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RBSOMO

Una formula semi-empírica de quatro parâmetros é pro

posta para calcular as seções de choque de foto-espalaçao. Es-

ta formula é deduzida partindo-se de um modelo nuclear conside_

rado como uma mistura de partículas sem distinção entre elas e

o fenômeno de espalação e considerado como emissão sucessiva de

nucleons regida por determinada lei de probabilidade. Os parâ-

metros da formula são obtidos a partir de rendimentos de foto-

-espalação determinados experimentalmente e disponíveis na li-

teratura. € feito um estudo de variação dos valores dos dife -

rentes parâmetros com o número de massa do núcleo "semente" e

energia incidente^

MJm estudo paralelo para as reações de espalação indu

zidas por protons de uma amostragem de 720 dados e também apr£

sentado.
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INTRODUÇÃO

O interesse do campo das Reações Fotonucleares.no sen

tido lato, é estudar todos os aspectos da interação da radiação

eletromagnética con o núcleo atômico. Esse campo foi aberto em

1934 com a publicação de uma pequena nota em Nature^ por Chad

wick e Goldhaber onde descrevem a experiência em que expõem a

radiação Y de alta energia, proveniente de uma fonte de radiotõ

rio (Th ,Y) deutério contido numa câmara de ionização e da

qual obtiveram fotoprotons.

As radiações eletromagnéticas de energia acima de

50 MeV, quando absorvidas pelo núcleo atômico, podem resultar

em reações que podemos classificar em quatro grupos:

1) reações nas quais são emitidas uma ou poucas partículas co -

mo, por exemplo, (v»n)» (Y.2n), (y.p)t etc, que são reações ini

ciadas principalmente pelos fõtons da parte da energia baixa do

espectro de bremsstrahlung, mas também pelas reações diretas de

alta energia e produção de méson;

2) fissão - na qual hã divisão do núcleo em fragmentos de mas -

sas comparáveis;

3) fragmentação - na qual um ou mais aglomerados de nucleons são

destacados do núcleo;
i

4) espalação - na qual uma variedade de nuclídeos é obtida de ~

corrente da emissão sucessiva de nucleons ou pequenos aglomera-

de nucleons pelo núcleo.
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Destas reações, o nosso grupo de Física Nuclear Experi

mental do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas estudou princi-

palmente as reações diretas e fotofissão. Este estudo teve iní -

cio em 1967 liderado pelo Prof. H.G. de Carvalho. Desde então,

este grupo vem realizando um trabalho sistemático que constitue

o mais completo estudo sobre Reações Fotonucleares na faixa de

energia de 300 a 1000 MeV.

Para o seu desenvolvimento foram utilizados o Eletro-

-Sincrotron do Laboratório Nacional de Frascati, o Acelerador Li

near do Laboratório de Orsay e o computador de médio porte do

CBPF. £ importante salientar a ativa participação dos pesquisado

res do Instituto de Química Geral e Inorgânica da Universidade

de Roma. Assim, em 1974, em virtude do grande número de resulta-

dos experimentais obtidos desde 1967, pôde-se fazer um estudo sis_

temático*— de reações (y,n) a energias intermediárias nos nú -

cleos de 1 2C, 14N. 16O, 19F. 23Na, 3 1P, S2Cr. 55Mn. 59Co, 75As .
103Rh, 1 2 7 I , 197Au e 2 3 8U. Foram estudadas também reações

no 9Be®, "Wi> . " W e
Para fõtons de alta energia, na faixa de 1 a 5,5 GeV,

foram estudadas (7) reações (y,n) no 1 2C, 103Rh, 1 2 7 I , 197Au e

U utilizando o Eletro-Sincrotron de DESY (Hamburgo). Além dos

trabalhos experimentais podemos citar os trabalhos teóricos, utî

lizando o Método de Monte Carlo^—•—"i^ e as fórmulas nas quais

aparecem os fatores de transparências nucleares*—'—* para mé -

sons e nucleons fotoproduzidos no interior do núcleo.

Para o estudo da fotofissão tem sido utilizada a técni

ca de emu1são nuclear para a detecção de fragmentos de fissão.

Com esta técnica especial, de uma eficiência de detecção de qua-

se 1001 foi possível ao Prof. H.G. de Carvalho e colabora-
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dores^—' obter resultados ate então inexistentes na literatura

científica, como a determinação de seção de choque de fotofis-

são para o urânio, tõrio e bismuto no intervalo de energia de

300 a 1000 MeV.

0 estudo da fotofissão do urânio, tôrio e bismuto foi

estendido a energias de 1 a 5,5 GeV utilizando o Eletro-Sincro-

tron de DESY e até 16 GeV com o Acelerador Linear de Stanford^?

No que diz respeito às reações de foto-fragmentação,

tem sido feito um esforço muito grande para se compreender o me

canismo de tais reações, mas até hoje os trabalhos feitos pelo
f 181nosso Grupov—' não constituem assunto de uma literatura tão ex

tensa como nas reações diretas e de fissão.

Quanto às reações de espalação, muitas medidas^—~—'

de rendimentos foram realizadas a energias intermediárias (300-

-1000 MeV) nos mais diversos núcleos alvos, utilizando o Eletr£

-Sincrotron de Frascati, bem como o Laboratório de Química da

Universidade de Roma para a preparação de amostras e contagens.

Esses resultados foram analisados e comparados com os valores

estimados com as fórmulas semi-empíricas de Rudstam*-—' adapta-

das aos fótons.

Devido à existência de uma grande quantidade de medi-

das experimentais obtidas pelo nosso Grupo e como as fórmulas

existentes na literatura permitem reproduzi-las somente aproxi-

madamentev J, resolvemos desenvolver uma formula que seja mais

simples, digamos sob o ponto de vista de utilização prática e

que permita estimar as seções de choque de formação dos produ-

(*)As estimativas feitas com essas formulas são consideradas "stisfatõrias

quando diferem de um fator 3 das medidas experimentais.
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tos de espalação com maior precisão,, pois uma fórmula com tais

características seria de grande utilidade não sô em Física Nu -

clear mas também em outras areas ligadas ao estudo da origem do

sistema solar, química do espaço (idade 4a radiação, estudo de

meteoritos) e nucleosíntese.

No primeiro Capítulo faremos uma breve consideração so

bre a reação de espalação e as fórmulas analíticas existentes

para o cálculo das seções de choque. 0 estabelecimento da fõrmu

Ia de 4 parâmetros para o cálculo da seção de choque de foto-es_

palação bem como o método de obtenção destes parâmetros e as

considerações pertinentes aos valores tomados por eles serão des_

critos no segundo Capítulo. Finalmente no terceiro Capítulo apre

sentaremos os valores obtidos para os parâmetros, a análise e

interpretação fenomenológica dos pa*'.-atros, discussão e a con-

clusão.



CAPÍTULO 1

." n • • : • * ' » . . • . . >

REAÇÃO DE ESPALAÇKO

1.1 - Reação em Alta Energia

Os primeiros aceleradores de partículas carregadas

apareceram por volta de 1946 e forneceram partículas com ener-

gias maiores que 100 MeV. Com essas partículas foram induzidas

muitas espécies de transmutações nucleares e os produtos resul-

tantes e a natureza delas foram escudados pelo método radioquí-

mico. Com este método é possível saber a identidade do alvo, do

projétil e do resíduo final, mas os estados de agregação e as

energias dos pequenos fragmentos devem ser inferidos.

Foram também usadas emulsões de pesquisa e câmara de

nuvens e as irradiações foram feitas não sõ com as partículas

provenientes de aceleradores mas também com as fornecidas pela

natureza que são os raios cósmicos. Os dados obtidos com estes

últinos métodos dão informações sobre o numero de partículas car-

regadas emitidas em eventos simples, distribuição de carga, mais

sa, energia e angulo dessas partículas e quase nenhuma informa-

ção sobre o número de neutrons emitidos, a identidade dos resí-

duos pesados a identidade dos núcleos alvos e do projétil. En-

tão, os dois métodos poderiam ser complementares, mas na prati-

ca esses dados não são disponíveis nas condições comparáveis ,
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embora nuitas conclusões achadas independentemente não sejam apa

rentemente conflitantes.

Um modelo para descrever essas reações induzidas por

proton e déuteron de alta energia, foi proposto por Serber^—•*,

que pode ser interpretado do seguinte modo: o mecanismo de rea-

ção nuclear ocorrendo nesta regido de energia (E > 30MeV), pode

ser tomada no limite do acoplamento fraco em que a função de on

da do núcleo é expressa como um produto de funções de onda de

partículas independentes submetidas a algum tipo de potencial U,

auto-consistente. A reação nuclear e considerada como uma inte-

ração entre dois corpos de tal modo que, o potencial de inte-

ração V entre o nucleon incidente e o núcleo alvo é obtido pe-

la soma das interações entre o projétil incidente e os nucleons

que estão no núcleo alvo, isto é:

A
V_ - l V(0,k) (1.1.1)
cc k=l

onde V(0,k) e o potencial de interação entre o projétil inci -

dente 0 e o k-ésimo nucleon independente que constitue o núcleo

alvo e A é o número de nucleons do alvo.

0 projétil incidente é representado por uma onda pla-

na $ que satisfaz, nas condições assintõticas iniciais,a equa

ção de SchrtJdinger

onde H é o operador Hamiltoniano associado ao alvo admitidono

auto estado de energia E_ e t é o operador Hamiltoniano associ
cl ~"

ado ao projétil incidente.
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Na fase de colisão» o sistema-é .representado por $*

cr.de o sinal (+) indica que o comportamento assintotico ê de una

cnda esférica emergente. A função <£*\ satisfaz a equação L- de

SrhrOdinger

CE-HC) •<*> - Vc «£+) (1.1.3)

onde H. é o operador de energia cinética, V o potencial e

E » "fe k /2p sendo y a massa reduzida do sistema. É possível

escrever-se a eq. (1.1.3) em forma de equação integral

*c * E^IF Vc

OU

ve]*e

sendo H • H_ * V_ e onde ie garante que a ^+-' seja uma on

da emergente. A eq. (1.1.5) S obtida pela soma da solução geral

da equação homogênea (1.1.2) com uma solução particular da eq.

(1.1.3).

0 estado final 4>c, é uma função de onda de uma assem-

bléia de estados a uma partícula, representada por um produto

de ondas planas representativas das partículas emergentes produ

zidas na reação. Se considerarmos somente o caso de um espalha

rcento (elástico ou inelástico) da partícula incidente, o estado

final é obtido pelo produto da onda plana do nucleon espalhado

pela função de onda do núcleo residual.

A matriz de transição para o processo c •*• c' é dada

ectão por

V c ' (*c'lVJ*c+)) í1-1'6*
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Substituindo #£*' pela-expressão (1.1.5) temos

TC.C - (»c.|TeUe) * (*c.|vc n è n » e U e J • .(vi.??

No caso de reações nucleares que envolvem muitos níveis discre-

tos assim como a região do contínuo a matriz de transição toma

a forma:

C C

T c. c

( rnr c vé ]
C C (1-1.8)

Os termos de crdem superior a primeira correspondem às colisões

múltiplas da partícula incidente com os nucleons no núcleo ai -

vo. Alguns desses processos de colisão poderão contribuir para

a formação de um núcleo excitado que poderá satisfazer à condi-

ção de uma distribuição completa de energia como um núcleo com-

posto. Então, podemos dividir a reação toda em duas etapas su -

cessivas: a cascata intranuclear e a cascata de evaporação, co-

mo proposto por Serber. Na primeira etapa haveria a colisão da

partícula incidente com os nucleons do núcleo gerando uma casca_

ta de colisões na qual os nucleons poderiam escapar do núcleo

carregando uma parte da energia cinética original, deixando ain

da o núcleo altamente excitado. Este estagio é chamado de fase

rápida da reação e sua duração é avaliada pelo tempo que um nu-

cleon rápido levaria para atravessar o núcleo alvo, da ordem de
-22 -

grandeza de 10 seg. No segundo estagio haveria a desexcita-

ção do núcleo residual pela "evaporação"de partículas ou aglom£

rados ae nucleons até atingir uma condição relativamente está-

vel, de equilíbrio termodinâmico, podendo ocorrer também a fis-
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são. 0 segundo estágio ê calculado ser aproximadamente 10 seg

que ê o tempo de decaimento, do núcleo composto.

0 modelo de duas etapas prediz quatro categorias de

produtos de reação: a) nucleons emitidos na fase de cascata

com ua espectro l?rgo de energia cinética variando ate a ener -

gia caxiraa da partícula incidente, sendo possível também a emis

são de partículas a ou outros agregados complexos de nucleons

que podem existir como subestruturas transientes no núcleo e que

participam da cascata; b) nucleons evaporados ou agregados de nu

cleons emitidos simetricamente no SCM com um espectro de ener -

gia caracterizado pela barreira Coulombiana e temperatura dos

nucleons; cj produtos de fissão; d) produtos residuais que são

nuclídeos estáveis ou radioativos restantes no fim da cadeia de

evaporação. Essa última categoria dos produtos de reação é cha-

mada produtos de espalação.

Podemos definir, então, uma reação de espalação como

sendo ui»a reação que se ajusta à descrição dada por Serber para

reação induzida por partícula de alta energia e que não resul-

te nuaa fissão.

0 termo espalação, originariamente sugerido por Suli-

van e Seaborg para designar reações complexas*• , atualmente in

clui também as reações simples nas quais somente poucos nucle -

ons são emitidos. Então, o termo espalação não define uma clas-

se de reações nucleares em termos de mecanismo de reação.

0 cálculo numérico da reação em alta energia é feito

usualmente pelo método de Monte Cario, que é um método que per-

mite calcular a matriz de transição (1.1.8) com as adequadas mo

• ''As reações são classificadas arbitrariamente em "simples" e "comple
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dificações, pois na prática o desenvolvimento da matriz de tran

sição (1.1.7) se torna impraticável para a reação em alta ener-

gia onde devem ser considerados os termos de ordens maiores do

que um. Na reação em baixa energia estes termos podem ser des -

prezados, e levando em conta somente o primeiro termo da equa -

ção (1.1.7) e a matriz de transição obtida utilizando, por exem

pio, a aproximação de Bom de onda distorcida (DWBA) que se es-

pera ser uma boa aproximação.

O calculo prático do modelo de Serber foi feito pri -

meiramente por Goldberger*-—', depois por Bernardini, Booth e

Í281 Í291

Lindenbaunv—* , Morrison, Muirhead e Rosserv—•*, Mc Manus,Sharp

e Gellman*—^ , Meadow*—^ , Combe^—} Rudstam*— * , Ivanova e Pia

novv—i ̂  Metropolis, Bivins, Storm, Turkevich, Friedlander*—•'e

0 cálculo da fase de cascata fornece as informações

sobre a identidade, energia e direção angular das partículas e.ú

tidas e energia de excitação E*, A, Z e o momento angular e li-

near dos núcleos residuais.

0 desenvolvimento da fase de cascata é feito do se -

guinte modo: para um nucleon'de 150 MeV, o comprimento de onda

de Broglie £ é cerca de 0,4F. O núcleo é, então, considerado um

simples poço de potencial de raio r»A contendo N neutrons e

Z protons, numa certa distribuição de momento. O efeito de es -
i

trutura de camada não é importante nesta primeira etapa por cau

sa do grande número de colisões, conclusão essa tirada do estu-

do da reação (p,pn), de modo que pode ser usada a distribuição

de momento de gás de Fermi degenerado.

\ )n .1.,'0 cte í to de superfície difusa não melhorou muito sobre o valor de Ruds-
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. A energia da partícula incidente ê muito maior do que

a energia de interação entre nucleons individuais no núcleo e o

nu*leon incidente apresenta X menor do que a distância média nu

clron-nucleon que e % 2,5 F na matéria nuclear. São supostas

en:ão ocorrer col isões e lás t icas dentro do contorno do núcleo,

cono interação de 2 corpos. Essas interações são governadas pe-

la mesma seção de choque que são aplicadas em espaço l ivre mas

modificada pelo e fe i to do princípio de exclusão de Pauli dentro

do núcleo'-—' , embora a seção de choque para quase-nucleons se-
Í341

ja muito menor que para nucleons livres*1—J . Numa visão simpli-

ficada, podemos usar a aproximação de impulso*-— . A energia m£

dií. transferida por colisão com um nucleon de 100 MeV, foi cal-

cu.ada por Serber, cm 25 MeV e o livre caminho médio em 4x10

cm. Como o lxvre caminho médio do nucleon colidido é menor do

que o do incidente, este transfere a sua energia aos outros nu-

cleons através de colisões, mas é possível que estes nucleons

colididos escapem do núcleo levando toda1 ,ou uma boa parte,da

energia original do nucleon incidente. A distribuição angular é

da ca pela seção de choque diferencial em função da energia apr£

priada.

Para energia do nucleon incidente acima de 400 MeV hã

a produção de mêson. As colisões elásticas e a de re-absorção do

méfon na matéria nuclear devem ser incluídas na cascata. A in -

fltência do méson se torna maior quanto maior se torna a ener -

gi£, pois haverá dupla, tripla, etc, produção de mesons, o que

toma a reação mais complexa.
1 '$ modelo admite que algumas partículas incidentes^possam passar através

ro núcleo sem causar nenhum efe i to . Essa transparência nuclear faz com
me a seção de choque calculada seja menor que a geométrica.
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A segunda fase do modelo de Serber, que ê* -desexcita-

ção do núcleo residual formado na primeira, fase.,, c.. usualmente

descrita pela mecânica estatística'—'. Olhando o núcleo cornou»

gás de Fermi, o estado do núcleo residual excitado pode ser con*

siderado pela ocupação de número de estados de partículas sim -

pies. Os níveis de gás de Ferrai são ocupados pelas partículas e

"buracos*1. A energia de excitação do núcleo residual E* é a so-

ma das excitações devidas aos "buracos" no gás degenerado de nu

cleons e pode ser calculada pela fórmula:

E* = To° - I T ° - (m-l)B (1.1.9)
i»0 x

onde TQ é a energia da partícula chegando (no sistema de la-

boratório), T. ê a energia de uma partícula ce c~-rata saindo

e B ê a energia de ligação média de m nucleons que saem.

0 núcleo residual excitado decai em um dos possíveis

pares de produtos de reação pela fissão ou evaporação de partí-

culas, competindo na formação de produtos de fissão e espalação.

A competição com a fissão é calculada considerando o modo de de

sexcitação na fase de evaporação, expresso através da largura

de nível para a probabilidade de fissão e emissão de neutron em

função de energia. Entretanto essa dependência ê arbitrária, a

largura de nível para a fissão em função de 2, A e E não é co -

nhecida em altas energias de excitação. 0 efeito do momento an-

guiar nesta competição tem sido considerado1—' .

