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RESUMO 

Mediu-se a distribuição angular perturbada da transi

çao de 1293.64 keV, emitida do segundo estado excitado do nú

cleo 41K(T=10.5 nseg), em função da pressão do alvo gasoso de 

4°Ar. A medida da distribuição angular não perturbada utili

zando alvo de argônio implantado em tântalo, permitiu extrair 

valores do fator de atenuação integrado em tempo G2 (oo) em fun

ção da pressão. A variação de G2 (oo) com a pressão, foi calcu

lada por dois modelos de perturbação, ambos supõema interação 

hiperfina magnética variando devido às colisões com átomos de 

Ar. O primeiro modelo supõe válida a teoria de Abragam-pound 

durante o freiamento e depois supõe a interação estática, seu 

acordo com os dados experimentais só é satisfatório para pres

sões maiores de 200 torro O segundo modelo é uma modificação 

da teoria de Scherer e prevê o comportamento geral de G2 (oo), 

sendo o G2 (oo) calculado sempre superior ao valor medido. Foi 

possível extrair os seguintes valores de spin e paridade dos 

níveis excitados de 
4 1 

K {energia do nível em keV(I n)} : 

l560(1/2±, 3/2±); 1582(3/2-, 5/2+); 1594(1/2+); 1677(5/2+); 

1698(5/2+,7/2+),2144(5/2+); 2l66(3/2±); 2316(5/2+); 

+ 2593(1/2-, 3/2-); 2712(7/2') a partir das dezenas dé distribui 

ções angulares em função da pressão. Onica transição que apr~ 

senta perturbação variando com a pressão é a de 1293 keV. 

l 




ABSTRACT 

Angular distributions of several y-ray cascades follow

ing the capture of protons by ~oAr were measured with gas tar

gets for several values of the targetpressure. 

The perturbed angular distribution of the 1,293.64 keV 

y transition, emitted by the 2nd excited state of 41K (T=10.5ns) 

was measured as a function of the pressure of 4°Ar gas target. 

The measurement of the unperturbed angular distribution was done 

with Ar targets implanted in Ta, The attenuation factors G2 {oo) 

were deduced as a function of pressure. The variation of G2 (oo) 

with pressure was calculated for two models of the perturbation 

mechanismj Both models assume that the magnetic hyperfine inter

action changes randomly due to collisions between the K ion and 

Ar atoms. The first model assumes further that the Abragam-Pound 

theory can be used during the slowing down time and that the in

teraction is static after the stopping. The agreement with ex

perimental results is good only for pressures higher than 200 

torro The second model is a modification of the work of Sherer. 

It reproduces the general behaviour of G2 {oo), but the calculated 

G2 {oo) is always higher than the measured value. 

AlI transitions, except the 1293 keV transition, have 

angular distributions which appear to be unaffected by pressure. 

The following spin and parity values of excited leveIs of 4 1K we 

re extracted from the angular distributions measured as a func

tion of pressure (leveI energy in keV (I~»: 1560(1/2 ; 3/2±), 

l582{3/2-, 5/2+),1594(1/2+), 1677(5/2+),1698(5/2+,7/2+), 

2l44{5/2+), 2l66{3/2±), 2316 (5/2+) , 2593(1/2±, 3/2-),2712(7/2-). 

http:1,293.64


l. lNTRODUçAo 

o estudo das correlações angulares perturbadas das ra 

diações y permite obter, não apenas informações de espectrosco 

pia nuclear tais como: vidas médias, momentos magnéticos e elé 

tricos de estados nucleares, mas dá também informações perti

nentes aos campos de fIsica do estado sólido e de fIsica atômi 

ca e molecular, pela determinação dos campos internos dos sóli 

dos, IIquidos e gases. 

Há uma grande necessidade de melhor compreensão dos 

mecanismos de perturbação para a obtenção.de valores corretos 

dos parâmetros nucleares e atômicos •. 

Os primeiros trabalhos sobre correlações angulares 

perturbadas eram feitos com fontes radioativas que mais comu

mente se apresentam em forma de sólidos ou lIquidas. O estudo 

experimental de perturbações em gases é, relativamente, recen

te. 

A excitação é feita por reações nucleares (ou por ex

citação coulambiana) e o núcleo excitado é recuado em gás ou 

em vácuo. Nestes trabalhos, em geral (Go 70), a energia de re 

cuo do núcleo excitado é grande (da ordem de MeVs), suas cama

das eletrônicas estão altamente ionizadas e excitadas. Além 

disso, os estados atômicos bem como os campos extranucleares e 

sua variação com tempo, não são bem conhecidos. No recuo em 

gases, quando a energia de recuo é alta e as vidas médias nu

cleares são curtas, a velocidade de translação dos ions que 

contem o núcleo excitado é praticamente constante durante a vi 

da média nuclear e a variação do campo hiperfino com o tempo(d~ 

vida às colisões) é muito rápida comparada com a vida média nu 

clear. 

http:obten��o.de


2. 

Nestes casos, utiliza-se a teoria de Abragam-pound (Ab 

53) para calcular o fator de perturbação Gk e o acordo é quase 

sempre satisfatório. Sabe-se no entanto, que quando a variação 

do campo perturbador não é suficientemente rápida" a teoria de 

Abragam-Pound não se aplica. Para alguns desses casos, há ou

tras teorias (Blum~(Blu 68a,68b)iScherer(Sche 70)e Gabriel(Ga

70» construidas sobre diferentes modelos de mecanismo de per

turbação, para calcular Gk • 

Para testar estas teorias, há necessidade de medidas 

de Gk numa região onde a teoria de Abragam-pound não seja satis 

fatória. A motivação para o presente trabalho reside, justamen 

te, neste fato. Mediu-se a variação do fator de atenuação inte 

grado G2 (oo) em função da pressão, numa situação em que, devido 

à 	baixa energia de recuo (27 keV) e à longa vida média nuclear 

-8 . - . - - ... ...(T-IO seg) a var1açao da 1nteraçao perturbadora nao e muito ra 

pida com o tempo no sentido da teoria de Abragam-pound, e os 

ions são freiados antes do decaimento dos núcleos. Nessas con

dições, o campo hiperfino médio B(O) e o tempo de correlação Te 

(ver 	capítulo 11) são funções do tempo. 

A transição y, cuja distribuição angular perturbada 

foi estudada, provem do segundo estado excitado (E=1293.64 keV, 

17f=7/2-, T=10.5ns, g=+1.26) do núcleo 1f.1K, que foi formado na 

reação de captura de prótons pelo If.°Ar na ressonância isobárica 

de E =1.1 MeV. O recuo do ion de potássio se dá no próprio al 
p 

vo gasoso de argônio. A distribuição angular não perturbada 

foi medida utilizando um alvo de argônio.implantado em tântalo 

caso em que não deve haver interações hiperfinas apreciáveis. A 

pressao do alvo foi variada entre 19 e 1000 torr e observou-se 

um mínimo de G2 (oo) na pressão de 100 torro Devido àirida à bai 

xa energia de recuo, os process~s inelásticos na colisão do ion 

http:E=1293.64


3. 
que contem o núcleo excitado com os átomos do gás são bem conhe 

cidos, inclusive há medidas de secções de choque dos diversos 

processos atômicos (capítulo VI). Isto, somado com a vantagem 

de todos os parâmetros nucleares (vida média, spin paridade e 
I 

momento magnético) serem conhecidos permite um estudo quantita

tivo e detalhado do problema. A descrição da experiência e a 

apresentação de seus resultados são feitas no capítulo IV. 

A teoria de Abragam-Pound não é aplicável du~ante toda 

vida média nuclear em nenhuma das pressões utilizadas: nas pres 

soes altas o ion é freiado antes do núcleo decair e nas pressões 

baixas a variação da interação hiperfina é lenta comparada com 

T(Te-T). Para calcular G2 (oo), foram utilizados dois modelos, 

adaptados a partir de teorias existentes (Abragam-Pound e Sche

rer). O primeiro modelo supõe qu~ durante o freiamento a teo 

ria de Abragam-pound se aplica e que depois do freiamento a in

teração é estática. Em altas pressões (p>200 torr) éste modelo 

funciona bem, mas nas pressões baixas não há nem mesmo acordo 

qualitativo com as medidas. O segundo modelo é uma modificação 

da teoria de Scherer. Nele, se supõe a interação como uma su

cessa0 de interações estáticas, de durações bem definidas. Este 

modelo prevê o andamento geral com mínimo em 100 torr correta

mente, mas o valor deG2 (oo) calculado é sempre superior ao medi 

do. Estes cálculos estão no capítulo V. 

Além do estudo da perturbação hiperfin'a da transição 

de 1293 keV a medida de muitas distribuições angulares de tran 

sições y de energias entre 780 e 1780 keV permitiu limitar os 

valores possíveis despin de vários níveis excitados'do núcleo 

~lK. A invariança das distribuições angulares com a dispersão 

f1E em energia de, prótons permitiu avaliar a contr;tbuição de es

tados de núcleo composto e ressonâncias de spins 1/2, 3/2 e 

5/2, 7/2 ã reação de captura de prótons no ~lK. Estes resulta

dos estã() apresentados no capítulo VII. 
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II - RESUMO TEÓRICO 

lI-A) Generalidades 

A probabilidade da emissão de uma partícula ou de um 

fóton por um núcleo depende do ângulo entre a direção de emis 

sao e a direção do spin do núcleo. 

Se num conjunto dos núcleos os eixos dos spins sao 

distribuidos ao acaso, sem uma direção preferencial, então a 

radiação emitida será isotrópica. Para observar uma distri

buição angular anisotrópica é necessário que os spins do co~ 

junto de núcleos que emitem a radiação tenham uma orientação 

preferencial no espaço. 

Esta condição pode ser satisfeita de várias maneiras: 

a) Colocando-se a fonte radioativa num campo magnéti 

co ou num gradiente de campo elétrico muito forte a temperat~ 

ras muito baixas. Os spins dos núcleos serão então alinhados 

na direção do campo externo. 

b) Ainda com fontes radioativas, podemos observar 

dois membros sucessivos de uma cascata de radiações. Neste ca 

so a direção de emissão do primeiro membro define o eixo de 

quantização. Devido à dependência angular entre a direção de 

emissão e a direção do spin nuclear, os spins dos núcleos que 

emitiram a primeira radiação na direção do detetor Dl não se

rão distribuidos isotropicamente, mas terão uma distribuição 

preferencial no espaço. 

Portanto, se detetamos a segunda radiação emitida 

por estes núcleos selecionados, esta segunda radiação será 

anisotrópica em relação à direção definida pel~ primeira. Ex 

perimentalmente podemos satisfazer esta condição exigindo uma 

coincidência em tempo entre a primeira e a segunda radiação 
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~etetadas respectivamente nos,detetores Dl e O2 • Se os dete

tores Dl e O2 não forem sensíveis ao estado de polarização da 

radiação então a probabilidade de emissão da segunda radiação 

na direção do detetor D2 , em coincidência com a/primeira ra

diação na direção do detetor Dl' em função do ângulo entre as 

direções de detecção é chamada de correlação angular direcio

nal entre a primeira e a segunda radiação. 

c) Para núcleos formados em reações nucleares, o ei 

xo de quantização é definido convenientemente pela direção do 

feixe de partículas incidentes que pro~uzem a reaçao. 

Os momentos angulares orbitais das partículas do 

feixe incidente são perpendiculares à direção de propagaçao 
do feixe e portanto suas projeções sobre este eixo de quanti

zação são nulas. 

Obtém-se então, em geral, uma população não unifor

me dos subestados magnéticos M do momento angular total em re 

lação ao eixo de quantização escolhido. 

A probabilidade de emissão em função do ângulo en~ 

tre o eixo de quantização e a direção de d'etecção é chamada 

de distribuição angular. 

A condição para observar a distribuição angular re

sultante do alinhamentq inicial é que o núcleo permaneça ali

nhado, e isto requer ou a ausência de campos extranucleares , 

ou que a vida média do ~stado nuclear orientado seja muito 

curta em comparação com o tempo de interação "extranuclear" 

~/nE, onde nE é a energia da interação entre o núcleo e os 

campos extranucleares. 

Se a vida média for suficientemente longa e se hou

Ver campos magnéticos ou gradientes de campos elé'tricos ( in

ternos de origem atômica, molecular ou cristalina ou então 
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aplicados externamente), que interagem com os momentos magné

ticos ou elétricos do núcleo, a orientação do núcleo pode mu

dar 	antes que a radiação seja emitida. 

Numa imagem semiclássica o núcleo vai precessionar
I 

em torno da direção do campo extranuclear e a mudança na ori 

entação vai resultar numa alteração na distribuição angular . 

Em linguagem quântica, a.interação vai causar transições en

tre os subestados magnéticos mudando a população dos mesmos • 

A medida da distribuição angular perturbada obviamen 

te pode fornecer informações valiosas sobre os momentos magné 

ticos e elétricos dos estados excitados dos núcleos, se a in

tensidade e a natureza da interação perturbadora for conheci

da. Reciprocamente, se o momento nuclear for conhecido, pode 

se estudar os campos perturbadores internos que dependem do 

estado. físico e químico da amostra. 

o campo extranuclear pOderá ser eS.tático ou dependeg 

te do tempo. No caso estáticp a anisotropia nunca é atenuada 

completamente. Se tivermos um campo estático aplicado exter

namente os núcleos precessionam em torno da direção do campo 

e a anisotropia inicial é periodicamente restaurada. Se o cam 

po estático é interno e varia ao acaso no espaço (micro-cris

tais), sempre existe uma fração dos núcleos que são orienta

dos de tal maneira que sua interação com o campo estático é 

nula. Neste caso o valor mínimo da anisotropia é chamado de 

valor "hard core" e não depende da intensidade da interação • 

.No caso de interações dependentes do tempo a direção 

do campo pode mudar continuamente e ao acaso para cada núcleo. 

Não existe nenhuma direção em relação à qual a população dos 

subestados nucleares M permaneça constante. EVentualmente,t~ 

dos os subestados serão igualmente populados e a distribuição 
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angular se tornará isotrópica. 

Usando a imagem semiclássica a magnitude da intera

çao pode ser descrita pela frequência de precessão w. Para in 

terações magnéticas estáticas w é igual à frequência de Lar

mor wB=!i (onde p e I são momento de dipolo magnético e spin 

do estado nuclear e B é o campo magnético extranuclear). 

Perturbações dependentes do tempo são usualmente ca

racterizadas por uma frequência de precessão média we por um 

intervalo de tempo característico, chamado de tempo de corre 

lação T
C 

' após o qual a interação perturbadora sofre uma mu

dança apreciável. Chamando de T a vida média do estado nu

elear, em primeira aproximação pode se dizer que a correlação 

-2será perturbada se, wT>l (no caso estático), ou se W TCT i 1 

(no caso dependente do tempo), pois WT é o ângulo de preces

sao que o spin sofre durante a vida média nuclear. 

Nas perturbações dependentes do tempo podemos distin 

guir dois casos limites. são: 

a) T »T e a perturbação é aproximadamente estática
C 

b) Te «T a interação varia muito rapidamente com 

t~o. 

vamos, a seguir, desenvolver com algum detalhe a teo 

ria da distribuição angular não perturbada das radiações y, 

utilizando o formalismo de Rose e Brink (Ro 67). 
, 

Depois apresentaremos as modificações introduzidas 

na teoria devido à presença de campos perturbadores. Dare

mos ênfase às perturbações dependentes do tempo, mostrando 

os resultados de teoria de Abragam-pound (Ab 53, Fra 64). 
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II-B) Distribuições angulares direcionais não perturbadas (Ro 

67) 

Vamos calcular a distribuição angular direcional da 

radiação y circularmente polarizada, emitida do estado nucle

ar II l > para o estado nuclear II 2> quando o sistema apresenta 

simetria cilíndri~a. Escolheremos o eixo de quantizaçãQ z na 

direção do eixo de simetria. 

Este formalismo se aplica por exemplo nos casos em 

que a polarização não é observada e o alinhamento do estado 

inicial II l > é obtido por: 

I} Captura de partículas 

2) Reação de partícula - partícula, sendo que a par

tícula emergente não é observada, ou então é observada na di

reçao 00 ou 1800 em relação ao feixe de partículas inciden

tes. 

Nestes dois casos o eixo de simetria é a direção do 

feixe incidente. 

3) Detecção de um primeiro raio Y, que se origina de 

um estado populado ao acaso (não orientado) e é seguido por 

outros raios y. Neste caso o eixo de simetria é a direção do 

primeiro raio y. 

A probabilidade de transição de um estado la> para 

um estado Ib> é dada pela teoria de perturbação de primeira 

ordem: 

Wa....b = ~)I<bIVla>12Pb (II-l) 

onde V é a interação que causa a transição e' Pb "é a densidade 

dos estados finais. 
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No nosso caso, la> é um estado nuclear l1lMl >, e Ib> 

é um estado nuclear 11 2M2> mais um fóton emitido na direção k 
com polarização cirCular~q. No cálculo da probabilidade de 

transição para absorção de fóton, V pode ser descrito semi~ 

classicamente em termos da interação entre um sistema de par

tículas carregadas e o campo eletromagnético. O processo de 

emissão de fóton é calculado a partir do processo de absorção 

usando a transformação de inversão temporal. 

Esta interação V pode ser expandida numa série de 

operadores multipolares T~;> e, sendo o comprimento de onda À 

do fóton muito maior que o raio nuclear R, esta expansão con

verge 	rapidamente, pois a contribuição do multipolo de ordem 

- . 1 (R)LLM 	e proporc~ona a I : 

V(k'~q) = ~TI qTIT~>D~q(R) 	 (11-2) 

<TI> - f- . 	 Londe q = ±l, T sao tensores es er~cos de ordem L e (R)
LM 

DMq 
- . ' - - <O> - .e a 	matr1z de rotaçao. Se TI=O, entao T e o operador de ~nLM 

- -. <1>-,. - _teraçao eletr1ca e para TI=l TLM e operador de 1nteraçao magn~ 

tica. 

Chamando de ~qM (k) a amplitude da probabilidade 
, 1 2 

por unidade de tempo e por unidade de ângulo sólido para a e

. 	 - .... . - ~ m1ssao de um foton na d1reçao k com polarizaçao circular q na 

transição do estado nuclear l1lMl > para o estado 112M2>, a 

probabilidade de transição é dada por: 

w ' -+ -+ = IA._q (k) I2_ E TI TI I L L I * (k)
I M -+1 M +(k,e) -"NIM2 -r.MTI q q DMq(R)DM'q,(R) 211'fi x

I l 2 2 q L'M'TI ' 

(11-3) 

I <TI> I I <TII>I * x <1IMl 1 2M2><1 I Ml TL'M' 1 2M2>TLM 
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Esta expressa0 pode ser simplificada usando o teorema de Wig

ner-Eckart e a fórmula de redução para o produto de matri

zes de rotação. Como os subestadcs magnéticos e a polariza

çao não são observados, para chegar ã expressão,da probabili

dade observada deve-se somar a expressão anterior sobre M ,M2l 

e q. Na soma sobre M deve-se levar em conta a população inil 

cial desigual, representada pelos parâmetros de população 

w(M ). Obtemos então:
l 

W(k) = E w(Ml ) E IAM
q (k) 12 

M2 
M

Mlq 1 2 

W(k) = E Bk(ll)R (LL'lll )P (cos a){l+(_l)L+Lf+~+~'-k}
LL'~~' -x 2 k 

k 

<lI I I TL 
<~> 11 l 2> <lI I I TL 

<~ 
I 

I > 1I l 2>* k 
x (-) (ll-4 ) 

1/ 1 / 2~fi(2L + 1) 2 ( 2L I + 1) 2 . 

onde e é o ângulo entre k e o eixo de quantização 

l1-Ml 1/ 
e Bk(l l )= E w(Ml ) (-1) (2l l +l) 2 (llllMl-MllkO) 

M 
1 (ll-5) 

sendo E w = 1 (ll-6) 
Ml 

M1 

e ~,LL'lll2) = (_1)1+ll-l2+Lf-L-k{(2ll+l) (2L+l) (2L'+1)}J.1 

x (LL' l-llkO) W(lIIILL I ;kl 2 ) (ll-7) 

-
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Há várias regras de seleção e restrições dinâmicas 

que vao limitar as contribuições em k e em L,L' na expressa0 

(II-4). As regras de seleção são: 

1) 111- 12 1: L,L' : 11 + (II-8)12 

2) k ~ 211 e k ~ L + L' (11-9 ) 

3) Se os estados 11 e tem paridade bem definida ,1 2 

utilizando o fato que a interação eletromagnética conserva a 

paridade, temos que: 

a) Se 11 e 12 têm a mesma paridade, com 'IT=O (multip2 

10 elétrico) só temos termos com L par, e com 'IT=1 (multipolo 

magnético) só temos termos com L ímpar (Ml, E2, M3). 

b) Se 11 e 12 têm paridades contrárias, com 'IT=O só 

temos L impares, e com 'IT=1 só temos L pares (El, M2, E3). 

As restrições dinâmicas são: 

4) A razão entre a contribuição de multipolos magné

ticos e elétricos de mesma ordem é proporcional a (~}2~ 0.05, 

onde v é a velocidade dos nucleons no núcleo. 

5) Devido à razão (~)L entre a contribuição de termos 

sucessivos, podemos desprezar os termos de ordem superior em L 

e considerar somente os dois primeiros multipolos pe~mitidos 

da expansao. 

Se o primeiro termo, de ordem L, for multipolo elétri 

co, então o termo em L+l será praticamente desprezível por ser 

multipolo magnético e por ser de ordem maior em multipolarida

.. de. Ex: El e M2 • 

Se o primeiro termo for magnético, então o próximo 

termo poderá ser competitivo com o primeiro por ser elétr~co, 
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embora seja de ordem maior em multipolaridade. Ex: Ml e E2. 

Ainda se II e 12 tem paridades bem definidas e a po

larização da radiação não é observada pOde-se mostrar que, na 

soma sobre k, os termos com k ímpar são nulos e ,teremos só 

termos com k par. 

A mistura entre os dois primeiros multipolos permiti 

dos numa transição II ~ 12 pode ser descrita pela razão entre 
. 

os elementos d.e matriz reduzidos dos operadores T~1r> e TÉ1f> 

onde E é a ordem multipolar mais baixa (L = E +'1). 

<'Ir> 1/o = <Ii l ITL I II 2>/(2L + 1) 2 
(lI-lO)

<'Ir> 11 
<IlIIT I II 2>/(2E + 1)2

E 

o é chamado de razão de mistura de multipolaridades. 

Utilizando as regras de seleção e as considerações 

acima citadas, levando em conta apenas os dois multipolos E e 

L e introduzindo a razão de mistura o entre estes multipolos, 

a equaçao (4) pode ser escrita, com uma normalização apropria 

da, como: 

. W(8) = E Bk(Il)~(IlI2)Pk(cOS 8) (lI-lI) 
kpar 

• 

-- - 2
~(LLIlI2)+2ôRk(LLIlI2)+Ô ~(LLIlI2) 

onde Rk(ILI2)~~----~----------~~----~--~~ (II-12) 
1 + 52 

e onde o é dado pela equação (lI-lO). 

W{e) foi normalizada de tal maneira que o coeficien

te de Po(cos 8) seja 1. Ela representa a distribuição angu

lar da radiação y emitida do estado nuclear IIl> para o esta
o 

do nuclear II2>. 
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Bk(I l ) descreve a formação do estado inicial IIl> 

mostrando explicitamente a população desigual dos subestados 

MIo O termo Rk depende só das quantidades que caracterizam a 

transição nuclear II + 12 o W(6) é simétrica em ~orno de 6 = 

= 900 
, devido à ausência de termos impares em k. 

