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A B S T R A C T

Sixteen levels populated in the 91Zr(d,t)90Zr pick-up

reaction were studied with 16 MeV deuterons. Distorted waves

Born approximation calculations were compared to the data, and

yielded spectroscopic factCTS and t values. Particle-hole

states in 90Zr were observed. Some significant errors were

found in Zr(d,t) reactions 0 values recently compiled.
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R E S D M O

Forain observados dezesseis estados populados através

da reação de transferência 91Zr(d,t)90Zr com deuterons de 16

MeV. ?• análise dos dados a partir de conpararõss con> cSlcu-

los com ondas distorcidas na aproximação de Born, nermitiu a

obtenção de valores de momento angular orbital t e de fatores

espectroscôpicos. Estados de partícula-buraco foram observa-

dos no 902r. Foi realizado um estudo comparativo dos valo-

res de Q medidos nas reações (d,t) nos vários isótopos de zir

cônio tendo sido localizadas discrepancies significativas nos

valores compilados recentemente.
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1. INTRODUÇÃO

A física nuclear tem como objetivo assentar as leis

fundamentais da interação nuclear necessárias ã explicação das

propriedades do núcleo atômico. Isto implica na solução exata

do movimento de ura sistema de nucléons sujeitos a mútuas inte

rações. No estágio atual, duas são as incógnitas básicas do

problema: i) a forma exata da interação entre protons e neu-

trons livres; ii) como resolver o problema quântico de muitos

corpos.

Um modelo nuclear de muito sucesso na explicação e

previsão de um grande número de dados experimentais é o modelo

de "camadas" ou mais precisamente modelo de partícula única.

Neste modelo, supõe-se que a interação média de cada nucléon

com os demais, constitua um potencial central cuja solução são

órbitas caracterizadas pelos números quânticos n radiais e, 1

e 2 associados aos momentos angulares orbital e total, respec-

tivamente. Nestas órbitas os nucléons se movimentariam inde-

pendentemente num máximo de 2j+l nucléons em cada nível da ca-

mada. Uma vez a camada cheia, configura-se uma grande estabi-

lidade nuclear que é observada experimentalmente e fez com que

tais números de nucléons, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 fossem cha

mados de rumeros mágicos. Quando os nucléons podem ser conside-

rados praticamente independentes uns dos outros, como os nu-

cléons impares nos núcleos ímpar-xmpares, para cada um deles

podemos acoplar l e s obtendo o momento angular total j de ca-

da um dos nucléons; estes, acoplados produzirão o «Î total do

núcleo. Este é o esquema de acoplamento denominado jj.

Na simplicidade do modelo tem residido sua força e ao
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mesmo tempo sua debilidade. As interações residuais (Co71)

dão origem a misturas de configurações, não previstas no mode

Io simples de camadas, mas que no entanto podem ser tratadas

como correções. Pode-se assim entender porque são procuradas

pelos experimentadores/ situações em que o modelo de camadas

explique razoavelmente os fenômenos, apesar das complicações

introduzidas pelas interações residuais.

Um exemplo de tais situações são as exc.itações dos

nucléons do "caroço" formado pelas camadas fechadas (secção

II.2). As reações de transferência constituem um bom proces-

so para a excitação destes estados. Nestas reações adiciona-

se ou retira-se nucléons fio núcleo alvo, o quo possibilita a

ohtenção cie informações sobre as ^unrões de onda do núcleo,

neste sentido a reação de captura do un nucléon do alvo ("pick

-un") é o processo mais indicado: (n,d), (d,t), (3Ho,c«) or nu

cleos com ura camada fechada mais un neutron.

O nosso trabalho, a investigação do estado fundamen-

tal do 91Zr em termos de acoplamentos dos estados do 90Zr a

neutrons em orbitais de partícula única, está inserido num

programa mais amplo de estudo de núcleos ao redor de números

mágicos que vem jendo desenvolvido no IFUSP. Através da rea-

ção 91Zr(d,t)90Zr conseguimos obter e comparar com cálculos

teóricos, informações espectroscopicas quantitativas dos esta

dos populados. Em tais trabalhos, uma série de autores (Ta

60), (Au64), (Ve65) utilizaram interações efetivas nucleon-

nucleon na análise dos núcleos com número de neutrons N en-

tre 50 e 56. Eles foram bem sucedidos na provisão dos níveis

de energias, fatores espectroscõpicos para reações diretas,

momentos magnéticos e de quadrupolo.

Medidas outras foram realizadas nesta região que ago

ra pesquisamos. Contudo, as informações espectroscopicas so-



bre os níveis fracamente excitados do 90Zr em torno de 2 HeV

são imprecisas ou inexistentes. Assim nos Dropuseroos a pes-

quisar esta região.

Um detalhamento do modelo acima mencionado é

no capítulo II. No capítulo III estão descritos os dispositi

vos expérimentais e, no IV apresentamos os resultados. «"» for

ma]tsno natei"ãtlco rr.tá rcMirido no capítulo v r»̂  anc tanhér

é feita a análise dos resultados.

A osqueinatizar^o dente trabalho semie r'uito de nerto

a de Pi69, inclusive na notação.



JI. O MODELO DE EXCITAÇÃO DO " CAROÇO " E OS ESTADOS

PART ÍCULA-BURACO

4.

DE

II.1) INTRODUÇÃO

Existem vários modelos para representar a excitação

de um núcleo a partir de seu estado fundamental. O mais sim-

ples deles ê descrito, na aproximação do modelo de partícula

independente, pela elevação de uma única partícula de um orbi-

tal a outro. Uma excitação um pouco mais complexa é aquela em

que a configuração do estado fundamental permanece inalterada

mas, os nucléons mudam a orientação relativa de seus orbitais,

isto é, altera-se o aooplamento dos momentos angulares. Um ter

ceiro tipo é aquele devido ao movimento coletivo de muitos nu

cleons, por exemplo, rotações e vibrações do núcleo como um to

do.

