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CAPITULO I: ESTUDO EXPERIMENTAL DOS ESTADOS NUCLEARES DE GRANDE MO-

MENTO ANGULAR.

1: INTRODUÇÃO:

Com o advento dcs aceleradores atuais de ions pesados, os estados

nucleares podem ser excitados com grandes momentos angulares, acarre

tando modificações drásticas na estrutura do núcleo. Durante as duas

últimas décadas, uma grande quantidade de dados experimentais em es-

pectroscopia nuclear foi acumulada, e isso permitiu um conhecimen-

to profundo do comportamento da matéria nuclear em condições extre-

mas de energia e de momento angular.

Devido a essa massa de dados acumulados nesse domínio, é necessá-

rio sumarizar nosso conhecimento atual da estrutura do núcleo atômi-

co. No parágrafo 2, faremos um breve resumo das propriedades nuclea-

res a grande momento angular e ncs parágrafos 3 ã 5, uma descrição

mais detalhada dos métodos experimentais utilizados no estudo dos al̂

tos momentos angulares. Esses métodos representam um leque bastante

variado e engloba praticamente todos os campos da teoria de reações.

Estados de alto momento angular podem ser formados via reações de

captura radiativa, excitação coulombiana, transferência elástica e i_

nelástica, decaimento radioativo, eletrofissão, de formação de nú-

cleo composto, reações profundamente inelásticas ("deep inelastic"),

fotonucleares, e mais recentemente, absorção de mésohs n. Alguns des_

ses tópicos serão assunto de palestras e cursos específicos dessa se

ção da Escola A. Swieca. Limitar-nos-emos nesse curso,ãs reações de

excitação coulombiana múltipla e de núcleo composto para a formação

dos estados de altos momentos angulares.

2: ESTRUTURA NUCLEAR A GRANDES MOMENTOS ANGULARES.

Do ponto de vista teórico, o modelo da gota líquida permite obter

uma idéia básica do que se espera do comportamento da matéria nuclear

em função da energia de excitação e do momento angular. Uma represen

tação esquemática é mostrada na figura 1, que representa um gráfi-

co da energia versus momento angular para um núcleo de massa A próxi_

ma ã 160 (região das terras raras). A linha contínua inferior repre-

senta a linha de Yrast*: para uma dada energia de excitação E*, o es

tado de maior momento angular possível é o correspondente ao da li-

nha de Yrast. Não é permitido ao núcleo ter estados abaixo desse li-

mite. Apesar do núcleo ter uma energia de excitação da ordem de deze

nas de milhões de eletron-volt, o núcleo está frio na região da li-

nha de Yrast, toda a energia de excitação ê utilizada na geração de

* A palavra sueca Yrast significa "rotação mais rápida".
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Fig. 1: Representação esquematica das diversas fases

do comport amen tu da matéria nuclear em fun-

ção da energia e do momento, angular ('Ter lex

to:.

Fig. 2: Valor do momento angular I
max

300

calculado pelo modelo da gota

líquida (ver texto).

do momento angular. Consequentemente, a densidade de níveis é baixa

nessa região, muito próxima do estado fundamental.

A linha contínua superior representa o limite da barreira de

fissão, o valor máximo do momento angular para o qual a barreira de

fissão se anula. Esse valor foi calculado utilizando o modelo da

gota líquida e está representado em função do número de massa A, ao

longo da linha de estabilidade B, pela linha contínua na figura 2.

Esse valor representa estados puramente rotacionais (núcleos trios)

e se aproxima de 100 h para A - ISO. Entretanto, a formação dos es-

tados nucleares pelos métodos experimentais usuais (ver Cap. II e

III) também traz uma considerável energia de excitação,da ordem de

50 MeV, aumentando enormemente a probabilidade de fissão: nesse ca-
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so, grande parte do momento angular inicial se transforma em movi-

mento relativo dos fragmentos de fissão. Para prevenir a fissão, um

outro processo competitivo deve desexcitar o núcleo atômico e a e-

missão de partículas leves é o modo mais eficiente nessa região de

energia. Como a escala de tempo de emissão de partículas nessa re-
- —17 -18

gião e de 10 - 10 seg, uma barreira de fissão da ordem de 8

MeV é necessária para "atrazar" a probabilidade de fissão, o que

corresponde ã curva tracejada da figura 2. O momento angular evacua

do pela partícula evaporada é pequeno.no caso de neutrons e protons

(AI - 2fi/partícula) mas pode tornar-se grande no caso da emissão de

partículas a (AI - 20fi/partícula). Uma estimação Jo momento angu-

lar máximo sobrevivendo a desexcitação por emissão de partículas,ou

seja, o valor do momento angular ã partir do qual o núcleo se desex

cita somente pela emissão da radiação eletromagnética y pode ser

feita e está mostrada na figura 2 pela curva pontilhada. Entre a

curva contínua e tracejada, o sistema pode ser estudado essencial-

mente pelo canal de fissão, pouco sensível à estrutura nuclear; en-

tre a curva tracejada e a pontilhada, o núcleo pode ser estudado por

intermédio da evaporação de partículas, método mais sensível à es-

trutura nuclear que o precedente, embora bem menos sensível que o

método da detecção Y, na região abaixo da linha pontilhada.

Núcleos nessa região de massa (terras raras) tem uma forma prol£

ta (ver figura 3) perto do estado fundamental, como resultado de

correções de camadas e eles apresentam uma forte correlação de pa-

res (região hachurada na figura 1). Essa região é prevista termi-

nar próximo a I = 20-30 H.

Acima dessa região de momento angular, o modelo da gota líquida,

uniformemente carregada, em rotação, prevê uma forma oblata do núcleo

(ver figura 3) até próximo ao ponto em que ele fissiona. Isso

porque o grande momento de inércia associado ã forma oblata minimi-

za a energia total do sistema, como está esquematizado na figura 3.

Mas para sistema quânticos, o problema da rotação em torno do eixo

de simetria deve ser esclarecido (não existe uma maneira possível de

orientá-lo em relação a esse eixo). Esse problema foi resolvido

por Bohr e Motellson, com a demonstração de que, para um gaz de Fer-

mi onde os momentos angulares das partículas estão alinhadas ao longo do

eixo de simetria, a energia média do sistema é a mesma de um sistema

clássico em rotação em relação ao eixo de simetria. Isso pode ser

visualizado na figura 3b, que apresenta uma visão esquemática das di-

versas fases do comportamento da estrutura nuclear em função do mo-

mento angular do sistema. Essa região é representada pela letra C

na figura 1, e deve ocorrer na região dos mais altos momentos angula

res.

Entre a região de deformação prolata (I < 20-3Oft) e a região de



212

deformação oblata (I - 60-80Ü) , existem duas regiões intermediárias.

Uma região triaxial (I - 30-SOii), com possibilidade de existência de

bandas rotacionais paralelas (região A da figura 1) e outra região

caracterizada por cruzamentos de bandas (região B), caracterizada pe_

Io progressivo alinhamento dos momentos angulares intrínsicos J dos

nucleons desemparelhados, acarretando o cruzamento da banda do nu-

cleon alinhado com a banda de rotação Yrast.

Nossa terefa básica é descrever os métodos experimentais utliza-

dos no estudo da estrutura nuclear em cada uma das regiões caracte-

rísticas da figura 1, e de apresentar os dados obtidos, confirmando

ou não as hipóteses do comportamento rotacional do modelo da gota lí̂

quida.

3: ASPECTOS EXPERIMENTAIS DA ESPECTROSCOPIA DOS ALTOS MOMENTOS ANGU-

LARES.

Da análise qualitativa efetuada no parágrafo precendente sobre os

canais de desexcitação abertos ao núcleo formado em estados de momen

tos angulares permitido pelo modelo da gota líquida (Fig. 2), ressa^

tamos o fato de que a emissão eletromagnética y é un dos modos de de

caimento mais sensível à estrutura nuclear. Essa constatação levou

os físicos experimentais ã desenvolver métodos apropriados de detec-

ção da radiação y e a espectroscopia y é, sem sombra de dúvidas, o

método experimental mais apropriado ao estudo dos estados de alto s-

pin.

Os detectores utilizados em espectroscopia y consiste,em geral ,

de um único elemento sensível i radiação eletromagnética, o qual po-

de ser do tipo estado sólido ou cintilador. Esse último tipo (em ge-

ral cristais de Nal(Til) ou material plástico) foi, historicamente, o

primeiro ã ser utilizado em física nuclear. Em 1963, com o apareci-

mento dos detectores sólidos Ge(Li), iniciou-se uir.a nova era na

o-*

Fig. 3a: Representação esquemática dos momentos de

inércia dos núcleos pro latos e oblatos

(ver texto).
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Fig. 3b: Estruturas possíveis de um núcleo deformado

ao longo da linha de Yrast.

técnica experimental de espectroscopia y com alta resolução.

E, contudo, errôneo imaginar que as experiências atuais de espec-

troscopia Y são efetuadas utilizando-se somente os modernos detecto-

res Ge(Li) (ou a nova geração de detectores Ge de alta pureza, não

dopados). A escolha do tipo de detector ã ser utilizado depende de

condições específicas da experiência, como resolução em energia, efî

ciência da detecção, resolução temporal (importante nas experiências

de coincidências), limitações geométricas do dispositivo experimental

e, "last but not least", no preço de compra desses detectores.