Frequentemente o decaimento do estado II nao se pro

cessa através da emissão de uma radiação, mas através de uma 

cascata de radiações e por isso é desejável obter a fórmula 

da distribuição angular para qualquer membro da cascata, em 

termos da população inicial W(Ml ) dos subestados magnéticos 

de lI. 

w (Ml) II 
L12 ,L12 

w(M2) ,. I 
_ 2 
L,L 

13 

Vamos supor que a radiação y quedeexcita II para 1 2 não é ob 

servada e queremos descrever a distribuição angular da radia

çao que vai de I 2 para 13. 

A expressão desta distribuição angular é da seguinte 

forma: 

2w (6) = c~ ~W(M2) ~ I~ Mq(k) 1 (II-13)q M2 M3 2 3 

onde c é 	uma constante de normalização. 

A probabilidade IAM M q(k) 1 
2 já foi calculada anteri 

2 3 
ormente (II-3) e a população w(M2 ) pode ser expressa facilmen 

te em termos da população W(Ml ) e a amplitude ~lM2 da transi 

ção [IlMl > + II 2M2>. Efetuando os cálculos chega-se ao resuI 

tado: 
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W(8) = E ~(Il)Uk(IlI2)Rk(I213)Pk(cOS 8) (11-14) 
k par 

-	 2
Uk(L12,IlI2)+OL Uk(L12,IlI2}

onde U (I I 2 ) = 12 	 (11-15)
k l 1 +0 2 

L12 

onde L e L sao as ordens multipolares mais baixas em or12 12 

dem ascendente ligando 11 a 1 2 , sendo que 

_ W(I l 111 21 2 ;kL12 ) (_l)k 
(11-16 )Uk(L12,IlI2) 


- W(IlIlI212;OL12) 


<TI 12> 	 1/
<1111 TL 11 1 2>/ (2L12+l) . 2 

2 	 2 
e (oL ) = 1:2 . 1 1 (II-17) 

12 <1111 T~'1T12> 11 1 >/ (2L +l) /2 
L12 	

2 12

A existência da transição não observada é descrita 

pelo fator U (I I 2 ), que incluido na fórmula da distribuiçãok l 

vai atenuar a correlação, pois Uk (I l I 2 ) ~ 1. 

Cada membro não observado da cascata introduz um no

vo fator U de mesma forma na fórmula, atenuando cada vez maisk 

a distribuição angular. Então a distribuição angular da radia 

ção y observada, emitida do nível n para o nível n+l pode ser 

escrita como: 

W(6) = ~ Bk(Il)Uk(IlI2) ••. Uk(In_lln)~(Inln+l)Pk(cos8) 
par 

(11-18) 

W( e) = 	 I: Ak Pk (cos e) (11-19) 
k par 

Vamos discutir com mais detalhe qual é a maior ordem 
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em k que deve ser levado em conta na prática. Como vimos, k 

~. 2Il e k ~ L+L'. Se o estado inicial tiver spin elevado,e~ 

tão a primeira condição não limita k . Vamos examinar pormax 

isso a segunda condição. Em geral L+L' ~ 5, po~s variações 

de momento angular maiores que IIn+l-~nl = 2 resultam em vi

das médias L muito longas para o estado IIn>' tornando a 

correlação não mensurável. Como na expansão só temos termos 

com k par, então em geral k ~ 4. Se, por outro lado, omax 

estado inicial tiver spin II = O, 1/2 então só existirá o 

termo em k = O na expansão e a distribuição angular será iso 

trópica. 

Antes de comparar a distribuição angular medida ex

perimentalmente com a distribuição teóricà, deve-se introdu

zir correções, que levem em con.ta o tamanho finito do dete

toro Isto é, o detetor deteta radiações emitidas não apenas 

na direção a, mas compreende ângulos de a - AS até a + Aa, 

atenuando a dependência angular de W(a) • 

A distribuição angular medida é: 

w' (8) = 1 + Ai P2 (cos a) + A4 P4 (cos a) (II-20) 

0k ~ 1 
onde Ak = Ak 0k ' sendo que (II-2l) 

00 = 1 

Para detetores de simetria cilíndrica os coeficien

tes 0k estão calculados em função da energia da radiação y e 

em função da geometria. Mais detalhes sobre estes coeficien 

tes como também sobre correções necessárias devido ao tama

nho finito da fonte são dados no apêndice 2. 

Se os spins e paridades dos estados II é 12 são co

nhecidos, a medida da distribuição angular da transição II + 
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~ 12 permite determinar a razão de mistura de multipolarida

des o. O cálculo teórico da magnitude e do sinal de o depen

de da escolha de um modelo nuclear. 

Para uma primeira comparação costuma-sé usar o mode

lo extremo de partícula independente. Neste modelo considera 

se uma partícula fora das camadas fechadas e a transição é d~ 

vida à passagem desta partícula da órbita com momento angular 

L (11 = L + 1/2) para a órbita com momento angular zero (12 = 

= 1/2). A probabilidade de transição assim calculada é chama 

da de estimativa de Weisskopf (Wi 60). 

ô 2Sendo que é a razão das probabilidades de transi

çao dos multipolos L+l e L, e chamando de ô 2 
exp e o2W respec

tivamente a razão determinada experimentalmente e calculada 

pelo modelo extremo de partícula única: 

02 
exp IM I2 (L+1 <TI > ) 

= (11-22) 
ô 2 IMI 2 (L<TI'» 
w 

onde lM12: r/r é a intensidade da transição em unidades de w 

weisskopf. 

A compilação de grande quantidade de medidas experi

mentais permitiu extrair valores sistemáticos de IMI 2
para muI 

tipolos elétricos e magnéticos até L=3 (Sko 66, Wi 60). 

Se um dos spins for desconhecido (11 ou 12), os coe

ficientes ~ fornecem dois valores de ô para cada escolha de 

ô 2spin. A comparação destes com a sistemática em geral per

mite eliminar vários candidatos ao valor do spin e escolher 

um ou dois como mais prováveis. 
ô 2 

Os valores sistemáticos de exp estão 'na tabela a
ô 2 

W 
baixo: 
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ô 2 

~ (E2) 
Ô2 M1 

W 

Ô2 

~(M2) 
Ô2 E1 
w 

Ô2 

~(E3)
Ô2 M2 w 

Ô2 

~(M3) 
Ô2 E2 
w 

REF. 

I 

5:::;A:S40 25 120 21 
I 

0.24 Sko 66 

40<A I - 5000 - 1000 - 1 - 0.02 Wi 60 

TABELA 1 


lI-C) Distribuições angulares direcionais perturbadas 

II-C-1) Descrição geral 

Vamos supor válidas as mesmas condições de simetria 

cilíndrica discutidas na parteII-B.Seja uma sequência de duas 

transições 11 ~ ~ I3 onde somente a transição I2~ I3 é obI 2 
servada e tal que o estado inicial I 1 é orientado, sendo 

W(M1 ) o parâmetro de população dos subestados M1 • Vamos esco 

1her novamente o eixo Z na direção do eixo de simetria ci1ín

drica. 

Vamos mostrar esquematicamente qual é a.modificação 

introduzida na expressão da distribuição angular devido a uma 

perturbação durante a vida média do estado intermediário I 2 • 

A distribuição angular não perturbada é daQa pela e

quaçao (II-13): 

k E qTI+TII<I I <TI>,(8)=cE E w(M2) ~ 2rrn M M
LL'TITI' 2 2 TLM I3 3>q 3M2 
MM' 

(II-23) 
<TI'> L L'* 

<I2M2ITL,M,II3M3>* . DMqDM'q 

Seja t=O o instante da formação do estado II 2M2>. A intera
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ção do núcleo com os campos extranucleares é descrito pela H~ 

miltoniana K, que vai agir desde o instante t=O até o instan

te em que a radiação y é emitida. O vetor de estado II 2M2> 

vai evoluir sob influência de K e sua evolução temporal pode 

ser descrita pelo operador de evolução A(t), onde: 

para K estático A(t) = exp(-iKtlfi) 
1 t 

para K dependente do tempo A(t) = exp(-~ !K(t')dt') 
O 

Os estados IIM> formam um conjunto completo e o ve

tor de estado A(t) II 2M2> pode ser expandido nesta base como: 

A(t) I12M2>=E I12M ><I2M I A (t) I 12M2> (II-24)
M ' 

Se K é hernlitiano o operador A é unitário e a norma do vetor 

se conserva com o tempo. 

A distribuição angular perturbada pode ser expressa, 

substituindo o estado II 2M2> pelo estado A(t) II 2M2> (equação 

1I-24) na equação (II-23): 

k <TI>w(e ,t)=c E w(M2) E (--:;-) E <I2M2 "TLM_ I13M3> x 

qq 1M2 M3 2 'fi LL I TITI ' , 


MM' 
MfM"

2 2 
(II-25) 

<TI'> L L'* 
x <I2MiITL'M,!I3M3>*' DMq DM'q,<I2M;IA(t) II2M2><I2Mi'IA(t) II 2M2>* 

onde: 

2w(M2 )= E ! dG E w(Ml ) I~q (k) 1 = !k E w(Ml ) f x 
q M

l 
1M2 1i Ml 12 

TI12 
TI 2 (II-26)

< 12> 11 I > 1 IM) 2
1<11 11 TL12 2 (I2L12M2M12 II 1 

x 2L 112 + 
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Desenvolvendo a expressão (11-25) de uma maneira se

melhante ao que foi feito com a expressão da distribuição an

gular não perturbada para passar da equação (11-3) à equação 

(11-11), e utilizando as definições de (11-15) a (11-17) cne

ga-se ao resultado: 

W(9,t)= L Bk (11 )Uk (1112)Gk 
HO

k (t)Rk
N k 2 (11-27)(1 213)DHNklpar 1 1 122 


k 2par 

HN 


onde H = M-M' = Mi' - Mi e N = q - q', sendo que N=O, quando 

a polarização não é observada. O fator de perturbação 

~H~ (t) é definido como: 
1 2 

Gk HO E (-1) 21 2+M2+Mi
k (t) = M i'Mi (1212M2-M2IklO)x

l 2 M2 (11-28) 

x (I212Mi'-Milk2H) .<12MiIA(t) I12M2><1 2Mi' IA(t) 112M2>* 

A influência da perturbação extranuclear está compl~ 

tamente descrita pelo fator de perturbação G~Ok (t) ~ 
1 2 

Quando não há perturbação, A(t) é a matriz unidade e 

pela ortogonalidade dos coeficientes de Clebsch-Gordan 

HO
Gk k = ôHOôk k ôNO1 2 1 2 

e a distribuição não perturbada é obtida, pois D~O = Pk(coS9). 

A expressão da equação (11-27) é chamada de "distri 

buição angular perturbada diferencial em relação do tempo" 

(time-differential), isto é, a distribuição que se observa se 

somente as transições' 12 + 13 emitidas no intervalo de tempo 
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entre t e t+dt forem detetadas. 

Se todas as radiações y da transição 12 + 13 forem 

detetadas independentemente do instantet de sua emissão, o 

que vai se medir é a "distribuição angular integrada em rela 

k 

ção ao tempo": (time integrated). 

W(e,oo) I 
T 

j e-t/TW(e,t)dt 
o 

(11-29) 

Como somente - HOo fator de perturbaçao G k (t) depen-
I 2 

de do tempo, podemos definir o fator de perturbação integra

do em relação ao tempo: 

GHO I 00 -t/TGHO (t}dt(00) (11-30)= - f e k kk l k 2 T o I 2 

1I-C-2) Perturbações estáticas 

Se a perturbação estática tiver um eixo de simetria 

macroscópico, que não coincide com o eixo de simetria do sis 

tema livre então a simetria cilíndrica é destruida, e isto 

causa o aparecimento dos termos de interferência <Mil1\.(t) IM2>x 

x <M I 'I A(t) M > com M I ~ M' I2 2 22' 

Este é o caso de um campo magnético aplicado exter

namente numa direção diferente do eixo Z. 

O fator de perturbação é dado pela expressão (11-2~ 

e é calculado para interação magnética ou elétrica no traba

lho de revisão de Frauenfelder-Steffen (Fra 64). 

Se o campo perturbador variar ao acaso em função do 

espaço, sendo sua direção Z· diferente para cada microcris

tal ou para cada núcleo, calculamos a distribuição angular 

observada integrando sobre a direção Z' e a o~togonalidade 

das matrizes de rotação garante (Fra 64), que: 
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k = k = k1 2 

H = M' - M" = M - M = O portanto M' = Mil2 2 2 2 2 2 
k2 k = Pk(cos 8)DHN = 0 00 


GHO 

k k (t) = G~O (t) = Gk(t) 


l 2 


Portanto, a equação (II-27) se reduz a: 

W(8,t) = E Ak Gk(t) (cos 8) (I1-31)Pkkpar 

A distribuição angular não perturbada W(8,O) é mul

tiplicada pelos fatores Gk(t) que atenuam a anisotropia, pois 

Gk(t) ~ 1 e são chamados fatores de atenuação, sendo que: 

2I 2+M2+Mi 
G

k 
(t) = E (-1) (I2I2M2-M2IkO) (I2I2Mi-MilkO)

MM'2 2 

(II-32) 
<I 2MiI A(t) II 2M2>1 2 

o fator I<I2M'2IA(t) II 2M2>12 é a probabilidade do núcleo es

tar no estado II2M' 2> no instante t, se no instante t=O esta

va no estado II2M2>. 

Para interações elétricas e magnéticas, os fatores 

de atenuação são facilmente calculados (Fra 64). 

II-C-3) Perturbações dependentes do tempo 

Se os campos extranucleares variarem ao acaso em 

função do tempo, não havendo nenhuma direção macroscópica de 

simetria, então a simetria cilindrica em torno do eixo z é 

preservada, a projeção M é uma constante do movimento e por

tanto: 

M2 = Mil e os termos de interferência desaparecem' 



k 2 k2H = O e N = O e então DHN = = Pk (cos 8)DOO 
2 

e W{8,t) = E Bk (Il)Uk (I l I 2)Gk k (t)~ (I 213)Pk (co~ 8) 
klpar 1 1 1 2 2 2I 

k2par 

(II-33) 

onde o fator de perturbação é: 

21 2+M2+M'2 . 
Gk k (t) = E (-1) (I 212M2 - M2 1 k l O) (I 212M2-M21 k 20)1 2 M2M2 

2 (II-34) 
I <I~?121 A(t) 1 12M2> 1 

Se a perturbação for estatística no espaço também, 

então k l = k 2 e o fator de perturbação Gk k (t) 
1 2 

se reduz ao 

fator de atenuação Gk (t) . 

O problema oentral da teoria de perturbações depen

dentes do tempo é o cálculo da função de probabilidade 

I<I2M2IA(t) II 2M2>12. Esta função depende do mecanismo de inte 

ração perturbativa e é calculada fazendo urna média sobre to

dos os núcleos, que interagem com os campos perturbativos. 

Abragarn e pound (Ab 53), Dillenburg e Maris (Di 62, 

Di 64, Di 65), Blume (Blu 68a, Blu 68b, Blu 71), Gabriel (Ga 

70) Scherer (Sche 70) calcularam o fator de perturbação para 

alguns mecanismos de interação relativamente simples. 

Aqui relataremos apenas as hipóteses e os resultados 

do cálculo de Abragam e Pound, por ser a mais simples e a mais 

usada. 

II-C-4) Teoria de Abragam e pound 

O cálculo de Gk(t) é feito para urna interação esta

tística no espaço, que varia rapidamente e ao acaso com o tem 
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pc. ~ suposto que uma mudança apreciável no estado nuclear 

intermediário II2M2> é causada por muitas interações ao aca

so, cada uma delas tendo pouco efeito. Esta hipótese permi

te calcular o efeito de cada pequena interação pela teoria 

de perturbação de primeira ordem. Quando se calcula a média 

sobre todos os núcleos que emitem a radiação y, esta intera

ção estatística no tempo e no espaço é descrita por uma int~ 

ração média, constante no tempo e no espaço e é caracteriza

da por um tempo de correlação TC ' durante a qual uma mudança 

apreciável ocorreu na interação real. 

A interação média é calculada fazendo a média tem

poral do quadrado do campo perturbador. O tempo de correla

ção T é definido escrevendo a função d~ correlação G(t-t')c 

da função aleatória <M2 !K(t) 1M2> com <M2IK(t') 1M2> sob. a for 

ma: 

G(t-t') = G(O)e- 1t- tl I/Tc (II-35) 

Para um en~emble estacionário este tempo de corre~ 

lação T é constante. ,As hipóteses principais da teoria de
C 

Abragam e pound são: 

1) Tc«T,onde T é a vida média do estado 1 2 ; 

2) wTc«i, onde Wé a frequência de precessão média 

Com estas hipóteses o fator de atenuação Gk(t) para 

interações magnéticas e elétricas é da forma: 

e-ÀktGk(t) = (II-36 ) 

Para interações magnéticas: 

k(k+l) W2 T (II-37)Àk = 3 C 
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onde, 

ã 2w2 = Jl2 (II-38) 
I 2 n 2 


2 


ã2e é a média temporal do quadrado do campo magnético extra

nuclear, e ~ é o momento do dipolo magnético do estado nucle

ar II2>. 

Para interações elétricas: 

3 T a2v 2 k(k+l) {4I2 (I2+l)-k(k+l)-1} 
À = C (eO) 2 (-) . (II-39)k 80 11 2 az 2 I~ (2I -l) 2

2

onde O é o momento de quadrupolo elétrico do estado nuclear 

II2> e (~)2 é a média temporal do quadrado do gradiente do 
az 

campo elétrico perturbador. 

Há uma vasta evidência experimental que dentro dos 

limites de validade estabelecidas pelas hipóteses T
C 

«T e 

W T
C 

«1 a teoria de Abragam-pound é uma boa aproximação p~ 

ra o cálculo do fator de atenuação Gk(t). 

Nos casos em que T
C 

- T há cálculos feitos por Blume, 

Gabriel e Scherer para vários modelos de mecanismo de intera

çao. No limite de T
C 

« T todos se reduzem 
I 

ao resultado ex

ponencial de Abragam pound. 

No capítulo V onde trataremos da distribuição angular 

perturbada da transição de l293keV do ~lK vamos discutir dois 

modelosde mecanismo de interação e vamos calcular Gk(t) para 

estes modelos. 
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III - CARACTERíSTICAS DA REAÇ~O NUCLEAR ~oAr(p,y)~lK E DO NO

CLEO RESIDUAL 41K. 

III-A) A reação ~°Ar(p,y)41K 

A reação de captura de prótons no ~oAr foi estudada 

por vários grupos de pesquisadores no intervalo de energia 

Ep = 0.8-2.0 MeV (Ar 61, Co 63, Bl 64, Du 65, Ke 66, Bl 67, 

Ni 68). 

Utilizando as reações (p,y) e (p,p) no ~°Ar, Dumazet 

e outros (Du 65, Ke 66), reconheceram as ressonâncias situa

das em E = 1.1 MeV, 1.58 MeV, 1.86 MeV, 2.45 MeV e 2.90 MeV p 

como sendo análogos aos 29, 39, 49, 69 e 89 estados excitados 

do 41Ar (ver figura 1). 

I7I' Ex (MeV) Ex (MeV) 

Ep (MeV) 

I 1/2+ 10.19 1.8712.45 

8	 1.636 
1.3543/ 9.631.87 
1.0351.58 	 . '3/2+ 9.34 

0.5173/2- 8.881.10 
0.171 
0.000 

0.00 	 41Ar 

40Ar + p 


7/2- 1.293 

1/2+ 	 0.980 

3/2+ 0.000 
41 K 

FIGURA 1 - Diagrama dos estados análogos alimentados na reaçao 

~ oAr (p ,r ) ~ 1 K. 

http:3/2-8.88


As ressonâncias correspondentes ao estado fundamental e ao 

primeiro estado excitado do ~lAr devem estar em Ep = 0.58 MeV 

e em 0.75 MeV respectivamente, mas devido à barreira coulom

biana e centrífuga (t=3 para as duas ressonância) elas sao 

muito estreitas e dificilmente observáveis. 

Fizemos uma curva de excitação da reação (p,y) no 

~oAr variando a energia dos prótons incidentes de 0.15MeV até 

1.55 MeV com uma resolução de energia de 120 keV (figura 2) e 

não observamos, como previsto, ressonâncias em Ep = 0.58 MeV 

e 0.75 MeV. Só encontramos a ressonância de 1.1 MeV e. umasu, 

bida correspondente ao início da ressonância de 1.58 MeV. 

o 
~ 20K 
j!I') 
q

(/) '" 
Z 
LIJ 
(!) 

t:! 15K 
~ 
o 

5K 

o 
O 0.5 

Ep (MeV) 

FIGURA 2 - Curva de excitação da reação ~°Ar(p,y)~lK, contan

do apenas os raios y de 1.29 MeV. Resolução na e

nergia dos prótons é de 120 keV. 

1.0 1.5 
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III-B) A ressonância de 1.1 MeV 

Escolhemos a ressonância de Ep = 1.1 MeV para produ

zir a reação 4oAr(p,y), por ser ela bem conhecida e estar nu

ma energia bem acessível ao acelerador de S.Paulo. Vários tra 

balhos foram feitos sobre esta ressonância isobárica, utili

zando as reações (p,p), (p,y) e (p,a). 

A ressonância apresenta uma estrutura fina, mostran

do que a intensidade do estado análogo está distribuida sobre 

estados de núcleo composto de mesmo spin e paridade. O esta

I TIdo análogo tem = 3/2 e T = 5/2. Na estrutura fina dessa 

ressonância apresentam-se 3 componentes mais intensas nas e

nergias de próton de 1086.46 keV, 1101.80 keV e 1108.39 keV • 

Em torno de 1118 keV tem se um agrupamento de quatro compone~ 

tes de menor intensidade. O spin e a paridade das 3 compone~ 

tes maior intensidade foram determinados como sendo 3/2

(Bl 67) e o grupo em torno de 1118 keV temI~ ~ 1/2 (Ar 64). 
ü 
:J... 

O 

(f) 
z w 
<.!) 

~20K 

~ 
Z 
O 10K u 

5K 

o 1070 1090 1100 1110 1120 1130 
Ep (KeV) 


t=:::=1'-#"'---'~'-''''''''''''''''''''" '~' 'u' ''-''-.O .. -- .. ..
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FIGURA 	 3a - Curva de excitação da reação ~oAr(p,y)~lK feita por 

R.Bloch e outros (B167). Resolução na energia dos 

prótons é de 200 eV. 

4 

I 	 I01 800 	 850 900'~ 
E, ue.v, 

>
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'O 
10 
'O ..... 
Ul 
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<li 

9 

8 
.Vz 

7, 
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.. 
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+l,::: 

o'1..... 
I 	 I I

950 1000 1050 nbo II~O 
Ep (KeV) 
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o I 	 I I I I I 
1200 1250 ISOO lISO 1400 

Ep (k.V) 

FIGURA 3b - Curva de excitação da reação ~°Ar(p,y)~lK feita 

por S.E.Arnell (Ar 61), contando todos os raios y 

com energia maior de 1 MeV. Resolução na energia 

dos prótons é de 1 keV. 
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A medida de Arnell foi feita variando a energia dos 

prótons incidentes entre 800 e 1350 keV com uma resolução de 

1 keV, enquanto que na medida de Bloch a variação foi de 1075 

a 1200 keV com uma resolução de 200 eV. 

As medidas de Bloch mostram que a separação entre as 

ressonâncias é muito maior do que a largura delas. Conseque~ 

temente não devemos esperar interferência entre as várias res 

sonâncias. 

As ressonâncias mais intensas da faixa de energia de 

prótons de 800-1350 keV são as componentes de 1086, 1102 e 

1108 keV da ressonância isobárica e estas ressonâncias estão 

numa energia de excitação de 8.88 MeVno 41K. 

III-C) Níveis do núcleo 41 K 

As informações espectroscópicas sobre este núcleo 

provém principalmente de trabalhos onde foram usadas as rea 

ções 4oAr(p,y)41K, 4oK(n,y)41K,41K(p,p'y)41K e o decaimento e
do núcleo 41Ar. 