0 modelo de evaporação supõe que o núcleo residual ex

citado^ ^ perde toda a memória de como foi formado e o decaimen

(*) o núcleo residual excitado apresenta características de um núcleo compojs
to e é designado normalmente com essa nomenclatura.
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to se processa pela evaporação de nucleons como numa clássica go

ta líquida, apresentando um feitio-democrãtico para todos., os pos_

síveis produtos. Este modelo foi desenvolvido oara dar um trata-

mento estatístico para as reações nucleares por Bethe'—^, Weis-

skopf*—* e Weisskopf e Eving^', logo que foi proposto o nú-

cleo composto para explicar a seção de choque de ressonância nu-

clear. E foi desenvolvido num modelo trabalhãvel uma década de -

pois, tal como é descrito por Blatt e Weisskopf^—' e foram rea-

lizados extensos testes^—*—"— na década de 45 a 55 com apre-

ciáveis resultados: a) a idéia central do modelo de evaporação-

- a hipótese de Bohr sobre a independência da formação e decai -

mento do núcleo composto - foi confirmada por Ghoshal*—•* ;b) o e£

pectro de energia da partícula emitida a partir do núcleo compos_

to obtido pelo modelo de evaporação mostrou uma forma Maxwellia-

na; c) a densidade de nível nuclear deduzida a partir do espec-

tro de energia da partícula emitida^—' concordou com a predita

pelo modelo; d) a teoria explicou a "fervura" de grande número

de neutrons a partir de núcleo pesado excitado; e) a teoria mos-

trou a sistemática geral da emissão de partículas que segue a

irradiação de uma grande variedade de núcleos com variadas ener-

gias de bombardeamento, atribuída à variação na energia de sepa-

ração de partículas*—.
f 491Posteriormente, muitos refinamentos11—* foram feitos

na teoria original de evaporação baseados nas leis fundamentais

de conservação (momento angular total) e sobre os novos conheci-

mentos de interação média entre nucleons (paridade na fórmula

da seção de choque) e o modelo do núcleo descrito como de camada
(Cf) Cl*)

e modelo nuclear ótico - -•—•*.

Os valores determinados com a primitiva teoria de eva-
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poração são- muito importantes para dar uma idéia da ordem de

grandeza estisada de muitas seções de choque nucleares;---=«'•-

1.2 - Bspalação com Fotons

0 pioneiro trabalho de espalação com fótons foi feito

por Baldwin e Klaiber*—} .

Quando se usa o fõton como projétil inicial, deve-se

levar em consideração o processo de absorção do fóton, bem como

o processo de dois estágios nas transmutações obtidas. 0 process

so de absorção do fõton depende da sua energia. Após a região de

baixíssimas energias onde o fóton causa apenas una fluorescên -

cia, podemos distinguir grosseiramente 3 regiões de energia: de

5 MeV a aproxioadamente 50 MeV, onde o comprimento de onda do

fõton é maior do que o raio do núcleo (região de ressonância gi.

gante); entre 50 e 150 MeV, onde o comprimento de onda do fõton

é comparável ao diâmetro dos nucleons (região de quase-deuteron)

e acima de 150 MeV onde o comprimento de onda é menor que o dia

metro do nucleon (região fotomesônica).

A região de ressonância gigante, assim denominada por

apresentar forte ressonância na seção de choque de fotofissão

na energia de 15 a 20 MeV^—, bem como nas reações (Y.n).(Y.PÍ

etc, mostrou ser uma característica comum a todos os núcleos

Logo apôs essa observação, foi proposta uma explicação por Gold

haber e Teller como sendo vibração de uma esfera de neutrons

contra a esfera de protons. Logo depois Steinwedel e Jensen in-

corporai am a idéia de Goldhaber e Teller ao modelo hidrodinâmi-

co de 2 fluidos. Posteriormente essa idéia foi estendida â teo-
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• ria vais dinâmica que é o modelo coletivo e que dã uma compre -

ensio maior da dinâmica e da estrutura de ressonância gigante .

As etapas deste mecanismo são: primeiro um fóton incidente é ab

sorvido e um movimento coletivo é iniciado; depois a energia

deste modo coerente é dissipada em muitos graus de liberdade,

isto é, a energia "mecânica" é transformada em energia "térmi-

ca" por fricção, esquentando o núcleo; e por fim, o núcleo quen

te esfria pela evaporação de partículas e fótons. Todas estas

etapas foram objeto de estudo e são encontrados na literatu-
ra (54, 55, 56.42)

Na região de quase-dêuteron, uma exagerada emissão de

proton e coincidência entre protons e neutrons foram observadas

nas experiências feitas em Cornell e Berkeley. Essa experiência
f 571levou Levinger*—a propor o modelo de quase-dêuteron como o

mecanismo de absorção pelo par próton-neutron. 0 fóton ê visto

somente por 2 nucleons do núcleo, um par próton-neutron ou pró-

ton-próton. Naturalmente um deles deve ser carregado. No caso

; onde ha um próton junto a um próton a interação com o fóton pro

duz uma desintegração de quadrupolo elétrico. No caso onde há

um neutron junto a um próton há a formação do chamado "pseudo-

-dêuteron" e ocorre a desintegração deste dêuteron. Um neutron

e um próton serão emitidos nas direções opostos no SCM do pseu-

do-dêuteron. Após a desintegração, um deles ou ambos poderão ser

reabsorvidos na matéria nuclear deixando o núcleo excitado.

Acima do limiar mesônico O 160 MeV), a principal

contribuição para a absorção do fóton é devida à produção de pi

on. 0 espalhamento de píon e nucleon de recuo, assim como a ab-

sorção do píon dentro do núcleo alvo, provoca a formação de uma

cascata nucleônica. Os cálculos estatísticos foram feitos*—^ba
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s.eados nestes modelos para reações induzidas por fótons de alta

energia (> 50 MeV).

Embora as interações iniciais sejam diferentes para fõ

tons e nucleons, as interações secundárias são semelhantes, re-

sultando em produtos residuais semelhantes, o que nos permite

utilizar o mesmo esquema para os cálculos numéricos de simula -

ção segundo o modelo de Serber. Podemos explicar também por es-

te modelo o baixo rendimento dos produtos de espalação induzida

por fõton em relação ao rendimento produzido, por exemplo, por

proton de alta energia^ * ; na interação primária quando há a

produção de 1 meson, quando o projétil é o fõton, o número de

partículas que iniciam a cascata é 2 (1 prõton e 1 méson) enquan

to que no caso do projétil ser um prõton, além de um nucleon e

-in méson, ha o prõton incidente sendo portanto 3 partículas ini

ciais, o que deverá causar maior perturbação no núcleo, aumen -

tando o rendimento de espalaçao.

1.3 - Sobre o Cálculo de Rendimento pelo Método de Monte Cario

Um programa de computador desenvolvido anteriormente

pelo nosso Grupo^— - ^ simula somente o primeiro estágio do modelo

de Serber, o que nos permitiu obter valores teóricos dos rendi-

mentos das reações que ocorrem na fase rápidav ' — as reações

diretas. H possível completar o programa acima, inserindo o se-

* A reação de espalaçao é una reação que só se processa em altas energias.

* Muitos pesquisadores—*—*— , baseados em resultados experimentais ,
concluirão que a reação de fragmentação^se dá na fase rápida, porém o
modelo de Serber não descrevr tais reações.
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gundo estágio da reação (competição fissão-evaporação), de tal

modo a se obter dados não sS da reação de espalação como também

da de fissão em altas energias. Esta seria uma das maneiras de

se obter valores de seção de choque de espalação - e também de

fissão. A limitação do Método de Monte Cario é que como todo meto

do estatístico* * , ele apresenta as flutuações estatísticas ine

vitlveis, mesmo analisando um número considerável de "histó -

rias"v J. São flutuações inerentes ao método, portanto, depen-

dendo dos valores a serem determinados, ele pode não ser o mais

indicado. No caso de reação de espalação, a grande variedade de

produtos a serem formados, especialmente nos alvos pesados e

energias de irradiação grandes (região de GeV), a estimativa ob

tida, pode não ser precisa para os nuclídeos cujos rendimentos

são pequenos, isto é, os que têm pouca probabilidade de serem

formados. Além disso, geralmente o processo artificial constru

ido é simplificado, simplificação essa ditada pela ausência de

informação completa sobre o processo real e pela limitação do

computador que deve simular num intervalo de tempo aceitável.

Outra restrição que deve ser observada diz respeito

ã validade do modelo de dois estágios para certas reações. Pos-

kanzer et ai.*—*— , estudando o espectro de energia e seção

de choque de formação dos elementos cis-Na a partir de irradia-

ção de U e Ag com prõtons de 5,5 GeV, chegaram ã conclusão de

que o modelo "clássico" não pode explicar seus resultados. Tal-

vez seja preferível utilizar o modelo em que há uma fase de pre

As restrições quanto ao seu uso são dadas no Apêndice A.

* 'Una historia corresponde a um ensaio.
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-equilíbrio para a evaporação como uma transição da etapa de

cascata e evaporação'—•—--' .

0 cálculo numérico do modelo de Serber utilizando o

método de Monte Cario apresenta, portanto, as limitações quanto'

aos eventos com pequenas probabilidades, não só pela falha do

método e» si, nas também a do modelo que descreve a reação e

além disso o desenvolvimento em modelo matemãtico-computacional

não é trivial, especialmente para a estimativa de seções de

choque de espalaçao em altas energias. Então, desde o primeiro
f 241

trabalho de Rudstamv—', muito esforço tem sido feito na procu-

ra de uma formula analítica, que represente a distribuição de

carga e massa do núcleo residual de espalaçao, que cubra os even

tos com alta e baixa probabilidade, permitindo calcular todas

as seções de choque.

1.4 - Representação da Seção de Choque de Espalação

A literatura apresenta a superfície de rendimento de

espalação construída de seguinte modo: fazendo a representação

gráfica dos rendimentos de espalação tendo como base uma carta

de nuclídeos, obtém-se uma carta topográfica na qual as curvas

são as de níveis que dão as "alturas" dos rendimentos de espala

ção, onde entre uma área e outra, limitada pela curva, tem uma

diferença de fator 10, sendo que a área mais interna é a maior,

como podemos ver pela Fig. 1.4.1^- .

Em representação tridimensional tem-se uma superfície

suave com Z e N como eixos do plano horizontal e o rendimen-
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Figura 1.4.1 - Rendimento

a partir de Cu cora pro

tons de 340 K=V. Dados ob̂

tidos pela ref. (66).( As

estrelas indi:am a posi- ,

ção dos núcleos alvos.)

to como eixo vertical.

Consideran-

do os produtos com

poucas unidades de A
"l (\ I t I l i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t

10 -

10

e Z abaixo das do alvo e ignorando os produtos bem leves, esta

superfície tem a forma de uma longa e larga cordilheira subindo

em direção ao alvo, Fig. I.4.2.

RENDIMENTO
LOCALIZAÇÃO
DO NÚCLEO
ALVO

//77 /

N

Figura 1.4.2 - Representação esquematica da porção da superfície de rendi -

mento fotonuclear que tem side xaminado na experiência da

ref. (67).
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A dispersão de carga é aproximadamente uma gaussiana.

Os valores do pico da dispersão de carga (isto e, o topo da co_r

dilheira) e a distribuição de massa decrescem exponencialmente

com a distância a partir do alvo. O número atômico mais "prová-

vel 1 acompanha mais ou menos a linha de estabilidade 0.

1.5 - Fórmula Empírica de S Parâmetros de Ruâstam

Baseado na variação regular dos rendimentos experi -

mentais^—* com Z e A do produto, Rudstam fez a aproximação da

superfície de rendimento de espalação por uma formula simples de

4 parâmetros.

A aproximação da superfície pela curva, feita por Ruds

tara, ê uma função analítica arbitrária com um numero de parâme-

tros a serem ajustados através de valores experimentais. Em

1956, ele*—* obteve com essa fórmula a reprodutibilidade^ ^ das

seções de choque experimentais dentro de um fator 2, para os pr£

dutos de 3 a 30 unidades de massa atômica abaixo das massas do

núcleo alvo, num intervalo de At de 51-75. Para generalizar mais

a fórmula e tornar possível a sua aplicação prática, foi intro-

duzido mais um parâmetro^—' para normalizar a distribuição teci

rica com os dados experimentais. Rudstam apresentou 4 fórmu-

las^ ' mas a seleção da fórmula final se baseou no melhor ajus_

te com cerca de 1200 dados experimentais e a fórmula CDMD("char_

ge distribution mass-yield distribution") apresentou uma reprodu

* A definição deste termo é dada no Apêndice B.

^ 'ks, fórmulas são correlacionadas de vários modos, vide Apêndice C.
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tibilidade média melhor que foi dentro de um fator 3. A CDMD

baseia-se no decaimento exponencial da seção de choque de produ

tos de espalação com c aumento da perda nominal do número de

nucleons e a distribuição de carga é gaussiana. £ a seguinte

sua expressão para seção de choque:

o(Z,A) » const x expjPA-RÍZ-SA-TA2)2] (1.5.10)

onde o(Z,A) é a seção de choque de formação do produto residu-

al com número atômico Z e número de massa A a partir do núcleo

alvo (Zt,At) e a const ê igual a ôxf(P,R,At).

Os parâmetros P, R, S e T são obtidos pelo processo

de ajuste COIÍI os pontos experimentais e ô corresponde, aprox̂ L

madamente, ã seção de choque inelãstica total do alvo.

0 parâmetro P descreve o decrescimento experimental

da seção de choque quando AA(=At~A) cresce e depende fortemen

te da energia de irradiação; R define a largura da distribuição;

S e T a posição do pico da distribuição. 0 Z do produto é pro-

porcional à massa, corresponde ao pico da distribuição e pode

ser calculado pela expressão:

Z - SA - TA2 (1.5.11)

Baseado no trabalho de Grover^—, onde é apresentada

uma curva de Z/A versus número de massa num intervalo de massa

de 30 a 150, Rudstam deduziu os seguintes valores para os parâ-

metros S e T:

S - 0,49

T = 0,00033



-22-

Supondo a distribuição de carga simétrica em relação ao numero*

atômico mais provável Z , isto ê, a sua derivada ê zero para Z»

= Z , a distribuição (1.5.10) se torna uma distribuição do tipo:

o(Z) (1.1.12)

onde kj, k2 e o são constantes positivas com a condição deque

a > ". Então as distribuições exponenciais são excluídas. Para

a - 2 a distribuição é gaussiana. Essas distribuições caem ra-

pidamente nos lados. A distribuição com a = 3/2 decresce mais

lentamente e Rudstaro estudou as duas formas sendo a decisão da-

da pelas medidas experimentais.

A soma de todas as seções de choque produz a seção

de choque total o^, para a formação de produtos de espalsç" .

Por exemplo, na distribuição CDMD tem-se:

o. = Eo(Z,A) ̂  const expJpA-RÍZ-SA+TA^dAdZ (1.5.13)

onde a soma é aproximada pela integral para A nos limites Aj e

A2, e para Z o limite -» e +» é usado. 0 último limite pode ser

usado porque a distribuição de carga diminue rapidamente nos Ia

dos. Então:

0.(AltAo) «w const
X X L

l/2f/
A2

PR
17: (1.5.14)

E razoável esperar que a fórmula de seção de choque não cubra

um intervalo todo de produtos de espalaçao. Os p:->dutos de num£

ro de massa muito pequeno correspondem às extremidades da dis -
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tribuiçâo e representam cs produtos formados pela maior emissão

de fragmentos leves pela evaporação ou fragmentação e não podem

ser considerados na estimativa da seção de choque inelãstica to

tal, o-. Então, se permitida energeticamente, pode-se Afazer uma

extrapolação para A1 • 0 na formula da seção de choque. Os pro-

dutos muito pesados também são formados mas não se sabe com cer

te:a, o limite superior da integração, então, na eq. (1.5.14) ,

coloca-se A£ = A. , que é a massa do alvo. A constante que apare_

ce na eq. (1.5.10) fica então:

5 PR1/2
const = ^ - ^ , (1.5.15)

e a formula final da seção de choque se torna:

o(Z,A) » ° P L exp|pA-R(Z-SA+TA2)2l (1 .5 . 16)

onde 5, assim como P, R, S e T são parâmetros livres deduzi -

dos pela comparação com as seções de choque medidas.

Rudstam faz uma descrição fenomenologica para os para

metros, mas a sua fórmula não fornece nenhuma informação sobre

o mecanismo nuclear envolvido e as reprodutibilidades médias das

seções de choque experimentais estão dentro de um fator 3 e um

fator 2,4, se contar somente os produtos com A £ 30. Não foi

possível para Rudstam estabelecer uma dependência do parâmetro

P que define a inclinação da cordilheira com o alvo para Z acî

ma de 50, mas foi possível achar1—J alguma dependência com a

massa acima deste valor de Z^.

O grande intervalo de seção de choque coberto pela
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fórmula, numa razão de 10 entre o maior e o menor rendimento e

não considerando a incerteza nas medidas experimentais, pode-se

dizer que esta concordância obtida é muito boa. Isto sugere-for

temente que o produto de espalaçao é uma soma de '"* contribuição

de um grande numero de vias de reação.

1.6 - Formulas Semi-Empiricas

Posteriormente apareceram algumas variantes da fórmu-

la de Rudstam com base mais física. A primeira destas fórmulas

foi provavelmente a de Audouze et al.^—-* para o estudo de rea-

ções complexas nos núcleos leves (9 < At < 32), incorporando a

regra AT de Bernas et al.^—' e introduzindo uma série exten-

siva de parâmetros para núcleo alvo, núcleo produto e energia

incidente de neutron e próton. A regra AT e uma regra fenome-

nológica que pode ser usada para os casos onde mais de 2 partí-

culas são emitidas e a energia acima de 150 MeV (para núcleo com

A <_ 20) , para o cálculo de seção de choque de espalaçao não me-

dida. A regra AT é" derivada da dependência da seção de choque

de espalaçao com a diferença do spin isotópico T, entre o núcleo

inicial e final, ATj « T3~T3t (produto-aivo) , onde TJ =^(N-Z)| é

o 3Ç componente do iso-spin. Colocando no grafico1—-' os rendi-

mentos de espalaçao correspondente a um dado AT^, ou seja,um

meio da diferença entre o número de próton e neutron emitidos

versus AT*, obtemos uma distribuição gaussiana como uma fun-

ção de AT* coa a largura maxima a meia altura (FWHM) aumentan-

do com a energia. A posição do máximo da distribuição c indica-
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da por T3m. A formula da Audouze et a i . é> semelhante a CDMD de

Rudstam:

r~
o(At,T3t;A,T3;E) = W exp | - PAAi- R(T3 r tf^) * I , (1.6.17)

onde os termos dentro do I9 par de parêntesis se referem ao al-

vo (índice t), ao produto (sem índice) e a energia do projétil

(E), sendo A o número de massa do produto em função do seu isos_

pin T3, AA
 s At~A, o número de nucleons emitidos e W, P, R e

T. são parâmetros fenomenologicos ajustados a partir de dados

experimentais.

