využívané simulační metody

Elektromagnetické kaskády jsou generovány, v rámci předpokladů popsáných
podrobně v paragrafu 3.2.1, dle následujícího algoritmu [32]:

1. Diskretizací hustoty hladin ρ(E, J, π) jsou získány energie Eα, spiny
Jα a parity πα všech vázaných hladin α nad kritickou energií Ecrit.

Integrováním rovnice (2.1) resp. rovnice (2.4), přes libovolný energetic-
ký interval, získáme průměrný počet hladin vyskytujících se v uvažo-
vaném intervalu. V našem statistickém přístupu množství těchto inte-
grovaných hladin fluktuuje dle Poissonova rozdělení okolo průměrných
hodnot.

2. Každé hladině α s energií Eα > Ecrit připíše generátor náhodných čísel
tzv. semínko, viz obrázek 3.6. V dalším textu jsou tato semínka ozna-
čována jako prekurzory. Pro korektní funkci popisovaného algoritmu
je zcela nezbytné, aby tyto prekurzory byly jednotlivým hladinám
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připisovány náhodně. Proces získání všech parciálních radiačních šířek
Γαγα′ pro fixní hladinu α je inicializován pouze tehdy, pokud je gene-
rátor náhodných čísel přednastaven pomocí prekurzoru ζα. Z toho vy-
plývá, že pokaždé, kdy požadujeme kompletní sadu parciálních radiač-
ních šířek pro danou energetickou hladinu α, na níž je zapsán prekurzor
ζα, získáme výše popsaným procesem stejnou sadu hodnot Γαγα′ . Jak-
mile jsou prekurzory ζα zapsány pro všechny hladiny α s energiemi
Eα > Ecrit, je zároveň známa sada parciálních radiačních šířek Γαγα′

pro všechny možné páry koncových hladin {αα
′}. Prekurzory ζα tak

predikují unikátní výstupy procesu generace parciálních radiačních
šířek. Stávají se tak stěžejním prvkem celého algoritmu.

3. Aplikace procesu generování dílčích parciálních radiačních šířek Γαcγα′

pro úplné sady přechodů αc → α
′
, vedoucích z neutronové záchytové

hladiny αc do všech možných hladin α
′
, přičemž Eα′ < Bn. Generátor

náhodných čísel je předem iniciován pomocí prekurzoru ζαc , zapsaného
do neutronové záchytové hladiny.

4. Pro neutronovou záchytovou hladinu αc je vypočtena totální radiační
šířka Γαcγ =

∑
α′ Γαcγα′ . Následně je získána sada intenzit Iαα′ pro

všechny přechody ze záchytové hladiny αc, které splňují jednoduchou
rovnost Iαcα′ = Γαcγα′/Γαcγ. Pokud tyto intenzity splňují podmínku∑

α′ Iαcα′ = 1, pak se ve skutečnosti jedná o tzv. větvící intenzity.

5. Vázaná hladina, do které se rozpadá zvolená záchytová energetická
hladina αc, je určena náhodným číslem s1, vygenerovaným generá-
torem náhodných čísel. Náhodý výběr takovéto vázané hladiny α1 je
dán splněním požadavku

α1−1∑
α′=1

Iαcα′ ≤ s1 <

α1∑
α′=1

Iαcα′ . (3.3)

Výsledně je tedy známa vázaná hladina α1, na níž dosáhl první krok
γ-kaskády.

6. Jestliže energie Eα1 hladiny α1 je větší nežli kritická energie Ecrit,
pak jsou generovány realizace parciálních radiačních šířek Γα1γα

′ pro
úplnou sadu přechodů α1 → α

′
, inicializovaných na fixní hladině α1.
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Generátor náhodných čísel je opět přednastaven prostřednictvím již
zapsaného prekurzoru ζα1 . Pro případ mezihladiny α1 je vypočtena
totální radiační šířka Γα1γ a následně jsou pro stejnou energetickou
hladinu vypočteny všechny větvící intenzity Iα1α′ .

Pokud energie Eα1 klesne pod Ecrit, pak jsou větvící intenzity Iα1α′

dedukovány výhradně z experimentálních dat. S využitím intenzit Iα1α′

je, dle postupu analogického s postupem popsaným v bodě 5, zvolena
druhá mezihladina α2, do níž se hladina α1 rozpadá.
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Obrázek 3.6: Schématický popis simulace γ-kaskádového procesu.