Nickles (Ni 68) estudou a reação 4°Ar(p,y)41K nas 

ressonâncias de Ep = 1.1, 1.58, 1.72 e 1.86 MeV, com resolu

ção de -85 keV na energia de prótons incidentes devido ao uso 

de alvos gasosos grossos, e utilizando detetor de Ge(Li) para 

detetar os raios y. 

Estudou o esquema de decaimento da ressonância de 

1.1 MeV (nível de 8.88 MeV de excitação do 41 K), populando 

simultâneamente todas as ressonâncias contidas dentro da dis

persão do feixe incidente e mediu a distribuição angular das 

radiações y mais intensas, atribuindo spins e paridades a vá

rios níveis. Em todas as distribuições angulare~ medidas o 

ajuste por Polinômios de Legendre forneceu A4=O, indicando 



30-. 

que neste intervalo de 85 keV não há nenhuma ressonância com 

spin > 3/2. 

Beckstrand (Be 71), utilizando a reação de captura 

de neutrons térmicos pelo ~oK, determinou a energia de muitos 
I 

níveis e de várias transições além de medir as intensidades 

das radiações y. A resolução por ele obtida na detecção dos 

raios y permitiu separar picos não resolvidos anteriormente e 

determinar as energias com maior precisão. Mediram o espec

tro de coincidência entre raios y de energias de O até 2 MeV 

permitindo estabelecer o esquema de decaimento dos primeiros 

estados excitados. 

o esquema de decaimento do estado de captura de neu

trons não foi completamente determinado, embora as intensida

des absolutas das transições que decaem do estado de :captura 

.de neutrons para os estados mais baixos tenham sido determina 

das. 

o de captura dos neutrons térmicos tem energia 

de excitação de 10096 keV no ~lK e spin e paridade de I~=7/2-

ou 9/2-. Embora não tenham feito medidas das distribuições 

angulares das radiações y, sugerem valores dos spins e parida 

des para vários níveis, baseados em evidências dadas pela ali 

mentação e decaimento dos níveis. 

Em trabalho recente, Jundt (Ju 71) utilizou o decai

mento radioativo 41Ar(S-)~lK e a reação ~lK(p,p'y)~lK, encon

trando um novo nível em 1594 keV e determinando o esquema de 

decaimento dos nove primeiros estados excitados. 

Todas as informações referentes aos primeiros esta

dos excitados estão resumidas na figura 4. As atribuições 

de spin e paridade são de Beckstrand e de Nickles. Apenas os 

três primeiros estados tem seus spins de paridades determinadas 
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sem ambiguidade. Os branching ratio-s dos nove primeiros es 

tados são uma síntese dos trabalhos de Jundt e Beckstrand (Ju 

71, Be 7!), e para os níveis mais altos usamos as medidas de 

intensidades absolutas de Beckstrand para calcular os branch

ing ratios. 

Os dois níveis, cujo decaimento foi interpretado de 

maneira muito discrepante por Beckstrand e por Nickles são os 

de 2316.5 keV e de 2599.8 keV. As duas soluções propostas p~ 

ra 	o decaimento do nível de 2316.5 keV estão na figura 5. 

Beckstrand Nickles 

I0096K.V.....;:.e 	 ;eo 
~ ..... >..... <O-> 

--------- 8.88K'V> lII:.;:.e lC;,e ~ lII:• mO 
~CQ.UI 

CQ 1<') 	 .... o~i!!;;; fi) <d' 

1:\1 2 t-- ID 


,,~ 

,lI 

J, 	

'k 2316.S K'V 'f 2316.5 K.V 
1611 KeV 
1582 KeV 

laeo1293.6 K'V 
o 

~~ O 	 li: O 

FIGURA 5 - Decaimento do nível de 2316.5 keV proposto por Bec 

kstrand e Nickles 

Os espectros de coincidência confirmam o ~ecalmento 

proposto por Beckstand. 

No capítUlO VII, discutiremos o decaimento do nível 

de 2599.8 keV. 

111-0) O 	nível de 1293 keV do 41K 

Este nível é intensamente populado pelo decaimento 

S do 41Ar e foi cuidadosamente estudado. Sua energia de ex

citação é E = 1293,64 ± 0.04 keV (Whi 68), seu spin e parida
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de, meia vida e momento magnético são I TI = 7/2- (En 53, E1 52), 

= 7.3 ± 0.2nseg,~ = + 4.41 ± 0.05mn (Ble 69).T1/ 2 

Nick1es verificou que este estado não é diretamente 

popu1ado a partir do nível 8.88 MeV, mas sua a1i~entação se faz 

por meio de duas transições y sucessivas. Os estados, que ali

mentam o nível de 1293 keV e que por sua vez são diretamente 

(I TIalimentados pelo nível a 8.88 MeV = 3/2-), tem energias de 

excitação de 2316.5 keV, 2712.2 keV, 3450.0 keV, 36~2.5 keV, 

3762.4 keV, 3827.4 keV e 4027.3 keV (Ni 68). 

Estes estados são também diretamente alimentados do 

estado de captura de neutrons térmicos de I TI = 7/2- ou 9/2 e 

~10.096 MeV (Be 71), o que indica um spin 5/2 para estes n1.

veis, supondo que o decaimento dos estados de captura se proces 

sa de preferência por meio de transições dipo1ares. 

Como o valor do spin e paridade dos níveis de 8.88 

~ TI - - ~MeV e 1.293 MeV e I = 3/2 e 7/2 ,respectivamente, estes n1.

s que servem de elo nas cascatas provavelmente tem parida

de positiva e portanto, I TI = 5/2+, pois assim os dois membros 

das cascatas são transições de dipo10 elétrico. Neste caso a 

razão de mistura de mu1tipo1aridade é provavelmente nula para 

os dois membros das cascatas, pois a contribuição de M2 compa

rada com a de E1 é usualmente desprezível. 

Segundo Beckstrand (Be 71), a alimentação do estado 

de 1293 keV se processa também por meio de transições de 

1201.4 keV, 1244.1 keV,1467.3 keV, 1849.0 keV, 1920.0 keV e 

1942.1 keV, provenientes dos estados de 2494.7, 2507.9,2760.7, 

3142.1, 3213.4 e 3235.6 keV de energia de excitação. As tran

sições de 1201, 1214 e 1467 keV estão ausentes dos nossos es

pectros (figura 9), enquanto os de 1849, 1920 e 1942 kev estão 

fora do intervalo de energia por nós estudado, mas nenhuma de
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las está presente nos espectros de Nickles (Ni 68), indicando 

que estes estados nao sao alimentados pelo estado de captura 

de In = 3/2 e 8.88 MeV e portanto, devem ter spin maior ou 

igual a 7/2. 

Conhecidos os spins e paridades dos estados envolvi

dos no decaimento, podemos calcular teoricamente a distribui

ção angular não perturbada dos raios y emitidos do estado de 

1293 keV para o estado fundamental. O esquema de decaimento 

e os spins envolvidos estão representados na figura 6. 
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o 

FIGURA 6 - Alimentação do estado de 1293 keV a partir do nível 

de 8.88 MeV. 
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A distribuição angular não perturbada da transição 

7/2~3/2+, quando as trànsições 3/2-:"5/2+ 'e 5/2"t.t.7/2- não 

são obse,rvadas podem ser cal~üladas utiliza:fldO' "a equação (II-18). 

W(6) = 1 + B2 (3/2)U2 (3/2 5/2)U2 (5/2 7/2)R2 (7/2 3/2)P2 (cos 6) 

(II-18) 

pois como k ~ 2Il e Il = 3/2 o termo de maior ordem terá k=2. 

B2 (3/2) é dado pela equação (II-5) e descreve a for

mação do estado inicial de 8.88 MeV. Como o spin do núcleo 

4°Ar é zero em seu estado fundamental"e os protons captura

dos para formar o estado de li = 3/2~ tem momento angular or

bital R,=l e componente mR,=O os únicos subestados populados, 

do estado.inicial tem Ml = 1/2 e -1/2. Então B2 (3/2) = -1. 

Os termos U2 (3/2 5/2) e U2 (5/2 7/2) são dados pela 

- - - +equaçao (II-15) e supondo que as transiçoes 3/2 + 5/2 e 

5/2+ + 7/2- tem caráter de dipolo elétrico puro, isto é, ô12= 

= O, temos que:ô23 

U2 (3/2 5/2) = 0.7483 e U2 (5/2 7/2) = 0.8748 

O termo R2 (7/2 3/2) é calculado usando a equação (lI 

12), e depende do valor de Ô. 34' 

, 2
-0.4676 + 1.0102 634 -0.5455ô34R2 (7/2 3/2) = -------....;;..;;~----=-=-

1 + ô34 
,. 

A distribuição angular não perturbada desta transi

ção foi medida utilizando alvo de Argônio' implantado em Tânta 

lo, como será visto nocap!tulo seguinte e o resultado da me

dida é A2 = 0.29 ± 0.04. A comparação deste A2 experimental 
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com o cálculo, permite a determinação de ô 34 ' pois: 

= (-1). (0.7483). (0.8748).-0.4676+1.0102Ô34-0~5455Ô;4A2 2 = 0.29 
1 + Ô34 ± 

0.04 

Donde ô34 = + 0.02 ± 0.06 

A mistura prevista pela sistemática das intensidades 

de transição é de 9% no máximo e isto está de acordo com o ô 34 
determinado a partir da medida experimental de A2" 

Como o erro em ô34 é várias vezes maior que o próprio 

valor de ô 34 , em primeira aproximação ~odemos supor que a tra~ 

sição é de multipolaridade M2 pura, isto é = O. Neste caô 34 
so o coeficiente de anisotropia seria A2 =+0.306. 
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IV - ~TODO EXPERIMENTAL 

IV-A) Arranjo experimental 

IV-A-l) O acelerador e o feixe 

A reação 4°Ar(p,y)41K foi produzida usando o feixe de 

prótons do Acelerador Eletrostático da Universidade de são Pa~ 

lo (Sa 48) no intervalo de energia de 0.5 a 1.5 MeV. A ener

gia é controlada por um voltímetro diferencial, que define a 

energia do feixe incidente na câmara com um desvio de ± 0.3% 

(resolução total: 5-6 keVem 992 keV). 

Ao sair do acelerador, o feixe é analis~do e desviado 

por um eletroimã, para a canalização destinada ao estudo de 

correlações angulares. O feixe é focalizado por lentes ele

trostáticas no terminal de alta tensão do acelerador e por len 

tes quadrupolares magnéticas ao longo da canalização. Na re

gião próxima à câmara de alvo temos dois diafragmas de tântalo 

de 2 mm de diâmetro, separadas por uma distância de 1 m, que 

servem para colimar o feixe incidente na câmara. 

IV-A-2) A câmara de alvo 

IV-A-2a) Câmaras de alvo gasoso 

Nas diversas fases da experiência, foram utilizadas 

quatro câmaras diferentes. Tres delas eram utilizadas para aI 

vo gasoso do argônio e uma para alvos de argônio implantado em 

lâminas de tântalo. 

Para poder mudar a pressão do alvo gasoso, sem no en

tanto mudar a perda de energia dos prótons no gás, era necessá 

rio variar o comprimento do alvo. Era indesejável a variação 

da perda de energia dos prótons no gás, pois isto implicaria 
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variação do número de ressonâncias alimentadas.na 

Na tabela abaixo (tabela 2) daremos os comprimentos de 

alvo utilizados com as três câmaras, com os respectivos inter 

valos de pressão, com as respectivas perdas de energia ÔEgas 

por prótons de 1.1 MeV e com o alcance calculado do íon de P2 

tássio no argônio (apêndice 3). Verifica-se que o alcance 

dos íons de potássio é muito menor que o comprimento das câma 

ras e isto garante que a grande maioria dos íons param no 

gás. 

TABELA 2 

CÂMARA COMPRIMENTO 
DO ALVO PREssKo ÔEgas ALCANCE 

I 

I 

II 

III 

35.1 ±0.5nun 

l7.9l±0.15nun 

6.25±0.5mm 

3.0 -3.5mm 

19 torr 

53 -636torr 

300-836torr 

300-1008 " 

22 keV 

32-382keV 

63-l75keV 

30-l20keV 

3.6 mm 

1.3 -0.11 mm 

0.23 .083mm 

0.23 .070mm 

As câmaras I e II (figura 7) tiveram essencialmente a 

mesma geometria, apenas as dimensões e o material utilizado 

eram diferentes. Ambas apresentam paredes externas finas Ipél_ 

ra diminuir a absorção dos raios y. A câmara II foi projeta

da para possibilitar a aplicação de um campo magnético exter

no variável de 0-6 KGauss, paralelo com a direção do feixe i~ 

cidente, na região da reação. O objetivo deste campo é desa

copIar a interação hiperfina do núcleo com o campo magnético 

extranuclear, restituindo assim a correlação angular não per

turbada. A câmara II foi utilizada também sem'o campo magné

tico.em pressões intermediárias. 
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FIGURA 7 - Desenho esquemático da câmara I 

IV-A-2b) Folha de entrada na câmara 

Nas câmaras I, II e III foram utilizadas folhas de Mo 

libdênio de 25000 R (1"xlO- 4) de espessura, para separar a re

gião do alvo gasoso da região de vácuo. Prótons de 1 MeV per

dem 250 keV ao atravessarem a folha. A dispersão introduzida 

na energia do feixe' incidente ao atravessar a folha é de 40 ±6 

keV (LTMA), como pudemos verificar pelas curvas de excitação 

fei.tas com diferentes pressões e extrapolando para pressao nu.... 

la. 

As curvas de excitação da figura 3 mostram, que nesta 

reaçao temos ressonâncias estreitas espaçadas de 5-10 keV. Co 

mo na região de pressões elevadas a perda de energia no gás 

não poderia ser reduzida devido ã limitação de um comprimento 

de alvo fisicamente realizável, mesmo usando folhas mais finas 

não pOderíamos resolver as ressonâncias individuais. As fo

lhas grossas no Molibdênio tem a vantagem de serem muito resis 

tentes, permitindo o uso de pressões elevadas com feixes inten 
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sos (at.é 3llA). 

IV-A-2c) Coleção do feixe 

o feixe de prótons era parado no fim da câmara e nao 

foram tomados cuidados especiais para a supressão dos elétrons 

secundários, arrancados das superfícies metálicas atingidas pe 

lo feixe. No entanto a medida exata da intensidade do feixe 

não é necessária, devido à normalização interna nos nossos da

dos, possível graças à transição isotrópica do primeiro estado 

excitado (980.4 keV) para o estado fundamental do ~lK. 

Observando entretanto, o desenho das câmaras (figura 

7), vemos que os elétrons arrancados d'o fim da câma~a nao po

dem escoar, senão de volta para a câmara, pois o suporte de fo 

lha estando eletricamente isolado da terra e da câmara logo 

atinge um potencial negativo de vários kilovolts e repele os 

elétrons secundários. 

A corrente produzida pelo feixe de prótons e coletada 

na câmara, foi medida e acumulada num integrador de corrente. 

A integração em geral era feita, até atingir uma carga corres

pondente a 23 mC aproximadamente (20xl024c). 

IV-A-2d) Pressão do alvo gasoso 

A pressão do gás na câmara era medida por meio de um 

manômetro de tubo em U com mercúrio. Pressões abaixo de 400 

torr eram medidas mantendo um dos lados dO manômetro ligado á 

câmara e o outro em vácuo (lO-6mm do Hg). O comprimento do tu 

bo em U não permitia a medida de pressões acima de 400 torr 
~ 

por este método. Para estas pressões elevadas utilizamos como 

referência a pressão atmosférica do ar, estando um lado do ma

nômetro ligado à câmara e o outro aberto para a pressão atmos

férica. A pressão atmosférica era medida diariamente por um ba 

rômetro. A precisão na leitura da pressão era ,da ordem de ± 0.5 

torro 
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IV-A-2e) Contaminantes 

o gas utilizado na experiência era argônio natural fOE 

necido pela White Martins S.A. e segundo especificação do forne 

cedor as impurezas contidas no gás eram menores que 0.1%. O ar 

gônio natural é constituido por 99.6% de ~oAr e não foram obser 

vadas transições y devido à 36Ar ou 38Ar. 

O contaminante que mais problemas causou foi o fluor , 

devido à secção de choque elevada da reação 19F(p,ay)016. Foi 

necessário o uso de fluxos de solda espeÓiais, que não contive~ 

sem fluor, limpeza mecânica rigorosa da câmara e banhos de àgua 

deionizada a 1000C para a câmara e o' suporte de folha. 

IV-A-2f) Câmara para alvos implantados em lâminas de tântalo 

Os alvos de argônio implantado em lâminas de tântalo 

forwu fabricados por R.J.Nickles na Universidade de Wisconsin. 

Feixe de Ar+ produzido em fonte de ions RF, era analisado por 

meio de um eletroimã, e incidia sobre lâminas finas de tântalo 

com uma energia de 15 keV. Aproximadamente 7.mC de Ar+ eram a

cumulados em cada alvo. 

Havia necessidade de refrigeração dos alvos, quando ex 

postos ao feixe de prótons, pois 30 mino de bombardeio com fei

xe de 1 ~A de prótons de 1 MeV era suficiente para evaporar to

do argônio implantado no alvo. 

A câmara IV foi projetada pará permitir a refrigeração 

dos alvos com N2 líquido. O alvo estava preso num suporte de 

cobre, termicamente ligado a uma barra de cobre imerso em N lí2 

quido. O alvo estava el~tricamente isolado do suporte de cobre, 

por meio de uma peça de safira (isolante elétrico, mas condutor 

térmico), o que permitia a medida do feixe, que era parado no 

próprio alvo. Há um Cilindro eletricamente isolado na frente 
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do alvo para acumular os eletrons secundários até s~u potenci

aI tornar-se suficientemente negativo para refleti-los. 

IV-A-3) Detecção dos raios y 

IV-A-3a) Detetore~ 

Os raios y provenientes da reação 4oAr(p,y)41K foram 

detetados por um detetor de Ge(Li), quando utilizamos alvo ga

sosos, e por cristal de NaI, quando utilizamos alvo implantado 

em tântalo. 

O detetor de Ge(Li) foi comprado da Princeton y-Tech 

Inc., é coaxial verdadeiro (true-coaxial), tem volume ativo de 

- 40cm 3 , resolução em energia de- 2.4 keV no pico de 1.33 MeV 

de Co GO , eficiência de 8%, quando comparado com cristal de NaI 

de 3"x3", colocado à mesma p.istância da fonte de Co Go • A ra

zao entre a altura do pico de energia total e a altura do pata 

mar Compton é 25. 

Devido à pequena quantidade de Ar contida nos alvos 

implantados, havia necessidade de utilizar cristal de NaI,por 

ser um detetor mais eficiente que o detetor de Ge(Li) , embora 

a resolução em energia fosse muito pior. Utilizamos um cris

tal de NaI de 2"x2", acoplado a uma fotomultiplicadqra Dumont 

6292. 

IV-A-3b) Equipamento eletrônico de detecção 

Associado com Ge(Li) • 

A voltagem de polarização (bias) recomendada pelos fa 

bricantes do detetor era de 3kV, mas o limite superior de fon

te de tensão de que dispomos (John Fluke) era de-2kV. Devido 

a isto a resolução que obtivemos no pico de 1.33 MeV do coGO , 
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nunca foi melhor que 4 keV. Os pulsos provenientes do detetor 

eram amplificados (preamplificador l18A da ORTEC ou l408C da 

CANBERRAi amplificador 440A da ORTECi biased-amplificador 408 

da ORTEC) e analisados em um analisador de 1024 canais (Nucle

ar Data) (figura 8). 

lfeixe 

Ge (Li) 

x t---t PREAMP. 

1408 C. 

AMP. 

440 A 

BIASED 

AMP. 408 

ANALISADOR 
DE 

1~24 CANAIS 

SCA 1--1 CONTADOR 

S C A 1--1 CONTADOR 

FIGURA 8 - Diagrama de bloco do equipamento eletrônico associa 

do com detetor de Ge(Li) 

Associado a NaI. 

A tensão de polarização de 1000V, fornecida por uma 

fonte de tensão John Fluke, era dividida entre os dinodos por 

meio de um divisor de tensão de fabricação caseira. Um pream

plificador Brasele e um amplificador 440A da ORTEC amplifica

ram os pulsos, que depois eram analisados no mesm9 analisador 

de 1024 canais. 
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Simultâneamente dois analisadores de altura de pulso 

(SCA da ORTEC) selecionaram os pulsos correspondentes a duas 

transiçôesYda reação e dois contadores contavam o número des

tes pulsos. 

IV-A-3c} Medida do ângulo de observação 

Os detetores estavam sobre uma mesa que girava livre 

mente, permitindo mudar facilmente o ângulo de observação. O 

centro da mesa coincidia com o centro dos alvos utilizados 

dentro de 1% e os ângulos eram medidos com desvio de 0.50 • 

o A distâl1cia entre o centro do alvo e a face do dete

tor de Ge(Li) era de 8 cm sendo o ângulo total subtendido pe

lo detetor de 280 . 

A distância entre o centro do alvo e a face do cris

tal de NaI era de 4.3 cm, sendo o ângulo total de 610 • 

IV-B) Procedimento experimental 

IV-B-l) Alvo gasoso 

Para cada pressão de alvo gasoso era feito uma curva 

de excitação na região de energia de prótons de 1.1 MeV, pa

ra escolher a energia que dá maior rendimento da reaçao. 

Nesta energia as ressonâncias mais importantes (E = p 

= 1086 keV, 1102 e 1108 keV) devem estar localizadas no cen

tro da câmara de alvó. Estas curvas de excitação eram feitas 

contando o número de raios Y de energias 980 keV e 1293 keV 

(transições do primeiro e do segundo estado excitado para o 

estado fundamental). Estas contagens eram usadas também como 

monitoração durante a medida da distribuição angular. 

Corno Nickles verificou que A4=O (ver discussão no ca 
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pítulo VII) , as distribuições angulares são caracte

rizadas pelos coeficientes A2 • 

Sendo que a distribuição angular é simétrica em torno 

00de e 90 0 e só tem termos até k=2, a máxima assimetria deve 
I 

00 (0 0 se apresentar entre e 90 0 • Entre estes pontos extremos 

e 90 0 
) a distribuição angular é uma função linear em P 2 (cos 8) 

e o coeficiente angular é A2 • ~ fácil ver, que para determi

nar o coeficiente angular A com menor erro num dado tempo de2 

medição, é preferível medir a função nos pontos extremos (0 0 e 

90 0 
) com melhor estatística, que medi-la em vários ângulos 

00(ângulos intermediários também, além de e 900 ) com estatís

tica mais pobre. Por isto, optou-se pela primeira dessas es

trategias. 

Como o nosso interesse era observar os raios y pouco 

energéticos com o maior detalhe possível, escolhemos o ganho 

do sistema eletrônico de amplificação de tal maneira, que um 

canal no analisador correspondia a 1 keV e analisamos os raios 

y cujas energias estavam no intervalo de 800 até 1800 keV. 

Acumulavam-se as contagens no analisador multicanal 

até obter um erro estatístico de -2% na intensidade da transi

çao de 1293 keV. 

Um espectro típico está representado na figura 9. 

Variando a energia dos prótons e mantendo a pressão 

do alvo, varia-se a alimentação das ressonâncias pela reação 

e como cada ressonância deve ter seu próprio esquema de decai

mento, deve variar o espectro de raios y. Se mudamos o ângulo 

de observação 8 e simultâneamente a energia dos prótons sofre 

uma variação incontrolável, a mudança no espectro de y pode 

ser tanto devido à distribuição angular anisotrópica como devi 

do à variação da energia incidente. Por isso achamos impor
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tante medir a variação do espectro de raios y com a energia dos 

prótons. Utilizamos a câmara mais curta com pressão de 300 

torr sendo ~gas = 35 keV. Variamos a energia dos prótons de 

1080 keV até 1125 keV e verificamos que neste intervalo a inten 
I 

sidade de raios y de cada transição varia fortemente (figura 10). 
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FIGURA 10 - Intensidades absolutas das transições. de energia Ey 

em função da energia de proton incidente Ep. 
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Como veremos mais tarde, os dados sao normalizados pe

la transição isotrópica de 980 keV e a razão das intensidades 

das transições de energia Ey pela intensidade da transição de 

980 keV (figura 11) também varia fortemente com a 
I 

energia dos 

prótons. 

