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RESUMO

o yield da reação 63c.t(y,2n)61Cu foi nedido por atl
vidade residual. As irradiações foram feitas no Acelerador Linear

:: iiii'^,';:,i;ï:"::.i';:ì :::':i"T: ; "i ll","i:;: ;: "3::i;, 
lT u, .i,

tomada conìo normalização. Dois sistemas de rnedida completamente

distintos foram enpregados: um deles consistindo de detetor Ge-Li

para a nedida das linhas características, e otoutro um sistema em

pregando detetor NaI (T1) para o acòrnpanhamento das meias vidas.

Pata eirergias de excitação maiores q.ue

,61crr, o canal de decaimento por prótons está aberto,

ções entre medidas por atividade resi4ual e nedidas

diversos autores, detetando-se oS nêutrons, fornecem

sobre o possível decaimento por prõtons.

atras ados

e terto.
pr6tons é

6,40 MeV no

e colnpaTa

feitas por
informaÇõ es

s egú indo
0 papel
discutido.

Uma análise ernpregando o Modelo Estatístico de Rea

ções Nucleares é feit.a. Cá1culos envolvendo a emissão de dois nêu

;;;' ;";;-'ã;"-n;;;iu,,¿o o, níveis excitados do 61c",eu€ poaem

decair por prótonsr forarn comparados com os resultados experimen

tais.

Um estudo da emissão de Prótons
p decay, e aspectos experinentais relacionados
dos estados análogos isobáricos na emissão de



ABSTRACT

The yield of the 63Cr., (r ,2n) 
6tcr', reaction was

measured by residual activity. The irradiation was made with fotons

of the Bremsstrahlung spectra using tìre IFUSP Linear Accelerator with

energies between 2I and 33 MeV. The measurenents were rnade taking
the 6 3C,, (r , n) 62 cu reaction f or norm a]_izat ion . Trrro dif f erent

measurement systems were enployed, the first with a Ge-Li detector

for measurenent of the characteristic transitions, and the second

with a NaI (Tl) detector following the decay.

61For excitations of more than 6.40 MeV in Cu the

proton decay channel is open, and the comparison of the measurements

of residual activity with the values obtained from the direct
detection of 'neutrons, quoted in the literature gives indications

of tlre proton decay.

A Statistical Model for Nuclear Reactions. analyses

was rnade, and calcularions taking in account two neutron emissions

by the 63Cr-, nuclide populating the 61C., excited 1eve1s, wich

present the possibility of proton decay, were compared with the

experimental results. A study of the delayed proton emis.sions and

experirnental aspects relatecl with the proton emission ancl the

analog states were nade.
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I INTRODUCÃO

As secções de choque fotonucleares com emissão de

um ou . dois nêutrons j á foram meclidas para a grande naioria dos

is6topos estáveis. Desde 1950 as rnedidas (y,n) e (v,2n) tên se

desenvolvido, atê chegar atualrnente a um refinamento experintental

e teórico nuito grande

Inicialnente estas rnedidas foram fcitas com acelera

dores lineares de elétrons, com os gamas sendo produzidos por

Bremsstrahlung (radiação de freanentç) . lr{edia-se a curva de

yielcl fotonucleaï, e a secção de choque era obtida pelo nétodo da

diferença dos fótons (ref. 66). Com o advento de computadores di

gitais, Penfold & Leiss (ref. 7O) desenvolveram um nétodo matri

cial em 1958. Ern 1963, foram construídas rnáquinas que produzem

feixes de gamas monocÍomáticos ? com a aniquilação de pósitrons em

vôo. Várias secções de choque (y,n) e (y,2n) foram nedidas nova

mente com feixes monocromáticos, e dados com a].ta resolução (=3OO

keV) Se tornaram poSSíveis, dando urn grande avanço neste campo da

FÍsica. As medidas com feixes de Bremsstrahlung desenvolve-

ram-se novanente com o nétodo de mÍnina estrutura de Cook (ref. -

7L) para a obtenção da curva de secção de choque a partit das me

didas de yield. Atualmentermedidas de Bremsstrahlung são feitas
I

com resolução de até 250 keV.

O interesse por isótopos emisso.res de prótons vem

de longa data; desdeias tentativas de Alvarez em 1950 (ref' 1"09)

na identificação de isótopos que sejarn radioativos por emissão de

prótons. Goldanskii en 1960 (ref. 149) discutiu a possibilidade

tefirica da enissão de prótons, e a primeira observação experi.men-

tal ocorreu em 19ó5, onde prftols forarn observados segui'ndo um de



caimento ß+. Este processo é denoninado. emissão de prótons atra-

sados, pois se caracteriza por gïupos de prótons emitidos com a

meia vida do g* precedente. Atualmente são conhecidos dezenas

de emissores de prõtons atrasados.

com estados

e espera-se

mas o unlco

-3-

excit?-
que a1

ob s erva -

O rinrico.caso de radioatividade de

por J. Cerny,em 1970 (ref. 104), através de

do 53Cor 
euê decai parcialnente por ß*, mas

série de nuclÍdeos deficientes em nêutrons,

dos de alto mornento angular, e conhecida ,

guns deles decaiam pela emissão de prótons,

do atê agora 6 o 53tco.

A nedida da

feita por detecção direta

pr6tons foi observado

um estado isomérico

uma fração destes es

tados decaern para o 52F" .ri" emissão de pr6tons . Teoricamcnte uma

o 61C,, tem una energia de separação de pr6ton

S-- = 4,783 MeV, e uma série de estados análogos isobáricos de nÍ
p

veis do 6ltr¡i é.,encont rada para energias de excitação maiores

que 6 MeV. A análise dos enissores de prótons atrasados liga a

existência de estados análogos isobáricos com a emissão de pró

tons, como pode ser visto no caso do 13N, q.r" será discutido no

cap. VI. Estados do 61Cu podem ser atingidos atrav6s da reação

63crr(y, Zn) 61C,r, que tem um liniar de Lg,74 MeV; Portanto, se irra

diarmos 63Cl, a energias acima de 26 MeV, ap6s a evaporação de
I

dois nêutrons, alimentaremos estados do 61Cu com energias maiores

que Sp, que são anãlogos isobáricos, e portanto existe a possi

bilidade destes estados decaíren via emissão de prótons.
't

O esquema energético geral está na figura I-1.

secção de choque da reação 6tcr;(r,2.r¡61Cu,

dos nêutrons em linha com detetores de
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BFS, não pode fornecer irifornações sobre o possíve1 decaimento

por prótons de estados excitados do 61Cr. A medida desta mesma

secção de choque, se feita pela atividade residual do estado fun

damental do 6lcrr,pode sofrer uma possíve1 redução em o(Eo) para.

energias naiores que 26 MeV, devido ã abertura de um novo canal de

deca j-mento ,vía ernissão de prótons por estados excitados do 61Crr.

Portanto, a comparação entre os resultados desta secção de choque

pela detecção direta de nêutrons com as nedidas de atividade re

sidual fornecerá informações sobre o possível decaimento por pri

tons.

Medidas,' f eitas, por Sarairtites e

con reações 5BNi (o,py) 61c., e 58t'li 
( o ,Zpv) 

60t'¡i

lidade do 61Cu decair via ernissão de prótons.

periências com alfas, o espectro dos prótons

te com o yield de cada linha do 61Cr', e do 60N

outros (ref. 131)

confirnam a possibi-

Nesta série de ex

foi nedido, juntamen

i. Urna análise esta



tÍstica é fei.ta e concorda nuito bem com os resultados.

-5-

Para evitarrnos problemas de normalização, não fare

absolutas da secção de choque, mas mediremos o yield

de dois nêutrons em relação ã emissão de um nêutron pe

Y f 
t." (r ,2n) 

ut.!

y f 
tt" (v,n) o"l

mos medidas

da emissão

1o 6Sc.r,

rR -

Multiplicando este yield relativo pelo yi.eld da (y,n) obtido a

partir de secção de choque fornecida pela literatura, obtemos o

yield absoluto da (y,2n) . Pata a nedida deste yield podenos dete

tar a linha de 511 keV, proveniente da aniquilação do ß* dos decai

mentos do 61C., e do 62Cu,. ou determinar o yield através da medida

das linhas características do 6lNi e do 6Z¡li (vide figura I-1).Os

dois nétodos foram empregados nestas nedidas, com metodologias,al

vo's, detectores completamente distintos' para evitarmos que pro

blernas como ef iciência de detectores, intensidade de f inftas, etc.

influenciassemo resultado final . As rnediclas f eitas pelos dois mé

todos distintos resultararn cornpatíveis dentro dos erros experimen

tais.

A análise te6rica será feíta utilizando-se o Model0

Estatístico de reações nucleares, particularrnente o espectro de

evapo ração múltipla de nêutrons , paTa cálculo da razão da alimen-

tação dos possíveis estados emissores de prótons em relação ã ali

rnentação total do 61Cr. A densidad.e de níveis nucleares neste mo

delo ê obtida, e discute-se o efeito do monento angular na densi-

dade dè níveis. As hipóteses sobre as equações de estado e a tem



peratura

sonâncias

emr-s so re s

nuclear- são estudadas.

análogas isobáricas no

de prótons atrasados.

também o papel

análise te6rica
Dis cutimos

61ûu, e a

-ó-

das res

dos

O capÍtulo I I discute a metodologia experimental em

pregada, descreve as facilidades experimentais, o acelerador 1i

near do f FUSP, os sistemas de espectroscopia gama ernpregados ,( de

tetores de NaI (T1) e Ge-Li) . A sistemática geral das nedidas .. de

linhas características e medidas acompanhando-se o ß* cle aniqtril a

ção,é colocada. No capítulo III, os rnétodos de análise das nedi

das são discutidos. Os n6todos de inversão da curva de yieldr.pâr

ticularmente o nétodo de mÍnina estrutura, são descritos detalha-

damente. As várias formulações para o espectro de Bremsstrahlung

são colocadas, e o problerna da perda de energia dos elétrons ê

levado em conta. A sirnulação das curvas de yield com as quais ire

mos comparar nossos resultados experimentais ê descrita rninuciosa

nente. O capítu1o IV apresenta os resultados'experimentais, e uma

discussão da compatibilidade das cluas nedidas distintas é feita,

juntamente com a comparação de nossos resultados por atividade re

sidual com as nedidas, detetando-se os nêutrons diretarnente. 0 ca

pÍtulo V descreve o Modelo Estatístico, a hipótese de núcleo com

posto e o espectro de evaporação das partÍcu1as. Uma análise teó

rica do problerna dos pr6tons atrasados e das ressonâncias anâIo

gas isobáricas ê feita. O capítulo VI descreve alguns aspectos ex

perimentais relacionados, como reações 58tli(o,2py)60wi, espalha

mento elástico de prõtons no 60¡l:- e o emissor de prótons atrasa

dos 13N. o capítulo VII compara os resultados experimentais com

aS previsões do modelo de evaporação dos nêutrons ' e uma discus

são dos parârnetros do rnodelo estatístico é f eita. O capítulo VI I I

discute as conclusões deste trabalho.
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II METODOS EXPERII\IENTAI S

II-4. O Acelerador Linear

Para o estudo da estrutura nucl ear, 6 necessário

utiLizarmos pïoj6teis com energias da ordem de grandeza das btt

reiras do potencial nuclear. Aceleram-se partÍcuIas carregadas em
I

campos el-etrornagn6ticos, engenhosamente arranjados de modo a obter

mos um feixe de projéteis, onde atrav6s de sua interação com a ma

téria estudamos as propriedades do núcleo.

Nos aceleradoïes lineares de e1étrons, a aceleração

é produzida por uma onda eletromagnética de alta freqüência, con

finada em um guia de ondas corrugâdo, onde mantemos a componente

do canpo el6trico sempre paralela ã direção de propagação, de ng

neira a acelerar a partícula na maior parte do tempo, e a veloci

dade de fase da onda deve ser aproximadamente a da partícula.

O acelerador linear do IFUSP possui duas secções

aceleradoras, onde cada uma dessas guias de onda tem um comprimen

to de 3 rnetros-. Os elétrons são injetados no início do acelera

dor, atrav6s de um canhão de e1étrons ' e aqueles que entr.arn em

fase são capturados e acelerados pe1-a micro-onda. Um conjunto de

lentes magnéticas focalizam o feixe para a sua entrada na prirnei

ïa secção aceleradora. A rnicroonda' é produzida por urn gerador

magndtron operando em 28S6 Mc/seg através de guias de onda

apropriados, d inj etada em uma vá1vu1a arnplificadora Klystron'

Ap6s a microonda ser arnplificada' com una potência de 24 llw, é

conduzida aos tubos aceleradores. O canhão de elétrons' o

magndtron e a Klystron operam pulsados em 60 ciclos por segundo'

Após a saída do feixe de el6trons do ze tubo acele
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feixe passa por L¡m anaLisador magn6tico para selecionarrador, o

a energia

anal is ado

do que

=6mm.

e entao

este ten

FIGURA II-1

A energia máxima do acelerador atualmente 6 de

34 Ir{eV, com uma corrente analisada de 0,1p4, e uma resolução em

energia de Leo. Na figura II.1, mostramos o esquema geral do acele

rador (ref. 30):

C.e L2 S c
!

A2
f.c
EI

M B M

SALA DE CONTROLE

K

; focall-zat e monocromatizar o mesmo. O feixe

focal.izado no alvo por meio de un dubleto, sen

forma aproxinadamente circular, com diânetro de

O Acelerador Linear do IFUSP.

canhão de el6trons
: lentes magnéticas

: secções aceleradoras

co 1 imador

: analisadores nagnéticos

fenda

: quadrupolos

amplificador Klystron

oscilador nagnitron

copo de f.araday

CE:

Ll'Lz
s| sz

C:

A1 'Az
E.

Qt 'Qz

K:

M:

F.C.:
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II-A-1 Me<1id¿r cla intens ida<1e clo f eixe

Para medi'rmos secções de choque absolutas, precisa

mos conhecer o número de el6trons ou fótons que atingirarn o alvo.

No acelerador linear do IFUSP, há duas maneiras de medirmos a in
tensidade da corrente: através do copo de Faradayou do S.E.I'1. (rnc

nitor de el6trons secundários). O copo de Faraday intercepta total

rnente o feixe de el6trons e 6 colocado após o a1vo, eu€ se situa

adiante do irradiador de Tântalo, eue por sua ve z estâ colocado

no final.do tubo do acelerador (fig. II-Z). O S.E.M. é um sistema

monitor de corrente que consiste em 5 folhas finíssimas de alurní

nio, que são atravessadas perpenrlicularmente pelo feixe. Nestas

condições, e1étrons secundários são l.iberados pela superfície das

folhas, e são coletados por uma diferença de potencial convenien-

temente apli cada. O núnero de elétrons secundários coletados é

proporcional 'ã intensidade do feixe. A eficiência do S.E.M. do

acelerador linear do IFUSP 6 de 3eo, e esta ca1-ibração é feita com

parando a intensidade rnedida pelo S.E.M. coma intensidade coletada

pelo copo de Faraday. A figura II-2 fornece o esquema do S.E.M- e

do copo de Faraday.

-J_+

tubo do
acel erador

ubo do acelerador i rrad ador

alvo

I

rt.

I

I

;
I
I

irradi feixe
s.E14.

copo de
Fa rad ay

digitalizado
1
a lvo

F. c. S.E. M. di italizador

FIGURA TT-2 M6todos de medida ða corrente do feixe.
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Desde que as folhas de alumínio S.E,M. são rnuito fÅ
nas, o Bremstrahlung produzido por elas pode ser cornpletamente

desprezado no nosso caso. O uso do copo de Faraday para nedida de

corrente apresenta problemas, pelo fato de que os el6trons apõs

atingirem o irradiador se dispersam e o feixe se abre en um ângulo

sólidorque depende da energia, 'podêndo não ser completamen

te coletado pelo copo de Faraday, Por este motivo, utilizamos o

S.E.M. para monitorar a flutuação de corrente durante a irradia

çao.

Pelo fato de fazermos medidas relativas, a intensi-
dade absoluta ð.a corrente não é importante para n6s, rnas sua flu

tuação afeta nossas nedidas. Devido ãs diferentes meias vidas do

62cu(g,78min) e do 61cr, (3,408 horas) , uma flutuação na intensida-

de do feixe modifica a razão entre as atividades destes dois is6

topos e por isto precisamos compensar a flutuação da corrente no

tempo, durante a irradiação, segundo procedimento descrito na

secção II-C.

TT-A.Z Calibracão em energia do acelerador

A anãIise em energia do feixe. 6 feita por meio de

2 e\etroírnas, com desvio de 30o, arranjados de modo que o feixe

analisado 6 paralelo ao feixe incidente. Fendas entre os Ínãs eli

minam os el6trons de energia indesejada. A abertura das fendas ê

tal que a resolução em energia do acelerador sej a leo, Obtemos a

energia do feixe, através da medida da tensão em uma resistência

padrão en série com o enrolamento do eletroÍnã , ou nedindo-se dire

tanente o campo magnético no. eletroírnã . Pata corrente nula, o

campo deveria ser nulo, mas. existe um campo remanescente no ílnã ,

que depende da rnaneira com que este foi desmagnetizado. Por este

motivo, é padrão,no acelerador, saturar o Ímã com uma corrente de
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2004',\ voltando lentarnente para a corrente correspondente ã ener

gia desejada. Esta saturaçãocria um canpo remanesc.ente reprodu-

tÍvel.

A calibração do acelerador que estávamos utilizando

foi feita através de liniar de reação (y,n), nedidas por atividade

residuaL, e foi feita em 1975. Philipe couftonjl) em novembro

de 1979,obteve uma nova calibração em energiaìdo acelerador, uti

l-izando liniares de 5 reações (e,e',n), detetando os nêutrons di

retamente com um sistema termalízadot de Polietileno e detetores

de BFS. Saturanclo o Ínã atê 2004 de corrente, a equação de ener

gia, em função da tensão obtida na resistência padrão, é dada por

sendo Eu a energia cin6tica dos el6trons em MeV, e V em nilivolts.
.lt\

Durante a realizaçã.o deste trabalho, estávamos utilizando a cali

bração antiga, mas passamos a utilizat a nova, QUê se tornou pa

drão no laborat6rio. 0 acerto en energia do acelerador inicia- se

com a microonda e o canhão desligados e com a corrente no 'Ímã

analisador em zero. Satura-se então o eletroÍmã, subindo-se a

tensão lentarnente atê 500 mV, que corresponde ã 200 Amperes em

corrente. Volta-se gradativament e a tensão atê o valor correspon-

dente ã energia que se deseja irradiar erap6s isto, acerta-Se os

parârnetros. do magnétron? do canhão e dos quadrupolos para maxjrni-

zar a corrente do feixe.

de ser

lerador

22 MeY .

Ex

:Q

visto na

sej a Leo ,

(o.s702 1 o. oo78) + (o.z2o7 I o.ooo8) v

j

desvio da calibração nova em relação ã antiga pg

Tabela II-1. Embora a resolução em energia do ac-e

observamos desvios de 300 keV para energias de
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zL ,3910 ,09

22,3r!0 ,09

23,33!o ,09

24,25J0,10

z5 ,2510 ,09

26 ,Zolo ,10

27 ,L}to ,10

2g ,2010 ,11

29 ,Ll10 ,11

3o ,1oio ,12

31 ,0 7!0 ,12

32,07!0 ,L2

32 ,9710 ,1'5

21,,00

22,00

23,00

24,00

25 ,00

26,00

27 ,00

28,00

29,00

30 ,00

31,00

32,00

35,00

92,5

96 ,7

101 ,3

L05,5

110 ,0

LLI,3

1L8,4

L23,4

r27.,5

132,0

L36,4

140 ,9

145,0

Calibração Nova
obvl

Calibração Antiga
CI'{eÐ

Tensão (rnv)

TABELA II-1 Correspondência entre as calibrações

energia do acelerador.

em
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II-B Sistenas de espectroscopia gama

Para a determinação ða atividade residual das amos

tras, é necessãrio util izat um sistema de espectroscopia gama con

venieriLte, Ba.sicamente podemos utilizar detetores semicondutores

de al-t'a resolução, ou detetores de cintilação de alta eficiência.Os

primeiros são detetores de Ge-Li, QUê possuem uma resolução de

5 keV para a transição de i^33Z keV do 60Co, mâs uma eficiência de

3qo daquela obtida por um detêtor de NaI(T1) de 3" x 3". O sistema

de a1-ta eficiência cbnsiste eln um cristal de NaI (T1) acoplado a

iuma fotomultiplicadora.

II -8.1 Sisterna de detecção de a1-ta resolução

Nos detetores semicondutores de Ge-Li, consegue- se

uma 6tima separação de trlnsições de energi pr6xirnas. Nestes de

tetores, âs radiações gamas incidentes perdern energia atrav6s da

criação de pares de eletros-buracos, que são coletados pela aplica

ção de um forte campo e1étrico na região intrÍnseca do detetor.Os

processos de interação da radi ação com o cristal são três: efeito

fotoelétrico, efeito comptom e criação de pares.

Ao incidir uma radiação,

çriados e coletados, gerando um pulso

proporcional ã energia dos raios X ou

IT-3 mostra o diagrama esquenrãtico de

portadoies de carga são

de corrente com aplitude

gama incidentes. A figura

um detetor de Ge-Li Planar

(ref. 2).

' Este tipo de detetor requeT que o cristal de Ge-Li

seja mantido ã temperatura de nitrogênio 1íquido, €il um criostatoo

para que seja mantida a inobilidade dos íons de Li ímplantados no

Ge.
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FIGURA II.3

Um translstor de efeito de

temperatura para melhorar

dor, que fica acoplado ao

A criação de pares partÍcula-buraco é feita
ao longo do caminho do elétron deslocado por
um dos processos de absorção de raios gama

dentro do cristal de Ge-Li.

campo (FET) ê tamb6n nantido em baixa

a relação sinal-ruído do préarnplifica

detetor.

passa

final

s alcla

O pulso do pré-amplificador, eue 6 da ordem de mV ,

pelo amplificador, eu€ é tamb6m o responsável pelo formato

dos pulsos. A duração, a forma' e a anplitude do pulso de

do amplificador são ajustados de modo a otimizar a resolu

ção, mas mantendo-se um tempo morto baixo. Para altas taxas de

cont'.agem t ã constante de tempo de integração e diferenciação ê

da ordem de 1 ¡rseg. Através do arnplificador, ajustamos o nível DC,

e a intensidade do "BaSe Line Retoreï", paTa minimizar o ruÍdo

eletrônico.

O sinal arnplificado ê então digitalizado pelo con

versor anal69ico digital. Este dispositivo fornece um número pro

porcional ã amplitude do pulso de entiada e a este número ê asso

ciado uma posição na mernória do multicanal, incrementada de 1 to

da ve z qve for processado um pulso desta amplitude. O "espectro"

então armazenado no multicanal corresponde ãs diferentes intera
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ções da radiação enitida pela amostra com o cristal de Ge-Li do

detetor. O rnulticanal fornece o histograma destas contagens, em

4096 canais. Os espectros obtidos são transferidos para o computa

dor através de um sisterna CAMAC. Este sistena é uma interface en

tre o nulticanal e o computador, facilitando o controle do multi

canal pelo computador. As ãreas dos fotopicos obtidos são então

integrada.s a.través de programas, e obtemos o número de decaimen -.

tos radiativos ern cada energia de interesse na amostra

O detetor utilízado na experiência foi um Ge-Li co

axial de 27 cc, da Ortec, com seu respectivo criostato e pré- am

plificador, fornecendo uma resolução melhor que 3 keV para a li

nha de L332 keV do 60Co. O amplificador util izado foi o "Research

Amplifier 450" da Ortec, o ADC foi um Northerm, e o multicanal um

Northerm NS63ó. g computador utilizado na análise dos dados foi um

PDP45/n com 32K bytes de'.memórias e várias facilidades de entra

da e saída.

O diagrana de blocos do sistema de a1-ta re.solução

estã na figura II-5

FIGURA II-5 - Sisterna de es

çao.

pectroscopia gama de Alta-Resolu
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II-8.2 Calibração de energia do detetor de Ge-Li

Para conhecermos a correspondência entre o espectro

obtido no multicanal e espectro emitido por uma fonte radioativa,

é necessário calibrarmos o sistema e, para sabermos o número de

gamas emitidos 'em uma determinada energia,precisamos conhecer a

eficiência da dètecção em função da energia do detetor de Ge-Li.
I

As energias das radiações detetadas podem ser de

terminadas com boa precisão. A calibração em energia 6 feita atTa

v6s de fontes-padrão, através das quais se obténi uma curva ' da

energia do fotopico em função do número do canal correspondente

no espectro do multicana1.. Através desta curva, podemos deterni -

nar.as energias das linhas de uma fonte desconheci<ia. As fontes

padrão util izadas nesta calibração forarn 22N^, t4tr,, 6oao e 137Cr,

cujas energias de decairnento são muito bem determinadas (ref. 3 e

4), Ajusta-se em polinômio de grau 2 ou 3 a esta curva e escolhe

se o melhor ajuste por crit6rios estatÍsticos. A calibração de

energia do sistena foi repetida diariamente. durante as medidas pa

ra verificação da estabilidade do sistema e determinação da posi.

ção das linhas do 6o¡¡i e do 61Ni.

II-8.3 Eficiência do detetor de Ge-Li.

,r ,Os espéctrômetros de Ge-Li de a]-ta resoLução preci

sam ser calibrados em eficiênci a para a obtenção da relação entre

a ãrea do fotopico e o número de decaimentos que ocorreram na

amostra. Esta calibração 6 feita com fontes padrão de intensidade

conhecida. Optarnos pelo uso de várias fontes para minimizar pro
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blemas de calibração originaL das amostras. A precisão da curva
r ' ' t absoluta é afet.ada pela calibração original, pelade el]-c].encrl

reprodutibilidade da geometria e pela taxa de contagem. Esta úfti

ma deve ser mantida a nÍveis onde o tenpo morto de análise do

ADC seja pequeno (nenor que 5%), para se evitar pulsos superpos

tos e somas acidentais dos ganas incidentes. A reprodutibilidade

da geornetria foi garantida com o uso de um suporte especialnente

projetado para esta experiência. Na secção II-8.4 temos uma des

crição detalhada deste suporte. A integração dos espectros para a

determinação das atividades das fontes de calibração foi feita

atrav6s d.o programa ASTRIX, Do computador PDP, QUê faz um ajuste

autonático de gaussianas aos picos e fornece a integral dos mes

mos. Este programa foi adaptado por Vito R.Vairin para a utiLiza

ção no PDP.

Na calibração de eficiência utilizamos fontes

bradas pelo N.E.M. que foram as seguintes: 154Eu , ?07¡,í, 6oto,

94Nb, ttOcr, tttrr,125Sb. A faixa de energias dos gamas foi

L77 a 1333 keV, com um total de 33 pontos para a curva de

ciência absol-uta.

ca1 i

de

efi

Un especial cuidado foi tomado em relação ãs refe

rências sobre os dados de intensidades das linhas e meia vida dos

isótopos. Para o 13sBa, existem quatro referências de intensidade

(refs. 5, 6, 7, 8). As discrepâncias nas intensidades fornecidas

chegam a LSso. Como critério de qual conjunto de valores de inten-

sidades seriam utilizados, tonamos as referências mais recentes e

as de menor erro relativo.

os trabalhos de L.A. McNelles et aI (ref. 9) e de

J,Legrand (ref. 10) discutem de modo extensivo os diferentes n6to

dos de calibração e alguns valores de intensidade relativa foram
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obtidos destes trabalhos. Os esquemas de decaimento do Nuclear

Data Sheets (ref. 11) e o trabalho de Gehrke de L977 (ref. 12)

forneceram os valores de intensid.ades restantes.

Há diversas expressões analÍticas propostas para

ajuste da curva de eficiência:

o

East (ref. 13) propôs a expressão:

e = *1 exp (- BfE) + oZ exp (- ßZE)

Kane e Mariscotti (ref. 14) propuseram a expressão:

9,,e=bx+cxn com x-9, ,10 . 17 22,
E

2
n

McNelles e Campbell (ref. 9) sugerem que a expressão mais adequada

seja:

a2
e= L

E
) + ag eIP'(-a+ E) + a5 exp (-aO E) + a7 exp (-aA E)(

Em trabalho mais recente, Singh (ref. 15) discute a

eliminação dos parâmetros a7 a a8 da expressão de McNelles e ob

tém ajustes con diferenças de 0,1% em relaÇão ã expressão de 8 pg

râmetros de McNelles. Como não hâ evidências sobre qual das eI

pressões Tepresenta melhor a curva de eficiência, ajustamos as

quat1o expressões aos dados experimentaisratravés de um programa

de nÍnimos quadrados,,' feito por Philiphe Gouffon .(ref 
. 16). 0 pre

grama ajusta 17 funções a dados experimentais e perrnite muita

versatilidade, como escolha de pesos de ajuste, entrada de da

dos, etc. Nos quatro ajustes o XZ teduzido variou de 0,876 a

L,453, com 53 pontos experimentais. Os ajustes das diferentes fun
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ções acirna de 500 keV coincidiram muito bem e abaixo de 400keV

as divergências não foram maiores que 7"6. A figura II-7 coloca os

pontos experimentais e'o ajuste obtido com a expressão de

McNelles e Com bel1.

FIGURA II-7 - Eficiência em função da energia para o dete
tor coaxial de Ge-Li de 27 cc.

