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Для спектральної лiнiї атома талiю 221,1 нм, що виходить з
рiвня 6s6p2 4P1/2, дослiджено функцiю збудження при зiткне-
ннях атомiв з електронами в областi енергiй вiд порога збудже-
ння до 16 еВ та розкидом по енергiї ∼0,7 еВ. Вище потенцiалу
iонiзацiї на функцiї збудження знайдено низку особливостей,
пов’язаних з автоiонiзацiйними станами та резонансами фор-
ми.

При збудженнi дискретних, до порога iонiзацiї, рiвнiв
атома електронами з енергiєю, вищою за цей порiг,
роль автоiонiзацiйних станiв (АIС) є фундаменталь-
ною. Характер перебiгу процесу збудження ускла-
днюється внаслiдок iнтенсивної взаємодiї рiвнiв дис-
кретного та неперервного спектрiв, а також силь-
ної взаємодiї рiвнiв рiзних конфiгурацiй мiж собою.
Це може приводити до ефективного утворення еле-
ктронних конфiгурацiй з двома-трьома збудженими
електронами, до збудження за рахунок резонансно-
го механiзму та так званої взаємодiї пiсля зiткнення
(ВПЗ). Звичайно, вказанi механiзми заселення конку-
рують з вiдомим механiзмом заселення рiвнiв через
каскаднi радiацiйнi переходи з вищих рiвнiв.

Основний стан атома талiю 2P 0
1/2 належить конфi-

гурацiї 6s26p, яка має ще й метастабiльну компонен-
ту 2P 0

3/2 з енергiєю ∼0,966 еВ. Збудження валентного
6p-електрона дає систему звичайних збуджених рiв-
нiв атома талiю, що збiгаються до границi iонiзацiї
при 6,108 еВ, яка вiдповiдає основному рiвню одноза-
рядного iона талiю 6s2 1S0. Емiсiйний спектр Tl I, що
утворюється при переходах з таких рiвнiв на основ-
ний рiвень (за винятком резонансної лiнiї 535,0 нм
з 7s2S1/2 рiвня), лежить в ультрафiолетовiй областi,
тодi як комбiнацiї збуджених рiвнiв мiж собою дають
лiнiї у видимiй та iнфрачервонiй областях спектра.

Переведення одного з 6s-електронiв на валентну
6p-пiдоболонку приводить до утворення електронної
конфiгурацiї 6s6p2, якiй вiдповiдає група з восьми

рiвнiв. У традицiйних позначеннях LS -схеми зв’язку
це рiвнi 4P1/2, 3/2, 5/2, 2P1/2, 3/2, 2D3/2, 5/2 та 2S1/2

(див. вставку на рис.1, де показано схему рiвнiв 1–
8 конфiгурацiї 6s6p2 з їх ототожненням згiдно з да-
ними [1]). Застосування LS -позначень для цих рiвнiв
загалом умовне, бо, згiдно з розрахунками [1], такi
рiвнi краще описуються в jj -схемi зв’язку. Тобто ре-
лятивiстськi ефекти в цьому атомi досить суттєвi i
тому вони можуть приводити до iнтенсивних радiа-
цiйних переходiв мiж рiвнями рiзної мультиплетно-
стi – зi змiною спiнiв ΔS 6= 0. За винятком найниж-
чого рiвня 6s6p2 4P1/2, що лежить приблизно на 0,5
еВ нижче потенцiалу iонiзацiї, усi вказанi вище рiв-
нi попадають у континуум i, таким чином, можуть
розпадатися з викидом електрона, тобто шляхом ав-
тоiонiзацiї. Рiвнi конфiгурацiї 6s6p2 було знайдено за
допомогою рiзних експериментальних методик. Так,
оптично зв’язанi з основним станом рiвнi знайдено пiд
час дослiджень спектрiв фотопоглинання пари талiю
в ближнiй ВУФ областi [1, 2]. Iншi знайдено з емi-
сiйних спектрiв дугового розряду [3] та спектрiв еже-
ктованих електронiв, якi утворюються при електрон-
атомних зiткненнях [4].

