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Abstrakt:
Fotonové silové funkce popisují rámci statistického modelu způsob deexcitace já-
dra vyzářením γ kvant a jejich vlastnosti lze zkoumat pomocí dvoukrokových
γ- kaskád. Tato práce je zaměřena na zpracování experimentálních dat z měření
těchto kaskád v jádře 162Dy. Data byla nabrána na experimentu uskutečněném na
výzkumném reaktoru v Řeži u Prahy. Při tomto měření byl terčík 161Dy ostřelován
tepelnými neutrony. Následná deexcitace jádra 162Dy byla měřena koincidenčním
spektrometrem skládajícím se ze dvou polovodičových detektorů.
Účelem práce je provést energetickou a účinnostní kalibraci experimentální aparatu-
ry a převést experimentální data do spekter popisujících dvoukrokové γ-kaskády.
Navíc je provedeno porovnání získaných spekter s výsledky simulací provedených
pro několik modelů fotonových silových funkcí.
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Abstract:
Photon strength functions quantities, which describe deexcitation of nucleus by
emiting γ rays within statistical model of the nucleus. Information about these
quantities can be gained from study of two-step gamma cascades. The thesis is
focused on processing of experimental data from measurement of these cascades
in 162Dy nucleus. Data were acquired using experimental set-up istalled on the
research reactor in Řež near Prague. In the experiment the 161Dy targed was bom-
barded by thermal neutrons. Following gamma deexcitation of 162Dy nucleus was
measured by coincident spectrometer composed of two semi-conductor detectors.
The aim of the thesis is to perform energy and efficiency calibration and to pro-
cess experimental datainto the form of two-step gamma cascades spectra.
In adition, a comparsion of the two-step cascades spectra with the outcome of
simulations of a few basic models of photon strength functions is made.

Keywords: Nucleus, γ-quantum, photon strength functions, neutrons, spectrum



Obsah

Úvod 2

1 Teoretický základ 4
1.1 Hustota jaderných stavů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.1 Model Fermiho plynu se zpětným posuvem . . . . . . . . . 4
1.1.2 Model s konstantní teplotou T . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Fotonové silové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 E1 fotonová silová funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2 M1 fotonová silová funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3 E2 fotonová silová funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Vlastnosti měřící aparatury 11
2.1 Experimentální uspořádání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Dvoukrokové γ-kaskády . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3 Účinnostní kalibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3.1 Totální účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.2 Píková účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Zpracování dat 18
3.1 Experimentální data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.1.1 Identifikace přechodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2 Experimentální TSC spektra . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Porovnání experimentálních a simulovaných dat . . . . . . . . . . 20

Závěr 25

Seznam použité literatury 26

Seznam tabulek 27

Seznam použitých zkratek 28

1



Úvod

Neznalost přesných vztahů popisujících silnou interakci omezuje možnosti před-
povědět vývoj jádra v čase a při působení vnějších vlivů. I kdyby byly dané rovnice
známé, byly by s největsí pravděpodobností tak složité, že by byly analyticky
neřešitelné. Proto se zavádí určité zjednodušené modely popisující chování atom-
ových jader. Mezi takové modely patří i fotonové silové funkce (Photon strenght
function – PSF). Tyto veličiny nám dávají možnost vyjádřit střední vlastnosti
chování intenzit elektromagnetických (EM) přechodů v atomovém jádře. Aplikace
přístupu fotonových silových funkcí je výhodná zejména v oblastech vysokých ex-
citačních energií. Vzhledem k hustotě hladin v těchto oblastech je nemožné určit
intenzity jednotlivých EM přechodů. Fotonové silové funkce nám dávají možnost
vyjádřit očekávané intenzity těchto přechodů.

Hlavní metody pro experimentální studium PSF v oblasti excitačních energií
pod prahem pro emisi částice jsou

• radiační záchyt pomalu letícího neutronu a studium následného γ rozpadu

• elastický a inelastický rozptyl elektronů, protonů, neutronů a fotonů s různý-
mi počátečními energiemi.

Nejpoužívanější metodou je první jmenovaná, tj. radiační záchyt pomalých neu-
tronů. Tuto metodou využívá i tato práce.

V této práci se zabýváme studiem γ spekter z reakce

161Dy + nterm →162 Dy + γ.

Měření těchto spekter bylo provedeno na výzkumném reaktoru LVR-15 v Ústavu
jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži.

Při reakcích tohoto typu, tedy záchytu tepelného neutronu o kinetické energii
přibližně 1/40 eV vznikne vysoce excitované jádro s hmotnostním číslem A+1, kde
A je hmotnostní číslo původního jádra. Excitační energie je rovna součtu vazbové
energie neutronu Bn a kinetické energie neutronu. Vazbová energie neutronu je
většinou v intervalu Bn ∈ (6, 9) MeV. Na obrázku 1 je schématické znázornění
dané (n,γ) reakce.
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Obrázek 1: Schématická znázornění (n,γ) reakce [1].

Při této reakci se po záchytu pomalého neutronu jádro deexcituje emisí fotonů
(nejprve tzv. primárních, poté sekundárních), dokud není dosaženo základního
stavu.

Účelem práce bylo zpracování experimentálních dat z měření tzv. dvoukrokových
γ-kaskád (two step cascades – TSC) a jejich následné porovnání s jednoduchými
Monte-Carlo simulacemi. Tyto simulace jsou založeny na platnosti statistického
modelu pro rozpad jader. Pro uskutečnění tohoto cíle je nutné znát parametry
aparatury, pomocí níž byly vzniklé fotony detekovány. Zejména její účinnost, jež
byla v rámci této práce také určena.
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1. Teoretický základ

1.1 Hustota jaderných stavů

Při studiu rozložení energetických hladin jádra, docházíme k následujícímu poznání.
V oblasti nízkých excitačních energií je relativně málo dobře oddělených energet-
ických hladin. Tyto hladiny lze v mnoha případech experimentálně odlišit, jak
nasvědčují mnohá měření. Navíc mají tyto hladiny relativně jednoduchou struk-
turu a jsou dobře popsány jednoduchými modely. Se stoupající excitační energií
však dochází ke zhušťování energetických hladin a chování systému se tím stává
výrazně komplikovanějším. V této oblasti se dá s výhodou užít statistického mode-
lu pro popis chování jader.

