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RESUMO

-T --{,•

í^Vinves tigação e xpe ri man t a 1 ̂ t n4!

dé propriedades nucleares atrayés da sneditia tís correlações angula-

res de cascatas gama-gama, com e sem campo magnético,

0 equipamento usado é basicamente um sistem* de coinci-

dincias rãpido-lento que inclui um analissdor niuîticana] s um par

de detectoreSj tendo como particalaridsde essencial a atilizacao^

em vários casos.- de detectores de Ge{Li) e Si(Li) com alta resolu-

ção esi energia.

Tris são os núcleos investigados: Mos In a Cs.

Para cada uro áos dois primeiros determina-se o momento sagîîitico

de ura estado excitado e para os dois úHisaos núcleos consegue-se

fixar spins de .Iguns níveis s maltipolaridades de diverses radia-

ções.

E faita uma anãííse teórica em tirmos de modelos nucle-

ares para os isotopes estudados, lio caso do fio i apresentado um

estudo raaís detalhado ê ! tirmos de um modiio especial de acopia-

BientD =

f~



ABSTRACT

This work consists in the experiiaental investioation of-

.nuclear properties through the measurement of angular correlations

of gamma-gamma cascades, with and without magnetic field« ' - <'-'

The~equipment used is basically a fast-slow coincidence

system which includes a multichannel analyser and two detectors.

An essential aspect of the set-up is the use of Se(Li) and Si(Li)

detectors.
OK

The three nuclei studied are: Ho, in and '^'Cs* For

each of the f i r s t two, the magnetic momenta of one excited s ta te

is determined and for the las t two i t is possible to assign spins

to some levels and multipol ari t ies to various radiations.

A theoretical analysis for each of thess isotopes is

performed In tersss of nuclear asodels. In the case of Mo a sore

detailed study of a special coupling model is raade.

Ü



IHTRQDUÇftû

A aie'Jida de correlações angulares de cascatas gama-gama

pode dar multas informações a respeito da estrutura nuclear. As-

sim principiamos ncss?. iniciação a» trabalho experimenta? uti l izan-

do esta técnica e vímo-nos primeiramente con un problema, que ea-

bora t r i v i a l , nos pareceu, ã época, extraordinário: red&terainar

a correlação angular da cascata das radiações de 1,17 Mev e 1,33

Mev dg Co „ cuja anisotropía foi observada pela primeira vez em

1947 por Brady e Deutsch K

£m julho de I960, com ura equipamento bastante simples

de coincidências rapidas-lenta*vencendo tôtíãs as dificuldades usu-

ais .ajas novas para BOS» obtiyemos o famoso íè% para Ag* coeficien-

te que caracteriza a correlação angular envolvida. Atingido- então

nosso primeiro objetivo, começamos a nos aprofundar iznio na teo-

r ia como no inelhoramanto de novos equipamentos a fira de coseçarisos

a fazer, efetivamente, pesquisas em Física îiuclaar,

Surgiram então» em nosso Ins t i tu to , os primeiros traba-

lhos originais nesse campo: trabalhos teóricos e experimentais.

Nossos equipamentos cresceram es quantidade e diversi-

dade. Do primeiro sistema de coincidência con Jois axaiIsadoras

de um canal cada um, passamos para analisadores de 1000 canals;

aos detectores de Nal(TÎ) com resoluções de 20 a 30 keV acres can-

taiaos detectores de Ge(Li) e Si(Li) com resoluções de 2 a 3 keV;

das válvulas eletrônicas passamos aos t rans is tores .

E foi durante essa evolução bastante rápida» que se con-

seguiu determinar então não só propriedades da estrutura nuclear

de au1 tos Isõtopos, nas tanbén característ icas da roatiri a que es*
tão aelhor Incluídas na Física de Estado Solido.



Hessa dínãnica desenvolveu-se nosso trabalho que se

constitui do estudo de propriedades nucleares dos isotopos
95Ho e "hn.

131

Nosso objetivo ao darmos início a esta tese foi deter-

ainar spins de níveis excitados, os caracteres rauïtipoîares das

radiações envolvidas e momentos magnéticos de alguns estados ex-

citados j tentando, na medida do possível, discutir os resultados

obtidos era ternos de modelos nucleares.

Assim, no capítulo I descrevemos COBO se pode obter es-

tas informações a partir da técnica de medidas de correlações an-

gulares, restringido-nos 5 utilização de sistemas integrais» isto

êt sistemas cujas resolução temporal é suficientemente grande pa-

ra incluir várias meias vidas.

Ho capítulo Iï descrevamos os equipamentos utilizados

para a finalidade proposta. Três sistemas principais de coincidên-

cia rlpida-lenta são apresentados cora diferença básica situada no

tipo de detector. Um deies constitui-se de dois detecteres de

Na! {Ti), outro substitui vm de Nal(Tl) por usi àe Si (Li); enquanto

o terceiro util iza flaï(Tl) e Ge(Li),

No capítulo II! analisamos separadamente cada um dos nú-

cleos medidos. Cabe salientar que durante a realização diste tra-

balho, que se extendeu ds 1966 até o presente, surgiram alguns re-

sultados sobre os núcleos por nos medidos. Esses resultados foras

naturalmente incluídos nas referências,

Ha seção ÎII.1 apresentamos as medidas realizadas com o

isõtopo Ho. Trata-se da rede terrai nação das correlações anc-ulares

780-204 e 582-204 keV e da medida do fator g do nível de 204 keV.

A seguir, tentanos explicar os fatos conhecidos sobre este núcleo

através da aplicação do «odiIo de acoplasentc dos tris neutrons

fora da camada fechada aos níveis vi&racionais produzidos pelo ca-

- 2 -



roço Mo. Os resultados desta análise são satisfatórios,

Na seção III.2 relatamos o estudo do isõtopo In pro-

veniente da desintegração do Cd (2,3d). Aqui realizados medi-

das das correlações angulares das cascatas 36-492 keV e 23l-261keV,

cascatas estas medidas hâ bastante tempo por outros autores con

os recursos da época e que eram insuficientes para a determinação

correta daquelas correlações. A utili^sção das técnicas atuais cost

detectores de SI(LI) e Se(Li) permitiu realizar essas medidas de-

tectando apenas as radiações de Interesse e eliainando assim os

desagradáveis efeitos das misturas COM radiações de energias pró-

ximas ãs escolhidas. Com nossos resultados foi possível esclare-

cer as ambigüidades existentes para os spins dos níveis de 597 keV

e 864 fceV. Estas ambigüidades tornavam a interpretação diste nú-

cleo nulto difícil. Ale* disto mediaos o fator g do nível de 828

keV. Seguindo una sugestão de BScklin ' procuramos analisar todos

os níveis de paridade positiva abaixo de 2 Kev es termos de uma

banda rotacional COB K - 1/2.

Os níveis de energia considerados* be« como várias pro-

priedades nucleares foram então calculsd.-.s dentro do espírito do

modelo de Niïsson e os resultados foras bastante consistentes coa

os valores experimentais.

A seguir, na seção III.3, dedicaao-nos is investigações

realizadas cosi isótopo de Cs. Devido i complexidade de seu es-

quesa de desintegração, não existia, atl então, uma detersinaçio

compléta de suas características principais, ou seja, spins dos

níveis excitados e caráter multipolar das radiações. Isto nos le-

vou a realizar medidas de espectros de coincidência a vários ân-

gulos o que dá como Informação correlações angulares de várias

cascatas simultaneamente. Fixamos diferentes intervalos de energia

e, para cada um deles, medimos um espectro de coincidência por ãn-

- 3 -



guio. COB iste procedi«ento obtiveaos correlações angulares para

nuits» cascatas. COM esta grande quanti'-lade de dados procuramos

esclarecer as anb1g51dades existentes nos valores de spin. Kosso

objetivo» entretanto, não pode ser alcançado plenamente aas cc-n-

seguinos fixar o spin do nível 124 keV ao valor 3/2.

Desta forma o caráter aultipoiar da naior parte das ra-

diações envolvidas ficou determinado.

Ka parte final coaantaaos os sjodelos propostes par* iss»

núcleo» «ostrando que as análises teóricas existentes não são sa-

tisfatórias.

No capítulo IV apresentamos de «odo suscinto as conclu-

sões amplamente exploradas nos capítulos anteriores. Aproveitamos

aí para sugerir alguns trabalhos experimentais que novas técnicas

possibilitarão realizar con estes núcleos e taabêia algumas ques-

tões teóricas que poderiam ser esclarecidas quanto I estrutura dos

núcleos estudados.

No apêndice I a présentées alguns problemas analíticos

de tratamento de dados, que embora siaples e talvez sen originali-

dade, poderão servir aqueles que trabalha» neste aessso casapo*

No apêndice II apresentaaos usa Usta dos programas de

computação que compilamos para o processamento dos dados obtidos

e para a determinação teórica das propriedades nucleares.

No apêndice III apresentamos o calculo do numero de con-

tagens de coincidências necessário para aedir o fator g de us ní-

vel excitado coa ua certo erro prê-deterainado.

Ko apêndice IV apresentaaos alguns cálculos teóricos re-

ferentes a aodcios aplicados no Ho.

No apêndice V relataaos una medida diferencial que fi-

zeaos d« cascata 240-(55)-79 keV no 1 3 1Cs.

- 4 -



CAPITULO I - POTENCIALIDADE DO ESTUDO DE COINCIDÊNCIAS DE CONTA-

GENS DE RADIAÇXO 6AHA PELO METODO INTEGRAL

1.1 generalidades

A «missão de radiação gana por ua núcleo peraite a Inves-

tigação de uma série de propriedades do atesso*

Com un sistema eletrônico simplificado constituído de un

detector e ura analisador podemos observar o espectro do elemento

que nos fornece coao Informação as energias das transições exis-

tentes e uma idéia das intensidades relativas destas transições

(Fig. 1.1.1).

Passando diste sistema a um nais cc-mplexo, constituído

de dois détecteras (F1g. 1.1,2) que forneces para cada raio gama

incidente um lapulso elétrico que entra en un chamado circuito de

coincidência, pode-se estabelecer un relacionamento entre as re-

di ações gana provenientes de um «esmo núcleo. Assim, pode-se de-

terminar se duas radiações estão ou não ea cascata. Isto peraite

estabelecer cs níveis de energia de ua núcleo radioativo. Álea

disto, radiações de intensidade fraca, que não aparecem na medida

de espectro simples, quando analisadas em coincidência coa outra,

sobressaem-se e poder então ser Identificadas.

Aqui pode-se variar diversos parâmetros, ÜB é o tampo

de resolução do circuito de coincidência 2x , isto é, o maior in-

tervalo de tempo que pode separar a chegada de dois impulsos elé-

tricos a esse circuito e que resulta ainda ea uaa contagem de

coincidência. Quando 2 T i bem menor do que tj, 2 pode-se Investi-

gar o comportamento de propriedades nucleares em função do tempo.

E o chamado método diferencial e que possibilita a medida de mela

vida • o estudo de perturbações de níveis excitados do súcleo.

- 5 -



Fig. I.I.I - Espectro simples de uma fonte monoenergética

r Detector

Analisador

Contador

a. Equipamento

N

661 keV

V
E

bo Espectro do Ba

-661
keV

c. Esquema do
137.Ba,

Fig. 1.1.2 - Espectro de coincidência de uma cascata gama-gama i

Edetector Detector

Analisadoi jAnalisador

Coinci-
dência

Contador

a. Equip amento

lr17 Mev

b. Esjjectro de coin-
cidência Com 3 TB-
diação de lf33ítev
no Ni.

1,1-'

1,33

í.lev

Co Esquema de
desintegração
do &ONi

Fig. ÏO2»1 - Espectro sinples do
com Ge(Li)

Ni obtido com Nal(Tl) e

1,17

1,33

a« Péssima resolução (Nal(Tl))

1,17
1*33

b. Ótima resolução (Ge(Li))
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Quando 2 T ê bem sai or que a mela vida t, .g estamos u-

sando o chamado método Integral, pois não observamos efeitos di-

ferenciais no tempo.

Quando Zx é da ordem de mela vida, não podemos usar as

aproximações feitas nos casos limites e nio utilizaremos esse ti-

po de resolução.

Em nosso trabalho vamos nos restringir a medidas pelo

método integrali exceto para redeterminações de meias vidas* para

as quais empregamos naturalmente o método diferencial.

Dentro então do sistema de dois detectores e ÜB circui-

te de coincidência com 2T » t,,, procuraremos tirar todas as In-

formações que permitas esclarecer a estrutura nuclear, através do

estudo de esquemas de desintegração.

COBO o sistema eletrônico proposto constitui-se de dois

detectores, um parâmetro que pode ser variado i o ângulo entre ê-

les.

Pode-se medir o número de coincidência de duas radiações

es cascata em função do ângulo e da análise dessa correlação angu-

lar obtém-se Informações nui to importantes sobre o núcleo quais

sejam momentos angulares de níveis energéticos e caráter muÎti po-

lar das radiações. Esta análise será feita na seção 1.3, que tra-

ta da correlação angular diracional.

A fim de determinar-se o momer.to magnético de um nível

é necessário produzir uma interação através da aplicação de um

campo magnético externo. Na seção 1.4 trataremos da correlação an-

gular perturbada por um campo magnétiec.

Quanto ao momento do quadripolo elétrico, sua determi-

nação depende da interação com gradiente de campo elétrico. Para

obter Interações apreciáveis é necessário utilizar os próprios

campos internos e não analisaremos aqui este aspecto que não foi

objetivo de nosso trabalho.

- 7 -



1.2 Determinação de Intensidades de radiações

J> deterafnação das Intensidades das radiações eaitidas

por un núciso pode ser feita, ea princípio* soa equipamento bas-

tante simples: ua detector de boa resolução de energia e un ana-

ïiïsdor nulti canal.

Coa un arranjo experimental diste tipo pode-se aedir o

espectro simples de un núcleo o qual «ostrará, en geral, diversos

picos Indicando a presença de várias radiações.

Cabe frisar aqui que as características deste arranjo

podem variar multo de acordo cca as qualidades do detector empre-

gado, Quanto melhor- a resolução ea energia do detector mais linhas

podea ser Identificadas no espectro (Flg. i„2.1)«

Pars calcular a Intensidade de cada radiação ê* necessá-

rio conhecer exataeente toda a distribuição de energia que resul-

ta da Interação de cada ralo gana com o detector« Para cada raio

gana surge uraa distribuição contínua de energia e um pico corres-

pondentes respectivamente ao espalhamento £oapton e ao efeito fo-

toeleirico produzido pela radiação.

Para o conhecimento da forma desta distribuição i neces-

sário medir»no »esao equipamento, espectros de varias radiações

monoenergêticas. A análise dos vários espectros permitirá, <rntãc,

estabelecer a função da distribuição energética de contagens cor-

respondentes a radiações de diferentes energias. Por melo desta

função será possível analisar o espectro complexo nos vários es-

pectros monoenergeticos.

A Integração das áreas de cada espectro.com a devida

correção para a eficiência do detector usado, leva ï determinação

da Intensidade de cada radiação, Para Sste fie, vários métodos ma-

temáticos já foram elaborados, tais como o de Philips ' et ai.

Este processo* numericamente bastante complexo, só pode
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ser feito COEI precisão através do uso de coaputadores. Não apli-

caaos ca nosso trabalho neishua processo assia preciso, por não

ternos tido na ocasião ua prograaa adequado is 11aitações de ae-

aõria d« nosso coaputador.

Existe ua aêtodo nulto subjetivo de análise de ua espec-

tro coaplexo: o aítodo gráfico s que consiste na subtração suces-

siva do espectro da radiação de aais alta energia, descascando,

assim, o espectro coaplexo, pouco a pouco, nas varias Tinftas con-

potentes« As áreas resultantes corrigidas pela curva de eficiên-

cia do detector usado, peraiten deteral nar a orden de grandeza das

intensIdades.

1.3 Aplicação de medidas de correlação angular direcional: deter-

minação de spins a de características eletromagnéticas das ra-

diações

A correlação angular existente entre as direções de e-

nrissão de radiações nucleares sucessivas tem sido bastante estu-

dadas teoricamente por diversos autores ' e inúmeras são as nedi-

das realizadas. Por Isto deixamos de fazer aqui uma revisão diste

assunto recomendando aos interessados o trabalho de tese de dou-

toramento de F.Zawislak ' onde está apresentada, álea de arca ana-

lise da construção de função correlação angular, uaa lista das re-

ferências bibliográficas nais Importantes e coupletas, Entretan-

to 5 como nossas medidas são de correlações angulares, não podemos

deixar de escrever as expressões nais girais utilizadas.

A eaissão de uma radiação gaaa se processa coa uaa pro-

babilidade naior em uma certa direção particular ea relação ao ei-

xo do spin nuclear. Selecionar então todos os núcleos que emitira«

a primeira radiação ea certa direção, eqüivale a selecionar todos

os núcleos que têm seu eixo do spin «a certa direção. A detecção

- 9 -
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r da segunda radiação es coincidência cuia a priaeira radiação e»i-

t1da «ostrará então usa correlação angular ben definida.

Para cada núcleo a situação pode ser representada como

na flg. 1.3.1, onde Ia» I e Ib correspondeu aos noaentos angulares

dos nTveis nucleares. As radiações yi e TI são caracterizadas por

suas nult1 polaridades. Para a aultipolaHdade L de cada radiação

teacs a relação vetoriai:

onde

nal .

são os aumenta angulares dos estados inicial e fi

Em gsral, experimentalmente se observa« apenas as »uî-

t1polar1dades Lr e Lp + 1 com Lp S | I j - I f | . Neste caso se defi-

ne como S a razão entre a Intensidade da radiação cosi caráter

multipolar L + 1 e a Intensidade da radiação com caráter mu1 tf po-

lar L. Se n̂  e Jlf são as parfdades dos estados 1 e f envolvidos e

a radiação carrega paridade n , no caso da radiação tsultipol^r e-

létrica tem-se que ür » (-1) r e, para a raaiaçáo auitipo^ar taay-

nética, n • - ( - t i L r .

A função correlação angular depende dos spins I_, I e

Ife e dos coeficientes de mistura 6J e ô2 correspondentes i s radia-

ções YJ e a.

A expressão geral da correlação angular directorial e:

(9) • z Ak Pk (cos e) (1.3.2)

cota k - C, 2 , 4 e « Min (21, 2L r 2L2)

onde e l o ângulo formado pelas direções de emissão das radiações

Y» e Y2 e os coeficientes Ak pode» ser fatorados en:

Ak - Ak(l) Ak(2) (1.3.3)

onde Ajfi} depende apenas das características da transição í ,

- 11 -



quais sejam os nomentos angulares dos níveis envolvidos I e I* e

as aultipolaridades L e L' da radiação i. Esta dependência pode

ser expressa pela relação:

Fk(LL,ri) + 26 iFk(LL',!'I) + «|Ffc (L'L «, I • I}

1 •
(1.3.4)

onde os coeficientes Fk(LL',I'I) estão tabelado» na ref« 7.

Como e» geral a determinação da correlação angular de

uma cascata leva ao conhecimento de apenas dois coeficientes A2 e

A. e os parâmetros envolvidos são 5 a saber: I , ï, 1^, ô- e 63 o

problema não pode ser resolvido totalmente COB apenas uma medida.

Entretanto, se se conhecer dois disses tris spinsE o

problema fica mais fácil de se resolver mas nem sampre se obtea

ainda uma solução unívoca» Sabendo-se o caráter soultipoiar das ra-

diações e dois dos spins pode-se na maioria dos casos determinar

unîvocaœente UBI spin desconhecido. Assim, cada caso particular de-

va ser estudado separadamente e informações provenientes de medi-

das de outras naturezas são sempre úteis.

Quando se tem mais de uma radiação coincidente com o

mes»o gama, adicionaremos ao sistema mais equações mas também mais

parâmetros a seren calculados. Ho apêndice I relatamos uma forma

de poder resolver este tipo de problema, isto ê, quando há muitas

cascatas envolvidas.

fia correlação angular de duas radiações gama não suces-

sivas, Isto e, quando uma radiação intermediária não ê observada,

o coeficiente Ak ê dado por:

Ak(l) Uk{2) Ak{3) (1,3.5)

IU2) |I' I« lij
x f

(1.3.6)
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sendo: f » {-Î)I+Ï î/2 (1.3.6)

com: lío(2) - î

1.4 Aplicação da medida de Correlações Angulares Perturbadas: de-

terminação de momentos nagnéticos

A expressão 1.3.2 da função correlação angular supõe que

o alinhamento nuclear do estado intermediário permaneça invariável

ate a emissão da segunda radiação.