Теоретичнi розрахунки енергiй низькоенергети-
чних АIС виконували в рiзних наближеннях. Так, у
роботах [1, 4] було використано метод Хартрi–Фока
(ХФ), а в [5] – метод Дiрака–Фока з певним врахува-
нням змiшування конфiгурацiй. Ширини АIС не роз-
раховували.

Емiсiйнi лiнiї, що є результатом переходiв з най-
нижчого рiвня (6s6p2 4P1/2) на рiвнi 2P 0

1/2, 3/2 основ-
ної конфiгурацiї 6s26p, мають довжини хвиль 221,1
та 267,2 нм вiдповiдно. В роботi [3] одержана певна
iнформацiя щодо радiацiйного розпаду АIС конфiгу-
рацiї 6s6p2. Збудження спектральних лiнiй 221,1 та
267,2 нм атома талiю електронами було дослiджено в
[6] з використанням електронного пучка та комiрки з
парою талiю. Для цих лiнiй було визначено абсолю-
тнi перерiзи збудження. Максимальне значення пере-
рiзу для лiнiї 221,1 нм виявилося досить значним –
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Функцiї збудження спектральної лiнiї 221,1 нм: • – нашi данi; ◦ – данi [6]. На вставцi – спрощена схема рiвнiв конфiгурацiї 6s6p2

1, 59 · 10−16 см2, тодi як для лiнiї 267,2 нм воно в 65
разiв менше.

Дана робота присвячена результатам ретельного
дослiдження збудження спектральної лiнiї Tl I 221,1
нм з використанням технiки електронного та атом-
ного пучкiв, що перетинаються. Експериментальна
установка загалом була подiбна до описаної нами ра-
нiше [7]. Варто лише зауважити, що в наших дослi-
дах було використано трианодну електронну гарма-
ту зi стрiчковим катодом, яка дозволяла одержува-
ти пучок електронiв з розкидом по енергiї ∼0,7 еВ,
що майже вдвiчi менше, нiж в [6]. Для видiлення
спектральної лiнiї 221,1 нм використано монохрома-
тор Сейа–Намiока з реплiкою ввiгнутої тороїдальної
дифракцiйної ґратки з меридiональним та сагiталь-
ним радiусами кривизни 500 та 333 мм вiдповiдно,
покриту шаром алюмiнiю та захищену шаром фтори-
стого магнiю. У ролi детектора служив промисловий
сонячно-слiпий фотопомножувач ФЭУ-142 з Cs2Te-
фотокатодом (область спектральної чутливостi – 110–
320 нм). Вимiрювання виконанi за допомогою авто-
матизованої системи накопичення даних, побудова-
ної на базi IBM-сумiсного персонального комп’юте-
ра.

На рис. 1 показано функцiю збудження (ФЗ) для
лiнiї Tl I 221,1 нм, вимiряну нами в iнтервалi енергiй
електронiв E вiд порога збудження до 16 еВ з кроком
0,1 еВ. Впадає в око досить складна форма одержаної
ФЗ з двома виразними гострими пiками – основним
поблизу порога збудження при енергiї ∼6,3 еВ та до-
датковим при енергiї ∼12,7 еВ, на порядок (∼6% вiд
основного) меншої амплiтуди. Крiм цих пiкiв в iнтер-
валi енергiй ∼7–9 еВ має мiсце широка особливiсть –
помiтне вiдхилення вiд монотонного спадання. Вар-
то зауважити, що ширини (на половинi висоти) вка-
заних пiкiв вiдповiдають розкиду збуджуючих еле-
ктронiв за енергiєю i становлять ∼0,7 еВ (див. вище).
Ця обставина дає можливiсть припустити, що пiки
мають резонансну природу, тобто пов’язанi з утворе-
нням та розпадом короткоживучих станiв негативно-
го iона талiю. Положення потенцiалу iонiзацiї I1 та
рiвнiв конфiгурацiї 6s6p2 нанесенi на рисунку верти-
кальними вiдрiзками.