7. Simulační procedura, podrobně popsaná v předcházejících bodech to-
hoto výčtu dílčích kroků využívaného algoritmu, pokračuje až do okam-
žiku, kdy n-tý krok uvažované γ-kaskády dosáhne základního stavu.
Ve zjednodušeném příkladě, zobrazeném na obrázku 3.6, je základního
stavu dosaženo po čtyřech krocích. Jakmile je dosaženo základního
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stavu, všechna data charakterizující jednotlivé události γ-kaskádového
rozpadu jsou známa: energie Eαi

, spiny Jαi
a parity παi

všech zúčast-
něných mezihladin, multipolarity L, případně poměry mísení multipo-
larit δ, a typy X jednotlivých přechodů. Všechny tyto parametry jsou
následně k dispozici pro modelování požadovaných veličin, v našem
případě TSC spektra.

8. Postup charakterizovaný v bodech 5-7 je mnohokrát opakován, dokud
není dosaženo přijatelné statistické přesnosti modelované veličiny. Ty-
pický počet kaskád generovaný v rámci jedné jaderné realizace je zhru-
ba 5× 104.

9. Za účelem vyhodnocení role Porterových-Thomasových fluktuací, je
celý algoritmus popsaný v bodech 1-8 mnohokrát opakován pro různé
nezávislé jaderné realizace. Tímto způsobem jsou získány informace
o modelovaných veličinách, např. TSC intenzitě. Finálním produktem
jsou pak střední hodnota a střední kvadratická odchylka (rms) mode-
lované veličiny.

Ve výše popsaném algoritmu využívaném v námi přijaté simulační meto-
dě se skrývají dvě zásadní problematické otázky. První otázka vyvstává ze
skutečnosti reálně konečného počtu událostí simulovaných v každé jaderné
realizaci. Druhá se pak týká vlivu existujících diferencí mezi jednotlivými
jadernými realizacemi. Problém konečného počtu událostí v rámci každé
jednotlivé jaderné realizace lze principiálně vyřešit zvýšením počtu rozpadů
simulovaných v rámci této realizace, tedy zvýšením počtu opakování bodů
5-7 předcházejícího výčtu. Na druhou stranu, druhý problém nelze explicit-
ně vyřešit zvýšením počtu jaderných realizací. Odhad vlivu diferencí mezi
jednotlivými jadernými realizacemi však lze získat po simulaci dostatečného
počtu těchto realizací. V našem případě je obvykle uvažováno 50 realizací.
Výše popsaný algoritmus byl implementován do počítačového programu

DICEBOX [32].

Samozřejmě se mohou nyní vyskytnout oprávněné námitky, že uvedený
statistický model nemůže vystihovat veškeré detaily elektromagnetického
rozpadu složeného jádra. Na druhou stranu věříme, že tento model je schopen
popsat základní vlastnosti uvažovaného rozpadu v přijatelném souhlasu s rea-
litou, zejména v případě rozpadů těžších jader.
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3.2.3 Citlivost detekčního systému

V přijatém způsobu simulací musí být proces modelování γ-kaskád po-
mocí programu DICEBOX spojen se simulací citlivosti využívaného de-
tektorového systému. Cílem takové simulace je v rámci daných modelových
předpokladů získat měřitelná spektra, konkrétně TSC spektra přímo porov-
natelná s odpovídajícími spektry experimentálními.
Detekční proces uměle modelovaných γ-kaskád byl imitován pomocí pro-

gramu, jenž je schopen započítávat účinnost detektorů na simulované kas-
kády. V průběhu těchto simulací byly důkladně ošetřeny parazitní efekty
popsané v kapitole 3.1. Před výslednou prezentací TSC intenzit jsou jak ex-
perimentální intenzity, tak intenzity simulované, korigovány na tyto efekty.
Korekce na účinnost použitých detektorů přitom byla provedena vydělením
TSC intenzity v daném spektru na energii Eγ součinem fotopeakových účin-
ností detektoru odpovídajících energiím Eγ a EΣ − Eγ. Tato procedura
vytvoří TSC spektrum symetrické vzhledem ke svému středu, je ale vhodná
pouze pro ”čisté” TSC intenzity, ne však již pro intenzity sumační obsahující
tříkrokové a vícekrokové γ-kaskády. Příspěvky tříkrokových a vícekrokových
kaskád ale nejsou z uvažovaných spekter vyňaty, jelikož není možné je-
jich vliv z experimentálních spekter odseparovat. Nicméně, pokud jsou tyto
příspěvky vzaty v úvahu přímo v simulacích, pak jejich přítomnost nepřed-
stavuje žádný problém.

