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RESUMO

Estudam-se a fissão e a fragnrntação de núcleos de prata e bro-
so induzidas por fõtons de "bremsstTahlung" no intervalo de energia tnáyima
1 - 6 GeV. |

Una técnica especial de enulsão nuclear para detecção de fragmen-
tos nucleares altamente ionizantes e usada na discriminação entre eventos de
fissão e fragmentação nuclear. São utilizadas películas de enulsão nuclear II
ford-KD (*v 10 átomos/cm de Ag, Br) que haviam sido expostas a feixes de
bremsstrahlung no Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY, Hamburgo) com doses
totais de ̂  10 fõtons equivalentes. Mediante uma análise detalhada das dis-
tribuições de alcance, angular e de ângulo entre fragmentos, e relações empí-
ricas que permitem estimar a energia, alcance, e velocidade dos fragmentos
nucleares, é feita a discriminação entre eventos de fissão e fragmentação.
*— São apresentados e discutidos resultados relativos a distribui-
ções de alcance de fragmentos, distribuições angulares, distribuições de angu
Io entre fragmentos, distribuições da razão entre alcances, distribuições de
velocidade, razão "forwardVbackward", seções de choque de fissão e fragmen-
tação, fissionabilidade nuclear e freqüência de fissão ternãria. Estes dados
são, em sua quase totalidade, únicos na literatura.f

Os resultados indicam que a seção de choque média de fotofragmen-
tação no intervalo 1 - 6 GeV (0,09 ± 0,02mb) é significativa quando comparada
â de fotofissão (0,29 ± 0,05mb). Mostra-se também que a seção de choque mé -
dia de fotofissão entre 1 e 6 GeV e maior por um fator M O quando comparada à
prevista pelo modelo nuclear de cascata-evaporação para fotons monoenergéti -
cos de 0,6 GeV. tÂ)

S3
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INTRODUÇÃO

Atualmente, existe um crescente interesse no estudo da

fissão de núcleos de número de massa A < 160 induzida por parti-*
— fl 21

cuias de energias intermediárias (E < 1 GeV) —»-', em particular

na região de núcleos de massa intermediária na vizinhança da

prata—'—. A razão disto, é a previsão teórica da existência de

ura mínimo para a fissionabilidade de núcleos em torno da pra-

ta — , causado por um aumento na altura da barreira de fissão— .

Esses cálculos têm motivado algumas investigações experimentais

para confirmar a prevista dependência da fissionabilidade com o

parâmetro Z /A através da tabela periódica — — . Entretanto,os

resultados obtidos no estudo da fissão de núcleos de massa inter

mediaria e leves por prótons e mésons — » - , partículas alfa — , ;

íons de N - e fótons — *—'—' de energias intermediárias, com \

o uso de diferentes técnicas experimentais, nem sempre são con - ;

cordandes entre si. Os dados experimentais existentes ainda não .

permitem uma confirmação definitiva da previsão do modelo da go- j

ta líquida —'—'—^ de que existe um aumento da fissionabilidade

com o decréscimo do número de massa a partir de A s 100 -'- .

Por outro lado, nos últimos anos, uma atenção especial

tem sido dada ao estudo da fragmentação nuclear—"—^. Este fe-

nômeno consiste na produção de núcleos leves, no intervalo de nu

mero de massa 6 < A < 40, em reações nucleares iniciadas por par

tículas de alta energia em núcleos de massa intermediária e pes£

dos. Até o momento, existe uma grande quantidade de dados experi

mentais sobre a fragmentação nuclear induzida por protons, dêute
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rons, partículas alfa, mêsons e ions pesados de altas energi

asv . Entretanto, a fotpfragmentaçao tem sido muito pouco estu-

dada. .Podemos mencionar especificamente o trabalho de Kasilov e
Í291 ' —

co-autores—, com o uso de detetores sólidos de traços (vidro,

mica e lavsan), na determinação das seções de choque de fissão e

fragmentação e das respectivas distribuições angulares dos produ

tos de fissão e fragmentação do tântalo por bremsstrahlucg entre

0,6 e 1,7 GeV. Outros trabalhos existentes sobre a fotofragmenta

ção referem-se somente a medidas de produção de fragmentos le -
ves, como Na a partir do chumbo ~ \ Be e C da desinte -

gração de núcleos de alumínio e enxofre^— , Be, C e N a

partir da desintegração de núcleos entre o alumínio e cálcio —^

e a fotoprodução de Na a partir de vários núcleos entre o alu-

mínio e urânio por pesquisadores da Universidade de Lund — " — .

Estes rendimentos são explicados, em geral, com base na hipótese

de que os principais mecanismos responsáveis pela produção de

tais fragmentos podem ser os de fissão ou fragmentação nuclear ^

—*—'. Embora a fragmentação nuclear seja conhecida a quase

30 anos, desde o trabalho pioneiro de Wolfgang e colaborado-

r e s — , as hipóteses sobre a natureza deste fenômeno são ainda

bastante controvertidas (M-1£,22-26) _

Propusemo-nos a realização deste trabalho com a finali

dade de contribuir com informações adicionais sobre as reações

nucleares em altas energias, mais precisamente na obtenção de às

dos experimentais, a quase totalidade dos mesmos ainda inexisten

tcs, sobre as reações de fissão e fragmentação de núcleos de Ag

e Br induzidas per fótons de alta energia (1,0 — 5,5 GeV).Assim,

Uma seleção destes dados pode ser encontrada nas referencias (14) a (27).
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com este propósito, determinamos as seções de choque de fissão e

fragmentação, as distribuições angulares, de alcance, de veloci- *

dade e de ângulo entre fragmentos dos produtos de fissão e frag-

iaentação. Além disso, determinamos a razão de emissão de fragmen

tos para frente e para trás em relação ao feixe incidente ("for-

"ard"/"backward") de reações de fissão e fragmentação e de r e -

cuos nucleares de Ag e Br. Apresentamos, também, dados relativos

a freqüência de fissãc ternãria com relação à de fissão binaria

de núcleos de Ag e Br.

A técnica experimental utilizada no presente trabalho

é a de emulsões nucleares. Películas de emulsão nuclear Ilford -

-K0 conte.ido cerca de 10 átomos por cm de Ag e Br, as quais

tinham sido expostas a feixes de bremsstrahlung (fõtons de radia j

ção de frenamento) de energias máximas entre 1 e 5,5 GeV no Deut :

sches Elektronen Synchrotron (DESY) de Hamburgo, com a finalida-

de de medir o nível de "background" numa experiência de determi-

nação das seções de choque de fotofissão de urânio, tório e bis-

mu to entre 1 e 5,5 G e V — , são presentemente analisadas e os re

sultados interpretados neste trabalho.

No Capítulo I, apresentamos um estudo sobre as origens

e estado atual das reações de fotofragmentação e fotofissão de

núcleos de massa intermediária. No Capítulo II, apresentamos ge-

neralidades sobre reações fotonucleares em altas energias dando

ênfase especial ã fenomenologia das reações nucleares de fissão

e fragmentação com base nc modelo de cascata-evaporação para rea

ções nucleares em alta energia. No Capítulo III, fazemos uma des

crição dos procedimentos experimentais e métodos especiais de de_

tecção e discriminação de fragmentos nucleares altamente ionizan

tes com a técnica de emulsão nuclear usados na obtenção de dados

i
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I de interesse deste trabalho. Finalmente, no Capítulo IV, são

apresentados os resultados .experimentais obtidos, discutindo-os

) e comparando-os com os existentes na literatura, e apresentadas

I as conclusões finais.



CAPITULO I

ORIGENS E ESTADO ATUAL DAS REACOES DE FOTOFRAGMENTACAO

E FOTOFISSAO DE NÚCLEOS DE MASSA INTERMEDIÁRIA

Em energias próximas ou acima de 1 GeV, são poucos ,

na literatura, os dados experimentais existentes sobre reações

de fissão e de fragmentação induzidas por fótons em núcleos de

número de massa A < 160, principalmente no caso da fragmentação.

A fragmentação é entendida como um processo de divisão do núcleo

semelhante ao de fissão porém, distingue-se deste pela rapidez

do processo que é da ordem de 10" segundos — , enquanto que o

de fissão é lento, da ordem de 10" segundos — . Alem disso,

as distribuições angulares e de energia e massa dos produtos de

fragmentação diferem das correspondentes distribuições dos frag-

mentos de fissão ( — " — *—).

A primeira interpretação qualitativa da natureza do fe
Í221nomeno de fragmentação foi dada por Wolfgang e colaboradores — .

Baseados no fato de que os fragmentos são produzidos em energias

superiores ao limiar de produção de mesons e que o livre caminho

médio dos mésons na matéria nuclear ê pequeno, esses auto -

res —^ admitiram a hipótese de que os mésons, produzidos duran

te a fase de cascata nuclear, seriam reabsorvidos por nucleons

ou aglomerados de nucleons, dando origem a zonas localizadas no
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• núcleo com grande concentração de energia, provocando a quebra

das ligações desses aglomerados de nucleons antes que a energia

I se redistribuísse pelo núcleo como um todo, em um intervalo de

tempo pequeno comparado ao requerido para a equipartição de ene£

I gia. Esta hipótese permite explicar razoavelmente a grande quan-

i tidade de energia transferida aos fragmentos emitidos.

Entretanto, experiências efetuadas por Perfilov, Lozh-

I kin e Shamov com emulsões nucleares — , relatadas em uma publi-

cação sobre os processos de fissão e fragmentação de núcleos por

partículas de alta energia, mostraram que nas estrelas associa -

das às desintegrações produzidas por prótons de alta energia em

núcleos de Ag e Br, a multiplicidade de mésons aumentava com a

multiplicidade de fragmentos, e que em estrelas de um ou nenhum

fragmento, o número de traços de mésons era praticamente constan

te. Assim, o fato de não se observar nenhuma redução significati

va no número de traços de mésons em desintegrações de um ou ne-

nhum fragmento, parecia indicar que a absorção mesônica não é um

fator preponderante no processo de fragmentação. À mesma conclu-
Í251são chegaTam Crespo e colaboradores—na interpretação das fun

ções de excitação dos nuclídeos Na e Mg produzidos pela in-

teração de prõtons e íons de hélio com mesmas energias. A seme -

lhança verificada entre esses resultados mostrou a independên-

cia do processo em relação à natureza da partícula incidente.Me£

mo admitindo a hipótese de que os quatro nucleons da partícula

alfa pudessem dar origem a uma cascata que contrabalança a dife-

rença na intensidade da contribuição mesônica tal que os mé -

sons sejam produzidos pelos íons de hélio com quase a mesma in -

tensidade que pelos prótons, Crespo e colaboradores—' acharam

pouco provável existir uma compensação tal que as probabilidades
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de formação desses nuclídeos fossem tão semelhantes quer para re

ações induzidas por prótons, quer para as induzidas por partícu-

las alfa em alvos e energias diferentes.

Perfilov, Lozhkin e Shamov —^ deram então uma outra

interpretação para a fragmentação, segundo a qual, a emissão de

fi-a^eiiwOs na fase rápida da reação nuclear é o resultado de de-

formações produzidas no núcleo pelas múltiplas colisões individu

ais durante o processo de cascata. Estas múltiplas colisões indi

viduais produzem sub-estruturas excitadas no interior do núcleo

e distorções de superfície. Por sua vez, as sub-estruturas exci-

tadas poderiam ser emitidas do núcleo por efeito de mútua repul-

são coulombiana rompendo, assim, as ligações dos aglomerados de

nucleons. Entretanto, esta interpretação não explica a existên -

cia de sub-estruturas no interior do núcleo, hipótese esta ainda

bastante controvertida(—~—»~^.

Faissner e Schneider ̂ ~* também descrevem de uma manejL

ra similar ao de Perfilov, Lozhkin e Shamov —^ um mecanismo pa-

ra a indução de modos rápidos de fissão — a fragmentação — em nu

cleos pesados (tõrio) por partículas de alta energia (prótons de

600 MeV). Neste mecanismo, a "fissão rápida" é descrita por um

modelo hidrodinãmico, como decorrente da deformação de uma gota

de líquido viscoso pela cascata rápida, resultando assim, um flu

xo de matéria nuclear movendo-se através do núcleo com pequeno

afastamento angular em relação a direção primária sobre uma fra-

ção considerável do volume nuclear. No sistema em repouso do nú-

cleo, então, tem-se a seguinte situação: um fluxo de fluido nu-

clear movendo-se aproximadamente na direção primária e um fluxo

ao redor na direção oposta.

Os diferentes mecanismos de fragmentação discutidos an
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teriormente podem ser divididos em duas grandes categorias — \ A

primeira ê a formação de um "hot-spot", isto e, a emissão de fraj

men tos é o resultado da transferência de alta energia de excita-

ção para uma pequena região localizada no núcleo, provavelmente

I mas não necessariamente devido ã produção de mésons. A segunda

i ê o desenvolvimento de uma "cascata coerente", isto e, a emissão

de fragmentos é descrita como o resultado da coalescência da cas

cata de nucleons movendo-se através do núcleo com pequeno momen-

tum relativo em direção ã superfície nuclear. Em cada caso, a com

I petição entre a tensão superficial e as forças repulsivas coulom

bianas possivelmente determinam o eventual êxito do processo. En

tretanto, a natureza do estado inicial é muito diferente nos dois

casos.

Nos últimos anos, algumas experiências ~'—'-^— foram

realizadas com bremsstrahlung de alta energia vindo a acrescen -

tar novos dados a respeito do fenômeno da fragmentação nuclear .
f 391Kasilov e colaboradores—investigaram a fotodesintegraçao de

núcleos de Co, Cu, Nb, Ag e Ta com bremsstrahlung entre 0,5 e

1,5 GeV utilizando detector sólido de traços (vidro). Nesta in -

vestigação, eles não conseguiram discriminar a partir dos rendi-

mentos medidos e das distribuições angulares obtidas, eventos de

fissão daqueles de fragmentação nuclear nos núcleos estudados; Ka
f 391silov e colaboradoresv— não obtiveram,assim, o mesmo sucesso do

trabalho anterior — ^ quando foi possível, então,discriminar even

tos de fissão daqueles de fragmentação nuclear do tãntalo por

bremsstrahlung entre 0,6 e 1,7 GeV com o uso de diversos detecto

res sólidos de traços (mica, vidro e lavsan). di Napoli e cola-

boradores —^ medindo os rendimentos de Be e C na desinte -

gração de núcleos leves Al e S por bremsstrahlung de 1 GeV



do Eletro-Sincrotron de Frascati (Itália), concluíram, a partir

das distribuições massa-rendimento de nuclídeos fotoprodutidos,

que os processos de fragmentação ou fissão podem dar uma impor -

tante contribuição a formação destes produtos (Be e C). (Ana

investigação semelhante foi realizada por Asaturyan e colabora

dores l— com feixes de bremsstrahlung de energias máximas entre

2 e 4,5 GeV do Acelerador de Elétrons de Erevan (URRS) em núcle

os leves (27A1, 2 8Si, 3 1P, 3 2S e 4 0Ca). Da comparação de rend? -
7 11 IR 22

mentos-encontrados de nuclídeos residuais (Be, C, F, \ Na e

Na) com os calculados pela fórmula semi-empírica de Ruds-

t a m — ' — ' modificada para reações fotonucleares, os autores —

mostraram que existe uma acentuada diferença na formação de frag

mentos leves Be, C e N daqueles outros nuclídeos residuais

F, Na e Na. Estes resultados levaram Asaturyan et ai. -3-2-̂  a

corroborar a hipótese de di Napoli et ai. — , que os principais

mecanismos em reações deste tipo podem ser devido â fragmentação

ou fissão do núcleo.

. Uma recente discussão sobre a importância da produção

e reabsorção de mésons em reações induzidas por íons pesados de

100 a 300 MeV/nucleon —'—^ não parece ter afetado a validade

da conclusão, anteriormente jã mencionada, dada por Crespo et

al. V£~) de que a produção e reabsorção de mesons era de pouca im

portância na fragmentação induzida por íons de hélio com energia

de mais de 220 MeV/nucleon. A atual disponibilidade de intensos

feixes de mésons levou Porile, Dropesky e Williams1—' a adicio

nar novas informações sobre o mecanismo da fragmentação. Eles de

terminaram as funções de excitação para a produção de um típico

fragmento leve ( Na) em reações induzidas no Au por mésons

ir* com energias entre 180 e 370 MeV e por protons de 200 a 800MeV.
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I
• Com o auxilio de cálculos de Monte Cario baseados no modelo nu -

clear de cascata-evaporação, os autores1—J concluíram que os

I processos de "hot-spot" e cascata coerente contribuem para a fxag

mentação induzida por prõtons de energias intermediárias (200-

-800 MeV), e que, provavelmente, somente o mecanismo de "hot-spot"

pode levar a fragmentação nuclear em reações induzidas por aé -

sons de energias intermediárias (180-370 NeV).

Além do interesse em estudos de fragmentação, também

nos últimos anos a fissão de núcleos de massa intermediária por

partículas de alta energia tem sido assunto de interesse de vári

os pesquisadores -—'—"—. Experiências nesta região de energia

em núcleos de massa intermediária são de difícil realização pelo

fato de serem pequenas as seções de choque medidas. No entanto ,

a obtenção de tais dados é importante para um melhor entendimen

to do processo de fissão.

Estudos teóricos da fissão de núcleos leves, intermedl

ãrios e pesados realizados por Nix e Sassi — indicaram que os

valores da fissionabilidade como função do número de massa devem

apresentar um mínimo na região da prata, refletindo um máximo

na altura da barreira de fissão -'. Também, a largura da distri-
buição de massa dos produtos de fissão é prevista aumentar acen-

Z2/A
(44)

tuadamente quando a razão Z /A é reduzida ao valor no ponto de

Businaro-Gallone, (Z /A) f i C ~ . Varias estimativas deste va -

— " — foram feitas na base do modelo da gota líquida, no in

tervalo de Z /A de 19 a 25 (ródio ao pTaseodímio).

Alguns trabalhos experimentais foram realizados, nos

últimos anos, na tentativa de confirmar as previsões teóricas so

bre a fissão de núcleos de massa intermediária em torno do ponto

de Businaro-Gallone. Methasiri e Johansson — e Emma et ai.—' in
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vestigaram com detectores sólidos de traços (vidro) a fissão in-

duzida por bremsstrahlung de energia no intervalo 300 - 900 MeV

e em 1000 MeV, respectivamente, em diversos núcleos alvos; uma

fissionabilidade mínima foi encontrada para núcleos próximos do

césio ou praseodímio (2 /A « 24 ou 25). Em outro trabalho, Pate

e Péter — também investigaram com detector sólido de traços (mi

ca) a fissionabilidade de núcleos de massa média bombardeados por

partículas alfa de 167 MeV; o resultado mostrou que a fissionabi

lidade diminui a com Z /A abaixo da vizinhança do molibj.dênio

(Z /A = 20) e que foi observado um ligeiro aumento da fissionabi

lidade para núcleos alvos mais leves. No entanto, numa experiên-

cia realizada por Cabot et ai. - no estudo da fissão de núcleos

intermediários por íons de N de 126 MeV, por meio de detecto -

res de barreira de superfície, nenhuma fissionabilidade foi de -

terminada com um mínimo próximo daquele obtido pelo bombardeio de

partículas alfa de 167 MeV — , mas foram determinadas as energi-

as dos fragmentos e, a partir der calculadas suas massas,pa

ra obtenção de algumas informações nto a localização do ponto

de Businaro-Gallone. Outro trabalho foi ainda realizado com brems

strahlung de energia máxima de 580 MeV por Xiely et ai. — ' no

estudo da fissão de núcleos intermediários e pesados, utilizand£

-se também detectores sólidos de traços (mica e vidro); as fis -

sionabilidades determinadas para núcleos intermediários por es -

ses autores, apesar das incertezas nas medidas, mostraram tam -
2

bem diminuir com Z /A abaixo da vizinhança da prata, em acordo

com os estudos de fissionabilidades nas experiências com partícu

Ias a l f a ^ e íons de 1 4N (- ). Estudos da fotofissão de núcleos de

terras raras (Lu, Yb, Tm, Ho, Dy, Sm e Nd) por bremsstrahlung de

1 GeV com detectores de mica realizadas por Gann e colaborado
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I
Í471 -

I res v—mostraram uma grande anomalia nas seções de choque quan-

do comparadas com as previstas pelo modelo da gota líquida — ,mos
I trando ainda uma irregularidade na dependência da fissionabilida

de com o parâmetro Z /A; as fissionabilidades experimentais de

• núcleos desde urânio até neodímio diminuem monotonicamente com a

I redução do parâmetro Z /A de aproximadamente 36 a 25 excluindo -

-se a faixa de elementos terras raras pesados, onde foi encontra

da a anomalia, cuja existência necessita de confirmação futura .

Recentemente, ainda sobre a fissão de núcleos interme-

diários por partículas de energias próximas de 1 GeV, dois traba

lhos foram realizados na tentativa de interpretar os resultados

experimentais obtidos para a fissionabilidade de núcleos na vizj.

nhança da prata. 0 primeiro, investiga a probabilidade de fissão

de núcleos de número de massa A < 160 induzida por mesons, fõ -

cons, protons e partículas alfa com eneTgias menores ou próximas

de 1 GeV — . O segundo, estuda as seções de choque de fissão de

núcleos intermediários e pesados em reações nucleares induzidas

I por protons de 1 GeV — . Em ambos os trabalhos, o modelo de cas-

cata-evaporação para reações nucleares em altas energias ê usado

• para interpretar a dependência da fissionabilidade nuclear com

I o número de massa do núcleo alvo. Entretanto, a escassez de da-

dos experimentais ainda não permite uma confirmação definitiva

I de que existe um aumento da fissionabilidade para os núcleos le

ves -'— conforme as previsões do modelo da gota líquida-»—»—'.