A variação com energia da transição de 1011 keV, tam

bém praticamente isotrópica (A2= -0.03±0.01), é muito parecida 

à variação da transição de 1293 keV. Isto permite distinguir 

entre o efeito incontrolável da variação da energia e o efeito 

real da distribuição angular para a transição de 1293 keV. Es

pectros onde houv~ desconfiança de variação da energia não fo
/ 

ram utilizados. 

IV-B-2) Alvo de argônio implantado ém tântalo 

Devido à pequena quantidade de Ar acumulado nestes al

vos e a ausência de folhas de Mo, foi possível separar a estru

tura fina da ressonância isobárica deE = 1.1 MeV. Curvas de p 

excitação foram medidas detetando os raios y com energias entre 

920-1070 keV (transições de 980 e 1012 keV juntas) com o cris

tal de NaI, utilizando o alvo refrigerado com líquido.N2 

Depois de localizada a ressonância de Ep = 1102 keV, a 

energia era fixada neste valor e as contagens eram acumuladas 

no analisador de 1024 canais (raios y de 200-1900 keV). 

Foram feitos espectros em 8 = 00 e 900 sendo a carga 

acumulada da ordem de 180 mC (150xl024c) para cada espectro 

(30h em tempo de máquina). As contagens do analisador de altu

ra de pulso serviam de monitoração e frequentemente tivemos que 

reajustar a energia para mante-la na ressonância de 1102 keV. 

Espectros de fundo foram feitos com o detetor nos dois ângulos, 

para que ele pudesse ser subtraído pois a contribuição do fundo 

http:0.03�0.01
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era da mesma ordem que a contribuição da reaçao. Um espectro 

típico feito com Nalestá representado na figura 12. 
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FIGURA 12 - Espectro dos raios y da reação 4oAr(p,y)41K em 

Ep = 1102 keV, obtido com alvo de Ar implantado em 

tântalo, e com detetar de NaI. 

IV-C) Análise dos dados 

IV-e-I) Dados obtidos com alvo gasoso e detetar de Ge(Li) 

IV-e-la) 	Cálculo das áreas debaixo dos picos e avaliação dos 

erros 

o número de raios y correspondentes a uma transição 

de energia Ey' é proporcional à área debaixo do pico de ener

gia total E 
y 

do espectro. Estes picos aparecem sobrepostos a 

um fundo que em parte é.devido à contagens não relacionadas 

com a reaçao e em parte é uma superposição dos patamares Comp

ton das transições mais energéticas. O fundo que é devido a 

fontes radioativas naturais (4oK, 226Ra, 228Th,' etc.) foi medi 

do e subtraído de todos os espectros. 

As áreas debaixo dos picos foram calculadas somando 
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as contagens nos canais correspondentes ao pico e subtraindo um 

fundo linear, avaliado da seguinte maneira: 

Picos isolados 

o fundo é avaliado, fazendo-se a média de 10-20 canais 

nos dois lados do pico e admitindo um fundo linear que passa 

por estas médias. A incerteza neste fundo é a área do retângu

lo, que é o número de canais no pico vezes o desvio médio qua

drático dos pontos experimentais do fundo em relação ã reta ad~ 

tada como fundo. Esta incerteza é estatística e pode ser prop~ 

gada junto com o erro estatístico na área. Vamos cl.amar esta 

incerteza na avaliação do fundo de afundo. 

Picos nao totalmente resolvidos 

o fundo e a incerteza no fundo calculam-se da mesma ma 

neira, como no caso dos picos isolados, tomando os 10-20 canais 

cuja média é calculada nos dois lados do grupo de picos, onde 

não há mais superposição com outros picos. 

A separação de picos é feita sempre no ponto de rendi

mento mínimo entre eles. Neste caso estamos cometendo um erro 

sistemático, que é proporcional à área m~s que, por isso, não 

afeta o valor do coeficiente A2 como veremos mais adiante. 

Além disso deve ser admitido um erro incontrolável e 

nao sistemático, dev~do ã impossibilidade de fazer a separação 

de picos sempre com o mesmo critério. Este erro 0separação é 

avaliado como sendo a contagem no mínimo entre os dois picos, 

isto é, à incerteza na reprodução do critério de separação é de 

um canal. 

Se chamamos de A a área debaixo do pico incluindo o 

fundo e de B o fundo, então a área devido aos raios y da transi 

ção Ey será C=A-B e o erro não sistemático em C será 0c onde: 
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/22 
(IV-I)a = I (A+B) + afundo + aseparaçãoC 

Em alguns espectros os picos de 980, 1012 e 1023 keV 
I 

apareceram sobrepostos a um ruído eletrônico gerado pelo IIbias 

ed amplifier ll Devido ã dificuldade de avaliar o fundo nestes• 

espectros, o erro é consideravelmente maior nas áreas destes 

picos, como podemos verificar nos dados experimentais apresen

tados. 

IV-C-Ib) Normaliz~ção dos dados 

o primeiro estado excitado do 41K, de energia de exci 

- TI / + . taçao 980.4 keV tem J = 1 2 e portanto a trans~çao emitida 

·deste estado para o estado fundamental será isotrópica. Chaman 

do de C(Ey ,8) a área debaixo do pico de energia total Ey medi

do no ângulo de observação 8, se dividirmos esta área, pela á

rea correspondente ã transição de 980 keV do mesmo espectro, a 
C (Ey , a) _ " 

razao _ "',..M _.9 ... , nao vai depender do feixe" incidente, da pres 

são do alvo, do ângulo sólido e portanto variações nestes parª 

metros não vão introduzir erro na medida da distribuição angu

lar. 

Chamando de T(E ,a) a transmissão da câmara para
y 

raios y de energia Ey' na direção a (apêndice 1), toda a depen

dência angular da quantidade: 

C (Ey' 8) x T(980 keV,8}W(Ey ,6) = (IV-2) 

C (980 keV,8) T (E 
y 

,8) 

será devido ã distribuição angular dos raios y ~e energia Ey 

e pode ser expandida em polinômios de Legendre: 

W(Ey,a) = aO + a 2 P2 (cos 8) (IV-3) 
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A medida das áreas C(E ) nos ângulos 0° e 90° permitey

determinar aO e e ° coeficiente Ai da distribuição angulara 2 

normalizada: 

a 2 2{w(00)-w(900)}
A' = = (IV-4 )2 aO w(00)+2w(900) 

Fazendo a correção devido ao tamanho finito do detetor (apêndi 

ce 2), obtem-se: 

2 2(w(00)-w(900»
A = 

A' 
- --L x (IV-5)2 - Q2Q2 w(Oo) + 2w(900) 

onde 02 para raios y de 600-2500 keV, detetados por um detetor 

cilindrico coaxial de Ge(Li} com a mesma geometria que nós uti

lizamos (apêndice 2), ~ Q2 = 0.970 ± 0.001. 

Um erro sistemático em C e proporcional a C, afeta 

w(Oo) e w(900) de.um mesmo fator constante e é cancelado no 

cálculo de A2 • 

Para algumas pressões foram medidos espectros em 0°, 

54° e 90° ° que permitiu determinar A2 e A4" Assim temos medi 

das de A4 para todas as transições y intensas com ~Egas (ener

gia perdida pelos prótons no alvo gasoso) de 60 keV, 155 keV, 

180 keV, isto é, quando incluimos muitas ressonâncias além das 

isobáricas de Ep = 1.1 MeV. O coeficiente 04 = 0.903 ± .002 

(apêndice 2). 

Os erros em e A4 foram calculados fazendo a propaA2 

gação dos erros nos w(E ,8) da maneira usual e os erros em y 

w(E ,8) foram calculados a partir dos erros não sistemáticos 
y . 

nas áreas C(OC) e dos erros na transmissão T (apêndice 1). 
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IV-C-2) Dados obtidos com alvo de Ar implantado em tânta10 e 

detetor de NaI 

A resolução em energia do detetor de NaI é muito pior 

que do detetor de Ge(Li), (figura 12). Os picos de 980 keV, 

1011 keV e 1023 keV não são resolvidos e tão pouco são os de 

1560 keV, 1582 keV, 1594 keV, 1677 keV e 1698 keV. Esses dois 

grupos aparecem no espectro como dois picos. 

O pico de 1293 keV está bem separado destes dois gru

pos de picos e graças a isto, ela é a única transição cuja di~ 

tribuição angular foi possível medir a partir destes espectros. 

Para fazer a normalização dos dados,uti1izamvs a área 

debaixo do pico correspondente às transições de 980 keV + 1011 

keV + 1023 keV. A transição de 1011 keV é quase isotrópica, 

como podemos verificar pelos resultados que seguem, e a transi 

çao de 1023 keV, embora não seja isotrópica (A2 = -0.07±0.03) 

mas a área devido a ela é apenas 6% da área total. Portanto, 

o erro cometido em considerar o pico de 980 keV + 1011 keV + 

+ 1023 keV como isotrópico e utilizar para normalização é pe

queno quando comparado com os erros estatísticos nas áreas de

baixo dos picos. 

Utilizamos vários critérios para avaliar o fundo, mas 

desde que o mesmo critério fosse usado nos espectros de 00 e 

900 , o coeficiente de anisotropia'obtido A2 era o mesmo. Isto 

está de acordo com a nossa afirmação anterior, de que um erro 

sistemático na área do pico, proporcional à área do pico não 

afeta o A2 • A transmissão da câmara IV está. calculada no apê~ 

dice 1. Os coeficientes Q2 para cristais de NaI estão tabela

dos, em função da geometria e da energia do raio y (Ya 65). 

Para a nossa geometria e para a transiçã? de 1293.6 

keV Q2 = 0.875 ± .002. 

http:0.07�0.03
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IV-D) Resultados 

IV-D-l) Medidas com alvo implantado em tântalo 

Os espectros feitos com alvos de argônio implantado em 

tântalo permitiram medir a distribuição angular da transição de 

1293.6 keV, quando apenas a ressonância de E = 1101.80 keVera p 

alimentada. O resultado desta medida é o coeficiente de aniso

tropia: A2G2 (l293.6 keV) = 0.29 ± 0.04. 

O objetivo ao usar alvo implantado em tântalo era eli

minar os campos extranucleares, para poder medir a distribuição 

angular não pertu~bada da transição de 1293.6 keV, ist~ é, im

pondo G2 = I, determinar A2 " 

Vamos ver com pouco mais de detalhe, por que os campos 

e'xtranucleares são desprezíveis no tântalo. 

Tântalo é um metal paramagnético (X = 0.84xlo-6emu/g) 

de estrutura cristalina cÚbica do tipo bcc (body-centered cubic4' 

Não havendo campo magnético aplicado externamente, o oampo ma~ 

nético interno é nulo. O argônio é implantado em estado iôni

co Ar+, com uma configuração eletrônica 3p; isto é, tendo um 

buraco na camada 3p. Os, elétrons do Ar+ devido à interação 

spin-spin com os elétrons do metal vão sofrer rápido spin-flip 

isto é , em média o campo magnético criado por estes elé

trons será nulo. Então os campos magnéticos internos serão nu 

los e não vai haver perturbação devido à interação magnéticao 

Resta a possibilidade de perturbação, devido à intera 

çao elétrica entre o momento do quadrupolo elétrico do núcleo 

41K e gradientes de campos elétricos existentes na rede. Em 

primeira aproximação, o gradiente de campo elétrico numa rede 

cÚbica deveria ser nulo devido à simetria. No entanto, devido 

a defeitos sempre existentes nas redes reais, este gradiente 

em geral é diferente de zero. 
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Existe uma medida recente da interação quadrupolar em 

Ta. Sugimoto (Su 70) produziu núcleos de 12B e 12N orientados, 

por meio de reação nuclear e os impJantou em tântalo. A inten 

sidade de interação quadrupolar é caracterizado ~ela frequên

cia de precessao w
Q

' e para 12 B em Ta foi medida W
Q 
e 2B) = 

':~,

135 ± 7 kH. Conhecendo o momento de quadrupolo do 12B e dõ,;z 

~lK poderíamos calcular a frequência de precessão à qual é sub 

metido a núcleo ~lK. Q(12 B) = 0.0171 ± .0016 b mas infelizmen 

te não conhecemos o momento de quadrupolo do estado de 1293.6 

keV do ~lK, apenas do estado fundamental. Utilizando o valor 

de Q do estado fundamental como primeira aproximação: Q(~lKg.s) 

= 0.112 b, obtemos para a frequência de precessão WQ(~lKg.S) ~ 

6 
~ 900 KH - 10 H . z z 

Durante a vida média do estado de 1293 keV (lO.5nseg) 

esta interação causaria uma precessão de ângulo ~e, onde: 

~e = w
Q

T ~ 106xlO.5xlO -9 = 10-2 rd (IV-6 ) 

Esta precessão é desprezível, isto é, a perturbação 

causada por esta interação quadrupolar é desprezível. 

Então podemos dizer, em geral que os campos extranu

cleares são praticamente nulos e a distribuição angular da 

transição de 1293.6 keV medida com alvo de Ar implantado em Ta, 

não será perturbada, sendo G = 1.2 

Portanto, = 0.29 ± 0.04 (IV-7)A2 

Na secçao D do capítulo 111 calculamos o valor de A2 

desta transição, supondo nulas todas as misturas de multipola

ridades, em particular, a transição do estado de 1293.6 keV pa 

ra o estado fundamental tinha carater M2 puro. Nestas condi
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çoes, o resultado do cálculo era A2 = 0.306. 

Calculamos também a mistura de multipolaridade o neces 

sário para fornecer A2 = 0.29 ± 0.04 e obtivemos 

o = 0.02 ± 0.06 (IV-8) 

Como a sistemática prevê uma mistura E3, M2 de 9% no 

máximo, o valor o 2% está em bom acordo com a sistemática. 

Como o erro em o é várias vezes maior que o próprio va 

lor de O, podemos supor o = O e adotar como coeficiente de ani

sotropia. 

= 0.306 (IV-9 )A2 

IV-D-2) Medidas com alvo gasoso 

Os resultados das medidas experimentais sao os valores 

de A2 e A4 para as transições de 1011.4 keV, 1023 keV, 1293.6 

keV, 1560 keV, 1582 keV, 1594 keV, 1677 keVe 1698 keV obtidos 

com pressões variando de 19 até 1008 torr e com a energia ÕEgasl 

perdida pelos prótons no alvo gasoso, variando de 22-372 keV. 

Os prótons depois de atravessarem a folha de molibdên

nio tem uma distribuição em energia cuja largura na meia altura 

(LTMA) é ÕEf = 40 ± 6 keV. Esta distribuição é alargada devido 

ao straggling no gás (ÕEstragg) e no fim do alvo a largura da 

distribuição é - IÕE 2f + ÕE 2 

stragg 

Quando a perda de energia no gás é ÕEgás, então supoe

se que os prótons no alvo tem energias que se distribuem num in 

tervalo de largura ÕE, onde aproximadamente 

/ 
ÕE 2 2 ÕEstragg2

ÕE - I + ÕEf + (IV-lO)gas 4 
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O termo ÔE 
2 
t aparece dividido por 4 pois estamos fazendo 

um 

s ragg 

média entre o começo do alvo, onde ÔEstragg = O, e o fim 

do alvo. 

Como na maior parte dos dados a ressonância de 1.1 

MeV estava no centro do alvo, a energia dos prótons no alvo 

varia aproximadamente de 1.1 MeV + ô~ até 1.1 MeV - ô~, por 

exemplo quando ÔE = 200 keV, isto significa que estamos ali

mentando todas as ressonâncias de 1000 até 1200 keV. 

Como utilizamos câmaras de comprimentos diferentes, 

temos dados obtidos com o mesmo ÔE, utilizando pressões dife 

rentes e vice-ve~da, isto é, dados com a mesma pressa0, mas 

com ÔE bem diferentes. Afim de ilustrar essa situação, va

mos apresentar numa tabela (figura 13) as condições nas quais 

obtivemos dados e o número de distribuições angulares obtidas 

em cada caso, para cada transição. 

~ ~ ~ ~ g ~ ~ o ~ 
ID' 

AE TM.} !!! N ,... o, 
(K.V) 

.... '" <ot "' ;;: ID 21 

4S±6 I I I 
'71± 6 I 2 I 2 \li 1 

82±6 I 

92± 6 I I 

IOS± 6 I 

IZ2±6 I 3 I : 

1~9±6 2 J, 

161±6 ,
183±6 2 I· 

220±6 I I 

275::!:1 I 

1I03±1 I 

..... 811-116~ I 2 

"'928-1211 2 I 

FIGURA 13 - As distribuições angulares foram medidas nas con

dições resumidas nesta tabela. As colunas corres 
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pondem a dados ob~idos com a mesma pressão e as li

nhas a dados obtidos com mesmo âE. O número escrito 

na intersecção da coluna P com a linha âE representa o 

número de distribuições angulares medidas naquelas 

condições. Quando o A4 também foi medido indicamos 

por um asterisco ao lado do número. 

IV-D-2a) Variação dos A4 com pressao e âE 

Como veremos também, mais adiante, os A4 não pertur

bados não devem depender da pressão, mas apenas do âE. Para 

estudar a variação dos A4 com âE podemos comparar todos os A4 

não perturbados, mesmo os feitos com pressões diferentes. Na 

figura 14 representamos todos os A4 em fa~ção de âE para todas 

as transições inclusive da transição perturbada de 1293 keV, 

e vemos que todos os A4 são menores do que o erro experimen

tal para âE até 180 keV. Isto significá que a contribuição de 

estados iniciais com I ~ 5/2 é desprezível. Todos os A2 s~rão 

calculados na hipó1::~se de que A4 = O, mesmo quando âE > 18.0 keV. 

(Ver capítulo VII) • 

IV-D-2b) Variação dos A2 com pressao e com âE. 

Observando a tabela da figura 13, podemos ver, que é 

possível determinar a variação de A2 em função da pressão, 

mantendo âE constante (comparando dados de uma mesma linha)ou 

em função de âE, mantendo a pressão constante (comparando da

dos de uma mesma coluna). 

A primeira comparação permite tirar a seguinte con

clusão: a) o coeficiente A2 de todas as transições, com exce

ção da transição de 1293 keV, independe da pressão. 

A variação da pressão não deve afetar A2 , quando a 
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A4 (1011 KeV) G4 A4 (1293 KeV) 

0.1'0.11

p 

01 tbo Hb,-dE 01 tlho ~ i~o- dE 
(KeV) (KeV) 

-0.11-0.11-

A4 (1560 Ke',') A. (1582 KeV) 

OJ~O.I!. 

I . dEt HI - 01 tlbo ILba-dE01100 ~200 (KeV) 
(KeV) 

-0.1'" -0.11

A4 (1677 KeV) A 4 0698 KeV) 

O.I~ 0.1,T 1 
oOI tlho 11~-dE 

I  (KeV) (KeV) 

-0.1 I-O.l~ 

. 
I o. 
100 200 dE 

•• . 

FIGURA 14 - Os coeficientes A4 das transições ymais intensas, 

em função de ~E (dispersão de energia dos prótons 

no alvo) • 
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distribuição angular não é perturbada (G2=l) isto é, quando a 

vida média dos níveis envolvidos na transição é bem curta. A 

conclusão (a) então confirma que, dos níveis desexcitados pe

las transições observadas nos nossos espectros (de 800-1800 

keV), o único que tem meia vida bastante longa para haver per

turbação é o de 1293.6 keV, as outras distribuições angulares 

não sendo perturbadas. O coeficiente de anisotropia da distri 

buição angular da transição de 1293.6 keV varia fortemente com 

a pressao. Esta variação será discutida mais adiante. 

A segunda comparação permite tirar a seguinte conclu

sao: b) o coefic~ente A2 de todas as transições prat1camente 

independe de ~E. A restrição na comparação somente a dados de 

uma mesma coluna é necessária apenas para a transição perturba 

da de 1293 keV, pois ela depende da pressão. Para todas as ou 

tras transições podemos comparar todos os dados mesmo quando 

obtidos com diferentes pressões, para examinar sua"dependência 

com ~E. Quando há vários A2 com mesmo ~E calculamos sua média 

ponderada. A simples observação da figura 15 (A2x~E) permite 

confirmar a conclusão(b) I de que a inclusão de novas ressonân

cias não afeta o valor dos A2 • Foi feito um ajuste de reta 

por mínimos quadrados (Programa Ajulin, cedido por O.Dietzsch 

e M.J.Bechara) a todas as funções A2 (AE), isto é, A2 = a + bAE, 

para ~E variando de 0-375 keV, e de 0~183 keV e foram obtidos 

os seguintes valores de a e b para as transições consideradas, 

(ver tabela 3). 

Pode-se verificar que, b é sempre muito pequeno (para 

AE variando até 183 keV b é menor do que o erro experimental 

em b isto é, A2 é constante em função de AE dentro do erro ex~ 

perimental). Como para os dados cQm ~E grande,· a .ressonância 

de 1.1 MeV não estava no centro do alvo, quando indicamos AE = 

= 375 keV, na realidade a energia dos prótons no alvo estava 
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Az (1582 KeV) 
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t t~ftfi t I tI! I I •o 
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~f~Wlh f fi 
0.1 

OI I I"200 400 AE (KeV) 
A2 (1698 KeV) 

0.3 

P~htJf ~ II t0.2 

0.1 

OI 
200 400 AE (KeV) 

AzGz (1293 Ke\I) 
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......
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FIGURA 15b - Os coeficientes A2 das transições y mais inten

sas em função de AE (dispersão de. energia dos pró 

tons no alvo) . 
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TABELA 3 

6E varia de 0-375 keV 

a bEy I 

f-----. 

1011 keV -0.0301 ± 0.0087 (-0.58 ± 0.42}xl0-4 

1023 " -0.070 ± 0.026 (-1.52 ± 1.43)xl0-4 

1293 " (530 torr) I +0.172 ± 0.017 I(+O.073±O.S28)xl0-4 

1560 " +0.0057 ± 0.0125 (-0.225±0.506)xl0-4 

1582 " +0.0406 ± 0.0074 (-0.640±0.366)xl0-4 

1677 " +0.189 ± 0.017 (-0.687±0.720}xl0-4 

1698 +0.262 ± 0.011· (-1.546±0.457)xlO-4" 

6E varia de 0-183 keV 

E a b 
Y I 

(-0.84 ± 1.59)xl0-41011 keV -0.0306 ± 0.0162 

(-1.26 ± 4.57)xl0-41023 11 -0.090 ± 0.047 

+0.015 ± 0.024 (-1.14 ± 1.93)xl0-41560 11 

. (-1.36 ± 1.11)xl0-4+00045 ± 0.0121582 " 

+0.194 ± 0.032 (-1.40 ± 2.55)xl0-41677 11 

111698 (-2.40 ± 1.65)xl0-4+0.272 ± 0.02,0 

variando de 1287 keV até 811 keV (isto é ~E = 476 keV, mas nao 

centrado em torno de 1.1 MeV). Desse modo, se ve que a inclu

são de ressonâncias de 811 keV até 1287 keV, mantém constante o 

coeficiente A2 • 

O significado deste resultado surpreendente será discu 

tido no capítulo VII. Ele nos dá uma· segurança em re 

lação aos dados, no sentido de permitir a medida da distribui

ção angular de todas as transições , sem referência explícita ao 



65. 

número de ressonâncias alimentadas, nem aos seus spins e pari

dades. 

IV-D-2c) Variação da distribuição angular da tra~sição de 1293 

keV com a pressão. 

