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Одержано перерiзи реакцiй непружного розсiювання гамма-квантiв зi збудженням iзомер-
них станiв ядер 195Pt та 199Hg в дiлянцi енерґiй 4–10 МеВ. Експериментальнi результати по-
рiвнюються з розрахунками в межах каскадно-випарювальної моделi.
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Процеси непружного розсiювання гамма-квантiв
ядрами зв’язанi з радiяцiйними переходами як у про-
цесi поглинання гамма-квантiв i переходу ядра в збу-
джений стан, так i при розпадi збуджених станiв. Пе-
реходи, що знiмають збудження, можна класифiкува-
ти кiлькома групами. По-перше, це CC ′ — переходи
мiж складними високозбудженими компаунд-станами
ядра, що лежать поблизу або вище вiд порога вильо-
ту частинок (C — початковий, C ′ — кiнцевий ста-
ни); по-друге, переходи мiж високозбудженими C i
низькорозташованими станами S (CS′-переходи) i по-
третє, SS′-переходи мiж простими низькорозташова-
ними станами. Залежно вiд енерґiї збудження мета-
стабiльнi (iзомернi) рiвнi можуть заселятися в гамма-
переходах усiх трьох типiв.

Хоча збудження метастабiльних рiвнiв у реакцi-
ях (γ,γ′)m в широкiй дiлянцi енерґiй досить актив-
но вивчали [1], для ядер 195Pt, 199Hg перерiзи реак-
цiй (γ, γ′)m дослiдженi недостатньо. Основнi роботи
з фотозбудження iзомерних станiв платини i ртутi в
дiлянцi 3–8 МеВ виконано на прискорювачах для ак-
тивацiйного аналiзу [2,3]. Що стосується вимiрюван-
ня перерiзiв збудження iзомерiв у реакцiях (γ, γ′)m,
то їх вивчали, в основному, при низьких енерґiях (до
2–3 МеВ) за допомогою радiоактивних джерел [4,5], а

також прискорювачiв електронiв [6,7].
У першому випадку опромiнювали моноенерґетич-

ними гамма-квантами вiд iзотопних джерел: 46Se
(1.12 МеВ), 60Co (1.17; 1.33 МеВ), 142Pr (1.57 МеВ),
24Na (1.368; 2.75 МеВ). Але перерiзи вдалося отрима-
ти тiльки для випромiнювання iзотопу 24Na на рiвнi
32,8·10−2 мкб для 195Pt i 4,2·10−2 мкб для 199Hg.

У роботi [6] на прискорювачi електронiв iз мак-
симальною енерґiєю 3 МеВ вимiряно вихiд реакцiї
199Hg(γ, γ′)199mHg з кроком 50 кеВ. Виявлено два
активацiйнi рiвнi з енерґiями 1,49 МеВ i 1,69 МеВ
з iнтеґральними перерiзами 6.9+3

−2 · 10−2 мкб·МеВ i
9+4
−3 · 10−2мкб·МеВ. У роботi [7] на прискорювачi з

максимальною енерґiєю 2 Мев виявлено для рту-
тi чотири активацiйнi рiвнi з енерґiями 1.38 МеВ,
1.42 МеВ, 1.53 МеВ i 1.7 МеВ з iнтеґральними пе-
рерiзами вiдповiдно: 0.22·10−2, 0.7·10−2, 1.2·10−1 i
2·10−1 мкб·МеВ. Вiдзначимо, що не виявлено рiвнiв
з енерґiями 0.61 МеВ, 0.98 МеВ, 1.28 МеВ, якi спосте-
рiгали ранiше при непружному розсiюваннi нейтро-
нiв [8]. Для рiвня 0.61 МеВ передбачено спiн-парнiсть
Jπ = 9/2+, що дає змогу йому полегшено розпадати-
ся переходом E2 на метастабiльний рiвень 13/2+. При
розглянутих енерґiях iзомернi рiвнi заселяються SS′

переходами.

Рис. 1. Схеми низькорозташованих рiвнiв ядер 195Pt та 199Hg.
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Наша робота присвячена вивченню перерiзiв реак-
цiй 195Pt(γ,γ′)195mPt та 199Hg(γ,γ′)199mHg в iнтервалi
енерґiй 5–10 МеВ. Дослiдження проводили на галь-
мiвному пучку мiкротрона М–30 Iнституту електрон-
ної фiзики НАН України. Виходи реакцiй вимiрюва-
ли з кроком ∆E = 0.5 МеВ. Кiлькiсть iзомерних ядер
195Pt i 199Hg визначали за iнтенсивнiстю гамма-лiнiй
0.0988 i 0.1297 МеВ та 0.158 i 0.374 МеВ вiдповiдно.
Схема низькорозташованих збуджених рiвнiв iзотопiв
195Pt i 199Hg зображена на рис. 1.