A interação primária da radiação eletromagnética y com o cristal

(como também as interações secundárias) cria uma multitude de porta-

dores de carga, cujo número depende da energia depositada no cristal

e da energia média necessária a criação de um portador de carga. Nos

detectores do tipo estado-sõlido, esses portadores de carga são dire

tamente coletados por intermédio de um campo elétrico aplicado no

cristal, enquanto que no detectores à cintilação, é o número de fo_

tons (iuz) emitida no processo de recombinação da carga que é medido

por um tubo fotomultiplicador. 0 sinal na saída de ambos os detecto-

res é então proporcional ao número de portadores de carga criados no

cristal, isto é, ã energia depositada no cristal.

A distribuição de amplitude de sinais produzida por radiação mono

energética Y de energia E acarreta, em geral, um espectro bastante

complicado, com um contínuo e vários picos bem definidos. £" a ocor-

rência desses picos no espectro do detector que determina a sua con-

veniência na espectroscopia Y nuclear.

Os processos primários pelo qual um raio y pode perder sua energia

E ao atravessar uma lâmina de material de densidade p e espessura

x são: efeito fotoelétrico EF, espalhamento Compton EC, e (E • 1.
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022 MeV) produção de pares PP. A probabilidade que um y de energia

E interaja com os átomos desse material é dada por

P(E ) = 1 - exp [-u_(E )pxj (1)

sendo uT(E ) ocoeficien , de atenuação total:

cuja dependência com a ?

• HEC(E ) + Upp(EY), (2)

E esta apresentada na figura 4, para

os tipos de detectores sensíveis ã radiação y utilizados em espec-

troscopia. Nos processos de interação citados, o raio y é totalmente

absorvido pelo efeito fotoelétrico e pela produção de pares. No espa

lhamento Compton, o elétron espalhado recebe somente uma parte da e-

nergia E e sua energia varia no intervalo 0 < T < Ep.,, cujo limite

N t l

_WOTOB.ECT»IC

P M * PKOOUCnCH

Gt

V1 10° 10°lo1 v* ia* io° io1 xrJ ic
GAMMA-RAY ENERGY (MM)

•Fig. 4: Coeficiente de atenuação para radiação y em

cintiladores, cristais de NaI e de Ge, res-

pectivamente.
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Fig. 5:

Função resposta típica de detectores

cintiladores, NaI e Ge (Li) para uma

fonte radioativa de Y emitindodois

raios Y monoenergéticos E =889keV e

E =1836keV.
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superior (chamado de borda Compton) ê dado por

EEC- V 1

A diferença de energia AE = E - Ep~ ê evacuada por um foton se

cundário, que tem uma certa probabilidade de escapar do cristal sem

sofrer interações secundárias. A figura 5 esquematiza a função res-

posta típica dos detectores sensíveis ã radiação y. Processos de

transferência total de energia (fotoelétrico + criação de pares) o-

correm para os detectores NaI e Ge(Li), sendo nulos para os detecto-

res plástico cintiladores.

Uma complicação adicional surge, entretanto, devido â possibilida^

de de perda de uma fração da energia total E pelos seguintes proces_

sos:

i) escapamento de elétrons e/ou positrons do interior do cristal

sem que exista transferência de sua energia cinética por pro-

cessos secundários.

ii) escapamento do gama de 511 MeV criado no processo de aniquila-

ção do positron: e e •• 2y• Nesse caso, o sinal de saída ê pro_

porcional ã (E - 0,511)MeV e (E - l,022)MeV, dependendo se

1 ou dois y da aniquilação escaparam do cristal.

iii) processos de "bremsstrahlung" e escapamento de raios X caractç_

rísticos produzidos em processos secundários.

A fração com que os processos acima mencionados contribuem para

a função resposta do detector depende essencialmente do tamanho do

cristal e da posição da fonte (alvo) radioativo. 0 conhecimento deta_

lhado da função resposta de um detector é essencial para que uma aná

lise cuidadosa do espectro experimental possa ser efetuada, e a uti-

lidade do detector em experiências de espectroscopia y depende essen

cialmente na reconhecibilidade dos picos que aparecem na sua função

resposta: cs picos devidos ã transferência total da energia E (re-

presentados por FE na figura 5) e os picos de escapamento único (SE)

e duplo (DE).

Os parâmetros relevantes em experiências de espectroscopia y que

permitem direcionar a escolha do tipo de detector a ser utilizado em

determinada experiência são:

a) a forma do pico, em particular a resolução em energia <SE do de

tector. Ela depende essencialmente da eletrônica associada ao

cristal do detector. No caso dos cintiladores, a parte eletrônica

mais sensível à resolução em energia 6E é a do tubo fotomulti-

plicador; para os detectores sólidos, é a eletrônica do préam-
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plificador associado ao detector. Os valores experimentais IFW
HM) obtidos para os detectores NaI e Ge (Li) normalmente são
6E = 80-100 keV e 6 = 2 keV, respectivamente (ver figura 6)

Esses resultados estão em bom acordo com as estimações teóri-
4,5)cas

6E = 2.35 Ey (1 + Bj} 1 / 2 N 1 / 2 (4)

para um detector Nal, e

6E = 2.35 Ey (F + B ^ " 1 ) 1 7 2 N 1 / 2 (5)

para um detectar Ge(Li), onde N é o número de foto-eletrons no

fotomultiplicador do detector Nal, ou o número de pares cria-

dos no cristal de Germanic B, e 62 estão relacionados ã ele-

trônica associada e os valores típicos são Bi = 0.5 e 62 = 2
4

x 10 , respectivamente. F = 0.12 e o fator de Fano do cristal
Ge. 0 número N é, em média, dado por N = 2E (keV) para um cris_

tal Nal (Tí.) e N = 335 E (keV) para um cristal Ge (Li). Essa

grande diferença em N é responsável pela melhor resolução 6E

obtida com os detectores Ge(Li) (ver figura 6). Esses valores

dependem, naturalmente, do tamanho e da forma do detector, co-

mo também da qualidade da eletrônica de detecção.

b) Eficiência £ de detecção. Uma medida típica de eficiência ab-

soluta está representada na figura 7 para um detector de Nal

(Tí.) e Ge (Li), respectivamente. Como pode ser observado, no es_

tígio tecnológico atual, a eficiência e dos maiores detecto-

res Germanio existentes é bem menor que a eficiência e de um

detector Na(I) comercialmente disponível. Essa baixa eficiên-

cia dos detectores de Ge (Li) está relacionada ao seu pequeno

diâmetro o qual não pode ser aumentado devido as dificuldades

tecnológicas atuais de crescimento de cristais de Germanio.

c) Razão.Pico/Compton. No estudo dos espectros Y complexos , a re-

solução em energia e a eficiência absoluta não são os únicos

requisitos decisivos na escolha do detector. Para que se possa

identificar transições fracas E na presença de raias y in-

tensas E (E <E ), a altura do pico característico de transi
I 2 I 1 T 2 ~"

ção E deve ser tão grande quanto possível, comparada a parte

contínua da função resposta do detector. Convencionalmente, es.

sa propriedade é medida pela razão R entre as alturas dos picos

correspondentes a total transferência ae energia (FE) e da bor_

da Compton (CE), mostTados na figura 5 e cujos valores médios

estão indicados na figura *-; Os valores obtidos nos detectores

Ge são bastante superiores aos valores obtidos nos detectores

Nal.
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d) Resolução Temporal 6T, Uma propriedade importante dos detecto-

res sensíveis ã radiação y é a sua resolução temporal. Além de

depender das propriedades intrínsicas do detector (tempo de de

caimento do pulso, intensidade da radiação secundária, etc), e

Ia depende criticamente do esquema eletrônico que é utilizado

para derivar o sinal tempo no detector. Para uma discussão de-

talhada do comportamento temporal dos espectrômetros de radia-

ção Y, o leitor ê enviado ã referência 6) desse capítulo. Os
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valores correntemente obticos para a resolução temporal 6T nos

detectores sensíveis ã radiação y estão indicados na figura 6-

Observando os valores indicados nessa figura, podemos resumir, pa_

ra cada um dos tipos de detectores, os diferentes campos de aplica-

ção onde sua utilização parece o mais adequado em uma experiência de

espectroscopia y.

a) Cintilador Plástico. Ótima resolução temporal 6T. Útil em ex-

perimentos onde a determinação em energia não é necessária mas

necessita-se medir em grandes ângulos sólidos. Ideal para expe

riências de tempo de vôo (sinal "start"). Pode ser fabricado

em grandes tamanhos, de diferentes formas, devido ao seu preço

comercial relativamente baixo.

b) Detector de NaI. Apresenta uma boa eficiência total e , embora

apresente uma mediocre resolução em energia 5E, e temporal 6T.