Como vimos acima, as distribuições angulares de todas 

as tranSições praticamente independem de 6E. Podemos verificar 

isto para a transição de 1293 keV também, (figura 15) se comp~ 

rarmos dados obtidos com a mesma pressão, mas com câmaras e 

consequentemente 6E diferentes. Podemos então fazer uma mé

dia ponderada de todos os dados feitos com mesma pressão, embo 

ra com 6E diferentes. Este procedimento reduz bastante o erro 

estatístico (para 530 torr temos 10 medidas independentes). 

Depois de calculadas as médias, temos então os coefi

cientes de anisotropia das distribuições angulares de 1293 keV 

em função da pressão do alvo gasoso . 
. ;\ 
iPara todas as pressões utilizadas o valor do coefici
" 

ente de Í'}sotr,oPia é menor, do que o valor calculado ou medi

do com alv~ implantado (A2 = 0.306). Isto' é, a distribuição 

angular es~á atenuada em relação àquela medida na ausência de 

campos extranucleares. Esta atenuação deve ser causada por in 

terações perturbadoras que agem durante a vida média longa des 
. ./

o:'> 

te estado. A variação com a pressão também só pode ser expli

cada por meio de perturbação, pois A2 sendo uma propriedade p~ 

ramente nuclear, não deve ser afetada pela variação de pressão. 

A atenuaç;:ão em relação ao valor calculado de A2 e a variação 
. ;. 

com a pressão são indicações de que a distribuição angular me

dida com·alvo gasoso está perturbada. Em vez de medir A2 , es

tamos medindo A2G2 e o fator de perturbação G2 depende da pre~ 

sao. 
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Como nós detetamos todos os raios y de 1293 keV inde

pendentemente do instante de sua emissão, nós medimos a distri 

buição angu~ar integrada em tempo e o fator de perturbação tam 

bém é integrado em tempo, isto é, G2 (oo). 

Na seção IV-D-l) tinha sido adotado o valor A2 = 0.306 

(IV-9). Utilizando este valor de A2 podemos determinar os fato 

res de perturbação G2 (oo) a partir dos A2G2 (oo) medidos, em fun

ção do alvo gasoso. 

A variação de G2 (oo) com a pressão está representada 

na figura 16. 

(001G2 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 ti! 
0.5 

t tI 
f 

0.2 

0.1 ! t 
10torr 

PRESSÃO 

FIGURA 16 - variação de fator de atenuação G2 (oo) da transição 

de 1293.6 keV com a pressão. 
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A incerteza em G2 (oo) inclue apenas a incerteza expe

rimental de A2G2 (oo) e não inclue a incerteza no valor adotado 

de A2 , pois ela não afeta a variação de G2 (oo) com a pressão, 

mas apenas os seus valores absolutos e o nosso interesse era 

estudar a variação de G2 (oo) com o;maior detalhe possível. 

Um dos objetivos do nosso trabalho é explicar quanti 

tativamente esta variação, e isto vai ser feito nos próximos 

capítulos. 
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v - CÁLCULO DO FATOR DE ATENUAÇÃO G2 (oo) 

Na seção D do capítulo anterior, apresentamos os re

sultados experimentais sobre a variação do fator de atenuação 

G2 {OO) da transição de 1293 keV em função da pressão (figura 

16) • 

Neste capítulo, será discutida a natureza da intera

çao perturbadora e sua dependência com o tempo. As evidências 

experimentais e hipóteses, que permitiram determinar os esta

dos atômicos mais prováveis e sua variação com o tempo, permi

tindo consequentemente o conhecimento da variação da interação 

hiperfina com o tempo, serão apresentados no próximo capítulo. 

Neste capítulo será apresentado o cálculo do fator de 

atenuação G2~) efetuado com dois modelos diferentes de meca

nismo de perturbação. 

O primeiro modelo supõe que a interação varia muito 

rapidamente durante o freiamento e portanto a teoria de Abra

gam-pound é aplicável nesta fase. Depois de freiado, supõe-se 

que o núcleo está sujeito a uma interação hiperfina estática. 

Este modelo funciona bem para as pressões maiores de 200 torr, 

reproduzindo o andamento de G2 (oo) com a pressão de uma maneira 

quantitativa. Nas pressões menores de 100 torr, onde a varia

ção da interação com o tempo não é muito rápida e onde a sepa

raçao em uma interação que varia rapidamente com o tempo e nou 

tra estática é artificial, este modelo não deve funcionar bem. 

O segundo modelo não supõe que a interação varia mui

to rapidamente durante a vida média nuclear, e representa a in 

teração como uma sucessão de interações estáticas. O cálculo 

com este modelo acompanha a evolução média de um átomo durante 

e depois do seu freiamento, estendendo este comportamento para 
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todos os átomos. Este modelo dá um acordo qualitativo em todas 

as pressões, reproduzindo a variação geral de G2 (oo) com a pres

sao. No entanto, este acordo não é quantitativo pois o valor 

de G2 (oo) calculado por este modelo está 50 a 100% acima do va

lor medido em todas as pressoes. 

V-A) Interação Hiperfina 

A interação hiperfina pode ser definida como a inter~ 

ção entre os campos eletromagnéticos criados no núcleo pelos 

elétrons do átomo e os multipolos eletromagnéticos do núcleo. 

No caso do átomo de potássio produzido no argônio ga

soso podemos supor que este é o único mecanismo que causa a 

perturbação do núcleo, pois a interação do núcleo com os cam

pos eletromagnéticos produzidos pelos átomos vizinhos é despre 
I 

zível, já que o núcleo excitado é produzido e se desexcita num 

meio gasoso. O único efeito dos, átomos vizinhos são as coli

soes que podem contribuir para a variação da interação hiperfi 

na com o tempo. 

O termo mais importante da interação hiperfina é o 

termo de dipolo magnético. Em primeira aproximação a estrutu

ra hiperfina dos átomos é explicada supondo somente a intera

ção de dipolo magnético e o termo quadrupolar é uma correçao 

importante somente nos casos dos núcleos com momento de quadru 

polo elétrico muito grande (Cas36). Quando o momento angular 

total da camada eletrônica é j = O ou 1/2, devido à simetria 

esférica da distribuição de carga dos elétrons, a interação 

quadrupolar é nula • 

.- d '-. O 19 1'O atomo e potasslo neutro K tem e etrons, que no 

2s 2esta~ fundamental apresentam uma configuração 42~1/2(ls2 

2p 6 3s 2 3p 6 4s), isto é, os 18 elétrons formam um caroço de 

subcamadas fechadas e o último elétron está no estado 4 2s l / 2 
• 

,.,~ 



70. 

Os primeiros estados excitados correspondem a elevar o elétron 

4s para as camadas 4p, 5s, 3d, 5p e assim por diante. Os esta 

dos excitados, que envolvem excitação do caroço tem energia de 

excitação acima do potencial de ionização e devido a isto sao 
t 

chamados estados autoionizantes (Fe 63). Os primeiros estados 

autoionizantes apresentam um buraco na camada 3p 6 e os dois e

1étrons podem ter configuração 4s4s, 4s4p, 4s3d, etc. Os ní

veis de energia do átomo de potássio KO estão indicados na fi

gura 17. 