Спектроскопiчнi характеристики: спiн-парнiсть iзо-
мерного Jπ

m та основного Jπ
g рiвнiв, їхню рiзницю

∆J = |Jπ
m − Jπ

g |, перiод напiврозпаду T1/2 iзомерно-
го стану, енерґiю гамма-квантiв, що реєструються Eγ ,
їхню iнтенсивнiсть I та енерґiю метастабiльного рiвня
Em узято з праць [9,10] i наведено в таблицi.

Ядра 195
78Pt117 i 199

80Hg119 досить близькi за своєю
природою. Основнi стани їх формуються конфiґурацi-
ями: для ртутi — протони (2d3/2)4 i нейтрони (3p1/2)1;
для платини — протони (2d3/2)2 i нейтрони (3p1/2)1.

Iзомерний стан для обох ядер формується оболонкою
1i13/2.

Вимiрювали наведену активнiсть за допомогою
спектрометра з Ge(Li) — детектором об’ємом 100 см3.
Як мiшень використовували платинову фольгу тов-
щиною 0.7 г/см2 i таблетки з окису ртутi дiямет-
ром 20 мм i вагою 2 г. Уводили поправки на само-
поглинання гамма-квантiв у мiшенi. Дiлянку гамма-
спектра вiд ртутної мiшенi, опромiненої при макси-
мальнiй енерґiї гальмiвного спектра Eγm = 8 МеВ,
зображено на рис. 2, де n — номер каналу аналiза-
тора, N — кiлькiсть iмпульсiв у каналi. Для перевiр-
ки абсолютного монiторування разом iз мiшенню HgO
опромiнювався й вимiрювався зразок iндiю дiяметром
20 мм i вагою 0.134 г. На рис. 2 чiтко видно максиму-
ми з енерґiями 158 кеВ i 374 кеВ, вiдповiдальнi за
розпад метастабiльного стану 13/2+ iзотопу 199Hg, а
також максимум 336 кеВ вiд розпаду 115mIn. Iз кри-
вих виходiв перерiзи розраховували методом оберне-
ної матрицi [11].

Рис. 2. Фраґмент апаратурного гамма-спектра вiд розпаду наведеної активности ртутної мiшенi.

Iзотоп Jπ
m Jπ

g ∆J T1/2 Eγ(кеВ) I (%) Em(кеВ)
195Pt 13/2+ 1/2− 6 4.02 дня 98; 129 11.0; 2,7 259.3
199Hg 13/2+ 1/2− 6 42.6 хв 158; 374 52; 14 532.4

Таблиця. Спектроскопiчнi характеристики ядер 195Pt i 199Hg.
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Одержанi в дiлянцi енерґiй 4–10 МеВ перерi-
зи реакцiй непружного розсiювання гамма-квантiв
195Pt(γ,γ′)195mPt та 199Hg(γ,γ′)199mHg зображено на
рис. 3. Вони мають одногорбий характер iз максиму-
мами в околi порогiв (γ,n) реакцiй. Отже, максимум
перерiзу реакцiї (γ,γ′)m для платини-195 знаходимо
при енерґiї 6.0 МеВ, для ртутi-199 — при 6.5 МеВ.
Пороги (γ,n) реакцiй Bn для цих ядер становлять 6.1
МеВ i 6.6 МеВ вiдповiдно.

При енерґiях поглинутих гамма-квантiв в околi i
вище вiд порогiв (γ, n) реакцiй на ядрах 195Pt, 199Hg
збуджуються компаунд-стани складної природи. Ос-
кiльки основний рiвень обох ядер має спiн-парнiсть
Jπ

g =1/2−, то при поглинаннi E1 гамма-квантiв утво-
рюються стани з Jπ

C=1/2+, 3/2+. Вiдомо, що в iєрархiї
мультипольностей гамма-переходiв мiж рiвнями домi-
нує ймовiрнiсть E1-переходiв. Але є данi, що в м’я-
ких CC ′-переходах iмовiрнiшою може бути мульти-
польнiсть M1 [12]. Таким чином, низько розташова-
нi (259 кеВ, 532 кеВ) метастабiльнi рiвнi з Jπ

m=13/2+

можуть заселятися каскадом мiнiмум iз п’яти пере-
ходiв, причому в каскадi, який складається, в основ-
ному, з дипольних гамма-квантiв, має бути хоч один
M1 або E2 перехiд для збереження парности. У та-
кому складному каскадi можуть бути як CC ′-, CS′-,
так i SS′-переходи.

Рис. 3. Перерiзи реакцiй (γ, γ′)m для ядер 195Pt та
199Hg.

Одержанi експериментальнi перерiзи реакцiй
195Pt(γ, γ′)195mPt i 199Hg(γ,γ′)199mHg дають змогу
визначити iзомернi вiдношення перерiзiв r = σm/σtot,
використовуючи для розглянутих ядер повнi перерiзи
фотопоглинання σtot [13,14]. Експериментальнi iзо-
мернi вiдношення r ми визначали в околi максимумiв
перерiзiв реакцiй (γ,γ′)m, тобто там, де вiдносна се-
редньоквадратична похибка визначення r мiнiмальна.
При цьому похибка становить ∼15%. За повнi перерi-
зи фотопоглинання в дiлянцi порогiв (γ, n) реакцiй i
нижче брали значення лоренцiянiв, якi апроксимують
перерiз σtot. У результатi ми отримали такi величини
iзомерних вiдношень: для платини-195 — r = 0.014
при E = 5.5 МеВ i r = 0.018 при E = 6.0 МеВ i для

ртутi-199 — r = 0.0146 при E = 6.0 i r = 0.013 при
E = 6.5 МеВ.