Mimo oblast nízkých energií existuje ještě jeden úzký interval, kde jsou ener-
getické hladiny dobře známy – oblast neutronových rezonancí. Tento interval leží
těsně nad separační energií neutronu.

Pro těžká jádra A ≥ 60 je informace o hustotě energetických hladin pro oblast
energií mezi dvěma výše zmíněnými oblastmi velice malá a lze ji určit pouze
na základě určitých interpolačních modelů. Nejčastěji používané modely, které
budeme uvažovat i v této práci jsou model Fermiho plynu se zpětným posuvem

(Back Shifted Fermi Gas – BSFG) a model s konstantní teplotou T (Constant
Temperature Formula – CTF). Oba zmíněné modely předpokládají nezávislost
hustoty energetických hladin na paritě.

1.1.1 Model Fermiho plynu se zpětným posuvem

Jedná se o nejpoužívanější model. Tento model lze odvodit ve statistické fyzice
a velké množství výpočtů z numerických modelů potvrdilo platnost jeho vztahů
v oblasti vysokých excitačních energií. Hustota energetických hladin je popsána
výrazem viz. [2, 3]

ρ(E) = f(J)
exp

(

2
√

a(E −∆)
)

12
√
2σca1/4(E −∆)5/4

, (1.1)

kde E je excitační energie, a je tzv. parametr hustoty stavů, ∆ je energetický po-
suv, f (J) je faktor popisující spinovou distribuci a σc je tzv. spinový parametr.
Za předpokladu gaussovského rozložení projekce spinu bude mít spinová dis-
tribuce f (J) následující tvar

f(J) = exp

(

− J2

2σ2
c

)

− exp

(

−(J + 1)2

2σ2
c

)

≃ 2J + 1

2σ2
c

exp

(

−(J + 1/2)2

2σ2
c

)

. (1.2)

Pro vyjádření spinového parametru σc existuje několik různých vztahů. V našem
případě využíváme vztah [4]

σ2
c = 0.0146A5/31 +

√

1 + 4a (E −∆)

2a
. (1.3)
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1.1.2 Model s konstantní teplotou T

Tento model vychází ze skutečnosti, že hustota hladin v oblasti nízkých exci-
tačních energií se v dobrém přiblížení chová podle exponenciální závislosti. Vztah
pro určení hustoty hladin je v tomto modelu následující viz. [4]

ρ(E, J) =
f(J)

T
exp

(

E − E0

T

)

. (1.4)

Faktor distribuce spinu má stejně jako v předchozím modelu tvar (1.2). Spinový
parametr je však v tomto modelu většinou brán nezávislý na energii a je vyjádřen
vztahem [4]

σc = (0.98± 0.23)A(0.29±0.06). (1.5)

Parametry vystupující v rovnicích (1.1) a (1.4) lze získat např. fitováním ex-
perimentálních dat v oblasti nízkých energiích a v oblasti neutronových rezonancí.
Pro vztah (1.1) modelu BSFG jsou to fitované parametry a a ∆. Pro vztah (1.4)
modelu CTF jsou to pak parametry E0 a T .

1.2 Fotonové silové funkce

Pro elektromagnetické přechody v jádře existují určitá výběrová pravidla, která
určují, zda je daný přechod vůbec uskutečnitelný. Foton (rovinnou EM vlnu) lze
vyjádřit pomocí tzv. multipolarit a typů (elektrických či magnetických) přechodů.
Pro přechod ze stavu α se spinem Jα a paritou πα do stavu β se spinem Jβ a
paritou πβ platí následující pravidla:

1. Výběrové pravidlo pro impulsmoment nám říká, že jsou povoleny pouze
takové hodnoty multipolarity fotonu L, které splňují trojúhelníkovou nerovnost
Wignerova-Eckartova teorému viz. [5]

|Jβ − Jα| ≤ L ≤ Jβ + Jα. (1.6)

V jádrech se pak téměř výlučně vyskytují pouze přechody s L = 1 (dipólové)
a s L = 2 (kvadrupólové). Přechody s vyšší multipolaritou jsou velmi silně
potlačeny.

2. Výběrové pravidlo pro paritu má dvě části:

• elektrické multipólové operátory musí splňovat vztah (−1)L παπβ = 1,

• magnet. multipólové operátory musí splňovat vztah (−1)L+1 παπβ = 1.