Para Tj = 0, as estimativas deram dentro de um fator

3 e para Tj « 1 deram iguais as obtidas com a formula CDMD, mas

para grandes valores de T 3 não é nelhor do que fator 5.

Durante o estudo de rendimento de espalação foi obser

vada uma forte dependência entre o rendimento e (N/A)t do alvo,

então Chackett e Chackett^—* fizeram uma modificação na formu-

la de Rudstam para levar em conta a memória da composição do al_

vo e analisaram cerca de 1200 medidas experimentais de irradia-

ção por prõtons, obtendo una média melhor, no caso menor do que

un fator 3,isto é, menor do que a versão original de Rudstam.

Em 1970, Turner^— alterou o parâmetro Z de Rudstam

para introduzir um componente assimétrico na curva de distribui^

ção de carga e a <;sou para o cálculo de rendimentos de espala -

ção com prõtons de altas energias (> 0,6 GeV) em núcleos alvos

na região de número atômico maiores que o chumbo. Ele notou que

os núcleos com Z > 82 têm maior excesso de neutron que os nú -

cleos com Z < 82. Então Z de Rudstam não é aplicável para a re
f 741gião de Z > 82. A partir do *.,J5te de Pate e Poskanzerv—' , Tur

ner encontrou
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- 0,74922 x 10~3 A t
2 (K«

e substituiu na formula de Rudstam, sendo essa a única modifica

ção que ele introduziu.

Em 1971, partindo de seções de choque experimentais,

Silberberg e Tsao*1—*—^ construíram uma eqvação semi-empírica

semelhante â de Rudstam, valida para alvos de número de massa

de 9 < A. < 209 e produtos com 6 £ A < 200, exceto para valo-

res de AA(=At-A) muito grandes ou muito pequenos:

o = aQ f(A)f(B) exp(-PAA) expí-RJ Z-SA+TA
2 "l ]«nÇ . (1.6.19)

onde f(A), f(B) são fatores de correção aplicáveis aos produ

tos provenientes de alvos pesados com Zt > 30, quando AA é bem

grande como no caso de fissão, fragmentação e evaporação; o ter_

mo exp(-PAA) descreve o decrescimento da seção de choque quan

do AA aumenta; o termo exp(-R|~Z-SA+TA ]JV) descreve a distri

buição isotópica da seção de choque em que R dá a largura, S a

localização do pico e T a distorção da curva da distribuição

quando aumenta o excesso de neutron coin o aumento do número ato

mico do núcleo produto.

0 parâmetro P é derivado pelo desvio mínimo do

ln(a i/oext))
 como função de AA, para vários valores de ener-

gia. Os parâmetros R, S e T são derivados minimizando estes des>

vios como função de N-Z, isto é, o excesso de neutron do núcleo

produto. OQ é O fator de normalização para a seção de choque

dada em milibarns. Os parâmetros íl , n e £ são derivados por

considerações teóricas, ft está relacionado a estrutura nucle-

ar, n esta relacionado a paridade dos núcleos produtos e Ç
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re present a a fator de aumento de rendimento para os produtos de

evaporação leve. Esses parâmetros estão tabelados na ref. (jtò) .

Silberberg e Tsao analisaram na mesma região de ener-

gia (> 0,6 GeV) de Turner e obtiveram uma reprodutibil idade den

tro de um fator 2. Não estenderam a sua formula para a região de

Z > 82, isto é, núcleos maiores do que o chumbo.

Em 1972, Schramm*"—' combinou numa sÕ fórmula, a se -

ção de choque semi-empírica de fissão com a fórmula de Rudstam

modificada por Turner. Turner não levou em conta a atenuação

dos rendimentos de espalação devida à competição com o rendimen

to de fissão e então a sua seção de choque não permitia reali-

zar extrapolações através da região trans-Pb. A razão da seção

de choque de fissão e a total inelastica induzida por prótons

dada por FcTilovv—J obedece a seguinte relação:

_í = min lexpjmC^Ja | , (1.6.20)

onde m e K são parâmetros a serem determinados pelo melhor ajus_

te aos pontos experimentais. Schramm utilizou a seção de choque

inelãstica total a seguinte expressão

aT « 42 A0»67 mb (1.6.21)

2 -
e na fórmula (1 .6 .20 ) , no lugar de Z /A como parâmetro de f i s -
sionabil idade, um parâmetro mais preciso:

ZX = L
 2 2 , (1.6.22)

onde I » N-Z e K ê a razão do coeficien'e de superfície de sine
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tria e coeficiente de superfície de energia da fórmula semi-em-

pírica de massa. Segundo uma formulação semelhante à de Rudstam

e à cs Silberberg e Tsao, Schramm obteve uma fórmula que permi-

te célcular a seção de choque de espalaçao de um isõbaro a par-

tir do alvo At

oT(l-F)P exp(-PAA)

V " l-exp(-PAt) • C1-6

onde AA = A - A e P ê o parâmetro de energia tipo Rudstam

A fórmula (1.6.23) pode ser normalizada para

?t
o(AA,At)dAA (1.6.24)

Para o cálculo da seção de choque de produção de um

particular núcleo de massa A e Z é dada a seguinte fórmula:

a(AA,A1.)R
2/3 ,,

0(A,Z;At) = 2P (5/S) exp(-RJZ-Zpr
/z) , (1.6.25)

2 — — ^

onde Z (=SA-TA ) é o número atômico do nuclídeo com rendimen

to máximo para um dado isõbaro e R, S e T são parâmetros obti -

dos pelo melhor ajuste da fórmula aos pontos experimentais.

R determina como a seção de choque cai rapidamente p<a

ra Z diferente de Z e 2P(S/3) = 1,806.

A eq. (1.6.25) é normalizada de tal modo que a inte-

gral o(A,Z;At) sobre todo o Z produza o(AA,At).

Para corrigir o efeito par-ímpar, a eq. (1.6,25) foi

multiplicada pelo termo N * 1,25; 0,9; 1,0; 0,85 para (Z,N) -

- (par,par)(ímpar,par)(par,ímpar)(ímpar,ímpar) respectivamente.
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Para a sistemática de produtos de espalação con " f5 -

tons e elétrons* temos o trabalho de Jonsson e Lindgrem^-H,J^^de:

1973 e 77, onde são analisados todos os dados experimentais exiŝ

tentes para fótons com a fórmula CDMD de Rudstara e chegaram à

conclusão de que, atribuindo valores apropriados aos parâmetros

é possível estimar razoavelmente as seções de choque de espala-

ção numa faixa de energia de 0,4 a 6 GeV e número de massa do

alvo de 30 a 200.

f 811Existem ainda alguns trabalhos como de Kumbarsk*—' ,

di Napoli1—J para fótons.e Regnier1—' para protons, mas não

são trabalhos de sistemática.

1.7 - Fórmula Teórica

Num caminho diverso do de Rudstara, em 1970 Gupta

et a i . — ' derivaram uma fórmula teórica de 3 parâmetros para

reações de espalação induzida por proton de alta energia.

A fórmula de Gupta et ai. ê deduzida por considera -

ções estatísticas: considera o núcleo como uma coleção de At nu

cleons e o fenômeno de espalação é visto como uma emissão suces_

siva de n nucleons do núcleo regida por leis de probabilidades,

sem fazer nenhuma consideração ao processo de 2 etapas do mod£

Io de Serber. A seção de choque de formação dos produtos de es-

palação é dada pela densidade de probabilidade da corresponden-

te função de probabilidade de formação do nuclídeo pela emissão

de n nucleons do núcleo alvo.

A fórmula de Gupta et ai. para o núcleo alvo de Zt
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próton e Nt neutron que emitem t protons e" u" neutrons para for-

mar o produto de Z próton-e-N neutron, !e escr i ta v do"seguinte mo'-- l

d o : ; I Í !••• ; i ; . , i . . : ; o il.t V . í i

o(Z,A) - o0 exp̂ K | t - - J - u * -J_ u exp(- y ^ ) \ J

(1.7.26)

onde OQ é o fator de normalização da d i s t r ibu ição t eó r i ca com

os pontos experimentais e corresponde a o no ponto 6 = 0 sobre

o qual a d i s t r ibu ição é normal, 6 designando o termo en t re os

colchetes.

0 valor de CQ é aproximadamente igual a seção de cho

que de reação (p ,pn) .

Os parâmetros C, o<. e K são vigores a serem deter -

minados por método de a j u s t e .

Gupta e t a i . estimaram as seções de choque para núcle_

os de número de massa 51 até 93 numa faixa de energia de proton

de = 100 MeV a = 2 . 9 GeV e acharam os resul tados dentro de um

fator aproximadamente 3 .

A grande inovação desta fórmula é que ela é derivada

a par t i r de considerações t e ó r i c a s onde os parâmetros OQ e K

têm um significado correspondente â d i s t r ibu ição normal e o pa-

râmetro C tem um signif icado f í s i c o que é a retenção coulombia-

na sobre os prótons de baixa energia de excitação dentro do nú-

c leo .

Em 1978, houve uma t en t a t i va de ap l icar a formula de

Gupta na s is temática de produtos de fotoespalação em núcleos

de massa intermediária^ ' . Os valores calculados concordaram com

J.B.Martins, V. di Napoli e O.A.P. Tavares, comunicação particular(1978).
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os experimentais até" núcleos de Z <_ 27, apresentando discrepân-

cias a partir deste valor. Então foi introduzido «ais o termo

empírico que descreve a inclinação da "cordilheira" e se obteve

uma formula COR 4 parâmetros^—^ .

Neste trabalho será apresentada a fórmula jí na sua

forma definitiva com a modificação'- ' feita na função de amorte_

cimento que rege a saida dos protons do núcleo e será feito o

ajuste estatístico de todos os rendimentos de fotoespalação me-

didos expericentalmente e disponíveis na literatura. Paralela -

mente ao estudo de fotoespalação utilizaremos a fórmula para a

análise das reações induzidas por prótons generalizando-a, em

princípio, para qualquer outra espécie de projétil, bastando pa

ra isso construir o chamado "núcleo semente", o núcleo que in -

corpora ao núcleo alvo as propriedades do projétil utilizado.

'Apêr.v*' :é D .



CAPITULO- 2

•t — j

FÓRMULA SEHI-EMPlRICA DE 4 PARÂMETROS

2.1 - Estabelecimento da Formula

Vamos estabelecer una fórmula semi-empírica para as

seções de choque dos produtos de foto-espalação adotando o pro

cedimento, em linhas gerais, utilizado por Gupta et ai. para a

reação de espalação induzida por protons.

£ razoável admitir a validade deste procedimento,uma

vez que, pelo estudo de estrelas de desintegração pela técnica

de emulsões nucleares*-—, reconhece-se que as partículas emi-

tidas podem ser divididas aproximadamente, em dois grupos:

i) poucas partículas de alta energia e

ii) grande número de partículas lentas com um espectro de ener

gia típico de evaporação nucleaT, sendo impossível estabe

lecer um corte nítido entre estes dois grupos.

Portanto, sob o ponto de vista de mecanismo de rea-

ção, podemos usar o modelo estatístico (de evaporação), parades

crever a reação de espalação pois é a parte responsável pela

maioria das emissões*—-'. Sob o ponto de vista dos produtos
i

formados, sua distribuição mostra serem eles provenientes de

um fenômeno de natureza estrtística, seguindo uma lei estatís-
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tica, ou seja, - uma distribuição normalv '.

0 núcleo que sofre uma reação é considerado como

uma população de A nucleons que não interagem entre si, e

confinados num poço de potencial nuclear; além disso supomos

por enquanto que os protons não sofrem o efeito da barrei-

ra coulombiana.

Este núcleo dã origem a nuclídeo de A-n nucleons

pela emissão de n nucleons.

A probabilidade de formação desses nuclídeos é ob-

tida facilmente aplicando-se o princípio das probabilida-

des compostas e probabilidades totais.

Consideremos que os n nucleons a serem emitidos

tenham sempre a mesma probabilidade média p, isto é, a pro

babilidade de emissão de cada nucleon sendo sempre o me£

mo número p (esquema de Bernoulli), há n emissões dentre

os A nucleons e, portanto, hã retenção de (A-n) nucleons.

Se estabelecermos uma ordem para as n emis -

soes e (A-n) retenções, a probabilidade seria, em virtu

de das probabilidades compostas, o produto de n fatores

iguais a probabilidade p de emissão e de A-n fatores

iguais â probabilidades q • 1-p de retenção (ou não-

-emissão), isto é.

Numa escala logarlttnica a distribuição dos rendimentos de espalaçao se-

b~e uma parábola, daí ser conhecida como "parabola de espalaçao".
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p V n - p n d - p ) A - n (2.1.1)

Fazendo abstração da' ordem de'Wissao e de c n i o -

-emissão, a probabilidade será a soma . de tantas parcelas

iguais a mencionada acima quantas forem as modalidades de

emissão na seqüência de n emissões e (A-n) não-emissões.

Como o número dessas modalidades dist intas é o nú-

mero de combinações simples de A objetos tomadas n a n ,

is to é,

nl = nl(A-n)I (2.1.2j

a probabilidade procurada ê

PA« - ürj^r P V - " • (2.1.3)

Uma fórmula envolvendo fatorial não é muito conveniente para

ser simplificada ou diferenciada algebricamente. Para gran-

desv J valores de A podemos obter expressões assintoticas

da probabilidade P/iC11) • bastando para isso aplicar a fõr -

mula de Stirling aos fatoriais que aparecem na expressão

de P A(n).

Temos:

Al /Z? A l e A (2.1.4)

Apêndice E
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nI nnl = /Z? n * e"n (2.1.5)

1
(A-n)l * /Zi (A-n) '^\'^

A • T &

A: B /I? A Z e"An:(A-n)i _ . 1 A « x l
n +

 T « A-n + IT «.„

/Z? n 2 e"n /2? (A-n) * e"A+n

••£= [A] 7 5 T i2-1-7)

(os termos não escritos dão contribuições do tipo 1 + O(jr) •)

Portanto

A lA"n + I _nr, _/-
n ÍAln + I

Consideremos, em lugar do número n, a diferença

u = n-Ap (2.1.9)

entre n e o seu valor médio chamado desvio da média ou simples-

mente desvio.

Por definição, o valor médio do numero n é o número

n dado por

A
n - l n.PA(n) (2.1.10)

n«0 A
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-Levando em conta a expressão de PA(n) temos:

=u n.t - n j . _ {y^--v - 2 c-i-\p^) -x ,

A Al n A-n

Al m+1 A-l-m
P q

A-l) I m A-l-m

Ap (p+q/"1 (2.1.11)

ou por ser

p + q = 1 (2.1.12)

n = Ap (2.1.13)

Então, a probabilidade PA(W) para que, num núcleo

de A nucleons, o desvio tenha o valor w serã

PAM

Sendo Ap+w >> 1 e Aq-w » 1, substituindo os fatoriais na fôr

mula que dã PA(w) pelas expressões:

A + i A
Af. * /Z? A ^ e"A (2.1.15)
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(Ap+u)l = /2? (Ap+w)

J

Ap+u+ •=•

(Aq-u)l

temos

" C A P + W +

Podemos dar ao segundo membro uma forma mais conveniente, apro-

ximada, mas compatível com a aproximação adotada na formula

de Stirling, temos:

In PA(w) - -In /ZirApq - (Ap + to + j) In (1 + —)

- (Aq - o> + \) In (1 - ̂ ) (2.1.19)

Como w o> são menores que 1 (admitimos que

o desvio to satisfaz a essas condições) podemos desenvolver os

logaritmos na serie de potências conhecida e temos:
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In PA(W) = -in - (AP + **'$}[% - - £ * -
2A p" 3A p"

Uq T w + y ] ^ + M2 2 ^..JSj-j.* ...1 (2.1.20)

e após as simplificações.

in PA(w) - -in
 # o- 1" w

2 « 1 1
" ~ — (p ~ q̂

, 3 Í 1+ ̂ -y M r + ^7l+ •-. . (2.1.21)
vp q

3
e os termos não escritos contendo A no denominador.

In PA(Ü0 * -in /2iÃpq - - ^ + ̂  u [l + 0 4 )

temos então a expressão assintótica das probabilidades

-
L - e ^ P q e ^ P ^ (2.1.23)A /2irApq

O ü) varia no intervalo -Ap < o < Aq.

Se p « q, o termo e~ ̂ Apq tende a l e podemos escrever então

(2.1.24)

O u pode variar entre Ap > u • n-Aq > Aq .
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Entretanto, o teorema local de De Moivre-Laplace despreza os

termos (u/Ap) e (co/Aq) considerando que ] u> | < Apq e

A •• », temos então a forma aproximada de Pji(n) valida para p

arbitrário diferente de 0 e 1.

vTSÃpq
c ***** . (2.1.25)

Fazendo w permanecer constante num pequeno intervalo dw em <u,

como n varia em incrementos unitários, temos no limite para A

grande

PA(n) - PA(w)dü, . (2.1.26)

Então a distribuição de P/k(n) de n se torna uma distribuição de

o), P.(ti)) com

(d - n-Ap « n-n (2.1.27)

Podemos computar o número de acontecimentos entre

um dado limite n. e n~ pelo somatório

n2

I PA(n) (2.1.28)

Substituindo os valores de PA(n) pela exprer.são

(2.1.25) temos:
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I —*— •" 2Apq (2.1.29)
/2irApq _ . >:

sobre w apropriado.

Cento w = n-Ap, a diferença entre os valores sucèssi_

vos de o) é 1

W1"U2 = n l " A p " n 2 + A p * * (2.1.30)

e, portanto, se f izer t - ?"Q
P , a diferença entre os valores

sucessivos de t 5 At a 1/Apq

n.-Ap n2~Ap n,-n^ ,
tl"t2 = ~Apq Ãpq~ = Apq = Apq (2.1.31)

Então a eq. (2.1.29) se torna

_ ti
— e 2 At (2.1.32)
/2lr

Quando A •* », At -*• 0, a expressão (2.1.32) aproxima-se de uma

integral, que pode ser desenvolvida em termos de uma função

t t2

1 e ^ dt (2.1.33)

e portanto

<Kt)dt = — e 7 dt . (2.1.34)
/2T
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<J>(t) é a função densidade de probabilidade no-intervalo t. .<_

< t <• t- ou mais precisamente, em

t - | dt £ t < t • j dt ,. se tj - t2 • dt (2.1.35)

Sendo í>(t) a função densidade de probabilidades, ela deve sa-

tisfazer a seguinte equação para qualquer u

_„ A /2iSpq J_

ü>

(2.1.36)

e portanto é contínua e satisfaz às seguintes propriedades

(2.1.37)

0 nunero total de nucleons emitidos na formação de um nuclídeo

produto é igual ã soma de protons e neutrons emitidos. Podemos

representar, então, a variável w como um vetor bidimensional

aleatório correspondente a um par ordenado de números reais x

e y em que o primeiro componente deste vetor daria o número

de protons e o segundo componente o número de neutrons.