На рис. 1 наведено також данi раннiх вимiрювань
ФЗ для лiнiї 221,1 нм [6] при використаннi електрон-
ного пучка з величиною енергетичного розкиду еле-
ктронiв ∼1,5 еВ. Порiвняння кривих загалом показує
їх подiбнiсть i недвозначно демонструє пряму зале-
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жнiсть ширини пiкiв на одержаних кривих вiд моно-
енергетичностi електронного пучка, що є додатковим
аргументом на користь резонансної природи спосте-
режуваних структур. Очевидно, що на обох кривих
принаймнi головнi пiки мають “резонансний” хара-
ктер – зрозумiло, з поправкою на величину енергети-
чного розкиду електронного пучка. Пiкоподiбна фор-
ма ФЗ цiєї спектральної лiнiї, на думку авторiв ро-
боти [6], пояснюється тим, що збудження вихiдного
для лiнiї 221,1 нм квартетного рiвня 6s6p2 4P1/2 вiд-
бувається завдяки обмiнному процесу iз змiною спiну.
Як вiдомо [8], гостра форма ФЗ є характерною для
таких процесiв збудження, бо такий обмiнний меха-
нiзм зумовлює швидке спадання перерiзу збудження
з ростом енергiї зiткнень – ∼ E−3. На нашу думку,
в даному випадку змiна спiну на 1 може бути зумов-
лена не лише процесом обмiну, а й значними реля-
тивiстськими (спiн-орбiта) ефектами. Це стосується
в першу чергу основного стану атома. Щодо другого
пiка слiд зауважити, що на кривiй з [6] (див. рис. 1)
також видно невиразну структуру при енергiях 12–14
еВ, яка, схоже, вiдповiдає додатковому пiку на нашiй
кривiй.

Якiсно проаналiзуємо можливу природу спостере-
жуваних особливостей ФЗ. Вона визначається хара-
ктерною рисою будови спектра атома талiю – прису-
тнiстю в автоiонiзацiйнiй областi вiд I1 до ∼9,6 еВ
лише рiвнiв конфiгурацiї 6s6p2 та високозбудженими
рiвнями в iнтервалi ∼ 13 еВ.

В промiжку вiд вихiдного рiвня до I1 лежать ста-
ни одноелектронного збудження 6s2nl 2L. В областi
першого пiка та особливостi при енергiях 7–9 еВ вне-
сок каскадного заселення вихiдного рiвня лiнiї пере-
ходами з цих станiв не може бути суттєвим, бо та-
кi процеси малоефективнi внаслiдок “нерезонансно-
го” характеру збудження рiвнiв [9] та двоелектронно-
го типу переходiв. Отже, головний пiк та особливiсть
при енергiях 7–9 еВ пов’язанi лише з рiвнями 6s6p2

конфiгурацiї.
У цьому випадку резонансний механiзм заселен-

ня вихiдного рiвня видається найбiльш iмовiрним.
Оскiльки основний пiк локалiзований зразу над рiв-
нем (2) 6s6p2 4P3/2, логiчно припустити, що вiн по-
в’язаний з цим АIС. В областi цього пiка можливий
вплив резонансу форми 6s6p2 4P3/2 ε` (` ≥ 1) – ста-
ну негативного iона. Вiн утворюється при збудженнi
АIС (2) 6s6p2 4P3/2. Цей резонанс ефективно, майже
без змiн характеристик “батькiвського” АIС – повного
моменту ΔJ=1, парностi Δπ=0, повного орбiтального
ΔL=0 та повного спiнового ΔS = 0 моментiв – розпа-
дається на вихiдний рiвень (1) – 6s6p2 4P1/2+ε′`′ [10].