V případě finální TSC hladiny f , byly provedeny korekce na efekt ve-
tování vynásobením experimentálních i simulovaných intenzit vhodným fak-
torem, jenž byl získán zprůměrováním obou zmíněných efektů přes sou-
bor generovaných kaskád prošlých (ve vhodném intervalu) skrze finální hla-
dinu f .
Detektorová účinnost byla určena z pomocných měření s radioaktivními

zdroji (137Cs, 60Co, 133Ba, 152Eu). Za stejným účelem pak byla provedena
separovaná měření γ-spekter s Cl terčem. V průběhu analýzy dat získaných
s Cl terčem byly vzaty v úvahu známé intenzity přechodů pro případ reakce
35Cl(n,γ)36Cl, uvedené v [33]. Lze odhadovat, že detektorové účinnosti jsou
určeny s přesností lepší než 7 %. V případě energií γ-záření lokalizovaných
v intervalu 250 keV − 1500 keV je tato přesnost ještě výrazně lepší, přibliž-
ně 4 %.
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Kapitola 4

Hlavní cíle práce

Již z úvodních vět této práce je zřejmé, že současné znalosti týkající se
problematiky fotonových silových funkcí a hustoty hladin jsou nedostatečné.
Odpovědi na četné otázky je nutné hledat v analýze experimentálních

pozorování. Informace o PSFs jsou přitom obsaženy v nejrůznějších datech
pocházejících ze studia jaderných reakcí. Protože však tato experimetnální
data obsahují také veliké množství irelevantních informací, není ve většině
případů možné požadované informace získat z experimentálních dat přímo.
Analýza experimentálních pozorování tak vyžaduje aplikaci počítačových
simulací jaderných reakcí, čímž je zároveň zdůrazněn celkový statistický
charakter studovaných jevů. Vedle teoretických modelů a experimentálních
pozorování je tedy nutné využít i sofistikované simulační metody.

Hlavní cíle této práce mohou být shrnuty do dvou bodů:

(a) Zpracování naměřených dat TSC experimentu, studujícího jadernou
reakci 159Tb(n,γ)160Tb, do formy porovnatelné se simulacemi.

(b) Základní porovnání výsledků analýzy experimentálních dat s výsledky
získanými počítačovými simulacemi.

36



Kapitola 5

Analýza experimentálních dat
a porovnání jejích vysledků se
simulacemi

Dle postupu popsaného ve třetí kapitole jsme provedli analýzu experimentál-
ních dat z reakce 159Tb(n,γ)160Tb. Zároveň jsme pomocí počítačového pro-
gramu DICEBOX simulovali spektra pro některé modely PSFs. Výsledky
analýzy experimentálních dat a výstupy počítačových simulací jsme výsled-
ně vzájemně porovnali.

5.1 Zpracování experimentálních dat

Primárním krokem zpracování experimentálních dat je stanovení citlivosti
detekčního systému a následné provedení účinnostní kalibrace. V našem pří-
padě byla emitovaná γ-kvanta detekována dvojicí HPGe detektorů, přičemž
detektorová účinnost byla stanovena pomocí dodatečných měření s radioak-
tivními zdroji (137Cs, 60Co, 133Ba, 152Eu), resp. s využitím separovaných
měření γ-spekter s Cl terčem. Z těchto pomocných měření pak lze vypraco-
vat účinnostní kalibraci.

Totální účinnost HPGe detektoru εT můžeme definovat jako poměr počtu
registrovaných γ-kvant N ku celkovému počtu γ-kvant N0, která ve vzorku
vznikla. Platí tedy vztah

εT =
N

N0

=
N

At
, (5.1)
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kde veličina A je aktivita vzorku a t je doba načítání γ-spektra. Totální
účinnostní kalibrace vypracovaná pro oba detektory (detektor “A” a detek-
tor “B”) je zobrazena na obrázku 5.1. Na tomto obrázku je totální účinnost-
ní kalibrace získaná analýzou experimentálních dat porovnána s výsledky
počítačových simulací. Křivku, jenž fituje experimentální body studované
závislosti, získáme z křivky fitující simulované body závislosti přenásobením
konstantním faktorem. Tento postup vychází z předpokladu, že přesná geo-
metrie detekčního systému sice není známá, avšak malá změna této geome-
trie nezmění tvar energetické závislosti absolutní účinnosti detektoru, pouze
tuto závislost “posune” o absolutní faktor. Přesné stanovení totální účinnost-
ní kalibrace je zcela nezbytné pro korektní započítání vlivu efektu vetování.
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Obrázek 5.1: Totální účinnostní kalibrace pro HPGe detektor “A” a HPGe
detektor “B”. Experimentální výsledky jsou porovnány s výsledky počí-
tačových simulací.