Для теоретичної оцiнки r ми розрахували iзомер-
нi вiдношення для дослiджуваних реакцiй в iнтерва-
лi 4–10 МеВ. Розрахунок проведено в межах простої
каскадно-випарювальної моделi у свiтлi уявлень ста-
тистичної теорiї фермi-газу [15].

У розрахунках припускалося, що ядром поглина-
ється E1 гамма-квант i утворюється складове яд-
ро. Збудження ядра знiмається каскадом дипольних
гамма-переходiв, останнiй з яких заселяє iзомерний
або основний стан. Для опису густини ядерних рiв-
нiв i їх розподiлу за спiнами J використано формулу
Бете–Блоха [16]:

P (U, I) =
2J + 1

24
√

2a1/4U5/4σ3

× exp

{
2
√

aU − (J + 1/2)2

2σ2

}
де σ — параметр обмеження за спiном, який можна
записати у виглядi [16]:

σ2 = 0.0889
√

aUA2/3.

Оцiнки середньої енерґiї гамма-кванта E в каска-
дi та середньої кiлькости переходiв N визначаються
простими спiввiдношеннями [15,19]:

E = 4(U/a− 5/a2)1/2,

N = 1/2
√

aU.

Тут A — масове число, a — параметр густини рiв-
нiв, U — енерґiя збудження, в ролi якої приймається
ефективна енерґiя [17]. Докладнiше процедуру розра-
хункiв описано в працi [18].

Рис. 4. Порiвняння експериментальних iзомерних вiд-
ношень iз розрахунками.
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Результати розрахункiв показано суцiльними лiнiя-
ми на рис. 4, а експериментальнi значення iзомерних
вiдношень — точками. Крива 1 — розрахунки при фiк-
сацiї σ на рiвнi 2.5. Крива 2 — при фiксацiї σ = 3 i
крива 3 — результати обчислень без вiльних парамет-
рiв. Незважаючи на те, що розраховується один прос-
тий гамма-каскад i процедура обчислень абсолютно
прозора, iз рисунка видно, що для гамма-квантiв з
енерґiями 5–7 МеВ узгодження з експериментом до-
сягається при фiксацiї параметра обмеження спiну
σ ≈ 2.5. Без цього обмеження теорiя дає суттєво за-
вищенi результати. Лiпшого узгодження розрахункiв
з експериментом також можна досягти, накладаючи
обмеження на кiлькiсть гамма-переходiв у каскадi на
рiвнi N=2–3. Одержанi результати наштовхують на
думку, що в дослiджуванiй дiлянцi можливостi ста-
тистичної теорiї фермi-газу обмеженi i вона не може
дати послiдовних, правильних результатiв при розра-
хунку гамма-каскадiв.

Останнiм часом в експериментах iз вивчення струк-

тури гамма-каскадiв при розпадi компаунд-станiв з
енерґiями Bn, одержаних у реакцiях (n,γ) на тепло-
вих нейтронах, показано важливу роль двоквантових
переходiв. Експериментально спостережене пiдсилен-
ня iнтенсивности двоквантових каскадiв суттєво роз-
ходяться з розрахунками, що використовують фермi-
газовi уявлення про ядро [20, 21].

У роботi [22] вiдзначено, що параметри цiєї моде-
лi реально неможливо змiнити так, щоб модифiкова-
на модель могла забезпечити збiльшення розрахунко-
вої iнтенсивности каскадiв у кiлька разiв. Практично
єдино можливим варiянтом залишається модифiкацiя
уявлень узагальненої моделi надтекучого ядра. Зу-
силля в межах такого пiдходу [20, 21, 23] дали змогу
якiсно, але досить приблизно пояснити це явище: пiд-
силення iнтенсивности двоквантових каскадiв важ-
ких ядер при енерґiях збудження на 2–3 МеВ нижче
вiд Bn зумовлено суттєвим зменшенням густини рiв-
нiв у нижнiй половинi збуджених станiв порiвняно зi
значеннями, якi дає теорiя фермi-газу.
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NELASTIC SCATTERING OF GAMMA-QUANTA ON THE 195Pt AND 199Hg NUCLEI
AT 4–10 MeV ENERGY RANGE

V. M. Mazur, Z. M. Bigan, D. M. Simochko, G. F. Pitchenko
Institute of Electron Physics, National Academy of Sciences of Ukraine,

21 Universytetska St., Uzhgorod, UA–88016, Ukraine

Cross-sections of gamma-quanta inelastic scattering with the excitation of isomer states 195Pt and 199Hg
nuclei are measured at 4–10 MeV energies. The experimental results are compared with those calculated within
the framework of cascade-evaporation model.
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