Pro pravděpodobnost emise γ-kvanta typu X, multipolarity L s energií Eγ =
Eα −Eβ se většinou používá parciální rozpadová šířka, která je dána vztahem [1]

Γ
(XL)
αγβ =

8π(L+ 1)

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

(

Eγ

~c

)2L+1

B(XL)↓, (1.7)

kde B(XL)↓ je tzv. redukovaná pravděpodobnost přechodu.
Předpokládá se, že parciální rozpadové šířky (1.7) jednotlivých přechodů vykazu-

jí značné fluktuace. Tyto fluktuace jsou velmi pravděpodobně popsány speciálním
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případem tzv. χ2
ν rozdělení s jedním stupněm volnosti ν = 1. Tento speciální pří-

pad se nazývá Porter-Thomasovo rozdělení [6] a hustota pravděpodobnosti je v
něm vyjádřena vztahem

P (x)dx =
1√
2πx

e−x/2dx, (1.8)

kde x = Γ
(XL)
αγβ /Γ

(XL)

αγβ a Γ
(XL)

αγβ je průměrná parciální rozpadová šířka.
Z důvodu těchto fluktuací se pro popis rozpadu jeví jako rozumné přejít (v

rámci tzv. statistického modelu jádra) od dílčích parciálních radiačních šířek Γ
(XL)
αγβ

ke střední hodnotě Γ
(XL)

αγβ . Namísto průměrné redukované pravděpodobnosti se pak
zavádí fotonová silová funkce f (XL) pro přechod typu X (E nebo M) a multipo-
larity L. Často používaná definice fotonové silové funkce je ve tvaru

Γ
(XL)

(Eα, Iα, πα → Eβ) =
f (XL)E2L+1

γ

ρ(Eα, Jα, πα)
, (1.9)

kde ρ je hustota počátečních stavů s excitační energií Eα, spinem Jα a paritou
πα.

Princip detailní rovnováhy určuje vzájemný vztah mezi parciální radiační šířk-
ou (1.7) a XL komponentou fotoabsorpčního účinného průřezu σ

(XL)
βγα jako

Γ
(XL)
αγβ =

E2
γ

(π~c)2
2Iβ + 1

2Iα + 1
σ
(XL)
βγα . (1.10)

Na základě vztahu (1.10) lze pak zkonstruovat alternativní definici fotonové silové
funkce ve tvaru

f (XL)(Eγ) =
1

(π~c)2
σ
(XL)
tot (Eγ)

(2L+ 1)Eγ

. (1.11)

V tomto vztahu se předpokládá nezávislost totálního (zhlazeného) absorpčního
účinného průřezu σ

(XL)
tot na parametrech počátečního stavu. Tento předpoklad byl

poprvé navržen Brinkem pro E1 přechody [7]. Podle něj se také nazývá Brinkova
hypotéza. Jako následek závislosti σ(XL)

tot pouze na Eγ jsou i fotonové silové funkce
pro daný typ X a multipolaritu L závislé pouze na Eγ a ne na dalších vlastnos-
tech počátečního a koncového stavu. Obecně lze tuto hypotézu modifikovat na
libovolné typy přechodů. Pozdější výzkumy však ukázaly, že Brinkova hypotéza
se jeví velmi pravděpodobně jako příliš hrubé přiblížení reality.
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1.2.1 E1 fotonová silová funkce

Na tvar fotonové silové funkce pro přechody typu E1 má velký vliv tzv. Gigantická

dipólová elektrická rezonance (GDER). Jako první tuto rezonanci pozorovali Bald-
win a Kleiber roku 1947 jako širokou rezonanci fotoabsorpčního účinného průřezu
nad neutronovou separační energií [8]. Tato rezonance se většinou popisuje jako
projev kolektivních vibrací protonové a neutronové kapaliny v opačných fázích.
Tento pohyb je vyvolán elektrickým polem vstupního záření a má, jak už je z
názvu patrné, dipólový charakter. Maximum rezonance EG se objevuje na energii
15 MeV a její šířka je asi 5 MeV.

Pro EM rozpady jádra pod neutronovou separační energií má nízkoenerget-
ický chvost této rezonance pravděpodobně rozhodující význam. Účelem dalšího
výzkumu je proto mimo jiné určit tvar tohoto nízkoenergetického chvostu.

Pro popis fotonové silové funkce pro E1 přechody se nejčastěji používají
dva modely. První z nich Brinkův-Axelův model (BA) dobře vystihuje chování
v oblasti energií Eγ blízkých poloze maxima GDER EG (Eγ ≥ 10 MeV). Druhý
model byl navržen trojicí autorů S.G. Kadmenskij, V.P. Markushev a V.I. Fur-
man [9], podle nichž se většinou nazývá KMF model. Tento model byl navržen
pro popis PSF ve sférických jádrech v oblasti nízkých energií γ-kvant Eγ ≪ EG.

Brinkův-Axelův model

Fotonová silová funkce pro elektrické dipólové přechody je v tomto modelu závislá
pouze na energii přechodu Eγ. Totální účinný průřez σ

(XL)
tot ve vztahu (1.10) má

tvar Lorentziánu (Lorentzovy křivky) a vztah pro E1 PSF má tvar [5]

f
(E1)
BA (Eγ) =

1

3(π~c)2
CΣ

EγΓG

(E2
γ − E2

G)
2 + E2

γΓ
2
G

, (1.12)

kde ΓG je pološířka GDER. Obě veličiny charakterizující GDER tedy EG a ΓG

jsou obvykle udávány v MeV. Veličina CΣ má význam normalizační konstanty,
která je většinou získána fitováním na fotojaderná data v oblasti maxima GDER.
Obecně lze tuto konstantu vyjádřit ve tvaru

CΣ = σGΓG, (1.13)

kde σG je účinný průřez v maximu rezonance. Nejčastěji je σG udáván v mb.

Pro případ staticky deformovaných jader je E1 PSF reprezentována nekoher-
entní sumou dvou funkcí daných předpisem (1.12) se dvěma sadami parametrů
EG, ΓG a σG. Tato skutečnost odpovídá určitému rozštěpení GDER, kdy jeden
mód vyjadřuje oscilaci podél osy symetrie jádra a druhý mód vyjadřuje oscilaci
ve směru kolmém k této ose.