Existe a correspondente distribuição discreta bidi -

mensional de probabilidades P(x e y) que pode ser relacionada

a distribuição contínua de probabilidade í(x,y) pela relação:
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•(x.y) y)

Ay»O

lim
Ax-»O
Ay»O

Ax Ay

(2.1.38)

Pelo argumento dimensional <|>(x,y) representa uma den-

sidade de probabilidade por unidade de comprimento x e unidade

de comprimento y. Entretanto $(x,y) ê chamada função densidade

de probabilidade ou função densidade de probabilidade conjunta

de x e y, e portanto deve obedecer

<Kx,y)dxdy = 1 (2.1.39)

Podemos obter as funções

g(y)
i _C

h(x)

(2.1.40)

pela projeção da densidade bidimensional (superfície) <>(x,y) so

bre o eixo x ou y e que são chamadas função de densidade mar-

ginal de x e de y respectivamente.

As distribuições através das seções são chamadas dis-
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tribuições condicionais. - .

Então, as seções (normalizadas) através da função de

densidade <|>(x,y) em x = xQ dá ã função de densidade condi--

cional que pode ser anotada por <Ky|x«) e pode ser escrita

4>(yo,x)

*(xo,y)dy

onde g(x) ê a distribuição marginal de x.

0 teorema de Bayes, para variáveis contínuas, estabe

lece a seguinte relação para a função densidade de probabilida

de conjunta <{>(x,y) . para duas variáveis x e y com funções

de densidade marginal g(x) e h(y) e as funções.de densida_

de condicional p(x|y) e q(x|y):

4>(x,y) - p(x|y)h(y) = q(x|y)g(x) (2.1.42)

Então, a equação (2.1.36) considerando (2.1.41) e (2.1.42), se

torna

PA(«) • <í>(x,y) - p(x|y)h(y) (2.1.43)

Colocando um valor constante para y, por exemplo, y • y,», a eq.

(2.1.43) fica

PA(w0) - <Kx,y0) - p(x |y o )h(y o ) (2.1.44)

Sendo yfí - c t e , a seção da superfície de probabilidade de
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$(x,y) pelo plano Y - YQ -sexi uma curva normal com única va-

riável aleatória x._ n e a IVílK;aü ucxiJiuy p ^ v - - ? •
 >OJ tcm "-•'•»

, A eq v (2.1-.44). e.^ então, escrita como

*(x,y0) » hQ p(x|y0) (2.1.45)

onde hQ = M V Q ) ê uma constante e p(x|y0) é uma distribui-

ção normal de variável x.

Para calcular a função densidade de probabilidade con

dicional P ( X ) V Q ) , uma equação de regressão de x sobre y é

formada do seguinte modo:

Quando y neutrons são emitidos pelo núcleo (N,Z) pe-

la interação com um fõton, o número de protons a serem emiti-

dos depende da razão Z/N -~ núcleo durante a colisão e do nú

mero de protons de baixa energia a serem retidos devido à

barreira coulombiana.

Suponhamos, por um instante, que não haja retenção de

protons, então x protons serão emitidos nesse instante,

portanto,

onde yQ ê o número de neutrons emitidos no mesmo instante.T:i

rando os x protons, o número de protons a serem retidos de

vido à barreira coulombiana xr será suposto ser uma função

de x s r do tipo

xSJ. . (2.1.47)
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onde C é um parâmetro não-negativo.

Evidentemente, a função definida por*(2.1.46) tem um

comportamento assintotico do tipo j

I

x •• 0 quando x • 0 ;

(2.1.48)

xr * xsr <luando x
s r * " •

Suponhamos que o número médio de protons emitidos após a reten

ção seja xfl onde y~ é c número de neutrons emitidos.

Podemos escrever então

Substituindo 1-C1 por C, 0 < C < 1 e tendo em conta a eq.

(2.1.46), temos:

xo = CJ}y o (2.1.50)

A forma geral dessa equação da a linha de regressão de x sobre

y como

N y " N y C ' = x ' (digamos)
(2.1.51)

Assim a variável bidimensional w da função de distrî

buição (̂ (x,y) pode ser escrita como

i ,

w - x - C | y! n.1.52)
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e tendo en vista as eqs. (2.1.36) e (2.1.45)

exp [

exp £kQ «£[ (2.1.53)

w0 = x-x0 , kjj » parâmetro ; H. * fator de normalização

Hi = H0 e" 8^" 1^ em que H i = HQ para x « 1 e »fl = 0.

Para diferentes valores de y, isto e, yfl, yj, y 2»»~ é forma-

do um sistema de distribuição normal de amostragem ÇQ.

Suponhamos que tais distribuições têm o mesmo parâme-

tro das reações acontecidas sob idênticas condições tal que

Os fatores de normalização devem levar em conta o pa-

râmetro K de decrescimento de Halpern^—' para cada valor de

prõton emitido, isto é*. x0, Xj, x2,..., e temos então a forma-

ção de várias funções de densidades, sendo B » In K

H o exp[Í(x-l)J

H Q expl-B(x-l)"] expí^kw2! (2.1.54)

A forma geral da seção de choque pode ser escrita, en

tão

t,& * H o exp^BCx-l)! expTkuj
2! (2.1.55)
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para todos os valores possíveis de a> onde t» » x-x*.

Então as seções dè choque relativas para a formação

de nuclídeos A ~ ( * z ^ X na r e a Ç ã o $X(Y.xpyn)A~íx£[Jx, x > 1;

y ^ 1 são obtidas pelas densidades de probabilidades. Utilizan

do as eqs. (2.1.46) e (2.1.47) e a expressão u> » x-x*, obte-

nos a seguinte fórmula para a seção de choque o(x,y) quando x

protons e y neutrons são emitidos

o(x.y) - oM exp|-B(x-l)~jexp|-k jx - c| y |
2 1 (2.1.56)

onde HQ da eq. (2.1.55) é substituído por o\. que ê o fator

que normaliza a distribuição teórica com os pontos experimen-

tais e corresponde ao valor de o(x,y) , no caso x = 1 e u> - 0,

sobre o qual se localiza o pico da distribuição nonr.al.

A expressão (2.1.56) apresenta quatro parâmetros lji

vres, OJJ, B, k e C cujos valores devem ser determinados atra-

vés de um conjunto de dados obtidos experimentalmente de seções

de choque de foto-espalação disponíveis na literatura.

0 parâmetro oM é o valor da seção de choque, como já

dissemos anteriormente, que normaliza a distribuição teórica

com os pontos experimentais e corresponde ao valor de o(x,y) p£

ra o qual x = 1 e y = N/ZC, isto ê, u> = 0 em relação ao

qual a distribuição 5 normal. 0 parâmetro k é relacionado à lai*

gura da distribuição e tem "dimensão" de (número de protons)" . 0

parâmetro C (parâmetro adimensional) está relacionado "ao coeficien-

te de retenção media" dos prõtons devido ao efeito da barreira

coulombiana do núcleo. O parâmetro B ê o fator de decrescimento

das diversas parábolas correspondentes aos isótopos de



-48-

nuclídeos produzidos e eqüivale ao logarítmo do K de "Halpern.

Então, fixado um núcleo .X e uma energia E do fô-

ton incidente, os rendimentos dos produtos dèespàlação pedem

ser determinados pela éq. (2ilv.56)y. Porem, quandb'a perda liòínî 1*

nal de carga e massa pelo núcleo alvo na reação e grande, ou-

tros mecanismos tais como fragmentação e fissão, tornam-se pre

dominantes na formação dos correspondentes produtos da reação.

Nesse caso, espera-se que a fórmula que dá as seções de choque,

deduzida como descrito acima, não reproduza as seções de cho -

que observadas. A principal razão deste fato é* que a função que

descreve a retenção de protons pela barreira de Coulomb deixa

de ser válida. Consequentemente, uma restrição adicional é im-

posta à fórmula de seção de choque dada pela eq. (2.1.56), qual

seja,

x + y < i . (2.1.57)

2.2 — Diferenças entre a Fórmula de Gupta e a Proposta no "Pre-

sente Trabalho

A fórmula de Gupta para o calculo da seção de choque

de formação de produtos de espalação a partir de prótons inci-

dentes num dado núcleo alvo de Z protons e N neutrons é a se -

guinte

o(x,y) - oM expj-k \x - *£ y + ̂ 1 y exp|. - p ^ y }*j (2.2.58)
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cnde oM, k e D são parâmetros positivos determinados pelo toe -

Ihor ajuste da fórmula aos pontos experimentais e x e y são òs

rámeros de protons e neutrons emitidos. ,,- > .- -n
' . » - • • - •

As modificações que resul.taram na fórmula ; .(2.2.58)

quando comparada à fórmula de quatro parâmetros deduzida na se -

ção anterior são as seguintes:

a) o termo da equação de regressão:

f p r yi] = " TT y + TT yi expl" (2?i)y.J • (2.2.59)

substituímosv J por um termo mais simples1 J

- l Yi C* . (2.2.60)

b) O fator de normalização H Q , na fórmula de Gupta ê

substituído por o... Na nossa expressão o"M foi acrescido do

termo exp|~-B(x--1) 3» para normalizar as várias parábolas coj_

respondentes aos isótopos produzidos numa reação de espalação

As várias parábolas são distanciadas umas das outras pelo fa -

tor de decrescimento que pode ser expresso pela seguinte fórmu-

r U/AZ
K = (aql/aq2j (2.2.61)

A justificativa dessa substituição e dada no Apêndice D, vide também o(*)

do pé de página da pág. 31.

x ' ——- e T7 sao as razoes entre o numero de protons e o numero de neutrons
n I»

que constituem o "núcleo semente", isto é, o núcleo que absorveu um pró -

ton ou um fõton energético e que darã origem ao produto de espalação.
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onde o , e o * são os rendimentos de 2 radionuclídeos 1 e 2ql qZ

pertencentes ambos ao mesmo lado do plano N-Z e igualmente es-

paçados do centro do vale de estabilidade 8 e AZ é a diferen-

ça entre os seus números atômicos. Quando multiplicamos as se-

ções de choque pelo termo exp£B(x.-l) ] temos uma superposi-

ção de todas as parabolas sobre a parábola de maior cota, isto

é, xi = 1.

Como exemplo ilustrativo da família de parábolas e

de uma única parábola resultante da superposição de todas as

demais, mostramos as Figs. 2.2.1 e 2.2.2.

2.3 — Determinação doe Parâmetros

Para um dado núcleo alvo e uma dada energia do fõton

incidente, temos que determinar os valores dos parâmetros a.f,

B, k e C que compõem a formula semi-empírica deduzida anterior

mente, de tal modo a obter os valores que reproduzem da melhor

maneira possível o conjunto de dados experimentais.

Esses valores podem ser obtidos aplicando o método

de mínimos quadrados que consiste em achar o mínimo da função

S definida assim:

m r -\2
S - l v. - v. (2.3.62)

i-1 l aobs x>

onde v. (x,y) são os valores observados das seções de cho-
aobs

que e v.(x,y) os valores calculados pela formula.
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Fig. 2.2.1 -

o,ooiu-u

FamTlia de parabolas proveniente da irradiação com fÕton de
L.emsst de E = 2000 MeV en Cu n a tü2°). (Dados na Tab.3.4.3).
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Fig. 2.2.2 - Parábola única de rendimento de espaiaçao.
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Tomando os logarítmos naturais na eq. (2.1.S6) temos:

In o(x,y3 - In o» - B(x-l) - k(x - C l y) 2 (2.3.63)

Fazendo a mudança de variáveis In o(x,y) = v, In o\. = D e w = a

temos,

v = D - B(x-l) - k(x - Cay) 2 (2.3.64)

Podemos escrever

f - v - FD-B(X-I) - kCx-Cay)2! (2.3.65)

0 valor numérico a.(x,y) observado pode ser para um particu-

lar nuclídeo (x,y) o valor aproximado da função f desenvolvida

cornos parâmetros aproximados DQ, Bo, kfl, CQ,

£0 s vi(x»y) " (D0 • hl*'1) ' V x " C0ct>r)2) (2-3.66)

Para achar os parâmetros "verdadeiros" podemos expan

dir a equação analítica (2.3.65) em série truncada de Taylor ,

num entorno de valores aproximados dos parâmetros Dfl, BQ, k0

e CQ determinados previamentev ' .

jCx.y) = f(x.y ; D0,B0,k0,C0) • ||

(*)0s parâmetros D_, B. t k^, C_ foram obtidos segundo a descrição feita no

Apêndice F.
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• SSj «o * H j 4ko * §êj 4Co <2-5-">

onde ADQ, ABQ, Ak~, ACQ representanras "diferenças entre os

dados observados e os ajustados baseados nos valores aproxima-

dos para D, B, k e C.

Temos então, o resíduo fi.(x.y) entre o valor obser-

vado e o calculado

«i(x,y) = v^x.y) - f(x,y ; DQ, BQ, kQ, CQ) (2.3.68)

Combinando as eqs. (2.3.67) e (2.3.68), obtemos

ABo * w j 4ko * iíj ACo

Então S passa a ser uma função linear dos acréscimos

AD0

ABQ

Ak0

AC0

= D

= B

= k

- c

- D o
" Bo
- ko
- c 0

(2.3.70)

Para determinar os valores dos acréscimos que tornam

mínima a função S impõe-se que as derivadas primeiras da fun -

ção S em relação aos acréscimos sejam nulas e positivas as deri_

vadas segundas:
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dS

(2.3.71)

3S

3S

Como S e uma função linear dos acréscimos AD-, AB~ ,

Ale- e ACQ, as equações normais (2.3.70) também são lineares e

conduzem ao seguinte sistema linear de equações

rs

AB

4 -

r = 1,2,3,4

s = 1,2,3,4

(2.3.72)

Os coeficientes 3 são os seguintes:

2o k

*21

22
-I x. (x.-l)



-56-

B23

B24
t. .; C

2a

B41 - I (xj - aC o y i) y i

B44 = 2o

i - m Do + Bo ̂  ( xi" 1 } + ko

• D
o I

 x i + Bo I I f i ^ r 1 5 ] + ko

X g4 (xi-ay.C0)
2-D0í(xi

(xi-l)(xraCoy.)
2

i) y i - D Q X y.

Bo I (x.-l)y. (Xj-

in
onde os termos dos somatórios \ foram substituídos por

i»l
por comodidade.
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A solução do sistema (2.3.7 2) nos fornece os termos da corre -

ção que são aplicados para DQ, B^, kQ e CQ para obter os valo

res de D, B, k e C fazendo:

D = DQ • AD0

k « kQ + AkQ

C = Co + AC0

B = BQ + ABQ

Estes valores assim determinados são usados agora como valores

iniciais para se obter uma aproximação melhor. Fazendo sucessî

vas iterações obtemos, para cada parâmetro, uma sucessão de v£

lores que convergem para o melhor ajuste segundo o critério

dos mínimos quadrados.

2.4 — Comentários Sobre os Valores dos Parâmetros

Os valores negativos para os parâmetros foram descar

tados pelo programa de computador que desenvolvemos. o.. < 0

significa que hã sumidouro de produtos de espalaçao na rea -

ção; C < 0 indica que os nuclídeos são produzidos pela entra-

da de protons no núcleo e os rendimentos dos nuclídeos se dis-

tribuem sobre uma reta, cujo coeficiente angular e |C|; k < 0

mostra que os diversos produtos de espalaçao se distribuem se-

gundo uma parábola invertida em relação ã parábola normal de

espalaçao. Isto significa haver maior formação de produtos de

espalaçao quanto mais deficientes em protons e neutrons se ' OT_
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nem os nuclídeos. Finalmente B < 0 indica, que as diversas pa-

rábolas correspondentes aos diversos isotopos são crescentes

com o aumento da perda nominal dos protons, o que também é um

absurdo. Portanto, impusemos condições iniciais ao programa de

forma a não produzir valores negativos para estes parâmetros.

0 zero ê não negativo e portanto são produzidos conjuntos de

valores dos parâmetros que podem ter um ou mais deles iguais a

zero. Aqui temos que definir o que ê zero no nosso estudo. Co-

locamos no formato de saída dos dados de computador, quatro ca

sas decimais, consequentemente, o nosso "zero" tem precisão até

a 4- casa após a vírgula, não importando quais valores virão

apôs essas casas . Apesar do zero ser nao negativo, rejeita-

mos também tais conjuntos, levando em conta as seguintes consi_

deraçce. o» = 0, não hã rendimento de quaisquer produtos de

espalação, não havendo por isso o que ajustar; C = 0 todos os

rendimentos de nuclídeos pertencentes a um certo isõtopo se dijs

tribuem sobre uma reta paralela ao eixo dos y, afastada de x.

unidades a partir do ponto u> = 0 sobre o qual a distribuição

é normal; k = 0 significa que os rendimentos de uma reação de

espalação se distribuem sobre uma parábola com foco no infini-

to, isto é, uma reta. B = 0, são constantes os rendimentos dos

nuclídeos pertencentes aos diversos isotopos que estão no mes-

mo lado do plano N-Z de falta de protons ou de neutrons com o mesmo

afastamento do centro do vale de estabilidade B. Pode ser

que, quando a energia da partícula (ou fóton) incidente tender

ao infinito, todos os isotopos tenham iguais probabilidades de

serem produzidos e portanto k e B assumam o valor zero, mas co

Essa convenção de "zero" foi baseada nos valores que os parâmetros apre
sentam normalmente neste calculo que sao da ordem de fração de dezena.
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mo e s t a m o s a n a l i s a n d o p a r t í c u l a com e n e r g i a f i n i t a , vamos d e s -

c a r t a r e s s e s c a s o s a s s i n t ó t i c o s . . - - - . . . . . - , . . . . . . .

2.5 — Considerações Sobre o Parâmetro C

0 parâmetro C, era princípio, pode ser determinado te

oricamente a partir dos isótopos estáveis constantes da Carta

de Nuclídeos do seguinte modo:

Seja um núcleo alvo de Z protons e N neutrons que

absorveu uma partícula ou fõton energético e que vai sofrer uma

reação de espalação. Esse "núcleo semente" de Z protons e N

neutrons dará origem, hipoteticamente, aos nuclídeos estáveis

da tabela de nuclídeos perdendo x. protons e y. neutrons. Su -

pondo que esses nuclídeos estáveis sejam os de maiores rendi -

mentos*1 J dentre todos os nuclídeos radioativos destes isõto -

pos, estes rendimentos calculados pela fórmula de 4 parâmetros

do presente estudo, corresponderão aos máximos das parábolas ,

isto ê, aos pontos onde w = 0.

Temos então, pela fórmula (2.1.52)

u = x i " C y i FT = °

que

x. N
C = - i 4 . (2.5.73)

7i s

(*)
hipótese essa baseada no artigo da ref.(67)
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Substituindo os devidos valores na eq. (2.5.73) e fazendo os

cálculos para todos os possíveis nuclídeos estáveis resultan -

t e s deste núcleo semente duma reação de espalação, temos n va-

lores de C correspondentes aos n nuclídeos estáveis formados",

onde n, levando era conta a eq. (2 .1 .57) , ê aproximadamente

igual ao inteiro mais próximo de Z /2. Podemos então conside-

rar para valor de C a média aritmética desses n valores de C

obtidos como descrito acima. Escolhemos alguns núcleos alvos e

fizemos os cálculos cujos resultados estão na Tabela 2.5.1.