Cristais de NaI de grandes volumes são atualmente fabricados,

embora a um preço de custo bastante elevado. Ê o tipo do dete£

tor ideal para experimentos envolvendo espectros y relativamen

te simples ou aonde uma grande eficiência de detecção é neces-

sária.

c) Detector de Ge. Tem como característica principal uma excelen-

te resolução em energia 6E, sendo o detector ideal em experi-

mentos envolvendo espectros y bastante complexos. Por outro Ia

do, sua eficiência absoluta e é pequena,e sua resolução tempo

ral ST é apenas razoável. De preço bastante elevado, apresenta

ainda o incoveniente do resfriamento do cristal de Germanio cn

nitrogênio líquido, o que pode ser uma considerável desvanta-

gem em algumas geometrias experimentais.

Uma desvantagem de todos os detectores sensíveis à radiação ele-

tromagnética y ê o fundo contínuo que eles apresentam devido ao es-

palhamento Compton das raias y. Foi tarefa básica dos experimentais

reduzir esse fundo por métodos os mais diversos, sendo o mais utili^

zado descrito resumidamente no parágrafo seguinte. Uma descrição

mais detalhada pode ser encontrada na referencia 7).

4: ESPECTROMETROS DE ANTI-COINCIDENCIAS.

Eles consistem basicamente na detecção dos raios y escapando do

detector analizador por intermédio de um segundo detector de grande

eficiência absoluta, provocando a rejeição dos eventos em coinciden

cia no detector analizador. 0 arranjo geométrico do detector anali-

zador e do segundo detector (blindagem anti-Compton) é determinado

pelo fato de que o maior número de raios y escapando do detector a-

nalizador deve ser detectado no segundo detector.

Três exemplos de espectrometros anti-Comptons estão mostrados n.i
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figura 8. O primeiro exemplo (8a) é de uma blindagem anti-Compton

com um grande cintilador plástico e de um detector Ge como analiza-

dor. Exemplo do espectro obtido utilizando esse tipo de espectrôme-

tro e uma fonte mono-energética de E = 66Z keV é apresentado na fi.

gura 9, com e sem supressão Compton.

Uma melhor eficiência de rejeição pode ser obtida utilizando-se

um cristal de NaI como detector secundário, como os mostrados na fi_

gura 8b e 8c. 0 primeiro tipo, utiliza um detector anular de NaI(Tí,)

envolvendo um detector de Ge analizador. No segundo caso, dois gran-

des cristais de NaI(Ti) circundam o detector Ge analizador. Com es-

ses espectrômetros de NaI(TH), fatores de redução inferior ã 0.1 são

obtidos em espectros y com supressão. A supressão Compton é imcomple

ta devido a geometria insuficiente do espectrômetro, como também pe-

la absorção do raio y espalhado por "zonas mortas" do cristal de Ge

e/ou pelo copo do criostato.

Uma nova geração de espectrômetros ã supressão Compton apareceu

recentemente com a construção de cristais de BGO (Gcrmanato de Bis-

muto) com grande eficiência de detecção de radiação eletromagnética

y. Como esses cristais tem uma eficiência de cerca de 2.2 superior

aos melhores cristais de NaI, o tamanho do espectrômetro anti-Comp-

ton, como também do filtro de multiplicidade (ver Cap. Ill) pode ser

consideravelmente reduzido. Exemplo de utilização dos cristais de

BGO na espectroscopia y podem ser encontrados no capítulo III.

5: DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO RESPOSTA DO DETECTOR.

A tarefa principal do espectroscopista é de identificar com o

mínimo de ambigüidades, as raias y que aparecem no espectro experi-

mental (função resposta). Para que essa tarefa possa ser realizada,

o primeiro passo a ser efetuado consiste na obtenção da calibração

em energia do detector utilizado. Essa calibração ê, em geral, fa-

cilmente feita por intermédio de fontes radioativas de atividades co

nhecidas. Para se obter uma calibração em energia com grande acurá-

cia, as fontes devem ser colocadas na mesma posição que o alvo ocupa

no arranjo experimental da experiência. O mesmo procedimento deve ser

feito para a obtenção da eficiência absoluta de detecção, u.ilizando

fontes radioativas de atividades conhecidas.

Cuidados adicionais devem ser tomados com dois outros efeitos que

podem prejudicar a correta determinação das energias E das raias a-

parecendo no espectro experimental. Esses efeitos são provocados pe-

la alta taxa de contagem do detector ("Pile-up") e pela variação da

estabilidade do sistema de detecção (variação do ganho eletrônico).

0 primeiro efeito, que resulta da superposição de dois pulsos de e-

nergias diferentes que foram detectadas em um intervalo de tempo in-
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ferior ao tempo de conversão da eletrônica, pode ser substancialmen-

te eliminado reduzindo-se a taxa de contagem até cerca de 10 even-

tos/seg nos detectores de Germânio. O segundo efeito deve ser conti-

nuamente controlado durante a experiência registrando-se, simultânea

mente com os eventos y provenientes do alvo, atividades de fontes ra

dioativas conhecidas (incoveniencia de aumentar o fundo contínuo) ou

um sinal de um gerador de pulsos de alta precisão.

As raias y do espectro experimental sendo identificadas pe-

los métodos expostos acima, resta o problema de determinar a distri-

buição das alturas dos picos correspondentes, ou mais especificamen-

te, as intensidades dos picos das raias y de interesse. Esse ponto é

bastante delicado, pois .alguns aparecem com uma forma bastante com-

plexa, ou dois picos de energias bastante próximas vão aparecer su-

perpostos no espectro experimental. Um exemplo típico é mostrado na

figura 10. Em geral, a intensidade da raia y é obtida através de pro-

gramas comp racionais utilizando basicamente o método generalizado

da segunda derivada do espectro y experimental. A segunda derivada

tem a propriedade de trocar duas vezes de sinal na região de um pico

e esse método consiste basicamente em "pedir" ao computador de procu

rar essas regiões no espectro experimental.

Para evitar problemas com as incertezas estatísticas do espectro,

a segunda derivada tem que ser "suavizada" por métodos apropriados ,

o que é feitu definindo-a pela relação '

+m
D(i) - l f, N(i • j) (6)

j =-m J

onde f. são coeficientes cujos valores podem ser encontrados nas re-

ferências 9-10). Os programas mais freqüentemente utilizados nas aná

lises dos espectros y são os códigos SPECFIT9^ (MARISCOTTI-1967),

SAMPO10) (ROUTTI, PRUSSIN - 1969) e GAMANAL11^ (GUNNINK, NIDAG -1971).

6: CONCLUSÃO.

Foi nossa intenção mostrar, nesse capítulo, as propriedades gerais

dos núcleos formados em estados de alto momento angular (fornecendo

assim subsidios para os tipos de experiências que devem ser planeja-

das no estudo desses estados) e as propriedades específicas dos cris-

tais sensíveis ã radiação eletromagnética y, (permitindo então a escô

lha do tipo de detector a ser utilizado nas experiências de espectros_

copia).

Nos próximos capítulos descreveremos os métodos experimentais uti-

lizados, bem como os resultados obtidos. Para os leitores mais inte-

ressados no campo da espectroscopia y em linha com ions pesados, sugî

ro uma leitura cuidadosa da referência 12), que constitue um excelen-

te artigo de revisão teórica e experimental desse atuante campo da fí
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ca nuclear experimental. Ele foi a fonte onde bebi constantemente na
longa travessia do meu "SAHARA ESPECTROSCOPICO".
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Fig. 8:

Representação esquemática de

montagens de espectrômetros

ã supressão Compton (ver tex

to).
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Fig. 9:

Função resposta de um detec

tor Ge (Li) para uma raia mo
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Fig. 10: Função resposta de um detector de NaI(T4) para raias
2 8Y provenientes de uma fonte de Al (ver texto).
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CAPITULO II: EXCITAÇÃO COULOMBIANA MÚLTIPLA DE ESTADOS DE ALTO SPINS.

II-l: INTRODUÇÃO

A Excitação Coulombiana, isto é, a excitação de um núcleo via

o campo magnético produzido por um outro núcleo, tem sido uma ferra

menta importante na Espectroscopia Nuclear. Essa importância da ex-

citação coulombiana no estudo das propriedades dos estados nuclea -

res excitados é devido essencialmente à duas razões:

1) Tanto que os dois núcleos em interação permaneçam fora do

alcance das forças nucleares, essa interação pode ser assu

mida como sendo puramente eletromagnética. Sendo esse um

processo teoricamente bem conhecido, a seção de choque ob-

servada nesse tipo de experimento é suficiente para deter-

minar as propriedades eletromagnéticas dos estados nuclea-

res envolvidos no processo de excitação.

2) A excitação coulombiana, por outro lado, ê um modo bastan-

te simples e limpo de produzir núcleos em altos estados ex

citados.
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A exploração das possibilidades oferecidas pela excitação cou

lombiana para estudos da estrutura nuclear foi intimamente conecta-

da ao desenvolvimento dos Aceleradores de Ions Pesados: como a exci_

tação é provocada essencialmente pela força coulombiana, projeteis

com grande carga atômica z são necessários para maximizar a seção

de choque de excitação. Um progresso notável nesse campo foi reali-

zado nos anos 60 com o aparecimento dos Aceleradores Eletrostáticos

Tandem-Van-der-Graff. Mas foi sobretudo recentemente, com a constru

ção do Acelerador Unilac-GSI de Darmstadt, capaz de produzir fei-
208xes intensos de Pb com energia suficiente para alcançar a barrei_

ra coulombiana de praticamente todos os elementos encontrados na na

tureza, que o estudo da excitação coulombiana foi levado ao seu es-

tado máximo. Com efeito, para muitos estudos de excitação coulombia
208na, o núcleo de Pb constitue um projétil ideal, não somente pela

sua grande carga atômica (Z=82), como também devido ã sua estrutura

duplamente mágica. 0 seu 1* estado excitado J = 3 , E* = 2.6 MeV.é

fracamente excitado em experiências de excitação coulombiana. Isso

leva a uma grande simplificação na descrição teórica porque o nu-
208cleo de Pb pode ser tratado como uma carga monopolar sem estrutu

ra interna.