II.2) O .MODELO DE EXCITAÇÃO DO " CAROÇO " (De61)

As formas de excitação descritas acima podem se com-

binar de várias maneiras características. Uma combinação par

ticularmente interessante no presente trabalho é a resultante

do modelo de camadas com acoplamento jj : trata-se do acopla -

mento de um nucléon em um orbital de partícula única, a esta-

dos excitados do " caroço " do núcleo. Se o estado fundamental

de um núcleo par-ímpar tem uma configuração descrita por

1 IJp'O * Jn J

isto é, por um par de protons em j acoplados a J =0 e um

neutron j n , resultando assim um momento angular total J=jn »

L
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então além dos estados excitados de partícula única com J=Jn-

deveríamos esperar excitações descritas por:

Nestes estados o neutron permanece na camada mais baixa enguan

to os protons se desacoplam dando estados com J f 0, que se

acoplam ao neutron» para dar J=J +3n»

II.3) O ESTADO FUNDAMENTAL DE UM. N0CLEO PAR-lMPAR NA APROXIMA

ÇÃO DO MODELO DE EXCITAÇÃO DO " CAROÇO "

Em uma reação de captura de um neutron em núcleos a_l

vos par-ímpar, como é o caso do Zr, são populados estados

90đo Zr. Se o neutron capturado for de orbitais externos ao

" caroço ", este poderá ser deixado em estados residuais exci-

tados , como mencionado na secção anterior. Assim pode-se ten-

tar descrever o estado fundamental do alvo ímpar em termos do

neutron, numa configuração de partícula única, acoplado aos es

tados de excitação do " caroço ", residual.

O diagrama da figura 2.1 ilustra os níveis de partí-

cula única do modelo de camadas para neutrons na região N=50

(Co63,68).

Os orbitais disponíveis são 2d5/_, 3S.. ._, lg_._,

2d-._.... Assim pelo modelo descrito, o estado fundamental do

91Zr seria:

;*i V j (2.1)

onde <Cj e a função de onda do " caroço " coro momento angular

a função de onda de partícula única do neutron noI,' X-;



Fia. 2.1 - Estados de partícula única previstos na reolão er

torno da car>ada fechada de 50 neutrons (coluna con

t ra i ) ; or.tados excitados do 89Zr (Ba68) e do 9lZr

(Ve72) (colunas laterais).
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orbital n, 1, j e J o momento angular total resultante đo aco-

plamento; os C_.j são as amplitudes de cada contribuição. Ã

função de onda |0J> acha-se esquematizada na figura 2.2

Fia. 2.2 - representarão esffueirãtica da ^urräo ru~ nni'a do cs-

brdo fundarontal r!o 9I2r.

2 conveniente observar que o modelo mais simples de

partícula única considera somente a primeira parcela da expan-

são (2.1). Os demais termos aparecem graças às interações

duais.

II.4) CONFIGURAÇÕES DE PARTlCULA-BÜRACO EM NÚCLEOS COM N=50

A figura 2.1 apresenta os estados de partícula única

de neutrons na região de N=50; também, os primeiros estados

91 89
excitados do Zr e Zr não necessariamente de partícula úni-

ca, acham-se reproduzidos. Os níveis do Zr são os adotados

89
por H. Verheul (Ve72) e os do Zr são os de Bali e Fulmer

(Ba68). Se os neutrons capturados do alvo na reação Zr(d,t )
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90,
foren do " caroço ", então os estados residuais do Zr serao

resultantes do acoplamento partícula-buraco: partículas acima

de N=50 e buracos abaixo de N=50.

O centróide de uma dada configuração (j'j ) terá

em primeira aproximação energia dada pela diferença das energy

as de separação de um neutron no estado de spin j' e no estado

de spin j, respectivamente, ambas em relação ao estado funda-

mental do núcleo correspondente.

Calculando, a partir da tabela de massas nucleares

(Wa71,72) as diferenças das energias de ligação de um neutron

91 90

no Zr e Zr encontramos um valor de -4,80±0,02MeV a que de-

ve corresponder a energia de excitação do centro de gravidade
-1

90
d5/2 n o Zr*da configuração i

terão energias determinadas a partir

o u t r a s configurações

das enereias dos

90
Z91 90

estados de partícula do Zr e, de buraco do Zr.
Na figura 2.3 acham-se representadas as posições espe

~ «• 90

radas das configurações de particula-buraco do Zr em que fo

ram considerados apenas o primeiro estado de partícula 2d~ ,~ e

estados de buracos lg9/2'
 2Pl/2 e 2p3/2- Ccino ° neutron fora

da mr̂ adr» ^prhada N=50 ocupa no estado fundarwíntal <3o 9lZr quc»

se que exclusivanente o orbital 2d5y2 (Ba68), não foram levados

em consideração os orbitais acima deste. Na mesma figura em

contram-se indicados os momentos angulares totais esperados de

cada configuração.

Evidentemente, uma fragmentação destes estados é espe

rada, em função da presença de outras interações mais comple -

xas.

Assiir, esnera-se que seja detetada uma pequena parte

ria intensidade total, em enererias inferiores àquelas previstas

na figura 2.3. No entanto, ê na região prevista (entre 4 e 6

T'eV) que estarão os componentes mais intensos; estes,
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por Ball e Fulnœr (Ba68) através da raação 91Zr(p,d) e por Fann

e Schiffer (Fa73) com 9lZr(3He,a) apresentam contudo, resulta-

dos apenas na reaião de energias mais intensas (na68) ou, ape-

nas referentes ao multipleto de confiouração ^5/7^9/2^

(Fa73) .

No presente trabalho foram feitas medidas na reaião de

níveis ê enerqias de 2 PeV, fracapente nonulados, onde tais

estados (de partícula-buraco) se "misturam" a outros, coletivos.

o

ÜJ

I

' (d 5/2)(p 3/2)"1 r2-3%4-

2%3"

)"1(d5/2Kg9/2)"1 2*,3+,4f
t5*,6+,7+

90Zr
«0 50

ri<-. 2.3 - rnerci.ir. calculada1; r*ar. cnn "i--"rnrõor, 'IR pa r t í -

'ii 1 n-- uraro flr> noutronn y>ara o 90 7Y.



10.

T H . PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

I I I . l ) OS ACELERADORES E O FEIXE

Foram u t i l i z a d o s os aceleradores do Laboratório de F í -

s i ca Nuclear da Universidade de P i t t sburoh na obtenção das me-

didas exper imenta is , . Eles são do t i p o Van de Craaff, um de-

les t i p o Tandem e l igados en " s é r i e " como mostra a f inura 3 . 1 .

Cada um alcança um máximo de tensão no terminal de s e i s milhões

de v o l t s . Quando se u t i l i zam os d o i s , fons de caroa u n i t á r i a

alcançam um máximo de dezoi to milhões de e l e t r o n - v o l t s ( se i s

milhões no i n j e t o r e doze milhões no Tandem). Ora vez ace l e r a -

do, o feixe de p a r t í c u l a s é anal isado em um eletroxmã (de 90°) ,

podendo-se determinar a energ ia a t ravés da medida da i n t e n s i d a -

de do cairpo magnético por um fluxõmetro de ressonância nuclear

maonética ("n.m.r .") , usando a ca l ih ração de Ha68, de l imiares

de reações; a i n c e r t e z a na energ ia absolu ta é de ± 15 keV.