Резонанс, що ґрунтується на АIС (3) 6s6p2 4P5/2 при
∼ 6, 5 еВ, схоже, менше ймовiрний внаслiдок того, що
при його розпадi повний момент змiнюється на 2.

Особливiсть ФЗ в iнтервалi енергiй мiж 7–9 еВ мо-
жна пов’язати з декiлькома резонансами форми. Во-
ни утворюються при збудженнi дублетних АIС даної
6s6p2 конфiгурацiї та ефективно розпадаються на ви-
хiдний рiвень. Змiна квантових чисел при цьому ста-
новить 2D3/2, 2D5/2 (рiвнi 4 та 5) (ΔJ=1 та ΔJ=2,
Δπ=0, ΔL=1, ΔS=1), 60 2P1/2 + 35 2S1/2 (6) (ΔJ=0,
Δπ=0, ΔL=0 та ΔL=1, ΔS=1), 58 2S1/2 + 40 2P1/2

(7) (ΔJ=0, Δπ=0, ΔL=1 та ΔL=0, ΔS=1), 2S1/2 (8)
(ΔJ=1, Δπ=0, ΔL=1, ΔS=1). Близькiсть енергiй рiв-
нiв у групах (4–6), (7, 8) та значна немонокiнетичнiсть
електронiв приводять, схоже, до того, що спостерiга-
ється розмитий прояв цих резонансiв. Покращання
монокiнетичностi електронiв має привести до роздi-
лення деталей цiєї резонансної структури.

Вiдзначимо також при цьому можливу велику роль
ефекту змiшування конфiгурацiй в процесах збудже-
ння вихiдного рiвня (див. пiдроздiли 22 i 3,4 у моно-
графiї [11]). Так, наприклад, особливiсть ФЗ на про-
мiжку 7–9 еВ може бути зобов’язана змiшуванню у
конфiгурацiї 6s6p2 дублетних рiвнiв 2P1/2 i 2S1/2 та
вихiдного рiвня 4P1/2 (див. на вставцi на рис. 1 схему
рiвнiв 1–8 цiєї конфiгурацiї)

Аналiз природи другого пiка значно складнiший.
По-перше, треба iдентифiкувати стан (стани), що мо-
жуть його спричиняти. По-друге, необхiдно вказа-
ти можливi механiзми його утворення. Цей пiк, оче-
видно, пов’язаний з рiвнями високозбуджених еле-
ктронних конфiгурацiй. В роботi [4] знайдено АIС з
енергiями близько 12,7 еВ (вiдповiдна лiнiя в спектрi
ежектованих електронiв мала би спостерiгатися при
енергiї ∼6,6 еВ). У цiй же роботi методом ХФ розра-
хованi енергiї рiвнiв для електронних конфiгурацiй
двох типiв – 6s6p7p, 6s6p7s, 6s6p6d (6s-збудження) та
5d96s26p2 (5d-збудження). Вони були використанi для
ототожнення спектрiв ежектованих електронiв. Енер-
гiї цих рiвнiв лежать в межах 11–18 еВ. Бiльшiсть
ототожнених в [4] лiнiй приписано АIС, що спосте-
рiгаються в спектрах фотопоглинання [1, 2]. Аналiз
розрахункових даних вказує на вiдсутнiсть серед них
рiвня, до якого можна було б вiднести структуру на
нашiй ФЗ при 12,7 еВ.

На нашу думку, шуканий рiвень мiг би належа-
ти до конфiгурацiї 5d106p3 (ймовiрно, це її найниж-
чий рiвень 4S0

3/2 ). Зауважимо, що збудження рiвня
4S0

3/2 з основного стану вiдбувається завдяки обмiн-
ному механiзму, як i у випадку збудження вихiдного
рiвня 4P1/2. Але тут має мiсце двоелектронний пере-
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хiд на вiдмiну вiд одноелектронного в останньому ви-
падку. Тому ФЗ рiвня 4S0

3/2 може мати гостру фор-
му, а величина пiка значно менша за перший (див.
вище). Тобто спiввiдношення мiж амплiтудами пiкiв
може свiдчити про рiзницю мiж внесками одно- та
двоелектронних переходiв.