\

Com as quatro expressões, foram obtidos os valores

de eficiência absoluta nas energias de interesse que são as li

nhas do 62Ni e d.o 61Ni, u calculamos a média ponderada {ot valo

Tes obtidos, a partir d.as quatro expressões, para cada valor de

energia e o resultado está na tabela T.I-2:

130,735

44 ,677

50 ,166

zL ,67 5

21,463

: 5,807

1 L,203

t 0 ,561

t 0,182

t 0,l-74

283

656

875

1L7s

11 86

ex10 -4Energia (kev)

TABELA LI-} - Eficiência em fi:nção da Energia para as linhas do
6oNi 

" do 61Ni

E (Mev)

4il

20

I
I lr

Irf

I
t

Il0 I
{

I

.6 I.

l,

Log e

50

30

20'

de Seo

A eficiência padrão do detetor . e Ge-Li empregado é

(ref . 17) E;i;-"ãrãt ê definido como a porcentagem da ra



zão clo nlner,o de gamas detetados dl linha cle 1332 keV do 60Co, que

deu total¡nente sua energia neste detetor e em um cristal de

(T1) de 3" por 3", quando ambas as mediclas são feitas com a

te a uma distância de 25 cn (ref. 18).
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per

NaI

fon

Com este procedimento, somos capazes de determinar

o número de núcleos radioativos no alvo de cobre, integrando oS

fotopicos obtidos no multicanal e anal j5s dos iro computador.

II-8.4 Sísterna de deteccão de alta eficiência

Quando não necessitamos de

terminada Inedida, mas precisamos de alta

com cintilador de NaI(T1)'é empregado.

alta resolução numa de

eficiência, um sisteúa

Quando adicionamos -0,5e0 de Thallium ao NaI, urn

cristal crescido homogeneamente adquire a propriedade de enitir

Luz na faixa visível, pela passagem de uma partícula ionízante.Os

cristais de NaI (T1) são oticamente claros e são espelhados ern to

das as faces ã exceção de uma, onde atrav6s de uma janela de vi

dro ê captada a Luz emitida pelo cristal. Para a conversão da cirr

tilação de Luz em.um pulso eletrônico, o cristal 6 montado em um

tubo nultiplicador, onde um fotocatodo recebe a Tuz e ernite eIé

t,Tons, eue são focados pela fotonultiplicadota Após vários di

nodos obtemos um pu1so, cuj a anplítude 6 proporcional ã energia

d,o gama incidente. Para cada elétron enitido ða superfÍcie foto

sensível, ufl pulso contendo 106 ou mais elétrons 6 coletado no

anodo de um tubo de 10 estágios. ,4. resolução ê governada pela es

tatística da emissão de fotoelétrons na superfície .fotossensíve1.

Um cristat de NaI (T1) de 5" x 4" deteta 43eo dos raios y emitidos

pelo l-37cs ,162 keV) , s.endo que 60eo dos pulsos do espectro fic'a
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contido no pico de fult=energr. A resolução ê em torno de 9so païa
gamas de 662 kev (ref . 19) . A f igur.a rr- B rnostra o esquema de um

detetor de NaI (Tl) .

es¡ælhadas

tiplicadora

de voltagem
da base

FI'GURA TI-8 deEsquema

NaI (T1)
de um

e sua
detetor de c.intilação
fotomultipl icadora.

os pulsos obtidos rìa saída da fotomultiplicadora
são levad'os a um pré-anplificador de baixo ganho, utilizado para
adequar as caracterÍsticas do sinal com os da entrada do amplifi-
cador. Devido ãs caracterÍsticas de baixo ruÍdo do sina1, as exi
gências sobre o pr6 e. o amplificador são atenua<las e o sinal é

levado a um ADC, que o unulir" e fornece um pulso 16gico que será

armazenado pelo multicanal, aná1ogo ao sisterna de a].ta resolução.

Em nossa experiência, o sistema de NaI(Tl) foi uti
Iizado para acompanhar as meias vidas do decaimento, atravfs da

linha de 511 keV proveniente da aniquilação do ß*, que 6 comum ao

esquema de desintegração do 62Ni e do 61Ni. para tanto, selecj-ona

mos uma "janera" em torno do pico de 511 kev e colocamos o ADC

de modo a enviar urn pulso lógico sempre que uma radiação nesta ja
nela era detetada. Este pulso foi então enviado ao multicanal, €il

rnodo MSC (I{ultichanel Scalitg) . Neste modo, selecionamos um inter
valo de tenpo onde os pulsos são arrnazenados em um. certo cana1.

Decorrido cste intervalo de tempo, os pulsos são armazenados no

canal seguinte e assim por diante. Deste modo, uffi decairnento ra
dioativo pode ser facilmente visualizado no display,
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.O cristal utilizado foi um Harshal de 3" de compri

mento por 3" de diâmetro. A base e a fotomultiplicaclora foran mon

tadas por Paulo R.Pascholatti e Alfredo Bonini. 0 pr6 foi um

þuartz e Silice model ASO4", uil anplificador Ortec ','Spectroscopy

anplifier 472A", e um Multicanal Ortec 6240 com um ADC incorpora-

do. O diagrana de blocos do sisterna está na figura II-9. :

FTGURA IT-9 Sistema de Detecção de alta eficiência

A curva de decaimento obtida por

uma aná1ise conveniente, fornece as atividades

rentes componentes do decaimento mú1ti-p1o.

esse processo, após

iniciais dos dife

I I.C Sistenática geral das rnedidas

Hâ v'arias metodologias possíveis de serem seguidas

p,ara a nedida da s ecção de choque da re ação 6 SCr, (y , 2n) 61C,, . Pode

rÍamos fazer urna medida absoluta desta secção de choque, mas evi

tamos este procedimento, devido ãs dificuldades na medida da iÏr

tensidade absoluta do feixe, que ãs vezes leva a erros de 1-íod, cle'
i'i

vido a problemas de alinhamento do copo de Fataðay, perda de car

Eã, isolação precária do S.E.M., e outlos problemas. Optamos pela

Y f63c,, (y,2n) 61c,J

Fonte de display
mPresso ra

Cristal
¡la r (rì )

Fotomuìtipl iqadora Ampl ificadorPré MulticanalConve rso r
analógico

rnedida do Yield relativo
y f63c., (v, ,r)62cü

, que mlnlm]-za pro
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blernas de calibração absoluta,. mas requer o conhecimento da seg'

ção de choque e o yield absoluto cla reação 63C, (v,n) 62C,r, atnpla

mente estudada na literatura (refs . 20-27).

Nossa medida de yield relativo tem outras vantagens

ptãticas, eue 6 o fato da reação de monitoração ocorrer no mesmo

alvo que a reação em estudo, e isto mini¡riza problemas de eficiên

cia de detetores e cornpatibil îzaçã,o de dif erentes sistemas de con

tagens.

63.O procedimento' geral da rnedida ê irradiarmos Cu

com gamas do. espectro de Brernsstrahlung, obtidos em'um irradiador

de Tânta1o no feixe de elétrons do acelerarlor linear. Ap6s a irra

diação queremos saber o número de reação 'do tipo (y,2n) e (y,n) ,

que ocorreram no alvo, e para isto um sistema de espectroscopia

gama 6 utilizado.

Para garantir a independência dos resultados em re

lação aos métodos de anãlise, dois sistemas de rnedida completamen

te independentes forarn utilizados. Um dos moclos cle análise 6 o do

acompanhamento das meias vidas envolvidas no decaimento, que 6

feita com o sistema de a1_ta eficiência (NaI (T1) e eletrônica ) .

Un outro método é a medida das linhas caracterÍsticas dos decai

mentos, que 6 feita com o sistema de alta resolução (Ge-Li e e1e

trônica associada). Nosso objetivo fqi utl_1_izar dois n6todos to

talmente independentes, inclusive com alvos diferentes, para que

as conclusões independam do procedimento seguido na nedida.Ao pri

meiro sisterna, o do acompanhamento das linhas car'acterísticas , de

nominaremos "mediclas LIC", e tas medidas feítas, acompanhando-se a

linha de 511 keV proveniente da aniquilação dos B* envolvidos no

decaimentor Chamaremos "rnedidas MCS" (que ê o nodo de operação do



rnultj.can¿rl neste tipo de meclida), Os esquemas

62cu e do 61c., poclern ser vistos nas f iguras

esquemas são os nais recentes encontraclos, e

Lederer et al em 1978 (ref. 28),
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FIGURA TI-10 Esquema de desintegração do Cu,
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FIGURA II-1 1 Esquema de desintegraçáo do
61 Cu.
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For estes esquemas de desintegração vemos que os

dois is6topos de interesse decaem por ß* e EC, possuindo então

uma linha de 511 keV, cada isõtopo com sua meia vida caracterÍsti

ca. O sisterna de NaI(T1) pode acompanhar o decréscirno na intensi-

dade desta linha, obtendo então as atividades iniciais de cada

isftopo e conseqüentemente as razões de formação e o yielcl rela

tivo. A esté nétodo chamaremos MCS'

No método LIC meclimos a intensidade das linhas prin

cipais do décaimento do 62C, (875 keV e IL73 keV) e do 61Cr, (283

keV e 656 kêV). Um detetor de alta resolução 6 necessário para

sepaïar as linhas de interesse das linhas cle fundo, das do 64Cu

e de outras.

II-D Medidas de linhas características ILI C)

Nas medidas LIC irradiamos cobre natural, Qüe con

tém 6 9,Ieo de 63Cu e 30,9 eo de 65Cr.r. O limiar da reação (y,n) no

Qn = 10,85 MeV, e o limiar da reação (v,2n) no 63C.,
e6 3cr, 

6

Qzr, = Ig,74 MeV. A reação (y,3n) no 63C.t ,rão interfere em nossas

medidas, pois tem um limiar de Q3r, = 3I,45 MeV, e irradiamos até

E = 53 Mev. No . 
65c, ocorre a reação 65c., (v ,n) 

64c,, 
' com um

max

lirniar de Qr, = 9,91 MeV. Nas medidas LIC, esta teaçáo ê Íacilmen-

te separada, por produzir uma linha de 1348 keV, com uma intensi-

dade de 0,6eo, a uma meia vida de 12,82 h. As reações (y,p), (v,o),

(y ,np) no 65C' e (y ,2n) , (v ,p) no 65c,, resultam em isótopos está

veis, não contribuin{o portanto para a atividade residual e não

interferindo na medida.

0 tempo <le irradiação foi de 40 minutos, necessa

rio para a obtenção de'uma boa estatística nas linhas do 61ttli. o
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alvo ir::adiado tem uma espessura de 0,lrnrn e è quirnicamente puro,

sendo que ahtes de cada irradiação g alvo era desoxidado e coloca

do em inv6lucro plásticor eue era retirado depois da irradiação. O

irradiador utilizado foi de Tântalo (Z = 73), com uma espessura

de 0,254nm, que corresponde ã 6,5% de compritnento de radiação. O

¿rrradiad.or e fino o suficiente para considerarmos o espectro de

Bremsstrahlung como sendo o de Schiff (ref. 29), mas levaremos em

conta a perda de energia dos elétrons, que será discutido na sec

ção III-C

Durante a irradiação , armazenamos a intensidade da

coïrente.em função do tempo. O sinal da monitoração da corrente

do acelerador,obtido atrav6s do S.E"M., passa por um digitaTiza

dor, que envia pulsos a cada quantj-dade de caTga coletada, geral
-o 1 qo ^ Est eç nrr lenados nomente 10-' coulombs por pulso. Estes pulsos sao aTma2

multicanal funcionanclo como l.{ultiescalímetro (ern rnodo }{CS), com

0,9 segundos por cana1, e deste modo obtivemos a intensidade da

corrente em função do tempo, durante'a irradiaçáo'

II-D.1 O decaimento radioativo

Durante a irradiação, e ap6s esta ' o núrnero de nú

cleos radioativos formados, e a atividade de um alvo são governados

poï um conjunto de equações diferenciais, cujas soluções são as

leis do decaimento radioativo. Chamando N (t ) o número de átomos

radioativos na amostra, R a razáo de'formação, que 6 o número de

núcleos radioativos forrnados Po,r segundo, e I a constante do de

caimento (f = *,'), = # ), a equação diferencial obedecidatt/2'
por estas grandezas durante a irradi ação 6:

dN

dt
R ¡,N (rr-1)



- R (1 -e
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c constantet

(r r -2)

(rr-3)

(rr-4)

dt

Cn R-ìN
-À

=t+C I

1tR-7.N=e C2

]¡f =Rt -C^re r
¿

paTa t = 0, temos que ter ]r,f = 0 , então CZ R, e portanto:

rNR=

o

onde tirr = tempo de

A atividade inicial A

irradiação,

vale A IN

- ),t(r-e )

Seja No o número de átomos forrnados no fim da irradiação:

N

o o o

Ap término da irradiação, temos a equação diferencial- :oso

-dN =-^N+
dt

quando t = 0, N = No, portanto:

(rr-s)

(r r-6)

-1t

-ltN=N e
o

Quando fazemos una determinada contagem C,

de tempo, temos:

C = N. - N-1r

durante um intervalo
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onde N número de núcleos radioativos no inÍcio da contagemi
N.t núrnero de núcleos radioativos n fin da contagem.t

N f o "-tr 
Ct"+t"1

onde te: tempo de espera do firn da irradiação ao inÍcio da conta

gem. i

tempo de contagem

portanto:

C = No è-lte - No 
"-r(t"+t.¡

C = No e-lte (1 - e ^¡c) (rr-7)

e, substituindo No, da expressão II-4 obtemos:

C +lt oe

NeN. = N e-ltê10

t:c

ft= T

- ltirr(1 -e )(1 e

que 6 a razão de forrnação

urn fotöpico no multicanal

(R) a partir do número de contagens de

(c) .

(rr-8)
-ltc

)

. Chamando de Si a â.rea dos fotopicos, precisamos com

pensar a eficiência do detetor e a intensidade da linha, e temos:

c (rr-8)
1

onde S ârea do fotopico
,t

eficiência do detetor naquela energia
intensidade da linha

1

e.Iri

Quando diversos fotopicos entram no cãlculo ð'a

tagem, tomatnos a nédia Pondetadaz

con



1

n

I1
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(rr-10)

(rr-11)

C j
1_T

6t̂i

onde: n: número de fotopicos

oC. t variância da contagem C,
t

a variância de C, 6 calculacla como:
J

1

n

I1_

1

n
T

z

l-oc

e tiramos

ra tanto,

J

Ap6s a irradiação , f.azemos um conjunto de 3 medidas

a média ponclerada das ativiclades iniciais obtidas. Pa

calculamos:

'l

r (1 e

eC
te
.T

Aoi ts
T

)

onde: te: ternpo de espera daquela medida

tc: tempo de contage4 da nedida

r : meia vida do isótopo

"r- t ( 62

61
Cu) =

Cu) =

588 seg = 14,138 min.
L226,8 seg = 295,002 min.r2t (

Obtidos os diferentes valores das

a nédia ponderada com o erro:

atividades iniciais A obtemosoi'

n

I1
1

1

n

Ie
1

1n
T

i=1

o z-T
A

oAoi
d

Aoi

(rr-13)



finalmente, calculamos a

intensidade da corrente

de fornação do is6topo, supondo

do acelerador constante como:

TAZaO
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a

corren

Ao
R tirr (rr-14)

(1 e T )

II-D.2 Corre ara a flutua da corrente

A intensidade do feixe do acelerador não permanece

constantç clurante a irradiação. Isto irnplica que a razáo de forma

ção R tanb6n não permanece constante, e as expressões (II-B) e

(.II-14) não são váIidas. Neste sentido, a taxa de forrnação do, isó

topo radioativo passa a depender do tempo.

Consideramos a irradiação como uma

ações de dur.ação at, onde :

seqüência de pe

^t
t irr (rI-1s)

oes ão

quenas irradi

n

Como 
^t 

ê pequeno (no nosso caso, Ât = 0,9 Seg ) , podemos conside

rar a corrente uniforrne em cada intervalo. Considerando Ni, a

quantidade de núcleos excitados no fim da irradiação e forrnados

no i-ésino intervalo 
^t, 

temos :

(rr-16)I N.!1N=
o

Se I..é aI

t e rnédia ,

carga total acelerada no i-6sino intervalo e T a

dada por:

ï
1

n

Ii
1
nT t-

(.rr-17)
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podemos calcular Ni a partir de II-5 colocando:

I.
1.K+ R e t = At:
I

^N

I.
= N (t = Àt; n-*é n)

I
(rr-18)

excitados no i-ésino interva

com t = (n-i)¡t. Portanto:

I

até o final da irradiação, os núcleos

1o de tempo decairão segundo (II-6),

N = N' (t = (n-i)^t; N
o 1 )=AN

1

A não uniformidade da corrente fornece para a

zão de formação:

Q=
Ao I

e-rAt
) e -r(n-i)^t

Ao:R =

(1 I.
1

1

n
I

1

(rr-1e)

ra

(rr-20)

(r r-14)

onde, Ao: atividade no fim da irradiação

À : constante de decaimento do isótopo

At: intervalo de tempo de |ntegração da corrente (0 ,9seg)

T: corrente néd1a durante a irradiação

I.: intenSiðade ð,a corrente em cada intervalo de tempo
1

n: número total de intervalos durante a irradiação

t

{uando a corrente é constante durante todo o pe1Íodo de integra

ção, Ii = Í,e a equação (II-20) se recJuz ã equação (f f -f +) :

(r

A correção da flutuação de corrente não foi impor

tante para a razão de formação do 61C.r, que ten uma meia vida de

3,408 horas, visto que o tempo cle irradiação foi sempre de 40 min'



Para o
62

flutuação

mação, e

igual ao
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Cu, que tem uma meia vida de 9,73minras correções para a

de corrente v'ariam en atê 7% os valores da Razão de For'-

essa correção foi inportante por ser ,' aproxirtadamente

desvio padrão nos resultados finais.

II-0.3 Sistema de contagem LIC

Para as medidas LfC, irradiamos cobre natural e me.

dimos a atividade com o sistema de Ge-Li. Ap6s 40 min de irradia-

ção, a amostra era transportada até o sisterna de rnedida, transcor

rendo-se um tempo de espera de cerca de 3 nin. Uma rnedida de

20,48 ni¡r 6 toinada, seguida de duas outras de 40,96 min' e a ati

vidade inicial é a média dos três valores obtidos. Este tempo de

contagem no rnulticanal é o "tempo vivo" do sistema, oU sej a, é o

tempo rea1, descontado o tempo morto de análise dos pulsos pelo

ADC. O sistema ar-rtomático de desconto de ternpo corrige bern atê

cerca de 20so de tempo morto e este valor não foi superado em ne

nhuma das medidas.

A atividade do 6'Cu 6 muito alta, e para que puclás-

semos medir o uta,, na mesma geometria, um absorvedor para atenuar

as contagens no início da medida foi utilizado. O absorvedor foi

construído com uma chapa de chumbo de 9mm, e. 1mm de cobre paTa ab

sorver os raios X do chumbo, O absorvedor foi. projetado de rnodo a

diminuir em gTso a linha de 511 keV de aniquilação, embora permita

a nedida das linhas de 656, 875, ]-L73, e 1186 keV, corn boa esta

tística. Urna curva de. absorção 'em função da energia foi rnedida pa

Ta este absorveclor, como descrito na secção II-D"4'

Pata rnantermos a geomett:-a

desde a medida da eficiência do detetor,

rigorosamente constante'

at6 as c.ontagens ProPria
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mente ditas, com absorvedor e Sem e}", uln suporte especial

projetado, eu€ perlnite a retirada do absorvedor no intervalo

1a. para a 2a. tomada dè dados, sem alteração da geometria. O su

porte foi confeccionado em alumÍnio, Segundo o esquema da figura

IT-L}.

.Absorvedor

anr¡stra Detetor de Cæ-Li

ilt

FIGURA II-12 Suporte util izado nas nedidas tIC.

Com a retirada do absorvedor, os raios gama emergen

tes do alvo atravessam duas lârninas de AlurnÍnio de lrnm de espes

sura cada. Proj etamos desta maneira o suporte, pois elétrons e

p6sitrons de al-ta energia adentrariam o cristal do d.etetor, dete

riorando sua resolução, e çorn aS lâminas, os ß* são aniquilados,

produzindo a linha de 511 keV, que é detetada sem degradar a reso

1ução.

A prirneira medida de 20 ,48 min e com o absorvedor

permite uma boa deterrninação da atividade da (y,n), contando-' se

as linhas de 875 keV e i-L73 keV e permitindo uma primeira deter

ninação da atividade da (y,2n)através da linha c1e 656 keV. A ': se

gunda medida, de 40,56 min, e Sem o absorvedorrpermite ainda uma

determinação da atividade ða (y,n) , iã muito fraca, e uma con'ta

foi
da
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gem conpleta da linha de 283 keV da (y,2n) , bem como da . linha de

656 keV. A telceira :nedida serl,/e como comprovação dos resultados

da (y ,2n) , sendo irnpossÍve1 a determinação da (y ,n) nessa medida.

I I-D.4 Curva de absorcão ern função da energia

Como utilizamos um absorvedor para diminuirrnos as

taxas de contagens da Cy,n), e o retiranos para a determinação da

atividade da (y,2n), 6 necessário conhecermos a curva de absorção

em função cla energia¡ paTa a correção das atividades da (y,n).

O procedimento

cos obtidos com absorvedor e

duas medidas:

cons iste
sem e1e.

na medida

Tomamos a

da ãrea de fotopi

tazã,o entre estas

u
atividade sem absorvedor
atividade com absorvedor

Como a linha de 283 keV 6 totalmente aborvida, nos

interessa a absorção paTa as linhas de 656, 875 e LI73 keV' Por

este motivo , fizemos medidas na região do espectro de 500-133ZkeV'

As fontes util i.zadas foram 60Co, 134C, e 154Eu. Especial cuidado

foi tomado na reprodutibilidade da geometria e no ajuste dos fo

topicos. A tabela II-3 apresenta os resultados obtidos paTa as

1i-nhas das fontes radioativas utilizadas'

', Foram ajustadas aos

calculamos a nédia Ponderada com
jl

quatro ajustes forneceram valores

funções ajustadas foram:

4 funções diferentes e

para a obtenção de u. 0s

entre I,3 e 1,5 e as

dados

o erros

de Xz



TABELA II-3 - Medidas da absorção em fun
ção ð.a energia.

="1 +a

IDU = ^L 
+ a

a2E a4E

zE + u=82

ZE + ,SEZ
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(rr-34)

u = uL e + as e

+a e
3

azE a4E
0nu = aT e

lCalculando-se as medidas para os valores de energia

dos decaimentos do 62trli e do Ut*trobtemos os valores da tabela

3,000

2,964

2,318

2,672

2,243

2,249

2,0r2

1,618

1,998

1,894

1,907

L,757

L,784

T,7L6

1,769

1,600

: o,z7z

: o,772

: o,og4

J 0,042

i 0,373

t o,ols
I

I 0,039

t 0 ,L24

t 0,059

J 0 ,151

t 0,015

t 0,040

I 0,065

t 0,041

,t 0,029

t 0,034

565,50

569,40

591,81

604,70

692,48

7 oz',63

7 23 ,43

7 56 ,92

795,80

802 ,00

871,10

873,24

996 ,00

1004,57

rr7 3 ,25

1332,52

Energia (kev) u

TT_4,
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TABELA II-4 Valores <la absorçãof
nas energias de interesse.

A figura II-13 mostra o gráfico da curva de

absorção com um dos ajustes efetuados.

5

4

log u

3

2

It
I T

I
E (kev

600 800 1000 t 200

FIGURA II-13 Curva de absorção em função da energia.

descrito na secçao

pre abaixo de 70eo,

vidade do 6ltli.

Com este absorvedor o e com o

anterior, conseguimos manter o

e obter uma boa estatística nas

procèdimento

tempo morto sem

medidas da ati

II-0.5 O problena das intensidades das linhas

Para'obtermos a atividade de um determinado

is6topo, medimos a ârea do fotopico para uma ou várias linhas de

2,377 !
1,882 t
1,618 :

0 ,012

0,009

0,009

6s6

87s

LL7 3

uE (keV)
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seu decaimento, e ternos que levar em conta a variação da eficiên

cia do detetor, e as diferentes jntensidades do seu esquena de dq

caimento. Alguns esquemas .de decaimento são muito bem estabeleci-

dos, enquanto que, para outros is6topos, as discordâncias são mui

to grandes, apesar da sofisticação dos métodos utíLízados atual

mente tìa determinação dos esquenas de decaiment.o.

Na deterninação da secção de choque da reação
63C, [y, 2n) 6lcr.r, flêdimos as contagens das linhas do 61t'li r eue 6

fornado pelo decaimento por p6sitrons do 61crr. Neste caso, a esco

tha das intensidades se torna um problema, visto que há oi.to tra

balhos difer,entes, todos corn técnicas nuito bem desenvolvidas e

os dados diferem entre Si, at'e 30eo, As 8 referências para estes

valores de intensidade são: (11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 28), e

estão colocadas na tabela II-5. A linha de 283 keV é geralnente

tomada como padrão neste .êecairnento.

Como crit6rio sobre qual referência utilízar, temos

a rnetodologia seguida e a data do trabalho, 0 trabalho de l.{eyer

utiliza um total de 7 espectrômetros, incluindo um sistema anti-

cornptom, detetores sernicondutores de Ge-puro, cintiladores de

p1ástico e NaI(T1), calibrados pelo NBS, Decidimos portanto utili

zar as intensidad.es desta referência, mas lembramos dos possíveis

êrros no resultado fina1, introduzidos por esta escolha. En parti

cu1ar, vínhamos utilizando os valores'recomendados pelo NDS (11),

at6 a publicação do trabalho de lr{eyer, e os valores de yield rela

tivo sofreram um decr6scimo de 18% e vemos que ê crucial para

nossas conclusões uma boa "s.oihu dos valores de 'intensidade das

linhas.

d is crep ânc i asNo caso da re aça o
63 Cu (.y , n) 62 Cu, as



?,83

6s6

1186

Energia
(keÐ

]-30,235

44,677

2r,463

trt1c].enc].a
^x 10-+

13,0

9

3

t 6

6t

NDS

(11) 1e74

L3,2

10,03

4r0

Petravalle
(3x)re77

73,2

Lr,26

5,89

Meyer

(32)rs78

12,8

10 ,1

4,0

NDS(A=61)

(s3)re73

10 ,9

9r6

4,03

Ritter
(34) 1s6e

11 ,6

10 ,6

4r2

Beraud

(3s) 1e67

14,9

10 ,08

3,33

Bollotin
(36) leó7

l-3,2

IT,7L

4,88

Lederer
(28) 1s 78

TABELA II-5 - Valores das intensidades das linhas d.o 61ttli

I(^
@

I
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para as intensidades d.as linhas do 62Ni são pequenas e basic¿rnen

te há três referências (refs. 11, 37 e 38), que discordam muito

pouco entre Si, como pocle ser visto na tabela II-6.

0 ,155

0 ) 50

0,158

0 ,36

0,r47

0,335

30 ,166

21,675

875,7

1173,0

Patter
(38) 1e70

Jongsma
(s7)Ls7 4

NDS
(11) 1e74

Eficiência x
10

-4
Energia

(keV)

62
TABELA II-6 Intensidades das linhas do Ni.

Utilizarnos as intensidades de Jongsma, que foram recomenda

das por Lederer et a1 (28) . Nota-se a pequena intensidade das 1i

nhas, eue exigiu muito cuidado na escolha da geornetria, absorve-

d.ores e tenpos de contagem.

II-E Medidas acomDanhando-se as meias vidas IMCS')

Podemos medir a secção de choque da reação

63c.r(y,2n) 61c.,, acompanhando-se o decairnento 61c.r--o 61Ni, atrav6s

ð.a linha de 511 keV de aniquilação do ß* envolvido neste decaimen

to. Simult"rr""t"tte medimos a secção de choque 63crr(y,n) 62Cu,atTa

yé, da linha de 511 kev, do decaimento 62cu -o 62Ni. A separação

entre os dois decaimentos é feita pelas diferentes meias vidas,

gue são g,73 rnin para o 62Cu e 3,,408h para o 61C.r. Obtidas as ati

vidades iniciais, calculamos as razões de for.mação e o yield rela

ti.rro, entre as duas i"uçõ"r. A anãlise dos dados inclepende de cul

vas de eficiência, absorção e dados das intensidades das linhas

e a metodologia de anãlise é mais simples que no rn6todo LIC'
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II-E.1 Sistema de contaqem MCS

No início de nossas rnedidas, irradiamos cobre natu

ral , com um 'Lempo de irradiação de 40nin e um conversor de Tânta

1o de 6,5% de comprimento de radiação. As atividades do 62Cu e do

61Cu são muito fáceis de separar, mas o mesmo não se pode dizer

da atividade rdo 64c.r, procluzido pela,reação 65c.t(y,n)64Cr:. Por ra

zões pt4ticas, o ternpo de contagem era da ordem de 8 horas e t co

mo a meia vida do 64Cr, 6 de T2,70 horas, fica difícil ao programa

separador das meias vida-s discernir rentre as atividades do 61C,

(3,408h), do 64c, (12,74h) e do fundo. Para a energia de 30 NfeV, e

urn ternpo .de irradiação de 40 min, os resultados parâ as ativida

des iniciais são trpicamente os da tabela II-7.

1200 I 11

814

3 t 2

2!1

9,73 nin

3,408 h

L2,70 h

6Z Cu

Cu
61

64t̂u

fundo

A ,cont /s eg ¡oT r/2Is6topo

TABELA TI-7 - Resultados obtidos com alvo de Cu natural

Vernos pelos três últinos resultados, QU€ temos uma

imprecisão de 50% na atividade do 61crr, utilizando esta metoclolo

gia. Para contornar este problema, irradiamos 63Ct', enriquecido a

99,8%, com alvos fornecidos por Marco! Nogueira Martins. A utili

zaçáo de.alvo enriquecido eliminou a atividade do 64crr' mas era

necessário re<1uzir o fundo. Esta redução foi conseguida, colocan-

do-se o detetor de NaI(T1) no interior da câmara de um sistema An

ti-Comptom, com paredes de 10cm de Pb. A16n desta blíndagern, o de

teto:: e o alvo foram circundados por 5 cln de Pb, reduzindo o fundo



por um fator
picarnente os
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10 . Para E = 30 MeV, os resultaclos atuais são ti

Tabela II-8.

Es te

c1e

da

TABEI"A II-8 - Resultados obtidos com alvo de 63Cu enriquecido
ã 9g, g%

procedimento fez com que a separ4ç-ão das meias

vidas fosse precisa, obtendo resultados de no máxirno 10% de

erro para o yield relativo.