Isto corresponde a dizer que a vida média do estado in-

termediário ê suficientemente curta para não haver perturbações.

Esta perturbação pode ser originada pela interação do momento do

quadripolo elétrico con gradientes do čarapo elétrico„ ou ća momen-

to magnético com campos magnéticos. Frauenfelder e Steffen ' r<s-

visaRi este tipo de problema.

No caso de us armes o método integral a presença de uma

perturbação pode ser introduzida na função correlação angular da

seguinte forma:

K(8) - £ Ak (cos 8)

onde
1 (1.4.2)

x é a vida média do estsdo intermediário da cascata considerada,

Sj, ê o fator de atenuação e Afe é a constante de relaxação.

Em geral » tem-se que em fontes líquidas a atenuação da

correlação angular ë pequena, ou seja* â.=l. Corao usamos fontes

líquidas na maioria dos casos» não vamos considerar aqy? *ste tipo

da perturbação.

Voltando então i correlação angular não perturbada, va-
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nos Introduzir us campo magnético externo para medir o momento

magnético de um nível excitado.

Assim vamos considerar a correlação angular não pertur-

bada por gradientes de campo elétrico e Introduzir uma perturba-

ção externa, aplicando um campo magnético. A Interação resultante

dá origea a uma precessão do núcleo, chamada precessão de Larsor.

Sendo H o campo magnético aplicado, a freqSínda de pre-

cessão é dada por;

aí " 9 — H (ï.4.3)

onde g é o fator giromagnético nuclear

u, i o magneton nuclear

ir 5 a constante de Planck

Durante o intervalo de tempo t que decorre entre a »ses-

são do primeiro e o segundo gama o spin nuclear precessions de um

angulo sŝ t. Em medida pelo integral, isto é- con 2 T » t| ,2»
 es*a

precessão resulta em deslocamento da função correlação angular.

Se escrevermos a-função W(e) dada na rei. (1.3.2) expan-

dindo os poHnômios de Legendre em cos kd, obtemos:

W{8) « 2 b. cos k 8
k

{1.4.4}

cora b » 1.

Esta função correlação angular pode ser escrita para o

caso de um campo magnético externo aplicado coso:

b,.
s e n (1.4.5)

para

Este resultado mostra que a medida do deslocamento da

correlação angular permite determinar u^t. Conbecendo-se H e T, g

fica determinado,
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Há vários cétodos, geralmente utilizados, para sedir g

através da aedida do deslocaaentc UB aétodo consiste ea »edir a

correlação angular priaeiro sen caapo externo e depois repetir a

medida aplicando un caapo externo. Outro «todo consiste em aedir

a chamada vazão Integral R. Neste caso fixa-se a posição dos de-

tectores a 135° e aede-se o número de contagens de coincidência

para campo aplicado perpendicularmente ao plano foraado pelos dois

detectores, priaeiro nun sentido e depois no sentido oposto. Cal-

cula-se a razão R pela expressão:

R » 2

Isto corresponde a

°,+H) + W(13S°,-H)
{1.4.6)

H

que, Quando b« ê zero, da:

No grafico da f ig- ( Í » 4 . ' Í ) mostrados a dependência de

com Z-ax. DaT poda-se ver lue R S no «áxiao igual a b„ e i s t e

fato i muivo útil para a programação de una experlincia para nedir

g por este metodo. Assim, se b- ê nulto pequeno* espera-se para R

um valor também multo pequeno. 0 mixiao de R corresponde já a una

rotação nulto grande ou seja, de 30°.

Ha outras formas de se nedir fatores g pelo método In-

tegral, além dos descritos adaa. Pode-se, por exeaplo» utilizar

o aêtodo da atenuação da correlação angular con aplicação de caa-

pos magnéticos cada vez maiores. Pode-se taabêa eupregar aals de

dois detectores siaultineaaente.
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Figolof .1 - Variação de r— com 2
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£• nosso trabalho utilizados apenas o método da medida

da razão integral R com reversão de campo, porque R/2t>2 apresen-

ta uma propriedade muito útil que S de independer de correções pa-

ra angulo sólido e coincidências acidentais se a correlação angular

não perturbada for medida nas mesmas condições que a perturbada

pelo campo magnético externo.



CAPITULO II - TíCNICAS EXPERIMENTAIS

1. Generalidades

Na maior parte das medidas apresentadas nesta tese fo-

ra« utilizados sistemas convencionais de coincidência ripida-lea-

ta Integral (ou seja, onde o tempo de resolução do equipamento é

bastante grande en comparação cou a vida media do* estados exci-

tados em estudo). Apenas para as medidas de mela vida utilizamos

equipamento do tipo diferencial (ou seja, com tempo de resolução

menor que a vida media dos estados nucleares Investigados), Neste

caso» não descrevemos os equipamentos usados, uma vez que nossas

medidas foram apenas confirmações de resultados anteriormente pu-

blicados.

Assim vamos nos dedicar neste capítulo ã descrição das

características principais dos sistemas de coincidência integrais,

com os quais foram realizadas as medidas que trouxeram contribui-

ç5es novas nos estudos dos núcleos Ho, In e Cs,

Para maiores detalhes sobre funcionamento destes tipos

de equipamento referimo-nos i tese de mestrado de F„P=Livi °K

Utilizamos nessas experiências três sistemas semelhan-

tes* as diferenças residindo principalmente nas características

cios detectores empregados. Assi», usamos um sistema envolvendo

dois detectores de Nal(Tl) o que descrevemos no item 2.1. No item

2.2 apresentamos o sistema que emprega um detector de SI(Li) e ou-

tro de Nal(Tl). No Item 2.3 apresentamos o sistema que tem um de-

tector de Ge(LI) e o outro de Nal(Tl).

Para as medidas com campos «agnéticos, utilizamos os

sistemas mencionados acima e algum das eletroimãs disponíveis no

laboratório. As características das medidas desse tipo são apre-

. qj



f sentadas na s«çio II.2.4.

Antes d» entramos na dtscriçïo de cada arranjo expert -

•entai querem» frisar os pontos mais positivos e negativos de

nossos si s tens.

A «aior falha de nossos arranjos foi a falta de autona-

tizaçio, o que ocasionou problemas bastante sérios de processamen-

to de dados. Isto acarretou grande demora ate obter-se dos dados

primários os resultados finais procurados. Esbora a utilização do

coaputador viesse beneficiar bastante o processamento de dados, a

conversão dos dados de saTda do equipamento em cartões perfurados

para entrada no computador foi seapre feita neste caso pela inter-

venção humana* o que origina um trabalho vultoso e sujeito a er-

ros acidentais. Felizmente esta grande falha de nossas medidas es-

tá sendo, no presente, corrigida rapidamente coa a automatização

dos d'versos cquipanentos.

Por outro lado. a característica positiva mais i»portan-

te de nossas medidas foi o emprego de detectores de alta resolu-

ção ea energia. No caso da utilização do detector de Si(Li) con-

seguimos separar picos de baixa energia: o de 25 keV do de â6 keV

que ocorrem no In. Con a utilização de detector de âe(li) pu-

deaos analisar o complexo espectro do Cs, separando as linhas

mais significativas e podendo assia solucionar prob leoas interes-

santes da estrutura daquele núcleo. Quanto às características fun-

cionais de detectores de estado sólido veja-se o trabalho de E.

Meneses

II.2 Arranjos experimentais

II.2.1 Sistema do tipo Nal(Tl) x Nal(Tl)

Est« sistema foi empregado nas medidas de correlação
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angular do No descritas no capítulo III.To

0 diagrama ca bloco do arranjo experimental esta apre-

sentado na Fig. II.2.1.

A geometria do sistema í tal que um dos detectores i

fixo e o outro gira em torno da fonte no plano formado pelos dois

detectores. Estes tio constituídos de cintiladores de Nal(Tl) de

2;5 ca e 5,1 cm de altura por 4,4 cm de diâmetro montados em fo-

tomultiplicadoras 6655-Â. A resolução da coincidência rápida foi

ajustada em 40 ns. Os pontos correspondentes is energias das ra-

diações de Interesse são selecionados nos anaîisadores laterais e

contados nos contadores respectivos. 0 contador da coincidência

registra o numero dos eventos precisamente selecionados que são

coincidentes.

II.2.2 Sistema do tipo Nal(Tl) x SI(11)

115
Este sistema foi utilizado em medidas realizadas com

Ine Cs.

0 diagrama em bloco do sistema envolvendo um detector

de Mal(TI) e outro de S1(L1) esta apresentado na Flg. II.2.2 e I

es princípio muito semelhante ao sistema descrito na seçlo II.2.1,

Neste caso os pulsos produzidos a partir das radiações

detectadas no Nal(TI) passam por um analisador que seleciona to-

dos aqueles que correspond«« a raios gama de energia entre E e

E -i- AE. A coincidência entre a chegada desses pulsos previamente

selecionados e os resultantes da detecção no SI(LI) fornece um ou-

tro pulso que abre a porta de um analisador nulti canal permitindo

a passagem dos pulsos provenientes do Si(LI) e contando cada un

desses NO canal correspondente i energia da radiação Incidente no

detector de estado solido. Isto fornece un espectro de coincidên-

cia com as radiações de energia entre E e E + AE. lies te caso usa-

- 21 -
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»os o anaiisador de 400 canais da Packard. Cabe aqui salientar que

ebti vemos certas facilidades de processamento de dados pelo uso do

registrador em fita magnética, que penai te registrar cada medida

e fazer as adições e normalizações necessárias usando o próprio

muiti canal. Nas nossas medidas ajustamos a resolução da coincidên-

cia em 45 ns.

0 detector de SI(Li) foi construído pelo Technical Mea-

surement Corporation e tem 80 mm de area e 2 sin de profundidade.

Cie ë refrigerado com N2 líquido. 0 detector de Nal(Tí) empregado

foi de 5.1 cm de altura e 4 cm de diâmetro.

II.2.3 Sistema tipo Ge(Lí) x NaI{T1)

Este sistema foi usado para a medida de correlações an-

gulares da cascata 231-261 keV no
í31

115 In e diversas cascatas no

Cs,

0 diagrama ea bloco do sistema está apresent&do na Fig.

Primeiramente foi usado um detector de Ge{L!} construí-

do no Laboratório do Acelerador Van de ßraaff de Sâo Paulo, de

450 mnr de área e 5 mm de profundidade, apresentando a 500 keV uma

resolução de 7 keV.

A seguir usamos detector de 6e(L1), de 9 cm de voluae,

construído pela Princeton Sanaa-Tech Ine com resolução de 3 keV à

energia de 500 keV.

0 cintilador de Nal(Tl) usado foi de 4,4 cm de diâmetro

e 5 cm de altura com fotonu1tiplicadora 53 AVP.

A resolução de coincidência fol ajustada em 130 ns.

0s espectros de coincidência foram obtidos no analisa-

do r de 1024 canais da Nuclear Data.

A distância usada foi dt 5 cm e 7 cm no Nal(TI) e Ge(Li)
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respectivamente,

II.2.4 Campos magnéticos

Para as medidas de fatores g fort« eapregados os siste-

aas acima cou campo magnético externo»

En cada caso particular usou-se algu» dos eletrolaís

disponíveis no laboratório.

A característica principal desses eletroiaãs é a regu-

lação da corrente melhor que 1 %.

Para evitar Influência de campo Magnético sobre as fo-

tonultiplicadoras elas foram convenientemente blindadas e os cin-

t1ladores de Nal(Tl) foram montados sobre guias de luz cilíndri-

cos, de lučite, de 16 cn de comprimento e 4 cm de diiaetro.

- 25 -



CAPÍTULO III - ESTUDOS DOS NOCLEOS 95Mo, 115In e 131Cs

III.I Estudo do núcleo 95No

III.1.1 Introdução

95,

95,
0 isotopo 9Ho proveniente da desintegração do

'Tc é um núcleo multo Interessante para estudos teóricos» pois

possui 42 protons e 53 neutrons, ou seja, apenas dois protons e

três neutrons mais do que o núcleo 2r que è* duplamente fechado.

Por esta razão verlos trabalhos experimentais ' '

foram realizados com iste núcleo; entre os mais recentes esta o de

Ch11os1 1 3) que utiliza detectores de Ge(L1) e Nal(Tl) A fig,

(IIK.I.I) mostra o esquema da desintegração apresentado por aqui-

les autores e que resume os dados experimentais conhecidos ate

então.

A observação dos dados conhecidos mostra que so-

mente o estado fundamental e o primeiro estado excitado possuem

spins bem definidos havendo para os outros níveis vários valores

possíveis.

Devido ao Interesse de se conhecer mais dados so-

bre este núcleo, determinamos experimentalmente o momento magnéti-

co do nível de 204 keV, o que descreveremos no item 1,2.4*

Na seção 1.3 apresentamos os resultados, resumin-

do no Item 1.3.2 as características experimentais conhecidas ate

então a respeito do Ho. «o iten 1.4 realizamos um estudo teóri-

co a respeito diste núcleo, o que fazenos eat três etapas distin-

tas: primiro utilizando o »odeio de K1sslinger e Sorensen 28)

depois levando em conta apenas as Interações entre os três neu-

trons dg,£ fora da canada fechada; e finalmente utilizando o mo-
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dêlo de acoplaraento dos neutrons citados aos níveis vibrarfonafs

produzidos pelo caroço. Finalizando esta seção, costparanos os di-

versos valores teóricos obtidos para várias propriedades conheci-

das.

Na seção 1.4 apresentaflos as conclusões a que chegamos

quanto ã estrutura deste núcleo.

III.1.2 Medidas experimentais e resultados

1,2.1 Fonte

A fonte radioativa foi obtida através da Irradiação de

molibdênfo metálico con deuterons de 24 Hev, no Sincroclclotron

da Comissão Nacional de Energia Atômica de Buenos Aires, Argenti-

na.

Apôs seis senanas a fonte líquida foi preparada dissol-

vendo o material alvo en "água-régi a", concentrando a solução e

depois dissolvendo o meteria! solido em ácido nítrico concentrado.

Separendc o líquido obteve-se uma fonte consistindo de provavel-

mente HTcO« e H»HoOA dissolvido ero HNO3 concentrado.

A fig. ( I l l . 1 .2 ) mostra um espectro obtido com essa fon-

te , sendo que na tabela (III . 1.1) reproduzimos os resultados co-

nhecidos 3 ' a respeito das intensidades das diversas radiações.

Tabela III.1.1

a) Intensidade das radiações provenientes do 95Tc (2ôh)

E(keV)

60S ± 1

765,32 l 0,10

947j8 * 0,2

1074,1 ± 0,2

Intensidades

0.1 ± 0.05

100

2.0 ± 0,2

4.0 i 0,4
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Fig„ III»1O2 - Espectro simples do
 9 5Mo
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b) Inteasidades das radiações provenientes do 95Tc (61d)

E(keV)

203,94 t 0.08

219,4 ± 0,3

252,89 ± 0,15

582,15 1 0,10

616,5 * 0,2

765.82 ± 0.10

766,21 * 0,10

820.65 ± 0.10

835.14 ± 0,10

1039,3 ± 0.2

1057,0 ±0,5

1222,5 i 0.5

1520,2 ± 0,5

Intensidades

100

0.12 ± 0.04

1.1 * 0.1

55 * 5

2.4 ± 0.3

6,0 * 0.6

15.0 ± 1,1

8.0 * 0.8

45.0 ± 4.5

5,0 * 0.5

0,22 ± 0.007

0.013± 0.004

0.065* 0.02

1.2.2 Medida da correlação angular c\% «as«.**a

A correlação angular da cascata 582-204 key foi «edida

utilizando-se & fonte líquida e o si stena de coincidência lenta-

-rápida descrito «a (II.2.1). Fora» escolhidos os ângulos 90°,120°

e 150°, para esta aedida, excluindo-se o 180° para evitar a con-

tribuição do pico de aniquilaçio do positron.

Nas nessas condições anteriores, nediaos a correlação

angular COR um pedaço do Material irradiado, isto é, COM «»a fon-

te sólida. 0 resultado foi Idêntico ao da Medida COM fonte líqui-

da, fato este que nos sugere não haver nessas fontes perturbações

provenientes de Interações COM gradientes de caapo elétrico.

Na tabela (IIX.1.2) coaparanos os resultados para esta

correlação angular obtidos por outros autores e por nos.

lí
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Tab»la III.1.2
95.Coeffcfentas da Correlação Angular da cascata 582-204 keV no Mo

A2 * A A2

-0,223 ±0,06

•0,216 i 0,010

-0,250 * 0,010

A4 ± AA4

0

G

0,007 ± 0,015

Ref.

Aok1 « >

Van «oo1jen 16Î

Presente trabalho

1.2.3 Medida ds aeia vida do nível de 204 keV

Coa o equipamento diferencial descrito na ref. 1 4« u-

tUfzandúMietectores plásticos de NE 102 obtiveaos una résolu?ïo

de 2 T • 1,4 nseg para as energia de 582 ke¥ com 204 fce¥, o qua

nos trams na F1g. (II 1.1.3}. A seguir aediaos a vida aâdia do nî-

vei de 204 keV no Mo coa o sfsteaa adas referido, analisando a

diferença entre os centroi des da curva "proapt" e da curva corres-

pondente ao núcleo Investigado. Apresentados nosso resultado na

tabela III.1.3.

Tabela III.1.3

Oeterainação da vida aêdia do nível de 204 keV no 9 5Ho

T

1,12

1,10
1,03

1.17

± 0,04

i 0,09

± 0,1

± 0.06

Ref.

Quidort

Mc fiowan
Hoiland

Presente

17)

18)
19)

trabalho

i.ü.t Medida do fator g do nfvel de 204 keV

A aedida 4o fator g do nfvel de 204 keV fol realizada

utilizando-se o aitodo Integral coa reversão de caapo coao esta
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Fig. lïl.1.3 - Curva de resolução obtida com fonte de
22Na para as energias de 582 e 204 keV
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dtscrito no ^ap. I.

Assi» torna-se necessíria a medida de correlaçîo angu-

lar efetiva. Nesse caso os resultados foras:

b 2 - -0,155 t 0,005 b 4 - +0,005 ± 0,008

Aplicando-se o campo magnético com intensidade:

H • (22500 t 300} gauss

obteve-se

R(135°) « (2,80 i 0,25)*

COMO b^ S praticamente zero dentro do erro da medida e

utilizando-se para a vida média do estado de 204 fceV a média dos

resultados dos diversos autores. Isto i:

Ï » (1,11 ± 0,09) ns

obteve-se:

g • -0,36 * 0,04

onde o sinal foi calculado a partir de nedida de mesma natureza

feita com Hf181

III.1.3 Resultados

1.3«1 Determinação de nultipolaridades

Mîtes de analisamos o carSter multipolar das radiações

do 95Ho e os spins atribuídos aos diferentes níveis, convém res ti-

nir os dados experimentais conhecidos a respeito.

Para o nível de 204 keV, Stel son î8', através da nedida

de correlação polarizada detemina spin 3/2 e linita o caráter

aulti polar da radiação de 204 keV coao Ml e E2 com coeficiente de

•Isture 6 entre -0,5 e -1.3. A partir do valor que esse autor

encontra para B(E2) da exdtaçío couloabiana, da aedida de meia

vida daquele nîvel e usando o sinal encontrado na correlação, ob-

tém-se:
6 - '0,58 ± 0,05
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Unik e Rasmussen ' analisaram o caríter multipolar da radiaçïo

do 582 keV utilizando a deterainação feita por Medieus z2^ do co-

eficiente de conversão daquela radiação e a razão entre os coefi-

cientes de conversão K do 582 keV para 835 keV. Desta analise ê-

les concluíram que o gama de 582 keV deveria s*r NI e que o spin

do nível de 786 keV seria provavelmente 1/2.

Dentro desta hipótese de spin 1/2 para o nível de 786

keV analisamos a correlação angular da cascata 582-204 keV, cal-

culando conforme o apêndicâ I, as soluções 6g82
 e $204 P p o v* v e í s

para as radiações envolvidas.