K++31. 8 eV ------

,,5 4,23eV ---~---------

. /3,5( 2 PI /2) 41 
20.4eV ======,3,5( 2P I/ 2 ; 3/2) 3d 

. ,,5( 2 P / ) 413 2

~~~~~~. t3,5 41 ( 3p) 4d 

18.7.V ------- 3,5 41 ( I p. ) 41 

18. 7.~ ------- 3,541 (3P.: )41 

4.34 eV K+ O ap' 
3.0 .V /3 ~D3/2, 5/2 

1(+ 

2."V 5 SI/2
2

I.' eV 4 p1/2,3/2 

o 
1(0 

4 
281/2 

FIGURA 17 - Níveis de energia do átomo e ion de potássio KO e K+ 
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O ion de potássio K+ em seu estado fundamental tem con 

figuração 3s 2 3p 6, isto é, 18 elétrons formando'·s.ubcamadas fe

chadas. Os primeiros estados excitados começam 20;eV acima do 

estado fundamental e apresentam um buraco na camada 3p e um elé 

tron na camada 4s, 3d, 4p, etc. Os níveis de energia do ion K+ 

também estão indicados na figura 17. 

O ion de potássio K++ tem configuração 3s 2 3p 5 em seu 

estado fundamental, isto é, um buraco na camada 3p. Seu primei 

ro estado excitado é 3s 3p 6, isto é, um buraco na camada 3s e a 

camada 3p completa. 

Vamos,a~ora, examinar os campos magnéticos e gradien

tes de campos elétricos criados pelas configurações eletrônicas 

acima consideradas. Existem medidas de acoplamento hiperfino 

magnético e elétrico para vários estados do átomo de potássio , 

que permitem calcular exatamente os campos extranucleares (FuI 

69, Zim 69, Chan 71, Ko 58, Sp 68). Para os estados nos quais 

nao há medidas, os campos extranucleares foram estimados U$an

do a fórmula semiempírica de Kopferman (Ko 58). Resumimos to

das as informações na tabela 4. 

Utilizando estas quantidades determinamos a razao en

tre as energias de interação quadrupolar elétrica e dipolar 

magnética (Cas36) para o estado excitado 4 2P3/ 2 do átomo neu

tro 39K, quando seu núcleo está no estado fundamental, e obti

vemos: 

l\Eel = 0.02 (V-I)
l\Emag 

Para os outros estados esta razão é desta mesma Qrdem de gran

deza ou é nula (estados com j=O, 1/2) e por isto vamos despre

zar a interação quadrupolar em face à interação dipolar magné

tica. 
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Atomo KO 

2configura- B(O) (Gauss) d V(0) (V/m 2 ) observação (referência)- êlZ 2çao 
f 

2 5.803xl05 O medida experimental (Bl060)4 Sl / 2 

2
 0.725xl0 5 O " (BU 57)4 "Pl / 2 

2
 0.460xl0 5 2.lxl02l 

" " (Zim69 ) 4 P3/ 2 

2
 1. 52lxl0 5 O calculado (K058, Chan 71)5 Sl / 2 

2
 O.226xl0 5 medida experimental(Ne68)O5 Pl / 2 


0.147xl0 5 
 0.69xl0 2l (Ne68)52P3/2 " " 
2 _10 21-O. 5~_105 estimado (Sp68)3 D5/ 2 ,3/2 

3p 54s4p 26.4lxlO 5 59.3xl0 2l medida experimental (Sp68) ~ 

3p 5 4s3d 23.43xl0 5 59.3xl0 2l 11 (Sp68)" 

Ion K+ , 

3p 6 OO 

estimado (Sp68)60xl02l3p 5 4s -lOxl0 5 

54p 60xl0 2l (Sp68)-6.5xlO 5 " 
60xl0 2l ". (Sp68)3p 5 3d -6.0xlO 5 

++Ion K 
• 

3s 23p 5 l58xl0 2l estimado (Sp68)5xl05G 

3s 3p6 O7lxl05G (Sp68) . " 
i 

2 
TABELA 4 - B(O) e d V (O) são respectivamente o campo magnéti 

êlZ 2 

co e o gradiente de campo elétrico médios criados no núcleo 

pelos elétrons do átomo ou do ion de potássio livre. 

Por outro lado, o momento de dipolo magnético do esta 
. 

do de 1293 keV do 41K foi medido (Ble 69) e seu valor é ~ = 

= +4.4l±O.05 mn. 

A frequência de Larmor (definida com wL= B(O»)l ) é, 
'fiI 

http:4.4l�O.05
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-no 	estado de 1293 keV, = 6.04xlO3B{O) seg-1 onde B{O) e dawL 

do em Gauss. 

V-B) Variação da interação hiperfina com tempo 

Quando o núcleo de 40 Ar captura um próton de 1.1 MeV, 

o núcleo 41 K formado na captura terá energia cinética de recuo 

de 27 keV. Esta energia inicial do átomo de potássio vai ser 

perdida em colisões com os átomos de argônio do alvo gasoso. 

Depois de freiado, o átomo de potásSiO em movimento 'térmico s2 

frerá éolisões elásticas, pois não há energia disponível para 

os processos inelásticos. 

Vamos 	 supor que os estados atômicos mais prováveis du 

. - O 0* 6 +rante o fre1amento sao K , K (3p 4p) e K (capítulo VI). Es

ses símbolos representam respectivamente o átomo neutro em es

tado fundamental, no primeiro estado excitado e o ion de potá~ 

sio de carga +1 em estado fundamental. Chamaremos de ~to e 

~tl os intervalos de tempo que o átomo permanece nos estados 

de carga O e +1 respectivamente, sem sofrer colisões de troca 

de carga, e de ~t~ o intervalo de tempo eritre colisões de ex

citação e desexcitação do áto~o neutro. O spin do átomo exci

tado KO* pode se reorientar em colisões com átomos de argônio, 

sendo ~tsf o intervalo de tempo entre estas colisões do spin

flip. o intervalo de tempo ~tsf depende pouco da energia e e
sempre menor que ~t~ (capítulo VI). Em média ~tl .... 4~tO' 

Os campos hiperfinos e as frequências de Larmor corres 

pondentes aos estados atômicos acima considerados (tabela 4) 

sao: 

09'B(KO{4S» = 5.80xl05G w(K (4s» = 3.5lxlO /seg 

B{KO*(4p» =0.6xlOSG W{KO*(4p» _ 0.36xl09/seg (V-2) 

B{K+) = O W(K+) = O 
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A variação do módulo do campo hiperfino em função do 

tempo é calculada a partir das secções de choque de troca de 

carga (capItulo VI) e é representada esquematicamente nas fi-. 

guras abaixo. A variação da direção do campo devido a spin

flip é representada pelas linha tracejadas. 
t I::. to 	 ..

Seja I::.t	 = -C- onde supomos que C e uma constante o 
sobre toda faixa de energia. O valor de C não é conhecido, 

pois não se conhece a importância do processo de excitação em 

comparaçao com o de troca de carga. ~ conveniente, ,por isso, 

considerar os dois casos seguintes: 
J 	 - ... ... - Caso a) 	 Se C<l \I::.t >l::.tO) supoe-se que o atomo neutro esta o 

sempre em estado fundamental e a excitação nunca 0

corre (C=O). 

1\ }<.O Ko 
\SI 

K+ 

" 

t 

< 	 X X) 
~ 	 ~ A~ 

- Caso b) 	 Se C>l (l::.t~<l::.to) o átomo neutro é excitado antes de 

ser ionizado. 

KO 	 KOIBI 

K~
K+ 

~ .f+ ~ t 
f).t~ Lltsf Ãt~ 

< X X) 

,Óto f1t.! A-to 

http:l::.t~<l::.to
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o campo médio e o tempo de correlação são bastante diferentes 

nos dois casos acima. Calcula-se o fator de atenuação nas 

duas situações, escolhendo vários v"'llores de C e a comparação 

destes cálculos com os fatores de atenuação medi~os permite de 

cidir qual é o caso que ocorre na realidade. 

V-C) 	 cálculo de G2 (00) num primeiro modelo (Abragam-Pound modi

ficado) 

V-C-l) O modelo 

Cálculos preliminares do tempo de freiamento (apêndi

ce 3) mostram que este tempo é da ordem da vida média nuclear 

T do estado de 1293 keV (T-IO.S nseg) e que para pressões maio 

res de argônio (p>400 torr) os átomos de potássio "param" an

tes do núcleo decair para o estado fundamental. 

Vamos propor um modelo que apresenta as seguintes ca-

racterI~ticas principais: 

a) A interação pertubativa é separada em duas partes; 

uma age durante o freiamento e varia rapidamente com o tempo e 

a outra agindo depois do freiamento é estática. 

b}'utiliza-se a teoria de Abragam-Pound para calcular 

o fator de atenuação correspobdente à fase de freiamento, isto 

é, supõe~se que TC«T e wíC«l durante o freiamento. 

Com estas .hipóteses o fator de atenuação integrado' em 

tempo é escrito como: 

t/íGj e- (t)dt 00 
o 2 1 t/í	 1 tf -t/í - À2tdt +

G2 (00)- 00 -t/T =- I e- G (t)dt = - I e e 
f e dt T o 2 T o 

o 


(V-3) 

+ 1 ~ i Fi e-t/Le-À2tf G i (t)dt
2T ~ 	 tf 
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o primeiro termo na soma se refere ao freiamento do 

potássio no argônio gasoso. Supõe-se que durante o freiamento 

a mesma interação média age sobre todos os núcleos de potássio 

e esta interação varia rapidamente com o tempo. O fator de a-
I 

tenuação então é calculado pela teoria de Abragam-pound (Ab 53) 

À2tsupondo G (t) = e- quando t<tf'2 

A partir de um dado instante tf supomos que os átomos 

nao mudam mais de estado atômico (pelo menos durante um interva 

10 de tempo suficientemente longo para que os núcleos ~lK de

caiam do estado 1293 keV para o estado fundamental). Supomos 

que no instante cf todos os núcleos apresentam o mesmo fator 

À2tfde atenuação G2 (tf )= e- . A partir do instante tf a inte

ração não é mais igual para todos os átomos, mas os átomos que 

permanecem no estado atômico i terão uma perturbação G i (t).2 

Assim supõe-se que a perturbação num instante t>tf seja o pro

-À tf iduto do fator comum e 2 com o fator G (t) que age a partir2 

do instante tf' Chamando de F. a fração percentual dos átomos 
1 

nos estados i, a fração dos núcleos que no instante t apresen

- .. -t/Ttam esta perturbaçao sera Fie . 

No nosso caso define-se tf como sendo o instante no 

qual os ions K+ passam a permanecer um intervalo de tempo da 

ordem da vida média nuclear T sem mudar de carga, pois a maior 

parte (F -93%) dos átomos está em estado iônico K+ e o interl 

valo de tempo 6t l que permanecem neste estado é muito maior 

que o intervalo de tempo 6t • Com esta escolha de tf os átoO

mos que no instante tf estão no estado iônico K+ sofrerão uma 

- . + - - .interaçao nula a part1r de tf (w(K )=0) e nao serao ma1S per

l( ).. - .turbadas(G t =1). Os atomos que estao neutros no 1nstante tf2 

ainda poderão mudar de carga ou de excitação em instantes pos

teriores a t f , mas como formam apenas uma fração pequena do to 
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tal é suficiente examinar os casos limites nos quais são total 

mente perturbados (G~(t) = O) ou não são nada perturbados 

(G~(t) = 1) a partir de tf. 

A teoria de Abragam-Pound, só é aplicáv~l nos casos 

quando a interação perturbativa varia ao acaso em função do 

tempo e do espaço, sendo T e « T e WT e « 1 onde Te é o tempo 

de correlação,T é a vida média nuclear e w é a frequência de 

Larmor média. 

A primeira condição foi suposta 'como satisfeita, pois 

as colisões inelásticas responsáveis pela variação da intera

çao acontecem ao acaso entre átomos livres. 

Para verificar a hipótese de que a interação varia ra 

pidamente (Te « T) até o instante t = tf' vamos considerar 

uma sucessão de colisões de troca de carga. Por simplicidade 

podemos supor que não há excitação e os' átomos e ions estão 

no estado fundamental. Esta hipótese na realidade não é res

tritiva, pois a excitação de KO, se houver, tem o efeito de 're 

duzir o tempo Te ainda mais. 

Vamos supor que no instante t = O o átomo cuja evolu

çao iremos observar es~á no estado K+. O intervalo de tempo mé 

dio que o ion em recuo permanece no estado K~ é ~tl = 1 on nva lO 
de n é igual ao número de átomos de Ar por unidade de volume, 

v é a velocidade de recuo e alO é a secção de choque de capt~ 

ra de elétron pelo K+. Se em seguida o átomo KO perder um elé 

tron em colisão com os átomos de Ar, o intervalo de tempo mé

dio que permaneceu em estado KO é dado por ~to = la onde 
nv 01 

a secção de choque de ionização do KO. Então, em médiaaOl é 

teremos colisões de troca de carga nos instantes ~tl' ~tl+~tO' 

~tl+~tO +~tl' etc. btO e btl são funções conhecidas da ener

gia , pois a dependência de aOl ' alO e v com a energia é conhe 

cida. Para construir a sequência dos ~to e ~tl é necessário 

conhecer a dependência da enéX'gia de recuo co~ o tempo, a fim 
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de converter ~t(E) em ~t(t) (Apêndice 3). 

Há várias evidências experimentais (Si 64, Ben 68) , 

inclusive medidas de alcance de ions Ar+ de 40 keV em Ar (Ev 

53), de que os alcances reais são 40-50% maiores do que os aI 

cances previstos pela teoria de Lindhard. Por isto utilizou-
I 

se um poder de freiamento ~ que é um fator 1.5 vezes menor 

do que o ~~ de Lindhard (apêndice 3), para calcular o alcance 

e o tempo de freiamento de K em Ar e converter energia de re

cuo em tempo. 

A sucessão mais provável dos intervalos ~to e ~tl as

sim calculados para a pressão de 100 torr, está representada 

na figura 18. 

De fato, para pressões maiores ou iguais a 100 torr a 

primeira dezena de intervalos são pequenos em comparação com 

T ~ 10.5 ns, aumentando em seguida rapidamente, passando a ex

ceder T. Isto acontece devido à rápida diminuição das secções 

de choque e alO quando a energia cae ab~ixo de 3 keV.a Ol 
A separação da interação em duas partes onde a primei 

ra varia rapidamente e a segunda é estática e portanto um hipó 

tese razoável para pressões maiores ou iguais a 100 torro 

Para pressões abaixo de 100 torr, a separação em duas 

fases é bastante artificial, os intervalos de tempo aumentam 

gradativamente, havendo vários intervalos da ordem de T. A per 

turbação varia lentamente com o tempo e o modelo proposto nao 

se aplica. 

Outra condição de validade da teoria Abragam-pound e 
WTe«l, onde W é a média temporal dafrequência de Larmor e Te 

é o tempo de correlação ao fim do qual a interação muda apre

ciavelmente. w e Te são supostas constantes na teoria de Abra

gam-pound. No nosso caso, eles d~pendem do tempo e Te nao e 
bem definido, pois os intervalos ~to' At , ~to e ~tsf que os 

l 
átomos permanecem nos diversos estados são diferentes entre si. 
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~t (ns) 

100n. 

6 t, 

10 n. 

6t l 

In. 6to 

0.1 n. 6t,6t, 

6to 6to 

0.01 .. 

; - , t 
Erecuo = 3 KaV 

FIGURA 18 - A variação dos intervalos de tempo Ato e At1 com o 

tempo quando a pressão do alvo ê 100 torro 
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Vamos porém, supor que WT C e = 2~lC podem ser representadosÀ2 

pela média temporal das quantidades wL(i)ôt. e 2w 2 (i)6t. onde 
, ~ L ~ 

wL(i) e 6ti são frequências de LarmQr e duração em tempo dos di 

versos estados atômicos i. Chamando de P± a fração de tempo 

que os átomos permanecem nos estados i estas médias temporais 

são dadas por: 

WTC - ~ wL(i)ôtiPi (V-4) 
~ 

= 2~TC - 2 ~ w~(i)6tiPi (V~,5)À2 
~ 

- o . +- Caso a ) Se supusermos que o atomo K e o ~on K so podem es

tar no estado fundamental, (C<l) 

- = wL(KO(4S»ôtOPo + wL(K+)6tl Pl (V-6)WTC 

como 
6to 6t l +

Po = , Pl = e wL(K ) = O (V-7) 
ôtO+ôtl ôt +6t

O l 

então 
6t 2 

oWT = w (KO(4s» (V-8)
C L ôtO+6tl 

e 
2 

ôto
2 (K (4s» (V-9)

À2 = 2wL O 6t +6t
 
O l 


- Caso b) Se supusermos que o átomo neutro pode ser excitado p~ 

ra o primeiro estado excitado (3p 6 4p), (C>l) 

- O Po' 0* Po +
WT = WL (I{ (4s» ôto"2 + WL (I{ (4p» ôtsf 2" + WL (I{ ) ôt1Pl (V-,lO)C 
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o iltO iltO 0* ilto ..
WTC = W (K (4s» - 2{ilt +ilt ) + WL(K (4p»iltsf 2(ilt +ilt )

L C O 1 O 1 

(V-lI) 

Como a interação é 10 vezes menor no estado excitado 

que no estado fundamental, e o tempo de duração iltsf também é 

muito menor que iltü ' a contribuição do estado excitado a WTC 

e a À2 é desprezível 

ilto 
2 

À2 ~ 2wt<KO(4s» 2C(ilt +ilt ) (V-12) 
O l 

o fator de relaxação À2 neste caso, é 2C vezes menor 

que no primeiro caso, isto é, a excitação do átomo neutro re

duz a perturbação. 

Calculando WTC nos dois casos (tabela 5) verifica-se 

que para pressões maiores que 100 torr a condição de validade 

wTc<l está satisfeita até t = tf ondeiltl - T). Para pressoes 

menores que 100 torr a quantidade WTC começa aproximar de 1 no 

caso em que nao há excitação do KO• 

caso a) 
C<l 

caso b) C>l 

E t iltl 
-WTC WTC{C = 10) WTC{C = 3) 

6.4 keV 

1.6 keV 

0.79keV 

0.40keV 

0.24keV 

2.5 ns 
"i: 

5.4 ns 

7.2 ns 

9 ns 

11 ns 

0.1 ns 

11 ns 

31 ns 

109 ns 

240 ns 

0.06 

0.21 

0.60 

2.1 

4.5 

0.0025 

0.01 

0.03 

0,.07 

0.16 

0.008 

0.033 

0.10 

0.23 

0.53 

TABELA 5 - Valores de WTC em função da energia de recúo calcu

lados da maneira acima indicada para os casos a) 

(C<l) e b) (C>l), quando a pressão é 100 torro 

----------------------~-----~~_._-_.._._----- _- _._
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Tendo sido assim verificado que este modelo de pertuE 

bação é aplicável para pressões maiores que 100 torr, vamos 

calcular a partir dele o fator de atenuação G2{~)' 

V-C-2) Cálculo de G2(~) 

G (~)= ! jf e-Àz(t)t e-t/Tdt + F e-Àz(tf)tf e-tf/T+ 
2 T o 1 

(V-13) 

+ 	FO e-À2(tf)tf j GFO(t) e-t/Tdt 
T tf 2 

F 
Supondo os dois casos limites G2

0 (t) = O ou 1 para os 

átomos neutros e usando FI = 0.93 e FO = 0.07, temos que 

0.93 e-Àz(tf)tfe-tf/T ~) 

1 tf -Àz(t)t e-t/Tdt +G (00) = -! e2 T o 
1.0 	x e-À2 (tf) tfe-tf/T ~L) 

(V-14)
F 


L) quando G2O = O e tL) quando G~O. = 1 


Para calcular G2 (oo) nas diversas pressões,deve-se co

nhecer o fator de relaxação À2 como função da pressão e do 

tempo e o tempo tf como função da pressão. 

O tempo t e À z variam inversamente com a pressao e p~ 

ra construir a função Àz (pressão, t) basta conhecer a depen

dência de À2 com o tempo para um valor da pressão. 

Chamando de T e ~Ti respectivamente, o tempo e a dura 

çao dos diversos estados atômicos quando a pressãC? é 100 torr 

e adotando o parâmetro N definido como N = pressão (torr), te
100 ~Ti 

mos que para as outras pressões t = T e ~t. = 
N J. N 
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Então: 

22 • âT i
À 2 (N ,t) = 2 E wL(~)ât.p. = 2 E wL (i) -- P i = lÀ 2 (N=l,T) = 

i ~ ~ N ' i N 
(V-15) 

1 = -À 2 (N=l,Nt)
N 

A dependência de tf com a pressão é verificada analo

gamente, isto é, se conhecemos a função Tf(âTl ) então: 

Tf Tf(âTl ) = 1 
t ---- N (N = I, Nâtl ) (V-16)f N N 

T f 

Os valores de À2 (N=l,T) e Tf(N=l,âT1 ) foram calculados 

e graficados verificando um relação aproximadamente exponencial 

entre À2 e T e entre âTl e Tf • 

a) No caso em que os átomos e ions. estão sempre em es

tado fundamental (C = O) 

À2 = l8.5xlO
7 

exp(0.3l9xlO
9
Nt) (V-17 ) 

N 

Nâtl1.13xlO-9 
t = ln( ,,)seg (V-18)f N 8.0xlO 

b) ~o caso em que o átomo neutro KO pode ser excitado 
âtOe permanece âto = em estado excitado (C > 1).

C 

À 2 = À 2 (C = O) = 9.23xlO7 exp(0.3l9xlO9Nt) (V-19)
NC2C 

o valor de tf sendo o mesmo que no éaso anterior. Neste caso 

estamos supondo que os ions K+ capturam o eletron para formar 

o átomo neutro KO sempre em estado fundamental (0'10 medido = 

= 0'10(4s». 
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c} Se supusermos que o estado fundamental e o estado 

excitado podem ser formados com igual ,probabilidade na neutra

lização de K+, isto é, a secção de choque de captura medida é 

. a soma destas duas secções de choque iguais: alO~edido=alO(4s}+ 

+ 0lO*(4p} onde alO(4s}~ 010*(4p), então os intervalos âtl vão 

dobrar e À2 cae pela metade. 

À2 = 4.6lxlO3 exp (0.319xlO9Nt) (V-20)
NC 

-9 NâTl= 1.13xlO en( _ll}seg (V-2l)
tf N 16xlO 

Ve-se dessa forma que todos os casos podem ser trata

dos, sem perda de generalidade, considerando À 2 como escrito 

para o caso b), (com um valor apropriado para c»). 

Assim o valor de G2 {oo} é calculado para vários valores 

de N de 0.1 até lO, sendo atribuidos à constante C os. valores 

C = 0.5 (caso a» 1 e 2. Quanto a tf é usada a expressão dada 

para o caso a) comÁtl = 5ns, 10ns, 20ns e 30ns. Calculou-se 

G2 (oo) no caso limite G~· = O, em que depois de tf a fração 

FO - 7% de neutrOS são totalmente perturbados. Os resultados 

dos cálculos estão na figura 19. 

V-C-3) Discussão dos resultados 

Observand~ os resultados (figura 19) vemos que este 

modelo prevê corretamente o andamento de G2 (oo) com a pressão p~ 

ra N ~ 2 (pressão 200 torr). 

G2 {oo) é a soma de dois termos G2 {O-tf ) e G2 {tf - oo ), 

onde 
tf -À2 t e-t/'rG (0-t ) - 1 J e dt2 f --'r o 

é o fator de atenuação correspondente ao freiamento, e 
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FIGURA 19 - Os fatores de atenuação G2(~) em função da pressão, 

calculados pelo primeiro modelo (Abragam-Pound modi 

ficado) e os fatores G2'~) experimentais da transi

ção de 1293 keV. As curvas continuas correspondem 

ao caso a) (C<l) com ~tl = 5ns, IOns,.20ns e 30ns, 

as curvas traço e ponto ao caso b) (C=l) com ~tl = 
10ns e C=2, âtl = 10ns. A curva tracejada foi cal 

culada com, (C<l) , ~tl = 10ns e FI = 0.8. 
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G2(tf-OO) = Fl(tf ) e-À2 (tf}tf-tf/T 

é 	 o fator correspondente ao período posterior ao freiamento. 

Pressões altas (N ~ 2, isto é, pressão ~ 200 torr). 

o primeiro termo G2 (0-tf ) depende de duas maneiras da 

pressao: 

a) atrav0s de À2 't devido à dependência de b.ti com a 

pressaoj 

b) através de tf' 


Quando a pressão aumenta, os b.ti diminuem,À 2 diminue 


-À 2 t e o fator e aumenta, portanto G2 (0-tf ) tende aumentar. 

Mas ao mesmo tempo o tempo de freiamento tf diminue, o tempo 

durante o qual a perturbação age diminue e consequentemente 

G2 (0-tf ) tende a diminuir. Devido à competição entre estas 

duas variáveis À2 e tf o fator de atenuação G2 (0-tf ) apresenta 

um máximo em função da pressão entre 50 e 100 torro 

Para pressões maiores G2 (0-t ) cae porque tf diminuef 

e para pressoes menores cae porque À2 aumenta. O valor .de 

G2 (0-tf ) é praticamente insensível ao valor do parâmetro C. 

A subida de G2 (oo) para pressões altas é devido exclu

sivamente ao aumento de G2 (tf - oo ) com o aumento de pressão. Quag 

to maior a pressão,mais rapidamente o átomo de potássio é freia 

do e mais tempo o núcleo passa na fase pÓs-freiamento. Também, 

À2 diminue devido ao aumento de pressão. As duas variáveis tf 

e À2 agem no mesmo sentido de aumentar G2 (tf - oo ) para pressões 

maiores. 

O valor da pressão, a part~r da qual o termo G2 (tf - oo ) 

começa tornar-se importante, depende fortemente de tf e conse

quentemente do poder de freiamento ~~ utilizado. De quanto 

G (t f - oo ) contribue para G2 (oo) a partir desta pressão, depende 

de tfl mas também depende de À2 , isto é, do produto 

2 
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.2
LltOw2 (4s) e da fração FI(tf ), fração de ions de potás

C LltO + Lltl 

sio K+ no instante tfo 

Po+tanto, o fato d8 G2 (tf -
oo ) calculado começar ser 

importante na pressão de 200 torr, onde o G2 (oo) medido começa 

aumentar indica que os tempos de freiamento tf e o poder de 

freiamento dE u~ilizados (apêndice 3) estão corretos. 
dX 

Para C ~ 0.5, o fator G2 (oo) calculado para os quatro 

valores prováveis de tf (por exemplo: Llt l = 5ns, 10ns, 20ns e 

30ns implica em tf = 2.7ns, 3.lns, 3.5ns e 3.7ns para 200 torr). 

ajusta bastante bem com as medidas experimentais para pressoes 

maiores ou iguais a 200 torro Isto indica, que nao apenas o 

tf' mas o À2 (t f ) e FI{tf) utilizados,também estão corretos. A 

inclinação da curva calculada é ~igeiramente maior do que a da 

curva medida na região p > 200 torr, isto é, para pressões al

tas o G2 {oo) calculado tende mais rapidamente a 1 do que as me

didas indicam. Essa tendência poderia no entanto, ser compen 

sada supondo que o valor de FI{tf) seja menor que 93% (ver pá

gina~23), isto é, da ordem de 80-85%. Na figura está indicado 

o valor de G2 (oo) para C = 0.5 e Lltl =10ns supondo FI = 80% 

e os restantes 20% totalmente perturbados e o acordo com os da 

dos experimentais é excelente. 

Para C = 1 ou C = 2 o valor de G2 (oo) calculado é alto 

demais em todas as pressões. Quando o átomo neutro K O pode 

ser excitado (C ~ 1) o núcleo é menos perturbado, pois o campo 

hiperfino e o tempo de correlação são menore~ no estado excita 

do. 

o valor de G2 (oo) neste modelo não é sensível a LltO' a 
.2 . 

PO' a w ou a C separadamente, mas apenas ao seu produto À2 • 

o único parâmetro livre em À2 é a constante C. O fator wL 
.2 

es

tá determinado com boa precisão (tabela 4). Há duas séries de 
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medidas das secçoes de choque 001 e 010 que diferem por fator 

2 no valor das secções de choque, mas a razão entre elas 0 /01

010 é a mesma nas duas séries de medidas (capítulo VI). Por is 
6t _

O so, os valores de Po = e da fraçao FI
6t + 6t 010 +001 

I 

O 1 
sao razoavelmente seguros, podendo apresentar incerteza da or

dem de 10% no máximo. Já os intervalos 6tO apresentam a mesma 

incerteza (100%) que a secção de choque 001 • No cálculo de À 2 

(equação V-19) usamos as medidas de 001 e 010 feitas pelo grupo 

russo (Ki 65, Og 66) por se estenderem até energias mais baixas 

(1-3 keV). Se usarmos a outra série de medidas (Lo 70) os 6tO 

e 6tl aumentam ~or um fator 2. Neste caso haveria hom ajuste 

de G2 (oo) para C = 1, pois dobrando 6tO e dobrando C o valor de 

À2 se mantém inalterado. Como o ajuste é feito para vários va

lores de tf (6tl = 5ns, 10ns, 20ns, 30ns) a possibilidade de 

6t l dobrar está incluida nos ajustes. Isto é, o ajuste não é 

muito sensível ao valor de 001 e 010' mas apenas à razão entre 

elas devido à existência do parâmetro livre C. 

Supondo que este modelo esteja correto, o ajuste de 

G2 (oo} medido confirma a hipótese de C constante e levando em 

conta a incerteza em 6tO' permite concluir 9ue o valor de C es 

tá entre 0.5 e 1. Isto é, a secção de choque de excitação do 

primeiro estado excitado do átomo neutro de potássio KO em colí 

são com átomos de Ar nas energias de O até 27 keV é menor ou i