À mesma conclusão chegaram Gann e Ranyuk1—* em recente estudo

sobre a fissionabilidade de núcleos pré-actinídeos. (A < 150) por

fótons de energias intermediárias (E < 1 GeV). Gann e Ranyn1:

afirmam que o aumento da fissionabilidade na região de nú +er .£

ves observado nos trabalhos de Methasiri e Johansson - e de
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Emma, Lo Nigro e Milone1-—' com detector sólido de traços (vi -

dro) está ligado ã aparente incapacidade do detector em selecio-

nar traços de fragmentos de fissão em presença de um fundo de ou

tror produtos de reações fotonucleares tais como núcleos de re-

;vo e fragmentos nucleares.

Atualmente, sob a orientação dos pesquisadores J. B.

Martins e O.A.P. Tavares, do Departamento de Física Nuclear e

Altas Energias do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas-CNPq,es

tão em andamento trabalhos sobre reações de fissão e fragmenta-

ção de núcleos de Ag e Br por fótons de alta energia no interva-

lo de 1,0 - 5,5 GeV (presente trabalho) e sobre a fotofissão de

núcleos de massa intermediária (Al, Ti, Co, Zr, Nb, Ag, In, Sm* e

Ta) por bremsstrahlung de energias máximas no intervalo 0,8 a

1,8 GeV do Electron Synchrutron de 2,5 GeV da Universidade de

Bonn utilizando detectores sólidos de traços (mica, makrofol e



CAPÍTULO II

MODELO DE CASCATA-EYAPORACAO PARA REAÇÕES FOTONUCLEARES

EM ALTA ENERGIA I* l - 6 GEV)

2.1 - INTRODUÇÃO

Com o crescente desenvolvimento de aceleradores de par

tlculas em altas energias nos últimos quarenta anos ( a energia

maxima obtida por esses aceleradores neste período cresceu expo-

nencialmente de cerca de 100 MeV a 1 TeV), os resultados experi-

mentais encontrados para reações nucleares induzidas por fõ -

tons1—I' ou outras partículas*—^ de energia E > 100 MeV deixa -

ram de concordar com as previsões teóricas do modelo do núcleo

composto formulado por Bohr1—'. Essencialmente, o modelo do nú-

cleo composto consiste na possibilidade de separar a reação nu -

clear originada da interação entre a partícula incidente e o nú-

cleo em dois estágios distintos. O primeiro considerando a forma

ção do núcleo composto em que a energia da partícula incidente é

distribuída entre todos os constituintes do núcleo e o segundo

admitindo a desintegração do sistema composto como processo inde

pendente do anterior. Entretanto, para energias de excitação mais

altas do núcleo composto, Weisskopf—desenvolveu- um tratamen-

to estatístico para o cálculo dos processos nucleares (teoria da

evaporação de partículas), baseado no fato de que sendo extrema-

mente pequenas as distâncias entre os níveis de energia, as pro-
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priedades individuais dos estados quânticos do núcleo deixavam de

ter significado.

Serber— foi quem primeiro propôs um modelo para ex-

plicar os fenômenos observados nas reações nucleares induzidas

por partículas de alta energia (E > 100 MeV), inteiramente dife-

rente da descrição apropriada em baixa energia dada pelo modelo

do núcleo composto. Baseado no fato de ser pequeno o comprimento

de onda de uma partícula de alta energia (3,8 fermis para pro -

tons de 100 MeV) e de que o tempo de interação entre a partícula

incidente e uma partícula do núcleo é pequeno comparado ao tempo

entre colisões de nucleons, Serber sugere que o primeiro passo

do processo pode ser considerado em termos de colisões entre a

partícula incidente e os nucleons individuais no núcleo, desta -

cando dois pontos fundamentais no espalhamento entre nucleons em

alta energia. O primeiro é que a seção de choque total de espa -

lhamento de um nucleon por outro, cr-*,, é inversamente proporcio-

nal à energia da partícula incidente, E^. Como o livre caminho

nédio X de um nucleon através da matéria nuclear cresce com o

aumento de sua energia e está relacionado com a seção de choque

total de espalhamento nucleon-nucleon por X « 1/po.j,, onde p é

p. densidade de nucleons, em alta energia, então, o núcleo começa

a ficar transparente para partículas incidentes. 0 segundo é que

a partícula incidente perde somente uma pequena fração de sua

energia na interação. O momentum transferido, o qual é aproxima-

damente perpendicular ã direção da partícula incidente, é da or-

dem de h/a, onde a é o alcance das forças nucleare.s, e não cres_

ce com o aumento da energia.

Desde que o momentum transferido, n/a, não é grande com

parado ao momentum característico, n/d, de nucleons no núcleo ,
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onde d é a separação média dos nucleons» e os nucleons espalha -

dos têm baixa energia e menor livre caminho médio do que a da

partícula incidente, os nucleons podem escapar do núcleo sem ou-

tras colisões somente se a colisão ocorrer próximo da região da

superfície do núcleo onde a partícula incide. No caso de protons

incidentes de 100 MeV, os nucleons podem emergir do núcleo com

parte desta energia, cerca de 15 a 20 MeV. Por outro lado, se o

nudeon espalhado colide com outros nucleons, a energia será dis

tribuída no núcleo, e os eventos subsequentes podem ser descri -

tos em termos do modelo usual de evaporação; a energia de excita

ção nuclear sendo dissipada por sucessiva evaporação de partícu

Ias cada uma com poucos MeV de energia cinética. Assim, o meca -

nismo das reações nucleares induzidas por partículas de alta ener

gia é explicado por meio do modelo de S e r b e r — c o m o ocorrendo

também em dois estágios distintos e independentes:

a) o primeiro estágio, ou fase rápida da reação, consiste no pr£

cesso de "cascata nuclear" produzida a partir da interação in

dividual entre a partícula incidente e os nucleons, assim co-

mo a interação dos núcleos de recuo com os seus vizinhos, em
23um intervalo de tempo da ordem de 10 segundos;

b) o segundo estágio, ou fase lenta da reação, admite a desexci-

tação lenta do núcleo residual de cascata, em um intervalo de

tempo da ordem de 10 segundos, por evaporação de partícu -

Ias, podendo ocorrer em alguns núcleos uma competição entre

fissão nuclear e evaporação de partículas.

Acima de 300 MeV, nos últimos anos, diversas experiên-

cias —~—'—'—'—^ têm confirmado a existência de um processo

de desexcitaçao nuclear por emissão de aglomerado de partículas
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denominado "fragmentação" por Wolfgang et a i . — , que não é de£

crito adequadamente pelo modelo de Serber. Apesar de não existir

ainda* uma definição clara da natureza deste fenômeno, alguns au-

t o r e s 1 — » — * — » — J fundamentados em medidas experimentais, con -

clulram que a fragmentação é um processo que ocorre na fase rípi^

aa da reação nuclear. Contudo, até o momento, não existe um mode

Io nuclear estabelecido para interpretar adequadamente os resul-

tados experimentais obtidos em reações nucleares de fragmentação.

As recentes investigações1—»—~—' nesta área têm concentrado

esforços em realizar variações do modelo nuclear de cascata-eva-

poração para reações nucleares iniciadas por partículas ou íons

de alta energia, que levem em conta a emissão de partículas (frag

mentos nucleares) de núcleos residuais de pré-equilíbrio.

2.2 - REAÇÕES FOTONUCLEARES

0 mecanismo de absorção de fõtons pelo núcleo depende

do comprimento de onda X do fõton incidente, t importante uma

classificação das reações fotonucleares em função da energia do

fõton incidente E ou de seu comprimento de onda racionalizado 4T

(# « 4íc/E = 197/EY[MeY] fermis) para uma melhor compreensão dos

fenômenos observados. Assim, as reações fotonucleares são consi-

deradas em três regiões de energia:

I - Região de Ressonância Gigante - o fõton incidente tem um

comprimento de onda racionalizado da ordem dé grandeza das

dimensões nucleares (<v 10 fermis). A seção de choque de in

teração depende fortemente do dipolo elétrico induzido no

núcleo como um todo. Esta região vai aproximadamente de
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I 5 a 30 MeY.

II - Região do Quaee-Dêuteron - o comprimento de onda racionali

! ' zado do fóton é da ordem de grandeza de sub-unidades nucle_

i ares. A absorção do fóton é pelo par neutron-próton, deno-

minado de quase-dêuteron no modelo de Levinger1—^. A int£

I ração do fóton com o quase-dêuteron é significativa desde

o final da ressonância gigante até aproximadamente 400MeV.

III - Região FotomesÔnica - o fóton incidente tem um comprimento

de onda racionalizado menor ou da ordem de grandeza das dî

mensões do nucleon. 0 livre caminho médio do fóton, neste

caso, é grande e o núcleo pode ser considerado como um agio

merado de nucleons livres. A interação primária do fóton é

com o nucleon individual, ocorrendo a produção de mesons.

| Esta região de energia tem início no limiar fotomesônico ,

aproximadamente 150 MeV.

2.2.1 - Região FotomesÔnica

Na região de energia acima de 150 MeV a interação do

fóton com o núcleo ocorre ou com um par neutron-próton, ou com o

nucleon individual segundo o modelo do quase-dêuteron ou o mode-

lo fotomesônico, respectivamente, através das seguintes reações

primarias:

Y + np -•• n + p (2.2.1.1)

ín • *°
Y + n - J (2.2.1.2)

fn • *°
n "" 1 -IP • *

IP • *°
+ p •* < . (2.2.1.3)

In + it +
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Acima de ^ 350 MeV, limiar para a dupla produção de me

sons, e acima de * 550 MeV, limiar para a tripla produção de mS

sons, podem ocorrer, por exemplo, reações primárias de dupla pro

dução de mésons

(2.2.1.4)

Y • P "• P • * •

ou de tripla produção de mésons

Y + P

p + ir • ir + ir"

n + u + ir • ir

(2.2.1.5)

Ao término da cascata iniciada pelo fôton,apõs a emis-

são de partículas (protons, neutrons, mesons, etc) ou aglomerado

de partículas (fragmentação), o núcleo residual de cascata deve

apresentar uma energia de excitação abaixo da energia de cor

t e 1 — ' — , isto é, uma energia de excitação que não permita mais

a emissão de outras partículas. Este ê o caso das reações dire-

tas do tipo (y,n), (Y,p), (Y>") e outras, bem como as de frag >

mentação. Caso o núcleo residual de cascata apresente uma ener -

gia de excitação maior que a energia de corte, o núcleo residual

excitado dará início ao segundo estágio da reação, fase lenta ou

de evaporação.

Na fase lenta, o núcleo residual de cascata se desexcí

ta por evaporação de partículas, resultando, então, o núcleo fi-

nal de evaporação ou núcleo de espalação ("spallation") v5£».É2' .

Os fenômenos decorrentes da emissão de protons, nei/trons, dêute-

rons, etc. pelo núcleo nesta fase podem ser descritos pela teo -

ria de evaporação de Weisskopf — . Entretanto, poderá ocorrer

uma competição entre fissão nuclear e evaporação de partículas ,
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• em qualquer etapa da fase lenta — " — .

* Na Figura 2.2.1.1 mostramos de uma forma esquemitica os

possíveis mecanismos das reações fotonucleares segundo o modelo

de cascata-evaporação para fótons incidentes com energia da or -

I dem de 1 GeV. Este esquema está de acordo com os resultados exp£

• rimentais observados nas reações fotonucleares em alta energia .

Assim, a interação de fótons de altas energias com núcleos com -

plexos dá origem a diferentes reações fotonucleares1— , as quais

podem ser classificadas como:

a) diretas - (Y»n), ÍY»P)» (Y,**),...

ex.: 12C(Y,n)
nC , 27A!(Y,*+)27Mg

b) "spallation" - (y^ypxn)

ex.: 27Al(y,2pn)24Na , 12C(Y,2p3n)7Be,..

c) fissão . -

ex.: 238U(Y,f) , 208Pb(y,f) , 197Au(y,f),...

d) fragmentação - (y,frag.)

ex.: 197Au(Y,frag)
24Na , 107Ag(Y, frag)11^.

2,3 - MODELO FOTOMESÔNICO PARA REAÇÕES DE FISSÃO E FRAGMENTAÇÃO

NUCLEAR

As reações fotonucleares de fissão e fragmentação nu -

clear em altas energias (E > 1 GeV) podem ser descritas por um
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| modelo a dois estágios, similar ao proposto por Serber —^ para

reações nucleares induzidas por partículas de alta energia (£ >

I > 100-MeV) em núcleos complexos. Este modelo foi desenvolvido p£

ra reações fotonucleares por Barashenkov et ai. —^ até fotons de

energia: de 1,3 GeV e ainda mais recentemente por Iljinov et

ai. - para fotons monoenergéticos de 0,6 GeV em cálculos de Mon

te Cario que levam em conta, além dos estágios de cascata e eva-

poração, um estágio intermediário entre a formação do núcleo ex-

citado e o estabelecimento do equilíbrio termodinâmico no .nú -

cleo final de cascata.

0 mecanismo das reações de fotofissão e fotofragmen-

tação segundo o modelo fotomesônico, compreende um primeiro está

gio, rápido (da ordem de 10* segundos) segundo o qual o fóton

interage com os nucleons, havendo a fotoprodução de mésons e nu-

cleons de recuo, os quais podem ser reabsorvidos pelo núcleo, in

teragir com a matéria nuclear ou escapar do núcleo deixando ou

não qualquer energia. Nesta fase de "cascata nuclear", a reabsor

ção de mésons e/ou colisões dos nucleons de recuo na matéria

nuclear produz uma emissão de partículas (neutrons, protons, mé-

sons, etc) ou de aglomerados de nucleons (fragmentos leves do

tipo Li, Be, C, etc) às expensas de alta energia de excita -

ção transferida ao núcleo, podendo existir zonas localizadas de

alta energia de excitação perto da superfície nuclear como no

caso de "hot-spot" ,que ê um mecanismo usado para explicar o fe-
Í191nomeno da fragmentaçãov—.

Após a cascata, segue-se um segundo estágio, lento, no

qual o núcleo residual excitado do final de cascata atinge um equí

líbrio termodinâmico e então, pode se desexcitar por um processo

competitivo entre a evaporação de partículas e a fissão nuclear.
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A fissão poderá ocorrer durante ou após o processo de evaporação»

sendo fortemente dependente do parâmetro Zp/A_ do núcleo residu-

al que sofre fissão, bem como de sua energia de excitação.

2.4 - PARÂMETROS DA FISSÃO

Parâmetros importantes para descrever o fenômeno da fis

são, como a altura da barreira de fissão Bx e o parâmetro de fis

sionabilidade X que estão relacionados com Z /A, foram introdu-

zidos por Bohr e W h e e l e r — e m 1939, no primeiro estudo teórico

da fissão nuclear com base no modelo da gota líquida. Mostrare -

mos de forma resumida a aplicação deste modelo na obtenção des -

tes parâmetros.

Admite-se no modelo da gota líquida que o núcleo é

uma gota uniformemente carregada, de densidade constante e com

uma superfície bem definida. A condição de densidade constante

de matéria nuclear, isto ê, incompressibilidade, impõe a condi -

ção de que o volume da gota permanece constante. Não deformada,a

gota possui uma forma esférica. Excitada, a gota se deforma man-

tendo um eixo de simetria que é escolhido como eixo polar de um

sistema de coordenadas esféricas. A coordenada radial R de um

ponto da superfície pode ser expressa em termos de uma soma dos

polinômios de Legandre

onde RQ é o raio da gota esférica não-deformada, a, são os parâ-

metros de deformação, e P.(cosÕ) são os polinômios de Legendre .

(
R ( e ) = R n [ 1 + I aflPff(cos9)] (2.4.1)



i
I A condição de volume constante inpõe que a_ » 0 e a. = 0 porque

o centro de massa da gota deformada e não-deformada são os mes -

I mos. Então,

I R O ) = Ro(1 • o2P2 • a3P3 • ...) . (2.4.2)

Segundo Bohr e Wheeler*•— , a energia de superfície do núcleo de

formado em termos dos parâmetros de deformação a. é

E- = E Q (1 + 2/5 o
2 • 5/7 a2 • ...) (2.4.3)

onde 7

E s = 4TTRJT (2.4.4)

é a energia de superfície da gota não-deformada e T é a tensão

superficial. A energia coulombiana da gota deformada é dada por

E c = \ | VPd
3r , V = Vo + ÍV e p = pQ + óp (2.4.5)

onde V e p são o potencial elétrico e a densidade de carga da go

ta deformada. Pode-se mosti

gia coulombiana é dada por

ta deformada. Pode-se mostrar através de cálculos1—' que a ener

E c = E c (1 - 1/5 a\ - ÍO/49 a^ - ...) (2.4.6)

onde
2

Er - 4 -T^- • (2.4.7)
L0 * K0

A energia total da gota deformada é

E T - E s • E c . (2.4.8)

A mudança na energia devido ã deformação da gota, mantendo-se
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apenas o terão ea e^, é

AE = (Es+Er)-(Ec *Er ) = I « I U E - -Er ] . (2.4.9)

Para uma dada deformação, o núcleo será:

a) estável , se AE > 0 ou 2EC > Er
50 c0

b) instável, se AE < 0 ou 2E- < E_
s0 c0

c) crítico, se AE » 0 ou 2EC = E r

Como Ro = r0A
1/3 e E- « 17,80 A 2 / 3 de acordo com Hyde (— \

0
tem-se, a partir da condição crítica 2EC « E_ , a relação

s0 c0

7 40nr«x
<Z /A)crltico - - T ^ T " 50 • í2-4-10'

2 2

Para valores de Z /A maiores do que (Z /A)cr£tjcot ° núcleo se

fissiona espontaneamente. 0 parâmetro de fissionabilidade x é de

finido como

J ^ h = Ẑ /A (2.4.11)
(Z / A ) c r í t i c o

e indica de quanto do valor crítico um dado núcleo se acha. Para

se verificar a estabilidade dos núcleos em relação a deformações

é preciso calcular os valores AE, da variação de energia, para

diferentes valores dos parâmetros de deformação aR. Isto foi fei

to por Bohr e Wheeler para os termos de ordem par c^ e <x4 (defor

mações simétricas em relação a reflexões). Para diferentes valo-

res de o, e a., o núcleo apresenta formas variadas—. No caso
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I de grandes deformações, o núcleo assume uma forma em que a ten -

são superficial não mais consegue contrabalançar a repulsão cou-

I lombiana. Isto ocorre no "ponto de sela"; para deformações maio-

res os fragmentos começam a se separar, o que ocorre no ponto de

I cisão. Com o uso de mapas de superfícies equipotenciais para di-

ferentes valores de a, e a., pode-se observar claramente o ponto

de sela (ver, por exemplo, Fig. 5-16 da Ref. (65)). Este ponto

tem uma estabilidade especial em relação a deformações em certas

direções. Na direção da coordenada de fissão, o ponto de sela cor

responde a um máximo da energia e define a barreira para a fis

são (Br). Esta energia corresponde à deformação crítica de equi-

líbrio instável. A barreira de fissão ê calculada da variação

de energia total AE para deformações a, e a. (na aproximação de

Bohr e Wheeler) e da maximixação de AE para os parâmetros c^ e

a, — . Os melhores cálculos deste tipo são os de Myers e Swiate

cki — que levaram em conta, numa primeira aproximação, o efei-

to de camadas na energia de ligação e que reproduzimos na Figu-

ra 2.4.1..

A energia crítica para a fissão B£ pode ser defini-

d a — c o m o a energia necessária para deformar uma gota e ela

quebrar-se em duas partes iguais:

B, - 47rr*T A 2 / 3 f(x) « E c A 2 / 3 f(X) (2.4.12)

onde X é dado pela Eq. (2.4.11). Uma expressão aproximada para

pequenos valores do parâmetro de fissionabilidade X ( elementos
((\ li *

leves e intermediários) é a seguinte—:

B f
— K - = f(x) - 0,260-0,215X (2.4.13)
4TTRQT
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100 200 300

N Ú M E R 0 OC M A S S A , A

Fieura 2.4.1 - Altura da barreira de fissão para núcleos segundo o modelo da
— gota líquida (reproduzida de Myers e Swiatedd, Ref. (6)). A

curva tracejada mostra o efeito de camadas.

e é obtida pelo cálculo da diferença de energias entre o núcleo

original e a energia de dois fragmentos esféricos de metade da

massa, em contacto.

2,5 - PROBABILIDADE DE FISSÃO

Em reações nucleares, a probabilidade de fissão é cx -

pressa pela fissionabilidade nuclear (f), sendo esta definida co

mo a razão entre a seção de choque de fissão e a seção de choque

total inelástica. Até 1966 já havia sido investigada a fissiona-

bilidade nuclear de vários elementos dentro do intervalo urânio-

-prata^. Os resultados experimentais mostravam que a fissiona-

bilidade diminuía com o decréscimo do número de massa entre nú -



-28-

cleos pesados próximos do urânio (£ * 1) e núcleos intermediári-

os na vizinhança da prata (valores de f no intervalo 10 a 10 j.