A geornetria e o prócedimento <1e irradiação são idên

ticos ao m6todo LIC, sendo que após a irradiação espera-se cerca

de 10 min para diminuir a atividade do 62Cu, não cleixando em ne

nhuma medida que a atividade superasse 1500 cont/ seg. A geometri.a

de contagern está na f igura II-14.

re

-
fonte
alta

de
tensãoa I vo

aniquiladores

B ì i ndagem de Pb

t

: ':i-'i'. /
a

Iv

900 t 10

7,7 t 1,3

0,35 1 o,o5

9,73 nin

3,408 n

62
Cu

Cu
61

fundo

A
o ,cont /s eg)T L/2I sótopo

FIGURA II.] 4 Sistema c1e contagern MCS
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Os a:riquilaclores são duas placas de alunÍnio de Srnm

de espessura para garant'ir que a conversão clos ß* em ganas de

511 keV ocorra nas cerc.anias do alvo, pois a energia mãxima dos

p6sitrons do 62Cr, (Z,gz lr{eV) 6 maior que a do 61Cr, (L,2L6 I.{eV) , o

que poderia mudar a geometria de contagem enquanto o decaimento

se processa, pois os p6sitrons do 62Cu tem um maior alcance que

os do 61C., e se aniquila.riam mais longe do alvo, e os aniquilado

res de alumínio garanten uma geometria fixa.

O pulso do detetor ê anal izado e armazenado no lnul

ticanal em modo Îr{CS (rnultiescalÍmetro) , cont::o1ado por um re1ógio

externo, eu€ cornanda a mudança de canal. O tempo de contagem ' por

canal foi de 100 segs , Do início da rnedida, para a determinação

da atividade do 62Cu, pâssando ã 4 ninutos no meio da rnedida,' pa

Ta a determinação da atividade do 61Cr., e do fundo. Urna curva típi

ca de decaimento 6 rnostraëa na figura II-15, com os T024 pontos

obtidos no multicanal reduzidos a 300 pontos,'atrav6s de um progra

ma ,pa¡a posterior aná1ise por um proglama Sepalador

de' meias úidas.

O decaimento obtido 6 analisado por um programa de

ajustre de mÍninos quadrados exponencial, segundo urn m6todo de

J.Higbie [ref. 39), feito por Manoel Tiago F. da cruz. 0 programa

aj'usta atê 4 meias vidas r com suas atividades iniciais e o fundo,

através de um m6todo exponencial rnais poderoso do que o usual

ajuste linear ao logaritrno dos dados. O progTama 6 nuito versâtil''

perrnítindo fixar qualquer parâmetro de ajuste e fornece as meias

vidas , as atividades iniciais, e o fundo , cada qual com Suas va

riâncias.

Obtidos os parâmetros do decaÍ-mento, calculamos a
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f ig I l-15 - Curva de decaimento Eo= .27 Mev

A l

Az

=1372. I tr t.30

= 6.51r o.o3

t ,=588.0 seg

" 2=1226\.8 seg

l!.t

ìl0

l0 0

4000 8000

razãa de forrnação

ra a flutuação de

s

I 2000 ì 6000 20000 24000 3

pela expressão II-21, corrigindo a atividade pa

corrente de modo análogo ãs nedidas LIC.

A e*Àteo I
R (rr-21)

c1 e - ),tirr )*rg
n

i I e-l (n- i) At
l-

onde I^ ê a intensidade d-o ß* do decaimento' que tomamos como sen
,þ
do os fornecidos por Lederer et aL em 1978 (rgf . 28)que t' pãra o 61Cu,

Vale 62so, e 97,8 eo paia o 6'Cu. Os; valores fornecidos pelo NDS

(ref . 11) para Iß* são respectivarnente,61-,4eo e 97 ,4eo, não diferin

do mais que 1-eo dos vaLores assumidos '

*
i 1



CAPÍTULO II] MÉTOI]OS DE ANÃLISE DOS RESTJL'TADOS

III-A O Yield de uma reaÇão fotonuclear

A secção de choque de uma reação fotonuclear não 6

uma grandeza que pode ser medida diretamente em um acelerador 1i

near de elétions . A. razão pela qual isto acontece é que o espec-

tro de fótons que atinge o alvo ê contínuo, com fótons de energi a

variando de zero a To ? energia cinética dos el6trons incideirtes

no irradiador. Este espectro de fõtons é chamado espectro de

Bremsstrahlung. A equação que relaciona estas grandezas 6 a cha

mada equação de yield (ref. 55):

To
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nume

Y (To) =¡ B(K,To) o(K)dK

Eth

6 o yield da reação na energia

energia cinética dos etétrons
irradiador.

constante de normalização.

energia do threshold da reação

(Irr-1)

To.

que incidem no

em estudo.

onde: Y (ro) :

To:

A:

Etñ:

B(K,To):

o(K):

espectro de Bremsstrahlung

secção de choclue da re açáo fotonuclear.

O espectro de Bremsstrahlung B(K,To) forneceu

ro de f6tons com energia entre K e K:+ dK produzidos poÏ e16

trons de energia cin6tica To, incidindo em um irradiador dc núrne

ro atôrnico Z. A secçãb de ch.oque de "isotção 
de f6tons se d'a pre

ferencialmente com formação de núc1eo composto e 6 caracterizada

por uma ressonância muito Iarga, da ordem de alguns lr{eV, conheci-

da como Ressonância Gigante (ref . 40) . A emissão cle fotonêutrons

tanb6n pode ocorrer através cto chamado processo direto (ref. 41),



onde os nêutrons não são evaporados, como ocorïe no pïocesso onde

a energia do fõton incidente 6 distrrbuída igualmente entre to

dos os nucleons, antes .da emissão de um ou vãrios nêutrons. Medi

das feitas corn f6tons monocromáticos comprovam definitivamente a

importância e contribuição de fotonêutrons devidos a processos. diretos¡ como as

secções de choque (y,n) e (y,2n) medidos por Fultz (ref. 42 e 43),

Bèrgere (ref . 44 .3 45) e Alvarez Q6), i '

A Ressonância Gigante 6 un fenômeno descrito usual-

mente como coletivo. A curva que descreve o processo de fotoabsorção é uma

(ou mais)Lorentzianas, que tem como expressão analÍtica:

( rs) 2

o (E) (rrr-2)
2

,) ?(r E ) + ( TE)

choque para a energia de ressonância

2

o

part ir
e serao
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das me

discu

onde: oo:

E

secção de

energia da

largura da

o'

T:

re ss onancla

res s onanc].a

A figura IIT-1 mostra algumas curvas de secção de

choque' de fotoabsorção com Lorentzianas ajustadas a elas. Os patã

metros das Lorentzíanas estão colocados nas figuras' (ref' 47)

Para a obtenção da secção de choque a

didas do yield, vãrios m6todos foram desenvolvidos

tidos na secção TII-8.

III-B Métodos de Inversão da curva de Yield

O yield de uma reação fotonuclear Y(Ts) na energia

cinética inicial dos elétrons To estâ relacionado com a secção de

choque o(K) pela equação de yield fotonucl-ear:
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(rrr-3)

FIGURA IIT-1.

To

Y [ro) A N (To,K) o(K) dKexp

Eth

onde *"*O(To,K) 6 o espectro de f6tons atingindo a amostra nas

condições experimentais ! A é uma constante de proporcionalidade ,

repïesentando o númeïo de núcleos poï cm? do alvo e outros f.ato

res, e Eth 6 o liniar da particular reação o(K). O espectro

t"*n(To,K) ê o espectro de Bremsstrahlung B(To,K) , desde que to

das as correções de perda de eneïgia, absorção ' etc, Se j am ' r.eva

das em conta,

¡ ,Logo ap6s o desenvolvimento de rnáquinas capazes de

acelerar elétrons, os Betatrons, Katz e Cameron desenvolveram um

nétodo para a obtenção da curva de secção de choque a paTtir de

nedidas de yie1d, denominado "método da diferença dos f6tons"(ref-

66). O nétodo é cle aplicação direta mas/ a partir de alguns Mev

do limiar da ressonância gigante, as oscilações na secção de cho
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que obtida são rnuito grandes e, ap6s o pico da Ressonância Gigan

te, geralmente aS oscilações são maiores clo que o pr6prio t'alor

de o(K).

Com o advento dos primei¡os computadores digitais,

penfold e Leiss (ref . 70) desenvolveram urn rnétodo de inversão nais

potente que ó nétodo da diferença dos f6tons e se baseia na apro

ximação 
.do 

yield nedido por una equação de diferenças .finitas do

tipo: '

Kj) ã (r5) ¡j

onde p(Ko1,K¡) ê o espectro de f6tons calculado na energia Kj

tal que

Kj=Koj -*oi

Y (Koi) Ko
i
I P(

j=1
I (rrr-4)

(rrr-s)

(j l1)onde 
^j 

ê o espaçamento: 
^j 

= Koj - Ko(j-l)

Os yields geralmente são medidos a espaçamentos iguais e' nestas

aproxirnações, o conj.unto de equações (III-4) pode ser representa-

do matricialmente como :

fvl,=fBl fol (rrr-6)

onde fV] 6 un vetor coluna com n elementos Yi, iguais a Y(Koi) '

Lo] 6 urn vetor linha de n elernentos ã[fj) e f g] ê uma mattiz

quadrada. cuj'os elementos são' oS "núneros B" de Pelrfold & Leiss I

Bíj = B (Ei, A, Ej).4 solução da equação (III-6) pode ser escri

ta:

f"l = fu-tlfvl ; fB-tl=*fNI-1 (rrr-7)



onde Né uma matTiz quadrada com

do espectro de Bremsstrahlung): A

ta:
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elementos Nij = ll(81,K¡) (matriz

solução (III-7) pode ser escri-

1--I
Tj=1

1

^

t_
o t

Y
(N1¡ . oi ) (rrr-8)I

Portanto, â partj.r do yield nedido Yi, conhecendo a matriz Nij

obtemos a secção de choque oi. O rnaior problena do rn6todo é

não tratamento estatÍstico dos dados de yield (ref -64) , pois

maneira geral o yield medido e o real estão relacionados por:

t- Nii

Y*"¿ (Ei) Yt".t (Ei)

o

de

+ ô (Ei, Si) i=1,. ..rI (III-9)

onde.O(Ei,Si) vem de uma distribuição, geralnente assumida gaussia

na que tem clesvio padrão Si, no i-6simo ponto. Thies (ref.72) de

senvolveu o método de Penfold & Leiss, fazendo uma escolha esta

tística dos.intervalos de energia, no método denominado "Variable

Bin Penfold I Leiss". Urn compromisso ê feito entre a largura dc

intervalo de análise e o decorrente amortecimento da secção de

choque. Este método fornece resultados rnelhores que o método <le

Penfold fi, Leiss, mas inferiores ao rnétodo de mÍnima estrutura de

Cook païa yields com erros na faixa de 2-5eo (ref . 64)'

Geller e Muirhead desenvolveram um método chamado

de "Segunda diferença" (ref. 73), QU€ fornece alta resolução, mas

somente quando os pontos de yield são medidos com intervalos me

nores que 200 keV. O nétodo ê engenhoso, e ê pouco dependente da

parte de rnaior energia do espectro de Bremsstrahlung, mas requer

medidas com a1-ta resolução.
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Dentre os m6todos de inversão da equação de yield, o

que melhor se aplica ao nosso problema 6 o "m6todo de mínima es

trutura" de .B. C. Cook (ref . 7I), eue descreveremos detalhadantente

na próxina secção

III-8.1 - O n6todo de mínirna estrutura

A aproximação matricial direta i" Penfold & Leiss

produz excessivo espalharnento na solução da secção de choque, devl

do ao seu fracasso 
"in 

tratar os pontos de yield Y1 como inforrna-

'ção estatística. Pela natureza estatística dos pontos da funç.ão

yíe1d medida, o yield verdadeiro Y(El) 6 indeterminado. O desvio

padrão associado com o ponto Y1 6 Si, de rnodo que o yield verda

deiro Y(Ei) está na faixa Yilsi para cada energia Ei. Se a curva
.?

Y(Ei) fosse ajustada aos yields experimentais, o X- teria q.ue vg

1er:

2

-,2 rY=tJLL

i

Nij. oj - Yi)

(rrr-10)ofl

onde n é o número de gïaus de liberdade do ajuste (aproxirnaclamen-

te o número de pontos). Existe um núnero infiníto de curvas que
?

pode ser ajustada aos dados,de modo que a condição para X" seja

satisfeita. O rnétodo de Cook seleciona a solução o(K) associadaao
I

Yield Y(Ei), de modo que o(K) tenha a mínima estrutura possíveI,

de acordo com algum critério, e que ainda satisf.aça a condição de

X
2

Partindo de uma solução do tipo de Penfold G Leiss,

1

n

I(

xz= Ï
i= I' S

consideramos:

1

z

(r r r -11)



2

pj (o¡+1

Pj (oj*r -
J j -1
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(rrr-12)

) (rrr-13)

(rrr-14)

onde oj precisa ser tal que.X æ fl .

Agora, uil vÍnculo adicional precisa ser colocado de

modo a determinar uma única solução. Cook define uma função S(oi)

(a função de estrutura) que 6 grande quando oj cont6m muita estru

tura, e pequena quando oj é liso e/com isto, a quantidade de es

paLhamento ou arnortecimento pode ser controlada sern nada assumir

sobre a forna d.a solução. Cook sugeïercomo forma para a função de

estrutura, a.soma dos quadrados da primeira ou da segunda diferen

ça da secção de choque:

n-1
Ij=1IS (oj)

sz (oj)

I

o .)Z
J'

2n-1
Ij=z

2o *g

no qual/em nosso trabalho, oS ,pesos pj são colocados iguais a 1

para não favorecer nenhuma região da secção de choque.

O procedimento matemãtico. de achar a solução o'J,que

minimiza S[o3), com o víncu1o adicional que y2loi) = n = constan-

te, 6 resolvido com a ajuda de cá1culo variacional. O problerna po

de então ser esciito como: (ref . 7L)

. _')
6S (oj) + ôX" (o¡)

onde I é um multiplicador de Lagrangc.
/ | rl

obtenos :. : ,'

Explicitando esta equaçao '

i -1) 
2*1-1a n [ 

(Nlror * Yi)
-2o,*o

J :lt s3âoi

2

= Q CIII-IS)
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Ap6s diversas manipulações, a oe, III-15 pode ser

colocada como:

N + I (ñ)-1 (w)-1 . s) È=î (rrr-1ó)

de

cho

onde: N é a matriz de Bremsstrahlung Ni¡ = tl(Ei, Kj)

(Ñl-1 a a inversa da transposta de N

S é uma matriz de suavização que depende da escolha i

s(o¡)

leoyieldexperimental
È 6 a solução de mÍnima estrutura para a secção de

que

ttl 6 uma matriz diagonal com elementos Wii = (TY;

A equação III-16 representa um sisterna de n

ções nos n valores não cdhhecidos de oj, mais uma variável

conhecida I. Colocado um valor de lrobternos oj invertendo o

ma de n equações lineares (III-16), e calculamos XZ como:

)2.1

x Ii\¡

n

It-

2

0
0
0

l-l 0 0

t-2 I 0

o l-2 I

0 0 l-2

.Y

o l-2 I 0

o l-2 I

0 0-l I

1
1

1
(Nij.oj )z)(

a

i

equa

não

siste

(rrr-r7)
j

Se XZ = î, a escolha de r, é. boa e a partír de um n6todo iterativo,

chegarnos ao valor de tr que fornece a mínima estrutura para a sec

ção de choque. A matriz S foi escolhida de modo que Si èj sejaa

segunda diferença em È e isto l-eva paTa a matriz 51 a forma:

0
0
0

0sr:
(rrr-18)
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Asdificuldades computacionais do n6todo são ¡nuito

grandes, devido ã enorme dirnensão das matrizes que tèrn que ser in
vertidas. Para dados de 20 a 53 MeV, espaçados de 0,5 MeV, âs na

trizes envolvidas são de dimensão 2Bx2B, e o programa utiliza - se

de 4 destas matrizes que têm que ser muLtiplicadas entre si e in

vertidas, incorrendo em erros grandes no cálculo das inversões de

matri zes, se um computador com uma palavra de muitos bytes não

for utilizað.o. Para tanto, utilizamos um .orp,!t.dot Burroughs B-

6700, com todas as variáveis em dupla precisão, onde urn número é

escrito o equivalentè a 23 casas decimais, com 24 bytes para ca

ida pala'üra.. Urna rotina de inversão de matrizes foi nodificada pa.

Ta trabalhar ern dupla precisão, e a matriz inversa é obtida ^.com

.;-uma precr.sao melhor que 10-6.

Para testarmos a capacidade do método em inverter

curvas de yield com erros...consideráveis, simulamos algumas curvas

de secção de choque como somas de Lorentzianas, integramos estas

curvas com o espectro de Bremsstrahlung e obtivemos várias curvas

de yield, representando diferentes formas de secção de choque. To

dos os m6todos de inversão da equação de yield são muito sensÍveis

aos eïros experimentais, sendo que o trabalho de Bramanis (ref.64)

analisa yields coT erros de at'e 1-eo. Como nossa precisão experimen

tal 6 da ordem de 3eo, ê de nosso interesse desenvolver o m6todo

prarã inverter curvas com este erro experimental. Para tanto, sobre

os dados de yield simulados, distribuímos erros experimentais ar

tificialmente gerados. Urna rotina calcula um conjunto de núrneros

aleatóriosrdistribuídos normalmente, com n6¿iá zero e variância 1.,

e estes "erros" são distribuídos pelos pontos de yield com a pre

cisão desej ada.

A partir dos valores de Y(.E) com o erro estatístico
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requerido, analisamos os yields para a obtenção das secções de

choclue original . Para erros de 0,1eo, o m6todo 6 excelente, repro

duzindo as secções de choque originais dentro de 0,5%. Para erros

de Zeo, as oscilações já são grandes, e uma escolha criteriosa da

quantidade de amortecirnento empregado 6 necessária. Nos limites

de não amortecimento (r '< 10-'), vemos grandes oscilações na sec

ção de choque com erros de 1%, embora a m6dia das osciJações re

produza a secção de choque original, Para tr no infervalo 1<À<10

.?se obtem um otimo amortecimento, e X" = Il. Pata À>100, a secçãode

choque tende a se tornar linear, por causa do excessivo amorteci-

mento. Conseguimos bons resultados com curvas de yield sirnüLados

com erroq de SeotdistribuÍdos aleatoriamente, reproduzindo a sec

ção de choque original dentro de Seo de erro, com poucas oscile

ções para a parte de a1-ta energia,

III-C 0 espectro de Bremsstrahlung

A representação c1ássica do processo de Bremsstra

lung para elétrons se refere ao fato de que um elétron com ener

gia Eo, se movendo no campo coulombiano do núc1eo, pode mudar a

direção do seu movimento. Desde que cada mudança de direção envol

ve uma aceleração, este elétron acelerado enite um quanta de Ta

diação com energia K e passará a um estado. de energia final E-

Desde que o núcleo ê consideravelmente mais pesado que o elétron,

ele pode absorver, êil princípio, qualquer transferência de momen-

to. Portanto, ap6s emitir um f6ton, o el6tron pode ficar em qual

quer estado de energia final E,; e a 1ei de conservação de momento

linear é obseryada, En outras palavras, o espectrb de Brernsstralung

deve ser contÍnuo sobre a faîxa de energia de fótons de 0 a Eo '

Existem trabalhos ctrássicos analisando o processo de Bremsstralung

como os de Bethe (ref. 48) , H€itler (ref. 43) , e Schiff (ref,29)'
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foi
de

(rrr-1e)

nu

signi
pode

da in

2rZ
L37 B

<< 1

onde ß é a razão da velocidade do el6tron pela da Lvz, antes ou

depois da emissão da radiação. Esta condição não é preenchida quag

do o alvo ê feito de material com Z a]_to, e os elétrons são relati

vísticosi Para platina, por exernplo, Z = 78 e 2rZ/L37 = 0,58' e

a aproximação não 6 váfida . Bethe e Heitler derivaram suas ex

pressões, assumindo que o campo nuclear é un campo coulornbiano pu

ro. Entretanto, este campo pode ser blindado pelos el6trons atôrni

cos, especiallrrente quando Z ê alto. O efeito de blindagem

(-screening) 6 rnedido pela variáve1 '

"-r

10 0E
,( t/3 (r r r -20)

E EZ
Y

o

que ê a razáo entre o raio do ãtomo e a máxima distância do

c1-eo, na qual,um el6tron de energia Eo tem uma probabilidade

ficativa de emitir um f6ton de energia E.. Esta distância r
^'(

ser calculada (ref. 49), analisando os elementos de matriz

teração;

Quando y>>1, não existe blindagem, e

total se'¡<<1. Para / = 73, o efeito de screeming ê

para Eo>20 MeV (ref. 51). Um tratanento correto para

E = j0 MeV é obtido corn valor de y variando entre
o

corresponde a um screeming intermediãrio.

a blindagem 6

fundamental

l=73 e

2 <.¡<15 , que

As expressões existentes para o Bremsstrahlung sao
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extensanìente disctrt iclas no trabalho dc Koch e Motz (ref . 52) , e

cle l.{athervs e Owens (ref . 5 3) , Tal conpi 1.ação descreve adcquadarnel

te o espcctro de lJrens-s'trahlurÌg na região de energia de 15 a 140

MeV, para materiai s cle qual quer núnrelo atônico . As expr:essões for

necidas por Sctriff (ref , 29) mostram a mel.hor concordância do es

pectro cle Brensstrahlung ccìrì os dados experinentais (r:ef. 51 e

54) . Schif f parti.u das equações de Bethe-Heitlcr, assumindo o po

tencial como sendo do tipo r

v(r) L

r
a ch2

TTT ,*r TT3
ondeC=111 (III-21)e onde a =9

T

Na integração sobre as cliferentes direções dos eI6

e spalhados , termos da ordern ae ç-1J!J-1?' f or rm de sp::e zados .

C

A secção de choque de BremsstrahlungrProduzida por

um el6tron de energia Eo, e o fóton emitido a um ângulo 0o e ener^

pta E e:
Y

t rons

do
4z2t 2

o
dE

---Y- xdx
EY

2

(E"oo) L6 xZ
rE -EI'oE

o

ex=E 0
o

+

I37 +1) E (xz+r)E
o

(rrr-22)
EZ

o
)

4
+E z^x-b

+
(*2*i ) 

4
rn M(x)

z

(x2+t12 u2

o
E

o

1 E^. .)

oncle 1-=( Y )'. M(x) zEoE

,7 r/2
+

-aC(x'+1) o

A secção de choque de enissão <1e f6tons na energia

E-. 6 obtida integrando-se IIT-22 sobre todos os ângulos de émis
Y

são de f6tons. O ângulo m6dio de ernissão de gamas paTa energias

relativísticas será,
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(rrr-23)

sao pequenos,

como sendo:

0
o

E

A integração é feita assr-Irlrindo que estes ângr"rlos

terernos a secção de choque diferencial ern energia

o

e

do(Er)
zz2rz dE f fu." 'o 

_

rs7 E ll oY\-

(r+u2¡ arctg(b)
3b"

.onl.rl(0) * L* arctg

r/s

{It22
J

*ll?

E

-E-o
+

(rrr-2 4)+ ,Q,N

2 87.

+ 4Q-bZ)
3b

L/s EE 2onde b =
o

1118Y I'l(0) 2 Ë,o8, 111_

Esta expressão descreve o espectro de Bremsstraleiung

para I .= 50 dentro de Teo, e coincide com a expressão de Bethe e

Heitlei quando não consideranos o efeito de blindagem do potencial

coulombiano nuclear pelos el6trons do próprio átomo. A figura

III-2 mostra o espectro de Bremsstrahlung cal culado por esta ex

'as de el6trons e irradiador de Platinapressao para var1.as eneTg]-

(z = 78).

=( Y )
2 +( z

È,
IAé
GJ

C)

.ú
6)ú

a4

0 0.4
Er/to

0.8 0

NleVt

FIGURA IfI.z
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A f:ip,ur:a ITI-5 nostra o yi e 1cl cla reação C'3C., (y,n)

versus núrnero atônrjco clo irladjador', meclidos por Aluisio N. Fagun

des, no Âcelelaclor Liriear do IFUSP, en conpar:ação com as previsões

de Schiff, Bethe-l-lej-t1er,con correção cotrlonbiana e sem correção

coulonbiana. Venos claramente que a expressão cle Schi:Ff expl.ica

melhor a clepenclônci a com Z do espectro , do que as expressões de

Bethe-l-leitter. (ref . 54).

o 2í) 40 oo 6oa
FTGI.]RA III-3

Robson e Gregg (ref. 67) mediran o espectro de

Bremsstrahlung, utilizando urn espectrômetro magn6tico Compton, e

a figura III-4 mostra os resultados conpa.rados com o espectro de

Schiff, onde a concordância entle o espectro te6rico e o experj-

mental é muito boa. As rnedidas f orarn f eitas com um irra cliador de

Tungstenio = 74) euJna es essura de  eo de conprimento de radia

ção. 4

5 t0
FIGURI\ III-4 t5

1,2

^ r'0
q

'g o.B

o

! o,u

3

Ë o,o

o,2

o

ø
É
c)
Ê

6)

d
0.,ú

?

I

I

Outr:as expressões para a secção de choque

Bremsstrahlung, utíl-izando a aproxirnação de ondas distorcidas ,

t1e

fo

FT:

cern cor, co:l
B *rl

c / cor. c¡u I

0-il

ô_i t¿rdog.

{ t,onlo exptrinrÅtot

Yiultl norr¡olilodd em tclccdo
b çroiiero lizt^l c c0 )¡cld
do olunlí¡lo, 9o'o consìdrrc¡l:s
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ranì propostas por Galgalo e 0n1ey (t9f . .59). pequenas di.scrcpân

cias, da ordcm cle 4%, são verificadas no espectro diferencial em

ângulo, quando são incluídas multipolariclades E2 e 83. Estas 'Jis
crepâncì-as tenclem a se anular para uma secção de choque diferen-
cial apenas eÌn energia, não se justificando a utilização c1e eI
pressões complexas como as obticlas pel a aná1ise em ondas distor-
cidas.

A expressão III-24 é vátlda païa irradiadores até

10% de comprimento de radiação (ref. 51). En irradiadores mais es

pessos, diversos efeitos que deformail o espectro tornam-se pïe

sentes: emj-ssãio c1e niais de uln f6ton por e1étron, ion j. zação, absor

ção e espalhamento dos f6tons no pr6prio irradiador, perdas de

energia dos elétrons e outros efeitos. No caso de nossa experiên-

cia, g irradiaclor utilizado tem uma espes-sura de 6,Sqo de comprí

me.nto de radiação, e / = 73, e seu espectro de Bremsstrahlung 6

bern descrito pela expressão de Sclri f f , levando em conta a perda d-e

energia dos elétrons (secção III-C.Z).

III-C.1 Cor:reções para as reações com e1étrons

O feixe monocromático de el6trons incide no irradia
dor, e parte dos elétrons são convertídos em gamas, e pàtte dos

el6trons continuam seu carninho, e atingem o alvo juntamente con os

gamas produzidos por Brensstrahlung (fí 9 lIl-5) ,

lrradiador Al vo
Elétrons

Eté trons e
fótons

Fig lll-5
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Os el.6trons, atin.gindo o a1vo, geram unì espectro de

f6tons virtuais. O el6tron 6 espalhado pelo núcleo do átorno, e

el-eva o núcleo a um estado excitado e diz-se que um fóton se ori

gina no elétron e ê absoryicLo pelo núcleo, nas/ ao contrário do

fõton de Brernsstrahlung, este f6ton não pode ser detetado, daí o

seu nome de "f6ton virtua1". Experiências realizadas por Kuhl (ref.

56) e por I'van C. Nascimento (ref . 57 e 58) mostraram que o espec

tro de fóton.s virtuais:rão pode ser adequadanente descrito pcla

aproximação de ondas planas. Gargaro e Onley (ref. 59) calculararì

o espectro de f6tons virtuais ut.ilizando, a aproxirnação de Born com

ondas distorcidas, que fornece uma boa concorclância com daclos ex

perimentais (ref. 60).

o

ximadamente pela

f6tons virtuais pode ser

[ref. 61):

descrito apro_

)-2
P

(rrr-2s)

espectro de

expres s ão

l.l(Eo,K,Z)

+ K(E * 1)
E+1

o

(ut*EZ
io
lpz\o

1
E E + P P+loo

EE
I
\+

Ío

PÎ,n (
I37 r o

6,59 x t0-6exp (r,zus zr/s - 2,567 x to-zro)I I

I

onde: E
I o

K

energ]-a

energia

1

E 1

Eo-K
Zz número atômico do al.Vo

Esta expressão reptësenta'o espectro de
qg

inicj-a1 dos el6trons (en unidades de

do f6ton virtual

m c2)
o

EP oo

P

E

f6tons virtuais dentro de



- 5gì-

Para o nosso irradiaclor (d = 0,423gÁ^Z) , eLlén clas
(¡7 ^reaçoes em estudo, 63cr, (y, zn) 61c., 

" 
6Scr, (r,')u'a.r, ocoïrcrì process,rd

deviclo ¿ros elétrons o¡re atravessarn o lacl j ado r , p rovocando i:eações clo

tipo 6Scr-r(e,e'zrr)61cr, 
" 

6Scrr(e,e'.r¡62c,r, Pa::a verificarmos se as

reações iniluzidas por el6trons inf 1r¡enciam erì nosso resultado, ca,l

culamos o yield d.eirido aos f6tons reais corn o espectro B(Eo,K,Z)

(f6rntr1a III-24) e o'yie1cl devido a.os f6tons virtuais com o es

pectro l.l(Eo,K,Z) (f6rnula III-25) :

Eo E
o

o

EtÏr

Para as secções de choque de fotoabsorção o(K), utilizanos as Ìne

didas de Fultz et aI (ref . 24) , A integração c1a secção de choque

foi feita por utn pïograma de Marcos N.lr{artins, que integra o (K)

com o espectro de Bremsstrahlung e o espectro de fótons virtuais"

Obtido os yields das reações (y,n), (y,2n), (e,e'n) e (e,e'2n) pa

63^Ta o LU, calculamos a tazã,o entre a fotodesirltegração e a eIe

trodesintegração, paTa energias de 27 a 33 IleV, A tabela TII-1.

mostra o cáicu1o destas razões,

Vemos que tanto pa-ra o processo de emissão <1e um

nêutron? colno para a emissão de dois nâutrons, a razão entre a-

eletrodesintegração e a fotodesintegração é constante dentro de

3qo na f aixa de energia de ZI a 33 l'{eV. Estes resultados concordam

com as nedida.s de Ë.l{olynec (ref . 63) e de V. Kneissel (r:ef . 62) ,.

que medirarn a secção de choque de eletrodesintegração c1o 63crr.