Levando en conta o valor determinado para 62Q4
 da radia-

ção de 204 keV, que analisamos anteriormente, aparecem CORO solu-

ções possíveis para L . , os valores:

6582 * "l

'582

G,12

- -0,14 í 0,09
0,04

onde podemos excluir os primeiros baseados nos argumentos acima

quanto ao caráter multipolar da radiação de 582 keV»

Passando agora ã cascata gama-gama 835 keV - 204 keV,

uma análise semelhante ã anterior levou ãs seguintes soluções:

Para o nível de 1039 keV com spin 1/2

« +0.0U + ß ' 0 3 6

-0,016

»835 -0,12

e para spin 3/2
A m 0 7 + 0 í 0 3

oor

«35

-0,12

+0,25
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Tanto os resultados encontrados para ô 5 8 2 COMO para 6 g 3 5

estio dentro dos valores achados por Van Kooljen com análise tam-

bém de correlações angulares.

ZnfelizMente não podemos levantar a ambiy&idade de so-

luções ainda existentes U M vez que os dados de coeficientes de

conversão interna são pouco sensíveis, a esta energia, ao caráter

•unipolar E2 e MÎ.

1.3.2 Características dos níveis e das radiações do Mo

Estado fundamental

0 estado fundamental apresenta spin 5/2 segundo a deter-

minação de estrutura hiperfina de espectro atoaicc de Owen e

Ward 23>.

0 momento magnético diste nível S M • -0,913 un

•If

Nível de 203.94 keV

KcGowan e Stelson ', através da medida de distribui-

ção angular em excitação coulombiana excluem para o estado de 204

ktV os spins 1/2, 7/2 e 9/2.

Mcfiowan, com medidas de polarização, exclue spin S/2 fi-

cando então 3/2 como o momento angular deste nível, como única

possibilidade.

Diversos autores mediram a mela vida diste nível, o que

esta resumido na tabela (III.1.3).

Determinamos o fator g deste estado como sendo

g * -0,36 * 0,04.

Quanto Ï transição diste nível ao estado fundamental,

ela se caracteriza por ser E2 + NI com 6 • -0,58 ± 0,05, confor-

me vimos na parte 1.3.!.
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HTvel de 786,15 keV

0 nîvel dt 786 fceV provéa ca grande parte da eaissio do
95

positron do estado 1/2- do Tc. 0 valor de log ft 5 7,2 o que re-

sulta C M spin 1/2 ou 3/2 co« paridade positiva para iste nível.

As aedidas de correiaçio angular da cascata do 582-204

keV jcmtaaentt coa cedidas de polarização levaa a concluir que o

spin 1/2+ i o aals provável o que apresentaaos taabia na seçio

1.3.1.

0 valor 1/2+ é confiraado nas reações

M MC

No (d* p) fio

feitas por Hjorth e Cohen 25)

0 nível de 786 keV se desexcita pela emissão de radia-

ções de 582,21 keV e 786.15 keV.

A razão de Intensidades dessas radiações e aproxinada-

aente 50 para 15 o que esta registrado na tabela (111,1.1).

Quanto 5 radiação de 582 keV, apresentaaos na seção

1.3.1 os arguaentos que permite» concluir que essa radiação deve

ser quase pura NI.

Hívei de 820.15 fceV

Para iste nível Chiíosi 13> apresenta 1/2, 3/2 e 5/2 coa

paridade positiva como possíveis spins. Cretzu 26' limita esta pos_

sibHidade para 3/2+ utilizando o valor de 7,6 para log ft da de-

sintegração por positron do 9STc que popuia este nível.

0 trabalho de Hjorth e Cohen 2 * taabêa favorece 3/2 co-

ao spin daquele nível. Cie se desexcita através da eaissão de ra-

diações gaaa de 616,91 keV e 820,65 keV, aabas pouco Intensas.

HTvai de 1039,08 keV

95,0 valor de log ft da taissio do positron do Tc que
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popula o nível de 1039,08 S 7,6 o que limita o spin diste nível

as possibilidades 1/2+ e 3/2+, resultados estes confiraados por

•edidas da correlação angular da cascata 835 keV - 204 keV.

0 nível considerado se desintegra «diante a enissïo

das radiações de 1039, 835, 253 e 219 keV, cujas intensidades es-

tão relatadas na Tabela (£11.1.1).

Outros níveis excitados do 9 Ho

Aparece* ainda outros níveis a 1057, 1222 e 126C keV no

Ho '• Provenientes da desintegração do Tc de 20 horas sur-

gem os níveis a 766* 947, 1074 e 1553 keV cujas propriedades co-

nhecidas estão mostradas no esquema de desintegração. Destes ní-

veis se conhece u« pouco nais sobre o de 756 keV* A vida média
27) como sendodeste estado foi determinada por Langhoff

t - (2,S ± 1 t 6) ns-
1,0

A distribuição angular do raie gasa de 765 ke¥ espalha-

da ressonanteraente e somente compatível cota spin 7/2, correspon-

dendo a uma radiação de tipo Ml + £2 coin 0.35 < â ? e g * CIO.

95Análise teórica do núcleo Ho

1.4.1 Introdução

Uma primeira analise das características disse núcleo

pode ser feita através das previsões de K1sslinger e Sorensen 28',

que se caracteriza« pela interação de um neutron, no caso ocupan-

do um nível d5/2,con o caroço que seria o Mo. Apresentados es-

ta análise na seção 1.4.2.

Na seção 1.4.3 estudamos o comportamento do núcleo Ho
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considerando apenas as Interações entre 3 neutrons (d 5/2) fora

da cavada fechada, o que foi sugerido por Talai- '.

Nos dois aodeios acima referidos, surge* de imediato

problemas bastante sérios (Fig. III.1.4}.

No caso do modelo de Kisslinger e Sorensen obtia-se o

estado fundamental 5/2+ e a 0,8 Hev estados con spin 1/2, 3/2,

5/2, 7/2 e 9/2 degenerados. Quando Kissilnger e Sorensen intrcdu-

zem pareanento e fôr^a quadripolar eles levanta« a degenerescencia,

mas resulta 1/2 como primeiro estsdo excitado aparecendo o nível

3/2+ s 0.8 Hev, fatos istss contraditórios 5 situação experimen-

tal de ser 3/2+ o primeiro estado excitado, estando situado a 200

keV.

No caso do modelo de Talmi apenas três níveis abaixo de

Î Hev são previstos ao supor 03 tris neutrons fora da camada fe-

chada ocupando o nível d 5/2. ou seja, 5/2+, 3/2+ e 9/2+. Supondo

que um dos tris neutrons ocupe o nível s, .« ol)Sffi-se nais estados

mas acima de 1 Mev. Alem disto os níveis 3/2* e 9/2+ resulta® mui-

to próximos em energia.

Além dos fatos citados acima, esses dois modelos não

conseguem reproduzir satisfatoriamente outras propriedades nucle-

ares conhecidas do Mo, o que analisaremos nas seções seguintes.

Assim, como nenhu» distes dois esquemas parece reprodu-

zir satisfatoriamente as características principais do núcleo es-

tudado, passamos a uma terceira etapa onde propomos a utilização

de um Hamiltoniano mais complexo que age sobre funções de onda do

tipo j{d5/2) JnJ/} > onde «3 corresponde ao momentum angular re-

sultante do acopiamento entre os três neutrons fora da camada fe-

chada, Jy ê* o aoaentua angular do caroçc Mo que pode ser 0+ e

2+, e J ê o momentum angular final resultante.

Nesta etapa, construímos os níveis de energia abaixo de

2 Mev e calculamos com as funções de onda determinadas as diver-
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sas propriedades nucleares conhecidas. Fazeaos esta análise na se-

ção 1.4.4.

Na seção 1.4.5 conparaatos os resultados obtidos dentro

dos tris esquenas anteriores, apresentando para compieRentação os

resultados de Bhatt e Bali ^ que faxen uso das Interações efeti-

vas para calcular as funções de onda e ainda os resultados de

Choudhury 3Í) que encontramos quando finalizávamos nosso trata-

»ento teórico e que se baseia na configuração do tfpo |(dS/zT JRJyJ> j

onde J ë agora o momentua angular resultante do acoplaraento de

três buracos de neutrons e Jy corresponde aos níveis vibracionais
98

do caroço Mo.

1.4.2 Modelo de Kísslinger e Sorensen

No caso do modelo de Xisslinger e Sorensen supõe-se que

os estados do Ho são dados em termos do acoplaraento do neutron

ímpar aos níveis vibracionai s do caroço Ko»

Os estados que o neutron pode ocupar nesse caso seriam

d5/2 i energia zero e 1/2 i 1,54 Mev, Na fig. III.7,4 reproduzi-

mos os resultados do trabalho de Kisslinger e Sorensen. Pode-se

ver de imediato uma primeira contradição, pois o primeiro estado

excitado previsto é 1/2+. Por outro lado a previsão da existência

do nível 3/2+ cai na order* de 0,8 Hev.

Mesmo con este resultado desfavorável resolvemos inves-

tigar como as outras propriedades nucleares se comportavam dentro

deste »odeio» o que fazemos nas etapas seguintes.

Fator £ do wTvei 5/2*

Toaanos o fator 9 do nível 5/2+ COMO fator g* efetivo

do neutron d5/2.
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Fator £ do nível 3/2+

Como o estado 3/2 provest do acoplamentct do neutron đ5/2

com o caroçc Ho, para calcular o monento magnético daquele es-

tado preci s anos do valor de g_ do nível vi bracionaï o que supowos

Igual a ̂  o que é uma hipótese razoável. Pela relação;

Vil)

encontramos

ou seja

g « -0s36

{ill

3/2 -* 5/2)

Se cs níveis 3/2 ô 5/E s«o dados exclusivamente pelas

funções de onda do tipo jS/Z, 2> e {5/2„ G> respectivamente não

hi transição Ml entre os estados 3/2 e 5/2 pois tratara-se «Se esta-

dos provenientes de mu]ti pia tes distintos. Se, no entanto, asar-

mos a função de onda de Kisslinger e Sorensen onde aparece no es-

tado fwndauîentaï «ma mistura de (0,19) da função'de onda ]5/2s2>,

podemos calcular B{Ml,|5/2, 2; 3/2> * JS/2, 2; 5/2>. Esta proba-

bilidade de transição i expressa pela relação:

(III.1.2)

Calculando esta relação com gc e ĝ  dados nos itens an-

terior«» obtivemos:

8(111, 3/2 * 5/2) - 0.015 (fj^)2

onde levamos em conta os coeficientes das funções de onda em ques-

i 1

- 41 -



tão.

Probabilidade d& transição B{£2, 3/2 • 5/2)

CoBio 9. transição £2 deve provir da transição do fonon,

o valor de B(E2, 3/2 * 5/2) deve corresponder a B(E2, 2+ -* 0+) no
94,Mo o que eserevLaos na tabela I I I . I . 5 .

Razão entra as Intensidades das radi ações provenientes

Š2. n^vel de 786 keV

E possível obter-se uma estimativa da razão entre as in

iensidades das radiações de 786 keV e S32 ke¥.

Para a radiação de 786 keVs a par t i r da hipótese de que

B(E2, 7/2 -* 5/2) - B{E2, 2+ • 0+, 94Ho) cbtes-se T786(£2) •

» 2,2 K l o ' - s " 1 .

Para a radiação de 582 ksV, supondo t r s t a r - se de radia-

ção Hí pura, atravãs do cálculo de 8(M1, í/2 •*• 3/2} pela relação

( n i , i , 2 ) obtisi-se

T5Ô2(Ml) • 2,25 x IO 1 2 * " 1

Assim a razão ^rs?^-1 a TO
T786ÍE2}

o que as ti dentro da ordem de grandeza da razão das 1ntensidades

obtidas experimentalmente.

Probabilidade de transição M]_ §_ E2 para ,a radi ação de

766 kgV

A partir da meie. vida do nível de 766 k*v* pode-se cal-

cular as probabilidades de transição B(HÎ, 7/2*5/2} e S{E2, 7/2*5/2}

o que apresentados na tabela ( I I I . î . 5 ) .

Para calcular teoricamente a probabilidade de transição



B{H1, 7/2 •*• 5/2) teaos que nos valer do coeficiente de als tura da-

do porMsslinger e Sorensen da função de oitda |5/2, 2; 5/2> no es-

tado fundamental.

ASSIR

8(M1, 7/2 + 5/2} « (0,19)* X 0.27 (|^) 2

onde o segundo fator foi calculado pela relação (III.K2).

Para B(E2, 7/2 - 5/2) temos o valor dado para B{E2, 2+ * 0+, 94Mo)

1.4.3 Modelo de acoplanento (d5/2)

Analisamos agora os níveis do Mo na hipótese sinpli-

fi cada de apenas Interações entre os tris neutrons fora da casada

fechada. Supondo que îsses neutrons ocupem o nível d S/2 pode-se

prever estados 5/2, 3/2 e 9/2. 9s estados 1/2 e 7/2 que apareces

no 95Ho não podem resultar da configuração {d 5/2} pelo princí-

pio de Pauli. Cosio e próximo estado disponível para o neutron e

si/2 poderemos ter configurações do tipo (d S/22 s 1/2) COB a qual

pode-se construir níveis 1/2,.3/2, 5/2. 7/2 e S/2.

Vamos calcular aqui apenas os estados provenientes da

configuração (é 5/2) .

Se Shalit e Talmi ' sostram como se calculam as ener-

gias dos estados provenientes da configuração (j)n em termos das

energias de interação de configuração (j) o que esta dado pela

relação:

(III.1-3)

onde £jnJí|jR~'{Jj)j<fj são os coeficientes de paternidade fracio-

nal.

Assim obtiveaos £5/2» £3/2 e E9/2 Papa energias dos es-

tados J=5/2, 0-3/2 e J»9/2 respectivamente, expressas pelas rela-
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çoes

5/2

h/2

" 7 vo * S V2 + I V4

" T V2 * 7 V* (III.1.4)

E9/2 ' Tï V2 * if V4

onde V. corresponde ao eleaento de matriz

<V, - <(5/2fJ|V|(5/2)íJ> (III.1.5)

Para calcular estes eleaentos de šatriz supusemos usa

Interação do tipo

par
(III.1.6)

onde 6 e x são as Intensidades das forças de paresraanto ¥_,„ e
per

quadripoíar y« respectivamente.

Os valores utfiizadcs para G e x são dados nas Ref, 28

e Ref. 32, respectivamente, sendo G » 0,242 Mev e xr* - 3sï Hev.

Os níveis de energia obtidos para os estados 3/2» 5/2 e

9/2 são calculados no Ap. IV e representados na flg. (Iil.1.4)»

sifr

Howentos aagniticos dos nTveis 3/2-» e 5/2+

Para a configuração do tipo (j)n o momento ê dado pela

soma dos momentos magnéticos de cada partícula.

Assim

ou seja

donde

Z
1

u « s gji - g s Si

p - gj (III.1.7)
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Daí se vê que todos os estados provenientes da configu-

ração (,})n tem o mesno fator g.

fio caso presente utilizamos o fator g do estado funda-

mental como fator g efetivo da partícula única.

Assis o g de estado •£+ e o mesmo de estado fundanental -

Probabilidade de transição B(M1, 3/2+ •*• S/2)

Como não há elemento fora da diagonal diferente de zero

para o operador responsável pela transição Ml para estados prove-

nientes da configuração (i)n, a probabilidade de transição Ml I

zero entre os estados 3/2* e

li

Probabilidade de transição B(E2, 3/2+ •» 5/2+)

Para calcular esta probabilidade de transição temos que

expressá-la em função dos elementos reduzidos de matriz do tipo
< á ! | f í ! j > o que fazemos através dos coeficientes de paternidade

frsciorial como mostramos na seção b do apêndice IV.

Para calcular o elemento reduzido de matriz separamo-lo

em duas partes: uma que depende sô da parte angular e outra sõ da

parte radial , 0 fator dependente apenas da parte angular, i s to e,
<3\\yz\\ã> ê facilmente calculado e para o elemento <SJljr2jNjl>

utilizamos funções de onda *3o oscilador harmônico, i s to é,

<Njlir2|Hjl> = (N + f) J L
o

(III.1.8)

onde

Mev

o resultado esta na tabela (III.1.5)

Quanto Is demais propriedades nucleares, Isto i, refe-

rente aos estados 1/2 e 7/2, não as calculamos aqui porque estes
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tstados não estão previstos dentro disse »odeio.

1.4.4 Anilise através do »odêio de acopltuento dos tris neutrons

(á 5/2) aos níveis vi braci onals do caroço

Coso nos dois modelos estudados anteriormente cs resui-

tados nao foram satisfatórios, investigamos o núcleo Mo em ter-

mos do acoplanento đos tris neutrons fora da camada fechada aos

níveis vibracionais do caroço Mo. Este procedimento ..os pareceu
- an «.

bastante razoável uma vez que Zr com seus 40 protons e 50 neu-

trons i um núcleo duplamente fechado. A adição de dois protons a
- 92 »

este caroço forma o Mo, criando níveis vibracionais. Para for-

mar o 95Mo é necessário acrescentar mais tris neutrons ao Ho.

Como esta análise ê bastante extensa descreveremos na parte ja a

construção dos níveis de energia do Ho e na parte J> a determina-

ção teórica das propriedades nucleares, sens entrarmos nos detalhes

dos cálculos realizados, o que apresentamos no Apêndice IV.c.

|
i f

a. Construção dos níveas de energia

Como j i vimos na seção 1.4.3 os t r i s neutrons podes ocu-

par o estado d 5/2 de acordo com o modelo do-camadas. Por outro

lado, como estamos interessados apenas nos níveis de baixa ener-

gia vamos restringir-nos aos níveis vibracionais do caroço de mo-

mentum 0+ e 2+. Dentro deste modelo, os estados básicos podem ser

escr i tos como J(d 5/2) JR Jy 0 > onde J é o spin obtido do acopla-

mento do momentum angular resultante dos neutrons Jn ao momentum

dos estados vibracionais «Ï .

Para o hamittoni ano de interação podemos escrever

H " Hn + «c + H int ( I I I . 1 . 9 )

onde Hn corresponde ã interação entre es neutrons, Hc ao caroço e
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H1nt * responsável pela Interação entre neutrons e protons.

Assi» podemos calcular o elemento de «atriz do haailto-

niano total coao:

<{d5/2)»J

(III.l.lO)

Para o primeiro elemento de matriz supomos que

H, • Ï e,
n i >

G y +par XVP2
(III.1.11)

onde ê  corresponde i energia do nível ocupado pe?o neutron d5/2„

V i a Interação de pareanento e VPj corresponde a força ^uadru-

polar. Os parâmetros S e x responsáveis pela intensidade daquelas

Interações ficam a determinar convenientemente.

Para o segundo elemento de matriz o baraiítoni ano ë dia-

gonal e temos então apenas os elementos <O+jHlO+> e <2+ÍH,.i2+> os

quais correspondem ãs energias dos níveis vibracionais Oi- e 2+ do

Mo, ou s e ja , 0 Hev e 1,7 Mev respectivamente.

Para o terceiro elemento de natri2 da relação ( I I I .1 .10}

supomos que a Interação seja do tipo quadripolar» Is to ët propor-

ctonai a Q„«Qn com intensidade dada pelo parâmetro f.

Assim obt1 vemos para «3 * 5/2 uma matriz 4 x 4 , para

J * 3/2 uma matriz 3 x 3 , e tc ,apresentadas no apêndice IV.c.

Da díetjonalização dessas œa tr izes ob tivemos 4 estados

com spin 5 /2 , 3 com spin 3 /2 , 2 com spin 1/2, e t c . As auto fun-

ções desses níveis são dadas então em função dos estados bás icos ,

I s to i :

E C{Jn ,J v}J{5/2)Mn Jv J> (111.1.12)

onde C(Jn, Jy) corresponde aos coeficientes de expansão feite.
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Para simplificar a notação, escreveaos as funções de

onda dos níveis de Interesse neste trabalho* eu função dos «stados

básicos s1mp!1f1cadaaente designados por |Jn , Jc> en vez de

i(d5/2)3 Jn Jy J>, da seguinte forma:

J-5/2 | 5 / 2 > - O Í 5 / 2 , 0 > + 3 ! 3 / 2 , 2 > + Y Í 5 / 2 , 2 > + Ô Í 9 / 2 , 2 >

J-3/2 |3/2>»eJ3/2,0>+TiÍ3/2,2>+fl|5/2,2> (III.1.13)

J-7/2 |7/2>«v|3/2,2>+p|5/2,2>+AJ9/2,2>

J-Î/2 i1/2>-p|3/2,2>+íi5/2,2>

A diagonal 1z<f>ção da matriz do hami 1 toni ano total forne-

ceu o estado fundamental co» spin 5/2. G primeiro estado excitado

com spin 3/2 e a seguir o estado com spin 9/2 ainda não observado
AC

experimentalmente no Mo.