Nos parágrafos seguintes faremos uma breve revisão do mecani£

mo de excitação coulombiana raultipla com ions pesados, principalmen
208 ~~

te com feixes de Pb do Acelerador Unilac-GSI para investigar es-

tados de alto spin em núcleos deformados. Os resultados Experimentais

preliminares serão brevemente analisados, e serão discutidos em de-

talhes no capítulo IV.

II-2: FORMAÇÃO DE ESTADOS DE ALTO SPINS EM ECM - BREVE REVISÃO TEÓ-

RICA.

Somente uma rápida revisão teórica sera aqui realizada, maio-

res informações sobre o assunto pode ser encontrada na referencia 1)

A excitação de estados de alto spins em ECM com ions pesados

é o resultado de um processo em várias etapas. Excitações magnét^

cas e contribuições relativísticas ãs transições elétricas podem

ser desprezadas. Como as amplitudes de excitação elétricas devido a

interação coulombiana decrescent rapidamente com mui tipolaridades

crescentes, estados de alto spins são principalmente excitados via

várias transições E2 consecutivas. Transições El, possíveis entre

estados de paridade opostas, são freqüentemente pequenas. Um proces

so típico de ECM é esquematizado na Fig. 1.

Devido â complexidade dos problemas numéricos encontrados -̂  na

resolução do tratamento Quantum-Mecánico dos processos de ECM, a

grande maioria dos experimentos são analizados usando um tratamento
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semi-clássico, com o movimento relativos dos núcleos sendo descrito

por trajetórias clássicas (Fig. 2). Nos casos em que o projétil é

considerado como uma carga pontual sem estrutura, a equação de Scho

rfldiger se escreve:

rS j^ !V(T) > = [ Ho + V(T) 1 U ( T ) > (1)

onde <;(T) + função intrínsica do núcleo alvo

Ho •* hamiltoniano do núcleo sem interação ("Núcleo livre")

V(T) •• interação eletromagnética entre uma carga pontual e o

núcleo alvo.

Expandindo |<HT) > na base dos estados |n> do hamiltoniano Ho:

_ i E T
> = I an(t) e * n 'n> (2)

n

onde Ho|n> = E |n>, obtemos da equação (1):

- i- (En - E )T
i% JT an ( T ) = ^ <n!V(x3]m> e * n m a^d) (3)

Os elementos da matriz aparecendo na equação (3) tem uma es-

trutura geral dada por:

<n|V(x)|m> = £ foXM(?12(T)). CAu(InIm) <In!!m(a.)!|Im> (4)

onde I representa o spin do estado nuclear, aX o tipo e multipola-

ridade da transição, y a 3- componente de A, f . ( ? 1 2 ( T ) ) um fator

de forma coulombiano e C, , coeficientes numéricos. A informação so

bre a estrutura nuclear está contida nos elementos de matriz redu-

zidos, que para os elementos não-diagonais são conectados as proba

bilidades de transições reduzidas B(oX):

TT !<InMm(aX)||In>l
2 (5)2TTT !<InnTn In

A partir das condições iniciais am(T*-«) = 6. j 6̂ . M o n ( j e

m i ^n i'

I.M. representa o spin e o n 9 quântico magnético do estado funda-

mental, e para um angulo de espalhamento 6. do projétil, a ampli tu

de de excitação de um estado particular |f> = |o, , 'f^r> formado

após a colisão é dada pela condição
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aIfMf ^ V =- af(T = +^ < 6 )

e ela pode ser obtida resolvendo a equação (3), incluindo todos os

possíveis estados e os elementos de matriz reduzidas, respectiva -

mente. Isto é, em geral, feito numericamente utilizando o famoso

programa ' de Winther-de Bôer.

A partir das amplitudes aT u (M.;9,) todos os observáveis da
f f 1

interação podem ser calculados. Particularmente, para um núcleo

alvo deformado sem orientação inicial, a probabilidade de excita -

ção de um estado (f> ê determinada por

2T7TT

e a seção de choque diferencial no centro de massa é dada por

doAQ.) dao(Q,)

(V
sendo

2

*^rir- í»

a seção de choque de Rutherford.

A seção de choque duplamente diferencial para o espalhamento

do projétil em dft-, com formação do estado excitado |f> e emissão

de um raio y em àü^ , proveniente da desexcitação subsequente de

um estado |g> em um estado |h>, é dada por

díí dflj dü

com

. (e.;e t ) , f,
i8 ^ Y T = -~ ^ h (V H^F(I hI g)Y K X(V* y) (lO.b)

onde P K X (6.) representa o tensor estatístico descrevendo a popula

ção dos estados \í> formados durante a interação:
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KX 1

M_ IfMf l 1 IfMf 1 1

HK(f-*g) inclue todas as transições não-observadas do estado )f>

ao estado |g>, cujo decaimento é observado em dft ; ̂ K X ^ Y ' ^ V ^ S^°

os harmônicos esféricos, e FK(I,I ) são os coeficientes de correlação

angular descrevendo o decaimento y do estado |g> para o estado |h> .

Em experiências de ECM com ions pesados, mede-se geralmente o

ângulo de espalhamento 0., a resolução em energia não permitindo.na

maioria dos casos, determinar o estado de energia final |f> que foi

formado no processo de excitãção. Nesse caso, a seção de choque re-

levante é obtida somando a equação (10a) sobre todos os estadcs f

com energias de excitâção AE,. > AE .

Na figura 3 é apresentada a seção de choque diferencial calcu

lada doj (91)/d61dij) = jdOj (6^/dft. |sen 8. para alguns estados exci-

tados da banda do fundamental do núcleo alvo Dy, formadas por
20 8

ECM com 4,7 MeV/amu de feixes de Pb. Podemos observar que esta-

dos até I =22 são ainda excitados com uma seçãc de choque de vá-

rios mb/rad para um ângulo 8-135° de espalhamento do projétil.

A aproximação semi-clássica em ECM é somente justificada se

o parâmetro de Sommerfeld n>>l. Além disso, o uso de orbitas hipejr

bélicas clássicas é válido enquanto os dois núcleos não se interocnc-

tram e se a variação na órbita, devida ã excitâção dos núcleos ,

é desprezível, isto é:

AEAE

T f = 2 T o f / n <K l e | ! f ' I i l K< í//fi

a = rrfi (12J

A condição necessár ia para a ap l icab i l idade do tratamento se-
mi-cláss ico em ECM pode ser expresso como

n >> Max Cl,2Ço f , | I f - I j l ) (13J

Em experiências de excitâção coulombiana com ions pesados ,

n>100. Essa condição requer que a energia do projétil deve satisfa-

zer a desigualdade (ver fig. Z) :



227

D12(61-18O°) = 2a > A 2
1 / 3 ) + (14)

A maior energia satisfazendo essa relação é denominada de

"Safe Energy" E . Existe uma enorme controvérsia sobre a escolha de

2*
0*

El

C?

t i

H

í?
E<

4,'
El

t i

EI

CJ
<

El

g-txwd

Fig. 1:

Representação esquemática de um proces^
so típico de excitaçao e desexcitação
observadas em experiências de ECM em
núcleos deformados.

PROJECTILE TARGET
|A2.2,I

MAM AXIS

REDUCED MASS
REDUCED BEAM-ENERGY c=
SOMMERFELO PARAMETER T | = 0 1 S 8 Z , Z , / / E
ADIAMTICITY «RAMETER ío f=

Fig. 2:

Definição de algumas quan-
tidades utilizadas na des-
crição teórica de proces-
sos de ECM. AE£ é a ener-
gia de excitaçao (MeV) do
estado final |f>.

Fig.3:

Seção de choque diferencial calculada
para a excitaçao de alguns estados ex
citados do núcleo 164Dy por projéteis
de 208pD de e = 4,7 MeV/A de energia
incidente.

valores para ro e do que garantam um valor de E
208

Para ions incidentes de Pb, valores utilizados são r

realmente "safe" '.