Portanto

para o irradiador que

g (Eo ,K,Z) o (I() dK Y" (Eo,e) N(Eo,K,Z)o(K) dK

as reações induzidas Por el6trons

estamos utilizanclo, não afetam mai.s

Y (E ,Y)
Y

no a1vo,

que 3qo



0,195

0 ,1gg

0,185

0,183

'o,1Bz

0,181

0,182

0,183

0,185
' 0,187

0,190

0,193

0,197

0,191

0,193

0,195

0,197

0 ,2 00

0,203

0,206

0 ,209

0 ,212

0,215

0,218

0,227

0,224

2T

22

23

24

z5

26

?7

z8

29

50

3I

32

33

Y (e,e'2n)
Y(y,2n)

Y (.c.e'n)
Y (y,n)

Energi a. (}'feV)

TABELA TII_1

nossas rnediclas de yield relativo. Algumas ntedidas foram

sem irradiador, a 22 Me\l , e a 30 MeV, e concordaram com

culos, fornecendo resultados idênticos aos obti-dos com

dentro dos erros experirnentais.
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fe itas

estes cá1

irradi ador,

TII-C.2 A perda de enerqia dos el.6trons

energ]-a

átomo s

pe ctro

apos os

Um elétron,ao atravessar a rnatõria, pode perder

atrav6s de proces.sos como colisão, ioni zação, excitação de

e emissão de radiação, Isto leva a correções quanto ao es

de Bremsstrahlung, que 6 modificado por estes processos '

e1étronS atraveSsarem uma ceTta eSpeSSuTa de rnaterial.
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O fenômeno da perda dc energia por radiação é dq

vido ã deflexão do e1étron pelo núcleo do alvo, corn conseqiiente

irradiação de energia na folina de onclas eletromagn6ticas, eue di
minue sua pr6pria energia cinética, A probabilidade IVn de que

um el6tron de energiu Eo perca uma energia K por radiação, ao

atravessar um rnaterial de número atônrico Z e espessura t, 6 dacla

por Heitler como: (ref. 49)

.Y .e,-1 T
e Y

2

o
mc+E

I{R ü) dY = onde Y=,[,n

7 +1y¡rcz

T+---sn( (rrr-26)

(rrr -27)

) dr (Irr*28)

(r,)'
)

T o T'+mc

no qual 9r - 1,44 tf r.9.., I(ø) e-a função r do parâmetro 9"i Eo e

E são as energias totais do elétron inj cial e final , T e T' são

as energias cinéti cas do el6tron antes e ap6s a emissão cle radia

ção'e r. t . é o comprirnento de radiação do material. A equação (ITI-

26) pode ser escrita em termos de T e Tr I como:

¿-1

I\I (T,T' , t) dT' n
R

n/
C

(T, T' ,t) dt

I
( ,]?

1 dT

r (¿) (T+pcT'+mc )

Os elétrons atravessando o mei o material podern per

der energia por colisões e ionizações dos aiornos do meio. A proba

bilidade de que um elétron de energia T perca uma quantidade de

energia l\ = T-T' por colisão e ionização 6 dada por: (ref.74)

4

IC
-1

1-N
1

YI 1

,ry;P
onde Ci, yi e Ài são tabelados na ref, 54, e N 6 uma constante

de normalização e vale N - 0,9238, I ê urn parârnetro que estã liga-

do ã perda de ener:gia 
^ 

pela expressão:
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(a o,zz I-) + (rrr-2s)

onde A é a perda ¡nédia por ionização, obtida ern tabelas (ref,75).

E 6 un parârnetro def inido como:

)

À p
I
t

I

2'n fn.2lN zt'o'a 0,ls4 +.* r:u
T

o (rrr-30)E

I A

-13onde r : raio clãssico do e1étron (roi'o 2,82 x 10 cm)

mc
o

2, energia de repouso do elétron (rn
o

?
C 0,511 MeV)

t espessura do radiador .m g/.lnz

número atômico c de massa do radiador

razão da velocidade do elétron ã velocidade da ]_uz

z ,A

B

Ipeb

diador

sao pararnetros

(ref. s4).

escolhidos de acordo com a estlessura do TA

As funções de distribuição I'{R(T,T') e'tVa(T,T') re

presentam então a probabilidade de que um e1étron de energia cin6-

tica T perca uma quantidade de energia A ao atravessar urì't radia

dor de espessura t e de comprimento de radiação r.L., emergindo

do radiador con energia T'. A união dos dois efeitos pode ser ob

tida, supondo-se que o e1étron tenha sua energia reduziða de T pa

ra T" por colisões e ionizações e de T" para T' por radiação, e

obtemos a probabilidade total como:

W(T,T',t)dT'= dT' t\rc (T,T", t)IIRcT", T', t) dT" (rrr-51)
T

Tr

A equação III-31 escrit.a desta maneira apresenta una singularid.l
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cle em l{O, para T" = T', e isto é col'ttornado (ref " 54) escrevenclo

'tv(T,T"t)dT' como:

T

dT'

Tr

"-ro 
yr I

Y
onde y(,0,Y )=o r(r,+1+n)

que expressa a condição física de que

diador com energia T, ap6s atravessar

saia com alguma energia entre 0 e T.

Esta probabilidade

efetiva do radiador r, (a

l{(T,T"t)dT' (l{c(T,T",t) -ì\Ic (T,T',t))}iJR(T",T',t) dT" +

+ltla(T,T',t) * y(r,Yo) (III-32)

n
o

T+mc z

e onde Y =1,n
o T'+mc

o e1étron ao incidir

certa quantidade de

2

Vemos que a função IV(T,T',t) 6 normalizada, ou seja'

I,VCT, T' , t) dT' 1

T

o

no ra

pessura

tade da

energia

e spe s sura

na forma:

do alvo) de rnodo

matêria,

pode ser integrada sobre a es

espessura do radiador mais a me

a fornecer a curva de perda de

T

ST(T,T'or) hr(T,T"t)dt (rrr-33)

Esta função fornece a degradação em energia do

feixe de elétrons, ao atravessar um radiador de-espessura cfctiva t. A

figura III-6- nostra a furrção de perdas S., Par:a um radiador de Tântalo com e-l

pessura clc r.t=0,0654 c r¡n alvo cle cobre cle r.9.=0.0008, com elétrons incidindo

)
o



s. 2
cm

Mev
Fungão de perdas S, para um irradiador de

Tântaìo (0.0654 r.l.) e um alvo de Cobre

(0.0008 r.ì.) para elétrons de 27 Mev

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

T
o

(mev)

25.6 25.8 26 .0 26.2 26.t+ 26 .6 26.8 27.0
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com uma energia cle To= 27 lr{eV"

FIGURA III-6

Nestas condições, gLeo dos e1éttons sofreram pcrda
:i

média de 300 keV, e 78eo dos elétrons sofreram perda nédia de

200 keV. Embora o desvio sej a pequeno , afeta a parte de alta ener

gia do espectro de Bremsstrahlung, podendo influir nas medidas de

yield parzr energias perto clo pico da. secção de choque, região sen

sÍve1 a mudanças no espectro de f6tons reais para Ek= T, A figura



III-7 mostra o cspectro de Bremsstrahlung coìn peldas

das, segundo a f6rmula de Schiff? para uma encrgia de

um racliaclor cLe churnbo com espessuÌ'a 0,206 g/cnt? (ref.

por atividade res idua1. , precisarnos conhecer o

e sen

17 MeV,

s4).
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per

e

III-D As sgçções de choqu" 6SCr(y,n)62cu fornecidas pela litera
tura

Pelo fato de rnedirmos o yield relativo

v Et" (y ,2n)u 
t., ]

v [3c,, (y ,n) 
u'., ]

63 62yield absoluto da reação Cu(y,n) Cu, para, após a normal ização
t

obtermos o yield e a secção de choque absoluta c1a reação 63Crr(r,2tt161C,

por atividade residual.

versas , que medira.m a secção de choque 63c., (y ,n) 
62cu. como valnos

comparar nossos resultados com os rnedidos por deterni.naçã.o direta

dos nêutrons, e medimos o yield relativo, a forma ða secção cle

choque da reação 63C,.r(^r,n)62cu ë fu:rdanental para as conclusões

ß,
Ê'.{ t.o
tñ
!co
E

i o,o
ft
s.ã

bqe
x
td(f

?¿ or'
z,-
úJl-

0,2

0
I I 12 rð t4

ENËRGIA ( hf EV)
r5 t6 l7

ESPECTIìO DE BREMSSTRAHLUNG

CONFORME NONI.'IUINçRO DE SCHIFF

CFlUlvlB0 l7 MeV

ESPEssuRA oa ¡ntosriA,o,206 s/ cmz

pc rdosScm

Figura I I l-7
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deste trabaLho. Di.scutiremos detalhadanente cada um clos processos

de medida, bem cono os critérios utilizados na escolha da particu
lar medida tomada como referência para a nossa normalîzação.

O trabalho de A.I.Berman e K.L, Brown (ref.20)

foi feito em 1954 neste mesmo acelerador linear do IFUSP, enquan-

to operava em Stanforcl. Trabal.hos mais antigos que este, como o

de Baldwin (,ref . ó5) e o de Katz e Carneron (ref . 66), não foram

levados em conta, devido ao fato que a sistenática de análise de

reações fotonucleares ainda não estava estabelecida, e os resultados experirnen

tais são afetados por erros de até 50%. No trabalho de Berman, cobre natural

foi irrradiado e a atividade residual foi medida por un contador de cintilação

de 4n. A curya de ati'"'ação foi medida com intervalos de energia de 2MeV, e um

irradiador de cobre de 2,Seo de r.L" A inversão da curva de yiel<1

foi feita pelo m6todo da diferença dos fótons (ref. 66).4 figura

III-8 mostra os resultados obtidos. 0s erros experimentais são

nuito grandes e o erro na determinação da dose de radiação forne

cida à amostra ê da orden de 30eo.

O trabalho de Scott et aI (ref. 2L) foi feito por

un bátatron Medidas até 22 MeY foram feitas e a atividade re

sidual foi nedida pol dois detetores Geiger-l4tl1ler. O nétoclo

de inversão por diferença dos fótons foi util izaðo, com o espectro

d'e Bremsstrahlung de Bethe e Heitler. A figura III-8 mostra a

secção de choque obtida.

í , Raios gama monocronáticos foram utilizados por

Coote et al , (ref . z3), obtifls5 das reaçõe, 7Li (p,y) 8g" 
" 

l1n(n ,v)22c,

Cristais de NaI (T1) forarn util izados para monitorar a dose de ra

diação e para medir a atividade residual. Os resultados confirmam

as medidas de Bremsstrahl-ung na forma da secção de choque, mas os
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valores absolutos.são

III-8.

25eo nenores. Os resultados estão na figura

O desenvolvinento de mãquinas monocromáticas de

raios gama levou a uma grande arnpliação do canpo de estudo em

reações fotonucleares. 0s raios gana monocromáticos são obtidos

pela aniquilação em vôo de pósitrons rápidos. As rnáquinas nonocro

náticas utilizadas nas medidas citadas foram as do Laboratório de

Livermore , e da General Atonic, Arnbos os laborat6rios medirarn a

secção de choque 65c"(y,n)62Cu. Fultz et a1 (ref. 24), no labora-

tório de Livermore/ medirarn esta secção de choque, e tamb6rn

63Crr(y,2n)61c.r, detetando os nêutrons, com detetores de BFs. A rn-e-

dida da (y,2n) com detecção direta dos nêutrons servirá de compa

ração com os resultados do nosso trabalho.

Un feixe de gamas monocromáticos 6 prodrrzido a pat

tir de p6sitrons que são criados em um alvo de Tungstênio no fin

da 1 a. secção de um acelerador linear de elétrons. Os p6sitrons

são então focalizados e acelerados para a energia desej ada , ajus

tando a potência e a fase da rnicroonda na segunda secção acelera-

dora. Os pdsitrons são analisados em energia por um ínã e

urn conjunto de fendas. O feixe então incicle em um alvo de aniqui-

lação de Be ouLi. Os raios gama da aniquilação dos p6sitrons pas

t,"* através de colimadores, e incidem na amostra. Os alvos de co

bre estão envolvidos em 4n , por um sistema de detecção de nêutrons-;-

tendo unìa eficiência de 20eo, Este detetor de nêutron moderado ã

parafina ccntérn 24 detetores de BFS. Ap6s um pulso do feixe do
,i
acelerador, abre-se um gate para a contagem de nêutrons, e aS con

tagens forarn separadas eletronicamente como s irnples , duplas ou

triplas. As contagens obtidas são então correlacionaclas ao número

de nêutrons emitidos pof desinte graçãa nuclear através de aná1ise

estatÍstica, e as secções de choque (y,n) e (y,2n) são então obt!
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das. 0s resultaclos de FuIt z para (y,n)

III-9,
sao apre s entad os na f i.gura

Sund et â1, em 1968! com fõtons monocronráticos com

resolução de 1,5% , mediu a secção de choque 6Scr-,(y,n)62cu no ace

lerador da General Atonic (ref. 25). A nedida. foi feita por ativi

dade rcsidual, com detetores de NaI(T1), cujo erro na calibração

absoluta é estinado em 6eo, e a técnica de irradi ação é aná1oga ã

empregada por Fultz et al. A figura III-10 mostra o yield da rea

ção 
63C.r(y,n) , ploduzido pelo pósitrons olr e1étrons incidentes na

folha de Berilio. A subtração dos dados de pósitrons dos de e1é

trons fornece os resultados devidos aos gamas que for:am produzi-

dos pela aniquilação em vôo dos p6sitrons.
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FIGURA III-10

A figura ITI-9 tanb6n mostra a secção de choque ob

tida por Sund, resultante da subtração das duas curvas da figura

III-10. 0 erro no valor do pico da secção de choque para o traba

tho de Fultz et aI 6 de -L\eo, ê no trabalho de Sund, -B%. A dis

crepância entre os valores máximos da secção de choque para estas

duas rnediclas 6 de 7eo,, mas o andarnento das .ui,ru, não 6 o mesmo,

sendo que a secção de choque de Fultz decai nais rapidamente.

F. Dreyer et al (ref . 27) , em 197 2, rnediu esta mesma

reação, con feixe de Br.emsstrahlung e ulna excelente reSolução
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(100 keV). As meilj.das fora:n feitas no Betatron cle Heidelberg, e

as atividades foram contadas em um sistema de contador propolcio-

na1, em um ângu1o sõtido de 4n com uma eficiência na detecção das

partículas g de 95%. A dose de radiação foi rnonitorada por uma câ

mara de ionização NBS tiPo P2.

Extremas precauções foram tomadas para garantir a

reprodutibilidade dos resultados, onde o espaçanento de energia

entre as irradiações foram de 50 keV, com 5 irradiações para cada

ponto de .yie1d., espaçados deste intervalo de energia. A reproduti

bilidade dos pontos de yield foi sernpre melhor que 0,15%. A in

versão d.a curva de yield foi feita pelo m6todo de Penfold e Leiss'

[ref. 70) e pelo rnétodo de nínina estrutura de Cook (ref, 7L)

O espectro de Brernsstrahlung utilizado foi o de Schiff. A secção

de choque resultante da análise por minima estrutura com uma reso

lução de 100 këV estã na figura IIT-9.

As secções de choque da figura III-8 são muito an

tigas, com erros grandes, e passaremos a discutir aS três refe

rências básicas, que são as colocadas na figura III-9. Hâ dois t6

picos paTa comparação: a forma da reSSonância gigante, e a escala

da secção de choque absoluta. Nos dois casos, oS dados experi

mentais .estão em discordância com a Tesolução e a precisão dos

exþerimentos. A estrutura vista na secção de choque por Dreyer ê

anâIoga ã estrutura vista por Owen (ref. 50) ' mas nenhuma estrutu

ra 6 obtida nas secções de choque de Fultz e Sund' Erros estatís-

ticos, densidade d,e pontos e resolução Éot dados de Fultz fotam

taisreue a eStrutura vista por Dreyer poderia não ser resolvida

na secção de choque de Fultz.. Por outro ladã, o trabalho de Sund'

com una õtima resolução de.1,5%, deveria mostrar as estruturas?Se

elas existem, Por outro 1ado, âS secções de choque com 250 keV de

resolução obtidas por Dreyer concordam muito bem com as rnedidas
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de Sund,

A secçäo de choque absoluta de Dreyer ë aproxina-

damente 20so naior que a'de Fultz e a de Sund. Como Sund observou '

em seu trabalho, secções de choque de Brernsstrahlung em geral re.

sultam 20% maiores que as medidas feitas com f6tons monocromáti

cos. A razão do porque isto acontece não 6 conhecida, mas pode es

tar no conhecimento inadequado dos espectros de bremsstrahlung de

elétrons e p6sitrons.

Utilizaremos, como secção de choque padrão para nor

nralizaçá.o de nossos resultados, a obtida por Ðreyer, devido ao

extrerno cuidado experimental, ã resolução obtida, e ã ut iLização

de uma cârnara de ioni zaçã.o NBS tipo PZ para rnedidas da dose de ra

diação. Este trabalho tambén 6 o maj-s recente, e foi feito em um

excelente laboratório. Utilizaremos os trabalhos de Sund e de

Fultz, para discussão das conclusões, sempre levando em conta a

possibilidade da secção de choque (y,n) ser menor que a medida por

Dreyer, o que somente reforçará nossas conclusões (ver cap. IV).

com o espectro

e compararmos

perimentais.

As

de

esta

três secções de choque (y,n) serão integradas

Bremsstrahlung para simularmos o yield relativo,

simulação diretamente com nossos resultados ex

63 61III-E . A secção de choque Cu(y, 2nl Cu rnedida dete tando's e os

nêutrons

Pelo fato de investigarmos possi.veis

caimento,via ernissão de pr6tons em níveis excitados

comparação entre a secção de choque, medicla atrav6s

residual do estado fundarnental deste is6topo' com a

canais de de

do 61c,'r, 
uma

da atividade

s e cçao de
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choque, nedida d.etetando-se diretamente os nêutrons em linha com o

feixe, fornecerã elementos sobre os possÍveis canais de decaimen.-'

to por pr6tons. Para tanto, pr€cisarnos conhecer a secção de cho.

que da reação 6 3Cr, (.y , 2n) 61C., medida, detetanclo-se os nêutrons .

Fultz (ref. 24) mediu esta secção de choque en 1964.

Utilizando is6topos enriquecidos, FuItz mediu ,a
I

(.y ,n) e a (v ,2n) s imultaneamente , separando os eventos pela anáti

se estatÍstica, como discutido na secção III-D. Embora a eficiên-

cia dos detetores de' BFa utilizados fosse aIta, a estatística d.e

1

nedida 6 pobre , resultando em uma secção de choque com erros d.e

cerca de 15%. A figura III-11 mostra os resultados obtidos por

Fu1tz. Berrnan et aI (ref , .20) mediu a (y,2n) em 1954, corlt

Brernsstrahlung, mas seu intervalo de rnedida em energia foi de 2

MeV, resultando em 8 pontos de yield, que foram invertidos pelo

n6todo da diferença dos f,ótons. A secção de choque obtida com e.s

ta sistemática de medidas tem um erro muito grande, e não serã

levada em conta. Sund (ref. 25) em 1968 mediu apenas 3 pontos des

ta secção de choque. A rnedida em 3 pontos apenas não perrnite con

clusão alguma sobre a secção de choque (y,2n), mas estas rnedidas

são consistentes com o andamento da curva de Fu1tz, embora em es

ca1-a absoluta estgjan 30eo abaixo.

i Portanto, utilizaremos os resultados da (y,Zn) de

Fultz, medida detetando-se os nêutrons, paTa compararnos com aS.

nossas niedidas pot' atividade residual, afim de chegarmos a alguma '

çonclusão sobre o pogsíve1 decaimento por pt6torrr. Acrescenta-

se o fato de que as duas rnedidas (por detecção de nêutrons e por

atividade residual) devem coincidir atê 25 MeV, fornecendo com is

to urn padrão de normalizaçáo e comparação das escalas absolutas

assumidas por cada trabalho.
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FIGURA IIT-11 Secção de choque (v,2n) detectando-se os

nêutrons.

III-F A sinulação das curvas de yield

A partir das curvas de secção de choque, podemos

integrar numericamente o espectro de Brernsstrahlung com as 'j sec,

ções .de 
choque, e obtemos as curvas de yield simuladas a partir

de dados da literatura, A razã.o entre as curvas de yield das rea

ções 
63C, (y ,2n) e 63crr(.y ,n) é un resultado diretarnente comparãvel

com nossas nedidas, e a partir dessa comparação podenos obter coP

clusões sobre os canais de.decaimento por pr6tons, no 61C,r, Pode

mos norna1-iz'ar nossas medidas de yield relativo, multiplicando-as



pelo yield. sinulado da (y,n),

yield absoluto cla (y,2n) r eue

soluta da secçäo de choque da

de residual.

duas

por

tem

obtendo com este procedinento, o

apõs invertido fornece a ¡nedida aÞ-

reação 63Crr (.y', Zn) 61C., por ativida-

qua

de

Para a obtenção do yield simuladoo tornamos as

tro secções de choque de nosso interesse, ou seja, a medida

Fu1.tz, a rnedida de Sund, e a medida de Dreyer, para a (y,n);

Ta (y,2n), a medid.a de Fultz obtida cletetando-se,diretamente

nêutrons.

cle choque 
o

(ref. 68),

e a curva

-7 4-

e

OS

ajustamos

feito

aj ustacla

(rrr-40)

ap

. A partir das curvas de secção

Lorentzianas, atrav6s do programa AJUST2

Philipe Gouffon para ser operado no PDP,

como expressao:

o .(r. E)01- 1 '
2

o (E) ) 2 z 2(E c +

.,

r
L

i=1 ) (r E)
1 a

Para os ajustes da (y,n) , obtivernos os parâmetros ð.a tabela ITI-2,

60,9610,98

16 ,41:0 ,02

4,0010,06

52,L510,35

19,75i0,03

4,9710,16

56,46:1,75

16,5910,03

3,6010,08

55 ,9410 ,24

18,68:0,08

5,4glo,1g

52,2911,63

16,0710,05

4 ,34!0 , 1o

28,4911, oo

18,3610,09

4,B5io,g5

o1

t1

r
1

6z

ez

T
2

Drey er-7 TSund- 6 8Fult z-6 4
Parâmetros da
Secção de cho
que

TABELA TÏT-Z



0s ajustes foram bons, e a rlisclepância

valores ajust¿rdos e os pontos fornecidos, foraln menores
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entre os

que 5%,

Para a (.y, 2n) , devido aos grancles erros na medida

de Fu1tz, o ajuste ê tna.is problenãtico, nìas todos os valores aius

tados fica.ram dentro dos erros experimetttais, e acompanham bem o

andanento rnéclio dos dados. A tabela III-3 fornece os parânietros

ajustados paTa a (y,2n), e a figura III-12 nostra os pontos expe

rinentais , j untarnente com o a j uste ef etuado .

o1 4,94 :

l
:

i
1

+

1,89

t1 22,r0 0,31

r1 1,BB 1,55

oz 11,98 0,16

,2 24,3L 0 ,'34

r 5,48 0,37
?

TABELA III-3 Parâmetros da

(y,2n)

0 ajuste da

experirnentais de Fu1tz, e o

responde ã uma probabilidade

PXZ =. 0,85, indicando que o

bom.

A partir dos

mos o yielcl absoluto através

(y,2n) foi feito sobre os 26 Pontos

xz obtido foi de X2 = 0,679, crue cor

Z0 graus de liberdade, de

dados experi.nentais foi
de com

ajuste aos

xz,

parâmetros das Lorentzianas,

da expressão

calcula
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FIGURA III-rz Secção de choque 63Cr, (y , 2n) 61cr.l pela
detecção dos nêutrons e a curva ajus
tada.

E o

Y (Eo)
o

B(E ,K) o(K)dK

Eth

onde o(K) 'e a soma das Lorentzíanas ajustadas, e B(E.,K) é a ex

pressão de Schiff para o espectro de Bremsstrahlung (fórmula III-

24). A integração numérica foi feita por um programa que utiliza

o nétodo de Sirnpson (ref. 69), que através de um processo itera-

tivo, integra a secção de choque e o êspectro de Bremsstrahlung
q

com uma precrsão nelhor que 10-'. Os yields absolutos resultantes

da sinulação estão colocados na tabela IIf-4,
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70, B6

118,39

180,31

252,4r

33l-,53

416,48

505,95

597 ,7 5

689 ,17

777,75

961,76

940,2r

1012 , B

L079,4

1140,5

1196, 5

L247 ,7

L294,7

1337 ,9

L377 ,6

].4I4,4

1448,4

1480,0

1509,4

z,r4

37,32

14,89

929r

L007 4

10802

LT47Z

12086

l-2649

13l(r5

13639

14075

t4478

14852

15199

I5s22

15825

16109

16377

16630

16869

17096

173TZ

17519

77716

1790s

18087

L8262

18430

18592

7501

8114

8682

9205

9685

LOTZ6

10531

10903

LTZ46

11564

11859

T2T33

I238s

72629

r2854

Isj67

L3267

]-3457

13638

13810

1397 5

I4T32

r4282

r4427

14s66

14700

14830

7629

8164

8655

910ó

9st 9

9897

r0246

10566

108ó3

11138

11395

rt6s4

11858

t2069

L2268

12456

L2634

L2BO3

12965

13119

L3266

13408

Lss44

13675

13801

T3923

14041

20,0

20, 5

2r,0

2r,5

22,0

22,5

23,0

23',5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27 ,0

27 ,5

28,0

28 ,5

29,0

29,5

50,0

30,5

51,0

31,5

32,0

32,5

53 ,0

Energìa Yield ( y,2n)Yield(y,n) 71Yie:ld (r , n) 68Yielcl('y,n) 64

TABEI,A III.4 . Sirnulação dos yielrls absolutos (x tO-St.rnt)
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Tabela I I l-5 Yield Relatîvo

0, 2911

L,8234

4,3T23

7,7820

12,439

18,218

24,637

3L,375

38 ,339

45,424

52,459

59,238

os, éas

7r,403
76,695

81,309

85 ,439

89, 081

92,287

95,108

97 ,592
99,783

TOL,7Z

103 ,43
104, 95

106,30

107, 50

20,0

20,5

2r,0
2r,5
22,0'

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31 ,5
32,0

32,5

33,0

0,2308

L,4776

3 ,4 553

6,L77I

9,7957

L4,255

L9,L73

24,307

29, 5gg

34,946

40,248

45,344

50,106

54,456

58,365

61 ,841

64,910

67,6TL

69, gB5

72,070

73,903

75,5r7
76,94r
78,i99
79,3T3

80,302

81,182

0,2859

1,8345

4,2989

7,6982

1.2,216

L7 ,807

23,970

30,407

37 ,033
43 ,7 53

50 ,406

56,802

62,779

68,238

73,145

77 ,507

81,360

84,750

87 ,730
90,346

92,647

,'94,672
'96,458

,99, oso

,"99,434

100,67

101,7g

Y (Y,n) 1971
Y(y,2n) -?x10 "

Y(Y ,n) 1968 x10Y(Y,2n) -3
Y(Y ,n) 1964 x10Y(Y,2n) -3Eo (MeÐ
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A f ígura Il:I-13 mostra estes resultados, evj.clencian

clo a grancle diferença nos yields provocadas pelas discrepâncias

na secção cle choque. Para verif icar:ìnos a reproclutibilidade da si

rnulação da curva cle yield; f izenos ou tra leitura dos dados da sec

ção de choque, ajustamos estas novas curvas e integramos com o

espectro de Bremsstrahlung. Para a energia de 30 MeV, a diferença

entre os yields obticlos, foran de 0,40qo palã a (y,n) de Sund,7,33eo

para a (y,n) de Dreyer, e 0,13 eo pãTã a (y,2n) ', fotrr".endo uma re

produbilidade nelhor que 1,5% no yield reLativo sírnulado por este

procedimento "

rentes secções de chooue

Y Gt.,

absoluto para

, podernos

simulado com os

as dife

calcular o

dados da

o numg

de

Obtidos os valores de yield

2n
61cr, ]yield relativo

Y r3
literatura. 0 resultado

figura III-14. Vemos a

nelas três nedidas.

ol'cu l
tabela III-5, e está graficada na

diferença no yield relativo obtido

Cu(y,n)6

está na

grande

O trabalho que iremos ut iLtzar para normal ização' e

comparação de nossos dados é o de Dreyer, como foi discutido na

secção IIf-D, e o.yield relativo obtido por Sund e por Fultz seT

vem para complementar a discussão dos resultados obtidos por nos

sa medida. Estimamos o erro na curva de yield relativo simu

lado, como sendo de oSeo, pesando oS diferentes ajustes, oS erros

nas secções de choque iniciais, e a incerteza no liniar da (y,2n).

IIT-G Sinulacão da curva de yield relativo com perdas

fõtons

O espectro de Brensstrahlung B (Eo , K) fornece

emi.tidos por e1étron incidente, por intervaloTo de
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energia e por grama por centimetro quadr.'ado de espessura do ra.

diaclor atravessacla. Para um radiador de espessura t, o feixe se clg

degrada em energia confornê a equação de perdas (.eq. I II-33) .