Prosseguindo, o feixe é desviado novamente de 90°, j á

então na área exper imenta l .

I I I . 2 ) O ESPALHAMENTO E A DHTEÇÃO

No estudo da reação 9 l Z r ( d , t ) ' ' ° Z r foram u t i l i z a d o s os

aceleradores na obtenção de um frixp rio dr-uterons de 16,0

PeV de ene ra i a .

A f igura 3.2 mostra um esquerda dos d i snos i t i vos u t i l i -

zados na rpação e que serão desc r i t o s a s emi i r . A descr ição se

rá suc in ta uma vez que t raba lhos an t e r io r e s de r^embros df> orupo

de pesquisa des te I n s t i t u t o , dão os deta lhes necessár ios (Di69),



1

3 D

O >
•D -^

C v.

c u

- c

O -u
•O IT

a r

T3 c,

Ü ^ IH



.r
i 5, ÍBe73) e o u t r o s .

12 .

ESPECTROGHAfO

Paça
P«lar a

Falta enolUado do Acelerador
/divergindo <"v> Smrad

Fia. 3.2 - Esquema dos dispositivos focalizadores do feixe,
da câmara de espalhamento e do espectrógrafo maçr
nético.

III .2.1) A câmara de espalhamento e o alvo

O feixe analisado forma ur.a imaoem em F. da ordem de

3mm de diâmetro; F_ limita a divergência do Feixe e, a lente

quadrupolar dã uma imagem reduzida em F , , já na câmara, com dî

mensões típicas de -0,5mni de largura por ~l,5mm de altura; F . ,

maior que F3 , é uma fenda anti-espalhante.

O alvo é colocado em uma moldura central na câmara,

o feixe ê coletado no copo de faraday apôs ter incidido no a l -

vo.
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A ronitoração é feita através df> dois detetores dt Mal

• locaòos sinetricamente a ± 38,7° em relação ã linha do feixe

com imprecisão de ± 0,3°.

O alvo de zircõnio é enriquecido do isõtopo 91 como

mostra a tabela 3.1; a espessura de 0,54 ma/cr.7 (auto-sustenta-

do) foi medida pela perda de energia de partículas alfa.

TABELA 3.1

COMPOSIÇÃO ISOTÕPICA DO ALVO

I S Õ T O P O %

90 Z r

91Zr

96Zr

6 ± 1

89,6 + 2

3,4 ± 0,5

0,82 ± 0,05

0,18 ± 0,01

III.2.2) O espectrografo magnético

O espectrografo do Laboratório de Física Nuclear da ü-

niversidade de Pittsburgh (figura 3.2) é constituído de dois po

los separados (no mesmo circuito magnético), possibilitando fo-

calizações vertical, ao longo do pi.-.no focai, e, horizontal que

é a responsável pela separação de partículas de diferentes mo-

menta.

As partículas emorqentes da reação, colimadas por F_,

penetram no espectrografo. A intensidade da indução magnética

B é ajustada de modo a encurvar a trajetória das partículas se-

qundo:

Po = n/q (3.1)

_J
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i • : :;• e q são respectivamente o momentum e carga da partícula,

o o raio de curvatura.

Assim, com uma indução magnética D constante, perpendi^

cular I trajetória ficam associadas ãs partículas, com determi-

nada razão p/q trajetórias diferenciadas que definirão ao seu

final, nas placas de emulsões colocadas no plano focai, pontos

de maior ou menor concentrações de eventos. Isto é. para cada

raio de curvatura p corresponde rã um valor i.,c^ d<-fir_ido da abs

cissa L (figura 3.2). Assim, medindo-se L torna-se possível de

terminar cinematicamente as eneraias dos arupos de partículas

emergentes da reação.

O espectrõgrafo dispõe de mobilidade adequada ã enco-

lha dos ângulos de espalhamento de interesse.

III.3) COLETA DE DADOS NAS EMULSÕES

No plano focai do espectrõgrafo, são colocadas duas e-

mulsões de 25cm de comprimento cada uma; deslocando-se vertical

mente o suporte pode-se expor sucessivamente três faixas distin

tas das chapas, correspondentes a três ângulos de espalhamento

escolhidos.

Uma vez reveladas, as emulsões foram trazidas ao Instî

tuto de Física da Universidade de São Paulo onde, microscopis-

tas do Orupo de Emulsões Nucleares localizaram e contaram os

traços. Utilizam-se microscópios dotados de platinas apropria

dar; ao encaixe de emulsões, com dois relógios"indicadores de po

sição ao lontro do comprimento, e da largura, respectivamente.

Com exceção de algumas poucas, » maioria das contenons

foi feita com objetiva 25 X e ocular 15 X, em passos de 200

niera. Apenas as reoiões super-expostas dos grupos de tritons

correspondentes ao estado ^undarontal do núcleo residual (como
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posteriormente identificadas), foram lidas com o'ijetiva 100 X

em passos de 50 micra.

Uma descrição mais detalhada do método de leitura das

emulsões é encontrada em Bo71.
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IV. PROCESSAMENTO

IV.1) OS ESPECTROS DOS TROPOS DE TRITONS

Os espectros obtidos diretamente pela leitura das emul

soes são em número de sete correspondentes aos ãnqulos de espa-

lhamento Pesquisados (12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 37° e 45°)./. fi-

mira 4.1 mostra o rr-forente ao ânciulo de 37°. Estão assinala-

dos con> as enerqias do excitação doa n£veis do 902r, os picos

dos qrupos de tritons corrospondentes. T:stes foram tentativa-

mente localizados (i) nela larqura doe picos ã meia altura, co-

mum a todos, tomando como referência o estado fundamental do

90Zr, fortemente populado; (ii) os vários ânqulos de espalhamen

to têm em comum nas emulsões, o fato das distâncias entre os pi

cos se conservarem. Isto ê devido ã linearidade da expressão

de calibração do espectrôctrafo:

p = a + bL ?

levando cm conta a equação (3.1) Bp=p/q obtemos uma relarão en-

tre a posição do pico e o momentum respectivo dada por:

I. = a' + b'p (4.1)

Assim, dois qrupos de tritons, correspondentes a dois nîveis de

onernia do 90Zr e, distantes AL entre si terão uma djferença

de momenta dada por Ap tal que, devido a (4.1) *

AL a Ap

Ouando o centro espalhador é muito mais pesado que o projétil

as diferenças de momenta mencionadas Ap, correspondentes a dois
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26 24 22 20 18
cm

Fig. 4.1a - Espectro dos tritons provenientes da reação 91Zr(đ,t)90Zr no ânoulo de 37 e. is

setas indicam os estados fundamentais dos vários isótonos presentes. Kstão

assinalados com as respectivas eneroi as, os picos correspondentes aos estados

excitados do 902r.
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Pia. 4.1b - Veja âs leoenđas đa fio. 4.1a.
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níveis dados do 90Zr, praticamente indeoendem do ânoulo de espa

lhamento. Assim, em todos os ângulos as distâncias entre os pi

cos serão as mesmas.