= 1.25 fm

e d = 4 fm, o que permite obter E = 4,7 MeV/A para A~ ~ 160 e E

= 5.3 MeV/A para A2 = 240, com os parâmetros de Sonunerfeld sendo n

^400 e n-500, respectivamente.
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Podemos ir um pouco mais além e tentar determinar, de um pon-

to de vista clássico, o momento angular máximo transferido em expe-

riências de ECM com ions bastante pesados em núcleos alvos bem de-

formados (rotor rígido). Do ponto de vista clássico , um núcleo ai

vo deformado com simetria axial, começará ã rodar devido ao torque

produzido pela interação eletromagnética entre a carga do projétil

e o momento de quadrupolo intrínsico Q do núcleo alvo deformado.No

limite em que o tempo de colisão é pequeno comparado ao tempo de ro

tação do núcleo alvo, obtemos a seguinte expressão para o momento

angular transferido para o núcleo alvo:

(15a)

onde

m - 26 *°JT\Í\ /^.PCamu] 01] (15b)

A função f(6j) é apresentada * na figura 4. Para a reação
208Pb + 164Dy (E = E : Qo = 7.5 eb), o valor encontrado L m e' a-

s c

proximadamente 26 íí. De acordo com essa estimativa, podemos esperar

popular a banda do fundamental de um núcleo par-par (rotor rígido )

até spins da ordem de I = L (9,)/4í. Existe um bom acordo com os re-

sultados experimentais observados e as previsões da estimação clás-

sica da equação (15) (ver figura 4).

CD

10

05

n

IASSK U MbOM

•

-lit .

0' 30* 60' <KT 1 W 150* »0*

e,
Fig. 4: A função f(9,) aparecendo na estimativa clássica da

relação (15).

II-3: MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ECM:

Em experiências de ECM com núcleos pesados, a medição somente

da energia e da direção do projétil (alvo) espalhado não é suficien

te para distinguir os diferentes estados excitados, pois a resolu -
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ção em energia ã ser alcançada está fora das possibilidades experi-

mentais atuais. Observa-se então, seja em coincidência com a dire-

ção do projétil espalhado ou do alvo de recuo, ou seja em modo sim-

ples, os raios y de desexcitação dos estados de alto spins formados

em ECM.

A figura 5 mostra uma representação esquemática de um experi-

ito-

16,
mento de ECM realizada no Acelerador Pelletron da USP. Feixes de

0 de 56 MeV de energia (Lab) incidem sobre o alvo bastante espes-
189

so de Os. Os projeteis retro-espalhados pelo alvo, são detecta -

dos por intermédio de um detector anular de barreira de superfície

(Si), enquanto os raios y de desexcitação do alvo são detectados por

Si

• ALVO í89ÜS &AOAÍO

Fig. 5

Representação esquemática de exper^

ência de ECM realizada com feixes

de 0 no Acelerador Pelletron da

USP.

uma junção Ge-Li em diversos ângulos dianteiros (distribuição angu-

lar) . Um espectro "Single" dos y detectados é mostrado na figura 6,
189

onde está indicada varias transições provenientes do alvo Os. 0

espectro em coincidência com o projétil 0 retro-espalhado está

mostrado na figura 7. Podemos observar nesse último espectro uma me

lhor definição das linhas de desexcitação provenientes do alvo
189

Os, com eliminação de transições espúrias de vários contaminan-

tes do alvo (figura 7). 0 esquema de níveis assim determinado será

analizado no Capítulo IV.

As experiências de ECM com ions relativamente leveis não con-

seguem, em geral, popular estados de momentos angulares elevados,so

bretudo em núcleos alvos par-par de massa elevada. Para popular es-

ses estados em reações de ECM, devemos pois utilizar projéteis de

carga mais elevada, co;..') 36Kr, c^e, giPb e o?1** E n t r e t a n t 0> a H

tilização desses projéteis introduz uma nova dificuldade experimen-

tal: o grande aumento nas larguras das linhas de transição y causa-

do pelo efeito Doppler, o qual é devido ã magnitude da velocidade

do núcleo emissor y.

0 método usualmente utilizado em ECM com ions leveis é de

frear o núcleo de recuo em um suporte de alvo espesso (Ta, Au, Pb)

ou de se utilizar um alvo bastanie espesso, de tal forma que o nú-

cleo pare antes de se desexcitar pela emissão y. Esse método foi u

tilizado na experiência 0 • Os descrita acima, embora possa -

mos observar uma alimentação da largura da linha y de 667.4 keV.se-
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ja no espectro "single",seja no espectro de coincidências (figuras

6 e 7, respectivamente). Esse método é, contudo, somente de uso lî

mitado em experiências de excitação coulombiana com ions pesados .

Por exemplo, com 4,7 MeV/A de Pb sobre alvos de Dy, a veloci^

dade de recuo no laboratório varia de v/c = Oi(angulo de recuo $2=

=90 )até v/c = 121 para 4»2 = 0 . Para essas velocidades de recuo

elevadas, o tempo de freamento é de cerca de 3 ã 5 pseg, bastante

superior à meia-vida da maioria dos estados de alto spins (x=lpseg).

Assim, esses estados ainda decairão em vôo e a transformação rela-

tivística dos raios Y do sistema de referencia do núcleo emissor pa

ra o sistema de referencia do laboratório acarretará efeitos im-

portantes .

Em primeira ordem em v/c, podemos relacionar o angulo de pro

jeção i (ver figura 8), a energia E e o ângulo sólido dü no

tema de laboratório com as quantidades correspondentes <J> , E
O •* T i

díí no sistema de referencia do núcleo emissor pelas relações:

cos <t>° + v/c ,
cos 3 = — — * ~- cos *° * l sen •» (16)

!__1+E cos K

Fig. 8: Definição do ângulo de projeção $

( 1 ( ) )
E = E ° £ = E ° (1 * \ cos $ ) (17)
Y Y 1-v/c cos $Y

 Y c Y

díi = àíl° íJ ) 2 = d í 2 ° (1 • 2 £ cos S ) (18)
I Y C y ' C Y

Assim, para v/c = 121, * ° = 90° e E ° = 500 keV, obtemos A$ • $ °

7o; AE = E - E ° » 60 keV e dflY = díÍY°- $Y = 7
o; AE = E y - Ey° » 60 keV e dflY = díÍY°, e o principal

problema experimental está relacionado com o deslocamento em ener-
gia AE. Mesmo se v é medido com grande precisão para cada transição
Y detectada, o tamanho finito do detector Y (A$ - ± 10°), produz um
alargamento em energia de cerca de 20 keV (1.0 keV) para $ =90°(0°),
quando comparado ã resolução intrínsica de um detector Ge(Li), que
é da ordem de 2 keV.
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Para evitar, ou ao menos minimizar, as conseqüências do efei-

to Doppler em experiências de ECM com ions pesados, o laboratório de

GSI-Darmstad desenvolveu uma técnica experimental que consiste basi_

camente em utilizar alvos finos auto-suportãveis e determinar, para

cada evento de desexcitação y a expressão correspondente v/c cos

$ . Esse método será brevemente descrito no próximo parágrafo.

II-3.1: EXPERIÊNCIAS DE ECM COM ALVOS FINOS

Em experiências de ECM com alvos finos, os núcleos alvos excî

tados recuam no vácuo com velocidades que são determinadas somente

pela cinemática da reação. Como as energias de excitação dos esta -

dos formados com uma seção de choque razoável são bem menores que a

energia do projétil incidente (AE, << pe), a cinemãtica pode ser a-

proximada pelas relações do espalhamento elástico. Então, a veloci-

dade de recuo v. dos núcleos alvos no sistema do laboratório ( eixo

oz coincide com a direção de incidência do feixe) é dada por

V2 = 2 vcm C0S

onde v é a velocidade do centro de massa:

(20)

Utilizando a relação (17) e a expressão trigonométrica (ver f ig. 8)

cos y = cos 4>2 cos 4>Y + sen <|>2 sen $Y cos ($2 - l P y ) , (21)

onde V2 e w descrevem o ângulo azimutal do alvo de recuo e do raio
y emitido no sistema do laboratório, obtemos a seguinte relação:

D - ^ fí*2tf2
 ; M Y } 3 (22)

A dependência do efeito Doppler está inteiramente contida em v / c ,

aparecendo como constante na relação (22). A função í{$y\&y,$ Ú )

é uma função universal no sentido em que ela independe da combina-

ção a lvo-projét i l . Como o grupo de Darmstad conseguiu construir um
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detector que permite obter um sinal diretamente proporcional a 1,

eles são capazes de calcular (em linha) por um simples procedimento

aritmético, a energia de transição correspondente a cada evento y

detectado.

Uma representação esquemática do aparato experimental •* está

desenhada na figura 9.

Fig. 9: Representação esquemática do aparato experimental uti
208lizado em experiências de ECM com feixes de Pb sobre

alvos finos (ver texto).

Os raios y de desexcitação são detectados por dois Ge em

coincidência com os núcleos alvos de recuo, os quais são detectados

em um grande detector ã avalanche sensível ã posição (L) posiciona-

do ã 15cm do alvo, cobrindo um intervalo angular de IS <<j>2<60° e

-25U< ̂ 2 <+25
u, correspondendo ã um ângulo de espalhamento do proj£

til no centro de massa 60°<6,< 150° (ver figura 3). Para se certifi.

car quo o núcleo de recuo (e não o núcleo projétil espalhado) foi £

fetivamente observado no detector (L), o projétil correspondente é

detectado em um segundo detector sensível ã posição (R). Medindo en

tão a diferença de tempo de vôo e/ou a correlação cinematica (atra-

zo) entre as duas partículas em coincidência, ambos os tipos de e-

ventos podem ser facilmente saparados .

Na figura 10 é mostrado um desenho esquemãtico do detector ã

avalanches sensível â posição.