Experimentální data ukazují, že ve sférických jádrech PSF daná tímto mod-
elem je pod neutronovou vazebnou energií většinou v rozporu s realitou. V pří-
padě deformovaných jader však bylo dosaženo přijatelné shody mezi modelem a
dostupnými experimentálními daty [1].
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KMF model

Na rozdíl od BA modelu je v tomto modelu fotonová silová funkce závislá nejen
na energii přechodu Eγ ale také na excitační energii jádra, která je zde vyjádřena
ve formě teploty koncového stavu Tf . Tvar PSF je v tomto modelu dán [9]

f
(E1)
KMF (Eγ, Tf ) =

1

3(π~c)2
FK

ΓG

E2
G

EGΓG(Eγ, Tf )

(E2
γ − E2

G)
2

, (1.14)

kde člen ΓG (Eγ, Tf ) je dán dán vztahem

ΓG(Eγ, Tf ) =
ΓG

E2
G

× (E2
γ + 4π2T 2

f ). (1.15)

Hodnoty parametrů jsou pro FK = 0.7 [9] a pro teplotu Tf

Tf =

√

EX −∆p

a
, (1.16)

kde a je parametr hustoty hladin, viz. (1.1) a ∆p je párovací korekce.

Porovnáním předpovědí získaných pomocí KMF modelu s experimentálními
daty z primárních E1 přechodů pozorovaných v (n,γ) reakcích pro několik sférick-
ých jader byl zjištěn rozumný souhlas předpovědí s experimentálními daty[10, 11].
KMF však zcela selhává o oblastech v okolí maxima GDER. Ze vztahu (1.14) je
dokonce zřejmá divergence pro Eγ → EG.

Na obrázku 1.1 jsou zobrazeny E1 PSFs pro oba zmíněné modely. Pro KMF
model jsou zobrazeny PSFs pro přechody do základního stavu a pro přechody z
neutronové separační energie.
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1.2.2 M1 fotonová silová funkce

V oblasti energií do hodnoty neutronové separační energie, jsou experimentální
informace o M1 PSF srovnatelné s informacemi o E1 PSF. V oblastech nad sepa-
rační energií neutronu však E1 přechody silně dominují nad intenzitami ostatních
typů multipolarit.

Ve sférických jádrech se pro M1 PSF často používá aproximace pomocí tzv.
jednočásticového modelu (Single Particle – SP) [5]. V tomto modelu je f (M1)

SP =konst.,
jejíž hodnota je většinou získávána na základě poměru f (M1)/f (E1) pro energii při-
bližně 7 MeV. Pro většinu jader s A ≥ 100 je tento poměr roven 7± 1 [22].

Druhým modelem, který je také často používán je model tzv. spin-flipové re-
zonance (SF). Tato rezonance je lokalizována na energii přibližně 7 MeV a její
šířka je přibližně 3 MeV. Tvar PSF fSF v tomto případě je obvykle uvažován ve
formě dané vztahem (1.12).

V případě deformovaných jader se v M1 PSF velmi pravděpodobně vyskytu-
je ještě jedna rezonance. Tato rezonance je chápána jako vzájemný protiběžný
pohyb protonové a neutronové kapaliny. Z podobnosti tohoto pohybu a pohybu
nůžek vznikl název nůžkový mód (Scissors Mode – SM). Energie této rezonance
je přibližně 3 MeV. Všechny modely M1 PSF jsme uvažovali nezávislé na Tf .
Tvar rezonancí je pak popsán energetickou závislostí identickou s tou jež je dána
vztahem (1.12).

Na obrázku 1.2 je zobrazena modelová kombinace SM+SF pro M1. Na energii
E ≈ 3000 keV můžeme vidět příspěvek „nůžkové“ rezonance, zatímco na energiích
E ≈ 6000 keV a E ≈ 8000 keV „dvouhrbou“ strukturu způsobenou spin-flipovou
rezonancí. Parametry nůžkové rezonance jsou ESM = 3.0 MeV, PSM = 0.6 MeV,
σSM = 0.5 mb. Tyto parametry jsou použity i v simulacích (viz. kapitola 3.2.
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1.2.3 E2 fotonová silová funkce

Ve statistické části spekter γ-záření z reakcí složeného jádra se slabě uplatňu-
je i vliv elektrických kvadrupólových přechodů. Tento vliv hraje okrajovou roli
zejména pro excitovaná jádra s nízkou hodnotou spinu.

Stejně jako E1 intenzity, tak i E2 intenzity vykazují rezonanční chování. Ty-
to rezonance byly interpretovány jako projevy gigantické kvadrupólové elektrické

rezonance (GQER). Obecně se má za to, že chování GQER je charakterizováno
povrchovou oscilací neutronů pohybujících se společně s protony. Poloha, pološíř-
ka a účinný průřez pro maximum gigantické kvadrupólové elektrické rezonance
jsou dány následujícími vztahy [12, 13]

ER [MeV] = 63A−1/3 MeV, (1.17)
ΓR [MeV] = 6, 11− 0, 012A, (1.18)
σR [mb] = 1, 5 · 10−4Z2E2

RA
−1/3. (1.19)

Hodnoty ER a ΓR ve vztahu pro σR (1.19) se dosazují v MeV.
V praxi se vzhledem k nízkým intenzitám E2 přechodů používá často pro

aproximaci E2 PSF jednočásticový model (SP), v němž je f
(E2)
SP =konst.

Fotonové silové funkce pro vyšší multipolarity nejsou uvedeny, neboť se pro-
jevují pouze naprosto okrajově. Doposud bylo v atomových jádrech pozorováno
pouze několik přechodů s vyššími multipolaritami.
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2. Vlastnosti měřící aparatury

2.1 Experimentální uspořádání

Vlastní experiment na měření dvoukrokových γ-kaskád je postaven na výzkum-
ném reaktoru LVR-15 v Řeži. Pomocí horizontálního kanálu je část neutronů vyve-
dena z reaktoru. Následně se neutrony pohybují v šest metrů dlouhém „neutronovém“
vodiči. Neutronový vodič je tvořen ohnutým zrcadlem. Pomalé neutrony se díky
DeBroglieovské vlnové délce na tomto zrcadle odrazí, zatímco rychlé neutrony
projdou. Po průchodu tímto vodičem jsou na výstupu pouze tepelné neutrony.
Dále tento svazek tepelných neutronů vstupuje do měřící aparatury. Rozměry
svazku v místě terčíku jsou přibližně 2×20 mm2 a tok je j = 3 · 106 cm−2·s−1.