As constantes de calibração a e b acina mencionadas,

foram determinadas por vários autores, diferindo entre si de a-

proximadamente 0,06%. Neste trabalho foram utilizadas as cons-

tantes determinadas por Be71:

a = 65,59 ± 0,03 cm e b = 0,4048 ± 0,0010

IV.1.1) Cálculo das energias de excitação

Uma vez localizados, foram calculadas as enerqias dos

grupos de tritons observados utilizando-se um nroqrama de cine-

mática com correções relativfstlcas, o SPECTRE (foo68) que leva

em conta a calibração do espectrócrrafo. Os contaminantes foram

determinados através de cálculos simultâneos com aquele proara-

ma e con> o HEE WEE (He66) também de cinemãtica com correções re

lativisticas e, com o auxílio de informações dos valores de Q

das reações (d,t) nos vários isõtopos presentes bem como dos es

tados mais fortemente excitados.

Como as contagens são elevadas, pode-se notar os esta

dos fundamentais e até mesmo alguns excitados dos outros isõto-

pos de zircônio. A determinação das energias relativas, preci-

sas , dos estados fundamentais nos permitiu a obtenção dos

valores relativos de O das reações Zr(d,t) para os vários isõto

pos. Isto fornece informações precisas sobre as massas relati-

vas destes isõtopos, nodendo subsidiar desta forma os compilado

res destas qrandezas, conforme descrito na seção V.2.

L
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IV.1.2) A resolução em energia

Foram adotadas as normas sugeridas nor B.L.Cohen

e colaboradores (Co67) quanto ã óptica do feixe, isto ê, dimen

soes adequadas do objeto, da imagem e do ângulo sólido de "en-

trada" do espectrógrafo. Os outros fatores (Tab. 4.1) limita-

ram a resolução total estimada da enereria <íos níveis, a 13 keV,

bem próximo do valor experimental de 14 keV obtido da largura

dos picos ã meia altura. A espessura do alvo contribuiu forte

mente (aproximadamente 7 keV) para este resultado.

TABELA 4.1

Contribuição dos diversos fatores que afetam a resolução pre-

vista das energias dos grupos de tritons emergentes da reação

91Zr(d,t) nas condições experimentais do presente trabalho.

keV

1. Dimensões do alvo - 6

2. Divergência do feixe - 5

3. Espessura do alvo (540 y g/cm ) - 7

4. Aberrações - 3

5. Flutuações na energia do feixe incidente - 4

6. Foco imperfeito - 2

7. Largura do campo do microscópio na leitu

ra das emulsões (1=0 ,2Oram) - 3

resolução prevista - 13

Resolução observada experimentalmente - 14
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TV.2) CALCULO DAS SEÇÕES DE CHOQUE

As s e ç õ e s de choque foram determinadas por comparação

com a s e ç ã o de choque dos deuterons espalhados e l á s t i c a e sirnul.

taneamente ã reação . Es te s são de te tados p e l o s monitores d e s -

c r i t o s em I I I . 2 . 1 ; d e s t a forma, minimizam-se os e r r o s devidos â

não uniformidade do a l v o e ãs pequenas f lu tuações na d i r e ç ã o do

feixe incidente .

Assim, äa/äa'e), a seção de choque da reação è propor-

cional ã e l á s t i c a do j/dí!(6) na razão direta das contagens e in

versa dos ângulos sól idos compreendidos pelos detetores , i . e . :

dß D &a dfi

O número de tr i tons C espalhados com uma determinada ener<ria na

reação, é obtido pelo cômputo dos eventos nos diversos canais

do pico correspondente, descontando-se as emissões de fundo. D

é o número de denterons e lá s t i cos no monitor; âfl e A12 * refe -

rem-se ao espectrôgrafo e monitores, respectivamente.

A seção de choque der ,/dß(0) foi calculada usando-se

o modelo óptico com parâmetros de Perey (Pe63) que reproduzem

bem seções de choque experimentais para espalhamento e l á s t i c o

r)o deuterons na região de energia considerada.



22.

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

V.l) ENERGIAS DE EXCITAÇAO

!•»! J!

- 91Esta mesma reação, Zr(d,t) foi estudada por B. L.

Cohen e O. V. Chublnsky (Co63) que conseguiram detetar tres

níveis, com apenas um ângulo đe exposição (tabela 5.1' . Ou-

91 91 3.
tras reações como mostra a tabela: Zr(p,d) (Ba68), ZrOte,«)

90
(Fa73) e Zr(p,p') (Di68), permitiram a identificação de mui

tos outros níveis. As reações de transferência mencionadas

tiveram como objetivo o estudo de estados de partxcula-buraco,

acima de 4 MeV, não obtendo distribuições angulares para os

níveis entre o fundamental e 4 MeV de excitação.

Para energias inferiores a 3,31 MeV, nosso trabalho

localiza todos os seis níveis conhecidos, com uma estatística

gue permite uma medida bastante acurada das razões das sec-

ções de choque, nos vários ângulos estudados. Na região inter-

mediária de 3,4 a 4,1 MeV, os níveis são muito fracamente ex-

citados (Ba68) e, como temos ali uma contagem de fundo já ele

vada (figura 4.1b), não conseguimos observá-los em todos os

ângulos. Acima de 4,1 MeV, onde se espera estarem localizados

os níveis do multipleto ^5/2^9/2^ ^€ Partícula-buraco, al-

guns picos são obscurecidos pelos deuterons espalhados inelas

ticamente (figura 4.1b). Pudemos, no entanto, đetetar um to-

tal de dezesseis níveis.