Na fig. (III.1.5) apresentamos para x*^ • 2 Mevs os ní-

veis de energia em função de f, donde sscolhemos fr* » 3Mev como a

melhor solução*

Para esta solução, colocamos na tabela (III.1.4) os coe-

ffdentes achados para as funções de onda definidas nas rei.

(III.1.13).

Tabela III.1.4

Coeficientes das funções de onda do Ho para r »2Mev a fr «3Mev

Estado

J -

J -

ã -

J -

5/2

3/2

7/2

1/2

a

e

V

P

- 0

» 0

• 0

- 0

,837

,779

.0

,0

Coefi

$ •

n •

M •

K •

ei entes

-0,412

0,0

1.0

1,00

Y

Q

X

« o,

- o,

- 0,

0 5= 0,360

625

0
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Fig«111*1.5 - Variação dos níveis energéticos do voMo em função
do parâmetro f.
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b. Péterainação das propriedades nucleares

A partir da diagonal!zação das matrizes de energia ob-

tivemos os diversos estados do núcleo COB suas correspondentes

autofuRções.

De posse destas autofunções podemos calcular as diver-
ge

sas propriedades conhecidas do Mo, escolhendo ainda alguns ou-

tros parâmetros.
Eles estão definidos por:

x - <5/2+]|popj|5/2>

y « <2+!lvop||2+>

a - <(5/2)33/2]|Ji{E2)|j(5/2)s5/2>

c « <(5/2}s9/2|ip{E2}|i{5/2)s5/2>

b

Para calcular x utilizamos o fator g^fst * 0,52 g ] 1 v r e

e para o calculo de y supusemos g « i. Calculamos os elementos

de matriz a_ e £ conforme expresso no Ap.IV.b. Para o cálculo do e-

1 emento de matriz b utilizamos o valor experimental de B{E2,2+-*íH3

do S2Ho.

Assim os parâmetros usados foram

x - -1,37 »

y « +1,12 p

a

c

b

12
n

•r*e.

rae.
7 fi" "R

0,33 e barn

Para calcular as diversas propriedades nucleares com as

autofunções derivadas na seção a, obtivemos as seguintes relações:

!:
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íi6f(S/2>

Mecí3/2)

35aa+1382+5ag2+23va

•PDx 30e»+6n
2+26ft2 12na+2O2'

Ï5VÏT 'cl/»" I "

8(E2,3/2*5/2)

8{Hl,3/2*5/2)

B(HÎ,7/2*5/2)

1

bw

8{E2,7/2*5/2)

B(H1,1/2*3/2) - | E

']•

7] _4_ -1

Com o auxílio do computador calculamos estas proprieda-

des para diversas autofunções achadas. Mostramos na tabela (1X1,1.5)

os valores encontrados.

1.4.5 Discussão da aplicabilidade dos diversos modelos para o nú-

cleo 95Mo

Os resultados obtidos na seção anterior, isto ê, atra-

vés do modelo do acoplanento dos tris neutrons fora da camada fe-

chada ao caroço 92No aos trará» que B(M1, 3/2*5/2) deveria ser nulo.

1st« aconteceu devido ao fato de que a componente da

função de onda do estado 3/2 resultou zero a partir da interação
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simplificada que usamos. Resolvenos então Investigar quanto de

mistura y seria necessário acrescentar para ajustarmos o valor de

8(Ml, 3/2 •*• 5/2) e que alterações isto poderia trazer ãs outras

propriedades nucleares.

Na f1g.(íli .1.6) apresentamos os gráficos da variação das

diversas propriedades nucleares calculadas em função de y- A oo-

servação desse grafico fez-nos escolher o valor de y » OJS e a

carga efetiva do neutron como e • 0,9 x e onde e e a carga do

proton. Observamos na fig. (111.1.6} que as propriedades elétri-

cas são muito pouco dependentes da escolha do parâmetro Y e 3ue

para as propriedades Magnéticas ê necessário usie mistura muita pe-

quena de Y «

Assim podemos verificar que o modilo escolhido reproduz

bastante satisfatoriamente várias propriedades do núcleo "sHos o

que se observa na tabela (III.i.5j.

IIÎoÎ.5 Conclusão

Para concluirmos este capítulo gostaríamos de salientar

o que pudemos ganhar com o estudo disse núcleo.

Sob o conto de vista experimental, ficou determinado o

fator g do nível de 204 keV e confirmamos as características ele-

tromagnéticas de tris radiações desse núcleo.

Sob o ponto de vista teórico, a construção do modelo de
go

a cop lassen to dos tres neutrons aos caroços do No ajudou-nos a ex-

plicar fatos que nio podiam ser elucidados dentro do modelo de

Kisslinger e Sorensen tais como as propriedades de transição Ml e

E2 das radiações de 204 keV e 766 keV.

Ali« disto» a observação dos níveis de energia construí-

dos dentro desse «odeio mostra que o nível 3/2+ ficou a 56 keV a-
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cima do valor experimental e o nível de 766 keV aparece teorica-

mente a 1,5 Hev. Isto se deve ao fato de que o nível vibracionai

do 92Mo esta a 1,5 Mev. Choudhury obtém o nível 7/2+ a 700 keV

mas utilizando o nível 2+ do Ho que fica a 0,8 Hev. Entretanto,

este procedimento, embora conduzi;ido lis energias corretas, não

nos parece interessante uma vez que o caroço utilizado« Mo, es-

ta bastante longe do núcleo duplamente fechado, ou seja, Zr. Em

nosso caso baseamo-nos no fato de que Mo tem apenas 2 protons

fora do 3ßZr„

Para concluirmos este capítulo, devemos dizer que a sim-

ples observação da tabela (III.1*5) mostra uma concordância bas-

tante satisfatória entre os dados experimentais e os vaTôres ob-

tidos teoricamente com o modelo de acoplamento dos tris neutrons

aos níveis vibracionafs do "Mo.

í
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I

U'l

Energia

Energia
7

5(582) fceV

Razão de
Intensidade

785/582

Tabela {Hl .1 .5)

Analise da aplicabilidade ds ai versos modelos ao núcleo

Experimental

-0,940 t 0,002

-0,540 ± 0,06

204 keV

(4,4±0#6)x10°3

0,053 ± 0,015

766 keV

0,026 ^ 0,06

0,0007+ 0,018

0 2•0.13

•1 ,3 ± 0 , 5 0

1,5

K . S ,

-0,90

-0,54

-800 keV

15 x 10"3

0,06

G501

0 ; 0 6

10

(da

- 0

-0

-400

15 x

0

,'2)3

,90

,54

keV

10"

,016

3

Bhath

-o,

" 0 ,

-200

4 x

0 ,

1,4

o,

o.

. 0

1 6
II

_L

Bali

827

533

keV

I O " 3

022

Mev

023

0O0Ü1

04

Choudhury

-os

- 0 ,

20C

1,6'

0

700

949

568

I keV

I K I Q ™ 3

0567

keV

"

...

.,

„•

Pt*es »

- 0

~0

Trabalho

,930

s508

260 kaV

4 x

0

1,5

0

0

IO" 3

,053

Mev

»06

,015

0

26



III .2 ESTUDO DO T 1 5In

III.2.1 Introdução

Gs níveis de energia do núcleo In produzido pela de-

sintegração do Cd de «ela vida de 53 h, t i a sido investigados

por muitos autores ^***a) por diferentes técnicas experi raentaí s .

Distes estudos têm surgido diversas interpretações teóricas besi

pouco sa t i s fa tó r ias .

Assira, vimo-nos inicialmente frente a UÍH esqtiema de de-

sintegração (fig. HI .2 .1 ) onde os spins atribuídos a viVías aí-

vefs srara dífarentss pare varies autores.

Além GistOj o conhecisnanto da meia vida do estado de

828 fceV., como senão Igual a 5,5 RS sugeriu-nos e possível fnsdiáa

do momento raagnêtico daquiíe nível.

Cosa a t i sntso apenas um trabalho de correlação angular,

o ce Hans e Mo * '„ havia sido feito com o '< öIn ïevenđo e ua re~
suiÈsdo contraditório is expectativas deduzidas da analise oo ca-

ráter ífiyltipoíar das radiações envotvidss-, sentimos necessidade

tie reinvestigar sstas correlações cos técnicas Enais afcuaiiaades.

Csöe a<?ui f r isar qu& o trabalho é@ Hans e Bao foi reeli2ado em

1563 co® dstecteres de MaI(T»), qus não peraitiam a separação das

radiações de 36 keV do pico de raio X e do gama de 231 ks¥ do dê

For outro lado a interpretação dos níveis do '""'Iiu da-

da a fal ta de Informações., tornava-se d i f íc i l e irssegura.

Devido a situação exposta^ propussmo-nos a seguinte ta-

refa: remedir a raeía vida do nível de 828 ke¥5 redetermisar as

correlações angulares das cascatas 36-492 e 231-261 fceV9 aedir o

fator g do nTveî de S28 keV.

utilizando détecteras áe alta resolução de anergia cvm-
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prinos nosso prograaa o que levou a resultados bastante diferen-

tes dos ati então conhecidos sobre as correlações aeina citadas e

que deraa cono solução spin «+ e | - Pa r a os níveis de 864 e 597

fcaV respectivamente.

Esclarecido assis êssts dois pontos* acrescentando os

resultados das medidas de momnto magnético do nível #+, pudeaos

confirmar a aplicabilidade do modilo rotacional a níveis de ener-

gia Intermediária do In, anteriormente apresentado coao tenta-

tiva por Back?in 2)

Relatamos o desenvolvimento diste trabalho fixando-nos

ne seção 2.2 aos detalhes experimentais e obtenção dos i es ti Itados.

Na seção 2.3 analisamos separadamente os níveis estuda-

dos, ded4cando~nos na parte 2.4 ã analise diste núcleo em termos

do wodiío rotscíorssí aí descrito sumiriameßte.

Para finalizar, na seção 2.5 resumimos as conclusões

que nosso trabalho permitiu estabelecer.

2.2 Métodos experimentais e resultados

2.2.1 Fonte

Varias fontes de "5Cd (2,3ü) foraa obtidas coo a irra-

diação de Cd natural no Reator do Instituto de Energia Atoai cs de

São Paulo e aíguoas f orara adquiridas da international Chemical and

Nuclsar Corporation, nos Estados Unidos.

En trabalhos feitos unicamente com cintiladores de NaI(T1}

o In de 4,5 horas foi removido cada quatro heras para evitar o

excessivo aumento de acidentais.

1st« acontece porque sendo a radiação de 336 keV 100%

Intensa o processo de conversão Interna produz grande quantidade

de raios X de 25 kcV. Coao a radiação de Interesse tem 35 keV, à

pouca resolução do cintilador usado faz COB que se tenha una gran-
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de contribuíçïo do ralo X sob este pico.

Neste caso a separação consiste eu dissolver a folha ir -

radiada de Cd em ácido nTtrico, do qual o In i separado por

precipitação con hidróxido de aaônia» utilizando coso portador In.

A fia de corrigir uaa atividade específica sais alta da fração do

Cd, a precipitação da solução foi feita usando hidróxido de sódio

concentrado a quente. 0 precipitado depois de centrifugação foi

dissolvido nuna quantia tnTnina de ácido nTtrico concentrada.

Para os trabalhos ea que foram usados detectores só l i -

dos, Si(Li) e Ge(Li), não surgiu necessidade de se efetuar separa-

ção, uma vez que os picos de Interesse são bem nítidos. Neste ca-

so utilizou-se apenas o material dissolvido ea» ácido nTtrico.

2.2.2 Características espectroscopicas gerais do núcleo !n

A figura III.2.1 mostra unj esquema de desintegração do

Cd (53h) In utilizando uma combinação dos resultados presen-

tes com resultados anteriores referidos neste trabalho.

0 espectro de raios gana da fonte de Ctí foi asdido

com o detector de Ge{L1) e i apresentado na fig. î î î . 2 . 2 enquanto

a presença da radiação de 36 keV ê nsostrade cora o espectro de coin-

cidência soe41 do com o detector de Sf(L1)„ f i s . I l l - 2 . 3 .

A analise destes espectros garantiu s pureze da fonte a-

tüizada. A presença das radiações provenientes do Cd (43d) f&1

bastante fraca.

Ka tabela III.2.1 apresentamos os valores precisos das

energias das diversas radiações gama detectadas e as intens idades

aeáidas por vários autores.
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Tabela III.2.1

115,Inten;Idades das radiações gama provenientes do "*Cd (S3h)

Energia
(*•¥)

35,6±Q,f

231,5±0,4

260,810,4

267.1*0.6

336,3±0,4

492,610,3

:8Ž7,9iO,3

Graeffe35*

1,4 ±0.3

2,4 tO}3

6,5 10,4

0t13±0,02

178 ±7

26 ±1

{100}

V.Ma»de-36)

ville

2,3

7

Oi 7

51

(100)

B.ns34>
e Rao

2

2.2

7,6

G,2

39

(100)

Bïcklin2*

1,2

2,5

6,8

0,2

148,5

31,2

(100)

Près.
Trab.

1,0

2,5

7,5

0,2

30

(100;)

2.2.3 Determinação da mela vida do estado de 828 keV

A mela vida da orden de 5 ns para o * 5In foi primeira-

mente medida por Sorodetsky ' que a atribuiu ao nîvel de 597 keV.

Tandon e Oevare - 'ref izeram esta Investigação concluindo que a-

queia meia vida pertencia ao nível de 828 keV. Esta deterainaçio

fol feita con estudo da cascata 8(400 ícaV)- -(492 keV).

Seguiram-se varias outras medidas que apresentamos na

T&bela ( III .2 .2 ) .

Tabela III.2.2

Determinação da meia vida. do nível de 828 keV

Zalor
i,4 ±

5,5 i
>,6 ±

i,0 l
i,8 ±

>,3 ±

Experiaer.tal
0,2 ns

9,2 ns

0,1 ns
0,12 ns

0,6 ns
0,2 «s

8350

8400

8630

6300

8400

y Z6

Método
kéY - Y492

keV - Y492

k«¥ - Y492

k«V - Y492

keV - Y500

k«V - Y492

keV
keV
keV
keV
keV
keV

Autor
BScfclin*'
Tandon e Oevare38'
Begzhanov39*
Hrynkiewici40^

«alna«41)

Près. Trabalho
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Hedlaos a aeia vida do nîvel de 828 keV utilizando coin-

cidências gaaa-gaaa atrasadas coa ua equipamento diferencial des-

crito na Ref. 14 . Os detectores usados foraa eintiladores de

NaZ(TïjJ2" x 1 1/2^aontado5 coa fotoaultiplicadoras 6810A. Nestes

detectores foraa selecionados os picos de 36 keV e 492 keV» para

os quais a resolução medida coa Na foi 9,7 ns. 0 resultado apa-

rece na f ig . III .2 .4 .

Aplicando o metodo dos afniaos quadrados obteve-se

T l / 2 " í 5» 3 * °»2* x 1 0"9 s

o qus esta de acordo coa outros valores medidos.

2..1.4 Hedida da correlação angular da cascata 231 - 261 keV

A correlação asigular da cascata de 231 - 261 KeV foi

aedida utilizando-se um sis teria integral com detectores de Ge(Li)

e Hal(Tl) descritos em (II .2 .3} .

A medida constituiu em registrar sucessivamente com um

analisador de 400 canais os espectros de coincidência obtidos no

Ge(LÍ) das radiações coincidentes coro as de 231 a 261 keV detecta-

dos pelo dntilador de Na!(Ti). Estes espectros das coincidências

foras medidos a ângulos de 90°, 135°, 180°, 225° e 270°.

Na f ig. III.2.5 temos o resultado íotal obtido a 180° e

90° respectivamente. A observação destes espectros mostra uma gran-

de contribuição de Compton no angulo de 99° o que provem do espa-

1hamento da radiação de 492 keV. Assim, tornou-se necessário des-

contar esta contribuição separadamente para cada ângulo.

Na tabela (III.2.3) apresentamos a comparação entre os

nossos resultados e os de Hans e Rao.
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Flg.III.2#4 - ?.feis vida do nível de 828 fceV no 115In



Figura III<,2„5 - Espectros de coincidência com a região de
220 a 280 keV no i l 5In obtidos com Ge(ld)
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Tabela I I I .2 .3

Correlação Angular da cascada 231-261 keV

Valores obtidos
(An * An)$

-38,0013,00

-20,15±l,22

-22,30*1,26

(A4 i A 4 ) %

5,00±4,00

-4,10±2,60

-1,19±2.67

Observações

Sistema NaHTl)xNal(Tl)

Sistema
Nal(Tl)

Ge (Li)

231 no espec-
tro de coinci-
dência

261 no espec-
tro de coinci-
dência

Autor

Hans e Rao34*

Près. Trab.

a? que a discrepância entre os novos resultados e

os anteriores é bastante grande e provem do fato da contribuição

Compion não ter sido descontada e dos problemas inerentes ao uso

de detectores de Nal(Tl) que não resolvem os picos examinados.

Para a correlação angular da cascata 267-261 keV encon-

tremos os seguintes coeficientes:

Cascata (A2 ± àhz)% (A4 ± AA4)SS

267-26Î keV 4,50 t 3,60 -4,70 ± 8,50

2.2.5 Cascata 36 keV - 492 keV

Em investigações preliminares o estudo da cascata 36 keV

492 keV foi feito pela medida do espectro de coincidência com a

região de 492 keV sendo todas as radiações detectadas cosi) Nal(Tl).

Coro este sistema, o pico de 36 keV aparece mal resolvido, s sofre

una grande mistura com r a i o X de 25 keV como mostra a f i g . I I I . 2 . 6 .

Com is te sistema e com fontes trocadas cada 4 horas, me-

diu-se correlação angular da cascata 36 keV - 492 fceV.

0 resultado obtido foi bea menor do que o obtido por
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Hans e Rao ', mas cono a nossa geometria Incluía um imã esta

discrepância podia ser explicada.

Posteriormente resolveu-se medir novamente os coeficien-

tes da correlação angular da cascata 36 keV - 492 fce¥ utilizando-

se o sistema Si(Li) - Nal(Tl) descritos em (II.2.2). COQ iste sis-

tema o pico de 25 keV e o de 36 keV aparecem completamente sepa-

rados como se vê na fig. (III.2.3}. Na tabela IIÎ.2.4 apresenta-

mos os resultados obüdos.

Tabela III.2.4

Correlação Angular da cascata 36~4S2 keV

ÍA2

-10

Valores

± Aao)í&

„00*3,00

obtidos

3}ÛC±3

AA4)3!

,00

Observação

Sistema l iaî(Tî}xNaï{Tl)

Si s tea; JÍ (Li )K.NaI(Tl)

Autor

Hans s

Près, T

Rao

r&b.

Como hí ama discrepância muito grande entre esses rasai-

tados, resolvemos reinvestiger medidas nossas anteriores raal iza-

das com NaZ(Tl)s nas quais utilizávamos a mesma técnica que Hans

a Rao ou seja s a separação do ' l 5 m í n cada 4 horas.

Naquela oportunidade havíamos encontrado anisp^ropia ne-

gativa para a cascata de 36-4S2 fceV mas bastante menor do qua a

obtida por Hans e Rao. A observação des dados experimenteis mos-

trou uma anisotropia de Raii X correspondents à anisotropia encon-

trada para as contagens simples de baixa energia. Examinando a o-

rigem desta anisotropia, verificamos que ela provinha do cresci-

mento da população do nível de 336 keV.

Como cada d cio se constituía de 8 medidas de mela hora
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cada, nos ângulos 90°, 120°, 150°, 180°, 180°, 150°, Î2O° e 90°

não obtTnhanos compensação, já que o crescimento das contagens é

exponential com X ~ •jpj n. Ao corr igi r pelas contagens sisples ou

pelo Ralo X Introduzíamos uma falsa anisotropia. Paio que esta ex-

posto no trabalho de Hans e Reo deduz-se que eles coneteraa este

mesmo erro .

fio caso das medidas realizadas cot» Si (Li) a contagem

simples da baixa energia descresce com *'* » uma vez que temos o

In em equil íbrio cora Cd. 0 intervalo de tempo de duração da

medida 4e raeia hora compensa aquele degrés d manto, resultando na

isotropia áo Raio X e das contagens simples. Por outro lado, o re-

sultado da região acima de 40 fceV, do espectro de coincidência, ê

também isotrõpico. Estes dois fatos: i sotropi a do Raio X e da ra-

diação comptor. i d i re i ta do pico de 36 keV, garantem a vali dads da

anisotropia positiva encontrada para a cascata 36-492 keV nas nos-

sas cedidas com S1{Li}.