Про конфiгурацiю 5d106p3 також йшлося в [4] (див.
посилання там). Хоча в цiй роботi авторами було ви-
конано розрахунки ХФ методом для цiлої низки еле-
ктронних конфiгурацiй (див. вище), така конфiгура-
цiя теоретично не розглядалася. Проте на основi по-
рiвняння своїх експериментальних даних з результа-
тами iнших авторiв для атомiв Ga та In автори роботи
висловили очiкування, що усi п’ять рiвнiв (4S0, 2P 0,
2D0) цiєї конфiгурацiї дають лiнiї в спектрах ежекто-
ваних електронiв при енергiях, вищих за 6 еВ (це вiд-
повiдає енергiї рiвня бiльше ∼ 12, 1 еВ).

Нами зроблена оцiнка усередненої енергiї 6p3 кон-
фiгурацiї за модифiкованою формулою Рiдберга [7].
Вибираючи в ролi остова електронну конфiгурацiю
основного стану iона Tl3+, можна для оцiнки цiєї
енергiї використати вираз (тут умовне позначення
остова [5d10], а його заряд Zc = 3):

E([5d10]6p3) = I1 + I2 + I3 −
3(Zc − 2σ6p

6p)2

(6− δ6p)2
R ,

де R = 13, 6058 еВ – стала Рiдберга, σ6p
6p – стала

двоелектронного екранування, δ6p – квантовий де-
фект, а потенцiали iонiзацiї дорiвнюють I1 = 6,1083
еВ, I2=20,43 еВ, I3 = 29,85 еВ [12]. Квантовий дефект
δ6p було знайдено за енергiєю 9,1789 еВ [5d10]6p 2P 0

терму iона Tl2+, одержаною усередненням по станах
тонкої структури з [13], за формулою

E([5d10]6p 2P 0) = I1 + I2 + I3 −
(Zc)2

(6− δ6p)2
R .

Параметр екранування σ6p
6p було знайдено за енергi-

єю 15,6704 еВ АIС [5d10]6p2 3P iона Tl+, одержаною
усередненням по станах тонкої структури з [13], за
формулою

E([5d10]6p2 3P ) = I1 + I2 + I3 −
2(Zc − σ6p

6p)2

(6− δ6p)2
R .

Обчислення дають значення параметра екранування
та квантового дефекту σ6p

6p = 0, 255 та δ6p = 3, 566 вiд-
повiдно. Тодi величина енергiї становить E([5d10]6p3)
= 13,67 еВ. Хоча вона на ∼1 еВ бiльша вiд енергiї
знайденої нами особливостi на ФЗ, це все ж дозволяє

вважати даний рiвень вiдповiдальним за заселення
вихiдного рiвня.

Один з можливих каналiв утворення особливостi
при 12,7 еВ – каскадне заселення вихiдного рiвня лi-
нiї 221,1 нм. Зрозумiло, що серед АIС, якi спостерiга-
ли в [4] , навряд чи можна знайти пiдходящий рiвень,
бо, як вiдомо, рiвнi, що виступають в електронних
спектрах, не проявляються у випромiнюваннi. Отже,
це має бути рiвень, метастабiльний щодо розпаду з
викидом електрона. Слiд вiдзначити, що за прави-
лами добору для електричного дипольного переходу
(ΔJ=1, Δπ=1, ΔL=1, ΔS = 0) випромiнювальний пе-
рехiд з АIС 6p3 4S0

3/2 на рiвень 6s6p2 4P1/2 є дозволе-
ним, тодi як електронний розпад його в основний стан
iона Tl+6s2 1S0 + ε`, схоже, є малоефективним. Дiй-
сно, такий перехiд є триелектронним i (за суворими
правилами добору по повному моменту та парностi)
супроводжується змiною повних орбiтального момен-
ту на 1 та спiну системи на 0, 1, а орбiтальний момент
ежектованого електрона ` набуває значення 1. Все це
дозволяє вважати такий розпад достатньо малоймо-
вiрним, тобто з малою автоiонiзацiйною шириною.