WCTo,T' , t) dT' fornece a probabilidad.e do e1étron ao incidir no ra

diador com energia To, sair da outla face con energia entre T' e

(_T' + dT'). 0 núrnero de fótons incidentes por intervalo de ener

gia será dada por:

B (T' , K) hr(To, T' ,.t) dT' (rir-34)

integrando sobre a energia T' obternos o espectro de fótons, levan

do em conta a perda de energia no radiador ã profundidade t como:

B(T"K) W (T ,T"t)dT' dt (rrr-3s)
o

ï"
o

c1t

'r.

espessura total t do radiador, obtemos o

gerados:

integrando sobre a

ro tota1 de f6tons

nume-

TT

o

dt

o

o

o

B(Tr,K) W (To,T"t) dT'

do integrando com a espessura t
escrevemos:

(rrr-36)

ESverificando que

tâ toda contida

a dependência

em W(To, T' , t) ,

T

)
o

T

o

B (T' , K) dT' I\I o,T',t)dt CrIr-37)
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A expressão entre colchetes é a ftrnção de perclas Sf

S
T

(T"To,r)
i"
)
o

1{l rT .T'-tl dt- o' (rrr-38)

,.) dT' (III-39)

com

c ia1

isto, escrevemos a expressão final de Bremsstrahlung diferen

em energ].a, como:

T
o

4 (To, K)

o

Fornecemos ao

B(.T''K) S (T"T
T o

o

Y
z0(r , K) o (K) dK (cn ) (rrr-40)

o

E th

A simulação da curva de yield com perdas foi feita

através do programa SABRE2, feito por Aluisio N.Fagundes. 0 pro

graî,a calcula a perda de energia como desc::ito îa secção. III-C.2,

constroi a função de perdar ST (expressão III-33), integra o pro

duto desta função pelo espectro de Bremsstrahlung, construindo a

função O(To,K) (expressão III-39), e finalmente integra o produ-

to de 0(To,K) com a secção de choque o(K) para fornecer.o yield

ab'soluto daquela secção de choque para o particular irradiador uti

Lízado.0 programa fornece tanbén o erro no yie1d, calculado . a

partir dos erros fornecidos da secção de choclue, integrando O(To,k)

cotn os rnaiores e o menores valores de o(l() dentro de seu erro, ex

perinental.

yield Y(To) 6 obtido calculando-se finalmente

(ro)

T
o

programa

a secção

90 pontos nedidos Por

choque 63cr, (y , n) 62 cu, comDreyer et aL (ref, 27) Para

OS

de



ZL

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Energia (MeVl

r,0332 t
1,1650 t
L,27V5 !
L,373I J

1,4538 t
L,5264 !
1,5887 t
L,6444 I
1,6945 t
L,7373 t
L,7737 1

1,8080 I
1,9397 1

0,0030

0,0032

0,0033

0,0055

0,0036

0,0037

0,0039

0,0039

0,0040

0,0041

0,0042

0,0042

0,0044

Y f63cn Cy,n) 
ozc,r]

x ro-27 [*2)

1,0687

1,1957

1,3025

L,3925

r ,4694

1,5356

1,5937

r,6452

1,6914

L,7 332

L,7714

1,8067

1,8394

Yield(v,n) sem
--?72perdas x 10 ''- c'[r-

0,263I i
1,0311 J

2,2r3r :
3,8381 I
5,6670 :
7 ,5424 :
9,2236 t

I0,6321 1

Lt,9267 t
L2,9323 :
13,7869 1

14,4869 f
1 5 ,0903 t

0,079

0,L344

0,?289

0,3010

0,3639

0,4315

0,4930

0,5521

O,6112

0,6498

0,6963

O ,7 zTL

0 ,7 5rZ

)i

t"

ll
:l

I

Y f 65c.,', (v,zn)61¿,uJ
-70 7x 10 "" (cn')

0,3693

1 , 1713

2 ,497 2

4,L?.04

s,9L37

7 ,6946

9,3018

10,6791

11,8374

12,8088

13,6291

14,3292

14,9326

I

I

Yield (y,Zn) sen

perdas x to-29 (*2)

Iø(¡
I

TABELA III-6 Simulação do yield com perdas de energia
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Yield (xlo-27.cm2 )
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seus erros experinentais, os dados do radiador e do alvo utiliza-
do. Como a secção de choque (y,n) tem um erro rnuito pequeno, os

erros nos yields obtidos forarn cerca de 0,5%. Para a obtenção

do yield da reação 63Cr, (v, 2n) 61C., medida atrav6s da cletecção clos

nêutrons, fornecemos os dados de Fultz et aT (ref,24), com os

respectivos erros experinentais. O erro no yield resultante foi
cerca de 7eo,,PeIo fato do programa ser extrenamente longo no pro

cessamento, 'obtivemos os yields para a (y,n) e a (y,2n) nas ener

gias de 2I, .23, 24, 25, 26, 27, Zg e 31 MeV, e interpolamos os re
sultados par,â,âs energias de ZZ, 28,30, 32 e 33 MeV. A tabela

III-6 mostra,o,s resultados obtidos para o yi.e1d sirnulado com pet'

das de energi'a, bem como o yield sinrulado sem as perdas, segurido

o procedimento descrito na secção TII-F.

As figuras III-15 e III-16, mostran o yie1.d absolu

to obtido pe,los dois processos. Todos os resultados do programa

que sirnula a secção de choque sen perdas forarn divididas por uma

constante (K = 101,078 x fO29), eue normaliza os dois yields, de

vido ã difer:entes unidades e normalizações do cálculo do yield

com perdas (programa SABRE2) e sem perdas (prograna SYI'IULL). Nes

tas figuras, vemos nitidamente que o efeito de perda de energia

dos elétron é pequeno, sendo que no yield Ca (y,2n), o efeito ê

maior perto do pico da secção de choque (23 - 25 lvleV), sendo que

para T > 27.MeV, as diferenças entre as duas simulações são nÍni

mas. Para a-(y,n), o yield com perdas para a energia cLe ZS MeV e

Tso menor'que o yield sem perdas sendo que para E > 27 MeV, as di

ferenças são menores que 0,5%.

' A partir dos yields da (y,n) e da (y,2n) sirnulados

com perdas,'podemos obter o yield relativo, que serã comparado di

retamente com nossos reSultados. 0 yield relativo calculado com
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perdas e o yield relativo sèm perdas estão colocaclos na figura
III-17. Velnos que a diferença entre as duas curvas s6 são vis'í
veis na faixa de energia de 2L - 24 Me\¡.A partir de 26 Mev, os

dois yields relativos são idênticos, o que dernonstra a consistên-
cia entre os diferentes procedimentos'na simulação do yield. os

erros graficados foram obtidos propagando-se as variâncias clos

yields da (y,n) e (y ,2n) , e são devidos ä irnprecisão na nedida da

detecção direta dos nêutrons da reação 63Cr, (y ,Zn)61Cr.r.

O yield relativo que irenos utiLizar para compara

ção com nossas medidas, é o yield com perdas, colocado na tabela
III-7. Os valores nas energias de 22,28,30, 32 e 53 MeV, foram

interpolados, levando-se em conta a curva de yield relativo sem

perdas (para altas energi.as, âS duas curvas são muito pr6xirnas) .

2,546 !
8,851 :

17 ,324 :
27 ,952 :
38 ,981 t
49,4r3 t
58,058 t
64,656 !
70,385 t
l'i , qsg 1

77 ,729 t
gd,tz7 t
82,026 I

0,765
1,154
r,7gz
2,r93
2,504
2,829
3,106
3,36L
3,611
3,739
3,974
3,993
4,088

2T

22

23

24

z5

26

27

28

2.9

30

31

32 ,i

33

Yield relativo x 10 -3Energia (MeV)

TABELA III.7 Yield relativo com perdas
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No próximo capítulo, descrevemos os resultados expe

rimentais obtidos, e irenos compará-tos diretaruente com os resul

tados da tabela I I I -7 . A dif erença entre o yield relativo rnediclo

por atividade residual e o yield relativo detectando-se os nêu

trons, fornecerá infornações sobre os possÍveis canais de decai

rnento por prótons no 61c.r.

YR* l0 -3

Figur.a lll-17
BO

70

60

50
curva contÍnua -
pon tos

sem perdas

com perdas

40

30

20

Energi a (Mev)

2 3

l0

20 2 30



IV . RESUI,TADOS EXPERIN{ENTAIS E DTSCUSSÕËS

IV-A Introdução

Foram feitas I0Z irradiações

foi medido o yield relativo
ut.., ]

no acelerador linear

entre as reações

-88-

sen

v1

com

de

cho

com

con

do IFUSP, onde

"f63c,r¡r,zr,; -rR
YI

.s ecçõe s

gia de

6 sc.r 
(1, ,.) 6 2 c., ]

Dois processos de medida conpletamente independen

tes foran realizados. No prirneiro processo, denominado LIC, foi

irradiado cobre natural, uti.1ízando um sistema de espectroscopia

gama de alta resolução, com detetor de Ge-Li, com a identificação

dos isótopos formados nas reações através de suas linhas caracte-

rÍsticas. No segundo processo de nedida, denominado IvlCS, foi uti

Lí'zað,o um alvo enriquecido em 99% de 63ct-t, fornecido por Marcos

Nogueira Martins. A atividade dos isótopos foi obtida acompanhan-

do-se a linha de 511 keV proveniente da aniquilação dos ß* dos

decaimentos, corn detetoïes de NaI (T1) e eletrônica assoc'iada,

do a separação dos is6topos feita pelas suas diferentes rneias

das. A conpa-ração de nossos resultados será feita diretanente

o yield relativo simulado pelo prograna SABRE2, com a secção

choque de Dreyer et aI (ref , 27) para a (y,n) e a secção de

que de Fultz et aI (ref.24) para a (y,2n) medida diretanente

a contagem dos nêutrons emitidos. As perdas de energia dos

trons, no radiador utilizaðo e no alvo são levadas em conta,

forrne procedinento descrito na secção III-G.

elé

A sistenática geral das nedidas foi descrita nas

III-C, III-D e III-8. É importante salientar, que a ener

separação do próton no 61c,., ê de ,p=4,78 Mev, e visto que
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o limiar da ,(1',2n) 6 de Lg ,74 lr{eV, o efeito de emissão de prótonsi r i: rl

deve ocorrer para energias naiores que Eo= 24,5 lr{eV, mas devido '.

ao fato de que o primeiro estado análogo isobári.co no 61Cu situa- ,,

se ã 6 , 4 lr{eV, espera-se que o f enômeno de emissão de pr6tons ocoi
ra ã energias maiores que Eo= 26 lrfeV, sendo que o yield relativo. . ,:

para energias menores que 26 MeV deve. fornecer resultaclos que JÍo i;: "

didos por atividade residual , ou pol' detecção d'ireta dos nêutr:bnsr'.- i-

devem ser idênticos, sendo que este fato fornece uma confirnaÇão . -

dos valores de intensidade e eficiência utilizados por nõs. A con . - i

sistência dos resultados nedidos por atividade residual e ;p'or-': ;., ;

detecção dir,eta dos nêutrons ê testada, pela,co.ncordância entrb', âs." ¡ i

duas medidas, até 26 Mev. Após 26 Mev,, os'resultados nedidos ,por.

atividade residual devem sofrer um decr6scimo 'em relação à ds¡.s:s-r,i.:,,,

ção direta dos nêutrons, pela abertura de'um i,rôvo canal de decai: ":r'

mento, via enissão de prótons pelo 61Cr.

IV-B Resultados obtidos por linhas características

Forarn feitas 59 irradiações anal izadas pelas linhas
caractérísticas. As variâncias nas nedidas refletem principalmen-

te os erros na integração dos fotopicos, desde que os erros nas

intensidades das linhas, €fl eficiência do detector são muito meno

t": que os erros estatÍsticos nos fotopicos. Nas nedidas, foram

levadas em conta a flutuação de corrente do acelerador, e descon

tado o tempo morto de análise do ADC durante as contagens.

A tabela IV-1 mostra os resultados obtidos pelo mé

todo de análise das linhas características. As irradiações forãm

feitas sen uma ordenação em energia r pãTâ, evitar erros sistenáti-
goS, e o número de irradiações por energia não ê uniforme, devido

ã problemas em altas energias que o acelerador apresentou a par
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32,07

zz,3L

31

24

32,97

30 ,10

23,33

,07

26,20

25,25

,zs

It,sg

27,r0

28,20

29,TT

4, zgto, s5

L2,92!0,70

24,6310,90

26,sglz,46

30, 71ito, gs

28, 9911 ,71

40,0011,73

44 ,43!r,82

54,64!2,37

49,77!2,22

I

56,3r!2,73

64,97!2,87

60,93!2,42

66,73!4,68

61, g41s, o7

72,6L!4,L4
7L,76!3,00

79,83!2,58

80,8814,42

4, zg1o, sss,goto,l7

s,goto,17
14,1610,83

rz ,Tg!0,7s
18,7610,98

31,5411, 25

29,69t0,98

38 ,8411 ,45

40 ,76!r,43

49 ,20!2,9r
43,3113,38

50,3613,31

58, ss1l , 91

67,9s1l ,19
66,19!2,47

70,99!2,29

76,53!2,90

75,16!3 ,12

7 4 ,7L!4 ,94

gr,0L!3,27

28,94!1,24

28,40!r,37

42,55!L,63
35 ,23tI,38

51 , 57t1 ,82

43,90!1,42

49,1gtz ,69

62,70t3,59

80,9414,07

77 ,27!3,62

5,9810, s8

64,87!6,03

72,L9!4 ,52

62 ,9715 ,85

6s,gz!5,43
65,5r!2,73

22,02!0 ,77

17 ,s7!r,rg

5,ggto ,38

13,7610 ,59

Y*x10-5Y¡x10-5YO.x 10Energia (MeV)

TABELA IV-1 Resultados para o yield relativo LIC

com as linhas de 283 keV,e 656 keV
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em

na

ti.l.da metade.da tonada de dados. Os valores da calibração

çnergia são os obtidos por Philipe Gouffon, conforne descrito

secção II-A-2.

.: Os resultados da tabela IV-l foram obtidos levando-

se em conta as, atividades das linhas de 283 keV e de 656 keV do

61tli. R linþa, de 283 keV apresenta problemas quanto ä sua intensi
dade, e quaqto ao valor da eficiência do dete'tor nesta energi,a...

que tem um,çrr"g de 7eo, contra um erro de Zeo para a eficiência 'na

ir i ' !

energia de 658,,keV. Pelo fato da linha de 283 keV situar-se , 4ê,

borda comptçm,d-o gama de 511 keV, a sua integração é problerná,3,i,c4,r:..;-

fornecendo um erro muito maior que a trinha de 656 keV, cujo f'rl4d..g.- ,.,

é praticame+te nulo. Portarrto, vanos considerar como resultad

LIC, o yield relativo calculado somette com a linha de 656 keV,.

apresentado na tabela IV-?. A discrepância entre os dois resulta-

dos é cerca,de L}eo e os resultados só com a linha de 656 possuem

uma variância menor do que os calculados incluindo a linha de

283 keV. Quanto ã determinação do yield de (y,Zn), não houve pro

blemas, pois as linhas de 875 keV e LL73 keV, são intensas, e.apa

recern bem loca1 ízadas nos espectros.

A figura IV-1 mostra as medidas do yield relativo

LIC em comparação com o yield relativo sinulado utilizando-se as

niedidas da (y,2n) obtidas detetando-se diretamente os nêutrons

(tabela rrr-7).
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4, 2gt0 ,35

13,1g10,50

25,70!2,34 i.íiì:,,
L7 ,77!0,38 '. r'.: i,

27 ,47!L,56
26 .36!0,96

42 ,23!I,59 )

43 , 7511,66 .¡

54 ,20!2,35 i

37 ,4r!2,54 )

48,37!2,3L

53,26!r,64

59,6013 ,39

5g , 5614 ,85

58 ,06i5 ,20

62 ,3015 , 56

63,73!2,54

69 ,69t1 ,79

69,24!2,74

5,6310,31

12 ,91i0 , 57

]3,84!0,72

24 ,6010 , 89

20 ,83t0 , 67

't
30,99t0,96

29,22!0,87

39,70!L,72 .

35 ,3514 ,34

51,5311 ,92 '. 
-,,

46 ,53!?,72 . ,

45,42!2,46

57,92J1,61

63,42!3,00

s8,88!2,24

57 ,29!2,99

65 ,1912 ,69
óg ,0414 , 56

7L,34!3,18

67 ,5913,58

3,7410 ,17

12 ,1410 ,59

11,3110 ,54

17 ,73!0,73
L7 ,23!T,05

3r,zgl\ ,24

25 ,5511 ,18

39,37!r,47
40 ,7I!r,43

3g ,0111 ,43

4r,02!2,42

50 ,30i3 ,30

57 ,44!1,09

5g ,5610 , 
g47

59,94!2,33

70,90!2,36

76,53!2,90

79,!,$!3,74

71,4514 ,56

65 ,6514 ,46

2L,38

22,3L

23,33

24 ,25

25,25

26,20

27,L0

28,20

29,IL

50,10

31 ,07

32,07

32,97

YOxl0 -3
Y x10-3

R
Y x10 -3

R
Energia (MeÐ

TABELA TV_z Medidas do yield relativo pelo método LIC
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I\T-C lìesultaclos obtidos pelo aconpanh¿rnient-.o das rneidas vidas
(r{cs )

Foranr feitas 43 irradiações com alvos de Ó3C,, enr:i

quecidos ã 99%, e analizados aconpanhanclo-se a linha de 511 KeV

c1e aniquilação proveniente dos decaimentos ß+ dos produtos das

reerções em estudo. o sistema de mediclas utilizado foi o de' a\

ta eficiência, con cletetor de NaI (T1) , descrito n¿l secção II-B-4.
As variâncias das nediclas refletem principalmcnte a indeternina

ção nas atividades injciais fornecidas pelo programa de ajuste de

decaimento múltiplo.

tidos pelo

IV-2 mostra

A tabela IV-3 mostra os resultados experimentais ob

método do acompanhamento das meias viilas, e a figura
estas medidas obtidas por ativiclade res idual em cotn

as nedidas obtidas por Fultz et ãI, detetando diretapa Taçao

mente os

com

neutrons.

IV-D Discussão da compatibilidade ent.re os resultados LTC e MCS

Foi rnedido o yield relativo por duas metodologias

distintas, qlle devem fornecer o mesmo valor da grandeze medida.Pa

ra uma melhor análise do comportamento das duas cuTvas, .iremos

coiiparar a nédia dos resultados, eue possue uma flutuação estatís
tica menor. Esta m6dia pode ser calculada com un peso por ponto

igual ao inverso da sua variância, ou então assumindo que os pon

tos tên erros aproxirradamente iguais e calcula-se:

x
1

N

N

I
i=1

x
)

õ-x
1 2con -_N:T- I ("i-ï) ( rv- 1)



o RRRE YYY x 10x 10x 10

-9s"

2r,38

22,3I

23,33

24,25

25,25

26,20

27,L0

29,20

29,!I

30 ,10

3r,07

32,07

32,97

TABELA TV-s

4,61 o,l0

4, 57Jo ,57

10,3ó10,11

23 , 5910 ,35

18 ;0210 , 71

25 ,0011,30
31 ,7610,15

6 , Blt0 ,17

16,371-0,31

22,25!0,52
20,L9!0,42

35 ,04J0 , 95

26 ,8oto ,19

11 ,4310 , 07

16 ,17t0,35
20,94!0,26

30 ,19i0 ,10

33,63!0,27

27 ,75!I,04
36 ,96t0 ,20

34,23!0,24 39,6010 ,67

37 ,3L!0,49 36,7r!0,33 37 , 55t0,34

40,r3!2.,59 46,87!0 ,62 44,08!0,2r

46,67!0,r3 50,2410 ,06

57,4910,96 54,92!0,26 57 ,64!0,32

62,6T!0,23 7L,40!0,27 62,8r!0 ,23

66 ,9210,99
65,33!0.25

66 ,91i0 ,06 7 4 ,20!0 ,93

7r,6L!0 ,34

7ó ,3110 ,55 69 , 5310 ,45

Resultados experimentais obtidospelo
MCS

dometo
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llscolhenos para o cálculo da m6dj.a, este segunclo

métoclo, pois os f atores experinentais ler.,aclos em conta no cá1culo

da variância.das meclidas, não incluiarn a instabj-lidade do acelera

dor, a oscilaç.ão do feixe en ângulo, e outros problemas associa

dos ã máquina, refletindo em variâncías muito nellores do que são

na prãtica. O erro em ca<la neclida ref lete apenas as incàrtezas na

análise dos clados, nos ajustes do decaínìento núttiplo, e nas intg
grações 

.clos 
fotopicos. Calculanclo-se a nédia e as variâncj-as cLos

dados LIC e NICS segundo as expressões (IV-1), obternos os resulta
dos médios colocados na tabela IV-4. A ú1tima coluna desta tabela

mostr-a o yi eld relativo detetando--se os nêi-rtrons.

' A figura IV-3 rnostra o yield relativo m6di-o mediLdo

pelos rnétodos LIC e lr{CS. A concordãncia dos dois resultados é mui

to boa na faixa de energia entre 2I e 24 Ìr{e\¡, com uma variância

rnuito naior que as pequenas discrepância entre os dois resultados.

Para a faixa de energia entre 25 e 28 Me\r, os resultados MCS fi

cam cerca de ïeo abaixo dos resultados LIC, embora a variância nes

ta faixa de energia é cerca de IOeo, e somente os resultados ã

28 MeV ê que realmente caem fora da faixa de erro. Para o interva

1o de energia de 29-33 lr{eV, a concordânci-a das mediclas volta ã f i

car muito boa, com todos os pontos caindo dentro das faixas de

erro.

Portanto, podenos concluir que as medidas obtidas

pelos dois métodos completamente dist:intos concordam muito bem

entre si, para a laixa de energia de e de 29-33 MeV. Peque

nas disciepâncias na faj-xa de energia de 25-28 MeV, não prejudi

cam as conclusões f inais, sen<1o o andarnento das duas curvas mui

to regular
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TABELA IV-4 Médias dos resultados experimentais LIC e MCS

61IV-E O decaimento llor protons no Cu e os resultados exDerimen

4,75!0,77

11,0711,15

20 ,44!r,79

30, 50i2 ,19

4r,72::2,50

5r,23!2 ,93

5g ,8213,11

65 , 8913,36

7 0 ,7 5!3 ,67

74,97!3,74

77 ,gB!3,97

80,32!3,99

g1 ,9714 ,09

5,7111,56

10,6914, B4

20,19!2,73

30 ,40j3, g0

34,6415 ,09

37,79!L,12

43,69!3,-79

48,46!2,52

56,68'11, 55

65,ói15,02

6B ,2914 , oo

71 ,6110 ,34

72,92t4,79

4. ,5510, g7

12 ,68to , gB

20,64!3,73

29,30!2,35

40 ,1812 ,88

44 ,7 B!7 ,09

48,03'!2,46

56,2L!2,56

5g,83t1 , B5

62,0517 ,59

67 ,7L!5,23

70 ,8011 , 79

67 ,49t2 ,7 4

ZI,3B

22,3r

23,33

24,25

25,25

26,20

27,L0

29,20

29,TT

30 ,10

3L,07

32,07

32,97

Yield relativo
Sirnulaclo xl0-3

Yield ::clativo
Melclias lr{CS x10-3

Yicld relativo
ì{écli-¿rs LICxl0-3

llo 0\{eV)

tai s

, De acordo com o esquema de níveis de energia do

6I^'Juu, a emrssão de prótons por este isõtopo é possivel para enel
. 61^gias no ."^C,, maiores que Sr, = 4,7 B MeV. Considerando o limiar da

-^^^=^ 6'3, "r^',zt't)61crr, " "lirrao 
óe prõtons pode ocoorer p¿rrareaçao Lu IY

U, > 24,58 MeV. Consideranrlo que o prirneiro estado aná1ogo ,ro 
61C.,

situa-se ã 6,40 MeV, e assumindo que a emissão de prótons esteja

ligacla ã existência de estados análogos isobáric.os, espera-se que

a enissão de prótons se, inicie paTa E = 26,20 MeV, com o conse



quen"te clecróscinro na curva cle yieIcl da reação 63Cu (y , 2rr) 61

do este yie1cl õ nediclo pela ativiclade lesiclual do 61Crr, 
ern

ção ãs mediclas detetando-se cliret¿rmente os nêutlons ¿"ri¿o

to da emis são d.e pr6tons al imentar estado-s do 6 0N i , u não

tar o estado fundanental do 61Cr.-,.

-l 00-

Cu

rela

¿l o f.a

al imen.-

qLrall.

A concordância de nossos resultados obtidos pela

atividade residual do 6tCrri con as mediclas de Fult z et al , f e.i tas

pela detecção de nêutrons, até a enelgia de 24 lvleV, é importante

pelo f ato cle fornecer um padrão de comparação entre a.s duas medi_

das, sem a possível enissão de prótons. A concordância entre

os resultados de Fu1t z et aI e os nossos, é nielhor que 6qo a-"é a

energia de 24 MeV. Este valor está dentro das barras de erro

das medidas de lrr-r1tz e das medidas por atividade res idual , s endo

a concordânci-a muito boa. Isto elinina problemas quanto à valores

incorretos de intens idade , ef iciência , constantes c1e nortnal ização,

etc.

A partir de = 26 MeV para as nredida.s de LIC e de =

25 lr{eV .para as ned.idas I'ICS, observamos um decréscimo na produção

do estado fundanental clo 61C.r, levando ã conclusão de que a emis-

são de pr6tons pelos estados aná1ogos isobárico-s para energias naiores que

26 MeV, deva ocorrer. Para analisarmos a porcentagem de decaj-rnen-

to'por prótons em relação ao decay por gamas nos estados anãlogos,

simulamos várias curvas de yield relativo, com diferentes hipóte-

ses. Resultados obticlos por J. C.Hardy (ref . 76) no estudo de pró

tons âtrasaclos seguindo g-decay indican que havendo a alimentação

de um determinado estado análogo, o decay por pr6tons é quase 100%

(ref . 77). Simulamos curvas de yield assumindo que a secção de

choque se redu z em 100%, 60.% e 40eo , ap6s 26 MeV, para anal isarmos

qual hip6tese concorda com rìossos resul tados experimentai.s. A f i
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,gura IV-4 mostTa estas cLìrvas, junto conr nossos resultados experi

mentais. A aná1ise desta f igura rlos nrostl'a que não é urna fração

constante da secção de choque que se cl.eprime, mas a clepres.são cla

secção de chocluc depende da energia, e isto ó razoável a.ssumj,n-

do que estados qne não ten análogos isobáricos no 61lti são poprila

dos, e que estes estados não decaem diretame:rt.e por emj ssão de

pr6tons, mas eventualnente o núcleo composto 61C, pode se deexci.-

tar enritínd.o garnas, e alguns estados f inai, triO",n .ser os estados

análogos isobáricos, de onde pode ocoïrer a emissão de ¡,rótons "

Entretanto, pa1'a a energia de 29;30 e 31 MeV, um

decréscímo de f00% na secção de choque conc.orda con nossos resul-

tados, enquanto que para a energia Ce 32 e 33 i'{eV, obtenos um de

créscimo de 50-60% em c(E). Un resulta.Jos e ná1ogo foi cbtido pol

Butler et aL (ref . 78) no caso do tt^, onde a secção de choque .s-o-

fre uma forte depressão na região clos estados an'a.7ollos, chegando

a se anular, tnas volta a subir lentamente com o aumento da eneï

gia, decrescendo novamente para energias mais altas, devido ã

abertura de novos canais cLe decaimento (ver secção VI -3) .

Não conseguimos explicar o fato de nossos resulta

dos serem cerca de 20eo nìenores do que os va1ores esperaclos na

região de 26-28 li,leV. As medidas forarn todas f eitas com a mesnÌa sis

temática e as irradiações foram feitas sem sequência em energia.,

para evitarmos erros sistenáticos. Todavia, esta diferença na

f.aixa de energia de 26-28 li{eV não altera nossas conclusões. O f a

to do decréscimo na secção de choc¡ue medicla por atividade resiclua.l

iniciar-se'em = 26 MeV para as nedidas LIC e em = 25 It4eV para as

rnedidas MCS concorclam dentro do erro experinental com a energóti -

ca do esquena de níveis, de que o clecaimento por pr6tons cleve co

meçar em 26 MeV, s endo 'que em nossos resul tados experirnenta j-s , o
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decréscj.lno illicial é rnais forte clo qtre o esperaclo.

Portanto, os resultados expe¡imentais lerraln ã con

clusão de que a ernissão de prótons por estados análogcs isobÍrljcos
no 61c,, deve ocol'rer, para enelgi as maiores que 6,40 Mev no 61c.r.

o decr6scino na cllïva de yielcl chega a ser :naior qrìe zTso par:a

E = 27-33 N{eV, indicando um forte decréscimo na secção de choque

da reação ó3C,-, (y ,2n)61C.-, quanclo rrredicla por atlvidade residu¿r1

IV-F A cur-va de se-'cção de choclue

A par:tir das medidas de yield relativo, podenos mu1

tipl r-car e.s1-es resultados.pelo yield sinul¿rdo da (y,n)obtida com

perdas, e deste nodo obtenos o yield absoluto da reação
63Cr(y,2n)61C.r medido por atirrictade residual " Este yielc1 absolu-

to é niedido em unidades de cmz , e nornal izado para radiad,or cie es

pessura unitária em g/cmz.

0s processos de inversão da equzrção de yield f orarn

discutidos na secção III-8, senclo que o n6todo de nínima estrutu

Ta 6 o que melhor se aplica aos nossos resultados, clcvido ã magni

tude de nossos erros experimentais. O espectro de Bremsstrahlung

utilizado foi o de Schiff.