gual à secção de choque de ionização do KO, não podendo ser 

maior. 

Para verificar a sensibilidade do ajuste de G2 (oo) por 

este modelo, modificamos o poder de- freiamento g~ por um fator 

2, mantendo os e 010 inalterados. Não se conseguiu acordo001 

com os dados experimentais para nenhum valor de C, pois G2 (tf - oo ) 

começava a ser importante apenas nas pressões de 800-1000 torro 
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Nenhuma modificação razoável em ato e atl conseguia compensar 

este efeito, mostrando que o ajuste é especialmente sensível 

a ~~, não sendo possível compensar facilmente esta dependên

cia com variações de À2. 

Pressões baixas (N < 2 isto é, pressão < 200 torr) 

Quando a pressão diminue, À2 e tf aumentam e G2 (tf - 00 ) 

diminue monotônicamente. O fator G2 (0-tf ) apresenta máximo 

entre 50 e 100 torr e para pressões abaixo de 50 torr diminue 

monotônicamente com a diminuição da pressao. 

G2 (0-t ) -+ Of 

G (00)-+0 (V-2i)No limite N -+ O À 2, tf -+ 00 2 

G2 (t f - 00 ) -+ O 

No entanto,pelos dados experimentais vemos que G2 (00) 

aumenta para as pressões menores (pressão < 100 torr). Já vi

mos que a teoria de Abragam-pound não é correta nas pressoes 

baixas (N < 1.0) onde a oondição w'tc«l deixa de ser satisfei

ta. Observando a sucessão de intervalos 6tl e 6tO (figura 18) 

vemos que a separaçao em duas fases, uma com a perturbação ra 

pidamente variável com o tempo e outra estática a partir de tf6 

é bastante artificial nessas pressões mais baixas. Os interva 

los 6t aumentam gradativamente e o modelo que usamos para ex

pressar G2 (00) não funciona bem. ~ fácil escrever uma nova ex

pressa0 para G2 (t) no limite N -+ O onde os intervalos 6ti -+
00 e 

portanto cada átomo sofrerá uma interação estática, caracterís 

tica de seu estado atômico i no instante t = O da captura: 

i
1im G2 (t) = í: F. (t=O) G2 (t) (V-23)

iN-+O 1. 

onde 

(2F+l) (2F'+l) {I Fj } 2 -illlpF,t (V-24)G~(t) = 1::
FF' 2j+l F'Ik e 
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é o fator de atenuação para interação hiperfina magnética está 

tica (Fra 64). F = I + j onde I e j são spins do núcleo e da ca 
_ . EF-EF , _ 

mada eletronlca e wFF ' = ~ onde EF e EF , sao autovalores 

da Hamiltoniana da interação hiperfina. 

Chamamos de A(N,t) a fração dos átomos que não sofre

ram nenhuma colisão de troca de carga e de B(N,t) a fração dos 

que sofreram troca de carga até o instante t. Então: A(N,t) + 

+ B(N,t) = 1. 
'.: 

Obviamente, nas pressões utilizadas A(N,t) = O e B(N, 

t) = 1 para t ~ tf. 

Então: 

G (oo) = 1 ~f{A(N,t)F. (t=O) G1' (t)+B(N,t)e-À2t}e-t/Tdt +
2 2T o 1 

(V-25) 

+ Fl(t ) e- À2 (tf ) e-tf/ T 
f 

Enquanto A(N,t) - O, diminuindo a pressão, o fator 

G2 (oo) calculado diminue. Para pressões menores, onde A(N,t) 

começa ganhar importância, diminuindo a pressão,o fator G2 (oo) 

calculado vai subir, tendendo a um valor finito'no limite N+O. 

A contribuição da fração A(N,t) no primeiro termo de

ve ser desprezível nas pressões utilizadas na experiência,pois 

mesmo na pressao de 10 torr (N = 0.1) os átomos sofrem coli

sões de troca de carga com intervalos de ordem de 1 ns, isto 

é, durante a vida média nuclear sofrem várias trocas de carga. 

Para pressões muito menores (N ~0.02) os intervalos ~to e ~tl 

são da ordem de T e a fração A(N,~) começa ganhar importância. 

Então, de acordo com este modelo, o fator G2 (oo) cal

culado deve começar subir nas pressões N ~ 0.02,.onde a fração 

A(N,t) começa ser importante. No entanto, o G (oo) medido com~
2 

ça subir para pressões muito maiores (N ~ 0.5), onde a fração 
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A{N,t) ainda é desprezível. 

Isto é, o aumento de G2 (oo) nas pressões N : 0.5 nao 

é explicado por este modelo, nem quando incluimos a modifica

ção estática no limite N ~ O. Isto é, a aproxim~ção da pertur 

bação por uma soma de perturbação rapidamente variável e está 

tica não está correta nas pressões baixas onde a perturbação 

ainda não deve ser considerada estática, embora também não va 

rie rapidamente com o tempo. 

Para calcular G2 {oo) nestas pressões deve se usar um 

modelo que não supõe LC « L e isto será feito na próxima se

ção deste capítulo (V-D). 

Em resumo, este modelo funciona bem na região de pre~ 

soes maiores de 200 torr, onde a separação da interação é uma 

hipótese razoável e onde as condições de validade de teoria de 

Abragam-pound estão satisfeitas, e não funciona nem qualitati 

vamente nas pressões entre 20 e 100 torro 

V-D) 	 cálculo de G2 (oo) num modelo esquemático que não supõe 

!c « L (Scherer modificado) 

V-D-l) Modelo esquemático 

O modelo que apresentaremos a seguir nao usa a aproxi 

maçao LC « LI isto é , não supõe que a interação varia muito 

rapidamente durante a vida média nuclear, aplica-se para qual

quer valor de LC. 

A formulação matemática deste modelo se baseia em um 

trabalho de Scherer (Sche 70), embora haja uma diferença grag 

de nas hipóteses utilizadas aqui-

No modelo de Scherer temos um gás em equilíbrio térm!, 

co. Portanto, o intervalo médio entre colisões inelásticas, 

identificado com o tempo de correlação LC' é constante no tem
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po. As colisões inelásticas são apenas de spin-flip, o módulo 

do spin eletrônico j é constante com o tempo e é o mesmo para 

todos os átomos. 

Em contraposição no presente caso devemos considerar 

o processo' de freiamento. A situação não é estacionária e TC 
é uma função do tempo. Devido às colisões de troca de carga, 

o módulo de j va~ia com o tempo. Vamos apresentar em mais d~ 

talhe todas as hipóteses feitas para caracterizar o nosso mo

delo: 

1) Nosso modelo se aplica a átomos (de potássio) se 

freiando em um gás monoatômico (argônio). Todos os átomos de 

K tem inicialmente o núcleo no mesmo estado (1293 keV), sendo 

o instante inicial t = O o instante da formação deste estado 

nuclear. Seja IIjmn> = IIm>ljn> o vetor de estado do átomo K 

na representação não acoplada e IFM> na representação acopla

da, sendo I e j os spins do núcleo e da camada eletrônica res 

pectivamente e m, n as projeções destes spins na direção do 

eixo de quantização (direção do feixe incidente) e F = I + j 

sendo M a sua projeção no eixo de quantização. 

2) O estado IIjmn> é perturbado devido à interação hi 
+ +

perfina entre I e j. A Hamiltoniana que descreve a interação 

hiperfina é H e seus autoestados são IFM>. 

3) A única interação entre os átomos (K e Ar) se dá 

através de colisões, e elas são classificadas de acordo com 

seu efeito sobre o átomo que está se freiando (K). Colisões 

inelásticas são aquelas nas quais ocorre troca de carga ou de 
+ 

excitação e o valor de j e a interação hiperfina sofrem varia 

çao. Supomos que os 2j+l valores da projeção n são igualmen

te prováveis depois das colisões inelásticas. 

Colisões elásticas, que não tem efeito sobre os spins 

• 7 - eletronicos J e consequentemente sobre a interaçao sao mais 
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numerosas que as inelásticas nesta região de energia de recuo. 

4) O tempo de colisão é muito curto comparado com ou

tros tempos como por exemplo o intervalo de tempo entre as co

lisões. 

5) O conjunto de todos os átomos pode ser caracteriza 

do no instante t o por uma distribuição de probabilidades 
P (O)P.(O)

m J de se encontrar no subestado nuclear m e no estado
2j+l 

eletrônico Ijn>, isto é, a matriz densidade é diagonal em m, j 

e n no instante t = O. 

6} O fator de atenuação é calculado para um subconju~ 

to dos átomos, no qual todos apresentam o mesmo j inicial 

(Pj(O) = I} e todos tem a mesma evolução cQm o tempo, isto é I 

devido às mesmas colisões inelásticas ocorridas nos mesmos ins 

tantes t l t 2 ..• apresentam a mesma sequência de spins j, jl' j2 

etc. 

7} Supomos que o conjunto de todos. os átomos de K se 

comporta aproximadamente como o subconjun~o acima considerado 

e o fator G2 (oo) calculado para este subconjunto representa pe

lo menos esquematicamente o fator de atenuação real do conju~ 

to de todos os ,átomos de potássio. 

O fator de atenuação é calculado nestas condições uti 

lizando o formalismo de matriz densidade (Sche 70). Em primei 

ro lugar vamos mostrar que a matriz densidade permanece diago

nal em m para o subconjunto considerado durante a vida média 

do estado nucle~r I. O operador densidade que descreve este 

subconjunto no instante t = O é: 

. Pm(O) . 
p(O) = E IIJmn> <IJmn t (V-26)

2j+l Imn 

Este mesmo operador na representação acoplada é: 
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p (O) 
p (O) = L: L: (I j mn IFM) IFM> m < F ' M I (I j mn IF ' M) (V-27)mn FF'.M 2j+l 

Para calcular o operador densidade no instante t, supondo que 

até t não houve nenhuma colisão inelástica (e pottanto j nao 

mudou) devemos aplicar o operador de evolução temporal A(t) = 
iHt 

= e-~ 

P (O)+p(t) = A(t)p(O}A (t) = L: (IjmnIFM) (IjmnIF'M) m 
mn 2j+l

FF'M 

X e-iWFF'tIFM>.<F'M (V-28) 

onde wFF ' = (EF - EF')~ e EF,EF' são autovalores de Hamilto 

niana H. 

Vamos verificar se a matriz densidade no instante t é 

diagonal na representação lIjmn> 

P(t)Ijm n ,Ijm n = <Ijmlnllp(t) IIjm2n2~ = 
l l 2 2 (V-29) 

P (O) . . 
= L: (IjmnIFM) (IjmnIF'M) (IjmlnlIFM) (Ijm2n2IF'M) m .e-~WFF't 

mn 
FF'M 

Como estamos interessados apenas nas variáveis m e j 

podemos tomar o traço sobre os n: 

P(t) Ijm
l 

,Ijm
2 

= ~) f (-1:.).1'.1",\,,1 ,1jrn1.n' tM1m2 (V-3D) 

e a matriz é diagonal em m • 
•1. 

Chamando 
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~ (IjmnIFM) (IjmnIF'M) (Ijmln ' IFM) (Ijmln ' IFIM) .1 = c(mmlj)
nn'M 2)+1 

(V-3l) 

L: C ( ') - i wFF I t (V-32)
P(t>Ijml,Ijm = ~ Pm(O) FF I mml ) e -= P 

m1,
(t)

l 

é a probabilidade do núcleo estar no subestado ml no instante t. 

A quantidade F~' c(mmlj)e-iWFF,t = Pmml(t) é a prob~ 

bilidade condicional do núcleo estar no estado ml no instante 

t, se ele estava no estado m no instante t=O 

P (t) = E P (O) P (t)
ml m m mml (V-33 ) 

Supondo que no instante t=tl ocorre a primeira coli 

sao inelástica no qual o spin eletrônico de todps os átomos do 

subconjunto considerado muda de j para jl'.o operador densida

de no instante t = tI é: 

Pml(tl )p(t ) = E <Ijlmlnll (V-34 )
l IIj l m1n l > 2jl+ 1mInI 

o núcleo não é afetado no instante da colisão, apresentando a 
Pm (t ) 


distribuição de probabilidade lIde estar no estado 

2jl + 1 

!Ijllnlnl >· 

Usando o mesmo raciocínio anterior, é fácil mostrar 

que a matriz densidade continua diagonal em m e a probabilida

de do núcleo estar no subestado m2 no instante t, se no instan 

te tI o átomo sofreu uma colisão inelástica (passando de j pa

ra jl) é 

.• I 

P (t) = l: P (tI) l:,c(mIm2jl)e-~WFIF1(t-tl) = 
m _(V-35)m2 I 

ml FIFI 
= ~ Pm (tl)Pm m (t,tl )1 1 1 2 
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P (t) = 1: P (O) P (tl)P (t,tl ) (V-36)mm mm2 mml ml m2l 

Então a probabilidade do núcleo estar no subestado m' 

depois de haver s colisões inelásticas nos instantes t l t 2 ... t s 

é dado por: 

p(s) (t) = 1: Pm(O)P (tl)···.P m,(t,t )mm m sm' mml •.• m 1 ss 

(V-37) 

Vamos estabelecer a relação destas probabilidades com 

o fator de atenuação definido na equação II~34Namos supor que 

estamos no intervalo entre t=O e t=tl , isto é, nenhuma colisão 

ocorreu até o instante considerado. A probabilidáde do subes 

tado nuclear passar de m para m no tempo t é:l 

P (t) = I<Imll A (t) IIm> I 2 = Fi. c(mmlj)e~iWFF't (V-38)mml 

o fator de atenuação é calculado a partir desta proba 

bilidade como: 

GO (jt) = 1: (_)2I+m+ml(IIm-m!kO) (IIml-mllkO)P (t) = 
k mmlmml 


GO 
 (jt) = E (2F+l) (2F'+l) {I, F jre -iWFF't (V-39 ) 
k FF' 2j+l F I k 

que é o fator de atenuação de uma interação hiperfina estática 

(Fra 64) . 

o fator de atenuação do subconjunto caracterizado na 

hipótese 6, no instante t, depois de haver s colisões inelásti 

cas nos instantes t l t 2 .•• t é escrito em função de P ' (t) es mm 

é fácil ver que: 
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Gk(t) = G~(j,tl)G~(jl,t2-tl) ••.• G~(js,t-tS) (V-40) 

Neste modelo esquemático a perturbação é descrita como 

uma sucessão de perturbações estáticas não correlacionadas, se~ 

do o fator Gk(t) o produto dos fatores de atenuação estáticos 

G~ (j ,ilt) • 

V-D-2) Justificação e generalização do modelo esquemático 

A generalização deste modelo é simples se for feita 

mais uma hipótese sobre a matriz densidade. ~ fácil ver que se 

consideraremos todos os átomos a matriz densidade continua dia

gonal em m mas n&o em j. Isto significa que não pode~os descr~ 

ver o estado do conjunto de todoso os átomos por uma distribui

çao de probabilidades independentes, os termos fora da diagonal 

representando correlações entre os átomos. A "eliminação" des

sas correlações implica em geral em que a evolução dos elemen

tos diagonais da matriz densidade não depende apenas do seu va

lor atual, mas também dos seus valores passados (Zwa ). No en 

tanto, se houverem muitas colisões elásticas entre cada coli

sao inelástica, talvez podemos supor que estas colisões elásti

cas vão lIapagar da memória" dos átomos de potássio lia lemb:tança" 

das condições da colisão inelástica anterior, isto é, destroem 

a correlação entre as colisões inelásticas. 

Em outras palavras, supomos que numerosas colisões e

lásticas ocorrendo estatisticamente permitem ignorar os termos 

fora da diagonal da matriz densidade. Se isto for verdade, a 

evolução em j da' matriz densidade pode novamente ser caracteri

zado pelas probabilidades P .. (tl)P. . (t2), etc. do spin ele
) Jl )1 J2 

trônico mudar de j para jl no instante tI' de jl para j2 no t 2 , 

etc. 

No modelo esquemátiCO supomos que para uma certa sequê~ 

cia mais provável de j estas prqbabilidades eram iguais a 
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1 e para as outras, elas eram nulas. Esta aproximação ê razoá 

vel, pois como veremos no próximo capítulo, (capítulo VI), a 

secção de choque para certos processos ê muito maior do que pa 

ra outros, portanto certos processos predominam ,sobre os ou

tros. Existe uma sequência de estados mais prováveis e o aban 

dono de outros processos menos prováveis com a extensão desta 

sequência para todos os átomos de potássio é uma aproximação 

que acreditamos aceitável. 

Uma generalização útil do modelo deve permitir também 

que os instantes das colisões inelásticas variem de átomo para 

átomo, de acordo com uma distribuição de probabilidaces. Blume 

(Blu7l), sugere que para um conjunto estacionário a probabili

dade de s colisões ocorrerem no intervalo O a t nos instantes 

t l t 2 ..• t não deve depender dos instantes t l t 2 ... t e deve ters s 

a forma: 

W(tl t 2 ···t ,t) = s! (V-4l)s t S 

Quando os átomos estão se freiando«em um gás, este sis

tema não é estacionário e esta probabilidade deve ser substitui 

da por outra que depende dos instantes t l t 2 ... t das colisões.s 

W(tl···ts,t) = rO(tl ) rl(t2)···rs_l(tS) (V-42) 

Scherer (Sche 70) propõe uma distribuição de probabi

lidade do tipo 

e-(t-ti)/T~i) 
r. (t.) = (V-43)

) ~ (e- (t-tj) /TC(1) - 1) ti}
C 

para a colisão que ocorre no instante t., entre t. e t onde 
~ ) 

T~i) é o valor mais provável do intervalo entre as colisões ine 

lásticas no tempo ti~ 
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Scherer, calcula o fator de atenuação Gk(t) para as dis 

tribuições de probabilidade das equações V-4l,42,43 e usando uma 

função ô' verifica que Gk não é sensível ao tipo de distribuição, 

obtendo praticamente os mesmos resultados (Sche 72). 

Em nosso cálculo, variamos ao acaso os instantes das co

lisões em torno dos instantes médios, calculados a partir das 

secções de choque de troca de carga e o andamento médio de G'2 (00) 

com a pressão não foi afetado por esta variação. 

Por isso, acreditamos que a aproximação de usar função ô 

como distribuição de probabilidade quase não afeta os resultados 

e o comportamento médio de G2 (00) com a pressão não é modificado 

por esta aproximação. 

o nÚffierosde colisões inelásticas também pode variar 

no intervalo O - t,e Scherer supõe uma distribuição de Poisson 

cp, (t) o Então a probabilidade dos núcleos do conjunto estarem 

no subestado m' no instante t é: 

t t t 
P 

m
, (t) = 00 (f) (t) 

L Y ss=O 
L .. ,

.). j . o o)s)) 1 2 
Jdt io 

J t dt2···/tdtsrO(tl) ... 
1 s-l 

mml m2 • •• ms 

••• r l(t ) P (O) P (tl) .•.P .(tt )P.(O).s- s m mml msm s J 

.P .. (tI)' •• P. ~). (t ) (V-44) 
)~)l )s-l s s 

e portanto o fator de atenuação no instante t é: 
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00 t t t 
Gk(t) = r <S=>s(t) .,r. . '. f dt l ft dt2 ···ft dts rO(t l ).··

s=O JJ l J 2 •.. J J o 1 s-ls 

r _l(t )P. (O) ...P, + . (t ) .G~(j,tl)G~(jllt2-tl) .••ss s J Js-lJ s 

G~(js,t-ts) (V-45) 

Isto é, passa-se do modelo esquemático para o modelo mais geral 

permitindo outras sequências de j e outros instantes para as co 

lisões inelásticas, fazendo depois a média sobre estas variáveis. 
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V-D-3) Cálculo de G2 (oo) P71? mo?e10 esquemâ~ico 

G2 (t) = G~(j,tI) G~(j1,t2-tI)G~(j2,t3-t2) ••• G~(j~,t-ts) (V-40) 

Vamos calcular os fatores de atenuaçao- G2
O ( • J,~t ) para-

os vários estados atômicos mais prováveis do potássio. 

1) Ion de potássio K+ em estado fundamental. 

j = O F = F' = I = 7/2 WFF • = O 

Substituindo estes valores 	na equação ••• 

{'/2 7/2 
O 	 (2.7L2 + 1) (2.7L2 + 1)

G2(O,~t) = 	 = (V-46):}'7/2 7/21 

64( ,(_1)9)2= 1= 
64 

Pois: 

j (V-47)jI jI O 	 j +'
(-1) 1 J2+ 3{ I} = , 	 ó, .'J (Sha63)j2 j; j3 (2j +l) (2j +l)' J1 1 ôj2j~

1 2 

Este resultado era de se esperar, pois a interação hi

perfina é nula neste estado. 

2) Atomo neutro de potássio KO em estado fundamental 

(4S1/ 2 ) 

j = 1/2 I = 7/2 F = 	4,3 
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idE (O)
Como EF = [F{F+l)~I{I+l)~j{j+lil (V-48)

2Ij 

EF - EF' L
WFF ,- = w ~ (F+l) - FI (FI+lJ (V-49)2,'fi J 

Portanto, = = O W = - w = 8w = 2.804xlOlOseg-lw44 w33 43 34 L 

- . O ...
A parte real do fator de atenuaçao G2 (ót) e: 

I F ,}2.
l: (2F+l) (2F'+I) 

{ FI I : cos WFF,ót = 0.90625+0.09375 • 
FF' 2j+1 

(V-50) 
X cos(2.804xlOlOót) 

o valor do fator de atenuação Gg(ót) oscila entre 1.0 e 0.8125 

dependendo da duração do intervalo -ót, isto é, em média 90% do 

alinhamento inicial é conservado. Numa imagem semi clássica é 

-7,.. d-7fácil ver a causa disto: I e J precess10nam em torno e F que 

se conserva durante a perturbação. Como I = 7/2»j = 1/2 o.,co

ne de precessão é pequeno e a direção de I muda pouco, conser

vando 90% do alinhamento inicial. 

F 


3) !tomo neutro de potássi~ em seus primeiros estados 

excitados (4Pl / 2 e 4P 3/ 2). 

j = 1/2 I = 7/2 F = 4,34Pl / 2 
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A expressão é igual a do caso anterior (451/ 2) a menos de fre

quência wL: 

W = -w
43 34 

G~ (ôt) = 0.90625 + 

4P 3/ 2 j = 3/2 

= 8xw = 3.503xl09seg-l 
L 

0.09375 cos(3.503xl098t) 

I = 7/2 F = 5,4,3,2 

(V-51) 

(V- 52) 

wL=0.2778xlO9seg-1 

G~(ôt)= 0.6028 + 0.1236 cos(0.926xl098t)+0.0076 cos(1.667xl098t) + 

+ 0.1444 cos(0.748xl098t)+0.0096 cos(1.296xl098t) + 

+ 0.1110 cos(0.555xl098t) (V-53) 

Para calcular G2 (t) deve se estabelecer uma sequência 

dos j e dos 8t. Como já vimos antes, há duas situações bem 

distintas: 

~ o. + - d fa ) os atomos K e 10ns K estao sempre em esta o un

damental e nao há spin-flip. (C<l). 

b) os átomos neutros K O podem ser excitados para os 

estados 4Pl / 2 e 4P 3/ 2 • 

Os cálculos efetuados para o modelo anterior asseguram 

que a secção de choque de excitação do KO é igualou menor que 

a secção de choque de ionização, isto é, C~l. Por isto efetua 

mos os cálculos somente para o caso,a) prevendo no entanto, as 

modificações que seriam introduzidas nos resultados devido à 

excitação de KO (Ver discussão de resultados). 

Caso a) Vamos desprezar os primeiros instantes, nos 

quais os átomos podem estar também em estado de carga +4, +3 e 
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+2 por corresponder a um intervalo de tempo muito curto (ver 

capítulo VI), e vamos supor que todos os átomos de potássio 

estão em estado iônico K+ no instante t=O e posteriormente os 

KOestados neutros e iônicos K+ vao se alternar. Supomos que 

todos os átomos sofrem as mesmas colisões de troca de carga 

nos mesmos instantes, recapturando e perdendo o eletron 4s a! 

ternadamente. A sequê~cia dos valores dos spins eletrônicos 

j, devido às colisões de troca de carga será: o, 1/2, O, 1/2, 

o I ••• , 

Aplicando então a equação V-40 para calcular o fator 

de atenuação dos ~tomos de potássio em freiamento: 

o (I) O (I) O. 
G2(t}=G2(0,~tl }G2(1/2,~tO } ... G2(J,t-E~t} (V-54) 

o .
G2(0,~tl} = 1 

Gg(1/2,~tO} = 0.90625+0.09375 COS(2.804XlOlO~tO} 

No valor de ~to temos uma incerteza da ordem de 100% 

(devido a duas séries de medidas que diferem por um fator 2) , 

quando esta incerteza é da ordem do período da função coseno, 

então podemos substituir a função coseno pelo seu valor médio, 

que é nulo. 

Como o período é T=0.224ns, isto ocorre, quando ~to~ 

~ 0.224ns 

o . 10 
~tO<0.224ns~ G2(1/2,~tO}= 0.90625+0.09375 cos(2.804xlO ~t} (V-55) 

> O / (V-56 )~to-O.224ns~ G (1 2,6t } = 0.906252 O
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o fator de atenuação inte9rado em tempo G2 (oo) é: 

00 ~t(l)

1
G2 (00) = f G (t)e-t/Tdt = 1 f I e-t/Tdt + 

2 	 TT 	 o o 

(1) (1) 

~t1 +~to /


+ ! f GO(t_~t(l»e-t Tdt + 

T ~t(l) 2 1 


1 


(1) (I) (2) 
~t1 +~to +~t1 O (1) -t/T

+ 	 1 
f (1) (1) G2(~tO)e dt + 


T 6t1 +6tO 


1 fit{1)+fit~1)+6t{2)+fit~2) Gg(fit~l»Gg(t-(fitil) + 
+ 

T 	 f~t(1)+~t(I)+~t1(2) 
1 O 

+ 6tci1) +~ti2}»e-t/Tdt + ... 	 (V-57) 

t1+~to -t/T = 	 CFF , 
e-t1/ Tf GOCt-tl)e dt 	 Et 2I 	 FF' 1+W~F,T2 

(V-58)
~to 	 6to 

X(l-e cos w ,6tO + e WFF,~tO sen w ~tO) 
T 

FF 
T 	

FF ' 

= (2F+1) (2F'+l) I Fonde CFF , 2j+1 { F' I ~}' 
224 

como W43T2 = W34 T2 =8.7x10 , apenas os termos com F = F' = 4 

e F = F' = 3 serão apreciáveis na soma sobre F,F' e a integral 

se 	reduz a: 



tl+~tO 
f Gg(t-tl)e-t/Tdt = e-tl/Tx 0.90625 (l_e-~tO/T) (V-59) 
tI 

Daí é fácil verificar que: 

~t(i)+~t(i)1 . O 
TG2 (oo) = ~ ~ (Gg(~tJi»e- ) . (V-60)n=O i=O 

~t (n+l) ~t(n+l)+~t(n+l) 
1 

T 
10]

X[1 - 0.09375 e - 0.90625 e T 

~t(O)+~t(O) 
_ 1 O 

onde GO(~t(O»e T = 12 O 

~ fácil ver que o fator de atenuação G2 (t), e conse

quentemente G2 (oo), são bastante sensíveis a duas quantidades: 

1) O valor de Gg(~to) depende fortemente de ~tO. Es 

te intervalo é determinado pela secção de choque ~Ol e portan 

to G2 (t) depende sensivelmente do valor de a • Em contrapoOl 

sição, o intervalo ~tl só contribue para o decaimento expone~ 

cial, por isto G2 (t) quase não depende de alO. 

2) G2 (t) é sensível ao número de colisões de troca 

de carga no intervalo t, pois G2 (t) =1TGg(~to)' e o número de 

vezes que Gg(~to) aparece no produto é dado pelo número de co 

lisões de troca de carga. Este número é determinado pelas sec 

dE .ções de choque a e alO e pelo poder de freiamento dX pOl.S' Ol 

. f dE 
quan t o mal.or or dX' tanto mais rapidamente é perdida a energia 

de recuo inicial de 27 keV e tanto menos colisões de troca de 
I 

carga terá,pois o intervalo de tempo entre as colisões de tro

.- d dE ca de carga nao d~pende e dX ' mas apenas de e alO. PoraOl 

tanto, G (t) depende sensivelmente do poder de freiamento dE.2 dX 
Para o cálculo de G2 (oo), utilizou-se a mesma sequên

cia de ~to e ~tl apresentada no modelo anterior (figura 18) , 



construida a partir das medidas e 010 do grupo russo (Ki 65,001 

Og 66) e usando poder de freiamento ~~ 1.5 vezes menor que o 

calculado por Lindhard (ver apêndice 3). 

Os intervalos de tempo ~to e ~tl variam/inversamente 

com apressa0. 

Calculou-se G2 (oo) com estes dados para pressões de 1 

até 10000 torr, sendo que as medidas experimentais vão de 19 até 

1000 torro 

Os resultados do cálculo estão na figura 20. 

t G2 (00) 

1.0:

O.8r- \ I \ i ! \ 

f\ 
 ~ /J

O.7~ V \ f ~1 i I \ 
I \\ r 

\ 
V ......,V\ \..1 \o.6~ \ 

\ 

O.5~ \ \ 


\ 
\ 

\ 
\ /~O.4~ 
\ //! . 


O.3~ 

\ 

---~ 
/ f 


O.2~ 


O.I~ 1 t 
I I I IIII I I I I 11 
I torr IOtorr 100 torr 1000 torr 

PRESSÃO 

FIGURA 20 - O fator de atenuação G2 (oo) calculado pelo modelo es 

quemático (Scherer modificado) em função da pressão. A curva 

contínua foi calculada utilizando intervalos de tempo construi

dos a partir de 001 e 010 do grupo russo (Ki 6~, Og 66) e a cur 

va tracejada com intervalos multiplicados por 2, que aproximada 

mente correspondem a 0 e 010 de Layton e outros (Lo 70).01 



V-D-4) Discussão dos res~l~ados 

Observando os resultados na figura 20 verifica-se que 

o acordo entre os dados experimentais e o G2(~) calculado é a

penas qualitativo. O fator G2(~) calculado apre~enta um míni