O anodo é constituído de uma simples folha de plástico alumi-

nizado; o cathodo é formado de placas de circuito integrado de 0,13

mm de espessura, dividido em 120 pedaços de cerca de lmm de largura

correspondendo â curvas de mesmo ângulo polar <f>,em relação ao fei-

xe incidente, e estão interligados de tal modo â formar uma espécie

de meandro. Utilizando um circuito idêntico no lado oposto da placa,

mas de fase oposta (ver figura 10), uma linha de atrazo contínua é



235

Contact to
backside meander

Support

Delay» (3
signal

Cuf ws of equal ô forming
meander delay •"•

Active area
defined by

the coldmator

- -Oiloyper fid
is determined
by this border
line

Fig. 10: Representação esquemática do detector a avalanches
sensível ã posição utilizado na detecção dos núcleos
de recuo. O lado esquerdo da figura é uma vista em
corte do sistema, enquanto o lado direito é uma vis_
ta frontal do cathodo utilizado (ver texto).
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Várias etapas na redução dos
dados experimentais obtidos
na reação '57Dy(2°8Pb,2°ePb)
157Dy* ã e =4,7 MeV/A. Os
raios Y são detectados pelo
detector Ge ã 30° (ver figu-
ras 9 e 10).

4)obtida , e por uma escolha adequada da envoltoria de atiazos para

cada Ac)> (ver figura 10), o atrazo do sinal do cathodo, medido em re_

lação ao sinal do anodo, pode ser feito diretamente proporcional ã

função f da relação (22).

Na figura 11 é apresentada algumas etapas intermediárias na re

dução dos dados experimentais obtidos na reação Pb • Dy a e-

nergia incidente de 4.7 MeV/A. A resolução em energia obtida é de

cerca de 3-4 keV para E = 500 keV, principalmente devida ao tama-

nho finito do detector Ge. Para reduzir possíveis erros nas energi-

as das transições observadas devido ã incertezas na determinação da

correção do efeito Doppler, é feito em geral uma calibração do espe£

tro obtido em cada pedaço da placa do cathodo via transições usual -

mente conhecidas dos estados de baixo spins. Além do mais, fazendo
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a média das energias observadas nos dois detectores Ge dispostos ã

180° um do outro, vários fatores de correção se cancelam e resolu -

ções em energias de até 0,3 keV podem ser obtidos!

Um espectro final corrigido obtido na reação Pb + Dy à

4,7 MeV/A de energia incidente é apresentado na figura 12. Todas as

linhas observadas podem ser atribuidas ao decaimento dos estados da

banda fundamental (g-band) e da banda de vibração y (y-band), ob-

servadas até I =22 e 18 , respectivamente. Linhas de transições

da banda do fundamental do 162Dy (31 de impureza) são também obser-

vadas. Resultados experimentais obtidos para as reações Pb

+ 238U e 248Cm + 208Pb ã 5.3 MeV/A de energia incidente também es-

tão mostradas na figura 13.

W-n-a.. rWMu.fi

ai a* as oc ar ai to

Fig. 12: Espectro y obtido na reação Pb • 4Dy ã e-4,7MeV
corrigido do efeito Doppler (ver texto).

CHANNEL
d* n • o

Fig. 13: Resultados experimentais obtidos em ECM nas reações

" e 208Pb < " " u t i l i z a n < i 0 0 m|todo ex
per intentai da figura 5.
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II-3.2: EXPERIÊNCIAS EM fcCM COM ALVOS ESPESSOS.

A identificação dos estados de alto spins populados em expe-

riências de ECM com alvos grossos é impedida pela grande velocidade

de recuo do núcleo alvo excitado e pelos tempos de freamcntos cor-

respondentes ã esses estados. Entretanto, as linhas y observadas

nessas experiências carregam informações sobre o tempo de desenvol-

vimento do estado em decaimento. A forma do pico da linha de transi_

ção y observada pode ser usada para extrair o tempo de vida x do es_

tado excitado correspondente, método esse que é conhecido pelo nome

de "Doppler-Shift - Attenuation Method" (DSAM). Esse método será

discutido no capítulo IV.

A figura 14 mostra uma esquematização do aparato experimental
208 208utilizado no estudo de reação Pb + U ã 4.7 MeV/A de energia

incidente realizada em Darmstad-GSI. Ele consiste de um grande de-

tector anular Na-I radialmente segmentado em 6 partes separadas,

com o alvo espesso colocado em seu centro axial. Transições indivi-

duais são observadas em um detector Ge(Li) ã 0o da direção de inci-

dência do feixe, enquanto que o resto da cascata y, correspondendo

às transições de fraca intensidade do inicio da cascata, è detecta-

do no Na-I. No caso ideal, a soma dos pulsos observados nos detecto

res Ge e Na-I é igual ã energia total AEf do estado formado durante

o processo de excitação. Desta forma, colocando-se "janelas" em e-

nergia no espectro "soma" (E) do detector Na-I é possível selecio-

nar o ponto de entrada da cascata y correspondente ao evento y ob-

servado no detector de Ge. Uma representação esquematica dessa téc-

nica de subtração é apresentada na figura 15 e sera discutida em de

talhes mais adiante.

Entretanto, devido ao fato do o detector de Na-I não co-

brir um ângulo sólido de 411, também não tendo uma eficiência de 1001,

a resolução obtida em AEf é limitada, embora o aparato experimental

da figura 14 ainda seja bastante efetivo no estudo de altos momen-

tos angulares, como pode ser verificado na figura 16, que apresenta
208 238 ~

três espectros y obtidos no detector Ge para a reação Pb-*- U a

4.7 MeV/A, os quais foram "janelados" com diferentes energías-total

Consideremos, como exemplo, a transição 14 •+ 12 da banda do

fundamental (T (14 ) = 4 pseg). 0 efeito Doppler é mais pronunciado

quando a "janela" em energia total NI é pequena, correspodendo ã e-

nergias de excitação próximas à AE-..+ . Para janelas em energia su-

periores à Wl, quase não observamos efeito Doppler para essa tran-

sição, indicando que, nessas condições, a população direta do esta-

do 14 é pequena e que o tempo envolvido nesse processo é bastante
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longo, o decaimento 14
238U excitado.

-•12 ocorrendo após frcastento do núcleo

B£AW

ttal-ANNULUS
(6-foM)

TARGET
\

GE-DETECTOR

Fig. 14:
Representação esquemática do
aparato experimental utiliza-
do em experiências de ECM com
alvos gasosos (ver texto).

Fig. 16:

Resultados experimen-
tais obtidos na reação
^U8pb • Z38U ã 4.7MeV/A
utilizando o aparato ex
perimental da figura 9
e método de análise de
"janelas em energia" W
descrito no texto.

20 40 60
SPIN (M

20 40 60
SPM(fc)

60

Fig. 15: Ilustração do método de "janelas em energias"
W utilizado no estudo de estados de altos mo-
mentos angulares em experiências de ECM com
alvos gasosos.
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II-4: CONCLUSÃO.

Nos prâgrafos precedentes, procuramos mostrar a importância

dos estudos de espectroscopia nuclear utilizando o método da exci-

tação coulombiana múltipla. A utilização de ions bastantes pesados

como projétil incidente permite obter estados de alto momentos an-

gulares, principalmente na região das terras raras e dos Actiníde-

os. Sua limitação experimental reside principalmente no fato de só

poder ser utilizado em alvos de elementos estáveis, ou de meie-vi-

das bastante elevadas. .Contudo, é um método extremamente valioso

para a espectroscopia dos núcleos ricos em neutrons, visto a impos-

sibilidade experimental de forma-los em reações de fusão de núcle-

os pesados (ver capítulo seguinte). No Capítulo IV, apresentaremos

uma análise mais detalhada dos resultados experimentais obtidos em

estudos de ECM com ions pesados.
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CAPITULO III: ESTUDO DOS ESTADOS DE ALTO SPINS VIA REAÇÃO DE NÚCLEO

COMPOSTO.

III.l: INTRODUÇÃO:

Os estados de mais alto spin nos núcleos são produzidos geral_

mente via reações de núcleo composto. As primeiras reações utiliza-

das em espectroscopia nuclear foram essencialmente as reações do tî

po (a,xn) em praticamente toda a região da tabela periódica. Com o

advento dos aceleradores eletrostáticos Tandem-Van-der-Graff, estu-

dos espectroscopicos com feixes incidentes de C e 0 foram lar-

gamente utilizados em reações de núcleo composto para obtenção de u



240

ma quantidade impressionante de dados experimentais. Com a constru-

ção recente dos aceleradores de ions pesados, os dados experimentais

extraídos em reações do tipo (Ion Pesado, xn) permitiram obter deta^

lhes da estrutura nuclear dos altos momentos angulares que se reve-

laram de extrema importância na compreensão e formulação de novos

modelos da estrutura do núcleo atômico.

Nos parágrafos seguintes, faremos uma breve descrição da for-

mação dos estados de altos momentos angulares em reações de forma-

ção de núcleo composto e do decaimento subsequente desses estados

via emissão de partículas, de radiação y e/ou fissão. Apresentamos,

em seguida, os métodos experimentais utilizados e os resultados ex-

perimentais obtidos em algumas reações.

III-2: FORMAÇÃO DOS ESTADOS DE ALTO SPINS VIA NÚCLEO COMPOSTO.