Foi obtida a mérlia ponderada com os erros experimen

tais d.as nedidas LIC e MCS, senclo que a variância d,o resultado fj.

nal para o yield absolluto da (y,2n) foi cerca de 6eo. Ilá nujtos pre

blemas de flutuação na secção de choque invertida com curvas de'

yield que apresentem erros maiores que 3'o, deviclo ao amortecimen-

to excessivo que o m6toclo de nínina estrutura aplica sobre a sec

ção de choque. Mesrno com valores altos de r (parârnetro de suaviza-



-104-

ção), a secçl'ro cle cìtoc¿ue resttltante osc.i.l-a, enitola o valor- de X2

calculaclo pelo ntótoclo (eq. IIT- l0 ) sej ¿ì aprox.irnadaurentc o riümc

ro de pontos de yic1d, e est.eja dentlo cla condição acejtirvel para

a invelsão. I)evirlo aos erros glandes, e provavclnrente supel'estinra-

dos , obtir/enros va-[o1-e s cie x].^-, : +? rnuito pr:óxinos cla uni.clad eIecl n

para uma faixa relativamente grancle do par'âmetro cle amortecjrnento"

Para À l,alianclo cle 10 ã 100, X.3"¿ fo.i nenor cil.re 1,10, c.om 28

graus de liberdade" O crit.ório adot-aclo pelo nétoc1o c1e mínirna es
'')vz

trrttura, de que Xí"¿= -î-- = I (n é o núnero de pontos de yield)

para o 6timo anortecimento, não nos perrnite obter a melhor- .secÇã-o

de choque cr j tei:iosarnente, e' os resul tados obtidos deverl ser in

terpreta{os apenas como indicativos do decréscirtio na secção de

choque, visto que os erros elt't o (E) derrem s er maiores que 30eo , o

qr¡e juntamente c-om os erlos experimenta.i s da ordem de 20eo na s mc

didas f eitas por detecção direta dos n ôutrolLs , tot-na dif ícil qua 1

quer conclusão a partir dos valores clas secção de choque.

O resultado obtido para | = 1.10, está colocado na

figura IV-5, juntamente com a secção de choque medida pela detec-

ção direta dos nêutrons. O t,aloL de Xl"¿ obtido , Xzr"a = 0,996,não

pode ser interpretado como urn ótirno amortecintento, mas ref lete

uma superestirnação das variâncias das medidas de Yie1d. 0 erro n.a

secção c1e choque após um unfolding ó nuito difÍcil de ser avalia-

do, mas estimanos em torno de 30qo paTa nos-cos resultados. O de

créscimo ap6s 25 lr{eV jâ era esperado, como podia ser vj-sto pe

1as curva s rle yield (f :rg. IV-4) , mas a nagnitude do decr'6scimo não

pode ser obtida cla curva de secção de choque, mas s in do yield Ie

lativo, eue ê un resul tado clire'to, menos depenclente c1a metodolo

gia de análise clos resultados.

Qual itativamente, a secção de choclue da Teaçao
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b5 61
Cu (y , 2n) Cu, neclida por ativiclacle residual deve ser o da figu

ra IV-S, o que reflete a possibilidade de que a difer:ença entre

as duils secções de choque medidas por detecção de nêutrons e poï

atividacle residual. sej a devida ã enissão de prõtons pelos estado.s

anãlogos do 61Cr. Esta mesnìa conclusão pocle seï obtida das curvas

de yield relativo, independente da aná1ise e do unfolding aplica-
do aos pontos de yield para a obtenção da secção de choque absolu

ta.
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V - ASPLJCTOS 'f]]ÕR] COS

v-1 O núclco ccrlnl'rost.o

Em dj-versos'tipos de reações nucleares pode haver )

entre o estado jnicial e o estac.lo f inal, a folnação de um es [aclo

de equilÍbrio, de meia r¡i da longa cornparada com o tempo de trâiisi

to da partícul¿l incidente no núc1eo. Ao inv6s cla imediata emissão

de uma parlÍcula lnit a interação injcial do pïojõtif com o nú

cleo, ocorre unta clistribui-ção Ca energi a da partícula incíclente ,

de modo que a eruer-gia e o momento são distribuÍdos no núcleo,cono

um todo, Após a f ormação cleste e.stado de eclui1íbrio, a memória de

como o proces so f oi real- iz,ado se perde , e a este estado chamamos

de Núc1eo Con¡rosto. A hip6tese de núcl-eo conposto f oi formulada

por Bohr eIì 1936 (ref . 79) , e o tempo cle relaxação do lrúcleo ê

cerca de duas ou mais ordens de grandeza ma:ior que o tempo de

trânsi-to da partícula no núc1eo.

Dois sistemas clássicos tem certas analogias com o

núcleo composto: una gota 1íquida aquecida ða qual partículas são

evaporaclas, e a racliação de um corpo negro (adequada para a enis

são). Eln am6os os casos, a enissão é governada pela característi-

ca estatistica do sistema, manifestada pela temperatura' que c1e

termina a forma c1o espectro de energia e a energia rnédj-a de emis

são, No caso nucleaÌ', o valor da temperatura 6 pequena comparada

com a energi-a de excitação total , e esta cara.cterística ref lete a.

divisão desta energ j-a entre muitos graus de l iberdacle , o que acaT

reta a emissão de pattícu1as com baj.xa energia cinética comparada

com a energia de excitação tota1.

Experinentalmente, a

foi testada Por Ghoshal (ref. 80),

hip6tese de

que estudott

núc1co composto

as funções de exci



pêra a formação de

e de prõtons em 6tc',

estão na figura V-1,
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Zn, 1>artindo de alfas incj.dentes en

Os resultados das secções c1e choque me

onde ã escala da energia clos pr6tons

64tação
6 ot¡r-

dido s

t2C
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cuoo(p,n)znu'

FIGURA V-1 Secção
(p, zn)
(.o , pn)

choque
(p,pn)
6oiqi.

de

e

no

expeïimental para (p,n) ,

no 63cr-, e (o,n) , (a,2n) e

Ep, foi deslocada d.e 7 Me\I em rel aç=ao:,,a Eo, As funções de exc.ita

ção mostrarn c) mesmo comportamento, independente da partÍcu1a inci

dente, o.que inclica "'fotruçäo do núcleo compo rto.64zr, o espec

tro de emissão das partículas tamb6m ê ídôntico, independente do

processo de formação.

A secção de choque para uma rea.ção nuclear induzida



por um pro j 6ti1, l¡, de energia .b, em urït alvo 'I', no fornalismo

nodelo estatÍstico - compos to pode ser expresso pelo plo<luto

dois termos: prineiro, a secção de choque païa a formação do

cleo composto de energia de excitação u, e momento angular J.
segundo, o decaimento deste núc1eo composto pelo canal x:

I (u, J
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do

de

nu

,g

o(b,x) o
b
comp

b
o comp

quando

oo ( e5)

(u, J k x )
)I c

Jc I ri(u,Jc)
1

c

A secção de choque

choque de captura,

choque de absorção

(U,JI) geralnente chamada de

somada sobre Jk resulta nac

do rnodelo ótico no canal b.

s ecçao

s ecção

de

de

A descrição de uma reação nuclear em termos do de

caimento de um sistelna en equilÍbrio de meia vida 1onga, ro qual

foi perdida a nemória de conìo este sistema foi formado, é feita
atravês do chamado "Modelo Estatístico" (ref. B1).

y-2 O modelo estatístico

A teoria estatística explica uma parte considerár¡e1

das secções de choque de reações nucleares, pelo fato de que nes

tes þrocessos, o decaimento de urn sisterna em equilíbrio 'e gover-

nado pelo espaço de fase acessível ao sistema. A densidade de'ní

veis no núcleo residual jo7a um papel fundarnental no espaço de fa

se acêssível ao sistema.

No caso do núc1eo composto ser 1eve, o espaçamento

entre os nÍveis é nuito maior que a l.argura destes, e o número de

partícu1as que podem ser excitados é pequeno, tornando a apli.cabi
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lidade do nodelo estatÍstico nais difÍci1 . Por6nr para nüc1eos m6.

clios e pesaclos, o espaçamento entre os nÍveis ê muito nenor que

as larguras, acarr:etando que, para arguns Mev de energia de exci
tação, os níveis excitaclos se sobrepõern e são em núnero mui to gra¡

de, de modo que é irnpossível tratá-1os individualmente. Nest.e ca

so, o modelo estatístico ê aplicado, mesnìo levanclo-se em conta
que o núnero de partículas nesse nírcleo 6 rnuitcl menor Que o exigi
do nun tratamento estatÍstico, o que poderia conipromete:: o resul-
tado

A densidade de'lrír'eis em um determinado inte::valo
de energia, levando-se en conta todas as excitações possïveis, é

urn problema de aná1ise combinat6ria, podendo portanto ser tratado
como um problena de lr{ecânica. Estatíst j.ca,

v:2.A A densídade de nÍveis nucleares

A densidade

importantes do espaço

no resultado final de

níveis de energia 'e uma das p:rrtes

]-ntluenc].a cleca

de f ermions, conì

probl ema ? cons i.

e um conjunto

aparece na

de

demais

S ]"VA uma

fase, e

r eação

exerce uma

nuclear.

Consideremos o núc1eo como formado

nÍveis de energia discretos. Para vizualização do

deremos um sistema de fermions de apetìas um tipo,
de nÍveís de energia equidistantes, 1d, 2d, 3d, como

f igura V-2,

0 estado fundanental do sistema ê a{uele onde todos

os fermions estão nos níveis de rnenor energia possíveis, Neste

exernplo ? corresponde. a uma energia de zTd, e apenas a configura

ção A tem essa energia. Quando a energj.a de excitação do sistema
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é de [] = ld, ou seja, a enelrgia total E = zzd, que é a situação B,

soxlente uma configurîação 'e possíve1. Com a enet'gja de excitação

U = 2d, e existem duas conf igur:ações possíveis, con U = id, trôs
configurações (D) e assim por djante. Euler resolveu exatamente

este problema de aná1ise cornbinatória, e a figura v-3 mostra a

variação de p (ll) com E, sendo que a curva contínua representa a

densidade de nÍveis que iremos obter rLa secção V-Z-8.

to6

r (s)

ro

o ro

o4

o?

FIGURA V.5
20 30 40 50 €o
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Esta prollïieclacle do crescintento nruito rápi-clo da dens:lcl"ade de

ve is é conf irntada exper itnentalllrente .

0 vocabnlário utilizado 6 o da Mecânica Estatística,
pela sinilaridacle clos probl.emas t.ratad.os, ntas lembrenro-nos que

com energias cle excitação de 10-15 lr{eV, temos uln número muito pe

queno de partículas excitadas, o que tornaria a def inição cle teln

peratura., por exenplo, problemática para tal sistema. Por6m, se

util izada crit.er:iosamente, a analogia ternlodinârnica se torná rnui

to útir.

Seja autovalo

z(ß) co

mo

L ( e) (-e (v-2)

onde ß é um parânetro ligado ã temperatura nuclear. Desprezando

as larguras dos níveis, a densidade de nÍveis pode ser representa,

da como uma sona de funções delta de Dirac, uma para cada estado

nucl ear :

u. 1

res E E
1

E
1?

uma haniLtoniana H, e um coljunto c1e

. Definimos a função de partição

=1"*P
a

Ei)

E
1

A função de partição pode então ser escrita:

z (B) exp (-ßE) dE (v-+1

possível expressar p (E) em relação ã

de uma transformada de Laplace:

p (E) I ote ) (v-3)

desta expressão vemos que ê

função de partição, 'através
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(v-s)

ser

en

da

e (E) z (s) exlr ( eu; dE

ln(z(g ))
dßo o

Portanto, uil conhecimento da função de partição 6 equivalente

um conhecimento da densidade de níveis. Esta integral pode

avaliada pelo nótodo do "steepest Descent" (ref. BZ). O método

volve aproxirnaç-ão no integranclo, e a característica discreta
densj.dacle de nÍveis desaparece. O integrancLo tem um ponto de

mo dado por:

Zri

tn(zte) ) I

a

dcl

mtnl

(v-6)

(v-7)

E
dg

e a densidade de

Þ- Þ o

n]-ve 1.s resul ta

exp 9"Tr z(ßo) ,"rÌ+

p (E)
2

d .Q,n z(g )
(zn ( o

¡r/ 
z

,)

dg
o

Oncle da Mecânica Estatística sabemos que o expoente da expressão

(V-7) , 'e a entropia S do sistema
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S .q.n z (B + (\¡- I )o

l.seu minimo e identificado na mecan]-ca e stat ís -

da tempera.tura ternodinânica t.

(v-e)
ß

t

onde a relação da entropia

com o usó da expressão V-6

) Eß
o

e o valor

tica com o

deßno

inverso

1

o

com a temperatura continua a mesma, e

eScrevemos:

E
d

dE

dS

dE t l
dgod da

l,nz(ßo)*ßo*E o 
=

dE
Ln z(ß )*go o dE dß

B

o

1 (v-10)

cv-11)

ot

Podemos então escrever a densidade de níveis como:

p (E) exp (S)

(-2"
L/z

)
dE

dg
o

Se desprezarmos a variação no denominador, teremos que p(E)=exp(S)

o que leva a S = sn(p(E)), resultado que pode ser obtido de forma

qualitativa. Entretanto, a temperatura nuclear pode ser uma ft*
t-

ção não desprezî-veL da enerîgia de excitação, o que não acontece

no problena termodinânico. Se quizermos utiliza'r a nomenclatura

ternodinârnica, é conveniente def inir o logaritino da densidade cle

níveis como a "entropia nuc'leâT", cuj a derivada em relação ã



energia, def i.ne a ternpera tura nucl ear 'I

sn p (E)

-1 15-

(v-12)

temperatura termodinânica t, e a

dada no modelo de gás livre de

(v-13)

cl

dE

I
I

A relação

temperatura nuclear T,

Lang e Le Couteur (ref.

entre a

pode

B3) ,

seT

como

z(g,o) I "*pi,v

com una densidade de D. 1VE 1S :

2

U

1

t
1

T

onde vemos que pata altas energias de excitação, T t

Se qui zermos obter a variação c1a ternperatura nuclear

conì a energia, teremos que fazer uso da grande funçâo de paltição
Z(g), como na necânica estatÍstica, onde poderemos calcular a

energia E do sisterna, o núrnero de partÍculas Ñ, a equação cle esta

do e a entropia do sistema. Se considerarrnos um número quântico N,

que pode ser .o número de nêutrons, e a energia assoc íada a cada

estado nuclear N como Ë., (N), temos que a grande função de parti -l_-

çao e clet]-nlda como:

{"
v ßE (v)

1
(v-14)

(v- 1 s)
1rV

P (E,N) I o (u-N) o (E-8., (v) )

A densidade de níveis 6 novamente a transforrnada de Laplace da



função de partiq:ão:

1

P (E,N)

(zn I)z

+i- +i*

+1æ -1@
I

Z [ß, cr) exp(gE-oN) rlgdo

-1 t6-

[v-16 )

(v-17)

são obti

(v- 1B )

(v-1e )

(.v- 2 o)

Pela aplicação do m6todo do "steepcst desccnt" a esta integral,ob

temos a seguinte densidade de níveis:

""0 f l.n Z(ßo,ao) N
o

oßE'o+ l
(E,N)

2r (-det A) r/2

onde as var j-áveis de mínimo no ponto de sela oo e

dos da condição de nÍnino no numelad,or:

E .on Z(g 0

p

ß'o

)

0o'oo)

âß'oß

G
oaß'o

rClo o
aß

o

N - â l,n z(g
âcl

o
e

d
2 sn Z(g ) ¿Zp,n z(sro¿o o rclo o )

)
d âa

o o

,detA-
az nn Z (ßo, cro) â l.n Z(ßo,cro)z

2âa a
o

O parârnetro oo, é geralmente expresso pelo potencial químico u'de

oo = ßoT

finido como:

(v- 21)
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Neste porìto, informações acliciolrais sobre a nature
za do sistema f Ísico estlrdado deven ser col-ocados, para oLrtemos

qualclue:: conclu são te6rica sobre a clens j.dacle de níveis . A maioria
dos nodelos para a densi-dade de nírreis assunìem o modelo de gãs de

Fernti como partida. Existen modelos nos quais o núcleo 6 consiclc*

rado como um sistema de nêutrons e prdtons livres confinados nun

volunte nuclear (ref . 84-85), ou cono nucleons se movenclo en urn po

tencial do modelo de camada-s (ref , B6-87), ou ainda como nucleons

com interações res idua j.s de emparelhalnento em un potencial quadra

do deforñado (ref. 8B). A filosofia clestas aproxirnações é trocar
a interação nucleon-nucleon não conhecida, poï r"rn potencial n6dio,

Seguiremos o forntalismo de Ericson (ref. 86), que 6 um tratameltto

mais geral.

Considerenos um sisterna de Fernions independentes
+.com nIve1s E1' Ede energia

cada estado

número total de Fermions N, e a

., com um nfrmero de

1pelo princípio de

energia do sistema E

n

2' ' . r t

que vale

Es

0 ou

ocu

EX

sao

paçao paTa

clusão. 0

dados por

S

I
s

n
S

N

InE"rSs E

unlca

(v-22)

s (E)Podernos associar

com o conjunto de

uma densidade de níveis de partícul.a

estados Er:

s (.8) i
s

ô(E E )S
(v-2s)

Deste modo,

expressões

a grande função de partição po<le ser escrita, com as

(V-1a) e W-22), como l



Z (ß, o) = exp nsEs-

tomando o logaritmo desta expressão e usa.ndo g (E) obtemos :,

I
ns

., i*) = [ F*"*n t.,-e E,l]ßI
s

-1"18-

(v.2 4 )

(v -27)

(v-2e)

.c,n Z (ß,cl) I stt
S

o

s (E) dE

(E)lu
)
o

o
I
I E s(E) dE - E

)-o
o

u
I

e le(E) (u-E)
I

)
o

= 

f{, 
(u+E).ec'-Er)

Lt."*C.- oErl] f r."*c,-ert]aE (v- 2 s)gn

No estad.o fundanental,

E,u estão preenchidos, e

energia de Fernii como

todos os nÍveis de uilì f ermion, E1, EZ,

o ïestante .está desocupado. Defininos a

EN +E

)

onde valem as propriedades

N+1
E

o

E
o

E

N

A expressão (V-25) não é conveniente, por conter implicj-tamente a

energia Eo do sistema e o ne de partículas N, e nós queremos a

densidade de níveis em função da energia de excitação U:

U (v-28)

integral (V-25) e resolvê-1a em duas paf

outra de u a @:

EE o

Para

tes,

isto,
uma de

vanos

0a

tonar a

rt= o/9, e

LN l+exp(- eE dE+

) 
,"F

dE

E
oo

r,n Z(ß,tl)

= -gEo+üN+

æ

(p+E)+g(p-E) +exp (- ¿Ë*e (E) (u-E)dE
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onde utilizamos o fato que g(E) - 0 p¿rra E.0, conf orrne (v-23) . Es

-ta expressão cont6n explicitamente N e Eo, e relaciona cliretamen-

te Z con g(E). Após uma escolha para g(lf ), podellos calcular a fun

ção de partição do núcleo, e assim obterrnos a densidade de níveis
p(E).

v-z-B 0 nodelo de nÍveis eqüi¿istantes

Um rnodelo simples, que 6 básico na descrição c1e

versos noclelos de gás de Ferrnj., é aquele em que os nÍveis de

mions são eqüidistant.es con um espaçamento d, de modo que

-1

di

fer

gn Z(g,o) ßE +aN+
o

(v- 3 o)

de partição, expressão (V-29) resulta

2n z -1
-ß8o (u-E

2

s (E) go=d

com este modelo, a t.rtçåo

2

-z go

goß +

got z

o)
(v-3r.)

(v- 3 3)

(v- 34 )

L2

Neste ponto, para calcular a densidade de níveis a partir da fun

ção de partição, êflpregamos o método do "steepest descent", equa

Çoes V-16 ã V-20. As equações V-18, e V-19 com esta função de par

tição, introduzindo a energia ,le excitação U - E - Eo, s€ tornam:

u (v-32)E
o

T1
z 2

Eo)U

U

,goß
.2tu 0

de nodo que

26

z2
1fTI

66

-2goß

onde t corresponde ã temperatura ternoclinâmica, e o cálculo da ex



pressão (V-17), para a densidade de nÍveis fornece:

exp 2
z
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(v-5s)

(v- 36)

(v-37)

(v-38)

p (u)

o

8ou

\G U

que é finalmente a expressão da densidade de níveis em função da

energia de excitação.

O problema correspondente, quando há dois férmions,
(nêutrons e prótons) , pode ser resolviclo analogamente. se os espa

çamentos.equidistantes são d en dp , a dens idacle de f ermions total

1

ego

-1go = drt +d
p

ûÞn + oop

a energia de excitação é

z
U

T t2oò
6

e a densidade de nÍveis fica

o

oL/ 
+ ex'

p (u) g
T2 (so u¡ s/4

onde o fator CeTrt +gngp) é geralmente próxino da unidade. A equa

ção V-38 é a curva contínua da figura,V-1, e concorda com o resul

tado obtido por Euler. Para valores de U próxinos'à zero, o resul

tado para p (U) se afasta da solução de Eu1er, e isso acontece de

vido ao rnótodo aproximado de "steepest descent".

Usualmente definimos o parârnetro de densidade de nÍ
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vers a I como

t
21ï (v-3e)a (lèo

6

e a eqi-ração de estado então se torna:

U=a tz (v- 4 o)

Para altas energias de exc-itação, o comportamento

da densidade de nívels ê dado pelo termo exponencial:

p(U) - exp ( 2 VaT) (v- 41)

Este procedimento descrito é o obtido por Ericson

(ref . 82). Lang obteve urna dens idade de nÍveis , seguindo aproxi

rnadamente o procedimento de Ericson, mas com outras aproximações

na aplicação do n6todo , e obteve como dens idade cle nÍveis (ref .89)

Uq
p(u) - 1 fil

lZa
1

2
exp' r/il'G I (v- 42)

(v-43)

(v-44)

(U+t)

Deste modo a equção de estado se torna:

fJ=a t2 t

Através da definição da temperatura nuclear'

d
J¿N

1
p (E)

dE T

A expressão da densidade de níveis de Lang (eq. V-42) fornece

relação entre a eneTgia'de excitação e a Temperatura Nuclear:

a



2
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AS

de

d T -47

Para altas energias de excitação,

de Lang fornecern o mesno cornportamento

e a mesrna equação de estado.

E+

U (v-4 s)

o tratanento de

para a densidade

(v-46)

Pelo fato dos estados nucleares estarern degenerados

aos pares, para um poço nuclear com um e.ixo de s j-metria (ref . 90),

a energia de emparelharnento clos nucleons pode ser uma fração ra

zoâvel da energia de excitação,principaLnente para núcleos leves

ínrpar-Ímpar. Lang e Le Coutetrr (ref . 91) deduziram uma equação de

estado, vá1ida ern altas energias de excitação , ð,ada por:

Ericson e

de n1ve l-s ,

a utilízação

temperaturas

gás de Fernri.

a t262 + e ô = a t
4,9

onde o lado esquerdo desta expressão corresponde à uma energia de

excitação efetiva E' , r é uma constante que toma os valores 0, 1,

ou 2, para núc1eos par-par, de massa Ímpar, e ínpar-ímpar, Tespec

tivamente. A quantidade 26 ê a energia de emparelhamento, dada po::

( _ .-3/4l- 0,072 a para núcleos com Z ímþar
26 = 1. 0,072 a-3/4 païa núcleos com z par

ou então como

26 = 3,36 - 0,0084 A (MeV) para A > 40 (ref . L52) Ú-47)

da energia

nuclear e

efetiva E' não

termodinânica

altera a relação entre

revistas pelo modelo

v-2-c A densidade de n1ve1s como ão do monento an ular

Abordaremos

densidade de níveis, dada

agora, o papel do momento angular na

sua inportância. Sarantites et aT (ref.
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102) deduz a densiclade de níveis p (U'J) dependente do momento an

gular, para um sistetna de v fermions.0 momento angular total J ,

e sua projeção M de um nÍvêl excitado nuclear pode ser expressa

em termos dos momentos angulares individtrais ji (conr projeção nr),

das i partícuIas constituintes, das quais u estão excitadas, as

s im:

J

onde vamos assumir que

n1

probab i1 idade

modo <ln. > =
a

(v- 4 8)

e -m. denl' 1 -

U

I
i=11

U

I
1

ì. e M
'L

ha igual

des te

paTa +m

0, nas <m fotro do interval o +j c J,

Podemos obter a densidade de nÍveis dependentes do

momento angular assumindo que se o núc1eo tem um nomento angular

J , podemos as soc iar rtma energia

2 J (J + 1)

2J
(v-4e)

)
l-

-fi
E r

onde

nal,

.+J eonomentode inércia nuclear, com o rnovimento rotacio

é acessÍve1 para excitação intrÍnseca

de estados pode ser escrita como:(ref .

e esta

e2) .

elLerg].a nao

A densidade

P (U, J) P(U -E ) (v- s0)

ã tinidade, a expansão binoninal

(v- s1)

r

e
E

quando T 6 pequena
U,

da raiz quadrada de p (U)

i

comparada

fornece.

E

t
r

P (U, J) p (U) exp t
eUêe, esta aproximação é tão nelhor quanto Je pequeno grande.



A densidade de estados clependente de U e de J 6 escrita como:

2ñ J (J+1)

zJt

MeV

-T24-

(v-s2)

na

do

n1

p (u,J) = î' 
^48 þ

1ÆT'

Uma dedução rigorosa desta depenclência fo.j- feita por

Lang (re.f . 91) , eue chega exatamente ao mesmo re.sultac1o, supondo

uma distribuição normal das projeções lr{, com utna variância oZ ,.hu

mada cJe parârnetro cle corte de spins, eu€ está ligada ã temperatu-

ra termodinânica t e ao momeñto de inércia nuclear segundo:

(v-s3)) St
1z

6

Há grandes discrepâncias nos par:âmetros da dens ida

de de níveis obtida pelo modelo estatistico . Para o parâmetro de

densidade de níveit g , Sarantites (ref. 93) obteve o valor

a = i-- onde A é o núnero de massa, valor este menor que o precli
-- Lt

to pelo modelo de gâs de Ferrni, considerando nucleons livres em um

poço quadrado de raio L,z al/s F, que resulta g_ = + Un valor

¿" å para a? foi obtido por Hurwitz et aL (ref. 94) na aná1ise
5O'=^

do espectro de evaporação de prótons. Um valor de -i- foi obtido

por Thornson (ref. 95) nos dados de espalhaniento inelástico de neu

trons no Indio. Bishop et aL (ref. 96) obteve urn valor U" #
análise de razões de isômeros. O segundo parâmetro 6 o valor

momento de inércia, que entra na dependência da densjdacle de

veis com o mornento angular. No nodelo.,de gâs de Ferrni, J tem

valor do corpo rígido:

o

É/q= 2 lvlRzR z-
s 75

.?&u =J rig aZ
(v- s4)



Entretanto, valores .o*o J = 0,35 Jrr* foram ol¡tidos . Eterlund e

Pate (ref . 97) obser:varam um decréscimo de l tX com o aumento" rrg
do número atônico, e Dudey (ref . 93) obteve um d.ecr6scino de

J tJ *r- com o decréscimo da energia d.e excitação en cálculos de."r19
razóes de yield cle isôneros

; Cono estes parâmetros estão ligados ã temperatura

nuclear, esta também tem uma incerteza intrínseca, nìas pode ser

nedida diretánente, atrav6s do espectro de evaporação c1e paitÍcu-

1as, como descrito na pr6xima secção.r Particularmente, a tenpera-

tura nuclear será um parâmetio importante na comparação de nossos

resultados experimentais com as previ-sões do modelo estatÍstico.

V- 2-D - O espectro de evaporaÇão de partículas

A existência de um estado intermediário bem defini
do do núc1eo composto, pertnite a aplicação do nri.ncípio clo balanço detalhado:

a probabilidade de transição de um estado g para um estado Þ_ I{.b, ,

está relacionada com a probabil-idade dc transição do estado Þ ao

estado 4_,1{b", por r

9a wab = Pb l{bu (v- s s)

-12 5-

onde pa e pb são as densidades de estados

representa a transição reversa no tempo, ou

qual todas as velocidades e rnomento angular

sina1. Seja o estado â, o sistema conposto intermediário que

uma densidade de níveis pc. Seja Pu(Ev) a probabilidade por

de de tenpo de enitir uma partícula v com uma energia Ev. A partí

cula emitida possui um pêso estatÍstico (Z S, + 1) devido ao seu

spin, tendo velocidade vu e rnomento pu. O nüc1eo residual tem uma

a e b, e o asterisco

seja, a transiçáo na

orbital trocaram de

t ern

unida



energia E

estado conposto o.,

V. A probabilidade de captura da

para absorver partÍcula.s

e a partíc.ula ocupan um

part-Ícula u pelo núcleo 6

rt e u'mav s ecç ao de choque

0 núcleo(Eu) .

-7.26-

vno
vo lurne

(v-se)

(Eu)
(v-s6)

V

a correspondente densidade de estados ê o fator do espaço de f¿r.

SE:

4¡r E

3
V (v-s7)

h

*
(E ) do núcleo residu¿rl.

V

(v-sB)

VO
*
vv

vdz
v

p
UÞv

dn,v

nultiplicada pela densidade de nÍveis

Observando que

Pu

dE
v

pd
v

v
v

4r p

obtemos:

bre

das

2

. A probabilidade

todas as probabilidades de

as energias, e sobre todas as espécies

*
o (E (E

v

total de decairnento P, ê a

decaimento de partÍcu1as,

de partÍcu1as.