mo na posição correta, isto é, entre a pressão de 50 e 100 torr 

e aumenta de valor para as pressões menores de 50 torr, mostran 

do com isso um andamento geral com a pressão semelhante ao an

damento do G2 (oo) medido experimentalmente, mas seu valor em to 

das as pressões é 50-100% maior do que o valor medido. 

Apresenta oscil~ções em pressões altas e baixas, que 

pensamos ser devido à suposição de um comportamento igual para 

todos os átomos. Esta coerência amplifica pequenos efeitos cu 

jo valor médio incoerente seria nulo. 

Este modelo esquemático não permite variar os instan

tes das colisões de troca de carga de átomo. Podemos no entan 

to variar os valores dos intervalos ~to e ~tl em torno dos va

lores médios calculados a partir das secçqes de choque, 

e calcular G2 (oo) para estes novos valores de ~t. 

Introduzindo ao acaso variações de até 50% em ~to os 

resultados não mudaram muito.· Muda a posição e o andamento 

das oscilações espúrias, mas o andamento médio de G2(~) se con 

serva. O mínimo em torno de 100 torr é mantido e o valor de 

G2 (oo) calculado continua alto em todas as pressoes. 

Inclusão da excitação de KO 

Quando o átomo KO está em estado excitado (4P l / 2 ou 

4P 3/ 2 ) o fator de atenuação G~(~t) - 1 para a primeira dezena 

de intervalos ~t, pois a frequência'sendo menor o argumento da 

função coseno é quase nulo. Isto é, quando o átomo está exci 

tado,o núcleo não é perturbado praticamente. 

Se C»l o intervalo ~to diminue muito em relação aos 
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intervalos do caso a), pois o átomo é logo excitado e passa pou 

co tempo em estado fundamental. Neste caso não se consegue 

acordo nem qualitativo, G2 (oo) aumentaria muito em todas as pre~ 

soes, não havendo nem mínimo em 100 torro 

Se C-los intervalos ~to não mudam (só os intervalos 

~tl aumentam, pois o estado excitado é tratado como K+)e os fa

tores G2 (oo) calculados não mudam quase. 

Portanto o ajuste por este modelo confirma a conclusão 

tirada dos cálculos anteriores de que a secção de choque de ex

. - O . - O ~ . - cltaçao do K em collsao com Ar e menor ou 19ual a secçao de 

qhoque de ionização (C ~ 1). 

Tentativa de melhorar o ajuste 

A posição do mínimo na pressão de 100 torr é determina 

da pela primeira dezena de intervalos ~tO. Foi verificado que 

uma variação de fator 2 nestes intervalos quase não afeta a po

sição do mínimo, mas uma variação de fator 10 desloca o mínimo 

para as pressoes de 10 torr ou 1000 torro Então, as secções de 

choque 010 e o poder de freiamento dE utilizados estão001 , dx 
corretos na região de energia de 27 a 8 keV (que correponde a 
primeira dezena de intervalos ~tO)' e o modelo reage correta

mente a seus valores. 

Verificamos também pelos cálculos que o comportamento 

de G2 (oo) na região de pressões maiores de 200 torr é determina

do pelos intervalos posteriores, correspondentes a energias me

nores de 8 keV. Mudança nos primeiros intervalos não produz e

feitos nestas pressões, como também mudanças nos últimos inter

valos não produzem efeito na região de baixas pressoes. 

Para diminuir em todas as pressões o valor de G2 (oo} ca! 

culado seria necessário aumentar o número de colisões de troca 

de carga. Isto equivale a mudar :~ ou as secções de choque 0 01 , 

010. A incerteza experimental nas secções de choque nos auto



riza uma mudança sistemática no máximo de 100%, que já verifi 

camos que não produz o efeito necessário. 

~ impossível reproduzir por meio deste cálculo o valor 

medido de G2(~) nas pressões de 50 e 100 torr, isto ê, na re

gião do mínimo, mesmo mudando muito dE e as secções de choque
dX 


e 010.
001 

A subida em altas pressões pode se tornar menos incli 

nada, produzindo um acordo para pressões maiores de 200 torro 

Para isto, o poder de freiamento dE deve ser reduzido de fator 
dX 


2 ou 3 para energias menores de 8 keV ou as secções de choque 


e 010 devem ser aumentadas de fator 10-100 na mesma região001 

de energias. 

No entanto, estas mudanças estão em total desacordo 

com os valores medidos de 001 , 010 e 
dE Também se G2(~) fos
dX 

se calculado pelo modelo anterior, usando estas modificações 

em dX ou e 010' nao se conseguiria acordo nem qualitativo001 

com os dados experimentais. O fator G2(tf -
oo) começaria ser im

portante na pressão de 800-l0CO torr, como foi verificado atra 

vês de cálculos. 

O mínimo pode ser deslocado melhorando o acordo para pres 

soes> 200 torr, multiplicando todos os intervalos por um fator 

2 (curva tracejada na figura 20). Isto equivale, aproximadamen 

te, a dividir por dois as secções de choque de troca de carga,is 

to ê, em vez de usar os dados do grupo russo, usar os dados de 

Layton e outros (Lo 70). O acordo melhora sensivelmente para aI 

tas pressões e piora para baixas pressões. 

Parece então que a falta de um melhor acordo entre as 

medidas e o G2 (oo) calculado por este modelo não é devido ã es

. d dE - hcolha 1ncorreta o dX ou das secçoes de c oque ,001 e 0lO,mas 

é uma falha do próprio modelo esquemático. 



111. 

Em resumo, o fato do modelo esquemático prever corr~ 

tamente o andamento geral de G2 (oo) inclusive na região de baixas 

pressoes, sem no entanto haver um acordo quantitativo, mostra 

que este modelo tem uma parte da verdade, mas para corresponder
I 

completamente à realidade ele deve ser melhorado, talvez atra

vês das generalizações propostas. 
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V-E) coma pressãoInterpr7~açã? tís~~~<?~yaFiação de G2 (oo) 

Pode-se perguntar porque G2 (oo) apresenta um mínimo na 

região de pressões de 100 torr, isto é, porque o núcleo é mais 

perturbado quando a pressão é 100 torro 

O aumento de G2 (oo) para pressões altas é fácil de com 

preender, pois os átomos são parados rapidamente e devido à in 

teração rapidamente variável são pouco perturbados durante o 

freiamento. Depois de parados a maioria não sofre mais pertur 

bação devido à ausência da interação hiperfina no estado iôni

co K+. Quanto maior for a pressão, mais rapidamente param e 

menos são perturbados, sendo maior o valor de G2 (oo). 

No entanto, qual é a razão pela qual G2 (oo) aumenta p~ 

ra pressoes menores de 100 torr? Porque o núcleo é menos pe~ 

turbado quando o intervalo de tempo entre as colisões aumenta 

e o átomo passa toda a vida média nuclear T em freiamento ? 

O processo físico que poderia explicar a variação de 

G2 (oo) com a pressão seriam as transições hiperfinas induzidas 

pela variação do campo magnético hiperfino. 

Vamos em seguida de$envolver melhor esta idéia e mos

trar que ela dá um resultado quantitativamente correto, preven 

do a posição do mínimo em G2 (oo) em torno de 100 torro 

Os níveis hiperfinos F = 3 e F = 4 fazem parte do mes 

mo multipleto hiperfino (I = 7/2 e j= 1/2) do átomo KO (4 2 s1/ 2) 

em estado fundamental. 

A transição entre estes níveis é de dipolo magnético 

e normalmente só acontece quando induzida por um campo magnéti 

co externo alternado e intenso (Ko 58). Quando a frequência 

do campo externo for igual à frequência w associada à tran43 

sição de dipolo magnético temos um processo resspnante e as 

transições são induzidas em grande número (Ko 58). 

No nosso caso, não temos campo magnético externo alte 
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nado, mas é o próprio campo magnético hiperfino que variaen

tre O e 5.8xl05 Gauss, como uma onda quadrada devido às coli

sões de troca de carga. Se a intensidade da componente de 

Fourier apropriada do campo hiperfino variável/for suficien

temente importante, as transições induzidas por processo res 

sonante seriam também importantes. 

Estas transições hiperfinas tendem igualar a popula

çao dos subestados magnéticos m do estado nuclear I e conse

quentemente tendem perturbar mais o alinhamento inicial do nú 

cleo, diminuindo o valor de G2 (oo). Se numa pressão as transi 

ções forem induzidas preferencialmente, então nesta pressao o 

valor de G2 (oo) deve ser mínimo. 

A frequência associada à transição hiperfina é w = 43 

= 2.80xlOlOseg-l Se o campo hiperfino variar com esta frequên 

cia, isto é, se os intervalos entre as colisões de troca de 

~ 2~ 6 28 -10 -10 carga forem da ordem do per10do T = -- = ~ x 10 - 2xlO w 2.8 
seg, então as transições serão fortemente induzidas. 

Podemos verificar que para a pressão de 100 torr o p~ 

ríodo da variação do campo hiperfino, isto é, o intervalo de 

tempo entre as colisões de troca de carga T = ôtO+ôtl é desta 

ordem para energias de recuo de 25 keV até 10 keV (figura 18). 

Para pressões menores, por exemplo 10 torr (N=O.l), o 

intervalo de tempo entre as colisões é sempre maior do que o 

período T, isto é, a frequência com a qual o campo varia é sem 

pre menor do que a frequência da transição hiperfína. Nestas 

pressões estamos fora da ressonância durante todo os freiamen

to e portanto não há transições induzidas, o núcleo é menos 

perturbado e G2 (oo) é maior. 

Nas pressões maiores de 100 torr na regíão da energia 

de 25 a 10 keV o intervalo entre as colisões é menor do que T 

e estamos fora da ressonância pelo outro lado. Devido ao freia 
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mento, nestas pressoes passamos pela ressonância, quando a eneE 

gia é menor. No entanto, aI a secção de choque varia muito ra

pidamente com a energia e há apenas uma ou duas colisões com es 

te intervalo, isto é, passa-se rapidamente pela/ressonância, ha 

vendo consequentemente poucas transições induzidas. Por isto, 

para pressões maiores o núcleo é menos perturbado e G2 {oo) aumen 

ta. No cálculo de Abragam-pound, como supõe-se que WTc«l, e~ 

tá se supondo que a frequência de variação do campo perturbati

vo é muito maior do que a frequência da transição hiperfina e o 

átomo nunca está na ressonância. 

No prim~iro modelo logo depois de uma pertu~bação de 

Abragam-Pound, passamos à perturbação estática, isto é, de um 

lado da ressonância fomos ao outro lado, sem passar por ela". A 

subida de G2 {oo) com pressões altas é bem prevista por este mod~ 

10 pois nas pressões altas a influência da ressonância é despre 

zível e a descrição do primeiro modelo é aproximadamente satis

fatória. 

A passagem pela ressonância e a região de baixas pres

soes que está do outro lado da ressonância não está incluido no 

primeiro modelo, por isto para pressões <200 torr ele não fun

ciona nem qualitativamente. 

Já no segundo modelo, como estamos descrevendo o siste 

ma, embora esquematicamente, mas levando em conta de uma manei

ra correta o efeito das" colisões, este efeito está incluido. 

Isto poderia, então, explicar que o G2 (oo) calculado por este mo 

delo apresenta um andamente correto com apressa0. 
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VI - PROCESSOS ATOMICOS 

No capítulo anterior foi calculado o fator de atenua

çao G2 (oo) para dois modelos de mecanismo de perturbação. Nos 

dois modelos foram supostos como conhecidos os processos atômi 

cos mais prováveis. Neste capítulo vamos justificar as hipót~ 

ses feitas, apresentando as informações atômicas que nos permi 

tiram conhecer os processos mais prováveis. 

VI-A) Estado atômico inicial 

No instante t = O o núcleo 40Ar captura um próton de 

1.1 MeV formando o núcleo de 41 K. A passagem do próton energé 

tico através da camada eletrônica, a mudança repentina da car

ga nuclear e o recuo do núcleo poderiam causar ionização do á

tomo de potássio. 

Existem medidas e cálculos sobre o número de elétrons 

arrancados devido a estes tres efeitos no caso do decaimento 

S e a(Car 63, Sn 57, Per 66 e Can 65). No caso de S mediu

se que 80-90% dos átomos não perdem nenhum elétron, ao passo 

que no decaimento a, devido ao grande recuo e poder ionizante 

da partícula a os átomos em média perdem tres elétrons das ca-

madas externas. 

Não vai haver perda de elétrons devido ao efeito Auger 

no preenchimento de lacunas internas, pois a probabilidade da 

ionização ocorrer nas camadas internas é de 10-6%(Bar 52, Rub 

52) e as transições nucleares são muito energéticas para ha-

ver conversão de elétrons e consequente criação de lacunas in

ternas (Ro 65). 

Vamos supor que devido ã captura do próton pelo núcleo, 

o átomo pode perder de O a 3 elétrons externos e estar nos esta 

dos de carga +1 a +4 no instante t = O. 
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VI-B) Colisõesinelást1cas 
, k ac; $i 

Vamos introduzir a notação que usaremos a seguir para 

representar os estados de carga e de excitação do átomo de po

tássio. 

o n+ n- -K , K , K representam o estado fundamental do ato-

mo de potássio neutro ou em estado iônico de carga +n ou -n , 
respectivamente. 

o estado excitado é indicado por um asterisco ao lado 

do índice que representa o estado de carga, e a configuração 

eletrônica é representada entre parênteses ao lado do símbolo 

K. 

Vamos designar por 0ij a secção de choque do processo 

no qual o átomo de potássio muda de carga inicial +i para car

ga final +j. Um asterisco ao lado de um dos índices indicará 

estado excitado. 

As secções de choque experimentais da maioria dos pro 

cessos inelásticos apresentam um comportamento ressonante em 

função da velocidade relativa dos átomos participantes. Massey 

(Mas52), mostro~que a probabilidade para 'um processo inelásti 

co particular é máxima quando o tempo de colisão ~ (onde a é o 

alcance da interação 

é da ordem do tempo 

a = 7xI0-8cm, e ~ a velocidade relativa) 

de transição ~(Onde ~E é a energia in
~E 

terna trocada na transição eletrônica). ~E é calculada a partir 

das energias internas dos estados iniciais e f:!.nais, levando 

também em conta a interação coulombiana entre as particulas 

participantes da colisão. 

~E = Eint(inicial) - Eint(final) ~ ~Ecoul (VI-I) 

o~de ~Ecoul = 
27.2 nin2 __ _ 

0.92 (ZAr+ZK)1/2 (VI-2) eV 



sendo nl e n2 as cargas dos. átomos de K e Ar depois da colisão. 

Por exemplo, no processo: 

K2+ + ArO + K+ + Ar+ + .6E 

E. t(inicial) = E 2+ + E O 
1n K Ar = E + + I + + E O 

K K Ar 

Eint(final) = E ++ E + 
K Ar· 

= E + 
K 

+ E Ó 
Ar 

+ I O 
Ar 

onde E +' I + e E O' I O são,respectivamente, as energias in 
K K Ar Ar 

ternas e os poter.ciais de ionização do ion de potássio e do á-

tomo neutro de argônio. Então .6E = I + - I O - .6Ecoul K Ar 
onde 

.6Ecoul = 8.85 eV. Os potenciais de ionização dos átomos e ions 

de potássio e argônio são 

I O = 4.339 eV I 
ArO 

.- 15.755 eV 
K 

I + = 31.81 eV I = 27.62 eV 
K Ar+ 

I 2+ = 45,7 eV I = 40.68 eV 
K Ar2+ 

A velocidade inicial de recuo do átomo de potássio é 

3.56xI07cm/seg e esta seria a velocidade de ressonância para 

um processo com .6E ~ 2.1 eV. Todos os processos inelásticos 

entre o par potássio e argônio, com exceção de spin-flip (.6E

-O) e excitação do KO(.6É _ 1.6 eV) tem .6E maior de 2.1 eV, e 

portanto para todos estes processos. o átomo de potássio está 

sempre com velocidade inferior à velocidade de ressonância. A 

secçao de choque diminue à medida que o átomo de ,potássio per

de velocidade no freiamento, como pode se verificar na figura 

21. 
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Se numa velocidade inferior às. velocidades de resso

nância compararmos as secções de choque de processos com ~E 

diferentes, verificamos que o processo com ~E menor apresenta 

secçao de choque maior. 

Esta regra apresenta exceções,pois os diferentes pro 

cessos podem ter valores diferentes de secção de choque na re~ 

sonância. Ela é aplicavel, porém, quando se comparam secçoes 

de choque com ~E bem diferentes. \ Vamos utilizar este critério 

para desprezar alguns processos para os quais ~E é muito gra~ 

de comparado com os demais. 

Os procpssos inelásticos que envolvem troca de carga, 

excitação, desexcitação ou spin-flip do átomo ou ion de potás

sio estão representados na tabela 6 com seus respectivos ~E e 

com valores medidos ou estimados da secção d~ choque para o 

par K + Ar. 

VI-B-l) Processos de troca de carga 

Os processos de troca de carga podem ser classificados 

em duas categorias do ponto de vista do átomo de potássio: 

i) Captura de elétrons pelo átomo de potássio; 

ii) Perda de elétrons pelo átomo de potássio . 

i) O elétron capturado pode provir de duas fontes: 

a) elétrons livres existentes no gás, provenientes 

da ionização do Ar pelo feixe de prótons, arrancados da folha 

de Molibdênio e da chapa de Tântalo que serve para parar o fei 

xe. 

b) pode ser arrancado do átomo de argônio com o 

qual o ion de potássio colide. Este é um processo de transfe

rência de carga. 

A prObabi·lidade de recombing.ção do ion de potássio 
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2 

11" 2 ~ 15 12 2 +quando 12 = 3/2 e ciI) = 46000 quando 1 2 = 3/2 • o 
ô~ 

primeiro resultado é razoável, enquanto o segundo é ordens de 

grandeza maior do que o previsto pela sistemática. ~ portanto, 

improvável que o nível 2593 keV tenha spin 3/2+. De acordo 

com a distribuição angular desta transição o nível 2593 keV P2 
11"2 + _ 

de ter 12 = 1/2- , 3/2 . 

A distribuição angular da transição 1011.4 keV foi m~ 
'lT 2dida em nosso trabalho e obteve-se A2 = -0.03 ± 0.01. Se 12 = 

+= 1/2- a transição de 1011.4 keV deveria ser isotrópica, inde 

pendentemente do valor de spin do estado final de 1582 keV. Se 
'IT 

12
2 = 3/2 e há uma mistura 15 12 = +0.63 na primeira transição 

obtem-se no mínimo A2 = -0.025 para 15 23 = -0.7 (sendo A2 = 
~ 'lT3 + = -0.01 para 15 23 = O) quando 13 (1582 keV) = 3/2- (sendo 

2 

'lT3 - M2Ô~3 (E2) = 1414, 62 
2 

quando 13 = 3/2 e ô~3 (El) = 2500000 quando
Ôw M 


1;3 = 3/2+) e no mínimo A2 = -0.01 para = +0.7 (sendo A2=
15 23 
'lT3 +

+0.0025 quando = O) quando 13 (1582 keV) = 5/2-. Como15 23 

veremos mais adiante, estes são os valores mais prováveis de 
'lT3 

13 (1582 keV) . 
'lT 2 + 

Então, para 12 = 1/2- , 3/2 e valores razoáveis de 

a anisotropia A2 é sempre menor do que a medida. Verifi 15 23 

cou-se no entanto (Be 71) a existência de uma transição de ~ 

1012.7 keV correspondente à desexcitação do nível em 2712 keV 

para o nível em 1698 keV. Pela intensidade de decaimento de 

1698 keV a contribuição desta transição ao pico de 1011.i keV 

ê da ordem de 5%. Como veremos mais adiante, 1'IT(27l2) = 7/2

e 111"(1698) = 5/2+ ou 7/2+. No caso de 5/2+ a anisotrop~a de~ 

ta transição ê A2 = -0.214 e no caso de 7/2+ ê.A2 = +0.286. 

Se o spin de 1698 for 5/2+, então a anisotropia da transição 

de 1011.4 keV pode ser explicada. 
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Em todo caso, os valores de I;2 = 1/2± e 3/2- são igual 

mente adequados para explicar as anisotropias Gas transições Il+ 

+ I 2 e I 2 + I 3 " 

VII-B-2b) Nível de 1582.0 keV 

A existência e o decaimento deste nível foram confirma-

dos pelos dados recentes de Beckstrand (Be 71) e Jundt (Ju 71). 

Seu decaimento é principalmente (84 %) para o estado fundamental 

(3/2+), sendo que os restantes 16 % vão para o primeiro estado 

excitado (1/2+). Baseado em sua alimentação e em seu decaimen

to,Beckstrand atribuiu spin 5/2+ a este nível. No entanto, se 

supusermos a existência de decaimento direto E2 do estado de caE 

tura, então seu spin também pode ser 3/2- (tabela 8). O valor 

5/2 é, aliás, menos provável pois se desexcitaria por meio de 

uma transição El para o estado fundamental e M2 para o primeiro 

estado excitado e as intensidades destas transições não deveriam 

ser comparáveis, como observado. 

Nickles, mediu a distribuição angular da transição de 7.3 

MeV que é a soma não resolvida das transições de 7.30 MeV (8.88-

~1.582) e 7.32 MeV (8.88-;1.560) e obteve A2 = +0.197 ± 0.013. 

A partir das intensidades medidas das transições de 1560, 1582 e 

1011 keV determinou-se que 64 ± 10% desta transição decae ao ní

vel em 1582 keV e.' 36 ± 10% decae ao nível em 1560 keV. Verificou 

se também que 64% da alimentação do nível em 1582 keV-a partir do 

estado de captura de 8.88 MeV se processa por meio da transição 

direta de 7.3 MeV e os restantes 36% através do nível em 2593 keV, 

pela transição de 1011 keV. 

VII-B-2c) Nível de 1560 keV 

lhos 

Odecaiibentó deste nível tanibém foi estudado pelos trab!! 

anteZ:iores J'Be1l, Ju 71, Ni 68), verificando-se que 84% de-
~;. 
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cae ao estado fundamental e 16% ao primeiro estado excitado 

(1/2+), como"o nível em 1582 keV. Sua alimentação e seu decai 
. - + + mento (tabela 8) lhe conferem as atribuiçoes 1/2- e 3/2-. Se 

gundo Beckstrand,a alimentação se faz por meio de cascatas atra 

vês dos níveis de 2144, 2508, 2682 keV, mas as transições cor-

respondentes estão ausentes dos nossos espectros e estes níveis 

não são diretamente alimentados a partir do estado de 8.88 MeV. 

Por isto, podemos supor que a partir do estado de 8.88 

MeV a alimentação ê principalmente direta. 
42 

Na reação ca(d,3He)41 K foi excitado um nível na ener 

gia de 1595 ± 40 keV, cujo spin parece ser 1/2+ (Yn 69). Por 
1T 

esta razão, Beckstrand atribuiu spin 144 = 1/2+ ao nível em 

1560 keV. Medimos a distribuição anguiar da transição de 1560 

keV e obtivemos A2 = +0.0065' ± 0.015, isto ê, a transição ê iso 

trópica. 

Este coeficiente da anisotropia nulo ê obtido no caso 
1T 

144= 1/2±, qualquer que sejam as misturas de multipolaridade 

Ô14 e ô45 das transições 8.88 +1.560 e 1.560 + O. 
1T 4 + 

No caso de 14 = 3/2 ob~êm-se isotropia na segunda 
2 . 

transição utilizando ô14 = O e 
1T 4 = 82), enquanto no caso 14 = 

ô45 = +0.2.6'- ± 0.05 c:~(E2) = 
ôw Ml 

3/2- precisa-se ô14 == 0.54 ± 0.04 
ô~ . 

(ô;5 I!i) = 19) e ~5 = O para explicar a iS9tropia, e portanto, 

ê Wpossível prever A2=0 para os valores de spin 14 4=1/2± 3/2± 

com misturas razoáveis. 

1T 
I 3 e 

3 

Há ainda, duas condições restritivas sobre os spins 
1T 

14 4 fornecidas pelas distribuições angulares das transi 

ções de 1582 keVe 7.3 MeV. 

Verificou-se que a transição de 1582 ~eV é lhsotrópica 

ou quase isotrópica (A2 ~ 0.01) quando este nível é alimentado 
'Ir .. 2 + -a partir do n~vel 2593 keV e 12 = 1/2- ou 3/2. , portanto os 

1T 

tres valores possíveis de 12
2 (2593 keV) são equivalentes tam-
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bém do ponto de vista desta transição. o valor do coeficiente 

médio Ã2 (1582 keV) calcula-se fazendo a média ponderada entre 

os valores A2direto (1582 keV) obtido com alimentação direta 

do nível 1582 keV e A2cascata (1582 keV) obtido com alimentação 

através do nível de 2593 keV. Como A2cascata (1582keV) = O o 

valor de A2direto (1582 keV) deve estar entre +0.04 e +0.08 p~ 

ra a média reproduzir o valor medido A2 (1582 keV) = +0.04 ± 

± 0.01. o valor medido do coeficiente Ã2 (7.3 MeV) também é a 
~l ~3 

média ponderada dos valores A2 (Il ~ 13 ) 
~l' ,~4 

e A2 (Il ~I4 ). Na 
~ 

- <#' 3 tabela 9 apresentamos as combinaçoes poss~veis dos valores 13 
~ 

e 14 4 que com razões de mistura ô13 ' .ô14 ' Ô35 e Ô45 convenien-

tes produzem coeficientes A2 tais que suas médias' ponderadas 

reproduzem os valores medidos Ã2 (1582 keV) e Ã2 (7.3 MeV). 

I , 
I , , , , , , , 

n, tt~ ns ttz 
13 1~ 15 12 

3/2- 3/2- 3/2+ 1/2' 

3/2-

3/2- 3/2- 1/2+,3/2+ 

1/2-

1/2-

613 &14 

-0.14 I O 

-0.4141+.575 

+0.24 1-.575 

+0.20 

fi _ 3/2- 1+
0

•
43 ! -'537f 

! 3/2 5/2+ 

3/2+ 

3/2- -0.0651+.537 

3/2+ 1/2' 
I 

635 

qualquer 

o 

o 
O 

o 

qualquer 

645 

I qualquer 

qualquer 

qualquer 

+ 0.26 

o 
I) 

&12 6 23 

-0.05IqUalquer 

+0.63 0-0.7 

-O • O 51 qualquer 

A:!(1-3)IAzU.-4l! Ã2 ~D:IRE'l'O k~CASCATA I 
(7,3l'1eV) ~ Ã 2(1582) 2 (1582) 1 2(1582) 

o 

I -0.00036 

+0.59 1-0.5 1+0.1971+0.074 +0.047 

+0.87 1-1.0 +0.1971+0.033 o +0.02 

+0.0261+0.5 1+0.1971+0.0625 o +0.04 

+0.0831+0.4 +0.1971 +0 .068 o +0.043 

+0.50 -.3351 +0.1971 +0.079 +0.051 

-0.23 1+.96 '+0.1971+0.03. +0.019 

o 

: 
ll--------------------_r----t---_r------t-----_+---:r-----_r----+----r--~~----_r------_t----__1 
: 3/2- 5/2+ 1/2- 3/2+ O -0.75 -.23 qualquer 

3/2 .123 +0.63 o +O,Oll 

! 3/2+ 0.05 -0.05 -.23 +.258 

! 3/2- -0.07 -.537 -.23 O -.23 +.96 1+0.1971+0.0625 

:r---------------------r_--~----~------+-----~~--~------r_----r_--~----4_----_+--------+_----_4 
! 3/2- 5/2- 3/2+ 1/2' qualquer 
I 

: 
:r---------------------r_--_t----+-------t-----~~--~~----r_--~r_--~----4_----_+--------+_----_1 
! 3/2- 5/2- 1/2- 3/2+ 0.018 

3/2- +0.6310-0.7 O +0.005 

I , 
11 I I 11 I I I I I I I I I I _________ ...... ____ ... _____ ... __ .. _ ... ___________________________ ... ___________ ...... __________ ... ____ ... ___________________ ............... ___________ _ 

3/2- +5.7 -.5371 o O -0.23 1+0.961+0.1971+0.027 O 0.018 

~ ~ 

TABELA 9 - combinaçõe~,poss!veis dos valores I3 3 eI4
4 corres-

pondentes aos níveis de 1582 keV e 1560 keV com as respectivas 

razoes de mistura de mu1tipo1aridade. 
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