EHDP

WDUJHW

�/L�&2�

3E

GHWHFWRU

QHXWURQ

γ

γ

Obrázek 2.1: Schéma aparatury pro měření TSC [1].

Na obrázku 2.1 je schématicky zobrazeno uspořádání experimentu. Po dopadu
neutronů na terčík začne docházet k jejich záchytům v jádrech terčíku. V našem
případě je terčík tvořen jádry 161Dy a zajímáme se o radiační záchyt neutronů,
tedy reakci popsanou rovnicí.

161Dy + n →162 Dy + γ (2.1)

Gamma kvanta unikající z terče jsou detekována dvojicí nad sebou umístěných
HPGe detektorů s účinností 25% a 28%. Neutronové stínění realizované po-
mocí Li2CO3 a γ-stínění realizované pomocí olova redukuje pozadí vzniklé neu-
tronovým rozptylem a neutronovým radiačním záchytem. Jak je vidět z obrázku
2.1, je celá aparatura uzavřena v silném olověném obalu. Olověné stínění mezi
detektory slouží k potlačení takových událostí, kdy foton z terčíku vletí do jed-
noho detektoru, tam se Comptonovsky rozptýlí a odražený foton letí nazpátek
ve směru druhého detektoru. Protože odražený foton má malou energii (<300
keV), stačí i velmi tenká vrstva olova (asi 1-2 mm) k silnému potlačení tohoto
jevu. Měření probíhalo přibližně 300 hodin. Detailní popis meřící aparatury a
experimentálního uspořádání používaného při podobných měřeních je uveden v
[14].

11



2.2 Dvoukrokové γ-kaskády

Metoda měření dvoukrokových γ-kaskád je založena na dvoudetektorovém koinci-
denčním měření γ-kvant emitovaných při radiačním záchytu tepelných neutronů.
Z naměřených dat se zajímáme pouze o ty události, pro které odpovídající signál z
koincidenční aparatury odpovídá pevně stanovené energetické sumě EΣ. Hodnoty
této energetické sumy vybíráme tak aby se rovnala energetickému rozdílu mezi
záchytovým stavem a nízkoležící energetickou hladinou. Tato nízkoležící hladina
se nazývá finální hladina.

Sečteme-li energii deponovanou v obou detektorech, dostaneme tzv. sumační
TSC spektrum. V tomto spektru vidíme zřetelné píky na spojitém pozadí. Ty-
to píky odpovídají dvoukrokovým kaskádám, kdy je energie mezi neutronovým
záchytovým stavem a finální hladinou emitována pomocí dvou γ-kvant a je celá
detekována v detektorech. Spojité pozadí v sumačním spektru pochází většinou od
událostí, kdy část emitované energie není detekována díky tomu, že fotony inter-
agují v detektorech Comptonovým rozptylem. Schématické znázornění sumačního
spektra je v pravé horní části obrázku 2.2.

Zobrazíme-li spektrum γ-kvant v jednom z detektorů, za podmínky, že události
se vyskytují v příslušném píku v sumačním spektru, dostaneme spektrum podob-
né spektru v pravé dolní části obrázku 2.2.

Probíhá-li TSC přes primární γ-přechod jdoucí na intermediální hladinu Em

jejíž excitační energie je v oblasti malé hustoty hladin (nižší excitační energie),
pak se v TSC spektru tato kaskáda obvykle zobrazí jako diskrétní spektrální čára.
V případě, že se mezistav Em nachází v oblasti vyšších excitačních energií, kde
je hustota hladin vyšší, bude příspěvek ve spektru ve formě „kvazikontinuálního“
spektra – v této části spektra (podblíž středu TSC spektra) už jsou jednotlivé
píky tak blízko sebe, že vytváří spíše spojité spektrum. Předmětem našeho zájmu
je pak zejména tato část spektra.

Intenzita dvoukrokové kaskády je dána výrazem [5]

Iγγ =
Γiγm

Γiγ

Γmγf

Γmγ

= const× E3
γ1
E3

γ2
f(Eγ1)f(Eγ2), (2.2)

kde Γiγ odpovídá totální sumační šířce stavu i, jež je dána jako Γiγ =
∑

f Γiγf ,
kde sumace jde přes všechny stavy f , do nichž se hladina i rozpadá. Z výrazu
(2.2) je vidět, že tvar a absolutní velikost TSC spektra nese informaci o PSF v
oblasti 2-6 MeV.

Vzhledem k vysokému počtu přechodů realizovaných přes oblast kvazikontin-
uální části energetických stavů se pro tuto oblast používá statistický model, který
umožňuje testování nejrůznějších modelů PSF v této oblasti.

Jak je vidět z obrázku 2.2 je výsledné TSC spektrum symetrické podle středu.
To je způsobeno skutečností, že detektory aparatury nerozlišují mezi primárními
a sekundárními γ-kvanty.

Při konstrukci TSC spektra je samozřejmě nutno odečíst příspěvek pozadí. To
se skládá ze dvou složek

1. náhodné koincidence – tato část pozadí vzniká způsobem, že koincidenční
aparatura zaregistruje událost se správnou hodnotou energie, ale složenou
z γ-kvant ze dvou různých záchytů,
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2. spojité pozadí v oblasti sumačního píku způsobené Comptonovým rozptylem
viz. výše.
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Obrázek 2.2: Schématické znázornění vzniku TSC a získaných TSC spekter [1] –
vpravo nahoře je zobrazeno sumační TSC, dole pak TSC spektrum.