)
*
v)

v
)pc P

v
(E ob vh5 vo vv

soma

sobre

so

to

P (Ev) dEv

Em un proce'sso, o estado comPosto

certa secção de choque o.(a), e a

da partícula v ê escrita como:

(v-óo)

interniediário ê formado com uma

secção de choque para a emissão



P (E )
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(v-ó1)

(v- 61)

(v-62)

o (a; Eu) o. (a) v l)

P

que escrev'endo explicitamente, usando (V- 59) , resulta:

(l
êt

*
V

2
v

p Õ (Eu ) p
*
v

(E )
o (a;Er) o. (a) v

I
v J,i

+ *
gv ou (Er) ou (Eu) dE,

que é ref ericla corì1o fórmula de Ewing - Weisskopf (ref .99) " Esta

expressão contém a naioriu d?s características do decaintento esta

tístico. O clecaimento 6 indepenclente c1o nodo de forrnaÇão, mas es

ta afirmação depende cla não consideração das restrições do nomen-

to angular r:a fornação do núcleo composto, pois com partículas

mais pesadas, podenos atingir estados de momento angular com valo

Tes de J mais a1tos, e o decaimento do núc1eo composto será dife

rente do obtido con llartícu1as mais 1eves.

A aproximação de evaporação envolve duas suposiçoes:

(f ) - O núcleo .é considerado como unì corpo negro,

que absorve todas as partícu1as incidentes em sua superf Ície. Com

barreira coulombj-ana Bu, a secção de choque inversa vale nesta

aproxímação (ref. I00) .

0 paTa

paTa

E
\)

E>B

<B
v

oi tnut

vvEv

(2)-A
relevante de emissão,

temperatura nuclea,r é constante na

de modo que a densidade de níveis

reg lao

9_p
*

o u 
(Eu)



aproxiniad-a por p

a expânsao:

*1 28-

onde E U E onde foi

(v-63)

o resultado desej ado. Escrevetr-

(u) e

E v-T-
I

*
V

c1e .s er

feita
U

Iæ
Ed\) '6t G- + )= 2 tE-E

)

o

)

(a)

1- 2
v

UU

v
E d+

onde o colocanclo T obtemos
2

Pv
do a energiu Eu como' E, = selndo tu a nìassa reduzida da

2uv

partícula v, podemos escrever (VT-61) na forma:

gv uu Eu &
d^

v
(E ) o u 

(El)
v

para E

(v-64)

da

(v-6s)

(v- ó 6)

la lE )U' o c

J-uu
o

8uÞu ol (eu) ou (ul)I
v

dE
v

onde na aproximação

partícula emitida é

de evaporação a distribuição em energia

então:

o (a; Eu) u
v

E

0

E(

B

vv

v

B
E

l)
B, ) exp (- ) para

T

No caso de nêutrons, onde não há barretra coulombiana, obtemos:

o (a; Err)
En
Tcr, E exnn \- )

que e a distribuição de energia de Maxwell, que tem urn náximo para

T e energía média E-r, = 2T.E=
nm

A temperatura nuclear ê um parâmetro fundamental no
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espectTo das partíclrlas emiti.das. 'fhonrson (ref . .1.01) estuclou ¿ts

clens j.d¿rdes cle nÍve j s nuc'leaÌ'es , urecanisnìos de lcações, e necliu ten

perartttra s nucleare.s par.a 12 elemento-s , através cle espalhanent.o

inelástjco de nêutrons. O espectro de evaporação dos nêutrons foi

medido, e a forma-ção de núcleo compos'lo foi o nrccanismo cle reação

predorninante, embora a interação direta poss¿r. ser signif icativa ,

enitindo nêutrons de energia relativaniente alta.

0 espectro de evaporação d-os nêutrons no

medido por tempo de vôo, para urììa eriergia incidente de

e uma temperatura nuclear de T=0,79 lt'leV foi medida para

dições, coìno pode ser visto na f igur:a V-4 .

l¡(E)

E-7
o

cobre foi

0 tr'leV,

estas con

6¡

20
-ËqJ

E
ITEUTRON ENERGy (É1, r!{:V

g ráç í co de N (E) em f unção c.la ene r-
gia do nêutron emitido E, para o
espal hamento i nel ãst i co de nêutrons
de 7 Mev no Cobre

1,O

ExcITATroi.J ËNERGv (Ê"), kqEv

crát i co de Log (N (¡) /E) versus
energia de excitação E para
nâutrons espaìhados inelãsti
camente no Cobre

LCr ?.o r.o

!

fo ¡ lo !f,v

E

coPP[Â

T..71 LfEV

COP PE R

A

o
o

o
o

ô

Eo

o ¿O lr:E\,

a 5.OÀ|EV

aô

Figura V-4
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Cono pcdc ser visto pelos espectros, a expressão

(V-66) ajusta bem os dados, e velnos que nir parte de alta energia ,

tìôutïons provenientes de reação direta estão presentes, onde pelo

fato da energia no processo direto não ser ecluipartida pelo nú

cleo cotno unr todo, âs partículas emergentes por este processo pos

suem energia nais alta que as provenientes do processo evaporati-

vo. :

v-3 li{odos de decaimento radioativo envolvendo a emissão de pro

tons

O decréscimo na energia de ligação de prótons, para

núc1eos deficientes en nêutrons, pode levar a dois fenômenos: a

enissão de prótons atrasados e a radioativiclade de prcítons. A

enissão de prótons atrasados em uìn grande número de elemento.s Ì'e

presenta um processo complexo, consistindo de duas etapas, envol-.

vendo o Beta-decay e em seguida a emissão de prótons. O atraso na

emissão de protons é deterninada pela meia vida do decaimento be

ta precedente. A enissão de prótons atrasados foi observada em

L962 por Karnankov e outros (ref. 106), e a primeira identificação

de urn emissoï de pr6tons seguin<1o o decaimento Beta (2sSi) foi

f.eita por Barton e outros em L963 (ref . 107). 0 fenôrneno da radio

atividade de pr6tons foi previsto teoricamente por Goldanskii em

1'965? mas a primeira e única observação deste fenômeno coube ã

J.Cerny e outros (ref. 103, L04) que identificaram o 53nao como

ün nuclÍdeo que decai via emissão direta de prótons.

lt

Uma

do últirno pr6ton

Weizsäcker, como:

expressão analÍtica para a

pode ser obtida da f6rmula

(ref.10B)

energia de ligação

seni-ernpíric.a de
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"1 51-

(v-67)

931,14 T-az *us
A-13A

zz 1 +6a4
1/3A

onde ^I = 0,015 uz 0,014 
^3

0,083 a4 0,00065

+ 0,036 A-3/q para núcleos com Z par.

A extensão da região de núcleos que são estáveis em

relação à emissão de prótons pode ser estimada a partir: de (V-67),

colocando-se tn = 0, onde veremos que para núcleos com 7>60, mais

que 10 nêutrons precisam ser removidos para obter um isótopo rq

dioativo por pr6tons. Para núc1eos 1eves, Alvarez (reû. 108, 109)

chamou a atenção para o fato que ís6topos com A = 17, poderiarn ser

ernissores de prótons. Em Lg67, foi identif icaclo o 17 p como emis

sor de prótons atrasados (ref. 110).

Para a radioatividade direta de prótons, sornente um

exemplo 'e conhecido atê hoje, o 5Snao (ref. 111), cujo esquema de

riÍve is es tá colo cado na f igura V- 5 .

ô

0,036 A-r/3 para núcleos com Z Ínpar

Como podenos ver, o decaimento predoninante do 53*Co,

de pósi-tr;ons, mas a gnissão de prótons com energias de

MeV alinenta o estado fundamental do 52F", 
" um .ralno

poderia alinentar o estado excitado Z* do 52p".

e a em]-ssao

1,59 1 o,03

muito fraco

Estados i'somõricos com grandes valores de sp]"n
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ex 1s

1 , B2MeV) ,

não

um decai

3"t7J 'oa"*
tem vários nuclídeos,
77no{r ='f
que podem ser

foram medidos

orotons, e entre estes,

(It=ló+, B* = 3,ZT MeV)p

e 82lr{o (rn = 16+, B- ='p

ser emissores c1e

B0-como LT

= 2,93 MeV)up

v-4 O decairnento via emissão de pro tons atrasados

emissores de prótons,

experimentalmente.

(ref , 17 2) , mas ainda

processo de enissão de pr6tons seguindo

ser visual izado na f i.gura V-6.

0

mento Beta pode

O processo de emissão de prótons

é poss íve1 energet icamente , quanclo Q 
ß

esquema cle níveis d.o 17 
F , (ref . 113) ,

to beta

rnos tra o

s egu j.ndo decaimen-

>B AfisuraV-7p

conhecido emissor

de pr6tons atrasados.



-133*

ln

ECr P'

oz

I

P

AL'

El

Bp

o

ËtrlI

^ (z-t )

r^'"{z-2¡.p

FIGURA V-6 Esquema geral do decaimento

Por prótons at rasados

Esquema de deca i mento do
l7,uu , ev idenc i ando o l7

como ernissor de prótons
atrasados

F

fTNt

F,

LOG II

3.ze!ß11

4.23tq2
f.8 5 tO?
3B 6 r.Ot
5-67r.t2

æ
5.80r,t3

4A2r.Ot

3.A6 tO¡

ß2a 4.59! .o2

6.44 r.O6

l60*p
v* qø/- I r. ral

(O.5Ja¡l

(6.6)

(7.Ot
vz' oooo/-

ttl

FIGURA V-7 -



I

-134-

A taxa de decairnento por pr6tons de unt deternjnado nÍve1 , depende

da alilnentação, e consequentenente do 1og (ft) claquele nÍvel. O

decainento po:: prótons de rrn determinaclo níve1 está ligado ã cris.

tência de un estado aná1ogo isobár'jco àqr-rele níve1 (ref . 115). O

espectro de prót-ons observado para núcleos leves, rìostra uma séri e

de estruturas, enquanto que para núcleos nédios e pesados o espec

tro 6 contínuo , conf orme pode seï vi sto na f igura V- 8 onde veilÌo-s

o espectro do 29s (ref. 114) e do 115 Xe (ref. 115).

c 115Xe

l0 2 3 4

-. Obrcrwd f,roton energY ( trleV) PROION El'{EIìGY,MeV

F]GURA V-8

A análise do espectro c1e protons é feita, âssumindo

o processo em duas partes: a) a alimentação por 3-decay populan-

do o estado i, e b) o "branching rati o " para a subsequente ernì-g

são de prótons para o' estado' f.i A intensidade i:f. dos pr6tons po
p

de ser expressa por

if

t0

5

T ifif 1
ß

I p If
1.

pf 1 + rlpY

losi (!ltc.2n)?e s

lrv r¡nt 
I

32 McV

?9¡nr ôE

5OB¡rn E

Ip com I T p
(v-68)
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onde a:f é a largura parcia1 para emissão de pr'ótons entre esta-p

dos i e.f. Se o espaçamento no ernissor é pequeno, de modo que

transições in<livicluais 'não podem ser resolvidas, tomamos a média

sobre a energia clos pr6tons :

if (v-6e)I.r ttn
if p

(Ep)
pI

onde a função de distribui ção -e a c1e Porter-Thomas (ref . 116) ,

ja função densi<1ade de probabilidade 6 dada por:

1 X

cu

(v- i o)P (x) exp ( )
2

21f x

-iLo
onde x

"å-

if
pf

oux=

deste modo, a equação V-69 pode ser escrita c-omo:

.aift
p

rtp
Ep(.I 1'

Þ
Tif

if
pT

I (E ) (v- 71)

.it t f [.ilolr"]2 = z,4exro-4trl.ilolt,lz (v-72)

p p
* . f t >

Y
E9

As integrais envolvidas são cornplicadas se existem vários estados

finais, e simplificações podem ser introduzidas (ref. 117). A

razão de alimentação do g-decay é escrita:

5 4
.rä, t

cm

fr.7 ynZ

onde t é a neia vida, f ê a função razão estatística para. a tran-

.sição e <i lo lf > ê o elemento de matri z de Gamorv-Tel1er ou de Ferm j.

Dirac entre os estados inicial e final.



A largura do decaj-mento <1e p::ótons para o canal
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f 6 dada por:
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(v- 7 r)T
if
p

I
2r p Ji (Ex)

lr,L
L

(E )p

onde p.li (E*) é a densidacle de estados na eneigia de excitação Ex,

coef iciente de transmi ssão païa prótons de ener:gia

angular' '1. , geïalrrtente calculado utilizando o rnodelo

e ro (Ep) oe

Ep e rnomento

6tico.

Para a 1a::gura do ganla clecay,

decaimento ocorre predominantemente por E1,

se assum]-rmos que

teremos:

o

Y
E

U.t
<r'1> =l EJYIY

)
o

J. +1
1)T

I=Ji-1
ot(E* )

f (E
E1 Y

dE
D

(v-7 4)
oJi (E*)

onde U,= EX - P, onde P 6 a energia de empalîelhamento, E, e- a

energia do decaimento, e I o spin dos estados sendo populados" A

função intensiclade do decaimento beta é toniada como uma lorentizia

na com os parânetros da ressonância gigante de dipolo. A densida-
t-

de de níveis, corresponde ã deduzida na secção V-z-C, com o pa'ra-

rnetro de corte de spins tomado como

oz -j o,oBBB Lz/s \E (v-7s)

O espectro de prótons obtido seguindo este procecli-

mento, corresponde ao observado para núcleos pesados, confirmando

a validacle das hipóteses feitas en relação ã densidade de nÍveis,



e larguras dos clecaimentos,

aos espectros de prótons c1a

experimentais recentes (por
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como pode seï visto atrav6s de ajttsl.os

expressão V-71 . em vários trabalho-s

exemplo refs. 118-121) .

v-5 As ressonarìc].as análoeas isobáricas fRAI)

A existência de estados anál.ogos isobáricos está 1i

gada ao fato do Isospin Ser um "bom" núnero quântico. Ressonân

cias observadas em expef iências de espalhamento e1ástico de pró

tons, podem ser interpretados como sendo devi<io à estaclos isobári

cos análogos do núcleo conposto, o sistema próton mais alvo (ref.

TZZ) . Para núcleos 1eves, os isóbaros aná1ogos são ligados, e um

núcleo com A írnpar e N - Z + 1 deve ter uma estrutura idêntica ao

is6baro com N'Z - 1. A rnesma energia de excitação, spin e pari-

dade serão obtidas para um mesmo nÍvel em ambos os núcleos, conio

por exemplo para o s istema ttr.l - 13c visto na f igura v- 9 .

2e

7t
Li+ q +t 7Li+6L¡

roC+ I

8.68 19B. * He

'oBr r
72n

+ He
+

Bln N+n
{ 790

lE 23 rc+d

B+p ttc*zp

4

'tB
T.3/2

/2+ 'to/2-
2-
+

p-

l5¡ ltZ'I
Ìtl/2

l{ (r'}
3 8're en v-14j

'12'i.âe,z+.¿Jb tir) a/2'

--_-:--___
C{ n

hs zrì rz-

,t 4R .---*
J} IJ

6 1Q-----
6 t7-_._

2?.¿, 

--
,2rt:'2+2,r,2r21:-:

2A a
25.a21flt1111111

26.84

'tN 1.1/2

+p

Figura'V-9 Diagrama lsobárico A=13
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Para núcleos pesados, o spin isobárico 6 um bom número quântico.

Ande::son et â1 , em 1961 (ref. 125), usando uma reação de troca

de carga (p,n) , foi o primeiro a medir e propor a existêncj a dos

estados anâl.ogos isobáricos " Fox (ref . IZ3) , em um estudo da ïea

ção y89(p,n) 2t89, observou várjas ressonâncias que se superpõem

ao espectro contÍnuo de nêutrons ? provenientes da desintegração

estatÍsticà do núcleo,, e estudando estas ressonâncias no núcleo
g0 -.B9. ,..89conposïo LT , at::avés de esparharnento e1ásti!o YB9 (p,p., , , verl--

f icou que as ressonâncias tinham rnomento s angul.ares , paridades e

espaçamentos energ6t!-.o, iguais uoo níveis de energia do 39Y?1,tg
'cleo isobárico do +ozr33. As ressonâncias são os níveis análogos

isobáricos do Y90, que também podem ser medidos por reações " de

captura (p, y) e espalhamento inelásti.co. Una representação simb6

lica pode ser vista na figura \¡-10 para o nt*0, cuja ressonância

análoga do estado funclamental se situa a uma energia de excitação

de 13,5 MeV. As configurações assumem que o estado pai Zr97 ê uÍì

estado de partícula única, e o estado análogo é obtido pela airli

cação do operador de abaixamento T- do spin isobárico total , QU€

muda um nêutron em próton (ref. 1_24).

'r'- o- ô-_-
o-

s
d

t/2
512

Æ ç/nl' -þ rozr "þ 1to¡vl' - Egtz

- Ptn
24-

-56
-50
-40

npp

' ,oZ(trlo
Pa rent

,,þlbll
lsobaric analog

FIGURA V-10
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I{ouve urn desenvolvinlento muito grande no estudo dos

estados análogos do 61C,., ,ro, últinos três anos. Em uma série de

trabalhos utilizando espalharnento e1ástico e reações c1e captura
60tti(p,y)61cr, mediu-se várias propriedades dos estados aná1ogos

no 6lcr, (refs, I26-LZI), eue serão discuticlas na secção \rT-2.
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VI ASPECTOS EXPERItr{EN'IAIS IìEI,ACIONA]]OS

61 .s8 60VI -1 O estudo do Cu atraves de reaÇões Ni (a,2py) Ni e

58 61Ni (o 
" 
pv) Cu

Podemos atingir estados excitaclos do 61C.-, através

de outros canais que não a enissão de dois nôutrons pelo 63crr'. 
Pe

La liipótese de núcleo cornposto, o decainento de estados excitados
. 61do "-Cu, não deve depender da mancira como este núcleo composto

foi formado, e portanto podemos estudar o possível decaimento por

pr6tons dos estados análogos do 61C., ¡ através de reações do .,tipo
58tti (o ,zpt) 6 0lrli 

" 
5 8Ni (o , py) 61c'

Hoffman e Sa.rantites (refs. 130 e 131) apresentaram

um estudo experimental detalhado destas reações, onde foi nedido

o.yield independente e cumulativo d.e 2I níveis no 61C, e 7 níveis
60...no N1, com a dependência da secção de choque para cada nível

em função ð.a energia de excitação no 61Cu e do momento angular do

Núcleo Composto. É, feita uma aná1j-se seguindo o nodelo estatÍsti-

co de reações nucleares? e obtido os'parâmetros deste modelo. O es

quena geral da experiência pode ser visto na figura VI-1-

t\\
\\N.'

2nd PRCOUCT
P=3

(8.,,J")
't'

=Jrt
¡r

(Ev,Jul_
6oN;

lst PRODUCT
p= ?'

2)(8,

t
r

COMPOUND
N UCLEUS

tt= I

I

t
r

r
J
I

(u,
")

TARGE T
NUCLEUS

Jl

Nis8

Pr ol ons Prolon s

cl c.

Olher
Por f ic les

Ofhcr
Porlicles

FIGURA VI-1
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A energia c1e i.rradiação variou de 15 ã ZZ MeV, païa

alfas, gue pernite atingir estados no 61Cu com E*=18 lr{eV. Una s6

rie cle sistemas de detecção foram usados, entre eles sistemas de

supressão comptom, detetores Si-Li, Ge-Li, e para a detecção de

prótons utilizou-se detetores anulares de barreira de superfÍcie
de Si, e detetores telescópicos E.^E Si(Li). As linhas dos es

pectros do 60ltli e cLo 61Cu pod.em ser vistas no esquena da f igura
YI-?, juntamente com o escil.rema geral da e4periência.

FIGURA VT-z

Espectros em linha com o feixe pulsado foram obti

dos, e a f igura VI-3 nostra um esllectro típico, obtido com alfas'

20 MeV e um sistema Anti-Comptom, juntamente com um espectro

gamas obtido da atividade residual dos produtos formados.
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FIGURA VI-3

Nesta figura, picos nomeados como p foram produzi

dos por reações (4u", py) e os pico s 2p são pïovenientes de prq

cessos (4H" , Zpy). Vemos que os processos 2p são relativamente . in

tensos, e são os indicativos da emissão de prótons pelo 61crr. Pa

Ta a medida dos yields relativos de cada linha, foi medido o es

pectro gama em coincidência com pr6tons de detérminada faixa de

e,nergia, e com esta nedida podemos identificar a faíxa de energia

no 61Cu onde o decaimento por prótons ê predorninante em relação ã

deexcitação por emissão de gamas. A figura VI-4 mostra os espec

tros de coincidência,' onde acornpanhando a liiha de L332 keV do

60tli, vemos que a ernissão de prótons pelo 61Cr, é predoninante pa

ra E_ = 2,5 Ir{eV em relação ã emissão de gamas, mas que para altas
p

energias, a forma predoninante de decaimento 6 pela deexcitação

por gamas. Os yields i.n.tegrados da f igura VI -5 obtidos com alf as

de 22 MeV, rnostrarn resultado análogo, onde para energias de pr6
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tons at6

d.e choque
. 6191â, o

4 MeV,

(4H",

Cu se

que corïespondern ã E* = I Mev no 61cr,

2pv) é nìaior que (4H", py) , e a partir
deexcita preferencialmente pela enissão

-144 -

a secção
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de gamas.
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Barker em um trabalho recente (ref. L32) analisa a

distribuição angular dos prótons emitidos e obtém a população in

dependente e cumulativa dos nÍveis no 61Cu e 60Ni. o, resultados

expefinentais são bem reproduzidos pelo modelo estatístico, corn

a introdução da dependência do momento angular de maneira idênti

ca ã desenvolvida na secção Y-Z-C, e com a introdução da conservg

ção do isospin. A tabela VI-l rnostra a secção de choque paTa for

mação independente em função do nível do 61C., ou do óONi, obtidos

pela irradiação de 5 8Ni com cl cte 19 , 6 7 MeV.

Sonando-se a secção de choque para forrnação indepen
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TABELA VI-1

dente, última coluna da tabela VI-l para o 61C,-, e o

60Ni, 
" 

calculando-se a razão de alirnentação total entre os dois

isõtopos, saberemos a porcentagem de níveis excitados do 61C,., que

decaíran por prótorrr'"* relação à deexcitação por ganìas, resuita-

do que pode' ser conparado com nossos resultados, mas com ressal

vas em relação à distribuição do momento angular do núc1eo compos

to. No trabalho de Sran.tites (ref . 131), o núcleo composto 62Zn

fornado pela irradiação de 58Ni(t" = 0*) co alfas de Eo = 20 MeV,
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tem um valor lnédio de monento angular.<:J"> = 7fr obtido da distri

buição de J" calculada com una densidade de níveis dependente do

momento angular análogo ã expressão V-52 . Desta maneira, a s¿rí

da de um próton deste núcleo composto, pode alimentar estados de

alto momento angurar no 61crr. Em nossa experiência, 63Cr.,(y, zn¡61cu

63^ . -îr 3-o --Cu possui I* = 
; 

e assumindo radiação de dipolo elétrico,
_+

teremos para o núcleo composto 63cr., três spins possíveis' 5' (pe
-+ 4+ 2

so estatístico 6), -j- (peso estatístico4) e _J- (peso estaiÍsti-z2
co 2), o que resulta em um valor m6dio de J. igual ã .J.t = 1,8h,

o que acarreta uma distribuição de spins no 61Cu após a emissão

de dois nêuürons, diferente da distribuição de spins de Saranti -

tes, e isto !e deve ao fato que partículas al_fa podeni excitar es

tados de mornento angular mais altos do ,que radiação eletromagnéti

ca dipolar.

As experiências com o no 58tli. clemonstram a possibi-

lidade da enissão de pr6tons por níveis excitados do 61cr.r, 
" a

teoria estatÍstica para reações nucleares explica muito bem as

secções de choque, yields absolutos, espectros de prótons emiti-

dos, confirmando experinentalmente a densidade de níveis dependen

tes de momento angular, expressão V- 52.

6160 60vr-2 Espalhanento e1ástico Ni (p,p) , reaÇoes Ni(p.v) Cu e

61as Ressonâncias Aná1osas Isobáricas no Cu

tl

As t"uçã", (p,p) e (p,p') são nuito util izadas na

observação e identifi,cação dos,estados anâLogos isobáricos. Nos

últimos anos tem havido um grande avanço neste es'tudo tanto expe

rimental quanto te6rico. Robson (ref. 133) desenvolveu uma teoria

para RAI, considerando rnodelos com potenciais dependentes das com

ponentes do isospin-isobárico.



das RAI jâ,

p1o, (refs.

figura VI-6

remos seus

Experinentalmente, no sistema 61

foi muito estudada, e uma série de

134-I37), discutem as propriedades

abaixo coloca os níveis de energia

análogos no 61c'., 
.
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61Ni- Cu, o conjunto

trabalhos, por exenr

destes estados. A

do 61Ni, 
" discuti

FIGURA VT-6

A RAI correspondente ao estado fundamental do

61¡¡i( 5- ) deve ocorrer à uma energia de = 6,37 Mev no 61c,r, des
z

de que a diferença entre as energias coulombianas no 61C, e no

61tli ê g,4L Mev, a diferença de massa entre o nêutron e o próton

é 0,7.g Mev e a diferença de massa entre o ólc, e o 61¡¡i'é de

?,,23 MeV. O estado aná1ogo p'3/2 no 61C,, foi identif icado à uma

energia de excitação de 6,402 Mev com a reação 60¡¡i(3u",d¡61cu

(ref..1ig). Con espalhamento elástico, o estado g g/2* do 61Ni, ã

energizr de z,LI4 MeV no 61Ni, foi obtido à Er=S,727 MeV, e o' es

1- eV no 61¡¡i foi obtido ã E- = 3,736 l4evtaclo -ï, com E* = 2 ,I22 Mt p

(ref. 139) a figura VI-7 abaixo mostra o estudo dos estadot +
.feito por Browne , D.ã região de energia de E* = 7 ,L7 ãs 7 ,87 MeV

no 61Cr. Os análogos dos estaclos de 0,283; 1,139 e 1,192 Me\l do
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61Ni forarn observados. (ref . 140) .

FIGURA VT-7

61Podemos estuda.r as propriedades das RAI no Cu:atra

vés de reações (p, v) no 60tli. R, medidas são feitas com feixes de ,

prótons com r aLta resolução em energia, e os raios gamas são ncdi

dos em linha com detetores Ge-Li. Trentelman e outros (ref . I37)

através de reações tipo (p,y) obtiveram um conjunto de ressonân

cias, cuja identj ficação com os estados do 61Ni podern ser vistas

pelo figura VI-8 abaixo.
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FIGURA VI-8 Correspondência entre as ressonâncias ob

servadas e os níveis do 61ltli.
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En¡ outro experimento, foi observada a RAI da linha

de 656 keV clo 61t¡i (ref . 141) , e obtida as larguras de decainento

gama das RAI para os quatro primeiros estados do 61Ni. Estas pro

priedades são resumidas na figura VI-g, sendo que em termos de

energia dos prótons no espathamento elãstico, a RAI ao estado fun

damental do 61Ni corresponcle ã tn = 1,57 MeV, e a RAI do estado

de 656 keV do 6ltrti corresponde ã un = 2,zz MeV.

Itlrr,:nt s(irtc irr 6lNi Anlloguc statc in ólCu

J! Iì, IMcV] losf t Jn ,j,,(ì!lcv) [(rtr l)[cvJ

3]/2 0.0 5.1
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3/21 -l
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6.36J
().17 5
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5i2- 0.0(17 0.03
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0.006
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0.021
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1!7- 0.ú56 4.9 .

FIGURA VI-9

Desta rnaneira, ês ressonâncias análogas isobáricas

foran identificadas, atê a energia de E* = 8,5 MeV no 61crr'corles

pondente ã E = 28,3 MeV no 63crr. Salientamos que existem vários^Y
níveis entre oS estados análogos, guê, foran observados por rea

ções do tipo 60Ni(3H",d)61cr. pul1en (ref. L4z) através dessas

reações deterninalâm ,81 estqdo: no 61C,, at'e a ene.rgia E*=8,504MeV'

Os estados análogos isobáricos foram identificados, e vemos que

a secção de choque para estes estados é sempre maior que a secção

de choque d,e estados vizinhos que não tem análogos no 61t'¡i . Pata

o análogo do estado fundamental, por exemplo, QUe foi identifica-
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do ã E* = 6,402 MeV, o(0)=0,30 nb/Sr.,l € para o estado ã energia

inediatemente inferior temos E* = 6 ,350 e o (.0) =0 ,13 nb/Sr r eu€

corresponde ã um estado que não tem análogo isobárico. ì

dos

tudo

Segundo Temmer e Goldanskii (ref. 143), a análíse

espectros de prótons atrasados fornecern elementos païa o ) es

z5Si,

dos estados análogos isobáricos para núcleos Ímpares conìo

29s, 33Ar e outros, que seguem o esquema de decaimento:

A=22-3
M

Z N=Z-3

VI -3 0 sistema

A=22-4
M

Z-2 N=Z-Z

T=3/2 T = 3/2 T=I/2 T=0

Para núcleos pares, da s6rie A = 2z-4, como 'otu, 
24si, 28At, 

a

obtenção de informações d.o espectTo de prótons em termos das.,res,

sonâncias análogas isobáricas é nuito difÍci1 at'e o momento, mas

para núcleos ímpares, a correlação entre os estados emissores de

prótons e as RAI é nuito boa, com diversos exenplos experimentais,

como per exenplo o 17Y e o 13t1. conhecidos emissores de prótons

atrasados.

13¡¡ 13 c

A única nedida análogoa ao nosso trabalho, QU€ te

mos conhecimento 6 a da secção de choque tn*(r,rr)13Nr etlê quando

nedida por atividade residual, apresenta resultados muito dife

rentes dos obtidos en nedidas com det'ecção direta dos nêutrons. 0

esquema de nÍvej.s de energia do 13N pod" ser observado na figura

VI-10, onde vemos claramente os níveis de energia emissores de

prótons, que populan estados do IZC (ref. 144). Quase todos os es
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tados do 13N pod"^ dec.air por pr6tons, Dâ figura só alguns estão

assinalados pera nelhor clareza.