Perfilov1—* estudando os resultados experimentais exis

tentes sobre reações de fissão nuclear induzida por protons, en-

controu a seguinte relação empírica entre a fissionabilidade e
2o parâmetro Z /A:

f « exp[0,682 (̂ - - 36,25)] . (2.5.1)

Por esta relação, a fissionabilidade diminuiria sempre com o de-
- 2 "

crescimo de Z /A para núcleos mais leves do que a prata, tenden-

do praticamente para zero neste caso. Nix e Sassi — observando

que as fissionabilidades determinadas experimentalmente de núcle

os como a prata, lantânio e antimônio eram maiores do que as ob-

tidas pela relação de Perfilov^— , e principalmente, consideran

do os efeitos da barreira de fissão segundo o modelo da gota lí-

quida sobre a fissionabilidade, fizeram várias estimativas de fis

sionabilidade ao longo da tabela periódica. As estimativas de

fissionabilidades de Nix e Sassi — podem ser vistas na Figura

2.5.1 (curvas I, II, III, IV, V e VI).Incluímos ainda nesta figu

ra, para* comparação, a relação empírica de fissionabilidade obti

da por Perfilov^—' para reações induzidas por prótons (reta tr£

cejada). Entretanto, nas estimativas de Nix e Sassi -' não foi

considerada a fase de cascata nuclear, partindo-se tão somente

de um "núcleo composto" excitado de final de cascata para a fase

final de evaporação. Nesta fase, não foi considerada ainda a ev£
3 *poração de partículas compostas como d, t, He e a. Estimativas

bem mais detalhadas de fissionabilidades com cálculos de Monte
(2)Cario realizadas por Iljinov et ai. - baseadas no modelo de cas.
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Figura 2.5.1 - Fissionabilidade nuclear versus Z /A. As curvas I, II, 111, IV,
V e VI são estimativas de Nix e SassiC£). A reta tracejada |
a relação empírica de fissionabilidade obtida por Perfilov^M^
para reações induzidas por protons.
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cata-evaporaçâo para reações nucleares em alta energia (E^IGeV)

são também indicativas da existência de um largo mínimo para a

fissionabilidade na região de núcleos de 15 < Z /A < 25.



CAPÍTULO I I I

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS EXPERIMENTAIS

3 . 1 - INTRODUÇÃO

No presente trabalho, una técnica especial —'—^ de

emulsão nuclear de detecção de fragmentos nucleares altamente io

nizantes foi usada para observação de eventos de fissão e frag -

mentação nuclear que resultaram da exposição de películas de eraul

são nuclear do tipo Ilford-KO, contendo cerca de 10 átomos por

cm de Ag e Br, a feixes de bremsstrahlung de energias máximas

entre 1 e 5,5 GeV no Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) de

Hamburgo, com doses de aproximadamente 10 fotons equivalentes.

Estas películas tinham sido irradiadas juntamente com outras

películas de emulsão nuclear Ilford-KO carregadas com urânio, to

rio e bismuto em forma de "stack" (empilhamento), com a finalida^

de de medir o nível de "background" numa experiência realizada

por nosso grupo de pesquisas no Centro Brasileiro de Pesquisas

Físicas (CBPF) em colaboração com pesquisadores de DESY, naquela

ocasião, para a determinação das seções de choque de fotofissão

de urânio, tõrio e bismuto entre 1 e 5,5 G e V — .

Nas películas de emulsão nuclear analisadas ao micros-

cópio õtico no presente trabalho, não foram observados traços

produzidos por elétrons, protons, dêuterons, partículas alfa e
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j
• ions mais pesados até o C. Isto é explicado devido ao limiar

de detecção por nós determinado de (1,4 ± 0,2) MeV/pm, que depen

de do.tipo de emulsão usada (Ilford-KO é de baixa sensibilidade)

e das condições de revelação (revelação com corte, isto é, baixa

concentração do agente revelador e baixa temperatura), conforme

veremos em detalhes em outra parte deste Capítulo.

Por outro lado, desenvolvemos um método para processa-

mento e análise dos dados experimentais — ' — I ^ tal que, eventos

de fragmentação nuclear podem ser diferenciados dos eventos re -

sultantes da fissão nuclear ordinária a partir da análise das dis

tribuições de alcance e angular dos fragmentos observados. Era

nosso trabalho, estas distribuições são obtidas mediante medidas

ao microscópio ótico da projeção do traço, ângulo . azimutal e

"dip" (profundidade) de traços provenientes dos fragmentos emiti,

dos e registrados nas películas de emulsão irradiadas. Nas se-

ções seguintes, faremos uma descrição dos métodos e procedimen -

tos experimentais para a obtenção de dados sobre as reações de

fissão e fragmentação de núcleos de Ag e Br por fõtons de alta

energia (1,0 - 5,5 GeV).

3.2 - SEÇÕES DE CHOQUE

(31-37 39 49Reações fotonucleares em altas energias v '—*— *

—"—^ são realizadas com fótons de radiação de frenamento (brems

strahlung) obtidos por cciisões de feixes de elétrons em radiado

res de alumínio, cobre, tungstênio e outros materiais1—»—'. Es

te processo de obtenção de fótons entretanto apresenta dificulda

des, tanto de caráter experimental quanto teórico, uma vez que
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o feixe de bremsstrahlung é constituído por fótons de todas

as energias, desde zero até a energia máxima do elétron inciden-

te, segundo um espectro contínuo. Devido à quase inexistência

de fontes intensas de fótons monoenergeticos em energias acima de

100 MeV, a alternativa para o estudo de reações fotonucleares em

altas energias é o uso de fótons de bremsstrahlung, ainda que

sujeito a erros experimentais inerentes ao processo de determina

ção das medidas.

Estamos interessados na obtenção da seção de choque

por fóton monoenergetico ã energia K, o»(K)» para cada reação fo

tonuclear estudada. No entanto o rendimento, isto é, a seção

de choque por quantum (fóton) equivalente, OQ, é a grandeza de -

terminada experimentalmente em cada irradiação com bremsstrah -

lung de energia máxima E», sendo obtida mediante a equação

VV , (3.2.1)

onde N é o número de eventos observados da reação em estudo, Ne • a

o número de átomos por cm do elemento alvo e Q a dose total, no

caso, o número de "fótons equivalentes" incidente no alvo duran-

te a irradiação. 0 número de fótons equivalentes Q é definido c£

mo o número de fótons que teria o feixe de bremsstrahlung se to-

dos tivessem a energia EQ. Uma relação entre a seção de choque

por quantum equivalente oQ, e a seção de choque por fóton mono -

energético o» será obtida posteriormente*

A determinação do número de eventos N_ da reação em

estudo é obtida pela observação direta ao microscópio ótico des-

tes eventos que aparecem sob a forma de traços nas películas de

emulsão irradiadas e após o processo de revelação. A identificação



-34-

de eventos, contagem, medidas de traços e outros procedimentos

usados nos trabalhos de microscopia serão apresentados em outra

seção deste capítulo.

3.2.1 - Intensidade do Espectro de Bremsstrahlung

0 número de fõtons equivalentes Q 5 medido por intermé

dio de monitores tais como, calorímetros, quantômetros de Wilson,

reações particulares, etc. Quando se usa o quantômetro de *Wil -

son 1—' na determinação do número de fôtons equivalentes Q do fei

xe de bremsstrahlung é necessário considerar: a energia do fõ -

ton K do espectro de bremsstrahlung produzido por elétrons de

energia máxima E«; o número de fõtons N(K,EQ)dK que tem energia

entre K e K+dK; a carga Elétrica q coletada no quantômetro e a

constante de quantômetro C (MeV/Coulomb). Define-se a intensi-

dade do espectro de bremsstrahlung I(K,EQ) através da expressão:

0 quantômetro fornece uma indicação da energia transmitida pelo

feixe de bremsstrahlung através da carga elétrica medida, quando

o feixe é depositado em seu interior, sendo

E ° KN(K,E0)dK . (3.2.1.2)

A energia total Et transmitida pelo feixe de bremsstrahlung é por

tanto
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I

Et

E0
KN(K,EQ)dK . (3.2.1.3)

0

A intensidade do espectro de bremsstrahlung ê então dada por com

binação das equações (3.2.1.1), (3.2.1.2) e (3.2.1.3) como

I(K,E0) - KN(K,E0) ̂  . (3.2.1.4)

A razão Et/E0 nos dá o "numero de fõtons equivalentes" Q, ou se-

ja, o numero de fõtons que teria o feixe de bremsstrahlung*se to

dos tivessem a energia EQ. Assim, temos

Q = T£ (3.2.1.5)
E0

KN(K,En)
I(K,E0) = Q—^— . (3.2.1.6)

O conhecimento da intensidade do espectro de bremsstra

hlung 1(K,EQ) é imprescindível para a determinação da seção de

! choque o» da reação estudada, a energia K, uma vez medido o va-

lor da seção de choque por quantum equivalente CQ(EQ).

3.2.2 - Relação Entre o* e oK

Para estabelecer uma relação entre o^ e aQ através

da intensidade do espectro de bremsstrahlung I(K,EQ), vamos ad-

mitir que dN ê o número de eventos da reação em estudo produzi-

dos na amostra, com Nfl átomos/cm , por fõtons de energia compre-

endida entre K e K+dK. Seja N(K,EQ) o número desses fótons em
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u» espectro de bremsstrahlung de energia máxima EQ. Então,

d Ne " Na o K
( K ) N ( K' E0 ) d I C ' (3.2.2.1)

onde 0g(K) representa a seção de choque da reação à energia K .

Integrando a eq. (3.2.2.1) para todas as energias do espectro,ob

temos:

Eo
oK(K)N(K,E0)dK (3.2^.2.2)

0

e da eq. (3.2.1) que define aQ, podemos escrever

i(Eo) - è°Q(E0} = Q oK(K)N(K,EQ)dK . (3.2.2.3)

'o

A equação (3.2.2.3) transforma a seção de choque o^(K) na seção

de choque por quantum equivalente °Q(£Q) » sendo o núcleo da trans

formação a função N(K,EQ)/Q, que é o espectro de bremsstrahlung

de energia maxima EQ. Da equação (3.2.1.6) obtemos:

N(K,E0) - S KK,E 0) ; (3.2.2.4)

então, podemos reescrever a equação (3.2.2.3) como:

oQ(E0) =
:0 KK,En)

a (K) p-H- dK . (3.2.2.5)
0

A seção de choque o«(K) de uma reação fotonuclear pode

ser determinada, em princípio, pela resolução da equação inte -
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gral (3.2.2.5), uma vez estabelecida a dependência funcional de

OQ com EQ e conhecida a função intensidade do espectro de brems

strahjung, I ( K , E Q ) . Em nossas condições experimentais fizemos uso

da função intensidade do espectro de bremsstrahlung I(K,EQ) dada

pela fórmula de Schiff^— , para as irradiações realizadas com

radiador fino de tungstênio (Z • 74). Segundo Schiff, a seção

de choque diferencial para a produção de bremsstrahlung é dada

por

J

CK,E0) -j^- \ g(x,E0) (3.2.2.6)

onde rQ é o raio clássico do elétron e g(x,Ep) é a seguinte

expressão:

g(x,E0) = [x
2 - 4^ + |][£nM(0) + 1 - (£) arctgb] +

sendo

3b"
arctgb -

(x "

(3.2.2.7)

(3.2.2.8)

M(0)
1/3 2 -

] (3.2.2.9)

20 valoT da energia em repouso do elétron >v (M = m e )

considerado foi de 0,511 MeV e o da constante de blindagem C de

111. A eq. (3.2.2.7) é obtida levando-se em conta o efeito de

blindagem dos elétrons dos átomos do radiador, supondo um poten-
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cial atômico da forma (Z e/r)exp(-r/a), onde a é inversamente

proporcional a Z .

A intensidade do espectro de bremsstrahlung I(K,EQ) é

finalmente obtida pela normalização da função g(x,EQ) dada pela

equação (3.2.2.7), então

g(x,EQ) „
I ( K , E 0 ) - - T ü , x - A . (3.2.2.10)

0 f1 g(x,E0)dx
 E0

Na Fig. 3.2.1 podemos ver a intensidade do espectro de

bremsstrahlung I(K,EQ) para as energias máximas dos elétrons de

0,3 GeV, 1 GeV e 5,49 GeV (espectro de Schiff). Incluímos, nesta

figura, a aproximação 1/K do espectro de bremsstrahlung (1=1) que

é muito utilizada em cálculos de seções de choque.

3,3 - IRRADIAÇÃO

Apresentaremos a seguir, em forma resumida, o arranjo

experimental que foi usado nas irradiações realizadas no Deut -

sches Elektronen Syncrotron (DESY). Detalhes destas irradiações

já foram publicados anteriormente quando da determinação das se-

ções de choque de fotofissão de urânio, torio e bismuto entre 1

e 5,5 GeV — ' — . Na Fig. 3.3.1, podemos ver o esquema das irra-

diações no DESY. 0 feixe de bremsstrahlung produzido por incidên

cia de elétrons em radiador de tungstênio (R) foi inicialmente

colimado em C«, depois em C2, em seguida atingiu o alvo (A) con

tendo as películas de emu1são nuclear e finalmente absorvido no
f76-j

quantômetro (Q) do tipo de Wilson— J onde foi medida a dose

total do feixe de bremsstrahlung. Numa primeira série de irradia

ções, as películas de emu 1 são nuclear com cerca de 2S0pm de es-
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Figura 3.2.1 - Intensidades do espectro de bremsstrahlung para as energias má
ximas de 0,3; 1 e 5,49 GeV. A reta é a aproximação 1/K do es -
pectro de bremsstrahlung.
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Figura 3.5.1 - Esquema das irradiações no Eletro-Sincroton (DESY).
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pessura cada uma, foram irradiadas con breusstrahlung de energi-

as máximas de 1,00; 1,80; 2,61 e 5,49 GeV. Numa segunda série,

as películas com espessura em torno de ISOym cada uma, foram ir

radiadas com bremsstrahlung de energias máximas de 1,20; 1,90 e

3,20 GeV. Na Tabela 3.3.1, mostramos dados sobre as películas

irradiadas, tais como a energia máxima (EQ) do feixe de bremss -

trahlung, a espessura (e) de cada película de emulsão Ilford-KO

e a dose total (Q) medida em cada irradiação.

emDESY.

Biergia Máxima do feixe
de Bremsstrahlung, E n

(GeV) ü

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

Espessura
da Película, e

(un)

270

156

223

129

278

172

224

Dose Total, Q

(10 fotons equivalentes)

4,33

10,1
4,20

10,1

5,73

11,6

8,49

3.4 - REVELAÇÃO

As películas de emulsao nuclear, apôs a irradiação, fo

ram submetidas a um processo químico de revelação que teve por

finalidade tornar visíveis ao microscópio ótico as . trajetórias

deixadas pelos fragmentos nucleares. A emulsão nuclear é uma di_s

persão de grãos de halogenetos de prata (basicamente de brome-

tos) em gelatina numa relação em volume de 49/51 e em peso de
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83/17 (ver Apêndice A).

Quando uma partícula carregada atravessa uma emulsão nu

clear-, os grios de brometo de prata ficam sensibilizados ao lon-

go da trajetória da partícula formando em cada um destes grãos

centros de imagem latente constituídos de prata metálica que, por

sua vez, funcionam como catalizadores da redução de mais íons de

prata em prata metálica. Por esta razão, quando a emulsão é imer

sa numa solução reveladora, os grãos de brometo de prata que con

tem centros de imagem latente tornam-se agentes catalizadores da

reação redutora do agente revelador, e os grãos assim revelados

mais rapidamente definem a trajetória da partícula. 0 banho fi- ;

xador dissolverá os grãos de brometo de prata que não foram sen- :

sibilizados, porém deverá deixar intacta a prata dos grãos revê- i

lados, possibilitando assim a visualização ao microscópio das

trajetórias registradas.

0 revelador utilizado para as películas de emulsão nu-

clear Ilford-KO irradiadas tinha a seguinte composição:

ácido bórico 10 g/l

sulfito de sódio 5 g/l j

brometo de potássio 0,5 g/l j

amidol 4S0mg/l i

água destilada 1 litro

0 tempo de revelação foi de 2 horas para as películas

de emulsão menos espessas (t 150 yra) e de 3 horas para as mais

espessas (i 250:pm) mantido em ambos os casos a temperatura do

banho revelador em 10 C. Após a revelação, as películas passaram

por vários banhos sucessivos, todos ã baixa temperatura, com a

finalidade de completar o registro de travos na emulsão nuclear.

0 primeiro deles, o "stop", para interromper a ação do agente T£



-43-

I velador, evitando desse modo a formação de "fog" (véu de fundo).

0 segundo, o fixador, para dissolver os grãos de brometo de pra-

) ta não revelados e tornar as películas completamente transparen-

. tes, fixando assim a imagem revelada. 0 terceiro, lavagem em

* ãgua corrente, para retirar o hiposulfito de sódio (fixador). 0

I último banho, uma solução de álcool a 601, para facilitar a seca

gem da película. A Tabela 3.4.1 mostra as várias etapas comple -

mentares à revelação das películas de emulsão.

TABELA 3.4.1 - Etapas complement ares a revelação.

Etapa

Interrupção
("stop")

Fixação

Lavagem

Secagem

Composição

Solução a 101 de ácido
acético glacial + 5g/l
de sulfito de sódio

350g/l de hipo-sulfito
de sódio + 5g/l de sul
fito de sódio

água corrente

solução de álcool a 601

Tempo

2 horas

15 horas

1 dia

2 horas

Finalmente, as películas foram coladas em vidro trata-

I do da fábrica Ilford com uma solução bem diluída de gelatina em

• água e colocadas para secar.

3.5 - MlCROSCOPIA

Os trabalhos de microscopia das diversas emulsões rev£

ladas foram realizados com o uso de microscópios Leitz Ortholux.

Com o objetivo de orientar os observadores durante o esquadrinha
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mento ("scan"), foi colada sobre cada chapa, utilizando-se uma

solução diluída de gelatina, uma rede formada por células numera

das de. aproximadamente 1 mm de area. Esta rede, feita sobre ma-

terial de excelente transparência, permitiu fazer um mapeamento

preciso da localização dos-eventos observados, evitando tanto a

contagem repetida como a perda de eventos.

A contagem e localização de eventos, medidas de áreas

de "scan", medidas de ângulos, alcances e profundidades ("dip")

dos traços no volume da emulsão para cada chapa examinada ao mi-

croscõpio, foram feitas com diversos aumentos conforme mostramos

na Tabela 3.5.1. Não foram incluídas na Tab. 3.5.1, as calibra-

ções correspondentes aos aumentos auxiliares usados nas medidas

de ângulos da projeção de traços no plano da emulsão, por serem

estas medidas feitas diretamente mediante um goniõmetro adaptado

a uma das oculares.

3.5.1 - Contagem dos Eventos

Os eventos observados ao microscópio resultaram de de-

sintegrações nucleares produzidas por fõtons de alta energia (M

- ó GeV) nos constituintes da emulsão. Somente foram registrados

traços provenientes de fragmentos de alto poder de ionização co-

mo por exemplo, os fragmentos de fissão de prata e bromo. A téc-

nica de revelação utilizada permite, seguramente, registrar ape-

nas traços produzidos por fragmentos nucleares com Z > 2, deixan

do totalmente inobservãvel um intenso fundo ("background") de

partículas menos ionizantes como é o caso, por exemplo, das par-

tículas carregadas emitidas pelo núcleo durante a fase de casca-

ta (mésons, protons, etc) e evaporação (protons, dêuterons,etc).



TABELA 3 . 5 . 1 - Aumentos e c a l i b r a ç õ e s usadas nos t r a b a l h o s de m i c r o s c o p i a .

Chapa
Energia,

(GeV)

Contagem, localização de eventos
e medidas de áreas

Aumento
(ocularxobjetiva)

Calibraçao(•)
(um)

Medidas de alcance e
profundidade ("dip")
de traços

Aumento
(ocularxobj etiva)

üalibr.
(ym)

Medidas de ângulos no plano
da emulsão

Aumento
(ocularxobj etiva)

1

2

3

4

5

6

7

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

6 x 53

10 x 53

10 x 53

10 x 53

10 x 53

10 x 53

6 x 53

2,31

2,22

2,22

2,15

2,15

2,15

2,31

12,5 x 160

25 x 100

25 x 100

25 x 100

25 x 100

25 x 100

12,5 x 160

0,80

0,62

0,62

0,60

0,60

0,60

0,80

6 x 160

10 x 100

10 x 100

10 x 100

10 x 100

10 x 100

6 x 100

i

A calibraçao e o numero de microns correspondente a uma divisão da escala graduada existente no interior
da ocular.
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Nas chapas examinadas ao microscópio, três tipos de

eventos foram observados:

i) Evtntoò £ofumado6 poK um único Viaço. Estes são encontrados

com grande freqüência em todas as chapas analisadas. Este

tipo, entretanto, apresenta diferenças acentuadas no tama -

nho do traço e no grau de enegrecimento. Os traços isolados

podem ser resultantes dos fenômenos de fissão ou fragmenta-

ção de núcleos de prata e bromo nos quais os fragmentos end

tidos se separam em direções diretamente opostas. Não*é po£

sível, no entanto, localizar a origem da fissão ou fragmen-

tação. A maioria destes traços isolados são provenientes de

recuos nucleares resultantes da interação de fõtons coro nú-

cleos de prata e bromo. Chamamos indistintamente estes even

tos de traços "isolados" ou "colineares".

ii) Event o ò ^oKmadoò pox doJL& tfiaçoò tendo a me&ma onJLazm. Es -

tes chamamos de traços "duplos" ou "não-colineares". Eles

são encontrados também com freqüência, no entanto, aparecem

numa proporção bem menor do que a dos traços isolados (coli

neares). Mais de 93t dos eventos não-colineares encontrados

têm ângulo entre os traços maior que 90°. Estes eventos são

resultantes da fissão e fragmentação de núcleos residuais

de prata e bromo em movimento.

iii) EvcntoA ^o Amado A pox tKÍh t/iaçoò tendo a me.6ma OKÍQ em. Estes

são chamados de eventos ternários e são resultantes de fis-

sões ternãrias de núcleos de prata e bromo. Tais eventos

aparecem com baixíssima freqüência nas chapas examinadas.