Peakovou účinnost ε(E) pro přechod s energií Eγ lze definovat analogicky
k (5.1), pouze nahradíme počet registrovaných částic N plochou peaku S a
aktivitu vzorku A aktivitou přechodu Ap. Pokud aktivitu přechodu definu-
jeme vztahem Ap = Awp, kde wp je pravděpodobnost přechodu, pak pro
peakovou účinnost dostáváme vztah

ε(E) =
S

Awpt
. (5.2)

Peaková účinnostní kalibrace vypracovaná pro oba HPGe detektory je zo-
brazena na obrázku 5.2.
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Obrázek 5.2: Peaková účinnostní kalibrace pro HPGe detektory “A” a “B”
použité v experimentu.

V našem případě reakce 159Tb(n,γ)160Tb se nám podařilo identifikovat
v sumačním TSC spektru deset výrazných energetických linek, jenž jsou
předmětem našeho zájmu. Každá linka přitom odpovídá sumě TSC spojující
záchytový stav s finální hladinou studovaného jádra. Uvažované energetické
stavy studovaného jádra a jim odpovídající energetické linky obsažené v su-
mačním TSC spektru jsou uvedeny v tabulce 5.1. V prvním sloupci této
tabulky je uvedeno označení daného energetického stavu, v druhém sloupci
je celková energie EΣ γ-kvant emitovaných při přechodu jádra 160Tb do to-
hoto koncového stavu z neutronového záchytového stavu a ve třetím sloupci
je explicitně uvedena energie Ef , spin J a parita π uvažovaného koncového
stavu. Sumační spektrum získané v reakci 159Tb(n,γ)160Tb je zobrazeno na
obrázku 5.3.

Jestliže na naměřená koincidenční spektra obsahující pozadí způsobené
Comptonovským jevem a náhodnými koincidencemi aplikujeme speciální
skenovací proceduru, jenž je podrobně popsána na straně 26, a následně
provedeme korekci na energeticky závislou účinnost detektorů, získáme hle-
daná TSC spektra. Na obrázku 5.4 jsou uvedeny příklady dvou TSC spekter,
konkrétně pro energetické stavy označené 1 a 5 v tabulce 5.1.
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Označení EΣ (keV) Ef (J
π) (keV)

1 6375.0 0(3−)
2 6311.3 , 6310.9 63.7(1−) , 64.1(4+)
3 6296.1 , 6295.9 78.9(4−) , 79.1(0−)
4 6269.4 105.6(2−)
5 6241.8 , 6236.3 , 6235.5 133.2(1−) , 138.7(1+) , 139.5(2−)
6 6207.2 167.8(2+)
7 6174.6 200.4(3+)
8 6142.2 , 6138.0 , 6130.8 232.8(1+) , 237.0(3−) , 244.2(4−)
9 6106.2 268.8(2+)
10 6056.6 , 6052.7 318.4(3+) , 322.3(5−)

Tabulka 5.1: Uvažované finální hladiny studovaného jádra 160Tb. Energie
EΣ představuje rozdíl mezi záchytovým stavem a energií finální hladiny Ef .
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Obrázek 5.3: Sumační TSC spektrum. Označení peaků odpovídá značení
v tabulce 5.1.
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Obrázek 5.4: TSC spektra odpovídající přechodu do koncového energetické-
ho stavu 1 a 5.

5.2 Porovnání experimentálních dat se simu-
lacemi

Chceme-li porovnat výsledky analýzy experimentálních dat s výsledky získa-
nými počítačovou simulací, je nutné provést normalizaci TSC spektra. TSC
spektrum však můžeme normalizovat pouze tehdy, známe-li absolutní inten-
zitu alespoň jedné dvoukrokové γ-kaskády spojující neutronový záchytový
stav s finální TSC hladinou. V našem případě jsme využili data uvedená
v literatuře [34], konkrétně absolutní intenzity čtyř dvoukrokových γ-kaskád
realizovaných v jádře 160Tb. Kaskády použité pro normalizaci TSC spekter
jsou schématicky znázorněny na obrázku 5.5.