2.2.6 Medida do fator g do nfveï 828 keV

0 fator g d© nível de 828 keV foi medido pelo saetodo in-

tsgraT de troca de campo magnético. Duas séries de medidas foram

realizadas nos equipamentos utilizados ao estudo da cascata 3SfceV~

492 keV descrito anteriormente.

Es cada caso o espectro de coincidência cots 492 keV foi

analisado a calculada a razão R dada pela eq. ( L 4 . 5 ) .

A fim de calcular a rotação obtida, utilizamos o grafi-

co de 5 « f(x) sendo x • 2<UT e 5 «

H I . 2 . 7 .

Como obtivenos

R * {1,38 * 0588)ï

b2» (2,30 ± 0,76)í

, conforme mostra a f ig.

j
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vea que 5 * 0,3 t 0,2

No gráfico esta faixa corta a curva teórica em dois pon-

tos Xf e %2* Sabendo-se que

H - 5.300 gauss

e T « 7,5 \ Î0

obtém-se então:

g = 0,8
Ï.30

0,57

onde o sinal de g fof determinado em comparação com medidas s1ei-

lares feitas com ï 8 îHf.

Cabe aqui sal ientar que o fato do limite suparior do ër~

ro corresponder s raais de IGOiS 5 resultado de utilizarmos a expres-

são s*ata de R so calculo ds rotação. A util ização Indevida «a

formula aproximada

R = 2bg.2 !DT

levaria a um i r ro matemático multo menor., embora i s t s viesse a ser

grande nesse caso part icular .

Conforme pode-se var no grafico da Flg. î l l . 2 , 7 , redu-

zindo o campo magnético externe s portanto áíminei ado a rotaçlo

poderíamos evi tar que o limite superior do á 5 ou seja5 5 * à6

cortasse s curva teórica na região oão l inear. Isto diailnuiria o

valor de R experimental, por exemplo, para l i .

Um cálculo das contagens necessárias para s usedida de g

osai i r ro de 5056 levaria a ura nüraaro tão al to em comparação com a

taxa de coincidências que se pode obter, que precisaríamos de 200

dias de medida nas condições atuais .

Daî se deduz ser bastante d i f íc i l a realização desta ex-

periência com menor i r r o sem a Introdução de um arranjo experimen-

tal beta mais complexo.

Por outro lado, como ss espera que a correlação angular

da cascata 36*231 fce¥ tenha um coeficiente ?.? da srdem 4e 12ž„ a
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utilização desta cascata em nossa experiência diminuiria o tetapo

de medida necessário de um fator 1,6 já que o 231 keV è* dez vezes

menos Intenso que o 492 keY.

A possibilidade de medir as duas cascatas 36-492 e 36-

*-231 simultaneamente reduziria bastante o tempo necessário para

realizar esta experiência com um erro ainda granđe s ou seja, de

SG35 em

1IÏ .2.3 Discussão dos resultados

Infelizmente as dificuldades experimenteis não pe ra í t i -

rara ama medida do fator g ào nível dö 828 ke¥5 coin i r ro menor.

Das tas difi cuidadas salientamos a obtenção de fontes com aTMia a t i -

vidade espeeïfica, usa vez que o 'sõtopo i de vida curte e o pró-

prio fato da radiação 36 keV ser bem pouco intensa.

Estudos interessantes poderiam ser fei tos s por exemplo

com a correlação 36-231 fceV e 257-26« ksV5 sabore nesta ul t isa o

nSmaro esperado de contagens seja muito baixo,

Cora o que pudesses real izar s analisaremos por níveis os

resultados obtidos, resamindo na tabela ( I ï ï . 2 . 5 ) as análises e-

x1s tentes sobre o assunto.

2.3.î Hível de 335 keV

A taxa da transição 336 key ë compatível com uma tran-

s ição H4 que contem manos do que 5% de E5 o que está ds acordo com

Varna e Mandeville ' , mas em contradição cons os resultados de

Hans e Rao ' que sugerem uma componente E5 forte .

Sraeffe ' e t ai determinaram para a radiação de 33SkeV

a» * 0,91 £ 0,06. De acordo com a tabela de S l iv e Band**' a„»0,S8

para radiação H4 pura. Este resultado também está de acordo con o

acima referido. Assin, o spin e paridade do estado isoraerico f o -
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ra« determinados como sendo 1/2» tendo em vista que ao estado fun-

damental do 115In foi atribuTdo spin 9/2+ 67K

Este resultado 1/2- para o estado de 336 keV no Î Î SIÏJ é

esperado de acordo com o modelo de camadas e corresponde ao nível

pl/2.

2.3.2 Nívsl de 597 fceV

0 valor de log ft da desintegração ß para o nível de

597 keV ë 8,5. Isto sugere paridade negativa para este estado e

í/2, 3/2 e 5/2 como spins prováveis. Como a correlação angular qua

envolve a radiação de 251 keV não ë isotrõpica, o spin 1/2 fica

excluído dessas hipóteses.

Como no 3ïn e 7In existem os níveis de 648 ice¥ e

538 ksV com spin 3/2-s o andamento sistemático dos isótopos do

índio sugeria que o fiível de SS7 tivesse spin 3/2-.

Pandharipande 43) siediu a correlação anaulsr da radia-

ção beta ds energia sntre 650 a 850 KeV com o raio gema de 261 JteV

obtendo um coeficiente Ag = ~0s16 ± 0,02 es contraposição com A2=

=*0s3S que seria esperado se 597 fcetf tivesse spin 5/2™. Deste fa-

to 3/2 - surgia como única possibilidade para o spin do nível èe

597 ketf.

Hans e Rao mediram a correlação angular 231-261 keV ob-

tendo A4 diferente de zero; o que i triplicava na exclusão de 3/2

cnm» sf»in do nTvel de 597 keV, para o qyaí estes autores atribu-

íra« spin S/2-.

Nossas medidas desta mesma correlação angular mostraram

que A< se anula quando se corrige para fundo Compton anisotrõpico»

conforme explicamos na seção 2.2.4. Desta forma confirmamos 3/2-

coico spin do estado em questão.

Sobre este nTvel conhecemos ainda a mMa vida asedida por
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Begznanov 33)

'1/2

como sendo

? 0,36 x 10~9s

2.3.3 Nível de 828 keV

0 nível de 828 kaV i populado pela transição beta de

630 keV do Cd (2s3d) e pela transição gana de 36 iceV do nível

de 864 keV.

0 estado de 828 key se desintegra pela emissêo das ra-

diações gama de 231 key e 492 keV.

Quanto ao spin do nível de 828 keV Sraeffe 35' e Hryn-

kiewicz ' argumentaram era favor de 5/2- enquanto os demais auto-

res dao 3/2+ como spin diste nível, conforme mostramos na Tabela

IIÏ.2.5.

Analisando a hipótese de Sraeffe 35) vemos que ela está

baseada na existência de uma radiação de 106 keV. proveniente do

EÏveï de 934 keV que aparece no In proveniente áo Cd <43d).

Esta transição de 106 keV seria E2, se o nível de 828 keV fosse

3/2+ ja que o estado de S34 fceV ten spin l/Z*. Sraeffe argumenta

que a radiação de 106 keV não poderia ser E2, comparando a meia

vida desta radiação com a estimativa de Welsskopf para transição

E2. »ossos cálculos mostrarara que Tf*| (106 feeV) = 7 x 10"3T^

o que não i um fato suficientemente forte para provar que aquela

radiação não seja E2. Com is to podemos esperar que 106 keV seja £2

e excluir a impossibilidade do nível de 828 keV ser 3/2+.

Hrynkiewicz * 0 ' baseia-se a escolha de S/2- como spin

do nível d« 828 keV calculando as razões

para as radiações provenientes dos estados 864, 828 e
T"/2<L>

597 keV. Desta analise resultou que as radiações de 582,

492 e 231 keV teriam mui t i polaridade E2 o que esta em desacordo
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cos! os resultados de Bâcklin provenientes de Redi das de cse fi cl en-

te de conversão interna e que classificam as radiações acima como

tendo caractérisai ca mui tipol ar predominantemente £1.

Bâcklin ' apresenta 3/2+ como spin do nível de 828 keV.

baseando-se na característ ica nult ipoiar £1 da transição de 492

keV. £ óbvio que a hipótese de spin 1/2+ não foi considerada já

que a correlação angular da cascata 35-492 keV i anisotropica.

Nossos resultados para a correlação angular da cascata 231 keV -

261 keV confirmam a hipótese de 3/2+ como spin do nível de 828 keV.

Outra caracter ís t ica do nTve! de 828 fceV e a sua meia

vida que foi determinada por vários autores» estando os resulta-

dos dados na Label a ï î l . 2 . 2 ,

Por outro ?ado» com nossas rasdidas do fator g diste n í -

vel» determinaBios seu momento magnético como

, , + 1,95 „

2.3,4 Nível de 864 keV

0 nível de S64 keV provim da desintagração g do 15Cd

(2P3d). A meia vida deste nível foi medida por vários autores -

dando T|/o ns. Ile se desexcita peîa ercissão ds ra-

diações de 36 keVs 267 keV e 528 keV.

Como o Bg medido para 36 ksV sugere ser este uma mistu-

ra HI e E2 e cofao ao nível de 828 keV atr ibui-se spin 3/2+, as

possibilidades 1/2 e 3/2 são bastante razoáveis o que também esta

de acordo com o log ft da radiação beta proveniente do ' 5Cd(2,3d).

Como o trabalho de BackHn ' determina o sarlter stul-

tipolar das radiações 36 keV e 492 fceV, procuramos investigar a u-

tilidad« destas informações para cor» os resultados de nossa corre-

lação angular* e selecionarmos uma das dyas possibilidades 1/2 e
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3/2 para spin do nfvel de 864 keV.

Para Isto calculaaos as soluções 63~ = ffö*«?) que sa-

tisfazes nossa correlação para as hipóteses de Î/2+, 3/2+, 1/2- e

3/2+, 3/2+, 1/2- usando o programa descrito no Ap.î.

As curvss cbtiđss estão apresentadas na fig. ïil.2.8 on-

de os parâmetros provenientes das medidss de conversão Interna de

BScklin estão também assinalados. O exame da área de superposição

entre istes dois conjuntos de 5' mostra nlo haver solução para o

caso de spin 3/2+ para o nTvel de 864 keV. Para a hipótese de spin

1/2+ ob tivemos ums área comum baia definida o que determina então

en grandeza e sinal os coeficientes de mistura £ para ambas as ra-

diações e spin 1/2+ para o nive} em consideração.



Figo IIIo?p8- Determinação do spin do nivel de 864 keV e dos
coeficientes de mistura £ (36 keV) e £ {492 keV),

Seqüência de spins

-o,so -0,2o f-0,20 tO.30

-0,10

Seqüência de spins

+ 0,2.0

CONVENÇÃO

A ?ARTiR. »A CONVERSÃO

A PARTIR PA tOKRSbAfÂb ANGULAR.
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Tabela III.2.5 - CaracterTsiicas nucleares do ' i n obtidas experimentalmente

«wtk
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Figo IIÏO2,9 - Isõtopos de Indio

ÎÎÏ.2.4 Analisa teórica đos resultados

2.4.1 Introdução

A obser -ação dos Isõtopos de !n {Fig. III .2 .9) , núcleos

caracterizados por ura buraco de prõton em uma casada fechada suge-

re Interpretar esses núcleos através do aodilo de camadas esféri-

cas.

0 estado fundamental 0/2+ e o primeiro estado excitado

t/2- são descritos pelos níveis de partícula única g9/2 e pl/2

respectivamente. A transição do estado 1/2- para 9/2+ se processa

através da ewissão de uma radiação M4 e a sua probabilidade cor*

responde I estimativa de partícula única. Isto acontece com os de-

na1s Isõtopos do índio e esse comportamento sistemático pode-se

lavar em conta através de Interações residuais.

A 597 fceV aparece um nível 3/2- o que pode ser expiica-

do através da excitacão do buraco do prõton no orbital 3/2. ""In
113In e í 1 7 In apresentas também esta característica. Poder-se-1a

supor ainda que o nível 3/2- pudesse ser formado pelo acopiasnento
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da estado pî/2 a un fonon da vibração quadrfpolar do caroço. En-

tretanto, a energia resultante» da ordern de 1 Mev, parece um pou-

co alta.

Proveniente da desintegração do 1í5Cd (43d) 4 5 ) , Fig.

III.2.10, há uma serie de níveis de paridade positiva que parecem

resultar do acopla»ento de partícula §9/2 a UB> OU mais fonons de

vibração quadripolar.

Entretanto os estados de 828 e 86* keV com spins possi-

velmente 3/2+ e 1/2+ respectivamente, não podem ser explicados pe-

la acopiaraento a uaa sõ fonon. Para forma-los seriam necessários

no mínimo d<tis fonons o que os levaria a situarem-se a 2 Hev aci-

ma do estado fundamental.

Bëckîin ' faz uma cuidadosa análise dos níveis excita-

dos na desintegração do Cd (203d) e sugere que os estados de

828 e 854 fcetf podariam ser interpretados como membros de uma ban-

da rotaciona! cora K * 1/2S ocorrendo feto semelhante com níveis
ïi ?excitados do ' In.

Panãbaripande ' reafirma esta hipótese no caso do

ïn através da medida do momento magnético do nível 3/2+.

Stewart • e outros, através do espalhamento ? RS lãs to-

co de partículas alfa« excitara níveis do tipo 5/2, 7/2s S/2, 11/2

e 13/2, de paridade positiva e 3/2s 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, 13/2 e

Î5/2 de paridade negativa. As características desses dois grupos

de níveis sugerem novamente a interpretação do acoplamento de par-

tícula g 9/2 coin os estados vi b racional s Z+ e 3- do Sn o que

está mostrado na F1g. (III.2.11), o mesmo acontecendo no caso do
113In.

1 1 S ,Como esta descrito acima, o " 3 I n parece ser um núcleo

bastante Interessante, pelas características bem diversas de seus

diferentes níveis.

Cora os resultados de nossos trabalhos experimentaiss ou
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seja. a detensi nação do aoaento aagnético âo nível 3/2+» a fixa-

ção do spin do nível 864 ke¥, a aedfda do coeficiente de mistura

6 da radiação de 36 keV en grandeza e sinal, acrescentamos nais

dados para Investigar a aplicabilidade do aodëlo rotacionai a es-

tes níveis.

Para fundamentar esta análise, apresentamos na seção se-

guinte as características principals do modiIo «*otac3onal.

Na seçío 2.4.3 fazeeos expîîcitaœente a determinação dos

parâmetros que defines a banda rotaci ona1 proposta, finalizando

iste estudo com uma tabela comparativa entre os dados expsríaen-

tais e os resultados calculados teoricamente.

2.4.2 Hotíslo rotaciona?

Vasos aqui nos limitar s ume descrição sus cinta do raodi-

lo. Para maiores detalhes vsja-se os trabalhos de íísíhart e Nils-

so« 4 S*.

Conforme o nöffiaro de partículas fora da caraade fechada,

a forma de equilíbrio do núcleo tende a t e r usa s i se t r fa axisi a

ser áo tipo esferoidõl. Apareces então dois Kodos de excitaçio: s

excitaçfio rotacionai Que corresponde a uoa rotação da orientação

pode estar associada I escitação de partículas Individusis.

Se os movimentos rotacionais e vibracionais são desaco-

plados um dn outro, pode-se usar a aproximação adi abati ca e escre-

ver a função de onda do núcleo como:

? - X « 6 {111.2.1}

onde x representa o movimento das partículas Individuais no caapo

defornado, • corresponde as vibrações do núcleo e« relação a sua

foraa de equilíbrio e«O representa a rotação da superfície nucle-

ar, ou seja» o aovinento rotacional coletivo do sistema coso ura
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todo.

No caso do núcleo deforaado COB siaetria axial esta fun-

ção de onda podu S9r escrita coao:

* - const ííX * M) (III.Z.2)

onde e. são os ângulos de Euier e os núaeros quin ticos Q, Ï, K e

H estão representados na Fig. III.2.12.

li

Nots-se aT que o momentu« angular total I i compos«o

de duas partes. U«a parte i R que corresponde ao aovinento coie-
•*•

t1vo do núcleo, enquanto que J represent! o aoviaento Intrfnsec.

dos nucléons. 0 vetor J precessiona ao redor do eixo de simetria

nuclear Z cora uma projeção constante.



0 DosentUD angular total I tea usa componente i ao lon-

go do eixo Z' que e* fixo no espaço e a cosponente K ao longo do

eixo de sinetria. E claro que no «stado fundamental R a cerfT2ndi-

ctrítr ao eixo Z e portanto O • K.

Definidos os diversos nímeros quanti cos podesos passai*

as Kaon toni ano do si s tena:

H » il- (i - j ) 2 + (T * V)
3

(ÎII.2.3)

onde o priBeiro tirno corresponde i energia rotacioüal! do rotor,

T + ï é î energia cinetica e a potencial de uaa partTcula no cam-

po do rotor e j * us parlaetro fenomenolôgicc. Obtln-se assîa para

ansrgia dos estados rotacionais:

E{ï) « ? l ( I i î . 2 . 4 )

onde Q, i o parâmetro de desacoplaaento e está relacionado cozi s

estrutura Intrínseca dos núcleos defersatíos.

0 pariiaetro J obtido experimentalmente áo ajuste de nT-

ve1s pod& ser coapsrađo com o sonenio de inércia de um corpo rTgi-

do, o que é dado por

•1
J p x | AHR2(í + 6) {III.2.5)

onde <S está relacionado com a deformação.

Hilsson * calculou os nfveis de energia dos nucléons

Individuais ea função da defornação. Para isto considerou i l e o

isoviaento de uaa partícula Snica ea us potencí ,1 deforœado que por

simplicidade foi tosado o de UBI oscilador harmônico anisotrõpico.

N u *»•
— - ! H» Za

2IS J- z
- C.i.s. - (III.2.6)

onde
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com €(1 • \& z 5

Isto dS no caso de C • D • 0 para energia do estado eft)

te)
Sendo H o nfraero quanti co total do osrflador tea-se que

ÎÎIÎ.2.7)

H - n, + n.

Ha f ig .ni .2 .12 apresentamos alguns níveis de energia obtidos por

Kilsson era função do parâmetro de deformação. Cada nível i repre-

sentado por O* Qín2Aj

Os núneros quãnticos n, li e nz foran definidos anterior-

K2ute sendo que ü corresponde ao operador j ,A corresponde aG ope-

rador í-2, t é o núaero quãntico correspondente ao operador ^°_, E

claro que fi«i + ! é uma constante de aoviaento. S e o aösero

quãntico correspondente ao operador s 2 . As aiftofunções do poten-

cial ( i í l .2 .6) corresponde» i parte intrínseca da função de oná*

{III.2.1} e podes ser expandidos es função dos vetores básicos

{HltíZ> através dos coeficientes a,^

(îî l .2.8)

e S a.. • î

Oi coeficientes a£A estão tabelados na Ref. 49.

Pode-se aostrar que o parâmetro de desacopl assento a

aparece en (III.2.4} é dado por

»£ af ) (Î1I.2.9)

onde (-!) 5 a paridade do estado es questão.

Ate iste ponto visos apenas uaa possibilidade de testar

ö node Io de Mlsson» ou seja, a determinação teórica do parí»etro
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C-.8 sua comparação ao valor experimental.

Vamos ver agora como se comportas outras propriedades nu-

cleares dentro do modelo rotacicnal.

a} Propriedades elétricas

Para a probabilidade de transição do quadripole eütr i ce

pode-se mostrar que, dentro de uma banda, ele é dado por

, í. * I [.jK 2 Oj I,

onde

( Î Î I .2 .10)

{I1I.2.Î1JQo » 0,8ZR|S(l '•

Qt está relacionado com os quadripoles dos diferentes níveis pels

relação

3K 2 - 1(1 •> 1) n ,7,. 9 ,»,

b) Propriedades magnéticas

Para transição do dipoio magnético obtim-se

B(H1,

e para o comento snsgnético

'
4 ? *

{III.2.13)

(ÏÎI.2.14)

onde gR e g» são fatores giromagnéticos associados ao movimento

coletivo e ao movimento Intrínseco respectivamente.