Antes de procedermos a identificação e contagem de even-
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tos e outras medidas, foi necessário delimitar em cada chapa a

região na qual incidiu o feixe de fótons. Para tal, foi feito um

mapeamento dos eventos em uma grande área da chapa a partir do

qual foi delimitada e determinada a área da região de incidên -

cia do feixe A.. Contagens e medidas de eventos foram realiza -

das em pequenas áreas uniformente distribuídas na região de inci

dência do feixe e calculada a área total de "scan" A .

Trabalhos anteriores*—»—J realizados em nosso laborji

tório, indicam que para se obter contagens de eventos com boa es_

tatística e eficiência nas medidas é necessário, dependendo do

fenômeno examinado, uma densidade de eventos de 10 a 10 even -

tos/cm . Atendendo a este critério, escolhemos como área de

"scan" uma fração representativa da área total de incidência do

feixe de tal modo a nos aproximarmos desta situação ideal.

A determinação do número total de eventos N para um

fenômeno particular em estudo ê feita utilizando-se a equação

Ne • (3T)A<|> • (3.5.1.1)

onde N é o número de eventos encontrados na área de "scan". A

área de "scan" Ag é obtida a partir da multiplicação da área de

um campo pelo total de campos examinados. Por "campo" entende-se

a região 'a chapa visível dentro de um quadrado gravado (conten-

do uma escala linear com 60 divisões) numa das oculares. A área

de um campo a vista por um observador ê dada por

ac = (ÓOxCALH)(60xCALV) , (3.5.1.2)

onde CALH e CALY são os fatores de calibração horizontal e ^

cal, respectivamente. CALH é dado pelo produto da calibração da
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cscala da ocular pela razão entre o comprimento inicial H- (medi

do após a revelação), ou seja

CALH = CAL * Tji ; (3.5.1.3)

CALV é definido de modo análogo, isto é,

CALV « CAL x -i . (3.5.1.4)
vf

A área de incidência do feixe A. ê obtida a partir do mapeamento

dos eventos. As dimensões (comprimento x largura) da região de

incidência do feixe na chapa são obtidas diretamente ao microscé)

pio, levando-se em conta as correções decorrentes de dilatações

ou contrações da emulsão durante a fase de revelação.

3.5.2 - Distribuições de Alcance

A obtenção das distribuições de alcance dos traços pro-

venientes de fragmentos nucleares altamente ionizantes é de fun-

damental importância na determinação do número de eventos produ- j

zidos em reações de fissão e fragmentação de núcleos de prata e !
t

bromo por fõtons de alta energia. £, principalmente,a partir da ;

análise destas distribuições que se torna possível discriminar !
i

eventos de fissão daqueles decorrentes de fragmentação, assim co

mo, também, separá-los de outros eventos tais como recuos nuclea
res de prata e bromo. ;

i
Na Figura 3.5.2.1 mostramos, para destacar a importân - í

cia das distribuições de alcance em nosso trabalho, as distribui Í

ções de alcance de traços isolados (colineares) observados em du :
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Figura 3.5.2.1 - Distribuição de alcance de traços colineares em emulsão nu -
clear Ilford KD carregada com bismuto (a) e não-carregada
(b) irradiadas em 1,2 GeV Cbremsstrahlung) e reveladas nas
mesmas condições.

as chapas. Na primeira (parte (a) da figura) temos a d i s t r ibu i -

ção de alcance de traços isolados obtida de uma emulsão nuclear

Ilford KO carregada com bismuto e irradiada juntamente com uma

emulsão KO pura (não carregada, parte (b) da figura) na energia

máxima de bremsstrahlung de 1,2 G e V — . Observando estas d i s t r i

buições , podemos separar nitidamente a distr ibuição de alcance

dos eventos da emulsão carregada com bismuto em duas Tegíões dis

t i n t a s : a primeira região, constituída de alcances menores do que

^ 15 pm, é semelhante ã distribuição de alcance dos eventos da
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emulsão puxa, os quais são provenientes de reações nucleares in-

duzidas nos elementos constituintes da emulsão, principalmente

prata e bromo; a segunda região, constituída de alcances maio -

res do que * 15 um, ® devida aos eventos de fissão do bismuto

(distribuição gaussiana em torno de 20um). A discriminação entre

eventos de fissão de bismuto e eventos de reações nucleares com

os constituintes da emulsão é obtida, então, pela simples subtra

ção do fundo observado na mesma e m u l s ã o — . Procedimento análo-

go é feito quando separamos na emulsão pura, parte (b) da .Figu-

ra 3.5.2.1, as distribuições de alcance de eventos provenientes

da fissão e fragmentação de núcleos de prata e bromo dos eventos

de recuos nucleares (pico centrado em torno de 6 ym) de prata e

bromo.

A determinação do alcance de um traço produzido por um

fragmento nuclear pode ser vista em detalhes no Apêndice B.

3.5.3 - Distribuições Angulares

A distribuição angular de traços provenientes de frag-

mentos nucleares registrados no volume das emulsões irradiadas ,

ou seja, a freqüência do número de fragmentos emitidos por unida

de de ângulo sólido segundo uma direção 9 com o feixe incidente

na emulsão, pode ser obtida do seguinte modo:

Adota-se um sistema de coordenadas retangulares xyz com

as seguintes convenções (ver Figura 3.5.3.1):

a) o ângulo a da projeção do traço R no plano da emul-

são é medido a partir da direção 0X positiva no sen

tido contrario ao dos ponteiros do relógio;
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Figura 3.5.3,1 - Sistema de coordena
das usado na determinação das distri
buições angulares de fragmentos nu-
cleares registrados nas emulsoes ir-
radiadas.

b) o angulo de "dip"

(0) entre o traço

e o plano da emul „
• FEIXE

slo sera positivo |INCIDENTE

quando o fragmen-

to é emitido no

sentido positivo da direção OZ positiva, e negativo

no caso contrário;

c) o ângulo 6 entre a direção do feixe incidente e a

trajetória do fragmento emitido é medido a partir

da direção OZ positiva. 8 é calculado pela relação

90° - 0 . (3.5.3.1)

Determinamos neste trabalho, somente a distribuição an

guiar dos eventos formados por dois traços tendo a mesma origem,

ou seja, dos traços não-colineares resultantes da fissão e frag-

mentação de núcleos residuais de Ag,Br em movimento.A orientação

dos traços (fragmento leve, R., e pesado, RH) é possível de ser

obtida pois conhecemos a origem da fissão ou fragmentação ( ver

Fig. B.2.1 do Apêndice B). No caso de eventos formados por um

único traço, ou seja, por traços colineares, a origem da fissão

ou fragmentação não é conhecida, não sendo possível, portanto,



discernir entre fragmento leve e pesado. Ainda neste caso, não é

possível obtermos a orientação dos traços; os ângulos 6 e 180°+8

são indistinguíveis e isto corresponde à redução da distribuição

angular no espaço total a um único hemisfério.

3.5.3.1 - Distribuições de Angulo entre Fragmentos

As distribuições de ângulo entre fragmentos nucleares

emitidos na fissão e na fragmentação foram obtidas com o uso da
f 781seguinte expressão v-4-S/:

cosu
[(1+tgZ$1)(UtgZ02)]1/z

(3.5.3.1.1)

Ri

onde w é o ângulo entre dois traços com a mesma origem produzi -

dos por fragmentos nucleares no volume da emulsão (Fig. 3.5.3.1.1).

Os ângulos a« e a, são

as projeções dos traços

R- e R2 no plano da emul

são, medidos a partir da

direção OX positiva no

sentido anti-horário e

os ângulos de "dip" ÉL e

B- entre os traços R- e

R- com o plano da emul -

são, respectivamente. Os

ângulos B.j' e 02 serão

considerados positivos
Figura 3.5.3.1.1 - Angulo u entre dois traços

em emulsão. quando os fragmentos
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i e R2 são emitidos no sentido positivo da direção OZ positiva, e

negativo no caso contrário.

J
3.5.4 - Eficiência das Medidas

A eficiência das medidas na contagem e identificação

de eventos foi determinada, em cada chapa, por comparação entre

os mapeamentos dos eventos observados feitos por duas microsco-

pistas dentro de um dado critério numa mesma área de observação.

Para isso, usou-se o método estatístico da dupla ou tripla ob -
(791

servação desenvolvido por Sokolov e Tolstovv— que permite de-

terminar o número mais provável de eventos numa área examinada

e calcular a eficiência de cada observador.

A eficiência de um observador é a razão entre o núme-

ro de eventos por ele encontrado e o número real existente, nu

ma certa área de observação. Sendo T o número real de eventos

existentes e N- e N, o número de eventos encontrados por dois

observadores numa mesma área, então suas eficiências individu -

ais e- e e, são dadas, respectivamente, por

N1 N2
- -- ' e e2 = *T * (3.5.4.1)

Admitindo-se que c1e7 seja a probabilidade de que um mesmo even

to seja visto por ambos os observadores, então o número de coin

cidências (N^) será dado por

Nl2 = t}c2 T . (3.5.4.2)

Portanto, podemos calcular o número mais provável existente de
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eventos T e as eficiências e. e e2 dos dois observadores na area

examinada uma vez feito o mapeamento de eventos que nos fornece

o número de eventos coincidentes N-2 e o número de eventos en -

contrados N. e N2 pelos observadores. Assim, temos:

12 12 JJ
e1 " iff » e 2 " H 7 " e T " TT^- * C3.5.4.3)
1

Os erros associados a estas determinações, segundo Sokolov e
f79")

T o l s t o v — , sao dados por

1-e1 1/2 1-e2 1/2
6e1 s £1 (N^" } • 6e2 " E2(íT^-) e

(3.5.4.4)

e a eficiência combinada para uma observação dupla por

e. + c2 - e-e2 . (3.5.4.5)

3.6 - PERDA DE ENERGIA DE FRAGMENTOS NUCLEARES EM EMULSÂO

Os três principais processos de perda de energia de

fragmentos nucleares, com energias iniciais da ordem de 10 a 100

MeV, através de um meio material são os seguintes*1—':

i) interação com elétrons atômicos por excitação Coulombiana

ou ionização. Este é o principal modo de perda de energia

para fragmentos nucleares com energias iniciais no interva-

lo acima mencionado;
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ii) colisões nucleares, isto é, "colisões diretas" com núcleos

do meio material. Entretanto, este processo é significativo

apenas próximo do final do percurso do fragmentos no meio ,

quando excitacÕes eletrônicas ou ionização são pouco prová-

veis;

iii) radiação de bremsstrahlung e Cerenkov. No entanto, é* de pe-

quena importância em relação aos dois primeiros processos.

Para qualquer energia, E, do fragmento, a perda total

de energia é uma combinação das perdas de energias devido a cada

um dos três processos, e pode ser escrita como

, dE, _ , dE, , dE-j , dÊ
l~ <íx t o t a l = 3x ionização dx colisão dx radiação

(3.6.1)
jp

onde C- -j-) é a perda de energia por unidade de comprimento de

trajetória do fragmento no meio por um processo qualquer, isto

é, o poder frenador ("stopping power") referente a cada processo.

Examinaremos, separadamente, cada uma dessas três contribuições.

3.6.1 - Perda de Energia por Radiação

Devido a pequena contribuição ã perda total de ener

gia, o processo de perda de energia por radiação será examinado

brevemente. Radiação de bremsstrahlung ou radiação de frenamento

é emitida quando uma partícula carregada 5 acelerada ou desacele

rada no campo coulombiano do núcleo. A intensidade da radiação é,

de acordo com a eletrodinâmica clássica, inversamente proporcio

nal ao quadrado da massa da partícula incidente, e, conseqüente-
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mente, o fenômeno é de pouquíssima importância no caso de frag -

mentos nucleares (fragmentos de fissão) do que para partículas

leves tais como elétrons. Radiação de Cerenkov ocorre quando a

velocidade de uma partícula carregada excede ã velocidade de fa-

se da luz no meio. 0 efeito é praticamente nulo, no caso de um

fragmento de fissão, porque a velocidade do fragmento é muito me

nor do que a velocidade da luz em qualquer meio.

3.6.2 - Perda de Energia por Ionizaçao

A perda de energia por ionizaçao de fragmentos nuclea-

res em um meio material está diretamente relacionado a "carga

efetiva" do fragmento, que ê unicamente função da sua velocidade

0 = v/c, e ã ionizaçao produzida por um próton de mesma velocida

de 3 que a do fragmento. A relação é a seguinte:

a qual define a "carga efetiva" z* do fragmento em função de sua
f si 1velocidade 3 = v/c. Heckman e colaboradoresv—', estudando a

perda de ionizaçao de vários íons em emulsões Ilford e dados ex-

perimentais de diversos íons no ar e no neônio, verificaram que

a grandeza z*/z (onde z ê a carga do íon) necessária para produ-

zir a quantidade de ionizaçao observada experimentalmente é uni-
2/3camente função da velocidade reduzida, B/z , e não depende do

meio onde o íon se desloca. 0 conjunto de dados experimentais e£

tudado por Heckman e colaboradores obedece a uma "curva univer -

sal", cuja equação é a seguinte:
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I

}

2/3
I z* = z(1 - e"

125B/^ ) . (3.6.2.2)

I Esta equação tem sido extensivamente usada para se calcular a car

ga efetiva de diferentes íons ã velocidade £ em diversos meios

| ou detectores de partículas ionizantes.

I
| 3.6.2.1 - Ionização em Eaulsão

A perda de energia por ionização de fragmentos -nuclea-

res em emulsão pode ser obtida a partir do conhecimento da ioni-

zação produzida por um próton em emulsão com a mesma velocidade

6 que a do fragmento. 0 cálculo ê efetuado por intermédio da equa

ção (3.6.2.1), usando a expressão "universal" da carga efetiva

| z* dada pela eq. (3.6.2.2) estabelecida por Heckman e colabora-

dores—* e válida para íons em movimento com velocidade 8 atra-

I vés de um meio material qualquer.

A ionização produzida por um próton em emulsão é calcu

lada a partir da ionização produzida isoladamente em cada ura dos

diferentes elementos constituintes da emulsão. Estas ionizaçoes

foram obtidas dos dados compilados por Andersen e Ziegler 1—so

bre a perda de energia de íons de hidrogênio em diversos elemen-

tos. As fórmulas usadas por Andersen e Ziegler para cálculo da

ionização produzida por uma partícula de carga unitária num meio

homogêneo e constituído de átomos de um mesmo elemento são basea
- f831

das na fórmula de B e t h e 1 — e levam em conta efeitos quãnticos e
relativísticos. Estas fórmulas são as seguintes: •

(a) (. fj|) s A I E
1 / 2 eV/(1015 átomos/cm2) (3.6.2.1.1)
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para ions de hidrogênio com energia E expressa em KeV/amu;

a formula e válida no intervalo de energia de 1 a 10 KeV.

»

(b) (- £§)~ 1 = (A2 E
0 ' 4 5 ) " 1 + [(A3/E)tn[1 + (A4/E) + (ASE)]]-

1

(3.6.2.1.2)

com (- ̂ |) em unidade de eV/(10 átomos/cm );

a energia E está expressa em KeV/amu e a formula é válida

no intervalo de energia de 10 a 999 KeV.

4

(c) (- ||) - (A6/S
2)[£«ÍA7$

2/(1-02)] - B2 - l

(3.6.2.1.3)

com (- ^ ) em unidades de eV/(10 átomos/cm ) ;

a energia E está expressa em KeV/amu e a fórmula é válida

no intervalo de energia de 1000 a 100.000 KeV.

As constantes A., A^,..., A., e A..- nas formulas (a),
í82l

(b) e (c) foram calculadas e tabeladas por Andersen e Ziegler—'

para os diversos elementos. Usamos as fórmulas (a), (b) e (c) pa

ra calcular a ionização produzida por um fragmentos nuclear (íon)

em emulsão de acordo com a eq. (3.6.2.1) através das seguintes

etapas:

1) calcula-se, com as fórmulas (a), (b) e (c), a perda de ener -

gia (- 37)^ i do próton em um dado elemento i constituinte

da emulsão;

2) a perda de energia de um íon de carga z no elemento i ê dada,

então, por

Í I - <- Í > p i * ( I ' ) 2 C3.6.2.1.4J
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I 3) a perda de energia por ionização de um íon de carga z em um

meio constituído de n diferentes elementos e com densidade p

constante (expressa em g/cm ) é dada por

- g ) , t i 1 (3.6.2.1.5)

com

Ni = PN0Pi/Ai * (3.6.2.1.6)

Nesta última expressão, N> é o número de átomos/cm do consti

tuinte i do meio, N« o número de Avogadro, A- o peso atômico

e p. o percentual em peso dos diferentes elementos do meio.

No caso da emulsão, usamos para estas grandezas, os valores

apresentados na Tabela A. 1.1 do Apêndice A.

Nos cálculos de perda de energia por ionização, usamos

para a velocidade 6 = v/c do proton a seguinte expressão:

0 - [1 - (1 + E[KeV]/931478)"2]1/2 . (3,6.2.1.7)

3.6.3 - Perda de Energia por Colisão Nuclear

A perda de energia que um fragmento nuclear sofre por

"colisões" com núcleos atômicos torna-se significativa apenas no

final de seu percurso no meio, onde as interações com elétrons

(ionização) são pouco prováveis. Â medida então que o fragmento

perde energia e se aproxima do final de sua trajetória, as coli-

sões nucleares tornam-se competitivas com a ionização, chegando

até ser predominante.
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As "colisões nucleares" de uma partícula de carga z ,

massa m e velocidade 8 « v/c com átomos de numero atômico Z e

massa M foram tratadas classicamente por Bohr v— como um espa -

lhamento coulombiano (de Rutherford) desde que a mínima distân -

cia de aproximação numa colisão frontal, b, seja muito maior que

o comprimento de onda de Broglie, X, da partícula, ou seja

| « 1 y> , (3.6.3.D

onde o = e /<nc = 1/137 é a constante de estrutura fina.Outra con

dição para se manter valida a aproximação clássica para colisões

é que o comprimento de onda racionalizado X da partícula seja mui

to menor que o raio atômico a dos átomos do meio, isto é

K « a . * (3.6.3.2)

Usando para o raio atômico a expressão

a - 1,4 aQ Z"
1/3 , (3.6.3.3)

onde a. < ^ / mn e = 0,53 A ê o raio do átomo de hidrogênio na

teoria de Bohr, esta última condição pode ser escrita como

1,4 Z"1/3 3a —- » 1 , (3.6.3.4)m0

onde m« é a massa de repouso do elétron; esta condição pode ain-

da ser escrita sob a forma

lg 6 emíamul „ , # (3.6.3.5)

Satisfeitas as condições (3.6.3.1) e (3.6.3.5), a perda
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i
I

de energia de uma partícula carregada por colisões com os áto-

mos de um meio e dada por —

dE 2irz2Z2e4N - ramc
2B2 , M ., tx , _

* ~^ip *n I"^T" tó1 (3.6.3.6)

onde

e • carga do elétron;

a « parâmetro de blindagem (raio atômico);

z, m e 6 = carga, massa atômica e velocidade (B=v/c) da

partícula, respectivamente;

Z e M = número atômico e massa atômica dos átomos do meio,

respectivamente;

N = número de átomos por unidade de volume;

c = velocidade da luz no vácuo.

Se o meio onde se desloca a partícula carregada for a

emu1são (considerada de densidade p constante), cada constituin

te da emulsão (ver Tabela A. 1.1 do Apêndice A) contribuirá de modo

diferente para a perda total de energia. Neste caso, temos:

,F 2Tiz2e4NDp n p-Z^ 1,4 a()0
2yi

[" HÍ(p)]c * 2 — — * IT3T- ln l 4/3 2 ] • (3.6.3.7)
dx c Bz i=1 MiAi zZ7/<J el

sendo \i- = mM-/m+M. a massa reduzida do sistema, aQ o raio clás-

sico do átomo de hidrogênio, p a densidade da emulsão, NQ o núine

ro de Avogadro, Z., A., M. epj o número atômico, o número de

massa, a massa atômica e o percentual em peso dos diferentes coin

ponentes da emulsão, respectivamente. Substituindo os valores

das constantes e expressando a perda total de energia do um íon

por colisão em emulsão nuclear em MeV/um, resulta a fórmula fi-

nal
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7 B Pjlamu]
x In [4,8x10' — - ™ ] , MeV/ym (3.6.3.8)

z Zi 7

Nos cálculos de perda de energia por colisão, usamos

a expressão

0 " ° ' 0 4 6 3 ( I T Í E U T ) 1 / 2 (3.6.3.9)

para calcular a velocidade B de fragmentos nucleares com carga z,

massa m e energia £ (fragmentos do tipo de fissão com energias '

não-relativísticas).

3.6.4 - Limiar de Detecção

Fixadas as condições de revelação de uma emuisão nucle

ar de sensibilidade conhecida, a densidade linear de grãos de bro

meto de prata revelados (que constitui o traço da partícula na

emulsão) depende essencialmente da quantidade de ionização produ

zida pela passagem da partícula carregada. Por sua vez, "coli -

soes nucleares" com os constituintes da emulsão podem dar indica

ções dos limiares de detecção em condições experimentais pré-es-

tabelecidas; por exemplo, a análise dos traços de fragmentos emí

tidos e dos núcleos de recuo pode indicar se traços de ionização

tão baixa quanto a de C são revelados. £ importante, então,ana

lisar e comparar os processos de ionização e colisão nuclear de

perda de energia de íons de massa intermediária em emulsão nucle

ar.