Po provedení normalizace TSC spekter jsme již schopni přímého porov-
nání experimentálních dat s výsledky simulací. Simulace byly prováděny po-
mocí počítačového programuDICEBOX, jehož algoritmus je popsán v kapi-
tole 3.2.2.
V tabulce 5.2 jsou uvedeny jednotlivé sady simulovaných modelů PSFs a

LD, jež jsme testovali. Pro E2 byla ve všech případech použita jednočásti-
cová silová funkce fE2

SP = 1.2×10−10MeV−5. Parametry spin-flipové (SF)M1
rezonance byly ve všech případech: ESF = 7.1 MeV, ΓSF = 3 MeV, σSF =
1.4 mb. Šířka nůžkové rezonance byla vždy ΓSC = 0.6 MeV a účinný průřez
v maximu byl σSC = 0.9mb. Energie nůžkové rezonance je uvedena v závorce
u jednotlivých fotonových silových funkcí fM1

SC . Uvažujeme-li fotonovou silo-
vou funkci fM1

SP , pak byla použita hodnota fM1
SP = 1.2× 10−10 MeV−5.
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Model E1 M1 LD
a BA fM1

SP BSFG
b BA fM1

SC (3.0) + fM1
SF BSFG

c KMF fM1
SP BSFG

d KMF fM1
SC (3.0) + fM1

SF BSFG
e KMF fM1

SC (3.0) + fM1
SF CTF

f KMF fM1
SC (2.6) + fM1

SF BSFG
g KMF fM1

SC (3.6) + fM1
SF BSFG

Tabulka 5.2: Symbolika simulovaných modelových sad odpovídajících stu-
dovaným PSFs.
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Obrázek 5.5: Kaskády použité pro normalizaci TSC spektra.

Jako velice účinný nástroj pro potlačení experimentálních chyb a zbyt-
kových fluktuací pocházejících z jednotlivých jaderných realizací se ukazuje
postup vysčítání TSC intenzit v širších energetických intervalech lokali-
zovaných symetricky vzhledem ke středu TSC spektra. Intenzity získané
tímto vysčítáním se označují jako Integrované TSC Intenzity. V našem pří-
padě má zvolený interval, přes který se vysčítávají TSC intenzity, velikost
(∆Eγ) = 2.5MeV. Porovnání simulací s experimentálními daty je zobrazeno
na obrázku 5.6, na levé straně pro modely {a, b, c, d}, na straně pravé pro
modely {d , e, f , g}. Pro obě sady jsou uvedeny tři grafy, jenž se liší hodnotou
renormalizačního faktoru w. Renormalizačním faktorem jsme vždy přenáso-
bili uvažované intenzity normalizační TSC kaskády, schématicky zobrazené
na obrázku 5.5. Hodnoty renormalizačního faktoru volíme w = {1.0, 0.6, 0.3}.

Ze zobrazených grafů je zřejmé, že v případě použití renormalizačního
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faktoru w = 1.0, kterým přenásobíme normalizaci TSC spekter [34], expe-
rimentální hodnoty v rámci neurčitostí neodpovídají výsledkům simulací, a
to ani v jednom případě simulovaných modelových sad. Systematicky jsou
experimentální intenzity mnohem vyšší než simulované. Pokud však zvolíme
hodnotu renormalizačního faktoru w = 0.6, můžeme pozorovat výrazné vzá-
jemné přiblížení experimentálních hodnot a hodnot simulovaných. V pří-
padě modelových sad {d , g} se dokonce experimentální a simulované hod-
noty v rámci neurčitostí velmi dobře shodují. Použijeme-li renormalizační
faktor w = 0.3, je tato shoda pozorována v případě modelových sad {c, e}.
Z výše provedeného porovnání vyplývá, že zvolená normalizace TSC