Звичайно ж найкращим пiдтвердженням гiпотези
каскадного заселення вихiдного рiвня могло би ста-
ти пряме спостереження емiсiйної лiнiї, пов’язаної з
цим переходом. Оскiльки енергiя, за якої спостерiгав-
ся гострий додатковий пiк, становила 12, 7 ± 0, 2 еВ,
легко визначити, що спектральний iнтервал, де має
спостерiгатися таке випромiнювання, лежить прибли-
зно мiж 169,9 та 179,8 нм. Однак ретельне вивчен-
ня спектрiв не виявило наявностi помiтних емiсiй у
вказаному дiапазонi при енергiях електронiв 12–16
еВ. I тiльки починаючи з енергiй бiльших за 20 еВ
поблизу цього спектрального дiапазона з’являються
спектральнi лiнiї 179,3, 181,5 та 182,8 нм, але нале-
жать вони однозарядному iону талiю. Таким чином,
стає зрозумiлим, що поява особливостi при 12,7 еВ не
пов’язана з каскадними переходами.

Проаналiзуємо можливий механiзм заселення вихi-
дного рiвня (1) в околi другого пiка внаслiдок ВПЗ.
Як вiдомо, ВПЗ може приводити до появи максиму-
му на ФЗ внаслiдок збудження та електронного роз-
паду вiдповiдного АIС. Енергетичне положення тако-
го максимуму зсунуте вiдносно положення АIС у бiк
бiльших енергiй. В нашому випадку початковий етап
цього механiзму — електронний розпад АIС 6p3 4S0

3/2

(з енергiєю Ea), збудженого налiтаючим електроном
з енергiєю E, в основний стан iона 6s2 1S0. Як вка-
зано вище, при цьому змiнюються стани усiх трьох
електронiв, Δ`1 = Δ`2 = 1 i Δ`3 = 0, а спiн систе-
ми змiнюється на 0, 1. Тому автоiонiзацiйна шири-
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на цього стану може бути малою, тобто вiн є дов-
гоживучим, метастабiльним. Далi вiдбувається вла-
сне ВПЗ, яка полягає у взаємодiї мiж ежектованим
(з енергiєю ε ∼ 6 еВ, `ej = 1), розсiяним (з енергiєю
E1 = E −Ea) електронами та iоном (в станi 6s2 1S0).
Це може привести до заселення вихiдного рiвня 6s6p2

4P1/2 (з енергiєю зв’язку Eb ≈ 0, 5 еВ) [14, 15] внаслi-
док захоплення розсiяного електрона iоном. Бачимо,
що в цьому випадку повиннi змiнюватися стани двох
електронiв в атомi та енергiя ежектованого електрона
в неперервному спектрi ε̃ = ε + E1 + Eb. Таким чи-
ном, на кожному з етапiв процесу беруть участь три
або два електрони, що, очевидно, приводить до ма-
лої ймовiрностi електронного розпаду АIС та, в свою
чергу, до малої ймовiрностi цього механiзму. До речi,
аналогiчно, схоже, малоймовiрним є i механiзм ВПЗ
за участi АIС (2) та (3) конфiгурацiї 6s6p2 при утво-
реннi домiнуючого першого пiка.