Na Figura 3.6.4.1 mostramos como varia com a energia,
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ENERGIA /NUCLEON, MeV/qmu •

Figura 3.6.4.1 - Perda de energia por ionizaçãb de diversos íons em emulsão
nuclear Ilford-KD. 5()Ti e 36s podem ser considerados frag-
mentos típicos de fissão simétrica de Ag e Br, respectiva-
mente. Enquanto, 87Rb é um fragmento típico de recuo nucle
ar. ~
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a ionização de diversos ions en emulsão nuclear Ilford-KO. A per

da de energia por ionização para cada ion apresentado é calcula-

da de acordo com a eq. (3.6.2.1.5). As energias indicadas são as

energias iniciais arbitrarias que cada íon teria por um mecanis-

mo qualquer de fotodesintegração de núcleos de prata e bromo. As
87 *

sim, Rb está representando um fragmento típico de recuo nucle-

ar de prata; Cu um fragmento pesado típico de fissão assimétri

ca de prata; Ti e S fragmentos típicos de fissão simétrica
24 ,

de prata e bromo, respectivamente; Na um fragmento leve típico

de fissão assimétrica de bromo, e C e He fragmentos mais le -

ves. Podemos ver na Fig. 3.6.4.1 que para íons de Rb, Cu ,

Ti e S a ionização sempre decresce com o decréscimo de ener-

gia, enquanto que para íons de Na, C e He a ionização passa

primeiro por um máximo para depois decrescer. 0 conjunto das cur

vas de ionização reflete principalmente o efeito da "carga efet^

va" z* dos diferentes íons (cf. eq. (3.6.2.2)).

Na Figura 3.6.4.2 são mostrados dois exemplos de compa

ração entre a perda de energia por ionização e colisão nuclear

de íons de Ti e Rb (fragmentos típicos de fissão simétrica e

recuo nuclear de prata, respectivamente). Como se pode ver clara

mente, "colisões nucleares" predominam unicamente no final do

percurso do fragmento (na baixa energia), tornando-se ainda mais
87 -prováveis no caso de recuos nucleares ( Rb), pois núcleos de re

cuo têm grande massa e carga e baixa energia.

Nas chapas analisadas no presente trabalho não foram

observados eventos atribuíveis a "colisões nucleares", os quais

poderiam ter sido revelados, principalmente as colisões entrefrag

mentos de fissão e os constituintes leves da emulsão (grupo CNO).

Este fato é indicativo da existência de um limiar de detecção,
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Figura 3.6.4.2 - Perda de Energia por ionização e colisão de Ti e Rb eni
emulsão nuclear Ilford-KD.



-66-

que é próprio do tipo de emu 1 são usada (Ilford-KO ê de baixa sen

sibilidade) e das condições de revelação (baixa concentração do

agente revelador [amidol] e baixa temperatura).

0 limiar de detecção pode ser encontrado, desde que se

estabeleça a variação da ionização com a posição da partícula car

regada (fragmento nucleaT) ao longo de sua trajetória. Isto é

possível quando relacionamos os alcances medidos nas chapas exa-

minadas com a ionização determinada. Dessa forma, seja S(E) •

= - dE/dx a perda de energia por ionização de um fragmento nu -

clear em emulsão determinada de acordo com a equação(3.6.2.1.5).

0 alcance R, isto ê, o comprimento do traço de um fragmento nu -

clear em emulsão, é definido por

R

dx (3.6.4.1)
0

e pode ser obtido diretamente a partir da ionização determinada

mediante a integração numérica de

dE
' (3.6.4.2)

Bl

onde EQ é a energia inicial do fragmento e E, a energia corres

pondente à ionização limiar do fragmento. A energia limiar E, é

a energia alcançada pelo fragmento na emulsão a partir da qual

não é produzida qualquer ionização detectável, possível de ser

vista ao microscópio após ser revelada a emulsão.

0 limiar de detecção é então determinado, pelo ajuste

dos alcances medidos de fragmentos nucleares com os calculados

pela eq. (3.6.4.2) uma vez conhecida a perda de energia por ioni.

zação do fragmento na emulsão. 0 ajustamento foi feito com alcan
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ces calculados e alcances medidos para fragmentos típicos de fis

são de Ag e Br induzida por fõtons de alta energia (ver Capítulo

IV, Tabela 4.8.2). Dessa forma, encontramos o valor (1,4 ±

0,2) MeV/ym para a ionização limiar das emulsões nucleares II-

ford-KO usadas neste trabalho. Este limiar de detecção está indi

cado nas Figuras 3.6.4.1 e 3.6.4.2 por uma linha tracejada. 0 li

miar de (1,4 ± 0,2) MeY/y» explica porque elétrons, protons, par

tículas alfa e íons mais pesados até o C não são revelados.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Películas de emulsão nuclear Ilford-KO, contendo cerca

de 10 átomos por cm de Ag e Br, expostas a feixes de bremsstra

hlung entre 1 e 6 GeV com doses da ordem de 10 fõtons equiva -

lentes, registraram traços provenientes de fragmentos nucleares

de Ag e Br numa proporção de aproximadamente 10 a 10 eventos

por cm . Esta densidade de eventos, na ausência de um fundo in -

tenso de traços de partículas carregadas e fragmentos mais le-

ves (elétrons, mesons, protons, partículas alfa, Li, etc), pos-

sibilitou uma discriminação entre traços de fragmentos de fissão

daqueles de fragmentação nuclear e de outros eventos como recuos

nucleares de Ag e Br. Esta discriminação foi possível, pela ana-

lise minuciosa das distribuições de alcance e angular dos frag -

mentos observados. A diferenciação entre eventos de fissão e. frag

mentação permitiu o calculo das correspondentes seções de choque

por fóton equivalente, OQ, com um erro global máximo de 15% no

intervalo de energia considerado.

Nas chapas examinadas ao microscópio, cerca de 10.000

eventos foram contados e efetuadas medidas de alcance, "dip" e

ângulos, estando os eventos distribuídos num volume total de
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emulsão da ordem de 120 mm . Destes, aproximadamente 2000 even -

tos (traços não-colineares) foram reexaminados individualmente

por dois observadores para obtenção da "orientação" dos fragmen-

tos emitidos em relação ao feixe incidente (determinação das dis

tribuições angulares e de ângulo entre fragmentos). A eficiência

na localização e contagem de eventos variou de 70 a 90 1, enquan

to que na identificação e orientação de eventos (traços não-coli

neares), variou de 90 a 96 l.

Apresentamos nos parágrafos subsequentes os resultados

obtidos para, em seguida, serem discutidos e comparados com os

existentes na literatura.

4,2 - DISTRIBUIÇÕES DE ALCANCE

Conforme mencionamos no capítulo anterior, três tipos

de eventos foram observados nas chapas examinadas:

i) zvzntoi £o tintado & poK um único txaço (traços "iso-

lados" ou "colineares") s encontrados com grande

freqüência em todas as chapas;

ii) cvzntoi &onma.do& pon. doiò VICLÇOA ttndo a mtòma.

on.lge.rn (traços "duplos" ou "não-colineares") e en

contrados com freqüência menor que a dos traços

colineares;

iii) cvzntoò fcotimadoò pon. tKit> tn.a.ço& tzndo a. mtòma

0A.igzm (eventos "ternários") os quais resultam de

fissões ternárias de núcleos de prata e bromo.

Apresentamos a seguir, as distribuições de alcance de

traços colineares e não-colineares apenas, pois os eventos terna
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j rios são encontrados com baixíssima freqüência nas chapas exami-

nadas .

I

4.2.1 - Traços Colineares

As distribuições de alcance de traços colineares podem

ser vistas na parte superior das Figuras 4.2.1.1 a 4.2.1.7 para

as diversas energias máximas de bremsstrahlung EQ. Os traços co-

lineares apresentam diferenças acentuadas de tamanho e de grau

de enegrecimento (densidade de grãos). Os traços colineares po -

dem ser resultantes dos fenômenos de fissão ou fragmentação de

núcleos de prata e bromo nos quais os fragmentos emitidos se se-

param em direções diretamente opostas. Não é* possível, neste ca-

so, localizar a origem da fissão ou fragmentação. Os traços coljL

neares correspondentes a fissão e fragmentação de núcleos de pra

ta e bromo têm alcance R = R, + Rj, í 10ym. 0 alcance R de um tra

ço colinear, neste caso, é a soma dos alcances do fragmento leve

Ri e fragmento pesado Rjj. A maioria dos traços colineares, no en

tanto, são provenientes de recuos nucleares de prata e bromo e

têm alcances R S lOum e estão distribuídos entre *v 3 e lOum (cf.

parte superior das Figs. 4.2.1.1 a 4.2.1.7).

4.2.2 - Traços Não-Colineares

Os traços não-colineares são resultantes da fissão e

fragmentação de núcleos residuais de prata e bromo em movimento.

Mais de 931 dos eventos não-colineares encontrados têm ângulo en
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E. «1,0 G«V
TRAÇOS COUNEARES

TRAÇOS NAO-COUNEARES

RL /RH TOTAL

2< R L /R N <3

10 15 20

SOMA OE ALCANCES, RL+RH (ff l i)

Figura 4.2.1.1 - Distribuição de alcance de traços colineares (parte superior

da figura). Distribuições da soma de alcances R=RL+RH de tra

ços não-colineares;- total de eventos não-colineares, eventos com 2 < RJ/RH < 3 »

eventos com Ri/Ru > 3 e RI/RH ± 2 (partes inferiores da figura). Alcances de

traços colineares e não-colineares de eventos resultantes da interação de fõ-

tons de bremsstrahlung de energia máxima EQ = 1,0 GeV com núcleos de prata e

bromo.
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Figura 4.2.1.2. - 0 mesmo como na Figura 4.2.1.1 para E Q • 1,2 GeV.



2 0 0

120

40

0

30

10

«I 0
O

i l0

>
Ml 6

kl
O

2

O O
te.

n

- 7 3 -

E. « 1,8 GeV
TRAÇOS COLINEARES

RL / R H TOTAL
TRAÇOS NA*O~COLINEARES

2< Rt /RM < 3

n n
RL/RH

SO

20

10

10 15 20 25
SOMA OE ALCANCES, RL+RH(»m)

Figura 4.2.1.3 - O mesmo como na Figura 4.2.1.1 para EQ = -1,8 GeV.



4 0

20

20

10

m
o*- o
z
tal 10

tal
o

0

O «
at

10

J~L

- 7 4 -

E. «1,9 CtV

TRAÇOS COUNEARCS

Ru /RM TOTAL

TRAÇOS NAO-COLINEARES

2< R, /RH <3

Lr-U-1.
/R M

10 15 20
SOMA DE ALCANCES, Rt +RH

25

Figura 4 . 2 . 1 . 4 - O mesmo como na Figura 4 . 2 . 1 . 1 para EQ
#= 1 ,9 GeV.



-75-

160

120
E. «2,61 GtV

TRAÇOS COLINEARES

TRAÇOS NÍO-COLINEARES

R L / R H TOTAL

10 15 20
SOMA DE ALCANCES, RL+RM

25

Figura 4 . 2 . 1 . 5 - O mesmo como na Figura 4 . 2 . 1 . 1 para EQ » 2,61 GeV.



-76 -

M
O

120

• 0

40

0

40

20

w
> 0
W 10

u

w 0

.1 •
z 4

2

0
~ 90

10

n

E# «5,2 GtV
TRAÇOS COLINEARES

TRAÇOS NAO-COLINEARES
Rt /R H TOTAL

2 < R t

rHn
L /RH <2

2 5 10 15 20 25
S O M A DE A L C A N C E S ! RL 4 R H ( u m )

Figura 4.2.1.6 - O mesmo como na Figura 4.2.1.1 para E Q « 3,2 GeV.



- 7 7 -

iso

120

ao

40

20

10

«o O
o
H 10
z
tal

O
O
* 0
ui
2

'O
* 4

20

10

E, «5,49 G.V

TRAÇOS COLINEARES

TRAÇOS NÃO-COLINEARES

R L / R H TOTAL

2 < R L / R H < 3

10 15 20

SOMA OE ALCANCES/ RL+ RH Um)
25

Figura 4.2.1.7 - O mesmo como na Figura 4.2.1.1 para E Q = 5,49 GeV.



-78-

tre os traços R . e R^ maior que 90° em todas as chapas analisa -

das, conforme poderemos ver quando apresentarmos as distribui -

çÕes de ângulo entre fragmentos. Os traços não-co line ares são dt;

vidos a dois fragmentos nucleares de massas comparáveis: o frag-

mento leve de alcance R^ e o fragmentos pesado de alcance R... Co

mo mostramos no Capítulo III, Seção 3.6.4, somente fragmentos nu

cleares mais pesados que o C são capazes de produzir ioniza -

ção superior ao limiar de detecção (1,4 ± 0,2) NeV/ym. Portanto,

os traços R, e RH observados nas chapas são provenientes de des-

integrações de núcleos de prata e bromo (A » 100) por fõtons de

alta energia (* 1 - 6 GeV). Os demais constituintes da emu1são

(ver Tabela A. 1.1 do Apêndice A) não produzem traços reveláveis ou

em proporção considerável, seja por serem muito leves ou por apre

sentarem concentrações muito baixas.

Os traços não-colineares foram agrupados em três cate-

gorias:

a) Rj/Ru * 2. Estes eventos são provenientes de fissão de núcle

os de prata e bromo;

b) RT/RU * 3. Estes eventos são decorrentes da fragmentação de

núcleos de prata e bromo;

c) 2 < RT/RU K 3. Este grupo e constituído de eventos de fissão

e fragmentação de núcleos de prata e bromo. No entanto, não i

possível fazer uma discriminação precisa destes eventos.

As distribuições da soma de alcances R • R, + RH de tra

ços não-colineares podem ser vistas nas partes inferiores das Fi

guras 4.2.1.1 a 4.2.1.7 para a totalidade de eventos não-colinea

res, para os eventos com 2 < Rj/R", < 3» P a r a os eventos de frag-

mentação (RL/RH â 3) e para os eventos de fissão (Rj/RH * 2) de
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nucleos de prata e bromo nas diversas energias máximas de bremss;

trahlung EQ. Destacamos nestas figuras os seguintes fatos:

a) --os eventos de fissão (Rj/Ru * 2) estão distribuídos, princi

palmente, entre 8pm < RL+RH < 20ym;

b) - os eventos de fragmentação (Ri/Ru * 3) estão distribuídos ,

J principalmente, a partir de RL+RH i 10ym;

c) - os eventos de fissão e fragmentação (2 < RL/RH < 3) estão

I distribuídos uniformemente, praticamente, em todo o inter-

valo 5ym < Rf+Rp| 5 25ym, impossibilitando assim uma discri-

minação destes eventos;

d) - os recuos nucleares estão presentes apenas nas distribui -

ções de alcance de traços colineares (parte superior em ca-

da figura), e estão distribuídos entre •x» 3 e 10ym.

4.2.2.1 - Fragmentos Leve e Pesado

As distribuições de alcance dos fragmentos leve R, e

pesado RH dos traços não-colineares observados podem ser vistas

nas Figuras 4.2.2.1.1 a 4.2.2.1.7 (lado esquerdo: fragmento p£

sado Rj, e lado direito: fragmento leve R. em cada figura) para

as diversas energias máximas de bremsstrahlung EQ. Podemos obser-

var nestas figuras o seguinte:

I a) 6n.agme.ntoo de. &i&£>ao (RI/RJJ * 2 ) .

0 fragmento pesado R., está distribuído em torno de seu
I •

• valor médio R"H localizado entre 5 e 7ym (distribuição gaussiana).

0 fragmento leve R, está distribuído em terno de seu va

lor médio H, localizado entre 7 e 10ym (distribuição gaussiana).
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b) {*<u}men£ação nucteoA (R, /R» 2 3).

O fragmento pesado RH está distribuído, principalmen -

te, entre % 1 e 5iun. Fundamentalmente, este fragmento pesado é

um fragmento típico de recuo nuclear.

0 fragmento leve RL está distribuído, principalmente ,

no intervalo 8um < R, < 20um. £ um fragmento típico da fragmenta

çio, isto é, a emissão de um fragmento leve por um núcleo com o

correspondente recuo nuclear (fragmento pesado).

c) £fLCLQmznto& com 2 < Rj/RH < 3.

Os fragmentos leves e pesados dos eventos de fissão

e fragmentação nuclear estão distribuídos, praticamente, em um

mesmo irtervalo de tal forma que nada se pode afirmar sobre suas

cara turísticas.

d) y.diit de. hn.CLQmzn.too l&oladoò R^ e R,.

0 total de fragmentos isolados R., nos mostra que a majL

or:* dos fragmentos pesados Rj, esta distribuída entre ^ 1 a lOym,

não existindo, por exemplo, fragmento pesado com alcance de 15ym.

0 total de fragmentos isolados RL nos mostra que a maj.

oria destes esta distribuída entre * 5 e 20pm, não existindo,por

exemplo, fragmento leve com alcance menor do que y 2ym.

4.2.2.2 - Razão Entre Alcances

As distribuições da razão entre os alcances dos frag -

mentos leve R, e pesado RH de traços não-colineares podem ser vis

tas nas Figuras 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.7 para as diversas energias
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máximas de bremsstrahlung E Q. Podemos observar os seguintes fato

res nestas distribuições:

a) para os eventos de fissão de prata e bromo (Rj/RH S 2) a ra -

zão Rf/Ry se distribui no intervalo 1-2. No entanto, o número

de eventos é máximo próximo de R I / R H S 1 (fissão simétrica) e

depois decresce até Rr/RH * 2 (fissão altamente assimétrica).

Estes resultados estão de acordo com as curvas experimentais

de rendimento dos produtos de fissão induzida por partículas

de alta energia que, diferentemente da fissão em baixa ener -

gia que é predominantemente assimétrica, exibem distribuição

de massa notadamente simétrica;

b) para os demais eventos (RJ/RJJ > 2) as distribuições apresen-

tam um decréscimo acentuado com o aumento da razão Rj/Ru era

cada energia investigada.

Na Figura 4.2.2.2.8 mostramos a distribuição da razão

RL/RH para a totalidade dos eventos não-colineares encontrados

entre 1 e 5,5 GeV. Podemos verificar que os produtos da desinte-

gração nuclear de prata e bromo, representados pelos traços não-

-colineares, estão distribuídos da seguinte forma:

a) - eventos de fissão (IS R I / R H * 2^ com aPr°ximada-

mente 621;

b) - eventos de f issão e fragmentação (2 < RJ/RJJ < 3 )

com aproximadamente 22%;

c) - eventos de fragmentação (Rj/Rfl * 3) com aproxima-

damente 16$.
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1.3 - DISTRIBUIÇÕES DE ÂNGULO ENTRE FRAGMENTOS

Apresentamos nas Figuras 4.3.1 a 4.3.7 as distribu

ições de ângulo entre fragmentos correspondentes a traços não-co

lineares (ca) na fissão e fragmentação de núcleos de pr ta ebro

mo nas diversas energias de bremsstrahlung E Q. Apresentamos ape-

nas as distribuições de ângulo entre fragmentos de fissão (Rj/Ru

á 2) e fragmentação (Rt/Ru S 3 ) . Na Figura 4.3.8 mostramos a

contribuição total de eventos de fissão e fragmentação para a

distribuição de ângulo entre fragmentos (u) na energia E Q* de

5,49 GeV. Podemos observar nestas distribuições os seguintes fa-

tos:

a) - os eventos de fissão (R,/Ru - 2) estão distribuídos, prin-

ciplamente, entre os ângulos de 90° e 180°, com ângulo mé -

dio entre fragmentos, u, situado, nas diversas energias, no

intervalo 140° - 150°;

b) - os eventos de fragmentação (RJ/RJJ * 3) estão distribuídos ,

principalmente, entre os ângulos de 70 e 170 , com ângulo

médio entre fragmentos, w, situado, nas diversas energias,

no intervalo 120° - 140°;

c) - da totalidade de eventos (traços não-co lineares) observados,

mais de 93% têm ângulo entre os fragmentos R, e RH maior

que 90° em todas as energias investigadas.

1<1 - ALCANCES E ÂNGULOS MÉDIOS

Mostramos na Tabela 4.4.1 us alcances e ângulos médios

de traços não-colineares determinados na fissão e fragmentação

de núcleos de prata e brorno para as varias energias máximas de
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TABELA 4.4,1- Alcances e ângulos médios determinados na fissão e fragmentação de Ag e Br em pe
llculas de emulsões nucleares (traços não-colineares).

EMSRGIA MAXIMA
DO FEIXE DE

BREMSSTRAHLUNG

E Q (GeV)

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

ALCANCE MÉDIO DE FRAGMENTOS, R (ym)

FISSÃO
Fragmento

Leve

«L

7,4 ± 0,2

8,9 ± 0,2

9,2 ± 0,2

7,8 ± 0,3

8,3 ± 0,2

7,5 ± 0,2

8,0 ± 0,2

fragmento
Pesado

%

5,2 ± 0,2

6,8 i 0,1

6,9 ± 0,1

5,7 ± 0,2

5,9 ±0 ,1

5,5 ± 0,1

5,6 ± 0,1

Razão

v%
1,42

1,31

1,33

1,37

1,41

1,36

1,43

FRAGMENEACfiO
Fragmento

Leve

*L

12,6 ± 0,6

15,4 ± 0,9

18,8 ± 1,2

14,7 ± 0,6

14,4 ± 0,6

12,9 ± 0,6

12,5 ± 0,9

Recuo
Nuclear

«H

3,1 ± 0,2

4,1 ± 0,3

4,6 ± 0,3

3,7 ± 0,2

3,7 ± 0,2

3,0 ± 0,2

2,9 ± 0,2

Razão

4,06

3,76

4,09

3,97

3,69

4,30

4,31

AN3UIO MÉDIO ENTOE
FRAGMENTOS, w

FISSÃO

•te
147°

147°

146°

142°

141°

145°

140°

FRAGMENTAÇÃO

^FRAG

139°

140°

124°

133°

135°

129°

127°
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bremsstrahlung £Q. OS alcances médios K.e IL, de fragmentos de

fissão e fragmentação e as incertezas associadas (desvio padrão

da média) a estes valores foram determinados segundo o procedi -

mento relatado no item 4.2.2 (Traços Não-Colineares). Mostramos

também nesta tabela, a razão entre os valores médios TE, e 1L. de

fragmentos de fissão e fragmentação nuclear. Esta razão TE, /TL. é

praticamente constante entre 1 e 5,5 GeY para fragmentos de fis-

são e fragmentação e seus valores são aproximadamente 1,4 e 4,1,

respectivamente. Mostramos, ainda nesta tabela, os ângulos médi-

os up,» e <>>pBA£ entre fragmentos de fissão e fragmentação nucle

ar de Ag e Br. Estes ângulos foram obtidos da média dos ângulos

entre fragmentos determinados com o uso da eq. (3.5.3.1.1).