Quanto a gR pode-se mostrar que êle é da ordem de ^ para

vários núcleos.

Ho caso do nodêIo de Hilsson, esses três parâmetros, bQÍ

gR e gK estão relacionados pelas seguintes expressões

g* - g« + (gü - g0) s(»? - »Î ) ( i n . 2 . i s j
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(ÏIÏ.2.Î6)

onde gA g o fator g1roatgnético orbital da partícula única e g'J e

g^ sio os fatôrts associados cou as coaponantes de spin paralelo

e perpendicular ÍO eixo de si»etri a respectivamente.

Ogaza S0>

Os valores de g e g são discutidos por Bochnacki e
»s *• »s

e correspondeu a efeitos de polarização đo spin do ca-

roço pelo nucléon sisples.

Teaos ainda un dado nais» que ë o sinal da razão de ais-

tura multipolar de uiaa radiação, ou seja, do ô. Este é, no caso de

snuîtipolaridaees MI e £2:

sinais = sina? (H " l-} { 1 * (-1)
l- 1

b 0 ) ( Î I I .2 . Î7)

2.4.3 Evidências experimentais da aplicabilidade 6o »odilo rota-

ciona Ï

Tendo considerado a? diferentes possibilidades de inter«

pretação dos níveis conhecidos de ! In , vastos agora restringir-

nos ã análise de certos valores experinentias en; tiírmss do Hodeío

Rotaciona!.

Conforme sugerido por BackUn podends pensar aos níveis

Î/E+ e 3/2* corao pertencentes a uma banda rotaciona! core K = 1/2.

Observando a seqüência de níveis aciea de 864 keV, nda-

se que vários deles poderiam pertencer a esta banda, embora não se

conheça com multa segurança os spins de todos eles.

Dentro deste espírito, procuramos de terni nar nuise ri ca-

ssent e os parîofttros -^r e ^ Qu« aeîhor reproduzisse» os nîveis

de energí« existentes.

0 melhor resultado correspondeu a

conforme »ostra a f lg . I I I . 2 . 1 3 .

h2

T 13ke¥ e 0.-1,93
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ÈÉÒ^&4Í^Í&

~rj - . - .

•<-.-. r i 3% r,;. • • -..

-1420 keV

1290 keV

1133 JceV

1078 keV

934 keV

868 keV

824 keV

Experimental

!*• -1280 keV

."iz -if": f» J-v- — --"-'

•1147 keV

- ,-t r. .

-1033 keV

936 keV

Teórico

867 keV

keV

Fig. III.2.13 - Comparação entre os níveis de energia do In è

a banda rotacional construída sobre o nível 1/2+ (43ÍJ
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t r-ii^gj^ça--

Uvou ã tentação <te-tixaBi nar os ní-

d«; pari dade negativa de aproximadamente 2 Kev e ver se pode-

riam formar una banda rotaciona!. Entretanto, 1st» não parece a-

contêcer, a não ser que se suponha o núcleo coso sendo UB rotor

assimétrico, A perda de simetria axial poderia explicar a se-

qüência de níveis de paridade negativ» COBO componentes de diver-

sas bandas COH diferentes K.

£s*ta hipõtess a»o fc? asaTísaáa ~s rrsEt-rric *r»balho-

aas cabe salientar que Davydov ' situa o núcleo Cd coso nlo

tendo simetria axial , sendo este desvio dado por Y - 26.75°.

•'-.-'[• ^-Voltando então i banda rotacfoiial estabelecida propuse-

ao-fios a fixar todos os parâmetros necessários para chegaraos a

«na conclusão definitiva sobre aqueles níveis . Para Isso seguimos

a seqüência de procedimento, explicada abaixo:

.- 1) Determinação do parãssetro de deforaação n

: Supondo que os níveis de 864 e 828 keV seja» «eobros de

uma parida rotaciona! COB K « 1/2 i possível calcular teoricamente

a probabilidade de transição B(E2, 1/2+ -*• 3/2} tm função do pari-

. metro de deformação n pelas relações (III.2.10) e ( I I I .2 . Î1 ) .

;̂ A curva obtida esta apresentada na Ffg. III.2.14 onde ó

•• resultado experimental para a radiação de 36 keV seleciona 6 COBO

- sendo da erde» de 0,2 o que corresponde a n " 4.:' " : _

i è - i É S - - - / - ^ ••••'..:•", .. : . • 'J?Š$^r -•'•!:• -. '
2) Oeterminação do parâmetro de desacoplamento (X-

~ [}' V Đetersinaoios o parâmetro de desacc/plaaento O-* calculan-

do a relação (III .2 .9) onde cs coefieientes*i& foram obtidos da

tabela da Ref. 49 para o nível N « 30 e n « 4.

0 resultado obtido foi *>* -1,93 que corresponde ao va-

lor experimental proveniente do ajuste das energias dos níveis de

828 keV e 864 fceV, calculado pela rei . ( H I . 2 . 4 ) .

- SO -



K î?s

B(E2,i/2 * 3/2)
£bam

1,0

0 , 5

III.2.14 - Variação da probabilidade de trsnsiçso •

. - B(E2, l/y S/2) com o pcrlàaetro de ds-

fomaçso p. . - - . .



Dcterminaçío do momento de inércia j S .

Pela relação (111.2.5} calculamos o momento de inércia

do núcleo 715In suposto coso un corpo rígido.

0 valor encontrado foi J^r- • 4,8 keV que é aproxiaada-

mente 3 vezes menor que o valor do paraître? obtido «fo ajuste àa

energia dos nívíes da banda K * l/Z referida neste trabalho.

4} Determinação dos parâmetros gK, gR e bQ

: 0 conhecisento de probabilidade de transição B(Kl,^+-^+;

: 42a radiação de 36 keV e do mocento magnético do nível de 828 fce¥,
~-1 '- • -•• • '.- • _ • - " - • : ' - "

• permite-calcular os parâmetros bA e g« em função de gD usando es
relações (111.2.13} e (IIÍ.2.14). Por outro lađo, istes fatores

são dcacRdentes de gj| e ^

; ' : "" ' Para a determinação dos parâmetros acioa, procedemos

da seguinte forna.

: Pelas relações (III.2.15} e (III.2.16} celculaœos gK e

bo(gK - gR} para diversos yalôres de ĝ ' e g^ o q*?e «ostreaos na

Fig. III .2 .15. Usaaos para gR os valores 0,35 e 0,4. A observação

-das curvas encontradas sostrou que g» poderia variar entre 1 e

0,85 e que bo«gR - gR} Iria de -1 a +0,4.

L- t i ^ A seguir calculaaos y ( | ) e *(K1, 1/2* •*• 3/2+} eis fen-

cão àéibQ para diversos valores de (S^ -• SR} possíve1s,-o que »os-

tra«os*na Fig. (III.2.If"}. Através do valor esperimentaî de._

B(K1, 1/2+ •+ 3/2+} pode-se então deterninar as soluções procurados

para b0 e gK - gR .

:; Dentro das diversas soluções encontradas, selecionamos

UD conjunto de parâmetros que apresentados na tabela ( I I I . 2 .6 } .

£ obvio que como conhecemos apenas duas propriedades de-

pendentes de três parâmetros, ê fácil encontrar uma solução con-

sistente com aquelas propriedades. 0 mérito destas determinações

S que os valores encontrados para g|! •* g^- são razoáveis.



1 S/-

1,0-

0,9-

0,8-

0,7-

0,6-

0,5 - l 1-

o

+0,4

+0,?

0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Ig«. IU«2.15 - Variação de gK e de

resp ectivamentec

gR=o.4
%=0,35

rr
g |

-0;6 ' -o',2 Ó +0,2 b.
0,2 i 1-

-0,6 -0,2 0 +0,2 b

ig . III.2.16 - Variacio de B(K1S 1/2+ 3/2+) e de>i£ (3/2+)
com o parâmetro b .
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117Ia «s soluções encontre-

¥'-'-.

te-

0.S g ] i ¥ r e , gK - 0.905 e

^jzJi}.1 ,z-M'-'.'-- Cabe lembrar que no caso do

"'<__ das \ correspondia* • 9S • đjr • S s •

g^ » 0,4 seíido portanto nosos valores nio multe diferentes s o que

leva a supor um comportamento sistemático.

Para completar este trabalho apresentados na tabela

(III.2.6) al ia dos parâmetros escolhidos a comparação entre as

propriedades determinadas experimentalmente e teoricamente.

Note-se aî que os valores encontrados para E(E2, 5+-*§+)

B(EZ, |+ * 2») nio contradizem a hipótese do nível de 934 fceV per-

tencer i banda rotacional proposta no iníc io deste trabalho.

Tabela III.2.6

Aplicação do modelo rotacional to 5In

s
a

fc
B(E2,

B(K1,

«<!•>

Q(f*)
S1nal

BJE2,

-

• 0,2

• - 1 . 93

1/2+ •* 3/2+)

1/2+ "

•

^3/2+)

do S (36 tceV)

7/2+ H" 3/2+J

a - Parâmetros

gR • 0,35

gK • 0.95

b0 « -0,16

s - Propriedades c

Teoria"

0,36 t*barn

11 x IO"3 (g - )«

°'53»n
-0,59 barn

+

0.64

H
9 , - 2

• - . . < - - - • " - . - : -

Experimental

0,34 a 0,5 £zbam

O0±5) x 10"3{§|E)î

1 2 + 1 ' 9 5 u' • z -0,7 ''n

— .

+

> 0,18

fe-
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I I I .2 .5 Conclusão

Conseguisos neste trabalho fixar defini tivaaeníe cs

spins dos níveis de 854 e S97 ke¥ cone 1/2+ a 3/2- respectivamen-

Âïéa d is to , determinados o coeficiente ds mistura da ra-

diação de 36 heV en grandeza e s ina l . Ffzeraos. t asb ls . «as primei-

ra «nedííía do momento isagnltico do nível ds 828 feeV, eus embora cos

erro muito grande» permite fazer slgunsa coapareçlo teórica.

Cc-a i s tes resultados tentaœos aplicar o nîodiïo rotacio-

ne'! sos nîvsis de sais de SOG KeVj supondo s banda construída so-

bre o niveî de isiisson i+ £43i]J seguir.íü c trabalho ds ßäcfcHs.

De nossa ani î ise obtivesnos boa concordância para as s-

îîsraias dös RÎveis 3/2+s 1/2*, 5/2-f-, 7/2-r.. 9/24- e ï*î/2v.

Cabe aqui sal ientar aus basessos nossas consifisrsções

nos argumentos đs Srseffe qua áão 1î/2-<- coso spin do nível 1 ISõ

keV, o qus psra outros autores apareça como 7/2*,

£pes£r destas evidências experimentais confirmando a a-

plicôbi lidade tío nodê; o rotaciona! EOS níveis SCÍÍIÔ referidos ssr ia

bas vente interessante a aedicša do iaoKsnto qasdripolar do nîveî ée

824 kel' para tes ta r sais ma vez a ftipõtese
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CapTtulo III.3 ESTUDO DO 131Cs

3.1 Introdução

131,0 coapiexo esqueaa d« desintegração do l o l € s , provenien-

te do Ba por eaissão beta, apresenta características bastante

Interessantes, quer do ponto de vista experiaentai, quer do ponto

de vista teórico.

Ho que se refere S parte experimental, tsuito j i foi fe i -

to sobre este núcleo ' ~', aas devido a sua complexidade ha suita

ambigüidade nos resultados. 0 esquenta de desintegração aqui apre-

sentado (F1g. III.3.1) S proposto por Horen et aí '. Entre os

estudos feitos sobre i s te núcleo saîientao-se as saedidas de alta

precisão das energias de transições s dos coeficientes de conver-

são Interna. Poucas correlações angula-es fora» determinadas a a

saioria delas utilizando sempre detectores de Hal(71}, onde a pou-

ca resolução de energia encobre efeitos e »ísturas bastante apre-

ciáveis.

Âs intensidades das radiações e as energias foram rsée-

tensfnadas por Karlsson •' utilizando pela priraeira vez tíetecto-

res de Ge{L1} na analise do Cs.

As meias vidas do nível de 124 key e Î33 keV feraa ísedi-

das por vários autores ' e a do nível de 79 fceV foi determinada

por Horen Z ' .

Trabalhos nossos anteriores deterainaraa o fator g do

nïvel de 133 kaV }*K aa1s recenteaente redeterainado por Fech-

ner 5 5>.

Apesar de tantos estudos experiatntais sobre este núcleo

os spins de vários níveis e o caráter aultipolar das radiações en-

volvidas ficaraa Indaterainados.

No que se refere ao plano teórico, este núcleo não pode

j



Fig. III.3.1 - Esouemâ de desintegração do 13 ir_
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ser explicado satisfatoriamente por nenhum taodllo nuclear parti-

cular, tendo Person e Rasmissen ' tentado uti l izar o »odeio do

rotor assinéirico neste caso. Os resultados experimentais poste-

riores não confiraaraa essa tentativa. Recenteoente, Freed e Hi-

les ' fizeraa alguns cálculos utilizando o modelo unificado sen

obteres sucesso.

fio presente trabalho faremos una extensiva análise do

esquema rfe desintegração diste núcleo» utilizando tcedidas de cor-

relações angulares de inuiteras cascatas, cos alta resolução de e-

nergia. Na seção 3.2 apresentasos as ma «lidas f&itas e os resulta-

dos, íío final apresentamos una breve análise teórica dos resulta-

dos obtidos em termos de diversos «odeTos apresentados.

3.2 Métodos experimentais e resultados

3.2.1 Fonte

131,às fontes radioativas de SJ>lCs forasi obtidas através da

irradiação de barium natural no reator do Instituto ás Energia A-

tomice de São Paulo. Para alguns trabalhos utilizamos fonte s o l i -

da, para outros fonte líquida de solução de BaCí« es lãua.

3.2.2 Determinação de intensidade das radiações

A determinação das 1ntens idades das radiações foi feita

através da análise do espectro simples (Fig. III.3.2) de raios ga-

na do Cs obtido es um detector de 6e{Li) e um analisador de

1024 canais.

Nas wssuas condições fora« cedidos espectros do Na e

Cs que servira« para fornecer *s foroas dos espectros de usa

radiação Ronoenergïtica, as quais fora« então testadas coa o es-

\
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pectro do î81Hf e de 60Co.

Assia foi determinada una foma padrão do espectro de

radiação «onoenergítica para cada energia e com Isto foi possível
131

desmembrar o complexo espectro do Cs em seus componentes. In-

tegrando as áreas resultantes e corrigindo para a eficiência do

detector de Ge(Li) deterninarao-se as intensidades e energias das

mencionadas radiações do núcleo em estudo. Os nossos resultados

comparados a medidas anteriores são aostrados na Tabela (111.3.1).

3.2,3 Determinação das nelas vidas dos estados de 124keV e 133ke¥

Utilizando um sisteaa de coincidência diferencial des-

cri to na Ref. 14 envolvendo detectores de Nal(Tl) feram remedidas

as meias vidas dos níveis de 124 e 133 ke¥.

Para i s to selecionou-se através de ura anansacior os pul-

sos correspondentes i s radiações de energia entre 100 s Í50 keV e

com outro os de energia entre 2Î0 e 260 keV. As coi rs ei den ci as ob-

i iãaS; analisadas com um conversor* tempo-amplitude e registradas

era um tnuHicanal são mostradas na Fig. ( I I I . 3 . 3 ) . A essas conta-

gens foi aplicado o asétodo dos mïniaos quadrados a fim ás deter-

minar as meias vidas dos níveis 124 e 133 keV.

Os resultados do presente trabalho bem como os de outros

autores são apresentados na Tabela î ï l . 3 . 2 .

Tabela I I I .3 .2

Determinação das meias vidas dos níveis de 124 e 133 keV

Bodci tsdt 5 4 Kelly 5 9 Horen52 Fechner
5 5

Près.Trab.

123,7

133,5

3,77±0,05ns

13,3±0,5ns

3,49±0,31ns

12,7il,0ns

3,l±0,1ns 3,48±0,07ns

9,75±0,3ns

4,00±0,1ns

9,30±0»5ns
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Tabela 111,3,1

Intensidade das radiações gams do núcleo Cs

E(keV)

54,84

78,69

82,43

92,25

123,73

133,54

157,01

216,01

23SS56

245,33

249,36

3EÏ,2î

373,} 5

404,2

427,7

480,6

486,6

4S6,3

573,3

585sí

620,2

832,0

914,1

924,4

1048,2

Presente
trabalho

1350* 350

3352:150

Î400*500

75*50

Î63±75

ÏGQÙ

62±23

2670±400

97±13

10î±13

31 ±4

33t4

55±6

Kufcarova 58

6,1*1,3

53,4x72

1376i28I

» 7 s 5 5 0

160;32

46-24

193i39

'Sir S

3319

7S8

5t2t5

103±2î

Kansson
5 3

2)50

65

"«440

368

1CG0

S9

3580

104

10?

19

60

103

54

2,0

36,5

2480

? SO

U

«SOG

•86

4?

245

8,3

1000

55,4

51

13?

3)38

13,4

87

5 5 3

59

119
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Fig. III.3.3 - /.feias vidas dos níveis de 124 e 133 keV
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3.2.4 Medidas de correlações angulares

Gon a utilização do equipamento Integral descrito e«

( I I I . 2 . 3 ) e que envolve ua detector de Hal(Tl) e outro de 6e(L1}

foras Ndidas as correlações angulares de várias cascatas do Cs

pela análise de espectros de coincidência a vários ângulos.

Đesta foraa a correlação angular de varias cascatas foi

aedida duas vezes utilizando cada usa das radiações gana, coso

porta. Isto pemitib testar as correções introduzidas, que sio

diferentes ea cada c*$o, nas que deves conduzi?- aos sessos resul-

tados finais para os coeficientes da correlação angular.

Na seção A cosentarenos os aspectos especiais da medida

de cada espectro de coincidência.

Na seção 8 extraireaos das redi das descritas na parte

A, os coeficientes das correlações angulares de varias cascatas.

N« seção C interpretarenos estes resultados eta tirraos

dos spins dos níveis excitados e mui t i polaridades das radiações

gasa envolvidas.

A.l Espectros de coincidência con a região de 200 a 250 key

A f l g . I I Ï .3 .4.«ostra o espectro de coincidência ©bíido,

onde observaa-se os picos superpostos is coincidências provenien-

tes do espalhanento das transições de energia «ais a l ta , tais co-

ne o 496 keif e 481 fceV.

A presença de ua pico de 3S1 keV I explicada pela coin-

cidência desta radiação cos o Cospton de 200 keV do gana de 481

keV, ale« de estar • • coincidência tr ipla coa a radiação de 216

fceV que i bastante Intensa»

Na cascata 247-239, o pico de 239 keV tea uaa grande

contribuição do fundo, o que tornou d i f í c i l a correção. Pudeaos,

entretanto» atribuir i correlação da cascata 247-239 u* Ag pe-

k

- 104 -



- soi -

L



qiieno, de orden de IS e pos i t ivo.

Quanto ao pico seguinte ao 239 keV, êle resulta da cor-

relação das cascatas 247-229 keV, 247-249 keV con a transição de

ou 247 ou 249 keV entrando na porta. CORO as intensidades das ra-

diações de 239 keV e de 249 key são semelhantes, pode se dizer que

2 das contagens desse pico se referea a cascata 247-249 koV. Obser-

vaaos para i s te pico um A, grande e pos i t ivo , da ordem á<3 152 e

que poderá serv i r eventuaiaente para testar soluções ãchodss a

pa r t i r das correlações angulares de outras cascatas não cessproae-

tidas pelas correções *>i tas.

Na cascata 247-373 keV a contribuição <*o fundo para o

gama de 373 keV 5 pequena. Na cascata 404-216 keV também o funde

ê pequeno sob o pico de 404 ke¥, Na cascata 481-21S keV he üíne con-

tr ibuição do pico do gama de 486 ke¥ bem CORD do Campten proveni-

ente das energias ma'? alias» mas nïc 5 grande s ponto de mascarar

os resultados.

Â.2 Espectros de coincidência com a região de 115 a 150 keV

0 espectro (Fig. I I I . 3 .S ) obtido cora as coincidências

com transições de energia entre ï f5 e »50 keV apresenta picos de

92, 249. 4SI e 496 keV coincidentes cora o de 124 keV; e picos de

32, 239 e 487 keV coïncidentes con o de 133 keV. Os picos de 124

s 133 ksV aparecem por estarera era coincidência com os comptons das

transições de al ta energia e que são incluídos na porta usada, 0

mesmo acontece coa os picos de 404, 427 e 481 keV.