A calibração confere uma incerteza de -0,2% Ss ener-

gias de excitação; o desvio quadrático médio das citadas ener

gias é de 2,5 keV.
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90
TABELA 5.1 - Energias de Excitação (MeV) de níveis do Zr-

(d,t)J (3He,<Od

1,761

2,190

2,322

2,750

3,077

3,307

3,846

A,234

4,460

4,699
4,832

5,070

5,080

5,348

5,383

1,75

2,21

2,77

2,184

2,744

3,069

3,296

3,557

3,840

4.030

4,220

4,320

4,443

4,528

4,578

4,310

4,980

5,050

2,180

3,080

3,310

3,840

4,334
4,457
4,542
4,594
4.694

5,061

5,350

a. presente trabalho; erro provável de tl4 keV

b. referência (Co63)

c. referência (Ba68)

d. referência (Fa73)

p. referência (Di68)

1,750

2,180

2,310

2.750

3,070

3,310

3,450

3,580

3/840

3,980

4,060

4,120

4,230

4,340

4,470

4,550

4,690

4,810

5,000

5,100
5,200
5,290

5,380

i '
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•I
Q 1 Qfl

V.2) SECÇÕES DE CHOQUE DA REAÇÃO Zr(d,t) Zr

As secções de choque máximas relativas estão repre -

sentadas pelo gráfico da figura 5.1. Observa-se que para ener

gias de excitação de até 4 MeV, os níveis de energia 2,19 MeV

e 2,75 MeV são os mais populados mas, ainda assim,muito dis -

tanciados da alta contagem do estado fundamental. Já em torno

de 5 MeV aparecem os níveis bastante populados e que devem cor

90responder aos estados de particula -buraco do Zr.

V.3) VALORES DE Q DAS REAÇÕES (d,t) IARA OS DIVERSOS ISÖTO-

POS DE ZIRCÔNIO

Uma comparação entre as mais recentes compilações de

massas atômicas por exemplo, Mattauch, Theil e Wapstra (1965)

e Wapstra e Gove (1971-72) (Wa71-72), mostra um aumento da

precisão na determinação destas massas. Isto se deve princi^ -

palmente ao uso de detetores de Ge(Li) na medida de energia cfe

raios gama em reações do tipo (n,y) e (p,v)• bem como ã medi-

das de valores de Q de reações do tipo (d,p) e (d,t).

As tabelas de massas partem de dados de espectrosco-

pia de massa e de reações nucleares conseguindo assim ajustar

valores com incertezas inferiores àquelas obtidas isoladamen-

te. Conquanto sejam dificeis medidas muito precisas e absolu-

tas de massas ou de energias de reação (Q), as relativas nãn

o são e podem portanto fornecer um ótimo teste da consistên -

cia dor; valores nas tabelas de massas.

i:ste trabalho possibilitou a obtenção de medidas de

valores relativos de Q para reações (d,t) em todos isõtopos

estáveis de zircônio. Os grupos de tritons estão assinalados

!
. I
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com setas, na figura 4.1. Como a deteção é simultânea, as mes_

mas condições experimentais tornam as medidas de energias re-

lativas bastante precisas. A descrição mais detalhada do meto

do de análise utilizado pode ser encontrado em (Be75).

V.3.1) Resultados

A medida dos valores absolutos dos Q das reações em

cada ângulo e para cada isõtopo nos permite obter as diferen-

ças entre os valores de Q, AQ para cada caso; foi tomado o

- 92
Q da reação Zr(d,t) como referencia por ter o mais preciso

dos valores de Q tabelados (tabela 5.2) (Wa 71,72). Assim um

conjunto de sete valores de AQ (correspondentes ao sete ângu-

los) para cada isõtopo (à exceção do 92) fornece um valor me

dio ÃQ~ . O desvio padrão da média, combinado com os erros

sistemáticos estimados, resultaram nos erros reproduzidos na

tabela 5.2, junto ao valor Q . Estes foram determinados a
GXp- 92

partir do valor de Q da reação Zr(d,t) (Wa71,72) adiciona -

dos aos AQ correspondentes,acima mencionados.

TABELA 5.2 - Valores de Q para as reações Zr(d,t)

Alvo A

90

91

92

94

96

1) Wapstra and

All (1972)

Qm(keV)

-5725 +4

- 945 ±2

-2377,5+

-1933 t5

-1574 ±6

G O V P ; Nucl.

127.

(1)

,7

1,4

Data

exp

-5719

-940,

-2377

-1960

-1596

Tables

(ksV)

,5'1

6 ' I

,5U
,5< I

,1-2

(2)

,8

,7

,4

,9

J
A9U971)

O - Q
m exp

+5,5

+4,4

0

-27,5

-22,1

303; ibidem

(2) Presente trabalho
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V.3.2 ) Discussão

Nota-se,olhando a tabela 5.2, uma concordância nos

valores de Q para as reações com os isõtopos 90 e 91. No en

tanto, uma diferença considerável para os isõtopos 94 e 96

insinua alguma falha no processo de obtenção das massas des-

tes isõtopos ou, mais provavelmente dos núcleos residuais de

massas 93 e 95.

A figura 5.2 é um detalhe dos diagramas dos dados

de entrada para os programas de determinação das massas dos

isõtopos utilizados por Wapstra e Gove (Wa71,72). Nel < vê-se

apenas a região conflitante. Como os isõtopos 94 e 96 têm mas

sas determinadas por espectrometros (em dois laboratórios dis

tintos), medidas estas de reconhecida precisão, as dúvidas pas

sam a recair sobre os ímpares vizinhos. As reações de tran£

ferência que envolvem o JZr são do precisão nui to pobre ( 20

keV). Assim no decaimento ß reside a melhor fonte de infor-

mação (~4 keV de imprecisão); no entanto ela parte de um isõ-

topo J'l , de massa não muito bem determinada ,o que explica -

ria assim a discrepância encontrada. O isõtopo 93 tem sua mass

sa determinada, na literatura, indiretamente. Por decaimento

- 93 93

fi o Zr se transforma em Nb. Este processo deixa o núcleo

residual, em 95% das vezes, num estado excitado de 30 KeV com

13,6 anos de meia vida (Ko72). Este dado não foi considerado

na elaboração das tabelas de Wapstra e Gove o que causou a

discrepância por nós oncontrada no isõtopo 93. Levando em con

t.i PSI.O dado, terfamos Qm= 1963keV e Qm - Qexp= -2,5 keV o

quo ostá dentro das incertezas estimadas.
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i .