£ supérfluo dizer que os valores de C assim detenni

nados não dependem da energia da partícula ou fóton incidente.

Estes valores de C calculados para fótons e prótons incidentes

divididos pelos seus respectivos quadrados dos Z dos núcleos

semente nos dão um valor que pode.nos chamar de "coeficiente J^

retenção média dos prótons para cada núcleo alvo" (CR),que quan

do colocados num gráfico, CR versus A , (Fig. 2.5.3 e 2.5.4) te

mos aproximadamente uma reta.

Pela construção, (eq. (2 .1 .52) ) , o parâmetro C pode

ser uti l izado para calcular o número de massa do produto mais

provável que corresponde a nuclídeo estável hipotético*1 * de uma

reação de espalação, pela fórmula

(N+Z )aC-x
Ap(e.h.) = -2-zr (2.5.74)

onde a - Z /N .

Dizemos "produto estável hipotético" pois as medidas dos rendimentos de
produtos estáveis não são possíveis de serem realizadas. Estes valores
são extrapolados teoricamente e comparados com a abunda: 'a isotõpica.



2 7A1

31 p

3 5 a
39K

40Ca

«SC

51V

55Mn

5 6 F e

5 9Co

58Ni

60Ni
62Ni

6 3Q.

6 5 Zn

69Ga

70Ga

71Ga

73Ge

" A S

0,8867

0,9067

0,9210

0,9684

1,1300

0,8429

0,7308

0,8353

l ,Uu*4

0,9023

—

—

—

0,9355

0,9675

—

0,7353

—

0,7274

0,8135

1,2115

1,2053

1,1967

1,1300

1,2783

1,0467

0,8741

1,0044

1,1610

1,0848

1,4786

1,3029

0,9355

1,1279

1,1367

0,9439

0,8681

0,8387

0,8765

0,9840

52,46

40,29

31,86

26,82

28,25

19,11

13,81

13,36

14,85

12,37

—

—

—

11,12

10,75

—

7,65

—

7,10

7,40
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TABELA 2.5.1 - Valores de C obtidos pelo método descrito no

. texto.

C -proton

61,81

47,08

34,88

28,25

28,95

21,63

15,18

14,86

15,93

13,84

17,58

15,49

11,12

12,53

11,83

9,22

8,48

8,19

8,05

8,51

(continua)
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TABELA 2 . 5 . 1 - cont inuação
- 1 T

93Nb

127j

1 3 5Cs
1 8 1 Ta
2 0 9Bi

0,7368

—

0,8425

0,8653

1,0769

1,3317

0.8591

0.9927

0,9183

0,9660

're 'f "
i

i
1

2,60

—

1.58

1,25

6,73

7,55

2,95

3,17

1,68

1,37
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O N

too
NUM. MASSA ATÔMICA, A t

Fig. 2.5.3 - Representação do CR versus At para o fóton como proj--il.
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NUM. MASSA ATÔMICA, A,

Fig. 2.5.4 - Representação do CR versus A para o proton como pro jé t i l .



CAPITULO 3

DETERMINAÇÃO DOS 4 PARÂMETROS DA FÓRMULA A + i.AVÊS DOS

DADOS EXPERIMENTAIS DA LITERATURA

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

3.1 - Considerações Gerais Sobre as Seções de Choque de Fotoes-

palação

Exceto para baixas energias, a fonte de fótons dispo-

níveis nos laboratórios e conseguida através da colisão de elé-

trons, acelerados artificialmente, com alvos metálicos tais co-

mo cobre, zinco, tântalo, tungstênio, etc, freqüentemente refe-

ridos como radiadores, que produzem radiações eletromagnéticas

de freiamento (radiação de bremsstrahlung). Estas radiações são

dotadas de energias que constituem um espectro continuo que vai

desde a densidade espectral zero até a energia máxima dos ele -

trons incidentes, onde as energias baixas são favorecidas.

Numa foto-reação em geral e em particular em foto-es-

palação, a grandeza de interesse é a seção de choque por fõton

c(k). Essa grandeza seria medida diretamente se fosse possível

dispor de uma fonte de fõtons monoenergeticos. Mas, como isso

não ê possível, as experiências são feitas com fõtons de brems-

strahlung, obtendo assim os chamados rendimentos ("yields") e

através de artifícios de cálculo obtemos as seções de choque por

fotin. 0 rendimento é a taxa de produção de um dado radionuclí-
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2
deo por g/cm do-elemento alvo quando uma quantidade padrão de

energia £o fóton passa através do alvo por unidade de tempo,sen

do usualnente expresso como uma seção de choque por a "quantum

equivalente". 0 quantum equivalente é definido da seguinte ma -

neira: Seja n (k, kmax) a distribuição de densidade espectral

do espectro de bremsstrahlung, onde k é a energia genérica do

fóton e k é a energia máxima do fóton. A distribuição de

densidade espectral é uma função de ambas as energias, k e k
° max

A energia contida no feixe de fóton incidente é:

V =
max

) k dk . (3.1.1)

Se dividirmos esta energia pela energia máxima k ,

obtemos vm número de fótons que é o número que nós teríamos se

todas as energias incidentes fossem igualmente distribuídas en-

tre os fotons fictícios de energia maxima k

V

, max
n(k,kmax) k dk . (3.1.2)

Estes fótons fictícios são chamados "quanta equivalen

te". Portanto, a seção de choque por quantum equivalente é defi_

nida atreves da seção de choque por fóton que é uma função dos

fótons de espectro de bremsstrahlung e através destes fótons fi£

tícios, £o seguinte modo:

rk

o(k)n(k,kmax)dk (3.1.3)
max

0

onde o(kj ê a seção de choque de reação fotonuclear correspon-
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dente ao fóton de energia k. A seção de choque por quantum equi

valente ê uma grandeza determinada experimentalmente para cada

valor de energia máxima de bremsstrahlung; o numerador é obti-

do pelo método de ativação e o denominador, por exemplo, por um

instrumento tipo quantômetro de Wilson.

Para calcular a seção de choque por fóton o(k) é ne -

cessário transformar a seção de choque por quantum equivalente,

pertencente ao espaço das energias máximas dos elétrons, em se-

ção de choque por fõton, pertencente ao espaço das energias de

bremsstrahlung dos fôtons. Essa transformação é feita através

da função espectro de bremsstrahlung n (k,k ) que é o núcleo

(kernel) da transformação. Temos a equação integral (3.1.3) que

constitue uma equação de Fredholm ou de Volterra de primeira e£

pécie.

Na prática, essa equação é de difícil solução por cau

sa da natureza contínua do espectro de bremsstrahlung. A preci-

são da seção de choque calculada depende de: a) precisão das me_

didas de o ; em geral essas medidas vem associadas com grandes

incertezas e além disso, uma pequena variação na medida de OQ

causa grande flutuação na seção de choque calculada. Teschv—'

desenvolveu um método que permite evitar as soluções flutuantes,

sem significado físico, b) validade do espectro de bremsstrah-

lung usado no cálculo; o espectro calculado teoricamente por

Schiff — é muito usado mas também é muito usual aproximar o

espectro por um quadrado, isto é, considerar o espectro como pro

porcional a l/k (ou Q/k para altas energias de k_ax) o que sim

plifica muito o calculo, mas é uma aproximação bastante drásti-

ca. A expressão (3.1.3) neste caso se torna
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0(k) d (in k)

Deste modo, pelo processo de diferenciação aplicada à curva de

rendimento pode-se chegar a ordem de grandeza da seção de cho -

que por fóton. Na prática, tais diferenciações dão aparecimen

to a grandes erros, isto porque, os dados experimentais são usu

almente apresentados pelos autores em forma de curvas de seção

de choque por quantum equivalente em função de k , o máximo

de energia do fóton no espectro que ê também o do elétron, ou

seja, a energia da máquina no momento da experiência que é" mui-

to flutuante.

No nosso estudo da distribuição de rendimentos de es-

palação com fótons para uma dada energia temos portanto seções

de choque por fõton e por quantum equivalente. A maioria das s£

ções de choque disponíveis na literatura são seções de choque

por quantum equivalente, sendo muito pouco os valores de se -

ções de choque por fõton. As seções de choque por quantum equi-

valente não são comparáveis entre si, exceto quando as condi-

ções experimentais são as mesmas, mas o que interessa no estudo

de sistemática de espalação são os rendimentos relativos dos nu

clídeos obtidos em cada experiência, àe modo que todos os dados

existentes na literatura foram incluidos no nosso estudo, dados

esses provenientes dos mais diversos laboratórios e obtidos com

diferentes técnicas experimentais. Incluímos também, as seções

de choque de espalação induzidas por elétrons de alta energia

levando em conta o conceito de fóton virtual^—*—'.
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3.2 - Reprodutibilidade das Seções de Choque Experimentais

Suponhamos que um conjunto de seções de choque experi

mentais obtidas em idênticas condições experimentais seja uti -

lizado na determinação dos parâmetros a... B, k e C da for_

mula de seção de choque (2.1.56).

Sejam o?*** e o\Ta c as seções de choque obtidas

experimentalmente e as calculadas pela formula. Para conhecer

a reprodutibilidade das seções de choque experimentais pela

fórmula analítica, podemos usar o coeficiente de reproduti -

bilidade R que nos diz de quantas vezes, em média, os pontos

experimentais se afastam da curva analítica (R = 1 corresponde

ria à reprodutibilidade ideal, isto 5, a curva cai exatamente

sobre todos os pontos).

R ê calculado pela fórmula

R = ee (3.2.5)

onde £ é o desvio padrão de estimativa que nos permite ava-

liar a precisão do ajustamento. Para pequenas amostras, isto

é, m < 30, ê dada pela fórmula

- U o Ç a l c 2

. (5.2.6)

Em outras palavras, R traduz a ordem de grandeza do valor



-70-

médio da razão o®xp/o"lc quando o?xp > o" l c ou o seu

inverso, quando o®xp < o? c . . ,

Nos últimos 25 anos, mais de 2500 produtos de es-

palação obtidos sob as mais diversas condições experimentais,

foram objeto de análises sistemáticas das correspondentes

seções de choque, utilizando fórmulas semi-empiricas do tipo

gaussiana. Para se ter uma idéia dos valores de R que nor

malmente se obtém em análises sistemáticas semelhantes ã que

nos propuzemos fazer, mostramos na Figura 3.2.1 o resulta

do do estudo das reprodutibilidades obtidas através da

arccstra de cerca de 1500 dados experimentais, corresponden

te ã Tabela 3.2.1 que resume os grupos de dados e os ti-

pos de formulas utilizados nas análises.

3.5 - Rejeição de Dados e Coeficientes de Correlação

Considerando que os erros associados as seções de

choque experimentais sejam de origem estatística, vamos ado-

tar um critério de rejeição de dados.

Uma vez calculado o erro padrão de estimativa (equa_

ção (3.2.6)) e a equação paramétrica ajustada podemos cal -

cular um intervalo chamade intervalo de confiança para a medî

da que, em linguagem de física experimental, corresponde a er-

ro da medida, podemos escolher previamente, por exemplo, de

951, a rejeitar todos os pontos que cairem fora deste interva-

lo. Então uma medida de seção de choque que apresen.a um valor
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Figura 3.2.1 - Reprodutibil idade obtida com as fórmulas das refs.
e (84)
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TABELA 3.2.1 - Condições experimentais e formulas utilizadas no

ajuste de rendimentos de produtos de espalação

cujas distribuições de reprodutibil idade *• ̂ são

mostradas na Fig. 3.2.I.

Fig.

a)

b)

c)

Intervalo de
núcleo alvo

V51 . Bi209

V 5 1 - M,95

Al 2 7- I 1 2 7

Partícula
incidente

proton

proton

foton1 J

Intervalo de
energia(GéV)

0,049 - 30

0,060 - 2,9

0,300 - 6,0

N» de produ
tos de espa
lação

259

261

240

Fórmula
usada no
ajuste

dos dados

a»o-R

ME-G

CDMD-RJL

Ref

24

84

79

(*)

(**)

Reprodutibilidades calculadas usando a equação (3.2.5).

Rendimentos de produto de espalaçao obtidos com bremsstrahlung e rendi-

mentos médios com fótons monoenergéticos no intervalo de energia de

0,3 - 1,0 GeV (aproximação quadrada do espectro de bremsstrahlung) .

que afasta de mais de 2 desvios padrão pode ser considerada co-

mo não pertencente ao universo de espalaçao. Somos, portanto ,

levados a abandonar tais medidas.

A população inicial de dados se reduzirá para, diga -
i

mos, m'. Com essa nova amostragem vamos obter novos valores de
i

parâmetros o», k', C e B' para a fórmula de seção de choque.

Consequentemente, as seções de choque calculadas com esses no-

vos parâmetros são diferentes das anteriores, assim como a sua
i

reprodutibilidade que devera ser menor que a anterior, e por
i

tanto, os extremos do intervalo de confiança serão diferentes,
j

embora o coeficiente de confiança seja o mesmo, e portanto, po-
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derá haver novos pontos rejeitados. * *

Se assim procedermos indefinidamente,' poderemos che-

gar ao extremo exagerado de ter quase todos os pontos rejei^

tados até chegar ao limite de ter so 2 pontos, pois com

2 pontos temos reprodutibilidade igual a 1, que ê a repro

dutibilidade ideal. Isso acontecerá se os pontos não tive -

Tem nenhuma correlação com o tipo da curva que estamos pre-

tendendo ajustar. No nosso calculo estabelecemos arbitraria -

mente um linite para a rejeição de pontos que foi de 10% do

total. Este limite é completamente arbitrário, guiado apenas

pelo bom senso, pois há casos em que há apenas 4 ou 5 pon-

tos, e se rejeitamos um ponto caimos no caso exagerado aci-

ma exposto.

Então, o processo de rejeição dos pontos termina

quando não hã mais pontos a serem rejeitados, ou quando

atinge a cota de 10% do total de pontos rejeitados e, diremos

que, o conjunto de parâmetros ov,, lc, C e B assim determi-

nado é o que melhor descreve, através da formula de seção de

choque, os rendimentos dos produtos de espalaçâo para o núcleo

alvo e energia incidente considerados.

Resta-nos observar ainda que a fórmula de seção

de choque derivada de um modelo estatístico como descrito na

seção 2.1

o(x.y)

é equivalente à uma função de distribuição de probabilidade nor
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mal a duas variáveis, x e y, que possuem isoladamente distri^

buições de probabilidades normais, porém não são independente -

mente normalmente distribuídas, uma vez que existe uma função

de regressão x em y

x • Cay ' (3 .3 .7 )

construída a partir de considerações físicas, É importante ana-

lisar a qualidade dessa relação teórica entre x e y pois ela

contém em si grande parte da explicação física do comportamento

das seções de choque de espalação.

Fixando previamente um nível de confiabilidade (diga-

mos 954) , o coeficiente de correlação serí indicativo da quali-

dade de hipótese fífica descrita peln ^~ (3.3.7) .

• Podemos escrever a função de distribuição de probabi-

lidade conjunta normal de duas variáveis pela notação corrente

f (x.y)

v í ^ 1
2iro o Vl-p" (3.3.8)

onde x é o valor médio de x (-* < x < °°) , o é o erro padrão

de x (a > 0), y e a as correspondentes grandezas de y ex y

p(-l < p < 1) é o coeficiente de correlação teórica, o parâme-

tro que mede a intensidade de dependência entre x e y, expresca

pela eq. (3.3.7) , em senso de probabilidade.

Para estimar o valor de p podemos escolher o r defini

do por
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(3.3.9)

por ser ele o estimador de máxima verossimilhança.

A distribuição de r não é normal para grandes valores

de p e, consequentemente, não podemos obter um desvio padrão

de r e determinar o r com precisão e usá-lo como uma estimati^

va de p. Mas, felizmente, existe uma transformação que com uma

sinples mudança de variável, r a z, torna a complicada distribu

ição de r em distribuição aproximadamente normal; é a chamada

transformação z de Fisher;

1 n 1+r
z = 2 ln T^F (3.3.10)

con o desvio médio e padrão dado por

(3.3.11)

Podemos então determinar o valor de r como uma estimativa de p

a um nível de confiabilidade desejado'.

Se o r e expresso como uma função de z em relação a

(5.3.10), r será tangente hiperbólica de z.

Uma tabela dos intervalos de p para diferentes valo -

res de r e m é apresentada no Apêndice G.

Uma conseqüência importante da equação de regressão

(3.3.7 ) é a relação entre os valores médios do número de pró

tons, x, e de neutrons, y, enu^idos por um núcleo alvo e a uma
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f *1energia incidente pr-ef-ixados1 J , que ê a seguinte

x = a -§^- y (3.3.12)
r +1

que nos permite, portanto, fazer uma estimativa ou previsão so-

bre os valores assumidos pelas variáveis x e y, o que não é

possível pelos métodos de correlação.

5.4 - Desenvolvimento do Calculo para a Determinação dos Pavâme

tros e Resultados Obtidos

Foi desenvolvido um programa de computador para a de-

terminação dos parâmetros da eq. (2.1.56), segundo o esquema

descrito na Seção 2.3 e no Apêndice F. 0 programa usa a lingua-

gem Fortran IY-G e trabalha com dupla precisão. Como dados de

entrada foram fornecidos: 1) ó número atômico e o número de mas_

sa do núcleo alvo, sendo que no caso de reação com proton,acres_

cidos de uma unidade; 2) energia da partícula (ou fóton) incident

te; os números atômicos e os números de massa dos nuclídeos pro

duzidos e os tespectivos rendimentos ou seções de choque experi.

mentais. No presente calculo não foi atribuído peso a cada medí^

da, porque para uma grande parte das medidas disponíveis na li-

teratura não existe tal indicação, informando apenas a ordem de

grandeza do erro sistemático. Os valores dos parâmetros obtidos

estão listados nas Tabelas 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4. Esses parâme -

As eq*. (3.3.9) e (3.3.12) são deduzidas no Apêndice H.
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tros são os melhores que conseguimos obter através do ajuste da

formula aos pontos experimentais d isponíve is , mas nada impede

que haja outros conjuntos de parâmetros que forneçam uma repro-

dutibilidade melhor ainda.

TABELA 3.4.2 - Parâmetros obtidos pelo ajuste dos dados experi-
mentais de seção de choque absoluta de foto-espa
lação.