Nossos resultados foras corrigidos para 70S de con t r i -

buição do fundo sob o pico de 239 keV, 60S sob o de 249 keV e 65*

sob o de 467 fceV.
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A.3 Espectros de coincidência coa região de 350 ke¥ a 430 ke¥

Duas séries de medidas foram realizadas, uma com o

Ge{L1)A e outra com o 8. Na F1g.{III.3.6)observa-se o espectro de

coincidência oedido com ße(Li)B. Os coeficientes das correlações

angulares obtidas com isses dois detectores foram rauito semelhan-

tes G apresentamos na tabela a média daqueles resultados apôs cor-

reção para ângulo sólido,

A.4 Espectros de coincidência com as regiões de energias de 570

keV a 700 fceV

Como as radiações da ordem de 5C0 icsV a 7Û0 ke'/ são

co intensas e bera «žifTcil obžer-se faoa e s t a t í s t i ca para os espec-

tros de coincidência.

A Fig. ( ï ï î . 3 .7} mostra os diversos picos esperados tais

CORÍO o de 124 fceV e o de 351 ksV coiaei dentes coa os ús 573 keV,

239 feaV, 249 keV e o de 373 fcsY coincidente cora o ás 574 fceV,

Apareces) eínde os picos ás 133 keV e 2Î6 keV por esta-

rem era coincidência cora os Comptons dos gamas de 924 kaV e de 832

íce¥.

Note-se pela fleura que êsîss picos sstão superpostos

& ua espalharaanto Ccsipton bastante al to proveniente das radiações

tte aais a l ta energia, estimando-se em 502 as contríoulções nos pi-

cos de 238 e 249 fceV, 152 no de 3?3 keï s IOS no de Ï24 keV.

Assim analisamos somente a correlação angular da casca-

ta 573-Ï24 SteV para a qaal corri g i aos o fundo isotrõpico.

A.5 Espectros de coincidência com a região de nais de 75Õ kev

ft Fig. (HI .3 .6 ) mostra o espectro de coincidência obti-

do com as radiações de 832 keV, 914 keV, 924 keV e 959

- Î08 -
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Coincidinci a

Figura I I I .3 .6 - Espectro de coincidência cora a região de
350 a 430 keV
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Observa-se, assis, a presença das radiações de 30 key e

92 keV que estão em coincidência cost as de 989 keY e 832 keV res-

pectivanente. A analise das correlações angulares destas cascatas

S entretanto d i f í c i l nestas condições» pois os referidos picos es-

tão superpostos a um fundo de espalhacento Compton bastante alto.

0 mesno acontece com o pico de 133 ke¥ que está em coincidência

com a radíla<ão de 914 fceV.

0 pico de 124 ksY ê bastante pr-oeainente e resulta da

coincidência con a radiação de 924 keV.

Jã o pico de 216 keV, que está en coincidência con o de

832 fce¥, superpõe-se a un fundo anisotropico proveniente do espa-

1 hamento da radiação de 1043 keV. Nossos resultados estão corrigi-

dos para 1st« fundo.

A.6 Espectros de coincidência cosi a região de 80 keV a 100 JceV

Fizemos duas series de medidas coa resultados bastante

bons utilizando Ge(L1)B para as radiações coincidentes.

Na Fig. ( I I I . 3 . 9 } observa-se o espectro de coincidência

obtido com Ge(Li}3.

G aparecimento dos picos de 216 keV e 373 keY se expli-

ca pelo fato de têraios na região de 80 keV a 100 key uma grande

contribuirão de radiação Corapton.

Corrigi nos para o fundo de radiação Compton que foi es t i -

mado em 1(2 para a cascata 92-124 keV e 25S na cascata 404-92 keV.

Os trros apresentados levaram ttm conta a subjetividade inerente

ao processo de correção fe i ta .

Na cascata 404-92 keV desprezamos a contribuição da casca-

ta 404-82 keV porque a radiação de 82 keV I 20 vezes mais fraca

que a d« 92 JceV.

Co» o equipamento descrito ei« 11.2.2 medimos um espectro

f-f

i-

- 112 -



i

- 113 -



de col neidend« coa a região de 80 keV detectada en un tfntilador

de NaX(TI) e obtivtvos os picos coincidentes con un detector de

SI(Li). A figura aostra a presença do Raio X e do pico de 55 ke¥

(F1g. III.3.10).

Gabe aqui frisar que não fizeaos uma análise quantitativa

desses resultados devido i estatística muito pobre obtida.

3.2.4.S Resultados das correlações angulares

Apresentamos na tabela (III.3.3} os resultados que encon-

tramos para os coeficientes das correlações angulares. Estes re-

sultados ja estão corrigidos para fundo e ângulo solido. Apresen-

tamos ainda nesta tabela os resultados achados por outros autores

e os de Khorôzaev 60) que chegarão ate nos quando finalizávamos a

redação desta tese.

Na última colune* parti cul ari zassos para cada cascata a

porte ou portas utilizadas para a obtenção de nossos resultados,

Ho caso de tare» sido utilizadas duas portas diferentes,

o resultado corresponds i média dos valores achados para cada uma.

Kai ores detalhes a respeito das medidas e correções de

fundo feitas estão descritas na seção A.

Quanto i presença de atenuações es nossos resultados, ela

a nui to Improvável pois usamos fontes líquidas para as medidas que

envolves os níveis de 124 e 133 keV e aedida diferencial da casca-

ta 487-133 keV feita por Fechner ' com ês5e tipo de fonte nïo

demonstrou a existência de atenuação alguma.

Quanto aos outros níveis estudados teu eles vida sufici-

enteaeate curtas para afastar a possibilidade d» atenuação apre-

ciável.

ÍX - 114 -



fig« 111,3.10 - Espectro de coincidência com a região de 90 keV
utilizando Si{Li).
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Tabela II!.3.3 - Correlações Angulares de várias cascatas no Cs
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3.2.4.C Atribuições d« spins aos níveis excitados do 131Cs

Enbora tenhanos aedido as correlações angulares de ua

grande nünero de cascatas, nio ë f ã d l achar una solução para os

spins de todos os níveis envolvidos.

Conforne exponos no Ap.I, podeaos calcular todas as solu-

ções do coeficiente de alstura de nul tipolaridade para us grupo

de cascatas que envolve una radiação en conun, seguindo una certa

seqüência de spins. Aplicando ãs soluções encontradas regras de

seleção de ortíera f ís ica, ê possível reduzir-se o nôsaero dessas so-

luções. Se nâo restar alguaa solução para os coeficientes de ais-

tura £ que satisfaça is regras de seleção aplicadas, Isto signi-

fica qtr a seqSênrfa de spins escolhida esta errada. Então aplica-

mos o mesmo processo para analisar outra seqüência de spins den-

tre as varias probabilidades que tínhamos Inicialmente. Desta for-

ssa poete-se chegar, pelo menos, s exclusão de certas hipóteses. Ho

caso Ideal, obteríamos solução apenas para uaa das seqüências de

spirts e o problema ficaria resolvido ur.ívocamente.

Este foi o processo empregado na analise de nossas corre-

lações angulares.

Na análise do grupo 4, encontranos para o nível de 133keV

apenas a solução J «= 3/2+ quando supusemos que o nível de 620 keV

tivesse spin 3/2. Quando supusemos spin 1/2 para o estado de 620

keV, resultou corao solução spin 5/2 para o nível de 133 keV.

Nesta fase de nosso trabalho recebestos a publicação de

Fochner ' onde ele media a razão

que selecionava coao solução definitiva spin 5/2 para o

nível de 133 keV. Ainda apresentava ist» autor 1/2 coso

spin par* o nível de 620 keV o que se enquadrou perfeitanente nu-

aa das duas soluções que eacontranos.
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ft seguir passamos para a aniUse das cascatas do grupo 1

• que envolvem a radiação d« 124 keV. Fechner " atribuiu a i s ss

nível spin 1/2 tendo eu vista o resultado isotrõpico das correla-

ções 496Y - 124Y e 496K - 124Y e 496Y - Î24JC.

Nossas medidas da correlação gaaa-gama desta cascata acu-

sara« a presença de n A., nas suficientemente pequeno para ser

atribuído a algum erro sistemático. Tambim aediaos a correlação

angular gaaa-gana da cascata 249-124 fceV o que taabê» resultou est

coeficientes A2 e Â  suito pequenos.

Entretanto HI rose ' havia se<l1do a correlação angular

da cascata 924 - 124 ke¥ com Ag bastante grande e que por si só

excluía a hipótese de spin 1/2 para o nível 124keV. Nossas medidas

da mesma cascata confirmaram o resultado anterior. AíSn disto ae-

dimos duas outras cascatas envolvendo o nível de 124 keV e que le-

varam s coeficientes Ag também grandes.

Sesta forma ficou então excluída definitivaseate a fc::??-

tese de spin 1/2 para o nível de 124 keV. Prosseguioos então nos-

sa anãHise dentro de hipóteses de spin 3/2 e 5/2 para o referiào

nível.

Dessas duas hipóteses, a de spin S/2 fica de imediato ex-

cluída, uma vez que a correlação angular da cascata 496-124 fceV

só da solução se existe componente M3 na radiação de 496 keV o que

i altamente improvável.

Passamos a análise da hipótese de spin 3/2 para a qual en-

contramos resultados bastante satisfatórios, que apresentamos na

tabela (III .3 .4) .
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Tabela III.3.4

Coeficientes de «istur* fi para as radiações de 92s 249, 496, S73

e 924 keV coïncidentes coa 124 keY

«(92)

«(249)

861 82 Hl

6(496)

80% Kl

5(924)

6{573)

3 a

0,01 a

-0,2i i

0,22 a

-0,18 a

10 a

697 c/

597 c/

10

-0,18

-0,30

0,28

-0,22

22

3pi» 1/2

spin 3/2

0

-2

-5

-0

,14

,5

,5

,32

95± 5% E2

a 0,21

a -3,2

a -1,7

a-0,45

-5

-0

-0

0

-o,

-o,
-1

-0,

-Ï

a

,05

.10

.03

,1 i

2 i

28

5

a

-10

a 0,1

a -0,45

a 0,40

i 0,1

t 8

a 0,12

-2,5

a -Ï

-6

A seguir passamos i investigação das cascatas do Grupo

2, cujos resultados apresentamos na tabela (III.3.5}

Tabela III.3.S

Coeficientes de aistura « para as radiações de 404, 481 e 832 fceV

coincidentes COB a radiação de 216 keV

0(216)

5(832)

«(404)

«(481)

0,

-o,
0.

-«.

697
697

25 a 0,

12 a 0.

29 a 0,

2 • -5

c/spin

c/sp1n

40

08

3?
,3

1/2
3/2

-2

-7
.6
,4

a -3,

a -5.

S
1

-0,

Nio

25

hã

a -0,40

solução

—
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Passando is correlações angulares das cascatas 487-133

IceV e 247-373 keV e de posse do conheci isento das características

eletromagnéticas das radiações de 133 keV a 373 keV, encontramos

as seguintes soluções

6(487)- 0 0(133) - 0,2 a 0,5

6(247)- -7 €(373) » -0,6

0.4

Oe posse desses resultados procuramos calcular como tes-

te as corrâlações angulares das cascatas restantes. í§a íabeía

(111.3.5) compararemos os resultados exper!isentais com as previ-

sões feitas

Tabela I I I . 3 . 6

Comparação entre resultados teóricos e experiasnttiis para os coe-

ficientes de diversas correlações angulares.

Cascata
[keV-keVJ

23S-Î33

404-52

247-239

247-243

A2 Calculado

7%

Q & U%

Z%

Î4« a 21%

A* Calculado

O
 

O
 

O
 

O

Ä„ Experimental

{3,07 t 0:33)X

(7520 i 5,6)«

1« ±

15S ±

A4

0

0

0

0

Observando esta 21 tima iaoela vemos que o sistema de so-

luções encontradas é bastante consistente.

Para maior clareza de nossos resultados, apresentamos na

tabela ( I I I . 3 . 7 ) todas as características eletromagnéticas encon-

tradas para as radiações em estudo e comparamos aos resultados de

Karlsson e Kelly, obtidos a partir de coeficientes de conversão.
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Tabela III. 3.7 - Caracter--ti cas eletromagnéticas das radiações

do î31Cs

Resultados anteriores
a partir de coefici-
entes de conversio in
terna

£(keV) Hult1po?ar1dade

92

124

1133

215

B239

247

»249

1373

1404

431

496

573

332

924

80« Ml

95 t 5% E2
: 70% E2

Resultados consistantes
ou provenientes de nos-
sas correlações angula-
res

(I9Y)+0,01 a -0,18

-0,05 a +0,1

3 a 10

-5 a -10

so * z% m
59 i 4% HÎ

>872 Ml

94 ± 4S

Ml

+0,2 » 0,5

0s25 a 0,40

0s2

{19Y)+0,4 OU -7

86 ± 8% Hl

82 i 10S Ml

-0,10 a -0s4S

Muit«polaridade

07% Ml

9G% £2 - 95% ZZ

t 8% iíl

90 ± 4S

25S HÎ

98Ï E2 ou Mi

>832 Î4Î

56 î 15% HI

54 i 10« Hl -0,6

0,29 a 0,35
-4,2 a -5,3

- 75% Ml

-2,6 a -3,5

-7,4 a -5,1

73% m ±S%

89 a 9Z% Ml
95 a 972 E2

87 a 932 E2

98 a Ï00S E2

0,03 a 0,4

0,22 a 0928

>86% Ml

0,14aG,21

-2,5a-3,2
-0,28a0,12
-1 a -2,5|

93 s 98S Ml

50 a 92% E2

-Õ»Î2 a 0,08

-0,18 a -0,22
-0,1 a 0,1

2 a 8
10 a 22

>9SS 'Al

>9SÏ Ml ou

>80SS E2
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De toda nossa analise fico« então como resultado princi-

pal a determinação do spin do nível de 124 fce¥ como 3/2 bsm como

as daterminações de coeficientes de mistura 6 para diversas radi-

ações.

Apresentamos na Tab. I l i . 3.8 as probabilidades de t raa-
- î 3 1

siçao calculadas para algumas radiações do Cs,

Tabela II1.3.8

Probabilidades de transição de algumas radiações do '""Cs

*55 seV

?9 USX1

61 KeV

iT •> 3 í.e V

i 2 í S k s V

3,76 x 10~5

| 2,96 x 10
- j

1
í

i
l

5

}

• v TO""

1 0 " '

S {£ 2 ) -; i a r ri

•?;.-3.3 Discussão dos resultado?

"' "ï ]
0 nycleo ! "' Cs es ta s i ruedo longe de csmade fachats DO"«S

tsm 55 protons s 76 neutrons. Sei? esquema às desintegração s eus- -

131,

a ds- dif íci l interpretação»

Person e Rasrausser. ° ' procuras explicar a estruture do
!Cs sro termos do modâîo do rotor assimétrico de Dsvidov a F11H-

pov. A seqliãnda de spins encontrada não e comparável com e obti-

da experimanualmente*

Kissiingsr e Sorensen ^ calcularam os níveis da ener-
131

gia mais baixos do Cs e conseguiram explicar o stiVel fundamen-

tal 5/2 corao misttsra cio estado de partícula Onica dS/2 e o
- 122 -



wento diste nível con a excitação de u» fonon- Dentro desta confi-

guração aparece o 19 estado excitado con spin 1/2, a 70 key, o

que é ura valor rui to baixo. A l in disto são previstos s einen te dois

estados com spin 3/2 abaixo de 1 Hev quando se tea no mini no 3 es -

tados cos este spin.

Por outro lado, a cedida do sosento quadripoïer do es-

tado fundamental do 1 3 1Cs, fei ta por Schenck et a l . 6 5 ' , sugeriu

a esses autores a interpretação do núcleo | l c s coso deformado COZE

assa deformação S « - 0 , 1 .

Freeá e filles ' tentaram descrever o núcleo em questão,

peso acopïaaenfco in tersedi l r io dentro do QOOÍIO unificado. ASSÍR

elas acoplam o momento angular đo prÕtoif ímpar no nível g 7/2 e

d 5/2 ao caroço do xenõnio levando em conta ate 3 fonoRS »introdu-

sens uma interação partícula-caroço para levantar a degeneres cenci a

do Kultip'iîte. Os níveis encontrados não reproduzem ainda a s i t u -

ação sxpariîiîGntaî. Os momentos quadHpolares e magnéticos calcula-

dos pôr i s ss modelo tííferera por isenos de 30% dos valores experi-

s;sntsis.

Worley ^ rerificou que o somento magnético de partícu-

ïa única e tnuita maior do que o valor encontrado para o estado

furîdasîeBtal e tâsoíí s is tura de configurações papa explicar squêle

momento magnético. Seus resultados indicas que o nível fundamental

poderia ser «ma aistura das configurações (2d5/2) {lg7/2} e

(137/2) (2d5/2) . tssç eesoio autor sedlu a anosialia da estrutura

hiperfina do 3 'C s , '33Cs e '35Cs e conseguiu explicá-las através

das configurações propostas. Por outro lado» % mistura de configu-

ração daria origea a vários nívais com spin 1/2 e 3/2 raas tsisblîa

a outros spins a par t i r de S/2. Um estudo neste sentido talvez

fosse interessante.

Fechner 5 5 ' Interpretou o nível 5/2 coao sendo resul ta-

dos do acoplamento da partícula Soi ca 5/2 ao nível 0+ ou seja .
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15/2 0; 5/2> a o 7/2 coao |7/2 0; 7/2>. Atribuindo spin 1/2 para

o nível de T24 fceV, ele Interpreta aquele nível cono J5/2 2; l/2>.

Os cálculos de T(E2)/E obtidos para as radiações de 55 keV e 124

k»V são duas vizis «aiores que a probabilidade de transição 2++0+

dos núcleos vizinhos. Taebéa ele faz o cálculo dos moaentos oagné-

ticos do nível fundanentul e de 133 keV pelo »odalo de acopïasen-

to. Utilizando g$ • 0,5 g $ ' í v r e , obté» boa resultado. rechner sa-

gere ainda que o nível de 373 iceV seria neabro de us outro s u i t i -

plete.

Kossa conclusão sobre o assunto é de que não ha uœa \a-

tcrpretação segura ainda quanto aos níveis de Cs. A sugestão de

acoplar 5/2 e 7/2 aos níveis do Xanõnio fornece apenas dois esta-

dos com spin 3/2 e uvt com spin 1/2 quando são conhecidos quatro

coffi spin 3/2, us COQ spin 1/2 e dois outros níveis pera os quais

estão previstos spins 1/2 ou 3/2. A hipótese ds que o nível tís

620 fceY corresponde ao nîvsî de partfciils Snica aão pode ser &SH

fiíndaisentada.

Ainda a probabilidade de existência de bandas rotacio-

nais com K • 1/2 e K = 3/2 dentro da hipótese de que haja siraa de-

formação sugerida pelo quadripole do estado fundamental exig-iria

dîna investigação mais profunda, COB a necessidade de sedida dos

somentos quadripoiares dos níveis a 124 keV e 133 ke¥.

Dado o exposto acias o que rssuaisos na F1«>{111,3.11}

não sparse* haver ainda ai gusa Interpretação satisfatória para o

núcleo 131Cs.
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CAPITULO IV - COHCLÜSÖES

West« trabalho Investigamos os esquemas de desioteors-
95ção dos núcleos Ho, In e Cs através da medida de correla-

ções angulares de cascatas gama-garaa « procurados analisar os re-

sultados anteriores« juntamente com os nossos, em termos de mode-

los teóricos.

No que se refere i parte experimental5 o sistema e le -

trônico util izado teve como caracter ís t ica principal o fato de u-

sersos detentores de Geíli) e Si {LI} de alta rasolí-ção de enargia.

Ä técnica util izada foi na maioria das vizas a de rasdir espectros

de coincidência em função do ângulo o que aíêra de permitir a de-

terminação dos coefieiđntes áe correlação angular de vãr-as cas-

catas ao raesiso tempo> possibil i to ainda e correção dês Kad: ações

de fundo, psla Informação segara cue- se. tera do andasn^rtfo das con-

tagens de coincidências ce menor e fiííúor ensrais do que s ensrg-.a

do pico observado. Quanto ao tratamsrsío dos dados puie&os contar

cos o inestisnãvel serviço que noe. c-rastoü o Centro de Processamen-

to <ie Dados de nossa Uni vers idade era iodas as fases dos traDainos

aqui relatados.