V. 4) ANALISE DA REAÇÃO PELA APROXIMAÇÃO DE BORN COM ONDAS

DISTORCIDAS

O espalhamento elástico entre dois núcleos é razoave.1

mente descrito em média,por um poço de potencial óptico. Na

aproximação de Born com ondas distorcidas, i-irU-i-c <k< modelo

óptico e introduz-se como perturbação uiua interação que dá ori

gem a processos não elásticos,e que afeta apenas alguns pou -

cos graus de liberdade internos do sistema.

v.4.1 ) A teoria da reação

A amplitude de transição para a reação nuclear direta

A(d,t)B, na aproximação de Born com ondas distorcidas, pode

ser escrita como:

DW

(5.1 )

onde :

r, e r são os vetores deslocamentos entre os centros de mas-

sa do núcleo alvo (A) e do deuteron (d), e do núcleo

residual (B) e do triton (t), respectivamente;

k e k são as quantidades de movimento relativas dos pares

(k.r)

(A,d) e (B,t) respectivamente;

são as ondas distorcidas geradas pelo potencial ópti-

co que descrevem o espalhamento elástico dos pares

(A,d) e (B,t) respectivamente-

é o jacobiano da transformação das coordenadas para

variáveis relativas r, e r. •
d t
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~1

O elemento de matriz nuclear <<í>B,* jV * A » $
c í

>

determinado entre os estados internos dos núclecs envolvidos.

O potencial de interação efetivo
e f e t

potencial õptico:

V = VdA - °efet= VdA dA

não leva em conta

{5-2>

onde V d A é o potencial de interação total de d e A, e ü ^ é

o potencial õptico que descreve o espalhamento elástico de d

por A. Como A contém o neutrom a ser capturado, podemos escre

ver
VdA= Vdn V dB

o que permite escrever a equação (5.2) como:

efet * Vdn V dB ~ °dA
e que na aproximação de M stripping " (Ba62) recai em:

V efet - Vdn

com V
đ B

cancelando Admite-se nesta aproximação que V
,_

não dependa das coordenadas intrínsecas pois B é considerado

um caroço " fechado e assim se assemelha ao potencial õpti-

co üâA ( apesar de A e B serem núcleos diferentes ). Com esta

aproximação, o elemento de matriz

pode ser escrito como

(5.4)

o termo da interação entre as funções de onda do deuteron e

do triton, é escrito como o produto de uma amplitude D e uma

função F(r) de " alcance " da interação, como sugerido

Bassel em (Ba62):

f*(n)Vdn$t(r,,)) = DoF(r) ; (5.5)

por
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p i a coordenada interna đo deuteron e r a do neutron relativa

ao deuteron. Nos seus cálculos, Bassel em (Ba66), usou para

o deuteron a função de onda de Hulthen e, a de Irving-Gunn pa

ra o triton; na aproximação de " alcance nulo ", F(r) é subs-

tituída por uma função ô(r).

O produto escalar <í> j í> > pode ser escrito em ter-

mos do produto da função de onda «í» , - <;•_: partícula única do

modelo de camadas (do neutron transferido ) por um fator es

nectroscópico S(l,j):

Esta expansão i feita em estados de momentos angulares l,j ;

Jj. e J_ são os momenta totais dos núcleos alvo c residual

respectivamente; ML e M„, as componentes na direção z. Os fa-

tores espectroscopicos, portanto, indicam guão bem descritos

pelo modelo de partícula única são os núcleos A e B.

Retomando a equação (5.1), podemos escrever as ondas

distorcidas em termos da função de rotação D e da parte ra-

dial Xj^ikfT); estas funções radiais satisfazem a equação de

Schroedinger para os potenciais ópticos U(r), centrais com as

condições de contorno apropriadas (Ba62). Determinam-se as

sim as funções de ondas distorcidas. A amplitude de transição

fica escrita como:

T «jdrdjdrt x ^ U ^ ) DQ S

"ma vez calculada a integral tem-se:

„lm „lm

-s* 1/2, (+)
(kd'rd}

T n

, lmonde S. contém o fator espectroscopico que depende das es
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truturas dos estados iniciais e finais; os ß. sao as inte-

grais das ondas parciais:

M

com K =

1 K MA
\ MB

o fator de forma f. está relacionado com a função de onda

do neutron ligado por:

onde 4^. é a parte radial de

Assim, na determinação das secções de choque reduzi^

das :

1:j i ß |
m J

đevem ser calculadas tres funções de ondas: as dos canais de
entrada e saida,x+ e X~ e a do neutron ligado no núcleo alvo

nl jm"

Finalmente, utilizando os cálculos de normalização

<1e Rassel (Ba62) e (Ba66) podemos escrever a secção de choque

Hiforencial como:

do(0) _ 3.33 l

díí 2.1+1 L>:>

(5.6)

L
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V.4.2) Os potenciais ópticos

Cs parâmetros do potencial óptico utlizado estão na

tabela 5.3. Eles se referem ãs expressões :

V(r) = V (r) - V.f (rrr ,a) - V
 Xso . 1 d f (r,r ,a) L.Š -

c o —~~~ — — o
45,2 r dr

(5.7)

em que V (r) é o potencial coulombiano de uma esfera de raio

R = r A
c c

' uniformemente carregada e.

f(r,ro,a) = exp|(r-roA
1/3)/a! (5.8)

Os parâmetros do deuteron são os de Perey e Perey

(Pe€3) onde não figura o acoplamento spin-õrbita. Eles ajus

tarn um grande número de dados de espalhamento elastic de

deuterons,na região de massas médias e energias entre 8 e 20

MeV de incidência. A forma de absorção adotada é a de super-

fície.

Os potenciais do triton foram obtidos por Beccheti

e Greenlees (Be70) na análise de espalhamento elástico de

tritons, em núcleos com número de nassa acima de quarenta , e

energias de bombardeio menores que 40 MeV. Adota-se o poten-

cial imaginário na forma volumétrica; o potencial da intera-

ção spin-õrbita ê considerado, apesar da insuficiência de

dados de polarização.
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TABELA 5.3 - Parâmetros usados nos cálculos DWEA para

- 91 90reação Zr(d,t) Zr com Sauterons de 16 MeV

deuteron neutron (part.transf) trfton

rc(F)

V(MeV)

ro(F)

a (F)

w (MeV)

Ws(MeV

ro i ( F )

a± (F)

Vso(MeV)

Xso

1,15

95,3

1,15

0,81

0

73,2

1,34

0,68

0

ajustado

1,25

0,65

25

1,30

161,7

1,20

0,72

28,76

0

1.40

0,84

2,50

V.4.3) O estado ligado

A função de onda do neutron ligado (e transferido na

reação) é considerada como uma auto-função de um poço de

Woods-Saxon com uma profundidade ajustada (tab.5.3) para re

produzir a energia de ligação BE do estado excitado résidu

al em estudo:

BE = 6,260 - 0 (d,t) MeV

onde Q (d,t) é o valor de Q da transição em questão.