Wjdeo Irradi N* de B - r v a Repro-
Alvo ação" Pontos Ke t* °M ^ K a dutibi

(MeV) lidade

91 815,6998 0,8115 0,4582 0,2689 1,90

91 1448,3623 0,8811 0,5317 0,4287 1,43

91 502,6184 0,8993 0,5713 0,2209 1,29

92 1237,8213 0,8737 0,5410 0,3934 .1,39

19 489,2632 0,8983 0,5382 0,2237 1,34
21,93,94, 301,5947 1,0971 0,4512 0,1138 1,42
95,96
23,21,18, 582,0737 1,2115 0,2906 0,7861 1,40
97,93,94,

21,93,94 796,0543 1,0480 0,3942 0,3006 1,49

21,93,98, 172,0746 1,0629 0,3596 0,0000 1,11
94,99

21,93,94 135,8623 1,0853 0,4268 0,0707 1,34

21,9^,94 296,6318 1,0409 0,6235 0,1561 1,28

19 680,3582 0,9278 0,4434 0,2269 1,22

21,93,94 140,8241 0,9174 0,0915 0,0361 1,32

19 920,8386 1,0000 0,3091 0,3038 1,30
(continua)

51v
5V
5V
51v
5 1v
31p

27A1

35,37C1

35,37at

40Ca

39K

S9Co

32S+

56 F e

250
400
250
580

250
800

200
580

300
1000

350*

400*

350*

"380*

400*

400*

300
1000

400*

300
1000

15

6

16

6

16

8

10

7

7

5

5

22

5

20
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TABELA 3 . 4 . 2 - c o n t i n u a ç ã o

1 2 7 I + HI 24 96 0,9495 0,3255 0,6358 0,1218 2,18

55Mn JQQQ 18 19 588,9553 0,8489 0,4335 0,2101 1,24

2 8 S i + 400* 6 21,93,101 224,0457 0,9293 0,1204 0,1979 1,25
94,97

1 2 7 I f
 7Qjj|J 14 100 0,3663 0,6546 0,0000 0,1179 2,10

1 1 9Sn+ 240* 6 102 1498,0596 0,2854 1,4938 *** 1,30

*Ref. 93 * 100-1300 KeV

Ref. 94 -•• 100-1000 MeV

Re£. 98 -• 250- 900 MeV

Refs. 21,99 + 300-1000 MeV

Ref. 95 •• 75- 640 MeV

Ref. 23 - 300-1000 MeV

Kef. 97(**) + 260-1670 MeV

•'No nosso calculo do o, foram considerados so os pontos no intervalo

de 300-1000 MeV.

*** - indeterminado

t - rejeitados
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TA3ELA 3.4.3 - Parâmetros obtidos pelo a juste dos dados experi -

mentais de seção de choque de espalaçao por foton

equivalente .

Núcleo Irradia N» de
Alvo ção(MeV) pontos Ref. °M

Repro-
dutibi
lidade

51V
Slv
sh
51v
5 1v
siy

51,

51,:

51,,

5 1v
51v
«V

51V
Sh
sh
51,.

51,

51,,

51,.

51V

51,,

5 1v

75

100

125

ISO

200

300

325

400

400

500

500

600

640

750

800

900

1000

1000

1500

1500

2000

3000

6

7

7

8

11

16

16

18

16

6

18

17

16

18

16

18

16

17

11

17

11

8

9

91

91

91

91

91

19

91

91

19

92

91

19

19

91

19

91

19

19

103

91

103

104

104

1536,1904 0,8049 0,6351 1,9016 1,68

1742,4509 0,8865 0,7471 1,7014 1,50

1488,6160 0,8567 0,7858 1,3313 1,51

1255,2163 0,8380 0,6867 1,1177 1,38

1047,5208 0,8357 0,5865 0,8197 1,53

688,4902 0,8955 0,6644 0,3975 1,89

1201,4492 0,8917 0,5635 0,5613 1,86

1224,0596 0,8882 0,5583 0,4682 1,77

809,8599 0,8827 0,5881 0,3297 1,67

2486,8765 0,8963 0,6070 0,5876 1,17

1277,9644 0,8847 0,5314 0,4128 1,76

905,4307 0,8485 0,5350 0,2576 1,81

922,0796 0,8631 0,5305 0,2563 1,63

1369,5449 0,8827 0,5308 0,3687 1,81

965,1375 0,8647 0,5247 0,238í> 1,61

1422,2434 0,8844 0,5178 0,3470 1,79

1080,3606 0,8599 0,5152 0,2312 1,59

1221,7097 0,8382 0,5072 0,2013 1,75

471,0457 0,8921 0,4725 0,6516 1,30

2008,4255 0,9010 0,4635 0,3623 1,71

1,2966 1,0917 0,0709 0,1212 2,09

2,1197 0,7785 0,6139 0,1753 1,35

2,3585 0,8061 0,5326 0,3283 1,36

(continua)
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TABELA 3.4 .3 - cont inuação

S V 4000 10 104 1.997S 0,7547 0,7509 0,0436 1,54

5 V 5000 10 104 1,4838 0,7982 0,5419 0,0792 1,62

5^fo 300 18 19 1207,9138 0,8976 0,4084 0,4231 2,16

55Mn 400 20 19 1146,9590 0,8813 0,4194 0,3676 2,26

55ton 500 20 19 1326,0090 0,8747 0,4243 0,3342 1,98

55Mn 600 19 19 1395,7285 0,8847 0,3744 0,3417 1,71

Shte 750 19 19 1528,7690 0,8836 0,3780 0,3273 1,65

55Mn 900 21 19 1363,0586 0,8635 0,4134 0,2668 1,85

5^in 1000 21 19 1391,1890 0,8628 0.4139 0,2595 1,85

55Mn+ 1500 13 103 2,5127 0,8591 0,4011 0,1102 1,46

55Mn 2000 10 104 6,2121 0,9010 0,4238 0,5268 1,25

3000 11 104 6,0758 0,8997 0,4091 0,5278 1,24

4000 11 104 5,8988 0,8806 0,4538 0,4833 1,26

56Fe 300 15 19 1646,2351 1,0034 0,3423 0,4961 1,89

^ F e 400 21 19 494,4973 0,9058 0,3392 0,2588 3,02

^ F e 500 20 19 1526,9478 0,9570 0,3534 0,5785 1,80

56Fe 600 20 19 885,3535 0,9318 0,3158 0,2857 1,61

56Fe 750 20 19 1132,1133 0,9482 0,3233 0,2972 1,50

^ F e 90D 20 19 1367,8064 0,9598 0,3312 0,3096 1,47

5 6 Fe 1000 20 19 1316,7883 0,9492 0,3281 0,2880 1,46

^ F e 1500 19 105 46,4072 0,9499 0,5098 0,3522 1,41

r 6 F è + 3000 9 98 234,1286 0,8299 0,2173 0,4105 2,04

56Fe+ 5000 8 98 440,4614 1,2035 0,2484 0,8599 2,07

56Fr 16000 13 98 782,2432 0,9203 0,4762 0,2680 1,25

56Fe 16000 9 98 254,5869 0,9301 0,4730 0,2603 1,22

56Fe 1500 : 8 98 388,6870 1,0159 0,4135 0,5371 1.57

(continua)
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TABELA 3 .4 .3 - continuação

59Co 300 15 19 4462,9453 0,9248 0,3911 C.8120 3,15

59Co 309 8 106 222,7015 0,7682 0,7236 0,9741 i,28

59Co 400 20 19 1391,5420 0,8878 0,4592 0,2877 2,69

59Co 500 23 19 1141,5161 0,8761 0,4350 0,2621 2,96

59Co 600 23 19 1412,4734 0,8915 0,4205 0,2791 2,41

59Co 750 22 19 1288,2725 0,8850 0,4239 0,2344 1,83

59Co 900 22 19 1878,4519 0,8957 0,4297 0,2712 1,76

59Co 1000 23 19 1870,7253 0,8969 0,4305 0,2606 1,93

59Co 1500 16 102 1,7550 0,9281 0,2965 0,1366 1,73

na tCü+ 320 5 107 3,3735 1,1919 0,0957 0,2648 1,21

natCu 2000 18 104 . 3,7803 0,9162 0,3253 0,3086 1,43

natCu 2000 22 108 2,9034 0,9479 0,4538 0,3701 1,40

natCu 3000 17 104 3,9984 0,9199 0,4452 0,2806 1,39

natCu 4000 15 104 5,4479 0,9100 0,5049 0,3300 1,20

natCu 5000 17 104 4,3573 0,9210 0,4363 0,3001 1,37

1 2 7 I + 950 14 100 1,5221 1,6460 0,0026 0,1823 1,81

1 2 7 I + 1300 14 100 1,6787 2,1617 0,0011 0,1748 1,89

1 2 7 I + 1600 14 100 1,7847 1,9128 0,0012 0,2016 1,85

1 2 7 I + 2000 14 100 1,7697 0,6273 0,0000 0,2313 1,88

1 2 7 I + 2400 14 100 1,9400 1,9050 0,0012 0,1817 1,83

1 2 7 I t 3.00 14 100 1,9900 2,1877 0,0007 0,1822 1,85

1 2 7 I i 4000 14 100 1,9864 1,9622 0,0005 0,1953 1,88

1 2 7 I t 5000 14 100 2,1804 1,8409 0,0011 0,1942 1,86

1 2 7 I f 6000 14 100 2,0936 0,7151 0,0000 0,2028 1,89

12V 7000 14 i00 2,1765 0,6714 0,0000 0,1812 1,93

(continua)
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TABELA- 3.4.3 - continuação

107 39,8021 0,7506 0,5993 0,9246 1,67

107 18,2519 0,7200 0,5069 0,7138 2,14

107 57,3911 1,4739 0,0766 0,0000 1,86

107 22,2893 0,5553 0,4905 0,8283 1,31

97,93,109 891,9697 0,6676 0,1467 0,6973 1,33
110,92

102 131,5042 0,8510 0,4469 0,1157 1,40

98 379,3868 0,8077 0,1157 0,5002 1,00

35,37C1 1 0 0 0 7 21,93,99 1690,3731 0,9210 0,3351 0,3006 1,46
94

31,4233 0,9060 0,2469 0,1020 1,24

77,1312 0,8030 0,2363 *** 1,68

0,1823 0,6986 0,3702 0,0000 2,94

6,3984 0,8819 0,4524 0,4872 1,27

0,0955 0,6145 0,0734 0,1886 1,78

0,4346 0,5019 0,3338 0,3240 1,13

0,1034 0,9017 0,4086 0,3292 1,51

75As

70Ga

73Ge

2 7Al t

27A1

2 7Al +

320

320

320

320

300

1500

16000

10

8

3

6

9

5

4

4 5Sc +

209Mt

7 5As t

55Mn

127jt

181Ta

59Co

2000

1000

1500

5000

4000

4000

4000

*Indeterminado.

7

5

15

12

25

8

22

108

111

103

104

112

112

112
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TABELA 3.4 .4 - Parâmetros obt idos pe lo a jus te dos dados experi^

Núcleo
Alvo

Hh

5V
Sly

Sly

Sly

51V

Sly

Sly

5 6Fe

^Fe

5 6 F e

^ F e

5 6 Fe

5 6Fe

56Fe

59Co

59Co

59Co

n a t Cu

n a t C u +

n a t Cu

Irradia
ção(MeY)

170

60

100

170

175

187

240

3000

29000

130

340

500

730

800

1500

290C

170

240

370

90

190

370

2200

menta is

N» de
pontos

16

8

10

21

12

12

15

23

26

4

24

13

12

7

8

7

18

7

22

11

9

9

6

para :

Ref.

24

113

113

24

113

114

113

115

115

116

117

118,119

120,118

84

84

84

24

84

121

122

122

122

122

reação de

°M

87,3170

240,6703

66,6901

88,9126

38,4701

82,9681

49,6525

23,0676

19,8885

460,8716

44,0415

45,2353

39,8687

29,1358

24,4093

20,4412

450,6396

111,2728

65,1633

62,1082

5,9870

59,0036

27,5316

espalaçao por protons»

C

1,0016

1,0334

0,9760

1,0135

0,9529

0,9742

1,0385

0,9509

0,9554

1,0216

1,0807

1,0606

0,9862

1,0915

1,0893

1,0836

1,0062

1,0848

1,0027

1,2745

1,0795

1,1498

1,0348

(cont inua)

k

0,4125

0,5152

0,3855

0,4852

0,3988

0,4471

0,3368

0,4238

0,4411

0,9876

0,3407

0,4440

0,3626

0,4554

0,4537

0,4620

0,5444

0,3410

0,4141

0,2370

0,2469

0,2475

0,3865

B

0,6332

1,5976

0,8048

0,7282

0,6251

0,6754

0,5743

0,1479

0,1196

1,3371

0,5020

0,3493

0,2195

0,1796

0,1321

0,1070

0,7138

0,2693

0,3781

0,9436

0,0000

0,4353

0,1513

Repro-
dutibi
1idade

1,19

2,18

1,86

1,42

1.69

1.12

2,38

1,24

1,36

1,00

1,95

1,53

1,45

1,46

1,70

1,71

1,51

1,91

1,75

1,65

2,52

l,vS5

1,52
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TABELA 3 . 4 . 4 - continuação

natCu

natCu

M t Di

^ C u

^ C U

7 5As

7 5As

75.As

75.As
58... t

Ni

58Ni
64... +

hx

5 8 W

Ni
60Ni

6 2Ni+

93Nb

93Nb
6V

133Cs

181Ta+

89yt

71Ga

75As

5700

24000

30000

20000

3000

49

103

170

378

80

100

136

136

164

136

136

500

720

1500

240

340

240

1500

2900

10

9

9

9

9

14

19

21

20

19

20

23

20

20

24

24

10

10

4

13

33

24

6

7

123

123

123

123

123

24

24

24

124

125

125

125

125

125

125

125

84

84

126

127

128

129

127

124

26,1946 1,0154 0,4504 0,1153 1,70

20,0520 1,0678 0,3292 0,1757 1,83

18,2171 1,0016 0,5378 0,0395 1,09

18,6590 1,0032 0,5400 0,0411 1,12

17,9353 0,9937 0,5002 0,0464 1,23

1851,8123 1,0715 0,3326 2,6752 2,32

106,4686 0,8425 0,5073 0,9995 1,83

161,2751 0,8242 0,4828 0,7484 1,55

80,8051 0,8046 0,4857 0,3441 1,37

71,6615 2,3087 0,0393 0,5256 2,19

65,8011 1,9689 0,0910 0,3926 2,03

165,3814 0,7898 0,2359 0,5906 1,78

60,8219 1,0193 0,1072 0,5081 1,72

39,0618 1,5690 0,2088 0,1603 1,86

65,6055 1,3518 0,2119 0,3052 1,70

54,9172 1,1061 0,1338 0,4859 1,53

81,3020 0,8908 0,3463 0,3794 1,30

86,1236 0,9144 0,4297 0,2760 1,44

65,6053 43,5604 0,0002 0,3696 1,31

22,4722 0,5699 0,5163 0,3701 1,57

112,2536 0,9292 0,0602 0,3621 3,75

43,7825 8,9893 0,0004 0,3731 3,35

57,5057 1,0802 0,2825 0,8419 1,50

26,7051 0,8716 0,3833 0,2132 1,42
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3.5 - Analise dos Valores Determinados pelo Ajuste - Discus'sao

e Conclusão

Dos valores relacionados nas Tabelas 3.4.2, 3.4.3 e

3.4.4 rejeitamos cerca de 51 dos 1350 dados de foto -espalação

e 4,51 dos 720 de espalação por proton. Excluimos do cálculo

também todos os dados da ref. (100) e mais 23 conjuntos de da-

dos de outras referências assinalados com t, por apresentarem

valores muito afastados dos normalmente apresentados por ou -

tros conjuntos de dados.

Parâmetro o». — o valor de o^ depende das condições

experimentais (espécie e energia da partícula de bombardeamen-

to; núcleo alvo) e deve ser normalizado ao valor experimental.

No caso do projétil ser um fõton, Ow corresponde aproximada-

mente i seção de choque (v,pn) e no caso de ser próton, ã se-

ção de choque (p.pn)'- .

Parâmetro B - é equivalente ao logarítmo do K dado

pela eq. (2.2.61) e ao parâmetro P da fórmula CDMD de Ruds -

tam (eq. (1.5.10)). Os valores de B obtidos pelo processo de

ajuste nos permitem estabelecer um andamento que pode ser ex -

presso pelas seguintes equações:

a) - para irradiação com fõton,

A2

8 = 0 , 0 6 ^ para 1 < f- [ 5 5 ^ . « 1» (3.5.13)

B - 0,006 As para 10 < g- [j^Mf^j (3.5.14)
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Andamento do parâmetro B/E versus E/^para o foton como projé
til.
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Fig. 3.5.2 - Andamento do parâmetro B/E versus E/A pa_
ra o proton como projétil. 8
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b) - irradiação com proton:

A2

B . 0,035 j5 para 0,5 < ̂ [aggj^J < 15 (3.S.15)

B . 0,0025 A5 para IS < ^ [ 5 5 ^ 5 ] (3.5.16)

0 parâmetro B 5 fortemente dependente da energia de

irradiação até, digamos, 10 MeV/nucleon para o fóton como proj£

t i l e '- 15 MeV/nucleon para o proton*- , sendo daí em diante

praticamente constante. Isto nos indica que aumentando a ener-

gia de fóton (proton) incidente, apôs atingir um determinado va

lor , c numero médio de nucleons a serem emitidos não muda. 0 pâ

râmetro B está relacionado ã distribuição da energia de excita-

ção discutida no trabalho de Metropolis et a i . .

Parâmetro k - os valores apresentados nas Tabelas

3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 nos indicam que o parâmetro 1c ê indepen -

dente de energia do projét i l e do núcleo alvo para as irradia -

ções com fóton e próton. Podemos ver pela Fig. 3.5.3 que o va -

lor míis provável de k ê ^ 0,43 o que dá uma largura de 2.16

unidaces de w na distribuição "reduzida"1 •* dos produtos de es-

palaçlo.

Parâmetro C - podemos visualizar o andamento do parâ-
2 2

metro C construindo um grafico auxiliar C/Zt versus At e C/Z'

versus A (Figs. 3.5.4 e 3.5.5) para os produtos obtidos pela

irradiação com foton e próton, respectivamente. Estes gráficos

' O tipo de representação dos produtos de espalação como o nosso é chamado
de ''distribuição reduzida" na literatura.
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O.
CM

CO (0 * OJ O
~ Jí — — •*

Fig.3.5.3- Largura da distribuição reduzida S = • I/Zk versus E/As.
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10"5l

Fig. a.5.4 - Grafico auxiliar para calcular C para o foton como projétil
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10
10

Fig. 3.5,5 - Grafico auxiliar para calcular C para o proton como projétil.
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mostram um andamento coerente com os obtidos anteriormente,ilus

trados nas Figs. 2.5.3 e 2.5.4, e nos permitem derivar a seguiu

te expressão analítica que pode ser usada para calcular os va-

lores de C:

.2*00
C * 8,56 *g ,, . (3.5.17)

AP*

0 parâmetro C é independente da espécie e energia do projétil;

depende somente da característica intrínseca do núcleo semente

formado, por exemplo, Mn+p e Fe+y apresentam o mesmo va

lor de -C.