0 mecanismo das reações de núcleo composto com ions pesados

foi objeto de estudo de vários grupos de pesquisas nos últimos quin

ze anos. Entretanto, seria fora do propósito desse capítulo discu-

tir esse tópico em detalhes. Para tal, indicaremos ao leitor algu-

mas dos principais artigos de revisão " -* cobrindo esse vasto campo

de pesquisa. Concentraremos nossa atenção em algumas questões espe

c'ficaraente relevantes ao estudo da estrutura nuclear dos estados

de alto spin .

Como foi feito no capítulo precedente, durante o estudo de

experiências de excitação coulombiana múltipla, podemos indagar qual

ê o valor do momento angular máximo, e da energia de excitação má-

xima permitida nesse tipo de reação. E também, como decairão os eŝ

tados assim formados, e quais os estados dos núcleos residuais que

serão preferencialemente populados.

0 momento angular limite í.« de reação pode ser calculado ã

partir da seção de choque de reação a R através da relação

a - ÍI *2 ? (2Í. + 1) T ? (1)
K 1=0 *

onde X é o comprimento de onda reduzido e T o coeficiente de trans_

missão para a onda parcial l. Na aproximação dita de corte abrupto ',

temos que

1 I < tt
R (2)

l > *R

o que permite escrever
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°R = (3)

A seção de choque de formação de núcleo composto sendo somen

te uma fração de Op, podemos de forma análoga introduzir um momen-

to angular máximo l^,- para esse processo:

JNC n*2 *CN R
(4)

Em reações com núcleos pesados, com projéteis de massa Ap =

40, £„„ da ordem de 100 1Í podem ser alcançados em núcleos compos-

tos (ANr - 160) Entretanto, a seção de choque de núcleo composto

aN(, é a soma da seção de choque dos processos de evaporação de par

tículas o e da seção de choque de fissão cj£, isto é, o..-. = a +

of. Esses processos limitam o momento angular máximo observável em

60-70* nessa região, o que representa uma quantidade razoável, em

bora seja pequena em relação ao valor máximo que esses núcleos po-

dem alcançar (ver cap. I). Estudando a desexcitaçâo y dos residos

de evaporação, é possível então conhecer a estrutura nuclear des-

ses estados de altos momentos angulares.

Em regiões de massa intermediárias (ANC - 80-100), os canais

abertos ã desexcitaçâo do núcleo composto são relativamente numero

sos e torna-se difícil a detecção e identificação de um canal espe_

cífico para o estudo espectroscopico do núcleo residual em questão.

dutribution ot
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Fig. 1:

Resultados de cálculos
do modelo estatístico
para a reação " " ' ^
(ver texto)
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50-

Fig. 2:

Representação esquemática
- das cascatas de decaimento

y após evaporação de part^
; cuias pelo núcleo composto.

20 «•: ec

Entretanto, a técnica da coincidência y-y permite obter resultados

importantes nessa região de massa (ver parágrafo III-3). Na região

dos Actinídeos (A=200), além do fato de que oNC é uma pequena fra

ção (quando não nula!) da seção de choque de reação aR, a contri-

buição de a é desprezível em relação ã seção de choque de fissão

o^, o que torna esse método inoperante nessa região de massa. En-

tertanto, na região das terras raras (A-150-170), as reações de

(IP.xn) competem fortemente com o canal de fissão e núcleos resi-

duais com altos momentos angulares são formados após emissão dos

neutrons de desexcitação.

A figura 1 mostra os resultados de cálculos estatísticos re-

ferentes ao sistema 11OPd(4OAr,xn)150"xGd ã 155 MeV de energia in-

cidente (e=3.9 MeV/A), o que corresponde a uma energia de excita-

ção de 66 MeV. A distribuição inicial o * n*7 (2í + l)T (a.,,,= I o.)

da seção de choque de formação do núcleo composto em função do

momento angular l do canal de entrada é mostrada na parte superi-

or da figura 1.

As densidades de probabilidades após emissão de 1 ã 5 neu-

trons estão indicadas no plano E* - J. A partir da evaporação do

3? neutron, uma parte da população cobre uma zona (hachurada) onde

a probabilidade de se desexcitar por emissão y é superior ã 35$. o

resto da população (zona em branco) continuando a se desexcitar

preferencialmente por emissão de um 49 neutron. O mesmo acontece §_

pós emissão desse 4» neutron, o que conduz ao valor da seção de

choque para < missão de 5 neutrons. Dois tipos de correlações são a

presentadas

- A figura ã esquerda mostra que a energia total y é rela-

cionada ao canal de desexcitação, o valor da energia to-

tal evacuada pelos y sendo maximal quando um n9 pequeno
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de neutrons são evaporados pelo núcleo composto.

- A figura inferior mostra que os valores mais altos do mo-

mento angular são também associados ao pequeno n9 de neu-

trons emitidos.

A emissão y, que intervém no estagio final da evaporação, ê

relativamente lenta (10 ã 10 seg); uma cascata composta de um

número M de fotons (M = multiplicidade) evacua então a energia de

excitação e o momento angular restantes. Essa cascata y ê formada

essencialmente de três componentes distintas: uma componente esta-

tística , essencialmente do tipo El, que evacua grandes quantidades

de energia de excitação e pouco momento angular, e de uma compo-

nente Yrast, do tipo E2, que evacua essencialmente o momento

E" (MNt) (M»V)

13C("B.d) " N e

Ellb= 3b M.V

ab -- 20.6'

18 _ 18
f (aN«)(M»V)

Fig. 3:

Resultados experimentais

obtidos na reação
13C (UB,d) 22Ne.

angular do núcleo residual. Após emissão das transições Yrast, o

núcleo se encontra em um estado energético correspondente aos ní-

veis discretos: sua desexcitação se termina então por uma série de

transições discretas. Essas componentes da cascata y estão esquema

tizadas na figur<> 2.

As experiências espectroscõpicas realizadas em reações com
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Tabela I: Janelas em eneigia E utilisadas no estudo da

Reação Cu+ Rb (ver texto).

formação de núcleo composto podem ser divididas em função do tipo

de componente da cascata y a ser detectada. Suas principais carac-

terísticas serão indicadas no próximo parágrafo.

III-3: MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM REAÇÕES VIA NÚCLEO COMPOSTO

111- 3.1: Estudo Experimental das Transições Discretas.

0 estudo experimental das transições discretas pode ser sub-

dividido em dois grupos distintos. 0 primeiro deles consiste na

detecção da partícula emitida pelo núcleo composto formando direta

mente os estados discretos dos núcleos residuais. Um espectro carac

terístico desse tipo de experiência é mostrado na figura 3 para

a reação B( C,d) Ne à 35 MeV de energia incidente. A resolução
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em energia AE* obtida é de cerca de 50 keV para os estados de mais

alta energia de excitação. Valores do momento angular I < 10 "K fo-

ram observados nessa experiência (ver capítulo IV). Esse método ê

de pouca validade na obtenção de estados de mais alto spin a alta

energia de excitação.

0 segundo grupo de experiências em transições discretas é ba-

seado no método de coincidência y-y entre dois ou mais detectores

sensíveis ã radiação eletromagnética. Uma esquematização de um ex-

perimento típico esta mostrado na figura 4, utilizado no estudo da

reação 8'18;> 40Ar + 126Te - 166Yb* ã 181 MeV de energia incidente.

O feixe incide sobre um alvo fino depositado em um suporte de chum-

bo espesso (eliminação do efeito Doppler) e os eventos de desexcita

ção eletromagnética são detectados por 3 NaI dispostos ã 0o, 45° e

90 em relação ã direção do feixe incidente e ã 60cni do alvo, para

discriminar neutrjns dos y por tempo de vôo: os neutrons necessitam

de cerca de 20seg para alcançar o detector, enquanto a radiação e-

letromagnêtica y, de cerca de 2seg, o que permite uma excelente dis

criminação entre eles. Um detector de Ge à 125° é utilizado para se

lecionar as transições individuais correspondentes à canais de

desexcitação específicos. O espectro experimental obtido em coinci-

dência com o NaI ã 0 é mostrado na figura 5 e podemos verificar que

as linhas y dos canais 4n( Yb) e 5n( Yb) são facilmente identi-

ficadas.

Uma variação desse método consiste na utilização de vários de

tectores Ge dispostos ã curta distância do alvo e vários ângulos de

detecção. Embora de eficiência bastante inferior aos NaI, essa téc-

nica permite obter uma melhor resolução global em energia e os efeî

tos de baixa estatística podem ser minimizados adicionando os espec

tros de coincidência entre cada dois detectores. Na figura 6 é dado

um exemplo de um espectro obtido na reação Cu( O,pn) Kr utiH

zando um alvo de 300ugr/cm de ' ("u depositado em suporte espesso de

chumbo e três detectore* intrínsicos Ge dispostos ã 0o, 90 e 136

da direção de incidência.

Entretanto, esse método experimental permite identificar spin;

até cerca de 20-3015. E necessário então desenvolver novas técnicas

experimentais que permitam isolar transições bastante fracas do es-

pectro contínuo ou estudar esse continuo por técnicas estatísticas.