Toto pozadí je možné při konstrukci TSC spekter odstranit speciálním pos-
tupem [14]. V rovině (energetická suma) × (časová difference) je kolem oblasti
píku lokalizováno osm pravoúhlých oblastí. Pomocí událostí v těchto oblastech
lze pozadí korektně odečíst (detaily lze nalézt v [14]). Graficky jsou tyto oblasti
znázorněny na obrázku 2.3. Šrafovaná oblast je zde oblast píku.
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Obrázek 2.3: Grafické znázornění metody eliminace energetického pozadí a náhod-
ných koincidencí [1].
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Dalším efektem, který je nutné brát v úvahu je tzv. efekt vetování. Tento efekt
spočívá v situaci, kdy dojde k plnému pohlcení fotonů z dvoukrokových kaskád
do finální hladiny a současně dojde ještě k detekci fotonů pocházejících z rozpadu
této finální hladiny. Tímto dojde k porušení energetické sumy a k vyřazení dané
události z TSC spektra. Tím dochází ke snížení intenzit ve všech TSC spektrech
s výjimkou TSC spektra získaného pro základní vztah. Pro opravu tohoto efektu
je třeba znát průběh totální účinnosti detektoru, viz. kapitola 2.3.1.

Při měření TSC může nastat i situace, že dojde k tří až n krokové kaskádě
která je zaznamenána způsobem: jeden foton je zachycen v prvním detektoru a
zbytek, tedy n − 1 v druhém detektoru. Příspěvek těchto vícekrokových kaskád
je typicky < 10% a nemůže být určen z experimentálních dat. Tento příspěvek
se však dá simulovat známe-li rozpadové schéma jádra a píkovou účinnost obou
detektorů, viz. kapitola 2.3.2.

Příspěvek vícekrokových kaskád pro modelovou kombinaci A (viz. kapitola
3.2 je znázorněn na obrázku 2.4. Vícekrokové kaskády jsou brány v úvahu při
porovnávání experimentálních a simulovaných dat v následující kapitole.
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2.3 Účinnostní kalibrace

Abychom mohli správně reprezentovat jakákoliv experimentální data je třeba
získat informace o odezvě aparatury na měřenou veličinu. V našem případě se
jedná o účinnost detekce γ-záření jednotlivými detektory v závislosti na energii
záření. V závislosti na interakci záření s materiálem detektoru rozlišujeme dva
druhy účinnosti píkovou účinnost a totální účinnost.

1. Znalost píkové účinnosti je nutná, protože jsou v dalším zpracování brány
pouze události, v nichž je veškerá energie přechodu detekována.

2. Znalost totální účinnosti detektoru je pak nutná pro vyloučení tzv. veto
efektů, viz. str. 14.

2.3.1 Totální účinnost

Totální účinností se rozumí, že γ-kvantum zanechá v detektoru libovolnou energii
z intervalu ( 0, Eγ ], kde Eγ je energie detekovaného γ-kvanta. Totální účinnost
detektoru pro určitou energii Eγ tedy můžeme vyjádřit vztahem

ηtot (Eγ) =
N

A
, (2.3)

kde N je počet detekovaných γ-kvant za jednotku času a A je počet γ-kvant
emitovaných zdrojem za jednotku času.

Je zřejmé, že totální účinnost lze měřit pouze za pomoci monoenergetických
zářičů, nebo za pomoci zářiče se dvěma vhodně blízkými energiemi a určit z nich
totální účinnost detektoru pro energii danou průměrem těchto dvou energií. V
tomto případě předpokládáme, že účinnost se mezi dvěma energiemi dá aproxi-
movat lineární závislostí.

Energetickou závislost totální účinnosti v celém oboru Eγ lze získat jen za
pomocí modelování. Pro Eγ odpovídající naměřeným hodnotám by modelovaná
účinnost měla souhlasit s experimentálními hodnotami. Vzhledem k neurčitostem
(např. v přesné vzdálenosti mezi detektorem a vzorkem) však může být mode-
lovaná závislost totální účinnosti posunuta oproti experimentálním hodnotám.
Protože se ukazuje, že tvar závislosti totální účinnosti prakticky nezávisí na
vzdálenosti detektor – zdroj, lze pak modelované hodnoty pouze přenásobit kon-
stantou tak, abychom modelovanou křivku nanormalizovali na experimentální
hodnoty.

Průběhy totální účinnosti ηtot pro první detektor (označovaný jako A) a pro
druhý detektor (označovaný jako B) jsou znázorněny na obrázku 2.5.

Ukazuje se, že vhodnou funkcí pro popis energetické závislosti je řada ve tvaru

η (Eγ) =
n

∑

i=0

ai
Ei

γ

. (2.4)

V našem případě bylo použito n = 4.
Jako referenční zářič, pro který byla získána experimentální hodnota, bylo

použito 137Cs, což je monoenergetický zářič ECs
γ = 661.7 keV a 60Co, který vyza-

řuje γ-kvanta na dvou blízkých energiích ECo
γ1

= 1173.2 keV a ECs
γ2

= 1332.5 keV.
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Obrázek 2.5: Závislosti totální účinnosti na energii Eγ pro detektory A a B.

Jak je vidět z obrázku 2.5, u obou detektorů není souhlas modelovaných hodnot s
experimentálními ideální, ale po přenásobení modelovaných hodnot konstantním
faktorem prochází účinnostní křivka získaná z modelování velmi dobře oběma ex-
perimentálními body. Pro popis totální účinnosti byly v následujícím zpracování
použity „červené“ křivky z obrázku 2.5. Nerealistické chování závislosti totální
účinnosti na energiích Eγ . 300keV je odstraněné nahrazením řady (2.4) v této
oblasti energií spojitě navazující lineární závislostí.