A forma do potencial é:

Vn(r) = -V f(r,ro,a) + V Aso/45,2r d/dr f(r,ro,a). L.S,

onde f (r,r ,a) é o mesmo de (5.8) e li e S representam respec

tivamente o momento angular orbital e o spin do neutron liga

do.
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V.4.4) Efeito das correções de alcance finito, não localida

de e interação spin-órbita

O programa DWUCK (Ku68) foi utilizado na análise des

ta reação, tendo sido utilizado o computador Burroughs B/6700

do centro de Computação Eletrônica da USP. Este programa calcu

Ia a secção de choque diferencial para i_,=.ia forma genérica da

aproximação de Born com ondas distorcidas. Incorpora efeitos

de spin-õrbita e executa os cálculos na aproximação de alcance

nulo. Contudo, podem ser feitas correções para os efeitos de

alcance finito através da aproximação de energia local (Di65);

correções devidas a não localidade dos potenciais envolvidos

são disponíveis através de um fator de amortecimento que depen

de do potencial local, da massa reduzida da partícula e de um

parâmetro ß denominado " alcance da não localidade ". Na tabe-

la 5.4 estão os parâmetros das correções de alcance finito (R)

e não localidade (ß) utilizados nos cálculos.

TABELA 5.4 - Parâmetros das correções de alcance finito R e

não localidade (3

neutron

deuteron

triton

(d,t)

ß (fm)

0

0,54

0,25

-

R (fm)

-

-

-

0,845

Como se pode ver na figura 5.3, as correções de al-

cance finito e não localidade (o3) para a transição ao estado

í
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fundamental do Zr, aumentam a secção de choque em cerca de

70% em relação àquelas calculadas na aproximação de alcance

nulo e potenciais locais (o^), sem correções. A forma da di£

tribuição angular no entanto, praticamente não se altera. A

introdução do potencial da interação spin-ôrbita no canal de

saida e no fator de forma afeta pouco (-7%) a intensidade da

secção de choque reduzida, em nada alterando a forma da dis -

tribuição angular.

cî
•o

b>
•o

OJE -

0.2 -

nl.r

10°

Fin. 5.3 - MstribuiçõoR anrrularns nrevistas polo

DV7PA para a roação 9IZr (d,t)90Zr lovan

do ao estado fundamental do 90Zr.

o leva om conta o notencial s ^

ta e as correções? tio não localidade s

alcance finito; a considera a intera-

ção spih-õrbita c correção de alcance

fini to; a apenas o spin-õrMta <? a

nenhuma correção.



37.

V.4.5) As distribuições angulares - comparação com os dados

experimentais

Foram obtidas nove distribuições angulares experimen

tais correspondentes a nove dos dezesseis níveis detetados

(Fig.5.4). Os demais níveis ou apresentavam secções de choque

demasiadamente reduzidas ou eram mascaremos por contaminantes

em tres ou mais ângulos dos sete irradiados.

A concordância dos cálculos teóricos com a transição

90 -

para o estado fundamental do Zr, foi utilizada como referen-

cia para a definição de um critério de ajuste dos demais cál-

culos, ãs distribuições angulares. Esta transição se da por
91

captura de um neutron d,. <_ do Zr, dando portanto origem a

uma distribuição angular característica de um momento angular

orbital, transferido,£ = 2, puro. Como esta concordância ê

bastante razoável, não se cogitou de variar os parâmetros

ópticos para a optimização doe ajustes tendo assim, sido uti-

lizados os parâmetros da tabela 5.3 para todos os níveis com

diferentes momentos angulares transferidos. Os estados de

energia 0,00, 1,761 e 2,750 MeV são bem ajustados por curvas

calculadas, corres^ ondentes a momentos angulares orbitais de

i = 2 e i = 1 puros, respectivamente ; os demais somente são

ajustados por superposição de curvas com l = 2 e l = 4. Este

ajuste foi feito utilizando-se um programa de mínimos quadra-

dos (Sa74), que partindo das secções de choque experimentais

e respectivas incertezas, determina os coeficientes das curvas

teóricas que,somadas, reproduzirão a curva experimental; caleu

M ainda o»' do ajuste bem como as incertezas nos coeficien-

tes. Apesar da intensa contaminação nos ângulos mais diantei-

ros para o nível de energia 4,832 MeV, tentativamente ajusta
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mos-lhe uma curva de il = 1.

V. 4.6) Fatores espectroscopicos

A comparação da secção de choque reduzida com a ex-

perimental nos dá o fator espectroscópico S(l,j) através da

equação (5.6). Fizemos estes cálculos para a secção de choque

máxima nos casos em que apenas um neutron de um único orbi-

tal, sem competição, fosse capturado. Quando mais de um valor

de * contribue para o mesmo nível final (mistura de Z) o pro

grama mencionado em V.4.5 determina a proporção de cada dis

tribuição teórica que,somadas,ajustam os pontos experimentais.

A partir das proporções, determinam-se os fatores espectroscó

picos. Os valores relativos dos fatores espectroscopicos (tab.

5.5) tem uma incerteza da ordem de 10% concorrendo para isto

as incertezas nas secções de choque reduzidas e experimental,

e a constante de normalização de Bassel utilizada na equa-

ção (5.6) .

91V.4.7) O estado fundamental do Zr

Uma análise dos fatores espectroscopicos relativos

da tabela 5.5 mostra que a transição l = 2 ao estado fundamen

90 -
tal do Zr e preponderante, indicando que o estađo funđamen

91 « ~
tal do Zr contem em sua função de onda,principalmente uma

~ 90

configuração que envolve o " caroço ",constituido pelo Zr em

seu estado fundamental 0 . No entanto pequenas frações que en

volvem estados excitados deste " caroço "»também se Eazem pre

sentes. Portanto, podemos supor que a função de onda |ip7> do
91

estado fundamental do Zr, em primeira aproximação seja re-

i
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TABELA 5.5 - Fatores espectroscõpicos relativos para a reação

91Zr<d,t)90Zr

HIT

E
X

0

1

2

2

3

(MeV)

,00

,761

,190

r750

,077

(i)
3rel

3,307

3,846

4,234

4,832

2

2

2

4

1

2

4

2

4

2

4

2

4

1

1

0,005±0,001

0,05 ±0,01

0,19 ±0,04

0,10 ±0,02

0,005±0,001

0,26 ±0,06

0,012±0,002

0,25 ±0,06

0,016±0,001

0,13 ±0,02

0,008±0,002

0,11 ±0,02

0,36 ±0,07

(1) - foi atribuiđo a 1=2, j=5/2; 1=4, j=9/2; 1*1, j=l/2
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sultante do acoplamento de estados x^ de partícula única de

90 -
neutron ao " caroço " do Zr,<J>I, como descrito na secçao

II.3. A expansão 2.1 ficaria escrita como:

1*

(5-9)

a soma, refere-se aos orbitais j disponíveis, isto ê 2a-.- ,

3sl/2' lg7/2' 2 d3/2' lhll/2* ° P r i m e i r o termo de (5.9) resul-

ta do acoplamento do neutron em 2d_ ,2 ao estado 0 , fundamen-

tal do Zr. O termo seguinte da conta do acoplamento đo neu

+ 90
tron no mesmo 2d- / 2 ao primeiro estado excitado 0 do Zr.