Uma vez determinados os parâmetros, podemos efetuar

alguns cálculos j-•. :eressantes decorrentes da fórmula (2.1.56):

a) número médic i? protons emitidos — o parâmetro B é o fator

que descre\e o decrescimento da. seção de choque quando crej»

ce o número ie protons emitidos. Portanto podemos calcular

o número iri tio de protons emitidos em função de B pela ex -

pressão*1 '

M 2 x o e"
B ( Xi" 1 }

* -B(xrl) " ~^5 (3.5.18)

b) número médio de neutrons emitidos - partindo da equação:

As deduções desta fórmula e das outras subsequentes são dadas no A .̂ndi
ce I .
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s/2
I Yi o(x,y)

i a l

1 o(x,y)

c) número médio de nucleons emitidos — é dado pela soma de x

com y.

d) largura da distribuição isotõpica — podemos obter a largura

da distribuição isotópica em y pela expressão:

Esta equação é muito interessante pois nos diz que,

quanto maior o núcleo alvo maior será a largura apresentada pe

Ia distribuição isotópica e vice-versa, t, razoável que assim se

ja pois um núcleo pesado tem possibilidade de produzir maior

variedade de nuclídeos do que um leve.

e) seção de choque total de espalação

x y

CÕ7 VK ^7^5 • (3.5.21)

:e substituirmos 7p\/r pela expressão (3.5.20) e 2 y-=m »l ,

:emos

°total " aM r * • (3.5.22,
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Esta também é uma fórmula auito interessante pois nos

diz que a seção de choque total de espa1ação pode ser calcula-

da aproximadamente, pelo produto de o^, isto é, seção de cho-

que ("y.np) ou (p.pn), pelo número médio de protons emitidos e

pela largura, em número de neutrons, da distribuição isotópi -

ca.

f) numero de massa mais provável do nuclídeo produzido, A (Z),

na reação de espalação - pode ser calculado com a equação

(2.5.74) deduzida no Capítulo 2. Como ilustração mostramos

na Tab. 3.5.5 alguns valores de A (Z) calculados com esta

fórmula e com outras sistemáticas para alvo de Fe irradia

do com fóton.

g) distribuição isotopica,isotonópica c isobãrica — com uma es-

colha conveniente da variável x ou y mantendo uma delas ou

a soma constante, podemos obter estas distribuições* J .

Distribuição isotonópica será referida daqui em diante como urrj distri -
buiçio de reridinento dos produtos de espalação que apresenta o número de
neutrons constante.
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TABELA 3.5.5 - Valores, de A obtidos con diferentes fórmulas.

Ref Í8ttb> Ref f l ^ c ) Presente* N» de massa do isó-Kef.̂ 82,) Ket . i i j trabalho topo estável natural

25 54 54,55 50,30 53,67 55 (1001)

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

51,76

48,38

47,31

4S,09

42,88

40,67

38,47

36,28

34,10

31,92

29,75

27,58

52,28

50,01

47,74

45,47

43,20

40,93

38,66

36,39

34,12

31,85

29,58

27,31

48,20

46,11

44,03

41,95

39,88

37,82

35,77

33,72

31,68

29,65

27,63

25,61

51,33

49,00

46,66

44,33

41,99

39,66

37,33

34,99

32,66

30,32

27,99

25,65

50(4,35),52(82.79)
53(9,5), 54(2,36)

50(0,25),51(99,75)

46(8) ,47(7,5) .48(73,7),
49(5.5), 50(5,3)

45(100)

40(96,94) ,42(0,65)
43(0,14), 44(2,08),
46(0,003)

39(93,3) ,40(0,012),
41(6,7)

3,6(0,34), 38(0,07),
40(99,59)

35(75,77),37(24,23)

32(95) ,33(0,75),
34(4,2),36(0,015)

31(100)

28(92,2),29(4,7),
30(3,1)

27(100)

Suponhamos que o alvo seja Fe e o projét i l o fóton

a) A • ZS • TZ com S - 2,08 e T - 0,0032

b) Ap - 2,277 - 2,20

c) TA2 - SA + l * 0 com T • 0,00038 e S • 0,486

d) A P - N * l - x/aC onde C - 8,56 Ẑ  A l 2 f l S

P * 5 S
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COHOLUSÃO:

Da análise de cerca de 1300 medidas experimentais de

produtos de foto-espalação, obtivemos 401 das reprodutibilida-

des das seções de choque experimentais calculadas com a equa-

ção (3.2.5) dentro de um fator 1»5 e 731 dentro de um fator

2,0;obtivemos também 451 de um fator 1,5 e 951 de um fator 2,0

para as induzidas por protons numa amostra de % 700 medidas ex

perimentais (Fig. 3.5.6).

Em termos de reprodutibilidade media,tanto para fó -

ton como para proton, obtivemos o mesmo valor 1,6, o que indi-

ca uma boa qualidade da formula do presente trabalho, face ãs

outras fórmulas que fornecem uma média maior.

Podemos concluir que, em princípio, a previsão das

seções de choque de formação dos produtos de espalação pode ser

feita com à eq. (2.1.56) onde os parâmetros podem ser calcula-

dos, para o caso do projétil ser fóton, com as eqs.: (3.5.13)

ou (3.5.14), (3.5.17), k = 0,43 e oM = 0(7,pn) e para o pró -

ton, com as eqs. (3.5.15) ou (3.5.16), (3.5.17), k = 0,43 e

Ow * o(p,pn) com uma precisão boa, evidenciada pela excelente

reprodutibilidade alcançada nas amostragens analisadas.
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APÊNDICE A

SOBRE O MÉTODO DE MONTE CARLO

Não existe uma definição exata ou única do que seja o

Método de Monte Cario.

Podemos descrever o Método de Monte Cario como um es-

quema de estudar por um modelo estocástico artificial um proces»

so físico ou matemático.

0 método só encontrou grande aplicação, no curso de ex

ploração de grandes computadores, nos campos onde o problema

básico envolve algum processo aleatório. Nestes casos, quando a

determinação de uma propriedade macroscópica de um sistema não

pode ser feita através de uma equação analítica, como é feita

normalmente nos Métodos Clássicos, por não dispor de tal equa-

ção ou por não poder formulá-la devido â complexidade dos fenô-

menos envolvidos, com o Método de Monte Cario, muitas vezes, é

possível solucionar tais problemas, dispondo somente de leis ele_

mentares que regem cada etapa do fenômeno físico envolvido. Es-

sas leis devem ser conhecidas experimentalmente ou previstas t£

oricaaente pois os problemas são formulados baseados nelas. Se

não dispuser destas leis, o Método de Monte Cario não será apH

cãvel. No nosso caso de problemas de física nuclear interessamo

-nos pelo processo de traçar historias. Cada história correspon
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de a uma experiência.. A precisão do resultado depende da apro-

ximação estatística obtida pela reunião de muitas de tais his-

tórias.

Atualmente,com o desenvolvimento de grandes computa-

dores, e possível obter um número suficientemente grande de

historias num tempo tolerável mesmo sem usar a historia conden

sadav J, o que assegura uma boa precisão na maioria dos proble

mas abordados.

Um dado da maior importância é a geração de números

ao acaso distribuídos entre 0 e 1. Os números ao acaso produzi

dos no computador são, na realidade, números pseudo-aleatórios,

números que apresentam características de casualidade, mas são

gerados por un algoritmo determinístico apresentando um ciclo

repetitivo apcs uma determinada quantidade de números produzi-

dos.

0 princípio fundamental de aplicação do Método de

Monte Cario, mo caso discreto de um número finito de eventos ,

pode assim ser descrito: sejam e,, e~,..., «n. n eventos in-

dependentes e mutuamente exclusivos com as respectivas probabi^

lidades p^, p̂ » •••» Pn sendo que p^+p2+...pn • 1 e sendo

r um dos componentes de um grupo de N números ao acaso entre

(0,1) sendo N suficientemente grande , a ocorrência do evento

e. é determinada pela relação:

Pj + p2 + ... • pi-;1 £ r <_ pj + p 2 + ... • p 4 (A.l)

Podemos usar este princípio para obter uma aproxima-

Ê um esquema especial para acelerar os cálculos.
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ção "heurética" para o caso contínuo em que se quer determinar

a partir de um número ao acaso um dos valores contínuos de uma

variável. Este caso sempre pode ser considerado como aproximi-

vel por um número finito muito grande de casos distintos. Como

a computação é feita com números fixos de dígitos, interessamo

-nos poT aproximação discreta.

0 erro do Método de Monte Cario é calculado do se-

guinte modo: suponhamos que queremos simular o evento A que

ocorre com probabilidade p.

Seja r. uma quantidade igual a 1 se a i-esima prova

resulta em A e zero se o evento A não ocorre. Então, o núme-

ro total de provas para que o evento A ocorra é:

N
L - ml r. (A.2)

onde N é o número total de provas. Provas individuais são su -

postas independentes. A freqüência relativa de ocorrência do

evento A é L/N. De acordo com a lei dos grandes números (teore

ma de Bernoulli) a freqüência relativa de ocorrência do evento

A é aproximadamente igual a probabilidade p. Mais precisamen -

te, para qualquer e >0 e qualquer 6 > 0 existe um número

de provas N tal que com uma probabilidade maior do que 1-e, a

freqüência relativa da ocorrência do evento A diferirá da pro-

babilidade p, quando o evento ocorre por uma quantidade menor

que 6

v - pi < « • (A.3)

Como p é uma quantidade procurada e L/N é o seu vai...-
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maô: obtido pelo Método de Monte Cario, segue-se que a diferen-

ça ^ - p ê o erro do Método de Monte Cario. Este erro só pode

ser estimado probabilisticamente com grau 1-e de confiabilidade.

0 termo do lado esquerdo da desigualdade (A.3) pode

ser estimado com o auxílio da desigualdade de Chebyshev

CA.4)

onde e é a probabilidade que a estimativa não assegura.

Pela expressão (A.4) vemos que a estimativa ê da or -
-1/2dem de N , isto e, o erro 6 envolvido no valor dado pelo Me

todc de Monte Cario é dado por

6 * — (A.5)

Um ponto importante na precisão do Método de Monte Car

Io e o limite de sua aplicabilidade.

A partir da equação (A.S) podemos ver que o erro 6

na solução aproximada do problema pelo Método de Monte Cario po

de ser reduzido aumentando o número de ensaios N.

Suponhamos que seja necessário simular um processo pa_

ra çje cada i-ésima prova de N provas independentes produza uma

quart ida de Ç. . Suponhamos que esta quantidade tem uma esperan-

ça rstem*taça M£. = a e uma variância DÇ. = a . 0 significa-

do aritmético

N

7 « L - i-1 1 r*

N N (A'

é er.tão um valor aproximado da esperança matemática a procura
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da. O desvio oQ -de a com Ç é na realidade o erro do Meto

do de Monte Cario.

Consideremos um caso usual em que % ê distribuída

aproximadamente de acordo com a lei de Gauss.

Quando o erro é conhecido com probabilidade a * 0,997

temos r Q - 3oQ onde OQ é o desvio padrão de Ç\

A variancia OQ da media Ç esta relacionada com

a variancia o de Ç. pela fórmula

e portanto c erro do Método de Monte Cario pode ser estimado

por

X - ai < ̂  (A.8)
1 ~ •

o que mostra que a precisão do Método de Monte Cario depende

somente do rúmero de provas independentes e da variancia.

A estimativa de um erro Telativo na determinação de

p com a ajuda da freqüência L/N, pode ser dada partindo de:

|L 1 3 v/ÊQ^T (A.9)

por

l < ' 3 v / ^ • (A.10)

Então o número requisitado de provas pode .ser deter-

minado em termos de erro relativo admissível d da formula
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rA .n )
pd

que mostra que.o número de provas é inversamente proporcional â

prcbabilidade requisitada p. Isto significa que as probabilida-

des bem pequenas não podem ser determinadas pelo Método de Mon-

te Cario.

Na pratica, temos que examinar o problema com cuidado

quando a probabilidade p é pequena.

Suponhamos que queremos uma dada precisão 6 nos cáleu

105. Seja v o número médio de operações no computador, por pio-

va. 0 número total de operações F será então

F = Nv = ^Zj- (A.12)
6

e o tempo t o t a l para a solução

2
T * NVT = 9 v ° T (A.13)

onie T é o tempo de computação por operação.

Vemos então que, o tempo T deve ser aumentado por du-

as ordens de grandeza se a precisão é melhorada por uma ordem

de grandeza.

£ difícil estimar a variância o "a priori", isto é ,

ames da solução do problema.

Quando a grandeza de N dada pela eq. (A.11) ou, mais

precisamente, o tempo T - NVT para a solução do problema é ina3

míssívelmente grande, é necessário examinar o problema para

transformá-lo em outro com valor razoável de probabilidade p.



APÊNDICE B

DEFINIÇÃO DO TERMO REPRODUTIBILIDA DE

SEGUNDO PADRÕES LINGÜÍSTICOS

RE • prefixo que indica a repetição de um fato;

PRODUT • radical (semantema);

IBIL = infixo, variante do sufixo ível;

J = vogai de ligação;

DADE = sufixo, formador de substantivo abstrato, indica qua-

lidade, propriedade;

<J » aasencia de pluralv J

Gbg.: morfema dá a classe da palavra (singular, plural, masculino, femi-
nino, verbo) . fi a parte variável da palavra.
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APRESENTAÇÃO DA SEÇÃO DE CHOQUE DE FORMAÇÃO

A seção de choque de formação a(Z,A) ou rendimento

de produtos de espalação, fissão e fragmentação, freqüentemen-

te chamado de rendimento independente ou primário, são correia

cionados de vários modos de acordo com a conveniência para o

estudo.

1) Rendimentos isobãricos ou rendimentos de massa

c(A) = Zo(Z,A) correlacionados cora o número de massa, isto é,

o(A) versus A correspondente.

2) Rendimentos fracionários f - o(Z,A)/o(A) , isto é,

as frações dos rendimentos isobáricos correspondentes são rela

cionadas de 3 maneiras:

a) f versus Z mantendo A constante, temos uma dispersão de car

ga. 0 valor de Z correspondente ao máximo da dispersão é a

carga mais provável Z . A variação de Z com A dá a distri-

buição de carga onde o valor de N* correspondente a Z é

Np(=N-Zp).

b) o(Z,A) versus A para Z constante temos a distribuição iso-

tõpica.

c) distribuição N/Z ou F.F.G.Y.(133), o(Z,A) versus N/Z do pro

duto (Z,A). A razão N/Z correspondente ao máximo desta cur-

va ê (N/Z)m.



APÊNDICE D

CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA

?$. (2,2.59) PELA EQ. (2.2.60)

A função de amortecimento usada por Gupta et a i . e:

i expC- JL) (D.l)

z -
onde o - JT e D e o parâmetro naó negativo.

Substituímos por:

j c1 (D.2)

onde C • 1-C, e C um parâmetro não negativo.

A determinação do parâmetro D da eq. (D.l) pode ser

feita pela equação de regressão de x sobre y:

j = oyj - a)^ exp(- -^-) (D.3)

•'• éi"l" ex^"ê^ (D-4)

Como a íunção exponencial é da forma
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- 2 - 1 0 1 2

Fig. D.I - Forma genirica da função exponencial.

temos sempre os valores de 1-e < 1. Sendo a eq. (D.4) do mesmo

tipo acima, todos os valores de x^/oy^ são menores do que 1.

Na pratica o valor de D pode não ser determinavel^ '

pela eq. (D.4) onde e assume valores maiores do que 1. Para

contornar estes casos podemos substituir a eq. (D.l) pela (D.2).

Temos, então

ayi - j C (D.5)

C " SyT (D-6>

onde C = 1-C. Portanto com a eq. (D.6) podemos determinar os

valores de C para qualquer combinação de x. e y. e que fornece

o mesmo valor para as funções (D.l) e (D.2) enquanto *r- < 1.

Para observar o andamento da função (D.l) = (D.2),

apresentamos o cálculo para V produzindo os isótopos^ ' de

A-(x4rtMg. onde 11, a - 0,82 e yi variável:

por exemplo, no caso de Ar proveniente de V pela perda de cinco pró
tons e seis neutrons.

(**)Os isotopos calculados são reais e imaginários; os reais são y. «16,17
e 18. x
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TABELA DL. 1 - Valores de C e D calculados para Mg proveniente do
51V.

1

2

4

6

8

10

13.42

16

20

30

40

50

60

70

80

in
0,82

1.64

3.28

4.92

6.56

8.20

11,00

13,14

16,40

24.60

32,80

41,00

49,20

57.40

65,60

D

*

•

*

*

*

*

- 0 0

24,04

18,21

14,71

13,63

12,90

12,22

12,10

12,04

C

13,41

6,70

3,37

2,23

1,67

1,34

1,00

0,84

0,67

0,45

0,34

0,27

0,22

0,19

0,17

-10,17

-9,34

-7,80

-6,03

-4,39

-2,79

0

2,13

5,41

13,53

21,65

30,00

38,20

46,49

54,45

*indetenninãvel.

Então, utilizamos a eq. (D.2) no nosso calculo o que nos pernú

tiu determinar os valores teóricos do parâmetro C para qual-

quer valor de x^ e y..

O exemplo acima (Tabela D.l), nos permitiu calcular
7

os valores de f (jj y p mesmo para valores de y^ menores que

13,42, que para a eq. (D.l) seria o valor mínimo que y^ pode-

ria assumir na determinação de D (Figura D.2).

Embora os parâmetros C e D sejam determinados pelo
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ajuste, o primeiro valor de inicialização do método iterativô

deve ser fornecido, e portanto, é conveniente que a fórmula

utilizada seja mais geral, tal como a eq. (D.2)

Figura D.2 - Grafico representativo da função versus

60

-20

• i r T I I

a)
I I

20 40 60

«y.

i i r

20 40

(a)
Ref. (84)

N (b)
Presente trabalho

j I

60



APÊNDICE E

Seja a distribuição discreta de probabilidade

PA(n) " n!(A-n)í P^-P)*"" • n - 0.1.... < A (E.l)

e a distribuição contínua

«,2

• (w)dw = — - e 2Sft» du (E.2)

onde S » Ap(l-p) ; u> = n-Ap.

Estas distribuições aparecem no contexto do parágra-

fo 2.1, isto é, A Tepresenta o número de nucleons de um nú -

cleo alvo e p a probabilidade média de emissão de um nucleon

quando um fóton de energia E st 0,1 GeV interage com o alvo

(por enquanto não estamos fazendo distinção entre protons e neu

trons no núcleo). Para ilustrar as diferenças entre os parâme -

tros da distribuição discreta (E.l) e contínua (E.2) vamos mojs

trar a Tabela E.l para os três núcleos alvos.