2.3.2 Píková účinnost

O peakové účinnosti mluvíme tehdy, pokud γ-kvantum zanechá v detektoru vešker-
ou svou energii. Jinými slovy, pokud dojde k plnému pohlcení γ-kvanta. Pro
vyjádření píkové účinnosti pro přechod s energií Eγ lze modifikovat vztah (2.3).
Stačí nahradit počet všech γ-kvant registrovaných detektorem N plochou píku
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odpovídajícího přechodu.
Závislost píkové účinnosti na energii se stejně jako totální účinnost dá dobře

popsat za pomoci energetické závislosti (2.4). Konkrétní tvar jsme dostali fi-
továním této funkce na data z referenčních zářičů 137Cs a 60Co a z reakce 35Cl(n,γ).
V případě chloru jsou známy pouze relativní intenzity přechodů. Pro absolutní
hodnoty píkové účinnosti je pak nutné závislost získanou z Cl nanormovat na data
ze zářičů.

Na obrázku 2.6 jsou zobrazeny získané průběhy píkové účinnosti pro detektor
A resp. pro detektor B.
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Obrázek 2.6: Závislosti píkové účinnosti na energii Eγ pro detektory A a B.
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3. Zpracování dat

3.1 Experimentální data

Kvůli ukládání dat a stabilitě měřící aparatury byla spektra, která byla v součtu
nabírána přibližně 300 hodin, rozdělena na 34 různých spekter. U každého tohoto
spektra bylo třeba nejprve provést energetickou kalibraci. Ukazuje se, že kali-
brace postačuje lineární, k čemuž stačilo použít dvou píků viditelných ve všech
spektrech – jeden na „nízkých energiích“ (použit anihilační pík) a jeden vysokoen-
ergetický pík (konkrétně Eγ = 5955 keV). S pomocí korektní energetické kalibrace
bylo možné získat sumační spektrum získané ze všech naměřených událostí.

3.1.1 Identifikace přechodů

V získaném sumačním spektru jsme identifikovali devět píků odpovídajících en-
ergiím TSC kaskád ze záchytového stavu na nízkoležící finální hladiny v jádře
162Dy. Hledané energie odpovídají hladinám jež je možno nalézt v databázi [15].
Tyto píky jsou identifikovány v tabulce 3.1 a znázorněny v sumačním spektru
na obrázku 3.1. Neoznačené píky odpovídají únikovým píkům, kdy detekovaná

Pík EΣ [keV] Ef [keV] Jπ Pík EΣ [keV] Ef [keV] Jπ

1 8192.8 0.0 0+ 6 7131.8 1061.0 4+

2 8112.1 80.7 2+ 7 7044.6 1148.2 2−

3 7927.1 265.7 4+ 8 6982.7 1210.1 3−

4 7304.6 888.2 2+ 9 6621.9 1570.9 3−

5 7229.9 962.9 3+

Tabulka 3.1: Identifikované energie TSC kaskád a finální TSC hladiny.

energie odpovídá celkové energii TSC kaskády zmenšené o 511 či o 1022 keV –
energie anihilačních γ-kvant. Podařilo se nám jednoznačně identifikovat všechny
píky ve spektru.
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Obrázek 3.1: Sumační TSC spektrum reakce 161Dy(n,γγ)162Dy se znázorněnými
píky z tabulky 3.1.

18



3.1.2 Experimentální TSC spektra

Získaná data o umístění finálních hladin v sumačním spektru zadáme spolu s
informacemi o umístění pozadí do dostupného programu, který dokáže napro-
dukovat TSC spektra do všech zadaných finálních hladin. Pozadí z těchto spekter
se odstraňuje na základě zadaných údajů pomocí metody popsané na str. 13. Pro
porovnání experimentálních dat se simulacemi je vhodné zkorigovat získaná TSC
spektra na píkovou účinnost detektoru. Po této korekci jsou spektra jsou symet-
rická vůči jejich středu (viz. výše). Ve skutečnosti je výška píku odpovídající nižší
energii fotonu v TSC větší než výška píku odpovídající vyšší energii Eγ v TSC,
protože je ve druhém případě větší šířka tohoto píku (rozlišení Ge detektoru se
zhoršuje s Eγ).

Na obrázku 3.2 jsou zobrazeny příklady TSC spekter do dvou finálních hladin
po korekci na účinnost. Šířka kanálu je v tomto případě 1 keV, což umožňuje
znázornit píky odpovídající TSC kaskádám jdoucím přes oblast, kde jsou inter-
mediální hladiny Em dobře rozlišeny.
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3.2 Porovnání experimentálních a simulovaných
dat

Pomocí Monte Carlo programu DICEBOX [16] byla provedena simulace rozpadu
jádra 162Dy v rámci statistického modelu jádra. K realizaci této simulace je třeba
připravit soubor se vstupními daty. Jedná se zejména o rozpadové schéma daného
jádra v oblasti nízkých excitačních energií a parametry hustoty hladin a modelů
PSF, které budou užity k simulaci.
Dále je třeba experimentální a simulovaná data nanormovat. K normalizaci se
používají dobře pozorovatelné TSC kaskády, jejichž intenzita je známa z nezávis-
lých měření. Konkrétně k tomu lze využít údaje o intenzitách přechodů z termál-
ního záchytu neutronů dostupných v databázi [15]. V našem případě jsme pro
normalizaci použili dvě kaskády na finální hladinu 80.7 keV, přes intermediální
hladiny o energiích Em =888.2 keV a 1210.1 keV. Tyto kaskády by měly (podle
[15]) být dohromady zodpovědné za 1.6% všech γ rozpadů jádra následujících
záchyt termálního neutronu. Jak simulovaná, tak experimentální spetra lze pak
převést do intenzit na jeden neutronový záchyt.
Pro účely této práce byly pro simulaci použity pouze čtyři základní modelové
kombinace uvedené v tabulce 3.2.