spekter, odpovídající hodnotě w = 1.0 [34], pravděpodobně není zcela správ-
ná. Pokud ji však přenásobíme konstantním renormalizačním faktorem, je
v grafech jasně patrná velmi dobrá shoda hodnot získaných počítačovými
simulacemi s hodnotami experimentálními. Hledání správné normalizace se
tedy jeví jako jeden ze stěžejních bodů při zpracování tohoto TSC exper-
imentu. Jde však za rámec této práce. Z obrázku 5.6 také vyplývá, že při
neznalosti přesné normalizace TSC spekter nelze rozhodnout, zda je pos-
tulování nůžkové rezonance nezbytné pro dosažení dobrého souhlasu mezi
experimentem a simulacemi (porovnání modelů {d , g}, při renormalizačním
faktoru w = 0.6, v nichž je nůžková rezonance postulována, s modelem c,
při hodnotě w = 0.3, v němž nůžková rezonance postulována není).

Integrované TSC intenzity přináší velice cenné informace o PSFs, umož-
ňují nám však porovnávat pouze integrované veličiny. Další informace o PSFs
nám může poskytnout studium detailnějších tvarů TSC spekter. Provedli
jsme proto vysčítání intenzit TSC přechodů do finálních stavů studovaného
jádra přes poměrně úzký interval 100 keV. Slabou stránkou tohoto postupu
je skutečnost, že simulování TSC spekter pro takto úzký interval může být
značně zatíženo PT fluktuacemi. Navíc v případě TSC spekter s malou statis-
tikou se mohou projevit také experimentální chyby, které se však s narůsta-
jící statistikou stávají, vzhledem k velikosti PT fluktuací, zanedbatelnými.
Spektra získaná tímto postupem budeme nazývat Zbinované TSC Intenzity.
Zbinované TSC Intenzity jsou pro sedm různých finálních stavů zobraze-

ny na obrázku 5.7. Je patrné, že většina Zbinovaných TSC spekter vykazuje
jakousi ”dvou-hrbou” strukturu, přičemž pozice hrbů, které musí být umís-
těny symetricky vzhledem ke středu TSC spektra, jsou přibližně 2.6 a 3.6
MeV. Na výše uvedených obrázcích jsou experimentální spektra porovnávána
s výsledky některých modelů. Renormalizační faktor je přitom volen tak, aby
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pokud možno co nejlépe reprodukoval Integrované TSC Intenzity vyobrazené
na obrázku 5.6.

V práci [22] bylo zjištěno, že pro liché jádro 163Dy musí být poloha
nůžkové rezonance velmi přesně 3 MeV. Tento předpoklad odpovídá nejlépe
modelu d, viz obrázek 5.7. Z porovnání simulací s experimentálními daty
pro tento model však vyplývá, že v případě licho-lichého jádra 160Tb není
zřejmě energie nůžkové rezonance lokalizována na hodnotě 3 MeV, ale spíše
na hodnotě 2.6 či 3.6 MeV. Tyto hodnoty energie studované rezonance byly
použity v modelech f a g. Z obrázku 5.7 je patrné, že spektra získaná po-
mocí těchto dvou modelů reprodukují tvary TSC spekter lépe nežli spektrum
odpovídající modelu d. Souhlas však stále není ideální.
Hledání lepšího popisu získaných experimentálních spekter vyžaduje další

simulace a bude v něm pokračováno v budoucnosti.
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Obrázek 5.6: Integrované TSC Intenzity pro 160Tb.
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Obrázek 5.7: Zbinovaná TSC spektra. Šedá barva značí výsledky počí-
tačových simulací, jednotlivé body reprezentují experimentální data.
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Kapitola 6

Závěr

Zpracovali jsme naměřená data TSC experimentu, studujícího jadernou reak-
ci 159Tb(n,γ)160Tb, do formy porovnatelné se simulacemi. Výsledky analýzy
experimentálních dat jsme porovnali s výstupy počítačových simulací.

Hlavní závěry vyplývající z tohoto porovnání jsou následující:

(a) Normalizace TSC spekter uvedená v literatuře [34] zřejmě není zcela
správná.

(b) “Hrby” přítomné v experimentálních spektrech zobrazených na obrázku
5.7 indikují, že v případě studovaného jádra 160Tb hraje nůžková re-
zonance velice významnou roli.

(c) Energie nůžkové rezonance v případě licho-lichého jádra 160Tb není
pravděpodobně přesně 3 MeV, jak bylo zjištěno pro liché jádro 163Dy
v literatuře [22]. Hodnota energie této rezonance je poněkud posunutá
na 2.6 či 3.6 MeV.
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