1.5 - DISTRIBUIÇÃO ANGUUR

Apresentamos nas Figuras 4.5.1 a 4.5.7 as distribui -

ções angulares de eventos (traços não-colineares) de fissão e

fragmentação de núcleos de prata e bromo nas diversas energias ml

ximas de bremsstrahlung E«. Nestas figuras, a distribuição angu-

lar, ou seja, o numero de fragmentos emitidos por unidade de ân-

gulo solido segundo uma direção 6 com o feixe incidente, para

fragmentos de fissão (RL/
RH * 2) e Para fragmentos de fragmenta-

ção (R|/Ru 2 3) está apresentada em função de cose em cada caso.

Podemos observai nestas distribuições angulares os seguintes fa-

tos:

a) - o número de eventos (fragmentos leve e pesado) de fissão

emitidos no intervalo 0o á 6 á 90° (hemisfério superior) é



O
O

5? 5

P

I I I I I
E. «1,0 C*V

FISSÃO
FRAG.

tV-^-.

L_z

I
0,50 0.50 I

cos e

Figura 4,5.1 - Distribuições angulares
de eventos de fissão e fragmentação
de Ag e Br (EQ = 1,0 GeV).

Figura 4.5.2 - Distribuições angu-
lares de eventos de fissão e frag-
mentação de Ag e Br (EQ=1,2 GeV).

Figura 4.5.3 - Distribuições angulares
de eventos de fissão e fragmentação
de Ag e Br (EQ = 1,8 GeV).

vt

o

20

. .

0

i 1 i • i
E,«lt9 GtV

FISSSO
FRAC

-

*** i ^

i •

'.-] -

-I -0#50 0,50 I

COS 0

Figura 4.5.4 - Distribuições angu*
lares de eventos de fissão e frag-
mentação de Ag e Br (EQ«1,9GeV).



<J

10
0,

•a
%0
o
<
•o

z
M

> 0

• 1 i I i i i

E. « 2.61 GtV
FISSÃO

. FRA6.

-

l 1

-

^ , ! ~
-I -O£O 0.50 I

cos e

Figura 4.5.5 - Distribuições angulares

de eventos de fissão e fragmentação

de Ag e Br (EQ * 2,61 GeV).

Z

O

o3
o

Ô30
z

S
/U

N
ID

.
/E

N
TO

!
>

1 * 1
E,*3,2 GtV

FISSXO
FRAGM.

n

1 • 1
-0^0

• • • H M

|

0

1

• • • • • •

1 '

• • « • •

_ -

1

1

i ! • -
0,50

COS

1

e

Figura 4.5.6 - Distribuições angu-

lares de eventos de fissão e frag-

mentação de Ag e Br (EQ=3,2 GeV).

k
N

/A
A

O

A
N

G
. S

O
L *

JN
IO

.

Io
tal w

•

i i i i <
E0«5«49 GtV

FISSÍO
. FRAG.

1 -Q50 0

1

• • • « •

—

" - 1
1

1 •
0J50

COS 1

1

9

Figura 4.5.7 - Distribuições angulares

de eventos de fissão e fragmentação

de Ag e Br (EQ « 5,49 GeV).

z

o
o

a

6

ttí

E,*5*49 GtV

- IT I Í L } F I S S Í O

...
.-.

0,50 0,50 I
cos e

Figura 4.5.8 - Distribuições angu-
lares dos fragmentos leve R. e pe-
sado RJJ na fissão de Ag e Br ÇEQ *
= 5,49 GeV).



-98-

maior que o número de eventos emitidos com 90 < 8 á 180°

(hemisfério inferior). Isto mostra uma emissão preferencial

de fragmentos de fissão no mesmo sentido do feixe inciden -

te;

* b) - o numero de eventos (fragmentos leve e pesado) de fragmenta

ção emitidos no hemisfério superior é maior que o número de

eventos emitidos no hemisfério inferior. Isto mostra, tam -

bem, uma emissão preferencial de fragmentos de fragmentação

no mesmo sentido do feixe incidente, sendo esta emissão pre

ferencial mais acentuada do que no caso da emissão de frag-

mentos de fissão; |
f

c) - o numere de eventos de fissão e fragmentação por unidade de .

ângulo sólido observados com 8 entre aproximadamente 75 e !
105° é muito pequeno em todas as distribuições angulares a-

presentadas. Isto é explicado em parte pelo fato de as emul

soes terem sido expostas perpendicularmente ao feixe. Neste

caso, a determinação de 8 é efetuada através do ângulo de

"dip" 3 (8 « 90°-B), isto é, ângulo do traço de um fragmen-

to com o plano da emulsão. 6 acumula, portanto, os erros de

vidos a obtenção de M M are tgz/a; ver Fig. B.1.1 do Agên

dice B). Estes erros, juntamente com as dificuldades de me-

didas de pequenos ângulos $ (de 0o a ±15°), implicam em va-

lores de 8 em torno de 90°, o que ocasiona perdas de even -

tos no intervalo 75° S 8 < 105°.

Mostramos na Figura 4.5.8 as distribuições angulares

dos fragmentos leve R. e pesado Rj, da fissão de núcleos de prata

e bromo na energia EQ de 5,49 GeV. Podemos observar nestas dis -

tribuições os sepuintes fatos:
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a) - a distribuição angular de fragmentos leves RL é muito seme-

lhante a dos fragmentos pesados R» e tem um comportamento

similar a da distribuição angular da totalidade de fragmen

tos emitidos na fissão (Figuras 4.5.1 a 4.5.7);

b) - o número total de fragmentos leves emitidos na fissão no in

tervalo 0 o á 6 á 90° (hemisfério superior) ê maior que o

número de fragmentos leves emitidos no hemisfério inferior.

Isto mostra uma emissão preferencial de fragmentos leves na

fissão no mesmo sentido do feixe incidente;

c) - o número total de fragmentos pesados emitidos na fissão no

intervalo 0 á 6 á 90° (hemisfério superior) é maior que o

número de fragmentos pesados emitidos no hemisfério inferi-

or. Isto mostra, também, uma emissão preferencial de frag -

mentos pesados na fissão no mesmo sentido do feixe inciden-

te.

Mostramos na Tabela 4.5.1 a razão de emissão de emis -

são para frente e para trás em relação ao feixe incidente ("for-

ward" /"backward"), F/B, de fragmentos da desintegração de prata

e bromo nas reações de fissão e fragmentação nuclear induzidas

por feixes de bremsstrahlung com energias máximas EQ entre 1 e

5,5 GeV. Apresentamos, nesta Tabela, as razões F/B determinadas

para o fragmento leve RL, fragmento pesado RH e o total de frag-

mentos emitidos, respectivamente, na fissão e fragmentação de nu

cleos de prata e bromo no intervalo de energia investigado. Em

ambos os casos, fissão e fragmentação, a razão F/B é um número

maior que 1 para o total de fragmentos emitidos; este fato é in-

dicativo da existência de uma emissão preferencial de fragmentos

de fissão e fragmentação no mesmo sentido do feixe incidente,con

forme mencionamos anteriormente em outra parte desta seção.
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Na Tabela 4.5.2 mostramos a orientação dos fragmentos

leve R, e pesado R», o número de eventos e o percentual de even-

tos em relação ao sentido do feixe, observados na fissão de nú-

cleos de prata e bromo nas energias EQ de 1 e 5,49 GeV.

4.6 - SEÇÕES DE CHOQUE DE FISSÃO E FRAGMENTAÇÃO

Os rendimentos, isto é, as seções de choque por. fõton

equivalente, QQ&Q) » s*° determinadas experimentalmente em cada

irradiação com bremsstrahlung de energia máxima EQ para as rea-

ções de fissão e fragmentação, separadamente, mediante a equa -

ção (3.2.1)

W
onde N. é o número de eventos observados da reação em considera-

ção, N o número de átomos/cm do elemento alvo e Q a dose total

de "fõtons equivalentes".

Na Tabela 4.6.1 mostramos os dados relativos ã obten -

ção dos rendimentos das reações de fissão e fragmentação de nú -

cleos de prata e bromo por fótons de bremsstrahlung de energia
— * 2

maxima EQ. 0 número de átomos de (Ag,Br) por cm , Nfl, considera-

do na tabela é obtido do produto da concentração média de áto -

mos/cm de prata e bromo (ver Tabela A. 1.1) pela espessura inicial

da emu1são (ver Tabela 3.3.1). 0 número total de ventos, Ng, ê

obtido em cada caso levando-se em conta eventos pt-ovenientes de

traços colineares e não-colineares (inclusive a contribuição de

eventos com 2 < R. /Ru < 3). Nas duas últimas colunas da Tabela

4.6.1 podemos ver as seções de choque por fõton equivalente



TABELA 4.S.I - Razão de emissão para frente e para trás em relação ao feixe incidente ("forward"/"backward"), F/B,
de fragmentos da desintegração de prata e bromo.

ENERGIA, E Q

(GeV)

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

FISSÍO
Fragmento
Leve.Rj.

1,33 ± 0,01

0,97 ± 0,02

1,14 ± 0,02

1,16 ± 0,02

1,38 ± 0,01

0,82 ± 0,02

1,20 ± 0,02

Fragmento
Pesado,Rp

1,17 ± 0,01

1,44 ± 0,03

1,04 ± 0,03

1,31 ± 0,03

1,29 ±0,01

1,67 ± 0,03

1,20 ± 0,02

Total de
Fragmentos
Emitidos

1,25 ± 0,01

1,17 ± 0,05

1,08 ± 0,02

1,20 ± 0,02

1,30 ± 0,01

1,21 ± 0,02

1,20 ± 0,02

FRAGMENTAÇÃO
Fragmento

Leve Emitido
RL

0,93 ± 0,01

0,73 ± 0,01

1,00 ± 0,02

0,84 ± 0,02

0,88 ± 0,02

0,85 ± 0,02

1,54 ± 0,03

Fragmento Pesado
(Recuo Nuclear)

1,64 ± 0,02

1,38 ± 0,03

3,67 ± 0,07

2,18 ± 0,04

2,06 ± 0,04

3,55 ± 0,07

2,00 ± 0,04

Total de
Fragmentos
Emitidos

1,23 ± 0,01

1,00 ± 0,02

1,80 ± 0,04

1,33 ± 0,03

1,33 ± 0,01

1,63 ± 0,03

1,75 ± 0,04

o



TABELA 4.5.2 - Fissão de (Ag,Br). Orientação dos traços observados em eventos não-colineares.

FISSÃO

Fragmento Leve, R. Fragmento Pesado,

EQ - 1,00 GeV

N? de Eventos I Percentual

5,49 GeV

N9 de Eventos I Percentual

SENTIDO DO
FEIXE

Para frente (F) Para trás (B) 28 441 50 411

Para trás (B) Para frente (F) 26 411 50 411

i «H

Para frente (F) Para frente (F) 8 13* 16 131 t/«t

Para trás (B) Para trás (B) 41



TABELA 4.6.1 - Dados relativos a obtenção dos rendimentos das reações de fissão e fragmentação de (Ag,Br) induzi
das por fotons de bremsstrahlung de energia máxima EQ.

E0[GeV]
10 Dose total,Q

[Í0 fotons equivalentes]
N9 de Átomos,N_

(Ag,Br) a

[1020 an-2]
N9 total de Eventos, N.
Fissão Fragmentação

- Seção de Choque por
fõton equivalente, oQúnb)
Fissão Fragmentação

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

4,33

10,1

4,20

10,1

5,37

11,6

8,49

2,73

1,58

2,25

1,30

2,81

1,74

2,26

728

1533

2157

2139

2929

6363

11571

343

201

468

979

821

2395

3505

0,062±0,006 0,029±0,003

0,10 ±0,01 0,013±0,002

0,23 ±0,03 0,05010,006

0,16 ±0,02 0,080 0,010

0,18 ±0,02 0,051±0,007

0,32 ±0,04 0,12 ±0,02

0,60 10,07 0,18 10,02



-104.

determinadas para as reações de fissão e fragmentação de núcleos

de prata e bromo nas diversas energias investigadas.

Os valores determinados de OQ(EQ) representam, entre -

tanto, rendimentos acumulativos da reação estudada, uma vez que

,são considerados para a determinação de OQ todos os eventos indu

zidos por fotons de bremsstrahlung cujas energias vão desde o

limiar da reação, E,, até a energia maxima EQ do feixe. Para se

determinar a seção de choque oK(K), para fotons monoenergéticos

de energia K, é necessário, então, resolver a equação integral

(3.2.2.5)

y v - J °K(K) —ir2-dK •
0

uma vez estabelecida a dependência funcional de oQ com B« e co-

nhecida a função intensidade do espectro de bremsstrahlung I(K,EQ).

Na pratica, todavia, este procedimento é inviável porque, em ge-

ral, devido ãs dificuldades experimentais, o que se obtém é um

conjunto de poucas medidas de 0Q(EQ) em um grande intervalo de

energia, sujeitas ainda aos erros experimentais inerentes ao pro

cesso de medida, de modo que o estabelecimento da função CQCEQ)

é de difícil solução. Além disso, a função intensidade do espec-

tro de bremsstrahlung, I(K,EQ), é estabelecida a partir de consji

derações teóricas de obtenção de fotons de alta energia por coli

são de elétrons com um radiador, sendo em geral sua expressão

analítica complicada, como é o caso, por exemplo, da fórmula de

Schiff — . Contudo, a questão principal na resolução da equação

integral para obtenção de °K(K) acha-se nos erros associados ãs

Í85")
medidas de OQ(EQ), como mostrou Teschr— em seu estudo de se -

ções de choque de reações fotonucleares em alta energia.



^05-

Uma solução simples para a determinação das seções de

choque de reações fotonucleares em alta energia ê considerar a

aproximação 1/K para o espectro de bremsstTahlung, definida do

seguinte modo:

KK,E0)
1 , para fõtons com 0 < K < E,

0 , para fõtons com K > Ef

(4.6.1)

Então, a equação integral (3.2.2.5) pode ser escrita como .

oK(K) (4.6.2)

Admitindo-se ainda que a seção de choque Og(K) é constante em um

intervalo de energia AEQ, temos

rE,
aK(K)

A V
E0+AE0 dK

X

e, por subtração da equação (4.6.2), obtemos:

o que resulta

Para valores suficientemente pequenos de AEQ, temos:

do~

(4.6.3)

(4.6.4)

(4.6.5)

(4.6.6)
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Este resultado mostra que dentro da aproximação l/K do espectro

de bremsstrahlung, a seção de choque o«(K) é a inclinação da

tangenge a curva o_ versus o logarítimo natural de E Q, no ponto

E o = K.

Em nosso trabalho o que temos é um pequeno número de

medidas de O Q ( E Q ) em um grande intervalo de energia (1-6 GeV) ,

por isso não podemos conhecer detalhadamente a função o Q(E 0). En

tão, vamos admitir uma dependência linear no grafico de o. ver -

sue I H E Q , no intervalo de energia considerado para cada reação

estudada. Isto e, na aproximação 1/K, obtemos

o Q(E 0) = õK(K) lnEQ + Constante , (4.6.7)

onde õ« é o valor médio da seção de choque da reação investiga-

da no intervalo de energia considerado. Graficamente essa depen-

dência linear esta representada pelas retas nas Figuras 4.6.1

(Fissão de Ag,Br) e 4.6.2 (Fragmentação de Ag,Br). Estas retas

são obtidas por ajuste dos pontos expenir tais pelo método dos

mínimos quadrados e os coeficientes angulares nos fornecem, de

acordo com a Eq. (4.6.7), os valores médios das seções de choque

no intervalo de energia considerado. Assim, temos:

a) Fissão, ãK(Ag,Br) « (0,29 ±0,05) mb

b) Fragmentação, õK(Ag,Br) - (0,09 ± 0,02) mb .

4.6.1 - Correção das Seções de Choque

As correções das seções de choque de fissão e fragmen-

tação determinadas mediante a aproximação 1/K do espectro de
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Q.BO

Figura 4.6.1 - Rendimentos de fissão de Ag,Br em função da energia máxima IL

de bremsstrahlung. A linha reta representa o ajuste dos pon -

tos experimentais pelo método dos mínimos quadrados.

Figura 4.6.2 - Rendimentos de fragmentação de Ag,Br em função da energia ma-

xima EQ de bremsstrahlung. A linha reta é um ajuste dos pon-

tos experunentais pelo método dos mínimos quadrados.
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bremsstrahlung são feitas levando-se en conta a intensidade

I ( K , E Q ) do espectro de bremsstrahlung ideal como dado pela fórmu

Ia de S c h i f f — , normalizado de acordo con a Eq. (3.2.2.10). No

entanto, como temos poucas medidas de ^ Q ( E Q ) «• um grande inter-

valo de energia (% 1 - 6 GeV), vamos admitiT as seguintes hipót£

a) a seção de choque o K « "ÕQ é uma constante desde a

energia limiar, E L, da reação até 1 GeV;

b) a seção de choque o\, = ~ã~ é uma constante entre 1

e 5,49 GeV.

Usando a equação integral (3.2.2.5) desde a energia li

niar, E,, da reação até a energia máxima Eg do feixe de bremss -

trahlung, temos:

rE0 KK,E0)
dK , (4.6.1.1)

e com as hipóteses (a) e (b), obtemos (as energias estão expres-

sas em GeV):

on(1) = a.

1
KK,1) (4.6.1.2)

^5,49) - ã0 I(K;5,

J.F.
49) « +

5,49
KK;5,49) dK .(4.6.1.3)

Efetuando a mudança de variável,
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e ainda através das eqs. (4.6.1.2) e (4.6.1.3), obtemos

f1/5,49

oQ(5,49)-oQ(1)fT

I(K;5,49) ^

EL/5,49

1(1.1) &
E /5,49

õK(1-5,49GeV) * j - (4.6.1.4)

KK;5,49) ^

- 1/5,49

que é a expressão que nos dá o valor da seção de choque média

entre 1 e 5,49 GeV para as reações de fissão e fragmentação le -

vando-se em conta a intensidade I(K,EQ) do espectro de bremsstra

hlung. Esta expressão transforma-se na equação (4.6.5) quando fa

zemos 1=1 (aproximação 1/K). Observamos ainda, que os valores

médios õ*» dependem da energia limiar E^ de cada reação investi-

gada, dos rendimentos oQ e das intensidades I(K,EQ). AS intensi-

dades I(K,EQ) nas energias máximas de bremsstrahlung de 1 e

5,49 GeV, bem como a aproximação 1/K, foram mostradas na Figura

3.2.1. 0 espectro da radiação de bremsstrahoung calculado a par-

tir da formula de Schiff na energia de 5,49GeV pode ser visto

na Figura 4.6.1.1. Incluímos, também nesta figura, a aproximação

espectral 1/K para comparação.

As correções baseadas na intensidade ideal do espectro

de bremsstrahlung para as seções de choque médias de fissão e

fragmentação de núcleos de prata e bromo, entre 1 e 5,49 GeV, no

entanto, são muito pequenas (*v 2%), situando-se dentro dos erros

estatísticos encontrados na aproximação 1/K do espectro.
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— ESPECTRO OE SCHIFF

- APROX. I / K
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ENERGIA 00 Fo'TON, K(GtV)

Figura 4.6.1.1 - Espectro da radiação de bremsstrahlung na
energia máxima de 5,49 GeV. A curva trace
jada é a aproximação espectral 1/K.
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4 . 7 - FISSIONABILIDADE NUCLEAR
»

Em reações nucleares induzidas por partículas de alta

energia, a probabilidade de fissão, isto ê, a fissionabilidade

nuclear, f, é definida como a razão entre a seção de choque de

fissão e a seção de choque total inelãstica. Em reações de foto-

fissão, então, temos, para um dado núcleo e energia do fôton in-

cidente,

f « ^ (4.7.1)

onde o, e a seção de choque de fotofissão e ot a seção de cho -

que total de fotoabsorção nuclear, isto é, a seção de choque to-

tal inelástica. A seção de choque total de fotoabsorção nuclear

- A J (86)e dada p o r —

at B A°YN 6 (4.7.2)

onde A é o número de massa, o « e a seção de choque total de fo

todesintegração do nucleon e 6 é o coeficiente que leva em conta

o efeito de blindagem do núcleo pela superfície nuclear. Para o

intervalo de energia 1-6 GeV, usamos valores médios de o, e ot =

* Ao N6 na determinação da fissionabilidade nuclear média 1, ou

seja:

f , (4.7.3)

onde õr é a seção de choque média de fissão no intervalo 1-6GeV.

0 valor médio o ~6 - (0,11 ±0,01 )mb no intervalo de energia consi.

derado, foi obtido dos valores de a ~ em função da energia do fô
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ton do trabalho de Damashek e Gilmanv—J e dos valores do fator

de blindagem nuclear 6 para núcleos de massa intermediária entre

1 e 10 GeV do trabalho de Brodsky e Pumplim(—*.