FIGURA VI-10 - NÍveis de ener gia do

j¡ j I

'Ert,rdo, do 13¡¡ através de reações de captura (p,y)

revelam uma série de propriedades ligadas ãs RAI, como pode ser

visto na figura VI-ll, que 6 una cornpilação feita por Berghofer: e

outros (ref. 145) de diversos trabalhos em várias faixas de ener
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Como vemos nesta figura, oS estados com energia de

3,55 i 7,38; 8,gZ; 15,07 MeV de energia de excitação no 13¡¡ são

evidenciados, e o diagrana isobárico 13N-13C identifica-os como

análogos isobáricos, e estes mesmos estados decaen via emissão de

prótons, evidenciando a ligação entre as RAI e o decainento pela

enissão de prótons.

Resultados interessantes são obtidos quando compara

mos os resultados da secção de choque t4*(r,n)13N, medida por ati
vidade residual e por detecção direta dos nêutrons. Berrnan e ou

tros (ref. 145) com fótons monocromáticos mediram esta secção de

choque detetando os nêutrons Po,t tempo de vôo, e os resultados p.9

)i'
dem ser Visto na figura VI-12.'Fast e'outros (ref" 146) mediram

com Bremsstrahlung e a contagem dos nêutrons foi feita com deteto

res de BFS (f ig. VI -.LZ) .
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Anbas apresentam um pico ã 23 MeV, com o*"* = 14nb. Por ativitlade

residual, o trabalho de King e outros (ref . I47 ) fornece resulta-

dos diferentes, como pode ser visto na figura VI-13.
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.Nesta secção de choque., medida por atividade resi
clual , aparecem alguns mínirnos, e o rnáximo da secção de choque si
tua-se ã 23 Mev, ílas é de o*r* - 3nb. os nÍnimos aparecem em

aproximadamente 14 ,3 Mev, 16 ,4 Mev e 20 , g lr{ev. como o liniar da

reação é 10,6 Mev, os míninos corresponden ãs energias de 3,7Mev,

5,8 Mev e de ro,2 MeV no t'r, que dentro da resolução experimen

tal (=0 ,4 Mev) correspondem ã e-stados análogos no t'*, que de

caem via emissão de pr6tons para o "r, e não arimentam o estado

fundamental do 13N.

ì Kraner e outros (ref, r4z) mediram a curva de sec

ção d,e choque da reação tuo(r,t) 13N por atividade residual, e uma

série de anomalias ficaran evidenciadas. .4, figura VI-14 mostra o

resultado de Kramer. e o resultado de Goldmann (ref.14B) obtido
detetando-se os tritios, com alguns estados análogos do 1Strl colo
cados abaixo da figura.
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A secção de choque desta reação neclida por ativicla

de residual, além de não coincidir cont a rnedida detetando-'se os

tritions , ainda aprcsenta um nínimo acentuaclo pal.a a energia de

36 lr{eV, perto d.e It MeV de eneïgia de excitação no 13ttt. Este m!

nino corresponde aos níveis emissoïes de prótons do 13N, ã ener
1- 1-

gia de 10,83 MeV (f7- ) " !'1,70 MeV (j-). A partir deste nínínto,

a secção de choclue volta a crescer, at'e atingir um máxinto nìenos

acentuado à 45 I,leV, e a partir daÍ cal novamente. Este segunclo

náxino pocle ser causado pela abertura de novos canais, cono rea

ções 
tuo (y,r1d) 13N e iuo (r,prrrr¡ 13N, cujos limiares são respectiva

mente 31,29..ltleV e 33,52 lt{e\¡.

Portanto, a secção de choque tuo(v,t)13N difere

apreciavelmente quando obticla detetarido-se os trit.ios e quando

rnedida por atividade residual, sendo que a difer:ença ocorTe devi

do ao decaimelto por prfitons de estados análogos do 13N.
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VII DISCUSSÃO I]AS PRT\TISìÕES TiJÕRT CAS , ]] DAS SECÇÕES DI] CHOQI.JI]

IUIIIIIDAS ll0R DETIIC(lÃ0 DE NIU'1'lìOllS 1l P0lì A'IIVIDT\DE RLìSlDtJÂL

VII -1 Compa ração entr:e as medicl¿rs por ativj clade residual e por

detecq-ão dos neutrons pa l:a <26 lt{e\¡E

Como a enissão de prótons devc ocol'rcl- sornente para

energias ntaiores que 26 lvle\r , o yield da s ecç.ão de choc¡ue da re.a

ção 
63Cr, (y ,2n) 

61cr., cleve fornecer resultados idênticos se mediclos

por atjviclade residual ou por detecção de nôutrons , at-e a energia

de 26 I{e\¡. Ap<ís 26 MeV, com a energóticamente possível emissão de

prõtons, os resultados destas duas nedidas podern se tornar dife

rentes, como será colocado nas próxirnas secções. Discutiremos aqui

os resultados até a encrgia de 26 I4eV.

A tabela VII -1 apresenta as nedidas do yield rela

tivo MCS do yield relativo LIC e o yield relativo obtj.do i.ntegran

do-se a secção do choque da (y,2n), rnecli<la por cletecção de nêu

trons por FuLt.z, com o espectr:o de Brensstrahlung, e dirtidindo es

te yield pelo yield simulado con a (y ,n) de Dreyer, como clisc.uti

do no capítulo III.Estas três mediclas derrenl fornecer os mesmos re

sultados at6 a energia de 26 MeV.

Vemos uma concordância muito boa entre os nossos r.e

sultados e o yield simulado com a (y ,2n) meclida por o.etecção de

nêuti:ons . Pa-ra melhor visual izaçã,o do resultaclo, a tabela VII -2

e a figura VII -1 mostram a razão entre os resultados LIC e MCS

com o yì-e1d simulado a partir ða secção de choque [i,,2n) de Furltz

para energias menores que 26 MeV.
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FIGURA VII-1

Como poclemos ver por esta f igura, nossos resultados

por atividade residual concordam bern coÍì as mediclas por detecção

de nêutrons feita por Fultz. Para a energia de 26 lu{eV, nossos re

sultados es-tão ligeilanente abaixo, mas para as nedidas LIC aincla

neste valor de energia, os resultados são concordantes dentro do

erro experinental.

0 fato de nossos resultados concordarem com os de

F¡-rltz at'e a energia de 26 MeV é inportante por afastar problemas

quanto à alguns possíveis erros sistenáticos como intensidade de

linhas, corre ções de f lutuações de corr:ente e outros. Deste mocio,

aS conclusõ es para energias acima de 26 MeV , ' onde espel'a- s e que

deo decaimento de prót-ons ocoïTa, tem Como referência o fato

que Sem o possível clecaimento por prótons, nosSaS medidas

dam com as obtidas por detecção direta 'dos nêutrons.

concor-



-1 59-

61VII-2 A ÌroÌ,r-r1¿rÇão dos estádos clo Ctr pela enì].ssao c1e do is neu

trons

Uni núc1eo cornposto quando excitado à energias acima

do limjar das reações (y,n) e (y,2n), pode decair via enissão de

nêutrons. O espectr:o de evaporação dos nêutrons é dada pela e{

pressão:

s (vTt-1)P (.) =eexp (- )
T

onde T 'e 
.a tenperatura nuclear ? e e é a energia cinética dos nêu

trons enitidos. Esta expressão foi obtida na sebção V-2-D. No ca

so da emissão rnúltipla de nêutrons, o espectlo é mais conplicado,

pois envolve a conbinação de várias distribuições Maxlvellianas.

O esquena da aná1ise estatística está rnostrado rra

figura VII-2. Calcular-emos, à partir do núc1eo composto 63C,, com

uma energia de excitação Eo, a população final dos estados do

61^-^Cu apõs a enrissão de dois nèutrons. Particularnente iremos cal

cular a fração dos nêutrons que deixan o 6tcr, à energias de '.,exci

taçáo naiores que Ex = 6,2 lvleV no ó1crr, €il relação ao número to

ta1 de nêutrons. Desta maneira, como os estados análogo,..61lli no

61C., se situan ã energias acima de 6,4 MeV, é possílrel avaliar a

porcentagem clos estados que poderíam decair por pr6tons, efr rela

ção ao total dos estados alimentados clo 61Cr. Pelo fato de que nem

todos os nÍveis do 61Cr-, acima de E* =', ó ,4 MeV são anâIogos isobá

ricos de níveis do 6lt¡i, nen' toclos estes estados decairão ' via

emissão de pr6tons, e estimaremos uma ftação destes estados que

decaen via emi.ssão.de pr6tons, enquanto que outros estadoS Se

deexcitam pela emissão cle gamas, alitnentando o estado fundainent-al

d.o 61cu 
.
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FIGURA VII-?

O limiar da reação (y,3n) ê 3I, 45 lr{eV e jsto impll

ca en que para energias entre 26 e 3L,45 MeV, o único canal de

decaimento aberto com emissão de dois nêutrons fora a (.y,2n) , ê a

(y,2np). Corno o processo evaporativo de trôs nôutrons começa muito

lentamente, at'e Eo = 33 MeV que foi a rnáxina energia que irraðta

mos, não 6 necessário levar-se em conta a emissão de 3 nêutrons.

o u'ar, ä uma energia de excitação

MeV, emite um nêutron com energia cinética e' ,

que cono está ã unìa energia de excitação maior

tir um segundo nêutron, com energia cinética e,

. 61^ilo -^Cu, e uma parte dos estados f inais que ten

E maior oue 26o'
resrrl tando no 62 

Cu,

oue S node eini

populando est-ados

energia maior qLle
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\{eV no 61crr, poclem decair via enissão de 1lrótons, e una parce

decai por enissão de gamas.1a

que deixan o

63 Cu, podemos

Repres entanclo
61ûu a energra

escrever paTa

por N (Eo ,'r) o

ma]-ores que

a emissão de

número de estados

26 MeV no sistema

dois nêutrons:

fina i s

do

ee

o

N=j
o

p(e') (.) de de' (vrr-2)

(vr r -3)

maiores que 26

nêutrons com

excitado à ener

p (e) de de' (VII-4)

p

onde os ljmites e e E são tais que

+ E +25

26

Portanto o número de estados finais coilt energias
63^MeV na referêncra do uu, após a emissão de dois

energia cin6tica e e E' , pelo núcleo composto 63Cu

sia E uode ser escrito:
o

E -26 E -26- e'
o o

o

E

ce

e o

N o(e')

onde

p(e) e€xP ( )

o o

e

T

resolvendo a integral em e) obtemos:



E -26

-16?,-

(wr-s)N (Eo,T)' =j"
o

erexp(- + )de'
E -26- e'o ^ E -26- e'

r¿ 1- 3-- -1) r(-
T

2

e resolvendo esta integral em resulta:Ê

N (Eor) = exp(- +-)
T(Eo-26) 3 

12 (Eo-zqz
13 ¡Eo-zo¡ -r4 14 (vrr-6)

E -26
+

6 ')

que representa o número de estados do Crr61 ã energias acima de

26 MeV no 6'C., resultantes da ernissão cle dois nêutrons pelo nú

cleo composto 63Cr, ã uma temperatura nuclear T e unìa energia de

excitação Eo.

A ternperatura nuclear T 6 função da energia de ex

citação, e varia segundo,

T= (vrr-7)

para um parâmetro de densidad.e de nÍveis a. = å , a tenperatura
o

nuclear para U = 28 MeV 6 T = T,8 MeV, mas devido ã indetermina

ção do parâmetro a1 temperaturas de até T = | MeV são obtidas.

Calculamos N(Eo,T) para 4 tenperaturas nucleares 1

que escolhemos 0,75 MeV; 1,00 MeVr 1,50 lt4eV e 2,00 MeV e o resul

tado está colocado na tabela VII-3.

O número total de estadot NTOT, é obtido fazendo-se
'a íntegração para energias de 0 ã Eo , e não somente de 26 ã Eo , de

nodo a obter todo o espectro de nêutrons , e o resultado é:

f u----
/a



0 ,0280

0 ,3038

1 ,0503

2,286r

3, B7B8

5,6443

7,4T39

16,0000

0,0245

0,2354

0,7233 '

I ,4103

2 ,1618

2,8546

3,4680

5,0625

0 ,0190

0,1429

0,3529

0,56ó5

0 ,7350

O ,8488

0 ,9182

1 ,0000

0 ,0147

O , OBB1

0,1793

0,2464

0,2845

0 ,3030

0 ,3111

0,3L64

4.7
¿¿t

ZB

29

30

31

3Z

33

Ntot

N (E , 2 o)
o

N(Eo; I ,5)N(Eo; 1 ,0)N(Eo; 0 ,75)Energia Eo
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61
TABE I,A VI T - 3 População dos estados do Cu acima de 26 MeV

N T 4 (vrr-B)
TOT

que 6 o valor assintótico das distribuições para Eo * *

al imentação ,Calculando a porcentegem de

zando os resultados das quatro temperaturas

NfOt, ou seja, calculando

nucleares em

normal i

relação a

P(Eo,T) (vrr-e)

de alimenta

pode ser vi
obtemos o resultado normalizado para as

ção P(Eo,T) que está colocado na tal¡ela

sualizado na figura VII-3.

porcentagens

VII-4, e que



0 ,03

0,18

0 ,60

1 ,90

3,52

6 ,56

10,01

T4,29

79,74

24,24

30,32

35,29

40,7r

46,34

0,05

0 ,49

2,33

4 ,65

r,9?

l-4,29

2I,24

27 ,86

35,82

42,70

50,22

56,59

65,42

6g ,50

0,20

1 ,90

7,34

14,29

24,22

35,28

46,33

56 ,65

65,72

73,50

79,42

84 ,88

gB ,43

9L,82

1,01

4 ,65

15,62

27,96

42,03

5ó,65

ó8,31

77 ,85

84,r2

89 ,91

92,62

95 ,76

97 ,33

98 ,33

26,5

27 ,0

27 ,5

zB,0

29,5

29,0

29,5

30,0

30 ,5

31,0

31 ,5

32,0

32,5

33,0

P(Eo; Z ,0)P(Eoì 1,5)I (n;; 1 ,0)P(Eo; 0 ,75)E
o
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CuTABELA VII-4 Porcentagern de alinentação dos estados do

acima de 26 MeV.

VIT-3 Comparação com aJ; previsões da evaporação para E > 26lt,leV

, Para compararmos o yield medido com as populações

calculadas, é necessário levar eln conta que em uma irradiaçã,o na

energia dos e1étrons Eo, devido ao espectïo de Bremsstrahlung, f0

tons com energia de 0 a Eo estão presentes, gerando núcleos compos
rl

tos con vária.s energias de excit-ação. A secção de choque o (E) tam

bén não é con-stante, de modo que precisanos levar ent conta estes

dois fatores no cãlculo da emissão núttipla de nêutrons, para ob

termos um resultado análogo ao yi eld de u)na reação f otonucl ea:: me
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dida com gamas de Bremsstrahlung. O pêso estatístico é dado então

P
30

2

20

5

por B(Eo',E) x o(E),

Chanando F(Eo,T) a

que possuem energia

crevemos:
E

e normalizaremos para a integral deste produto.

f.ração percentual do yield dos estados f inais

maj-or que 26 MeV, para um determinaclo Eo, es

P(Eo,T) B (Eo,K) o(K) dK

i
26

o

(EF
.bo o

,T)
6

B (E-d, K) o (I() dK

(vr r-ro)



Esta integraL .tem que ser fei'l-a nultìericanrente, e es

colhemos um intervalo de j ntegração c1e 0 ,5 MeV. o espectro de

Brernsstrahlung é o de Schiff , a secção de choque é a

Fultz para a (y,2n), e P(Eo,T) está na tabela VII-4.
F(Eo,T) foi f e ito pafa t.emperaturas nucleares de 0,75

e 1,5 MeV, e o resul-tado está na tabela VII-S,

ção colocanos os resultaclos na figura \¡II-4.

e para visualiza

0 ,r2

0,78

2 ,07

3,92

6,r7

I ,62

LL,L3

0,48

2 ,57

6,15

10,33

14,72

18, B0

22,43

1,61

5,86

Ll ,32

18,49

24 ,16

zB,g4

32,86

27

28

29

30

3L

32

33

FrE .1.501F(E 1,00)otF(Eo; 0,75)E (ì,{eV)
o

TABELA VII-5 Porcentagens de alimentação F(E ,T)
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nedida de

0 cálculo de

It{eV, 1,0 lvf e\¡

o

Se todos os estados acirna de 6,2 lvleV de euergia de

excitação no 61C., decaissem por ernissão de prótons, a , fração

F(Eo,T) da tabela VII-5 forneceria a diferença percentual- entre a

secção de choque rnedida por detecção de nêutrons e a medida por

atividade residual. Entretanto, apenas uma fração destes estados

podern decair via emissão de prõtons, enquanto o restante dos esta

dos se deexcita por emissão d,e gamas. 
,

Defininos um parâmetro fp, que

dos estad.os excitacios do 61Cu clue clecaem por

relação ao total dos estados. Este parâmetro

representa a fraçao

emissão de prótons,em
- - -1e de dificil avalia-



-L67-

ção pois deve depender c1a energia de excjtação. As nedidas de

sarantites com reações 5Blr¡i (o,p.l) 6lct, 
" 

5BNi (o, zpv) 6ONi, con

Eo = 20 MeV, que permite a forrnação do Núcleo Composto 61C., at6

uma energia de excj-tação E* = 15,8 MeV, pois o a da reação vale

a = 4,186 MeV. Devida ã distribuição da energia cinética dos pró

tons, forman-se núc1eos compostos 61Cr..t corn várias energias de exci

tação. Este .vaIor de energia corresponde ã E T 35, ó MeV no 63Cu 
,

que vai ernitir dois nêutrons fornando o 61C,r*. A fração obtida por

Sarantites para estas condições foi cle tn = 30eo, e uma discussão

deste parârnetro será feita na secção VII:3.

Para compararmos nossos resultados experinentai.s

com as previsões da possíve1 fração de prõtons no decaimento, ca1

cula.nros a fração dos estados excitados clo 61cr..r que podeni clecair

por emissão rle prótons em função da energia Eo de irradiação e da

temperatura nuclear como F(Eo,T) x fp, com f = 0,30 e tn = 0,50.

Calculamos o yield relati.¡o que deve ser obtido por atividade re

sidual, a partir do yield relativo rnedido por detecção de nêutrons,

como:

Y f pYDN (Eo)Yu.t (Eo)(Eo) x F(Eo,T) x (vr r - 11)
AR

ou seja, descontamos nas nedidas por detecção de nêutrons a fta
I

ção que pode decair via ernissão de prótons. Devido ao fato que

p,aTa energias menores que 26 MeV tn = 0, o yield rneclido por ativi

dade residual e por detecção de nêutrons deve{r seï idênticos

(yAR(Eo) = YDN(Eo)) par+ 8o.26 lr{eV. O cá1culo da expressãó VII-11

para f- = 0,30 está na tabela VII-6 e para f- = 0,50 está na tabe*p,p

La VII-7, para temperaturas nucleares de 0,75 MeV; 1,0 MeV e

1,5 MeV.
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5g ,9013,11

65,7413,35

7 o ,3113,59

7 4 ,09!3 ,7 0

76,54t3,80

7 B ,24i3,89

7g,2313,95

58,7413,11

65,39i3,33

69,'4413,54

7 ?. ,6s!s ,62

T 4,s3!3,70

7s,79!3,76

76,4513,81

sB , s41s,1o

64 ,T 3f 3,30

6B ,341 3,49

70,8113,53

72,33i3,59

73,3513,64

73,89i3,69

27 ,L0

28,20

29,11

50,10

3r,07

32,07

32,97

T=1 , 5 Me\¡T=1 ,0 lvleVT=0,75 MEvE (I{eV)
o

TABELA VII-6 Yield relativo YAR(Eo) x 1o-3 pa1'a f =0,30p

58 , 7813,11

65,63!3,35

70,01!3,52

73,50!3,67

7 6 ,96!3 ,gZ

77,4013,86

59,6813,10

ó5,04!3,32

68,57i3,50

71,09t3,55

72,77!3,6r

7 2,87!3 ,63

59,34i3,08

63,96!3,26

66,7 513,41

69,0 4!3,39

6g ,7 013,41

69,95!3,42

27 ,L0

28,20

29,LT

30,10

32,07

32,97

T=1,5 MeVT=1,0 MeVT=0,75 MeVE (MeV)
o

-3
TABELA VII-7 Yield relativo Y (E

AR o ) x 10 para f =0,50p

A partir destes resultados, podemos. comparar nossos

resultados experimentais com as previsões do modelo de evaporação,

com possível emissão de prótons para 8o,26 MeV. A figura VII-5

rnostra as rnedidas LIC e MCS, com o yield relativo YAR(E.) paTa

f_ = 0,30 e três temperaturas nucleares. A figura VII-6 ê análoga
p
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à esta, mas con fn = 0,50. Vemos.nestas fig:ras que lìossos resultados
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concor

dan n¡uito bern com o esperado at6 a energia de 26 lr{eV, como discutido na secção

anterior. Para Eo>30 MeV, a concordância 6 boa para tentperaturas nucleares en

tre 0,75MeV e 1,0 MeV. Os resultados ã ZZ;28 e 29 Me\i, estão cerca de 15%

abaixo do esperado, e não conseguimos detetar a razão da <liferen-

Çâ, coÌno jâ. foi discutid.o no capÍtulo IV. O aumento da ternperatu-

ra nuclear com a energia de excitação é prevista pelo modelo es

tatÍstic.o, e vemos que para Eo = 30 lr{eV, T = 0,7 It{eV e para

Eo = 33 MeV, T : 1,3 MeV. Para energias prõximas das RAI dos esta

dos do 61Ni : fundarnental ; 67 keV; zB3 keV e 6 56 keV, espera-se

por prótons seja naior que a rnédia em

>50%.
p

As previsões do modelo de evaporação concordam coìll

os nossos resultados païa Eot30 MeV. Para 27,<Eo<29, uma discussão

criteríosa dos parâmetros envolvidos è necessária. O fato de nos

sos resultados estarem de acordo com as nedidás feitas por ativi-

dade residual para energias Eo at'e 26 MeV, fornecem elementos pa

Ta o fato que o decréscimo no yield para Eor26 lvfeV deve estar li

gado ã possÍvel emissão de prótons por estaclos excitados do 61Cr.

Discussão dos parâmetros e aproxinaçoes

que a fração de decaimento

todo o es,pectro, ou seja f

VII-3

A nelhor concordância de nossos resultados com o mo

del-o estatÍstico para energias nais altas é previsto no modelo 1

como foi explicitado em algurnas aproxinações feitas no capítulo V

onde as aproximações se tornam tão melhores quanto maior for a

energia de excitação.

Um parâmetro

difícil avaliação é fn, eue

definido na secção anterior, 9uê ê de

representa a porcentagem de decaimento
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por prõtons de um nÍvel , €il relação ao dec.ai.nrento por gamas. O pa

rânetro f- é função da energia, e una indicação pocle ser obtida a
P

partir da análise das larguras parciais cle decainento por prõtons

e por gamas, obtidas em reações (p,p), (p,y), (p,p'). A tabela

VII-B resume uma coììrpilação de diversas meclidas (refs . LZB, I29 ,

135, L37 e 141) das larguras païciais t, e Ip, para os estados aná

logos das linhas de ZB3 keV (V1¡) , e ZL14 keV (.Sn¡) do 61t'li.

TABEI"A VII-B

Da tabela VIT-8 observamos que quando un estado aná1o

go do 61t{i ê populado, seu decaimento preferencial é por emissão

de' prótons, com uma porcentagem maior que 90%. Para os denais es

tados do 61lr¡i faltam daclos sobre rp, mas os resultad.os não devem

Ser diferentes, pois para o análogo do estado fundamental fr=0,05

eV (ref. 135) e para o prineiro estado excitado de 67 keV,

r- = 0,03 eV ( ref. 150), e espera-se que para estes estados,
Y

tp = 30 eV. Com o aumento da energia de excitação passa a ser di

fíci1 a identificação dos a.nálogos, pois a densidade de nívejs

passa a se tornar muito grande.

99,97

99,91

88 ,56

93,06

95,51

25

30

14,8

6,3

8,3

0 ,008

0,027

0,79

0,47

0 ,39

0,23

1856

TB73

3723

5/5¿

37s7

37 43

6624

664r

8491

8900

850 5

8511

283(Pr/2 )

?rrabr¡r)

f (ev)
pf (eÐ

Y
E ll<eV)p-E*[olc.r)

(keÐ

NÍveis .1o 
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Sar:antites e outros (r'ef . !32) mcclinclo ¿ì conpet.ição

entre enissão clc prõtons e garìras rìo núcleo corlposto 61Cr, ob tevc

a secção c1e choque para fornação inclepenclente de ZL níveis ncr

61C., e de I nívcis no 60Ni. A soma clas secções c1e choclue para o

61c., r:csrtlta 6., = 507,6 : 26,4 fib, e para o 60Ni- or.n = 205,15 1-bla,, - f - ouNi

15,1 mb, de modo que a emj ssão de prótons é responsár'el por 30%

dos dcc¿riment"os (ref .'151) . llste reslrltado sel've sonLente como in

dicativo em nossa experiência, pois a distribuição de nomento aIÌ

gulai do núcleo composto 61Cr, 6 di f ercnte, como foi discutido n¿r
i

secção VI-1, e deve-se levar en conta (lue no caso da experiência

cJe Sarantites, o 61C,, foi f ornado pela emissão de prótons, enquan-

lo qucj no nosso caso, e1e f oi fornrado pela e\¡aporação de dois trêu

trons. Entretanto a experiência de Salantites , mostra que o decai

mentc¡ por prótons é ulna frerção corls icler'áve1 da ileexcitação do

61^"Cu para Ex>6,0 lvleV. Análises feitas por Jaln e outr:os (lefs.153 e 154)

excluen a possibilldade do processo direto ¡41{", 2lù e (4lle,Zlle¡ ,

e os prótons são elnit j-dos s equencialrnente , s endo que no proces so

I . ó1^niveis do "tCu são alinentados.

Para uma correta avalì-ação

envolvendo a estrutura nuclear do 6tau

análi.se do papel das RAI no decajment-o

pletarian uma avaliação maj s sólj-da c1o

narâmetro f câtculos

cille ser f eitas, e uma

um núc1eo contposto com

parametro f

do

tem

de

p

Não foi levada em conta a variação da tenperatura ntl

clear c¡uanclo da enissão do segundo nôutron, pois foi suposta ulna

temperatura nuclear constante para as cluas cmissões. Se levarmos

em conta uma ternperatura média, esta pode ser ligeiraniente menor

que 0,75 MeV, e um ajuste melÌror dos result.aclos ã energias de

27 - 29 MeV ê conseguido com isto.
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VIÏI CONCLUSÃO

A medida do yield da reação 63 61
Cu (y , 2n) Cu por at_l

vidade resiclual forneceu resultados interessantes. Os dois n6to

dos independentes de nedida, o LIC e o MCS se rnostraram consistelr

tes dentro do erïo experinental , e as :nedidas por aconipanhamento

de meia vicla (I'ÍCS) , forncceram resultados con una variância rnerlor

que as nedidas por linhas características (LIC).

Os problemas de medida conì dois sistemas de espec

troscopia gama foram resolviclos satisf atoriarnente, e problernas

quanto ã flutuação da corrente do acelerador foran levados em con

tâ, bem como correções devido ã per:da de energia dos elétrons no

irradi ador e no alvo.

t [ 6t.,r(y,2n) olct

tIu3c.,¡y,r,1 o2cil

63 62utilizamos a secção de choque Cu(y,n) Cu niedida por Dreyer e

outros para comparação com nossos resultados, e esta secção de

choque juntamente com a (y,2n) de Fultz e outros, Se mostrou compa

tíve1 com nossas nedidas.

Nossos resultados experinentai-s ate a energia de

Dreyer e Fu1tz.

prótons pocle

(y ,2n) neclido

26 MeV concordaram dentro de Seo com as nedidas de

Após 26 MeV, onde energéticamente o decaimento por

ocorrer, ulrì sensÍvel decréscimo no yield da reação

por atividade residual foi detetado

Como medirnos o yield relativo

A comparação entre os resultados medidos

através da ativiclade residual dos produtos formados e

dos obtidos pela detecção direta dos nêutrons, fornece

I-r

por n6s

os resulta

indicaçõ es
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sobre o clecaimento por prõtons. No entanto, enbora a barreir;¡- colr

lonibiana inibia a enissão cle pr6tons por e\¡¿r.por:ação, os resul.ta

dos do presente experintento não per:mitem, por si só a atribuição
da ernissão c1e pr6tons aos estados análogos clo 61C,r. R contribu j

ção dos estados análogos rìo decaimento por plótons dos estados erl_

61citados do "-Cu para Eo126 IÍeV pode ser importante, nas esta veri-
ficação deve seï objeto de medidas mais precisas. A detecção di

reta dos pr6tons enr linha com detetores de barreira de superfície,

permitindo a medicla dos espectros, forneceriam resultados mais

conclusivos acerca do decaimento por pr:ótons. Medidas por ativida
de resjdual, utilizando fótons monocromáticos poderiarn tamb6n, se

apresentassem indicações cle ressonâncias na secção de choque para

energias de algunas das ressonâncias anã.Logas isobáricas, fornecer

as conclusões que nos faltaram.

0s resultados experimentais quando cornparados com

os cálcu1os do Modelo Es tatístico permitem obter um ajuste da tem

peratura nuclear consistente com outras rnedidas experimentai-s.

A.s medidas não concordam com os cá1cu1os para ener-

gias de 27 ã 29 lrleV, e não encontranos uma jr-rstificativa para a

discrepância de ISeo em nossos resul tados em relação aos esperaclos,

par.a a faixa de energia de 27 ã 29 MeV. Nossas nedidas para

E^ = 33 MeV revelam que para uma temperatura nuclear de 1 MeV,40%
o

dos estados do 61C,-, devem decair via emissão c1e prótons. Sarantites

e outrcs en experiência diferente da nossa obtiveram para Eo- 36

MeV, f-^ ': 30o'ç, resultado próximo ao que é esperado em nossas medi'p
das .

Para uma melhor al'a1iação da

inento de prótons f*, cá1cu1os de Estruturap'
Tessonâncias análogas isobáricas devem ser

porcentagen de decai

Nuclear envol.vendo a-s

feitos.
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