Modelová Model ρ Model E1 Model M1 Model E2
kombinace

A BSFG BA SM SP
B CTF BA SM SP
C BSFG KMF SM SP
D BSFG KMF SP SP

Tabulka 3.2: Jednotlivé modelové kombinace použité při simulacích (jednotlivé
zkratky jsou vysvětleny v kapitole 1.2).

Pro jednočásticové modely mají PSFs velikosti f (M1)
SP =4·10−9 MeV−3 a f

(E2)
SP =10−9

MeV−3.
Protože jednotlivé intenzity přechodů pravděpodobně velmi silně fluktuují po-

dle Porter-Thomasova rozdělení (viz. vztah (1.7)) nelze nikdy dosáhnout přesného
popisu γ spekter pokud porovnáváme spektra s rozlišením dosaženým v experi-
mentu pomocí polovodičových detektorů. Jako účinný nástroj k potlačení vlivu
těchto fluktuací se ukazuje vysčítání intenzit v širších energetických intervalech.
Při zpracování TSC spekter používáme dva druhy vysčítávání.

1. Spektra se vysčítají v poměrně širokých intervalech ∆E, typicky 1–4 MeV,
které jsou symetrické okolo středu daného TSC spektra. Takto získaná spek-
tra budeme nazývat integrovaná TSC spektra.

2. Spektra se vysčítají přes užší intervaly (v našem případě o šířce 100 keV). V
tomto příadě budeme spektra nazývat „detailní“ TSC spektra. Tato spektra
budou ovlivněna Porter-Thomasovými fluktuacemi mnohem víc, než inte-
grovaná TSC spektra. Dovolí nám však na rozdíl od integrovaných TSC
spekter studovat případné struktury v TSC spektrech pokud je šířka těchto
struktur několik stovek keV.

20



Odhad vlivu Porter-Thomasových fluktuací lze provést pomocí simulací za
předpokladu, že budeme pomocí programu DICEBOX simulovat rozpad více
„umělých“ jader. Neurčitosti simulovaných hodnot v následujících obrázcích jsou
získány z těchto odhadů a odpovídají střední kvadratické odchylce. Tyto hodnoty
byly získány pomocí simulace 30 různých „umělých“ jader.
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Obrázek 3.3: Integrovaná TSC spektra s různou šířkou energetického intervalu
∆E.

Na obrázku 3.3 jsou porovnány výsledky simulací provedených se čtyřmi mod-
elovými kombinacemi (viz. tab. 3.2) s experimentálními daty pro dvě různé šířky
∆E. Z obrázků vyplývá, že žádná z testovaných modelových kombinací není
schopna popsat experimentální data. Na obrázcích 3.4 a 3.5 jsme pak porov-
nali simulace pro modelové kombinace C a D s experimentálními daty pomocí
detailních spekter.
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Na obrázku 3.4 je vidět, že v TSC spektrech pro alespoň některé finální hladiny
by se přítomnost nůžkové rezonance měla projevit ve formě „hrbů“ poblíž středu
TSC spekter. Neexistence výrazných hrbů v experimentálních spektrech indikuje,
že vliv nůžkové rezonance je v simulacích výrazně přeceněn. Pokud tedy nůžková
rezonance v tomto jádře existuje, musí být podstatně menší, než ta, která byla
použita v simulacích viz. obrázek 1.2. Tento výsledek je poměrně překvapivý,
porovnáme-li to s daty získanými pro blízká deformovaná jádra [1].
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Závěr

Data ze studované reakce 161Dy(n,γ)162Dy byla zpracována v následujících krocích:

1. Určili jsme totální a píkovou účinnost spektrometru. Tyto účinnosti je nutné
znát pro korekci TSC spekter, jejich normalizaci i samotné porovnání s
následujícími simulacemi.

2. Zpracovali jsme data z experimentu do formy TSC spekter.

3. Tato získaná TSC spektra jsme porovnali s výsledky simulací provedených
za pomoci programu DICEBOX pro čtyři (základní) modelové kombinace
PSFs a hustoty hladin.

Po porovnání experimentálních dat se simulovanými spektry TSC kaskád jsme
zjistili, že experimentální data se neshodují ani s jedním z těchto základních
modelů. Tato skutečnost je zřejmá z integrovaných i detailních TSC spekter, viz.
obrázky 3.3, 3.4 a 3.5. Detailnější porovnání experimentálních dat se simulacemi
jde za rámec této bakalářské práce.
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Seznam použitých zkratek

PSF – Photon Strenght Function – fotonová silová funkce
TSC – Two-Step Cascade – dvoukroková kaskáda
BSFG – Back Shifted Fermi Gas – model fermiho plynu se zpětným posuvem
CTF – Constant Temperature Formula – model s konstantní teplotou T
GDER – Gigant Dipole-Electric Resonance – gigantická dipólová elektrická rezo-
nance
BA – Brink-Axel – Brink-Axel (E1 PSF model)
KMF – Kadmensky, Markushev and Furman – Kadmensky, Markushev a Furman
(E1 PSF model)
SP – Single Particle – jednočásticové přiblížení
SF – Spin-Flip – spin-flipová rezonance (M1 PSF model)
SM – Scissors Mode – nůžkový mód (M1 PSF model)
GQER – Gigant Quadrupole-Electric Resonance – gigantická kvadrupólová elek-
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