No entanto, não podemos usar diretamente a equação

(4.7.3) para determinar a fissionabilidade de núcleos de prata e

bromo pois o valor médio determinado para a seção de choque de

fissão entre 1 e 6 GeV na seção anterior, ou seja

oK(Ag,Br) = (0,29±0,05)mb ,

resulta da contribuição de núclsos de prata e bromo. Isto é, de-

terminamos no caso, a soma

õ"K(Ag) + ãK(Br) «= o"K(Ag,Br) ,

uma vez que os rendimentos individuais são dados por

Ag N e ^ e Br V B r )

°Q = Na(Ag)Q
 e °Q " NaCBr)Q

e como Nfl(Ag) a
 N

a^
B r) » então

Ag oBr
 N

a

que foram os rendimentos totais determinados conforme os dados

e resultados mostrados na Tabela 4.6.1. Então, serão necessárias

algumas hipóteses para obtermos uma estimativa para as seções

de choque médias de fissão da prata õg(Ag) e do .bromo 77«(Br) .e,

em seguida, usarmoc a equação (4.7.3) para o cálculo das respec-

tivas fissionabilidades. As hipóteses são as seguintes:



da curva de fissionabilidade nuclear versus Z /A de Methasi-

ri e Johansson - parafótons de bremsstrahlung entre 0,3 e

0,9 GeV e com detector solido de traços (vidro), obtemos :

TíAg) * 2xio"3 e I(Br> = 1,6*10"2 (valor estimado). As fis -

sionabilidades são determinadas por

o-(Ag) o¥(Br)
T(Ag) - —* e T(Br) K

108 o^5 80 -Õ-

Então,temos a primeira hipótese:

õK(Br) m 6 õK(Ag)

2?) Dos cálculos teóricos de Iljinov et ai. — e de medidas re -

centes realizadas por nosso grupo de pesquisa do CBPF com a

colaboração de pesquisadores da Universidade de Bonn com fó-

tons de bremsstrahlung entre 0,8 e 1,8 GeV e usando detect£

i res sólidos de traços (mica, makrofol e CR-39) no estudo da

fissão de núcleos de massa intermediária —'—•' obtemos:

I a) T(Ag) = 2,2x10~4 e T(Br) . 6,5xiO"4 a partir da cur-

va teórica f versus Z /A para fótons monoenergéticos de

0,6 GeV (Ref. (2)), o que dã

õK(Br) = 2,2?K(Ag) ;

b) <j«(Ag) » 8,3yb e Õj,(Br) = 15pb a partir da curva ajusta-

da õv versus A aos dados experimentais (Ref. (49)), o

que da
• *

õK(Br) - 1,8 ãK(Ag) .

Considerando o valor médio das razões entre c*K(Br) e õK(Ag )

em.(a) e (b) temos, então, a segunda hipótese:
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oK(Br) = 2õK(Ag) .

Na Tabela 4.7.1 mostramos os valores estimados para a

fissionabilidade média T e a seção de choque média õ» para os nú

cleos de prata e bromo entre 1 e 6 GeV, de acordo com as duas hi

póteses mencionadas.

TABELA 4.7.1 - Estimativas de fissionabilidades e seções de choque para nucle
os de prata e bromo (valores médios no intervalo de 1-6 GeV).

NÜCLEO

4 7Ag107,109

B r 79 ,81
3 5 B r

1? hipótese

1

(3,5±0 f7)x10~3

(2 f8±0,6)x1<r2

oK(mb)

(41±7)x10~3

0,25+0,04

2? hipótese

T

(8+2) xi O"3

(2,2±0,5)x10"2

oK(mb)

(10±2)xi0~2

(19±4)x10"2

Mostramos na Figura 4.7.1 os resultados de nossas está.
2

mativas de fissionabilidade nuclear 1 versus Z /A. Nesta figura,

mostramos- ainda, para comparação, curvas teóricas de fissionabi-

lidade e os resultados experimentais existentes na literatura S£

bre fissionabilidade para fótons de energia (1-6 GeV) e em ener-

gias próximas deste intervalo (E < 1 GeV). As nossas estimativas

de fissionabilidade mostradas na figura, 1? hipótese O ) e 2? hi

pótese (x) para os núcleos de prata e bromo estão em bom acordo

com os existentes na literatura para núcleos de massa intermedia

ria, sendo, entretanto, os nossos valores maiores que os existen
9

tes (baixa energia, E <, 1 GeV). Isto é explicado pelo fato deque

a fissionabilidade de núcleos de massa intermediária cresce com

o aumento da energia do fóton incidente, uma vez que a energia

limiar experimental para a fotofissão de prata e bromo está situ
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Figura 4.7.1 - Fissionabilidade nuclear 1 versus Z /A. Resultados do presente
trabalho, curvas teóricas de fissionabilidade e resultados experimentais exis
tentes para fotons de energia (1-6 GeV) e em energias próximas de 1 GeV. Cur-
vas teóricas: (...) Nix e Sassi, Curva VI, Monte Cario, Ref. (5i); ( ) e

(—) Hjinov et ai.-; Monte Cario com fotons moenergéticos de 600 MeV com pa-
râmetros de densidades de níveis a = 0,1 MeV" (incluindo efeito de camadas )
e a = 0,05 MeV"1, respectivamente. Pontos experimentais: ̂ 1 (CR-39), ̂  (ma -
krofol) e ^ (mica) de Lima, 0,8-1,8 GeV, Refs. (49) e (50); V (vidro) Me-
thasiri e Johansson, 0,3-0,9 GeV, Ref. {])', O (vidro) Vartapetyan et ai. ,
1 - 6 GeV, Ref. (88); A (vidro) Kroon e Forkman, 1 - 6 GeV, Ref. (89) ;

D (emulsão nuclear) de Carvalho et ai., 1-6 GeV, Ref. (37); • (vidro)
Brana et ai., Limiar - 1 GeV, Ref. (10); 0 Cmica) Gann et ai., Limiar - 1
GeV, Ref. (47); 4 (vidro) Mitrofanova et ai., Limiar - 1,6 GeV, Ref. (90) ;

• e x (emulsão nuclear) presente trabalho, 1 - 6 GeV, • (If hipótese)

e x (2? hipótese).
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ada em energias E^ > 0,4 GeV. Esta conclusão pode ser mais clara

mente vista na Figura 4.7.2, onde apresentamos as seções de cho-

que de fissão cFf versus o numero de massa do núcleo alvo A+'.Nes

ta figura, mostramos os resultados de nossa estimativa de seções

de choque média de fissão de prata e bromo, 1? hipótese (•) e 2?
*

hipótese (x), e ajustamos uma curva "a olho" aos pontos experi -

mentais existentes entre 1 - 6 GeY (linha cheia). Na mesma figu-

ra, reproduzimos a curva teórica obtida por Iljinov et ai. — com

cálculos de Monte Cario baseados no modelo nuclear de cascata -

-evaporação para fótons monoenergéticos de 0,6 GeV. Esta curva

teórica (linha tracejada) tem um bom andamento através dos pon -

tos experimentais de seções de choque de fissão para energias

E < 1 GeV. Entretanto, falha em descrever o andamento das se -

ções de choque de fissão de núcleos de massa intermediária em

energias maiores que 1 GeV, situando-se muito abaixo dos resulta

dos experimentais de alta energia. Isto confirma nossa afirmati-

va anterior de que a fissionabilidade de núcleos de massa inter-

mediária cresce com o aumento da energia do fóton incidente.

4.8 - COMPARAÇÃO ENTRE ALCANCES CALCULADOS E DETERMINADOS EXPERI

MENTALMENTE

Para efetuarmos um cálculo do alcance de um fragmento

nuclear em emulsão (ver eq. (3.6.4.2)) é necessário conhecermos

além de suas características iniciais (energia, carga e massa) a

perda de energia por unidade de comprimento do fragmento no meio.

Usamos para o cálculo do alcance uma fórmula dada por Barkas(—'
( 81)baseada no estudo de Heckman et ai. — da perda de energia por
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2? hipótese (x). Pontos experimentais:



-118-

O (enulsão nuclear) de Carvalho et a i . , 1 - 6 GeV, Ref. (37);

O (vidro) Vartapetyan et a i . , 1 - 6 GeY, Ref. (88);

A (vidro) Kroon e Forkman, 1 - 6 GeV, Ref. (89);

^ (emulsão nuclear) Carbonara e t a i . ; Ref. (91)

O (enulsão nuclear) de Carvalho et a i . , 0,3 - 1 GeV, Ref. (92);

(vidro) Mitrofanova et a i . , 0 , 3 - 1 , 6 GeV, Ref. (90);

Cmica) Gam et a i . , Limiar - 1 GeV, Ref. (47);

3 (vidro) Kasilov et a i . , Fissão e Fragmentação; 0,8 - 1,5 GeV,

Ref. (39);

D (CR-39) de lima, 0 , 8 - 1 , 8 GeV, Refs. (49) e (50);

Onakrofol) de Lima, 0,8 - 1,8 GeV, Refs. (49) e (50);

(mica) de Lima, 0,8 - 1,8 GeV, Refs. (49) e (50).

A linha tracejada ( ) é a curva teórica obtida por Ilji-

nov et ai. — com cálculos de Monte Cario baseados no modelo

nuclear de cascata-evaporação para fótons monoenergéticos de

0,6 GeV. A linha cheia ( ) é uma curva ajustada "a o]ho"

aos pontos experimentais existentes 1 - 6 GeV.
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ionização de vários íons em emulsão nuclear Ilford. Esta fórmula,

que ajustamos para o alcance de íons entre o neônio e argõnio, é

a seguinte:

R[ym] = 3,87(|)°«94 M0'06 , (4.8.1)

onde E é a energia do íon expiessa em MeV, z sua carga e M amas

sa do íon expressa em unidades da massa do proton. Entretanto,pa

ra calcularmos os alcances de fragmentos de fissão, por exemplo,

temos que saber quais os prováveis fragmentos de fissão e suas

energias. Para tanto, são necessárias algumas considerações so -

bre os possíveis produtos da fissão de prata e bromo por fõtons

de alta energia.

Na Tabela 4.8.1 mostramos dados relativos a fragmentos

típicos de fissão de núcleos de prata e bromo por fõtons de alta

energia. Nesta tabela, indicamos, para cada núcleo alvo,a ener -

gia limiar experimental de fotofissão E, e, para cada energia ma

xima de bremsstrahlung E«, a energia média incidente dos fõtons

do espectro de bremsstrahlung capaz de produzir um rendimento de

fissão detectãvel, o núcleo médio que sofre fissão e o fragmento

típico de fissão simétrica. Os limiares experimentais de fotofis

são da prata e bromo foram obtidos das referências (2) e (4j)). A

energia média dos fõtons do espectro de bremsstrahlung é obtida

na aproximação 1/K por

Eo dn

E.
ü . rjt , (4.8.2)
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com

dT " K * (4.8.3)

(ver por exemplo a Figura 4.6.1.1).

Resulta, então:

Eft - ET
t -= u c L . (4.8.4)

0 núcleo médio que sofre fissão (Tabela 4.8.1) ê obtido da média

entre o núcleo de "spallation" (espalação) e o núcleo residual

de cascata sendo estimado com base no trabalho de Barashenkov

et a i . — s o b r e cálculos de Monte Cario para reações fotonuclea

res em alta energia. Os valores <Z_> e <Ap> do núcleo médio que

sofre fissão são dados por

<ZF> = Zt - (Ai+^Z) (4.8.5)

(4.8.6)

onde Zt é At são respectivamente o número atômico e número de mas

sa do núcleo alvo, Az e An o número de protons e neutrons emiti

dos do núcleo na fase de cascata e AZ e AA o número total de pró

tons e nucleons emitidos na fase de cascata e evaporação.

Na Tabela 4.8.2 mostramos uma comparação entre alcan -

ces calculados e alcances medidos para fragmentos típicos de fis

são de Ag e Br nas energias máximas de bremsstrahlung E» invest^

gadas. As energias dos fragmentos típicos de fissão simétrica,de

prata e brorao (4? e 8? colunas, respectivamente) foram estimadas

a partir da Figura 4.8.1 onde mostramos a energia cinética total
— 2 1 /3 -

média, E~, versus Zp/AV (o índice F refere-se ao núcleo que so

fre fissão) para a fissão simétrica de núcleos de massa interme-



TABELA 4.8.1 - Dados relativos a fragmentos típicos de fissão de Ag, Br induzida por fotons de alta energia.

Energia Máxima
de bremsstrahlung

(GeV)

Energia Média
incidente +

K (GeV)

Núcleo Médio t
que sofre fissão
Z* A,,

Fragmento
típico de

fissão simétrica

4 7 A *
107,109 0,42

35Br
79,81 •x» 0,44

1,00
1,20
1,80
1,90
2,61
3,20
5,49

1,00
1,20
1,80
1,90
2,61
3,20
5,49

0,67
0,74
0,94
0,98
1,19
1,36
1,97

0,68
0,76
0,97
1,00
1,22
1,39
2,00

44
44
44
44
44
42
42

32
32
32
32

30
30
30

100
98
98
96
94
94
92

72
70
70
70
68
68
66

Ti
Ti

S0
49

Ti 4 9

Ti 4 8

Ti 4 7

Sc
Sc

47
46

36

3S

3S

P54

i

Calculada pela equação (4.8.4)
(63)

Estimado com base no trabalho de Barashenkov et ai. — , ver equações (4.8.S) e (4.8.6)



TABELA 4.8.2 - Comparação entre alcances calculados e alcances medidos para fragmentos típicos de fissão de Ag
e fir induzida por fotons de bremsstrahlung de energia máxima

Alvo de Prata, r07»109Ag

Fragmento típico de Alcance
Fissão Simétrica* Calculado*''

T R[ym]<E[MeV]>1

Alvo de Bromo, 79»81Br
Fragmento típico do Alcance
Fissão Simétrica Calculado1"

^ R[ym]

Enulsão (Ag, Br)
Alcance Médio, Ti [um] ii

Calculado Medido*

1,00

1,20

1,80

1,90

2,61

3,20

5,49

22
22

22

22

22

21

21

50

49

49

48

47

47

46

34

34

34

34

34

33

33

7,4

7,4

7,4

7,4

7,3

7^5

7,4

16
16

16

16

15

15

15

36
35

35

35

34

34

33

26
26

26

26

25

25

25

7,6

7,6

7,6

7,6

7'7

7,7

7,7

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,6

7,6

6.3
7.9

8,1

6.8

7,1

6,5

6,8

±

±

t

±

±

t

0,3
0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

N>
K»
1

*Ver Tabela 4.8.1.

^Valores estimados a partir da Figura 4.8.1.

Valores calculados mediante a equação (4.8.1).

~Média entre os alcances do fragmento leve e pesado (ver Tabela 4.4.1).
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180

200 1400

Figura 4.8.1 - Valores experimentais da energia cinética total media libe-
rada na fissão simétrica de núcleos de massa intermediária
e pesados. Os dados experimentais foram obtidos de:

O Andersson et ai., 600 MeV protons, Jtef. (4);

• Kiely et ai., 580 MeV bremsstrahlung, Ref. 0 1 ) ;

B Areskoug et ai., 600 MeV bremsstrahlung, Ref. (95);

A Kbtov et ai., 1 GéV protons, Ref. (94).

A linha reta ( ) é um ajuste dos pontos experimen -
tais pelo método dos mínimos quadrados. Enquanto, a linha
tracejada ( ) é a reta ajustada por Viola Jr. ^
a dados experimentais obtidos no estudo da fissão simétri-
ca de núcleos de massa intermediária e pesados.
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diária e pesados. A linha reta na Figura 4.8.1 é um ajuste a pon

tos experimentais pelo método dos mínimos quadrados, enquanto

a linha tracejada é a reta ajustada por Viola Jr. — J a dados ex

perimentais obtidos no estudo da fissão simétrica de núcleos in-

termediários e pesados.

Podemos observar na Tabela 4.8.2 que os nossos resulta

dos de alcances médios para fragmentos de fissão de núcleos de

Ag e Br estão em bom acordo com os alcances calculados com base

em estimativas de fragmentos típicos de fissão simétrica e- ener-

gias correspondentes.

4.9 - DISTRIBUIÇÕES DE VELOCIDADE DE FRAGMENTOS NUCLEARES

Apresentamos na Figura 4.9.1 as distribuições de velo-

cidade de fragmentos nucleares (fragmentos leve R. e pesado R»)

resultantes da fissão e fragmentação de prata e bromo por fõtons

de bremsstrahlung de energias máximas de 1,8 e 3,2 GeV. Estas

distribuições são obtidas das relações alcance-velocidade de Heck
f fillman et ai. —', as quais são praticamente independentes da massa

do fragmento na região de massas entre 0 e Ar conforme mos - I

traram Baker e Katcoff*—' em trabalho realizado sobre a fissão ;
i

de Ag e Br em emulsões nucleares por protons de 1,. 1 e 3 GeV. Co- ;
j

mo podemos ver na Figura 4.9.1, as velocidades estão distribuí - j

das, para as energias consideradas, em um largo intervalo de va- '
i

lores desde aproximadamente 0,02 a 0,07 c. O valor, em torno a \

0,02c corresponde ã velocidade de um fragmento pesado típico (re í

cuo nuclear) de número de massa A * 70 com alcance RH •v 3,5 pm e J

energia E * 14 MeV. Valores em torno a 0,065c correspondem a ve- ' j
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Figura 4.9.1 - Distribuições de velocidade de fragmentos nucleares (fragmen-
tos leve RL e pesado %) nas energias máximas de bremsstrah -
lung de 1,8 e 3,2 GeV.

locidades de fragmentos leves como, por exemplo, fragmentos com

A ^ 20, RL ^ 18um e E * 40 MeV. As velocidades de fragmentos de

fissão estão distribuídas, principalmente, entre t> 0,03 a 0,06c.

Por exemplo, na energia de bremsstrahlung de 1,8 GeV, para o a l -

cance médio (R 'v 8ym) de f issão de Ag e Br determinado experimen

talmente, obtemos o valor médio de 0,039 c para a velocidade do

fragmento t ípico de f issão simétrica de Prata ( Ti) e de 0,042c

para o fragmento t ípico de fissão simétrica do Bromo ( S) e cu-

jas energias são aproximadamente 35 e 29 MeV, respectivamente(cf.

Tabela 4 .8 .2 ) .

4.10 - FISSÃO TERNÂRIA

Nas chapas analisadas no presente trabalho foram obser

vados também eventos atribuíveis ao modo de desintegração em três

fragmentos fortemente ionizantes correspondentes a fragmentos



de massas comparáveis, isto é, um caso típico de fissão ternãria.

Como exemplo, mostramos na Tabela 4.10.1, um evento típico de fis

são ternãria observado na energia máxima de bremsstrahlung de 1

GeV. Como pode ser visto na tabela, os alcances dos fragmentos

individuais são comparáveis entre si e a soma dos ângulos (u) en-

tre os fragmentos é, dentro das incertezas das medidas, igual a

*y> 360°. Além disso, a representação vetorial dos traços dos frag-

mentos R,, R*- e ^3 (ver Apêndice B) nos permite verificar que o

angulo entre 1 x ^ e $- é muito aproximadamente igual a 90° .

Isto nos indica que os fragmentos R.., R~ e R- emitidos são aproxi.

madamente coplanares, o que caracteriza bem um evento de fissão

ternária.

TABELA 4.10.1 - Dados referentes a um evento típico de fissão ternária regis -
trado em emulsão nuclear.

Angulo da projeção
do traço no plano
da enulsão, a+

°1
26°

a2

135°

a3
252°

°2
135°

°3
252°

a1
26°

Angulo do traço
com o plano da
emulsão, B+

Bi
-31°

h
-35°

h
29°

h
-3S°

H
29°

"i
-31°

Alcance dos
fragmentos,
R(pm)

9,1 8,4

«2 «3

8,4 4,9

«3 *1

4,9 9,1

Razão de
Alcances

V*2
1,08

I4/R3

1,71

^/Rj

1,86

Angulo* entre
fragmentos, u

"12

86°

"23

127°

"31
140°

Calculado com o uso da equação (3.5.3.1.1).

+Ver Figura 3.5.3.1.1.
9

No que diz respeito â freqüência de fissão ternária .em

relação a de fissão ordinária (binaria) observamos que, para ener

gias máximas de bremsstrahlung até 1,8 GeV, eventos atribuíveis à

fissão ternária estão presentes na proporção de 7/1000 e que, pa-
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ra a energia de 5,49 GeV, esta proporção cresce para 17/1000.

1.11 - CONCLUSÕES

Experiências com fótons de alta energia (E > 1 GeV) pa-

ra estudo de reações de fissão e fragmentação nuclear de núcleos

de massa intermediária têm sido realizadas por ueio de diferentes

técnicas experimentais. No entanto, estes resultados são escassos,

principalmente no caso da fragmentação, e muitas vezes discordan-

tes entre si (ver Capítulo I). Isto deve-se ao fato de que exis -

tem várias dificuldades para a obtenção de dados experimentais s£

bre essas reações. Entre estas, destacamos o baixo rendimento das

reações (seções de choque da ordem de 10 a 1 mb) e a falta de

um método preciso de discriminação de eventos de fissão daqueles

de fragmentação nuclear.

Com a técnica de separação radioquímica, torna-se bas -

tante difícil distinguir produtos de fissão dos produtos de frag-

mentação nuclear—. Além disso, a distribuição assimétrica de

massa dos produtos de fissão de núcleos pesados induzida por par-

tículas de baixa energia modifica sua forma em alta energia tor -

nando-se predominantemente simétrica, sendo esta distribuição mais

larga e acentuada em núcleos de massa intermediária, impossibili-

tando, assim, uma separação dos outros produtos da desintegração

nuclear^~ .