Na Figura E.l representamos as distribuições para os

dados da Tabela E.l. Os pontos correspondem aos valores da dis-

tribuição discreta, P(n) e as curvas representam as correspon -

dentes distribuições contínuas, $(n) dadas por:

27A£ : +(n) - 0,215 e-<M452(n-4,05)
2 (E.3)



- I l l -

75
As 0.137 e-0. (E.4)

127, + 0 0 " - 0.113 e-0.0402(n-13.97)< ^ ( £ ^

TABEIA E.I - Comparação entre os parâmetros da distr ibuição dis_

creta (Eq. (E.I)) e contínua (Eq. (E.2)) para três

núcleos a lvos .

Núcleo

AlTO

A£

As

I

A

77

75

127

0.15

0.13

0.11

1.855

2,912

3.526

Valor mais Provável

Discreta

n

4

9

14

P(n)

0.211

0,136

0,112

Contínua

n

4.05

9,75

13,97

0,215

0,137

0,115
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Fig. E.I - Representação gráfica dos dados da Tab. E.I



APÊNDICE F

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS INICIAIS

V C0> D0 « kO

BQ - O parâmetro B pode ser obtido pela fórmula (2.2.61) K -
~~~* 1 /AZ «•

• C O Q 1 / O Q 2 ) • ̂ a prática, nem sempre isto é possível

por não dispor destes dados nessas condições tão favoráveis .

Então optamos pela fórmula da ref. Cl33) que ê uma fórmula empj[

rica resultante da analise de 17 núcleos alvos e que constitue

um dos parâmetros da fórmula de 5 parâmetros desenvolvida por

Terranova e colaboradores. A fórnula tem o seguinte aspecto:

B = 1.66A"0'058 (F.l)

onde A é o número de massa do núcleo alvo.

Cfl - Foi aplicado o método dos mínimos quadrados â função de

regressão de x em y (eq. (2.1.51) do Capítulo 2)

c

e calculamos

xi*i
C0

i=]
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e kQ - Uma vez obtidos os valores de Bfl e -Co calculamos

D» e kQ do seguinte modo:

Colocando, ro gráfico mono-log, as seções de choque
B(x.-l)

experimentais o^ multiplicadaspelo fator e no eixo lo-

garítmico dos y e os ta^ no eixo linear dos x, onde
7 -

w^ * xi " ^o S^T ^i* P a s s a m o s uma reta, ajustada pelo método

de míniaos quadrados através destes pontos e impondo a condi-

ção de que esta reta deve necessariamente cortar ambos os ei-

xos no primeiro quadrante, o ponto de interseção da reta com o

eixo dos y corresponde a o., que é usada para obter D* que é

igual ao logarítmo neperiano de a...

A equação da reta é y. = ax. + b onde as constantes

a e b foram calculadas pelas equações:

xiyi "

(F.4)

b _ l \
2 l Yi " l Xi I x.y.
» Ix.Z - (I x.) Z

onde l são os somatórios de i de 1 a m.

0 parânetro kg foi calculado pela seguinte expressão:

2 2

onde w i um valor genérico de w- distribuidos no eixo dos

x correspondente a um valor de o escolhido entre os a. dis-

tribuidos no eixo dos y.
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"Refinamento"do8 valores iniciais

Os valores "aproximados" D Q, CQ, BQ ek., que devem

ser fornecidos para inicializar o processo de iteração no cal-

culo dos parâmetros "exatos", devem ser os mais próximos possí

veis destes valores, pois as diferenças AD, ÀB, Ak e AC de-

vem resultar suficientemente pequenas para que a aproximação

usada no desenvolvimento em série da função v (x,y;D,B,k,C)* ̂

seja aceitável.

Um modo de "refinar" os valores iniciais é conside-

rar os valores atribuídos aos parâmetros de um dos eixos como

uma constante e variar os parâmetros do outro eixo por meio de

sucessivas iterações, empregando um processo idêntico ao des -

crito no Capítulo 2 para a obtenção dos valores exatos, dife -

rindo somente no número de parâmetros variáveis, até atingir

um valor conveniente, segundo um critério estabelecido1 . D£

pois, dar um pequeno acréscimo ou decréscimo a esses valores

"fixos" e fixar novamente e variar os parâmetros do outro ei-

xo e repetir a operação sucessivamente. Obtém-se assim os valo

res iniciais mais próximos dos valores "exatos".

( 'Equação (2.3.67) da Seção 3 do Capítulo 2.

0 critério utilizado para a interrupção das iterações foi ate a
reprodutibílidade relativa ser alcançada.



TABELA 6.1 • í-t«tí«tica d« Fisher. Acha»--» tabelados. • 9S\ de confiabilidade, •• Intervalos dt VllO-
res de p eerrcspendentes • diferentes vnlores de r t » ( )

Ny r

5
«
7
1

9

10

11
12

13
14

IS
16
17

ia
19

20
21
22
23

24
25

26
27

28

29

30

0.60

0.034.88
0.06-0.17
0.09-0.16
0.U4.S5
0.14-O.K
0.164.84
0,17.0.14
0.19-O.U
0,214.8*
0.224.82
0,234.82
0,24-0.61
0.254.81
0.264.(1
0,27-0.10
0.284.80
0.29-0.10
0.29-0.10
0,50-0.79

0.62

0.024.Í.9
0.064.88
0.09-0.B»

o.u-o.n
0.1S4.R6
0.174.(6
0.19*0.(5
0.21-0.8.
0.22*0.14
0.244.84
0.2S-O.I3
0.26-0.13
0.27*0.82
0.284.(2
0.294.(2
0.30-0.»
0.31-0.81
0.31-0.11
0.32-0.91
0.33-0.10 •

0.64

O.OS-0.90
0.09-0.19
o.is-o.aa
0.1S-0.U
0.18-0. «7
0.20-0.07
0.22-0.86
0.24-0.86
0.2S-0.8S
0.274.M
0.28*0.84
0.29-0.84
0.30-0.14
0.31-0.63
0.32*0,83
0.33-0.83
0.34*0.82
0.34-0.82
0.3S-0.S2
0.36-0.82

0.66

0.04-0.91
0.09*0.91
0.13*0.90
0.16-0.19
0.19*0.88
0.21-0.88
0.23*0.87
0.2S-0.87
Ò.27-0.16
0.28*0.86
0.30-0,16
0.31-0.8S
0.32*0.CS
0.33-0.8S
0.34-0.(4
0.3S-0.84
0.36-0.84
0.37-0.13
0.37.0.(3
0.38-0.(3
0.39-0.(3

0.68

0.01-0.93
0.07.0.92
0.12*0.91
0.16-0.90
0.19*0.90
0.22-0.(9
0.2S-0.89
0.27-0.88
0.29-0.88
0.30-0.(7
0.32*0,87
0.33-0.87
0.34.0.86
0.3S-O.U
0.36-0.(6
0.37*«.(S
0.J8-O.8S
0.39-0.8S
0.40*0.84 >
0.40-0.14
0.41-0.(4
0.42-0.84

0.70

O.OS-0.93
0.11-0.93
0.16-0.92
O.2Ô-0.91
0.23*0.91
0.26-0.90
0.28*0.89
0.30.0.89
0.32.0.99
0.34*0.HI
0.3S-0 18
0.36-0,(7
0.38-0.87
0.39-0.87
0.40-0.87
0.41-0.86
0.41*0.86
0.42-0.86
0.43-0.86
0.44-Õ.SS
0.44-0.(S
0.4S*0.($

0.72

tf.01-0.9S
0.09.0.94
0.15*0.93
0.2O.O.9Z

0.24*0.92
0.17-0.91
0.30*0.91
0.32-O.9O
0.3Í-0.90
0.36-0.89
0.37-0.(9
0.39-0.(9
0.40-0.86
0.41*0.(8
0.42-0.88
0.43-0.(8
0.44*0.(7
0.4S*O.(7
0.4S-0.Í7
0.46-0.(7
0.47-0.16
0.47-0.(6
0.48-0.16

0.74

0.06-0.9S
0.13-0.94
0.19-0.94
0.24-O.93
0.28-0.92
0.31-0.92
0.33-0.91
0.36-0.91
0.38-0.91
0.39-0.90
0.41-0.90
0.42-0.90
0.43-0.89
0.45-0.89
0.46-0.89
0.46-0.88
0.47-0,88
0.48-0.88
0.49-0.88
0.49-O.M
0.S0-0.I7
0.S1-0.67
0.51-0.87

0.76

0.10-0.96
0.18-0.95
0.24-0.94
0.28-0.94
0.32-0.93
0.3S-0.03
0.37*0.92
0.40-0.92
O.41-O.91
0.43-0.91
0.45*0.91
0.46-0.90
0.47-0.90
0.4Í-0.W
0.49-0.90
0.50-0.89
0,51-0.89
0.52-0.(9
0.52-0.(9
0.53-0.89
0.53-O.W
0.54*0,88
O.SS-O.M

0.78

0.054.97
0.15-0.96
012Í-0.95
0.J8-0.9S
0.33*0.94
0.36-0.94

0.39*0.93
0.42-0.93
O.'4*0.9~
0.45*0.92
0.47*0.92
0.48-0.92
0.SO-O.J1
0.51-0.91
0.52-0.91
0.53-0.91
0.54^.90
0.54*0.90
0.55*0.90
0.56-0.90
0.564.90
0.S7-O.89
0.574.89
0.5(4.89



TAM-tA 6.1 (continuação)

a

S
6
7
8

9
10

n
12

n
14

is
16
17
1»
19

20

a
22

23
24
2$

26

n
2»
29

30

r 0.10

0.10-0.97

O.ÍO-0.96

0.27-0.96
O.3J-O.9S

0.37-0.95
0.41-0.94

0.44-0.94

0.46-0.94

0.484.93

0.50-0.93

0.SI-0.9S

0.52-0,92

0.54-0.92
0.55-0.92

0.56-0.92

0.56-0.92

0.57-0.91
0.58-0.91

0.59-0.91

0.59-0.91
0.60-0.91

0.60-0.90
0.61-0.90

0.61-0.90

0.12

0.16-0.97
0.26-0.97

0.33-0.96
0.31-0.96

0.42-0.95
0.4S-0.9S
0.41-0,95

0.50-0.94
0.S2-0.94

0.54-0.74

0.5S-0.9J

0.57-0.93

0.51-0.93
0.59-0.93

0.60-0.93
0.60-0.92

0.61-0.92
0.62-0.92

0.62-0.92

0.63-0.92
0.61-0.92

0.64-0.91
0.64-0.91
0.65-0.91

0.«4

0.07-0.9»
0.22-0.91
0.32-0.97

0.38-0.97
0.43-0.96

0.47.0.96
0.50-0.96

0.53-0.95
0.5S-0.9S

0.57-0.95

o.sa-o.94
0.60-0.94

0.61-0.94

0.62-0.94

0.63-0.94

0.64-0.93

0.64-0.93

0.6S-0.93
0.66-0.93
0.66-0.93
0.67-0.93
0.67-0.93

0.68-0.92
0.64-0.92

0.68-0.92

0.S6

0.14-0.99
0.29-0.91

0.38-0.91

0.44-0.97
0.49-0.97

0.53-0.96
0.56-0.96

0.58-0.96

0.60-0.96

0 61-0.95

0.63-0.95

0.64-0.95

0.65-0.95

0.66-0.95
0.67-0.94

0.68-0.94

0.68-0.94

0.69-0.94
0.69-0.94

0.70-0.94
0.70-0.94
0.71-0.94

0.71-0.93
0.72-0.93

0.72-0.93

0.88

0.22-0.99
0.36-0.98

0.45-0.98

0.51-0.98

0.55-0.97
0.58-0.97
0.61-0.97

0.63-0.96

0.6S-0.9»
0.66-0.96

0,68-0.96

0.69-0.96

0.70-0.96

0.70-0.95

0,71-0.95

0.72-0.95

0.72-0.95

0.73-0.95
O.7.VJ.P5

0.74-0.95
0.74-0.9$
0.7S-0.9S
0.75-0.94
0.7S-0.94

0.76-0.94

0.90

0.06-0.99

0.31-0.99
0.44-0.99

0.52-0.98
0.58-0.98

0.61-0.98
0.64-0.97
0.67*0.97

0.69-0.97
0.70-0.97

0.71-0.97

0.72-0.97

O.73-0Í96

0.74-0.96

0.75-0.96

0.76-0.96

0.76-0.96

0.77Í0.96

0.77-0.96
0.78-0.96

0.78-0.96
0.78-0.96
0.79-0.9$

0.79-0.95
0.79-0.95

O.80-O.95

0.92

0.174.99

0.41-0.99
0.53-0.99

0.60-0.99
0.654.98

0.68-0.98

0.71-0.91
0.73-0.98
0.74-0.98

0.76-0.91
0.77-0.97

.0.78-0.97

0.71-0.97

0,79-0.97
0.80-0.97.

0.80-0.97
0,81-0.97

0.81-0.97

0.82-0.97
0.82-0.97

0.82-0.97

0.82-0.96
0.63-0.96
0,81-0.W>
0,83-0.96

0.83-0.96

0.94

0.31-0.99

0.53-0.99
0.63-0.99

0.69-0.99

0.73-0.99
0.75-0.99

0.774.99

0.79-0.9*

'0.80-0.91
0.81-0.98

0.82-0.98.

0.83-0.98

0,83-0.98

0.84-0.98

0.84-0.96

0.85-0.98

0.85-0.98

0.86-0.98

0.86-0.91
0.86-0.97

0.86-0.97
0.87-0.97
0.87-0.97
0.87-0.97

0.874.97

0.174.97

0.96

0.494.99

0.664.99

0.744.99

0.714.99

0.814.99

0.834.99

0.85-0.99

0.864.99

0.174.99

0.874.99

0.884.99

0.184.99

0.194.99

0.894.99

0.894.99

0.904.98

0.904.98

0.904.98

0.904.91

0.914.91

0.914.91

0.914.91

0.914.98

0.914.96

0.914.98

0.924.91

0.91

0.714.99

0.124.99

0.864.99

0.194.99

0.904.99

0.914.99
0.92-0.99

0.934.99

0.93-0.99

0.934.99

0.944.99

0.944.99
0.944.99

0.944.99

0.9S4.99

0.954.99

0.954.99

0.954.99

0.9S4.99

0.95-0.99

0.954.99

0.9S4.99

0.964.99

0.964.99

0.964.99

0.964.99

(*) p - parSaatro qua atlhar Indie* e | t w d« dtpandêncU antr* d«ta variávaia aeraali, a a j, naa {ndapandant
•aUtata dimltmldas.

r - eecticianta da eorrtla^ao • aalhor «ttta>tW« da p

B - iM««r« da *ar»a

da p t tah g1- - ^ ] i 9 $ ...[ft. ̂  • JJLJ],



APÊ-NDICE H

Sejam x e y duas v a r i á v e i s a l ea tór ias que possuam i so

ladamente d i s t r ibu ições de probabil idades normais, mas não são

independentemente normalmente d i s t r i b u í d a s .

Suponhamos que a equição de regressão de x em y seja

da forma

x * ay onde a f 0 (H.l)

Dado um conjunto de valores (x.,y.) (i » l,2,...m) po

demos obter o coeficiente a, pelo ajuste pelo método de mínimos

quadrados

m
l x.y.

a - JSL-Ll (H.2,

Suponhamos também que a equação de regressão de y em

x seja da forma

y = bx (H.3)

teríamos analogamente que

m

[—— (H.4)

Em geral, b / \.
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A condição- b- • r só ocorre quando há perfeita corre-

lação entre x e y.

O coeficiente de correlação, como definido em Materna

tica Estatística, é* dado por

(xf - x)

I (x4 - x)
i=l 2

éonde x. é o valor calculado a partir da equação de regressão

d e x e y e x é o valor médio de x, isto é,

m

Tendo em vista a eq. (H.l) e desenvolvendo os somatórios'' , a

eq. (H.5) fica:

.2 t__2 tJl— V - . 2—2 _ 2 r 2 ~ — r —2r2 Jx? - 2r2x Jx + mr
2x2 - a2 \ y\ * 2ax \ y^ - rã2 » 0 (H.7)

Por (H.2), (H.4) e (H.6) podemos obter

m(r2-ab) l x ^ • b 2a J xd J y4 - (r
2
+l) (J x^^J - 0 (H.8)

Como m f 0, J x.y> ^ 0, b ^ 0 e [ x^ ^ 0, a eq. (H.8) só se-

rã satisfeita se tivermos simultaneamente

r2 - ab

2a l Yi = (r
Z
+l) X x.

(H.9)

Para facilitar a escrita, vamos omitir o índice nos somatórios.
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e pelas eqs. (H.2), (H.4) e (H.6) temos

r
T + 1

Se a » C ̂ ^-, a eq. (H.11) fica

(H.10)

(H.11)

A ^

As eqs. (H.10) e (H.12) são, respectivamente, as oqs.( 3.3.9)

e p.3.12) do Capítulo 3 do presente trabalho.



APÊNDICE I

DEDUÇÃO DAS FÓRMULAS QUE APARECEM

. NO CAPÍTULO 3, SEÇÃO S

a) o 1 - é a soma de todas as seções de choque de formação

dos nuclídeos produzidos pela reação de espalação. Da fórmu

Ia (2.1.56) temos:

o(x.y)
. (y-x/Ca)

(1.1)

Chamando de

temos

2a
k(Ca)

°M e
-B(x-l)

(1.2)

o (x) (1.3)

onde os termos entre colchetes representam uma gaussiana em que

y(x) s x/Co e a ê ò desvio padrão.
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A seção de choque total pode ser calculada pela equa

ção:

«w - x}y s" à /F ±21

0 termc entre colchetes da eq. (1.3) e uma gaussiana; num cál-

culo airoximado substituímos o somatório em y pela integral de

-» a +=̂  cujo valor ê 1. Fazendo, então, o somatório em x, te-

mos:

1
Í V' t o t a l " í ÜS V lc e °M

Col V Í °M

b) NürsTO médio de prõtons emitidos na espalação:

I 0(x,y)

Substituindo o(x,y) pela eq. (2.1.56) temos:

(1.6)



- 1 2 5 -

Lú
-B(X-1)

e
— a/I»

e 2« ar

(1.7)

Cancelando os termos iguais temos:

x x

X

y
X

X

= -

x e"B()c-1)

e-B(x-l)

d e-Bx
3B
e-Bx

X

e

e

Ô  l e ' B X

° X

X

^ e-Bx+B
X 1

-Bx

-6x

m-àlt . í e
X

-BX

l-e'

d l
B

e -1
ai tn

1-e
(1.8)

c) Numero médio de neutrons enntiâos
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l Y o(x.y) I y
y , 1

I o(x.y) I
y y

Seja BCo = a, então

«• * -a -2a -3a
y _ e a + 2e ^a + 3e •5a

• e"Za • e"3a

2e"a + 3e"2a

- e " B C a

d) 7 - ""^rgura da distribuição (2.1.56) é

Se considerarmos 2 V/1— = 1 temos
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