O orbital lh,,y2

 e m primeira aproximação não deve contribuir

por situar-se muito acima do estado 2d5»2 (cerca de 6 MeV).

~^ coeficientes CI.J da expansão 2.1 da função de

91
onda do estado fundamental do Zr podem ser determinadas a-

través da expressão
1/2

j.- onde S . são os fatores ee-

pectroscôpicos (tabela 5.5) obtidos neste trabalho.

Na tabela 5.6 acham-se reproduzidos os valores calcu

lados por Vervier (Ve65) e os do presente trabalho.J. Vervier

utiliza interações efetivas neutron-neutron e proton-neutron

admitindo que os protons e neutrons acima de Z=40 e N=50 ocu-

pem orbitais 1^9/3 e 2đ5/5 respectivamente; considera tam-

bém a influência do orbital 2p, ,- protons. A relativa con-

cordância dos resultados nos faz concluir que o modelo de

excitação do " caroço " descreve razoavelmente bem o estado

91
fundamental do Zr.
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TABELA 5.6 - Coeficiente das componentes da função de onda do

91
estado fundamental (J=5/2> do Zr

0

0

2

4

2

2

2

nlj

2d

2d

2d

2d

2d

2d

2d

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

E (MeV) CIjJ(eXP>

0,000

1,761

2,190

3,077

3,307

3,846

4,234

1,00

0,005

0,05

0,005

0,01

0,02

0,008

0.987

0,002

0,010

0,001

-

-

V.4.8) Os estados de partfcula-buraco

Os estados obtidos nesta experiência foram populados

através da remoção de um neutron do alvo. Verificamos que a-

lém dos neutrons capturados com A = 2 há os de A = 4 e A = 1

ou 2p-.- (figura

e o u ^^3/2' a o neutron

(tab.5.5). Estes últimos só podem ser

2.1), levando aos estado de particula-buraco resultantes do

acoplamento dos buracos

2d5 ,», que têm paridade negativa.

Os níveis com A =4 tem uma interpretação ambigua,uma

vez que não podemos discernir numa reação deste tipo um orbi-

tal g7/2
 đ e UItl gg/2* N o e n t a n t o ' e m primeira aproximação pode

mos considerá-los como os membros mais fracos do multipleto

d5/2^g9/2* pelas considerações que se seguem. Os orbitais

lg_ ,_ e 3si/2 são populados nas reações de " stripping "

91 92
Zr(d,p) Zr pelo neutron transferido, demonstrando que am-
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il

bos orbitais são permitidos; assim o fato de não termos obser

vado nenhuma componente com Ä, = 0 neste trabalho, indica que

provavelmente o orbital lg7/2 estará também vazio. Outro argu

mento favorável a esta interpretação é o de que no esquema dos

níveis de partícula única (figura 2.1) a diferença de ener-

gias entre <3a/2 e Pi/2' đ a o r đ e m đ e 6 u 0 K eV» é praticamente a

mesma que entre os níveis 2,750 MeV de

MeV de provável configuração H-Qq/?) 2 d

2d5,_ e 2,190

5/2
d o Z r > S e a s s i m

considerarmos, veremos que a soma dos fatores-espectroscõpi^ -

cos para l = 4, isto é, da configuração (lgQ/,) 2d[./_, se-

rá 0,94. Isto eqüivale a 10% da intensidade total esperada te

oricamente pela regra de soma (Ma60):

l S U,j) = N

onde N é o número de neutrons que ocupam o orbital (l,j) no e£

tado fundamental do núcleo alvo. Neste caso, captura de neu-

trons no orbital lgn ,o do Zr, resultará então para a soma

dos fatores espectroscopicos 2J + 1 = 1 0 , uma vez que aquele

- 91
orbital está completo no estado fundamental do Zr.

Para os estados de partícula (2p3/2)
 2ds/2 e' o u

tura eventual desta configurações só nos

perssi te prever limites máximos e mínimos para a soma dos fato-

res espectroscopicos isto é, T.S= 2 se P 1 / 2
 e £ S =* S e P-i/p isto

é: 2 S' 4. Nossas medidas dão uma sotna de 0,46 o que está entre

10 e 20Š do total previsto.

(2p. ._) 2d5/2 a

V
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VI. CONCLUSÕES

A análise deste trabalho indica que:

91 -
i ) a configuração do estado fundamental do Zr e descrita

90
quase que exclusivamente pelo Zr (;*\ seu estado funda -

mental acoplado a um neutron no orbital 2d,- .-i

91 -ii ) as demais componentes do estado fundamental do Zr sao

resultantes do acoplamento de estados 0 , 2 , 4 do Zr

a neutrons no orbital 2ã^,~, não se observando a ocupa -

ção de outros orbitais de neutrons; isto concorda com

estudos semelhantes realizados por vários autores (Ba68),

(Co63) , (Ve65) ;

90

i:.i) os estados de particula-buraco do Zr detetados e iden-

tificados como tal, complementam os já conhecidos (Fa73)

constituindo-se de fragmentações dos multipletos espera -

dos com energias bem abaixo do centróide de partxcula-bu

raco calculado e portanto com pouca probabilidade de ocu

paçãd;•

iv ) foram medidas diferenças nos valores de Q das reações
gc os Q4 91

Zr(d,tr Zr e *^Zr(d,t) Zr, em relação aos das tabe -

las de Wapstra e Gove (Wa71,72); a análise realizada mo;s

tra que as massas dos isõtopos radioativos 93 e 95 do

zircônio estão mal determinadas apresentando uma diferen

ça de -20 KeV do valor mais correto.

iV
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