Com detector sólido de traços (mica) é ainda difícil a

discriminação entre eventos de fissão e fragmentação de núcleos de

massa intermediária, devido ao alto limiar para registro de frag-

mentos (z > 12) que impossibilita, deste modo, o registro de frajj
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mentos leves típicos de fragmentação— . Outra dificuldade em nâ

ca, é a pouca precisão obtida na medida de alcance dos traços re-

gistrados, o que implica numa discriminação pouco nítida entre

os eventos de fissão e os demais fragmentos pesados (recuos nucl£

ares).

0 vidro, outro detector sólido de traços, é bastante uti

lizado em experiências de determinação de seções de choque de fis

são em alta energia. No entanto, as dificuldades para discriminar

eventos de fissão e fragmentação são ainda maiores não só pela j

pouca precisão na medida de alcances dos eventos registrados como I

também pelo alto limiar de detecção, pois registra somente frag - \

mentos nucleares com A > 30 l— . Além disso, o vidro tem baixa !

eficiência de detecção. Outros detectores sólidos de traços (plá£

ticos), como o makrofol e o CR-39, apresentam sensibilidade consi.
» f 981

deravelmente superior ã do vidro e m i c a — . Por exemplo, makro -

foi é capaz de registrar traços produzidos por partículas alfa de

baixa energia, e o CR-39, recentemente usado como detector de pa_r

tículas carregadas possui sensibilidade suficiente para registrar

protons de energia até cerca de 20 MeV. Entretanto, o fundo in ten '•

so de traços de partículas não-desejáveis (protons e dêuterons no \

CR-39, partículas alfa no makrofol, etc), na presença de fragmen ;

tos altamente ionizantes como os produtos de fissão e fragmenta - <
i

ção nuclear, dificulta a identificação dos diferentes fenômenos. :

Com o uso de emulsões nucleares as dificuldades em dis- j

criminar eventos de fissão daqueles de fragmentação podem ser con '

sideravelmente diminuídas, pois é possível fazer uma diferencia- [

ção precisa entre os traços de fissão e aqueles provenientes de i

outras reações. Empregando-se uma técnica especial de emu1são pa- |
i

ra detecção de fragmentos altamente ionizantes e mediante uma aná !
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lise rigorosa das distribuições de alcance, angular e de ângulo

entre fragmentes, e ainda com o auxílio de relações empíricas que

nos fornecem estimativas de energia, alcance a velocidade dos fra£

mentos nucleares em emulsão, podemos separar os produtos de fis-

são daqueles de fragmentação. Isto e possível, pois a emulsão

é utilizada como alvo e detector simultaneamente, permitindo as-

sim 1001 de eficiência para registro de traços em todo seu volu-

me.

Pelo método acima mencionado, que desenvolvemos para

processar e analisar os dados experimentais do presente trabalho,

apresentamos e discutimos uma série de resultados experimentais

neste capítulo. Os nossos resultados, que dizem respeito a rea-

ções de fissão e fragmentação de núcleos de prata e bromo induzi,

das por fõtons de energias no intervalo de*v1 - 6 GeV, englobam

medidas de alcance de fragmentos nucleares, distribuições angula

res, distribuições de ângulo entre fragmentos, distribuições de

velocidade, seções de choque e fissionabilidade. Estes dados são,

em sua quase totalidade, únicos na literatura, podendo apenas ser

comparadas as medidas de seção de choque e fissionabilidade da

prata em energias E 'v 1 GeV (cf. Figs. 4.7.1 e 4.7.2). Os de -

| mais resultados podem ser confrontados com dados de reações indu

zidas em prata e bromo por partículas de alta energia, principal

| mente protons W.2£-M>.

. Os dados experimentais de que dispomos e a discussão

' feita nas seções, precedentes nos permitem concluir que:

i) o método de analise de traços em emulsão nuclear desenvolvi

do no presente trabalho mostrou ser capaz de separar even -

tos decorrentes dos fenômenos de fissão e fragmentação nu -

clear;



ii) as seções de choque médias de fotofissão e fotofragmentação

de núcleos de prata e brorao entre 1 e 6 GeV são (0,29±0,05 )

mb e (0,09 ± 0,02)mb, respectivamente. A seção de choque mé-

dia de fotofragmentação é, portanto, significativa quando

comparada à de fotofissão no intervalo de energia investiga-

do;

iii) a fissionabilidade de núcleos de massa intermediária (A<160)

cresce com o aumento da energia do fõton incidente, desde o

limiar experimental O 0,25-0,45 GeV) até 6 GeV;

iv) os eventos de fissão ternária em relação aos de fissão bina-

ria são observados na proporção de ^ M para energias de

bremsstrahlung incidentes até 1,8 GeV; esta proporção aumen-

ta para *v* 2t para a energia incidente de 5,49 GeV;

v) existe uma emissão preferencial de fragmentos de fissão no

mesmo sentido do feixe incidente, sendo a razão "forward" /

/"backward" = 1,20 ± 0,02 independente da energia incidente,

o que esta em bom acordo com os trabalhos experimentais de

Kroon e Forkman — ' e Makowska e colaboradores ̂ Z * ;

vi) no caso da fragmentação, existe uma emissão preferencial de

fragmentos mais acentuada que a emissão de fragmentos de fis

são; a razão "forward"/"backward" apresenta um crescimento

de 1,10 a 1,75 com a energia incidente no intervalo de ener-

gia investigado;

vií) da cinemática dos fragmentos resulcantes da interação de fõ-

tons de alta energia ( 1 - 6 GeV) com núcleos de Ag e Br, a

velocidade média de recuos, fragmentos de fissão e fragmen-

tos mais leves de fragmentação são, aproximadamente, 0,020c;

0,040c e 0,060c, respectivamente;
I
I
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viii) a grande maioria de traços não-colineares analisados (931)

apresenta ângulo entre os fragmentos maior que 90°, o que

é indicativo de pequeno momentum transferido pelo fóton in

cidente ao núcleo residual que se desintegra;

ix) a razão entre os alcances de fragmentos leve e pesado R, /

/Ru tem uma distribuição que é independente da energia do

feixe incidente no intervalo de energia investigado; esta

distribuição decresce acentuadamente com o aumento da ra-

zão

x) os valores médios dos alcances de fragmentos de

fissão de Ag e Br (7,1 ± 0,2pm), de recuos nucleares (3,6±

± 0,2ym) e de fragmentos leves de fotofragmentaçao (14,5 ±

± 0,8um) são comparáveis aos obtidos para reações induzi -

das por protons em emulsão — ' — ~ .

Finalizando, queremos destacar a importância de se fa-

zer estudos teóricos, principalmente, cálculos de Monte Cario

baseados no modelo nuclear de cascata-evaporação para reações nu

cleares em alta energia que levem em conta estados nucleares de

pré-equilíbrio, que permitam uma confrontação com os resultados

aqui apresentados. Por outro lado, esperamos que trabalhos expe-

rimentais futuros nesta linha de pesquisa, forneçam dados adicio

nais que possam confirmar com maior evidência nossos resultados.



APÊNDICE A

EMULSAO NUCLEAR

A.l - CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES

A emulsão nuclear é" uma dispersão de grãos de halogene

tos de prata (basicamente de bromeios) em gelatina. A gelatina

em contato com os grãos é adsorvida nos mesmos e constitui uma

espécie de envoltório que recobre os grãos. A relação em peso

de halogeneto de prata para gelatina é* de 83 para 17 e em volu-

me de 49 para 51.

Uma das características da emulsão nuclear é a alta

concentração de brometo de prata. Enquanto as películas de emul-

são fotográficas comuns têm espessuras de 5 a 10 microns, as pe-

lículas de emulsões nucleares têm de 25 a 1200 microns. A rela-

ção em peso AgBr/gelatina nas emulsões nucleares é cerca de 5 ve

zes maior que a usada em fotografia comum (47/53). Os diâmetros

dos grãos de brometo de prata variam de 0,1 a 0,4 microns nas

emulsões nucleares, enquanto variam de 0,5 a 3 microns nas emul-

sões fotográficas.

Somente em 1945, foram produzidas emulsões nucleares

com a finalidade de registrar traços de partículas carregadas. 0

emprego das novas emulsões nucleares possibilitou a obtenção

de resultados excepcionais tais como o descobrimento do méson ir



I por Lattes e colaboradores —- e a primeira medida da meia» vida

de fissão espontânea do urânio (13 x 10 anos) por Perfilov —- .

I As emulsões nucleares têm sido também utilizadas como principal

detetor na medida de meia-vida extremamente alta (y 10 a 10

anos) de atividade alfa de elementos terras raras (neodímio, sa-

mário, gadolinio, etc) — . Atualmente, a emulsão nuclear é lar-

gamente empregada como detector de partículas ionizantes, desta-

cando-se o estudo de reações nucleares induzidas por protons —^e

íons pesados de alta energia — .

A emulsão nuclear tem excelente resolução espacial pa-

ra registro de traços de partículas ionizantes (10" cm) e pos-

sue as seguintes propriedades: poder frenadoT ("stopping power")

cerca de 2000 vezes o dos gases a pressão de uma atmosfera; re -

gistra continuamente partículas ionizantes durante a exposição ;

é altamente higroscópica e sua massa específica varia com a uni-

dade relativa do ambiente. Segundo de Carvalho — , a variação

de massa específica (D) da emulsão nuclear Ilford GS em função

da umidade relativa (UR) é dada pela equação empírica

DIg/cm3] * 4,033 - 0,038 exp(0,0288 UR) (A.1)

cuja concordância com os resultados experimentais e melhor que

11.

A sensibilidade das emulsões nucleares varia de acordo

com o tipo de emulsão, estando ligada ao tamanho e densidade

dos grãos de halogenetos de prata. Algumas emulsões de baixa sen

sibilidade, como a Ilford KO, só registram partículas fortemente

ionizantes como as partículas alfa de baixa energia e fragmentos

de fissão. Outras emulsões de alta sensibilidade, como a Ilford



G5, registran partículas monocarregadas (elétron, proton, meson,

A composição química mé-etc) mesmo no mínimo de ionização—

dia das emulsões nucleares das séries G, K e L fabricadas pela
(78)Ilford, pode ser vista na Tabela A.1.1 — .

TABELA A.1.1- Composição média da emulsão nuclear Ilford das séries, G, X e L
••

Elemento

Prata

Bioiuo

Iodo

Carbono

Hidrogênio

Oxigênio

Nitrogênio

Enxofre

a 581 de i

Núnero
Atômico

Z-* i

47

35

53

6

1

8

7

16

unidade relat iva (p * 3,827

Peso
Atômico

*i

107,88

79,916

126,93

12,000

1,008

16,000

14,008

32,06

(g/cm3)

1,817 ± 0,029

1,338 ± 0,020

0,0120± 0,0002

0,277 ± 0,006
0,0534± 0,0012

0,249 ± 0,005

0,074 ± 0,002

0,0072+ 0,0002

± 0,036 g/cm5).

Concentração

10ZO ãtomos/cm3

N i

101,4

100,8

0,569

139
319

93,7

31,8

1,35

Percentual
em peso
Pi CU

47,5

35,0

0,3

7,2

1,4
6,5

1,9
0,2

Emulsões nucleares podem ser também carregadas com el£

mentos tais como boro, magnésio, samãrio, neodímio, bismuto, tó-

rio, urânio e outros para diversos propósitos de estudo (reações

nucleares, fissão induzida ou espontânea, atividade alfa ,

etc) v$£»íi£). o diâmetro e a forma dos grãos de halogenetos de

prata podem variar em emulsões nucleares de mesma composição quí

mica. Esta é uma das características dos diferentes tipos de emul

são. Os diâmetros médios dos grãos na emulsão G5, KO e L4 da Il-

ford são 0,27; 0,20 e 0,14 microns, respectivamente. As emulsões

podem ser adquiridas em diversos fabricantes, entre estes cita-

mos a Fuji Films (Tokyo), Kodak Ltda. (Harrow) e Ilford Ltda.(Lon

dres).
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A.2 - A IMAGEM LATENTE

Quando uma emulsão fotográfica ê submetida a uma expo-

sição luminosa, geralmente não há nenhuma modificação observa -

vel na película. Quando a exposição e muito grande pode-se vis -

lumbrar, mesmo sem o auxílio da revelação, uma imagem muito fra-

ca produzida pela luz projetada na emulsão fotográfica. Os

precursores da fotografia chamaram-na de "imagem latente*', tendo

em conta que é possível ser fortemente intensificada pela ação

de um banho revelador. 0 significado atual da imagem latente ,

entretanto, restringe-se ao fato de os grãos de halogenetos de

prata, por efeito da radiação incidente ou por serem atravessa-

dos por partículas carregadas, se encontram sensibilizados, tor-

nando-se capazes de serem reduzidos ã prata metálica por meio de

um banho revelador. A formação de uma imagem revelãvel em um

cristal de halogenetos de prata exige uma quantidade de energia

tão pequena (t* eV) que a modificação operada no cristal se res -

tringe a um pequeno numero de ions do cristal. A imagem latente

não se encontra localizada unicamente na superfície dos grãos de

halogenetos de prata. Uma parte desta imagem latente se encontra

situada internamente enquanto a outra se localiza na superfície

do cristal. Um revelador especial "sem solvente" (sulfito de sjí

dio), de halogenetos de prata revela apenas a imagem externa ou

superficial.

A imagem latente externa pode ser destruída ("fading")

por oxidação, dissolução t lavagem da superfície do grão, deíxan

do contudo intacta e pronta para uma revelação posterior com "sol

Este fenômeno é conhecido como "print-out" (efeito de impressão) da ima -
gem latente.



vente" a imagem latente interna—- . Entretanto^ a imagem laten-

te total pode desaparecer durante o tempo que vai da exposição

ã revelação. Este processo é chamado de "fading" físico e consis

te na ejeção termoiônica de elétrons da prata, convertendo Ag em

Ag+. De um modo geral, observa-se que o desaparecimento da ima-

gem latente ("fading") aumenta com a quantidade de água contida

na emulsão, com a temperatura, com o baixo pH da emulsão e com o

armazenamento em meio oxidante. Para se evitar o "fading", deve-

-se portanto ter um pH da gelatina neutro ou alcalino e o armaze

namento precisa ser realizado ã baixa temperatura, de preferên-

cia no vãcuo e com as películas bem secas.

A.3 - REVELAÇÃO DE TRAÇOS

Quando uma partícula carregada na sua trajetória,atra-

vessa um certo número de grãos de brometo de prata, o número de

elétrons que a partícula produz na faixa de condução é proporcio

nal a energia. Se o número de elétrons for suficiente para produ

zir uma imagem latente, o grão será reduzido a prata metálica

quando revelado. A fixação retirará os grãos de brometo de prata

que não foram atravessados pelas partículas ionizantes e as tra-

jetórias poderão ser observadas ao microscópio,podendo assim ser

inferidas a energia da partícula, o alcance, etc. Como o volume

final é deficiente em brometo de prata, há uma contração da pelí
9

cuia, que é levada em conta nas medidas (Figura A.3.1).

As principais etapas a serem observadas no estudo de

fenômenos físicos com o uso de emulsão nuclear como detector são

as seguintes :•
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(a) escolha da emulsão apropriada (sensibilidade);

(b) exposição (irradiação);

(c) revelação adequada;

(d) fixação;

(e) lavagem e secagem;

(f) análise ao microscópio.

Para detalhes dos assuntos abordados neste Apêndice ,

ver as referências (62), (69), (78) e (108).

ANTES DA REVELAÇÃO DEPOIS DA REVELAÇÃO

Figura A. 3.1 - Traço de una partícula carregada em emulsão.



APÊNDICE B

MEDIDA DE ALCANCES E DISTRIBUIÇÕES ANGULARES

DE FRAGMENTOS NUCLEARES EM EMULSÃO

B.l - MEDIDA DE ALCANCES

A medida do alcance de um traço produzido por um frag-

mento nuclear de alto poder de ionização em emulsão é obtida, in

diretamente, medindo-se as seguintes grandezas (ver Fig. B.I.I).

(a) a projeção ai do traço R no plano da emulsão, diretamente por

meio de uma escala calibrada existente numa das oculares do

microscópio;

(b) o "dip" £, isto é, a distância vertical entre as extremida-

des do traço R, por meio de um micrômetro (com precisão de

0,5pm) acoplado ao movimento fino vertical do canhão do mi -

croscópio. Focalizando sucessivamente as extremidades do tra

ço e fazendo leituras no micrômetro, determina-se por dife -

rença, a distância vertical z_ entre as referidas extremida -

des;

(c) o ângulo a da projeção do traço R no plano da emulsão, por

meio da leitura em um goniômetro adaptado ã oçular do micro£

copio.

0 alcance R é então dado, de acordo com a Fig.B. 1..1, pe

Ia expressão



FEIXE
'INCIDENTE

I

B*

AB=R - traço do fragmento

A"B"=z - "dip" (distância
vertical entre as
extremidades do tra
ço).

A'B'=a - distância entre as
extremidades da pro
jeção do traço so-
bre o plano da emul
são.

QZ - direção do feixe inci -
dente.

XOY - plano da emulsão

6 - ângulo do traço com a
direção do feixe inci-
dente.

B - ângulo de "dip" (ângu-
lo do traço com o pla-
no da emulsão.

a - angulo da projeção do
traço no plano da emul
são com a direção OX.

Figura B.1.1-Orientação no espaço
do traço de um frag -

mento nuclear registrado em emul -
são nuclear quando o feixe incide
perpendicularmente à emulsão.

(a2 • z 2 ) " 2 CB.1.1)

No entanto, não podemos calcular o alcance R por esta expressão,

sem levarmos em conta as correções necessárias nas medidas de

a e £.

Devido ao processo de revelação, as películas de emul-

são sofrem contrações (durante a fixação o brometo de prata não

revelado é dissolvido e retirado da emulsão diminuindo, desta for

ma, seu volume). A correção devido a contração da'película é feî

ta pelo fator de contração FC que ê obtido pela razão entre a jné

dia das medidas de espessura da película antes da revelação e a

media das medidas de espessura da película efetuada diariamente



ao microscópio. Em geral, o fator de contração é medido duas ve-

zes por dia, uma vez que varia com a temperatura e umidade do am

biente. 0 fator de contração FC quando multiplicado pela distân-

cia vertical entre as extremidades do traço z ("dip") dá a medi-

da verdadeira da profundidade do traço no volume da emulsão. Por

sua vez, a medida da projeção do traço a no plano da emulsão

quando multiplicado pelo fator

[(cosa x CALH)2 + (seno x CALV)2]1/2 (B.1.2)

que leva em conta as variações em comprimento e largura da pelí-

cula (ver Seção 3.5.1) dá a medida verdadeira de a. Então, o al-

cance verdadeiro R do traço produzido por um fragmento nuclear

na emulsão é dado por

R*[(a2[(cosa x CALH)2 + (sena x CALV)2]) + (z x FC)2]1/2

(B.1.3)

Os alcances de traços produzidos por fragmentos nucleji

res em todas as chapas examinadas ao microscópio são calculados

por meio da equação (B.1.3) com o uso de um programa em lingua-

gem FORTRAN, no computador IBM/370-158 do Laboratório de Cálculo

e Computação Científica, LCC-CNPq.

B.2 - DISTRIBUIÇÕES ANGULARES E DE ANGULO ENTRE FRAGMENTOS NÚCLE
1

ARES

A distribuição angular dos eventos formados por dois

traços tendo a mesma origem ê obtida de acordo com as considera-



ções gerais abordadas no Capítulo III, item 3.5.3, para a deter

minação da freqüência do número de fragmentos nucleares emitidos

por unidade de ângulo sólido segundo uma direção 8 com o feixe

incidente na emulsão. A obtenção da distribuição angular é de

grande importância, pois nos permite calcular a razão de emissão

de fragmentos para frente e para trás em relação ao feixe inci -

dente ("forward"/"backward") nas reações nucleares de fissão e

fragmentação. '

Na Fig. B.2.1 mo£

tramos as grandezas (ai»&T»

9L e aH' PH e 6H^ necessá-

rias ã determinação da "ori

entação" dos traços para o

fragmento leve R. e fragmen

to pesado R,, emitidos na

fissão e fragmentação nucl£

ar. A partir também dessas

grandezas, podemos calcu -

lar a distribuição de ângu-

lo Ü> entre os fragmentos

INCIDENTE

RT e R u . Um t r a ç o R . p r o d u - _. „ - , , * • , « « ,
L H v ' v Figura B.2.1 - Ângulos 6, 6, a, em emul-

zido por um fragmento nucle
, , ,

«ão dos fragmentos
RH#

ar no volume da emulsão, pode ser representado como

( B . 2 . . 1 )

onde

(R cosp)cosa

(R cosg)sena

R senB

( B . 2 . 2 )



Então, R, e R,. podem ser expressos como

1L = (R, cosBL) cosa, í + (R^ cos3i)senaL ~) + R^ senB, te

(B.2.3)

. í + (RH cos0H)senaH ^ + R»

O produto escalar de ÍL, e íj, é dado por

COSü> (B.2.4)

onde u é o ângulo entre RL e RH. Por substituição de ft, e $„

dados pelas equações (B.2.3) em (B.2.4), e expressando o valor

de coso), obtemos

cos(a.-ap) + tgg tggH
costo = Z— , L *% . (B.2.5)

Esta é a expressão usada para a obtenção das distribuições de ân

guio entre fragmentos nucleares de fissão e fragmentação neste

trabalho. Esta expressão, esta de acordo com a dada por Bar -

kasv— para calculo de ângulo formado entre dois traços quais-

quer em emulsão.
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