Мала ефективнiсть каскадного та ВПЗ механiзмiв
дозволяють стверджувати, що в областi другого пiка
можливий тiльки вплив резонансу форми 6p3 4S0

3/2ε̃
˜̀

(˜̀ ≥ 1). Вiн утворюється при двоелектронному збу-
дженнi АIС 6p3 4S0

3/2 – перехiд обох електронiв з суб-
валентної 6s-пiдоболонки. Цей резонанс також ефе-
ктивно розпадається – на 6s6p2 4P1/2 + ε̃′ ˜̀′ [10]. Змi-
ни квантових чисел ”батькiвського“ АIС при цьому
вiдповiдають правилам добору для дипольного радi-
ацiйного переходу, як вказано вище.

Висновок

Знайдено та якiсно проаналiзовано особливостi при
енергiях 6,3 еВ, 7–9 еВ та 12,7 еВ на функцiї еле-
ктронного збудження спектральної лiнiї атома талiя
221,1 нм, яка виходить з рiвня 6s6p2 4P1/2. Два пi-
коподiбнi максимуми – бiля порога та при 12,7 еВ
– пов’язуються з резонансами форми, що утворюю-
ться при збудженнi АIС 6s6p2 4P3/2 та 6p3 4S0

3/2 вiд-
повiдно. Для останнього рiвня проведена оцiнка його
енергiї за модифiкованою формулою Рiдберга. Аналiз
(на основi правил добору) заселення вихiдного рiвня
6s6p2 4P1/2 шляхом радiацiйного каскадного переходу
з рiвня 6p3 4S0

3/2 та процесу ВПЗ за участi рiвнiв 6p3

4S0
3/2 i 6s6p2 4P3/2, 5/2 показав неефективнiсть цих

каналiв збудження. Помiтне вiдхилення вiд монотон-
ного спадання ФЗ на промiжку енергiй 7–9 еВ пов’я-
зується з резонансами форми, що утворюються при
збудженнi дублетних АIС 6s6p2 конфiгурацiї. Бiль-
ша деталiзацiя структури ФЗ при цих енергiях може
бути одержана при покращаннi монокiнетичностi збу-

джуючих електронiв. Вказано на велику роль ефекту
сильного змiшування конфiгурацiй в процесах збу-
дження вихiдного рiвня атома талiю.

Автори щиро вдячнi I.Ю. Роману (IЕФ НАН Укра-
їни) за цiннi поради по методах роботи з металевим
талiєм та I.Ю. Юровiй (Санкт-Петербурзький унiвер-
ситет, Росiя) за допомогу в одержаннi копiї статтi [5].
Ця робота частково пiдтримана грантом INTAS No
03-51-4706.
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Г.Г. БОГАЧЬОВ, Є.Ю. РЕМЕТА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ЛИНИИ 221,1 НМ Tl I (6s26p2P 0

1/2
– 6s6p2 4P1/2)

В ЭЛЕКТРОН-АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ

Г.Г. Богачёв, Е.Ю. Ремета

Р е з ю м е

Для спектральной линии атома таллия 221,1 нм, исходящей с

уровня 6s6p2 4P1/2, исследована функция возбуждения при

столкновениях атомов с электронами в области энергий от

порога возбуждения до 16 эВ и разбросом по энергии ∼0,7 эВ.

Выше потенциала ионизации на функции возбуждения обна-

ружен ряд особенностей, связанных с автоионизационными со-

стояниями и резонансами формы.

PECULIARITIES OF 221.1-NM
Tl I (6s26p 2P 0

1/2
– 6s6p2 4P1/2) SPECTRAL

LINE EXCITATION AT ELECTRON-ATOM COLLISIONS

H.G. Bohachov, E.Yu. Remeta

Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(21, Universitetska Str., Uzhgorod 88017, Ukraine;
e-mail: dep@mail.uzhgorod.ua)

S u m m a r y

The excitation function for the 221.1-nm spectral line of a thal-

lium atom originating from the 6s6p2 4P1/2 level at electron-atom

collisions has been studied in the energy range from the excitation

threshold to 16 eV and with an energy spread of about 0.7 eV.

A number of structural features related to the autoionizing states

and the shape resonances has been found in the excitation function

above the ionization threshold.
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