0 ponto negativo que neo superamos neste traueíno foi o

fato <Ja não termos sistefiias automatizados nam transferência dire-

ta de dados ao coíiípiítador- srabora no caso oo l 5In fizêsseisos aso

do registro era f i tas siagnêticss que permitem a realização das so-

mas das contagens de canal por canal no próprio analisados-, Era

todos os outros casos esta sona foi feita manualmentes o que re-

sultou um atraso muito grande entre a obtenção dos dados e a dos

resultados f inais .

Com estes trabalhos experimentais conseguimos obter va-

liosas informações s Obre os núcleos inencionados acista.

fio caso do Ho determinamos o momento magnetico do ní-
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vel de 204 IceV e con f1 mantos os coeficientes de ai s t uras de sui-

ti polaridades de duas radiações.

No caso do In duas correlações angulares foraa nedi-

das co» resultados completamente diferentes dos ate então conheci-

dos, levando ã determinação de spins 4e dois níveis excitados da-

quele núcleo e resolvendo ass iu orobleaas COR que diversos auto-

res sa defrontaram ao tentarem explicar seus resultados sea entra-

rem eis contradição co» os spins achados astter!oriente. Allia disto,

fizemos para i s t e núcleo usna cedida preliminar do eoscento sagnéti-

CĐ do nível ds 828 keV.

Uo caso óo Cs correlações angulsres de diversas cas-

catas garaa-garaa foram determinadas. Co« Isto consegui sos confirmar

os spins 5/2 e 1/2 para os níveis de 133 e 520 keV respectivamen-

te t- ati-ioulr spin 3/2+ ao nível de 124 kaV. Conseguimos ainda de-

fcermínar os coeficientes de eiistura de isul ti pol ari dade de diver-

sas radiações.

No que se refere ã parte teórica, prvocupamo-nos es s i -

tuar nossos resultados dentro de ai su« sodiIo para conhecer UB

pouco melhor a estrutura nuclear dos isôtopos estudados.

No caso de Mo construímos un nodiIo de acoplamento

nus esivolve os três neutrons fora da canada fechada e os níveis

vibraeíonsis produzidos pelo caroço restante. Utilizando uma inte-

ração qua inclui pareamento, força do tipo Pg e Interação quadri-

polar calculamos os níveis da energia e diversas propriedades nu«

cleares achando nesse case resultados bastante satisfatórios q ;e

reproduzem muitas das propriedades conhecidas.

No caso do In confirreanos a aplicação do modiïs de

Nilsson e alguns níveis disse núcleo comparando os valores experi-

mentais de diversas propriedades nucleares i s previsões teóricas. *

Para o *3'Cs discutimos a aplicação de diversos modeTos

não havendo neste caso nenhima interpretsção satisfatória para os
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níveis estudados.

Cos as conclusões a que chegaaos surgiram novos pontos

de Interesse quer do ponto de vista teórico como experimental.
95

No caso do Mo seria Interessante conhecer melhor os

spins dos níveis aei»a de 700 ke¥ e ve r i f i ca r a possibil idade da
existência de um nível 9/2+ previsto nos aodelos estudados.

Para o In várias investigações experimentais apresen-

tam grande Interesse, ta is como a medida do uosnento quadripolar

do nível de 328 keV. as característ icas de spin e paridade dos nT-

veis acima de 1 Hsv e a determinação nais precisa do fator g do

nível de 824 keV. 0 conhecimento de mais inforaações poss ib i l i t a -

r ia uma comparação snalhor aníre a aplicabil idade do modelo co le t i -

vo e do rotaciona! aos diversos níveis daquele núcleo.

Ho Cs seria interessantíssimo medir o raomento de qua-

dripole de pelo tsenes um dos níveis excitados, o fator g des esís-

cios de 124 e 7S keVs & determinar os spins dos níveis às 5S5 a

59? fceV. Tais informeçõss possibi ï i tar ia ia uma analise teórica da

estrutura disse núcleo es bases sais seguras.

Finalizando esta conclusão, acreditamos ter trazido aí-

9«üsas contrl&uiçÕes importantes para o snelísor conhecimento da es-

trutura dos núcleos Mo, In e Cs, abrindo aC%l% vários ca-

clnhos da peso«isas para o futuro.



APÊHDÎCE I

Äi l lL ISE DE CORRELAÇÕES AHGULARES IKTERLIÊADAS

A determinação c-os coeficientes da ritistižrs ôA e ©. da-

*"adiaçõas eu cascata 1 e j a pa r t i r dos coeficientes êas correla-

ções angulares A~ e A^ poás se? fe i ta através do metodo graf i -

co íníroííuirldo por Arns a líietífinbecfc ' .

No caso do *' Cs, virao-nos com o problema as ar.contrar

o CGSÍÍcisnte tíe ícistura £ - , da radiação 1 esn coincldincia com e -

ï'e 5 outros caios gaisd. 0 método grafico toraou-se então ínipossí-

ve : do utilizar. Por Isto compliaisos un programa o.us, dando a re-

co coe'"í c" 'enta île w s t u r a 6 . v a r i a n d o tíe -100 a +100 , Cë ïcu -

OS •••'<• f ' 0 5 A? rfas vár ' . «is cas-

flSSi:"i

• \ - ~

Co;» f.;., ne v i »nos fto cas . Í .

0 pra.v-ama c&ïcula psra ^sdiação es coraum 1

A/ « A/1 ò ̂  ) r ac,hs A> CGÎÎÏS

e rasoive as equações anteriores para k » 2, e 4 obtsndo ó£. Quan-

do a soïuçio ê imaginária o programa imprime como solução apenas

asteriscos.

0 exã«!2 da tabeliã assis construída nsostrs äs imediato

várias regiões 5_- onde aparecem as te riscos para aíguns 5. . Este

- 12S -



fato, de imediato exclue aquele valor de 6| como solução para a

radiação 1.

Excluídas assim várias regiões, sobram todas que apre-

senta« em uMa mesna linha apenas números. 0 exam de cada radiação

j separadamente deve conduzir i mesna solução ô, para a equação

correspondente a Ag e A^. Isto serve novavente como regra de sale-

ção para S1.

Apôs essa análise, f1ca-se, então, co» un número bea re-

duzido de soluções, que coa a ajuda de outra série que envolve u-

sa das radiações feita na prieeira série penal te fazer Mais excíu-

-•ess- limitando cada vez mais o Intervalo de 5{ e dos 5. produre-

dos.

t óbvio qu& a falta completa de solução significa que a

seqüência de spins escolhida esta errada.

Assim, i preciso analisar os resultados fornecidos pelo

computador, conforme raostrssos num tabela abaixo, porque o pro-

grama apenas rssolve as equações expostas acima.

Pocier-ss-^a f&zer o computador realizar esta análise,

ras.s creaos que por enquanto ê interessante fa2Î-la desta formas

nos purœite estudar separadar^tnte cada cascata » cade coefi-

Embora não haja nada de extraordinário no nosso procedi-

de ana H se, cremos que ele pode ser de utilidade àqueles que

se dedicam a investigação de esquemas de desintegração.
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Tabala AI

Cascatas
(keV-üceV)

832-216

404-216

481-216

Coeficientes

-16,40*3,80

-4,40*1,40

+4,70*3,ï0

Hipóteses:

Estado

0 fceV

216 keV

620 keV

69 7 fce¥

ÏQ48 kaV

Spin

S/2

3/2

1/2

3/2

3/2

Soluções

fi(?í5) 6{832} 5(504) £ r481}

S * * * * * * * * ir* *• * a *
0,0039

0,0193

O ,0300 I O„4785 1,1836

I 0,0395 i 0,3557 1,4484

i Jï ft îï 'A t*' ̂ " 'K r< "#i à Û "fo

9,05S9 ! 0,2438 ?t3S63

! 0,0095 ! 0,2029 2,0549

| 0,0?S9 ! 0,1694 2,2361

0,0999

0,1099

0.Î412
0,5834

0,1171
0,4622

0%0961
0.3905

2,4118
1,0091

2,5834
1,2222

2,7516
1,3857

0.4ÏS5
O,53ic

0,4043
0,5537

-7,8920
32,8746

-?.. i284
-55,3439

-i,0355
-Q542S0

-0,2318

t,6303
6,5023f

2-11/5
),2581

oi

0,

o!
o!
0,

o,
o,
o5
o,
0,
0,
0,

0,
0.

5232

3811
5000

4802

4636

3580
4495

3523
4373

3473
4267

3428
4173

3388
4091

• 5
-2'*

-6
-i6

-13

-5
-11

-5
-9

-5
-8

-5
-8

-5
-7

-5
-7

,6016
,3963,

,2152
,6578

J5Î2
,6902
,1485

,5028
,8524

,3482
59447

,2185
,2736

,1035
,7572

,O?3?
,3477

-0

-o,
-0

-os
-o!
-o,
-o,
"0,

-o,
-o,
-o,
-o,
-o,
-o,
-o,
-o,
-o,

7340
3357

65 9 S
3335

3733

5858
364?

557?
3572

5336
3508

5134
3451

4962
3401

4812
3357

-S

-2
-8

'S f\

" lu

-n
- 4

-lî

-4,
-12,
-4,

-Ï3,

-5,
-14,

loi 26
S3423
,7563

.»SIS

,5042
,2719

,8l9fi'
,023?

,U9S
,7746

4363
5243

7394
2725

0397
0189
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APÊNDICE II

RELAÇÃO DOS PROGRANAS DE COMPUTADOR REFERENTES A ESTE TRABALHO

Para a realização dos trabalhos que constituem este t e -

se tornou-se imprescindível a util ização de um computador não sõ

para a análise de un -montante multo grande de dados bem couto para

clícuios teóricos.

Assim, contpilassos una serie de prograaas ein linguagem

Fortran-, utilizando o computador IBM ?f30 do Centro de Processa-

mento de fados da UTRSS,

A forffla em qae fizemos i s to , ensbora não seje e ideal»

Beneficiou e torno« possível os trabalhos realiíacios.

A seguir apresentamos a relação aos programas u t i l i za -

dos :

1- Câîculo experiaseataï de A? s Â

Parte a - Este programa normaliza as contagens canal p c canal

paio teispo e contagem- subtrai as acidentais a sprasar.ïa es tabe-

la sauèles dados essiíü corrigidos, períüran<ío-os aatosSi;s csaeníe

en cerfcçss.

Par t s h •* 0 programa rscebs cs números dos canais one I den t i f i

es:.! os picos desejados j fts car tõss perfurados sa par sa a. s ca"'cy

canal por cansî e spés para as r e -

dos nesses picos tamaini. I s t o ts

finalidade» ajudar a c o r r i g i r para contr ibuições de fundo.

,̂ * A/i,» A4 :i û^»

î s t e r a i s aos picos desejados nesses picos tamaini. I s t o tsm

Z- Cálculo đa razão integral

Este programa assemelha-se ao anterior mas calculs a ra-

integral
,H(8 .+H) - Mie,-ti
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onde W(9,±H) corresponde as coincidencias à 135° coa caœpo para

dma e para baîxo respectivaiaenta.

0 programa Inicialmente normaliza as contagens recebi-

das pelo tempo e efeitos magnéticos, optativanente, depois calcu-

la R e áR canal por canal, e a seguir nos picos desejados e nas

áreas iateMais aos picos.

3- Análise de correlações angulares Interligadas

As características diste programa es tio apresentadas ne

Apendice Î»

&.- Sâicuío tsoriço da A, e A«

0 programa calcula A» e A. para cada seqüência de -pins

para «0 valores de á s 10 de 6- íispríssindo 100 rssuítados «si for»

aa de matriz.

5- Ciïcuïo dos nïyels de énergie e das aato-funções para c Ho

Este prograsaa const i tui-se da elaboração das matrizes

do pfoblssa SISI função de Gs v e f e que são diagonal i zadas s cal -

Rufadas s«3S âutofuações.

5- cãKuíc das propriedades nucleares do Ho

Este programa calcula todas as propriedades que apresen

SisjGS no tsxío ©m função das auto-funções dadas.

7- ModÔlo de Nilsson para o 1 í 5 i n

Este programa, feito para o caso especial do ín pode

ser gencralizade.. A parte das au'<o-funções que são dadas, êîe cal-

cul» os oîv*1s de energia • nais as propriedades apresentadas no

texto '.-.m funçïo dos g*s • g ,,
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APÊNDICE III

CALCULO DO KOMERO DE CONTAGENS DE COINCIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA

MEDIDA DE FATOR g NUCLEAR PELO METODO DA CORRELAÇÃO ANGULAR

Con tor«* vimos no Capítulo I pode-se w-a'.r o fa-

tor g de um nível excitado através da medida de R que é dads por:

H(S,+H

que corresponde a

U{Zur}}* quando

A cwr^a de c-1- eis função de ZWT aiostra que S i nô nsaximc igual a ü9 .

.•\5S"i;n, se b ? for E'jfii) peauano R sara mener sunds 0 qi/e ;ira^ta a

apî''csb1 Hdede do raëtodo devido a dif iculdades ds se cbfcsf »n

9-"3nde número de contagigiis, na mai or i? «ios cas-os.-

i-3a f igura AIII epresentàsscs um grâ ï ïco ic nûmpro de con-

'C5c.?ßz de cotficîdiiiC"!ás para «m campo qtk? ë a c e s o s ' -o p*--a 3 set'

sèdïdo ioni ÜB e r ro prS visado.

àtnda s somo o erro na medida do f?,ior 9 sera dado es

função principa »mente dos erros em K e era b« t não " ciemos esque-

cer tie adicionar no calculo o número necessár io da cc inc id inc ias

para a meai da do b , e f e t i v o , pars o qua ss prec isa raedir era 2 ân-

gulos no ísÍsrímo,

Como teraos que medir para duas direções de campo tentos

que mu l t i p l i ca r i s t e número por do is .
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APÊNDICE IV

CÄLCULOS RELATIVOS AO TRATAHENTO TE9RICO DO 95Mo

a- Cálculo dos níveis de energia resultantes do acoplamento dos

tris neutrons (d5/2)

Conforme vimos na seção 1.4,3 os níveis de energia 5/2,

3/2 e 9/2 são dados em função dos V- pelas relações (IIí=1,4).

COÍÍÍO

5 1 ,

| 4 . 4 j r f r ! [Y? x Y!] <c>

J os elementos da matriz V. pode» ser escritos para o nesse

caso particular como:

| y
A partir dasta sxprsssão i fãcif calcuJar 05 valores naiTs

Vj e portanto E 5 / 2 > E 3 / 2 s E 9 / 2 .

b- Cücuío da probabilidade ás transição S(£25 3/2 + 5/2)

Para calcular a probabilidade de transição usamos as se-

guintes relações

E como
* J f> e

temos que expressar o elemento de matriz acima em relação i fun-

ção de onda da partícula unies. Para isto usanos a relação dad»

na Ref.32.
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•ys
Z

at'.

são os coeficientes de psternidade fraci ona? s i 3 s
um coeficiente 3j«

OK

C" Construção das matrixes ae energia da diversos estados do ""Ao

pelo rodeio de acepíamento dos t r ê s neutrons d5/2 fora da camada

fecnada tos n íve i s vi&racionais produzidos peío caroço J ríc.

;jas ta pa r t s de nosso trebaš no reportanjo-nos sspscis*ínen-

te l sõçao 37 da Ref.32>

•^assanào-nûs no r a l . Î Ï I I . 1 . 1 0 ) podemos cons t ru i r as r?a-

cri2es tie energ:a pars os díversos estados do ^f-So. Observando e s -

La šip^si:-! so . vemos <\us o p.'íraei ro eisißento da matr iz :

Í ' e ÕCV2 b<-'•' S 9 Ç Õ 0 3 C O A o . : V ,

: : • : e n - j _ O s c f u n ć o í í e : - o n t o d a ssstr-z ' J , . ! H ^ : ^ ' ..^ f i * . e g o r . a !

C:rí J,. ' o TOS:". C C S í. O í °nOS õpencS 0£ Ê'ÎSRSntOS 02 ïilîî'C' Z

'üv- -, _ o--.- ri < 2 - í. „ l i - - - ^ 3 - 2 e s t e s e î e œ s r i t o s tom-Bfiîos a s s n e r -

gi-ib dos s s t a o o s ù-v e 2 - c o c s ' - o ç o ' ' i ^ ? o . o u S £ J 3 . C H e v e 1 . 5 4 K e *

r e ; p , t c í f . 'c-^eiiv.8 t i ; ; a n t o s e t e r c e i : c e l s r a e r r c ü d s m a i r - J z , podeiKGî

c a í c i ; ' a - - o . ' a n b i - ô r i d o c u e

i . i -. -. A i -I
J / ' ' il i J ^ «-., >- -,

( IV.co

0 aiemento reduzido de matriz <JttjjQ j ! J ' > pode ser mais fecil-

exprs;,so em termos da função de otîiîa da partícula íinica ea

seguinte forms:

3<4 n l !Q n ! l J> 2 J jM
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.lesta maneira expressamos o elemento de »atriz ( I V . c l ) eia função

dos elementos de matriz <j|jQnJjj> e <Jy}jQ j | J ' v > . 0 cãlcu-

ïo de <j!|QnIÎJ> . 5 imediato, usando a expressão do operador qua-

dripolar em ternos do harmônico es fér ico 1/2 s do raio . Quanto ao

e»emento reduzido de matriz <J | jQ | j«3' > , tesos apenas os e-

lementos do t i p o < O j j Q p i i 2 > , Para e s t e s u s a a o s a r e l a ç ã o

B(E2)

úonáe

32

Pars 3{EZ) usamos o valor experiment;;! obtido no fio. üaséa for-

ma, calculamos as diversas matrizes que apres«nta«os a seguir.

Para

-5/2,01

<3/2,2j

<5/252!

Para ô*-j «3/2.0Í

<3/2,2i

|V2,2> !S/2,2>

-0,6f 0

-0,6f l,54Hev+E3,2 0

0 0 l,54Hey

3/2,0> j3/2,2>

1..54+E

3/2

0

L '
3/2

0

J5/2.2»

o,7ór

o

[ 5 /2 + l t

|3/2,2>

0,54f

0 1
"9/2'ií

Para J=| «9/2,0|

<5/2,2j

(9/2,0>

E9/2

0,42f

0

j9/2,2>

0.42f

E5/2+l,54Mev

0

|5/2,2>

0

0

I,54Hev+E9,2
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|3/2,2>

Para

Para

<3/?,?j

<5/2,2|

<9/2,2|

<3/2,2|

<5/2,2i

O

O

|3/2,2>

|5/2,2>

O

O

j5/2,2>

O

E5/2+ï,54Hev

J9/2,2>

O

O

Lembraraos que f i o parâmet ro c o r r e s p o n d e n t e ã i n t e n s i d a d e d« f o r -

ça a u a d r i p o l a r a n í r e os n e u t r o n s . Os p a r â m e t r o s S e x e s t ã o c o n t i -

dos nes e x p r e s s õ s s £ 3 ^ : ̂ 5/2 e E 9 / ' r e spec t ivãmente>
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1
APÊNDICE V

MEDIDA DIFERENCIAL ĐA CORRELATO AN6ULAR OA CASCATA 239(55)79 íceV

DO 1 3 1 C s

Es Î963, co« una fonte l íquida de Cs e um sistema de

coincidências d i f erenc ia i s descr i to na Ref. 14 . COB detectores de

Kai(TI) , medimos as coincidências entre 239 key e 79 keV ce« « r a -

diação de 55 keV não observada.

Na f lg. A.V apresentamos os resultados obtidos para k^.

0 coeficiente A* resultou muito pequeno.

Ä seguir cal-ulamos os valores teóricos esperados para

o coeficiente A~ nas hipóteses de que o nível de 133 keV pudesse

ter spins 3/2, 5/2 ou 7/2, Somante para 5/2 obtivemos A2 posi t ivo,

o que excluiu as outras soluções.

£ste resultado de sptn 5/2 para o nível 133 keV foi re-

cerítstssnte publicado por Fechner a partir de suas medidas das cor-

reíuçõas 487 K - 139 - , &B7 r - 133 K e 487 Y - 133 Y.

ASSÍR, apresentamos aqui outro argumento e bastante for-

te de que realmente o nível de 133 fceV tenha spin 5/2.
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