Dois métodos experimentais tem sido utilizados na obtenção de

dados experimentais em altos momentos angulares. 0 primeiro consis-

te na utilização de uma bateria de detectores NaI e Ge e de um gran
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de detector de NaI, denominado de detector Soma (£) , que é mostra_

do na figura 7. Os y de desexcitação da cascata são detectados no-

detector Soma, em coincidência com um cristal Ge(Li) e dois detecto

res NaI.

0 cristal soma é um detector NaI de 30cm de comprimento por

30cm de diâmetro, formado de 4 setores óticamente separados mais m£

canicamente solidários. 0 alvo é colocado no centro e um tubo coa-

xial permite a entrada do feixe por uma das faces, com a possibili-

dade de colocar detectores ã 0 . Uma entrada transversal de 6.5 cm

de diâmetro permite colocar um detector Ge(Li) ã 90° em relação ã

direção do feixe incidente e ã 2,Sem do alvo, cuja função é de de-

tectar as linhas discretas do núcleo em questão. Dois detectores

NaI (12,5cm x 12,5cm) são colocados no plano horizontal (8=±7,4 ) e

ã 154cm do alvo, com a finalidade de cobrir um ângulo sólido bastan

te pequeno e de só detectar no máximo um único y de uma cascata de

M fotons. 0 espectro continuo obtido representa então a distribui-

ção em energia do conjunto das transições individuais. Uma represen

tação esquemática do dispositivo experimental ê mostrada na figura

200 100
-.1...
600

Fig. 5: Resultados experimentais obtidos para o

sistema estudado na figura 4.

.10) 63,
Esse sistema foi utilizado*"'1 no estudo das reações Cu (23 7

MeV) + 87Rb - 1 5 2Dy* e 40Ar(158 MeV) • 1 1 0Pd - 150Gd*. 0 espectro de

distribuição da energia total F... observada no cristal soma ê mostra-

do na figura 9a. 0 centroide da distribuição se encontra ã 14.8 MeV

e cascatas de desexcitação y de 40 MeV são facilmente observadas. 0

espectro apresenta certas estruturas correspondentes aos vários ca-

nais de desexcitação do núcleo composto (essencialmente xn).
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Fig. 6: Resultados experimentais obtidos na reação
63,, ,16^ ,77^Cu( 0,pn) Kr.

0 espectro de energia de transição y obtidos nos detectores

NaI para esta reação, e em coincidência com uma janela em energia

11 MeV < W, < 15 MeV do espectro total Ej., é mostrada na figura 9b,

Ele mostra claramente as duas componentes da parte de alta energia

da cascata y: uma distribuição estatística, da forma N = N e' e T~,

correspondente às transições El [2? + l=3Q, refletindo a temperatura

nuclear T ã altas energias de excitação, e de uma bossa intensa ã

baixa energia (- 1 MeV), correspondente ã componente Yrast da casca

ta, formada principalmente de transições E2. Veremos mais adiante

que o estudo detalhado dessa bossa intensa é rico em informações da

estrutura dos núcleos estudados e dos modos coletivos da matéria à

alto momento angular.

As transições discretas, ocorrendo no final da cascata, são d£

tectadas no detector Ge(Li) e podemos obter o espectro de coinciden

cia entre essas transições discretas e janelas em energia do espec-

tro totai Ej.. Um exemplo típico é mostrado na figura 10, para duas

janelas em energia no espectro soma: H.SMeV < W. < 19.2 MeV (Fig.

10a) e 27 MeV < W2 < 34.7 MeV (Fig
1. 10b).

Uma informação experimental de extrema relevância para o estu-

do dos estados de altos momentos angulares é fornecHj pela multipli_

cidade M da cascata y de desexcitação. Isto porque o momento angular
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Fig. 7: Dispositivo experimental para a detecção dos
f\ Z ft ^

raios Y da reação Cu + Rb.

Pb

r-fecíeur C
-SfOppeur

fiiUCBOU;nou I _ *G~^\ _t_

Ge f L i )

_. —niMifrons
NE 213

.' v . .••' '& I7 .2C.TI )

Nol

lS4cm

Fig. 8: Representação esquemática do dispositivo ex-

perimenta] da fig. 7.
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Fig. 9a.:

Espectro de distribuição

Ey medido para a reação
63Cu 87Rb.

10 20 30 40 50

Energie Vtotale(MeV)

6000

Fig. 9b.: Espectro de energia de transição E obtido pela adição

dos espectros dos detectores de NaI ( Figs. 7 e 8), em

coincidência com uma "janela em energia" 11<EJ. (MeV)<15

no espectro Ej. da figura 9a.

total evacuado Jj- pela cascata depende da multiplicidade M e da mul-

tipolarídade dos fotons que constituem a cascata. Supondo que, em mé-

dia, 4 fotons estatísticos dipolares são emitidos com AJ = O e que

os (M-4) fotons restantes correspondem a transições quadrupolares

"stretched" (estiradas: o foton correspondente à esta transição Y e-

vacua um momento angular AJ = J. - Jf > O, o núcleo emissor dispondo

de um momento angular J. antes da desexcitação e J, apôs desexcita-
1 1 *í

ção) AJ = 2, obtemos da relação semi-empírica J
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Jz = A(M-4) = 2(M-4). (5)

A multiplicidade M é obtida experimentalmente fazendo-se medi-

das de coincidência em vários detectores y. Ela pode ser medida de

várias maneiras, sendo que algumas são bastante sofisticadas. Básica

mente, necessita-se de dois detectores: um detector "Trigger" em

coincidência com um detector no qual é medido o espectro E da casca

ta, e que seleciona as transições individuais.

Seja N o n' de eventos no detector "Trigger". Se a., represen

ta a seção de choque diferencial de produção de um raio y para um

spin J dado, então:

N S = oj x n , (6)

onde Si representa a eficiência efetiva (ver capítulo I) desse detec-

tor (angulo sólido, eficiência y, correções de conversão interna,

etc...). No caso de um único y emitido, a probabilidade de não obser

va-lo no detector e é P = (1 - w), se w representa a eficiência e-

fetiva para esse detector. Para uma multiplicidade M, a probabilida-

de de não observar nenhum dos (M - l)y emitidos, excluindo aquele

que foi detectado no "Trigger", é P^ = (1 - w) " . A probabilidade de

observar ao menos 1 é então P = 1 - P^ = 1 - (1 - w) . 0 n9 de e-

ventos em coincidência entre os dois detectores (medido no detector

- d - w ) " ' 1 ! (7)

e a razão do n' de coincidências N sobre o n9 de eventos diretos N

é:

N M .
íp - 1 - d - "I • (8)

Nas experiências mais recentes, como veremos mais adiante, uti_

liza-se um n9 bastante elevado de detectores de alta eficiência em

torno do alvo e obtem-se então a multiplicidade i partir da correla-

ção entre as coincidências obtidas nos vários detectores (sistema co

nhecido como filtro de Multiplicidades). No caso de um detector soma

E^ à setores separados, podemos utilizar esses próprios setores para

ter acesso ao n9 de eventos em coincidência com 2,3 ou 4 setores do
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Fig. 10: Espectros de energia de transição E obtido no detector
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Fig. 11:

Multiplicidade M em função da ener- 5

gia Ej, obtida na reação Cu + Rb

(ver texto). -
10 20 30 40

Energia V totole (MeV)



252

detector soma, e isto para cada janela em energia W .

Esse método foi utilizado no estudo experimental do sistema
ir R 7

Cu(237 MeV) * Pb e a multiplicidade M obtida ã partir das jane-

las Wj. (Tabela III.1) em energia E^ da figura 9a está apresentada na

figura 11. Podemos observar que aos valores elevados de E.. estão as-

sociados os mais altos valores de multiplicidade M, isto é, do momen

to angular. Assim, para o valor máximo de M (~ 26±2), valores médios

de Jy ~ 40 "ti são obtidos (equação 5) .

A 3? geração de experiências em altos momentos angulares come-

ça a mostrar resultados bastante promissores. Elas consistem na uti-

lização de um grande conjunto de detectores (filtro de multiplicida-

de), em uma geometria de 411, de alta eficiência e com supressão (ver
121Cap. I). Na figura 12 é apresentado um esquema representativo do

sistema de detecção TESSA (Total Energy Suppression Shield Array),

instalado no acelerador Tandem de 25 MV do Laboratório de Daresbury

(Inglaterra). Ele consiste de 6 detectores Ge ã supressão Compton e

de t>2 cristais de BGO de seção hexagonal, com razão pico-pico/fração

total da ordem de 0,50 ã 660 keV. Resultados preliminares "' ' obtî

dos na reação 114Cd(48Ca,4n)158Eu â E L a b = 216 MeV de energia inci-

dente estão mostradas na figura 13 para o espectro somado de coinci-

dências Y-7 detectado nessa reação. Estados da banda do fundamental

até J = 38 podem ser facilmente identificados e podemos observar a

taxa extremamente baixa do fundo de coincidências (Fig. 13a). Estru-

turas aparecem â mais alta energia de excitação, que podem ser me-

lhor definidas com uma maior estatística. Na figura 13b, estados da

banda de paridade negativa são observadas até J = 39 , bastante su-

perior ao valor J = 21 anteriormente estabelecido para esse núcleo.

Aparatos experimentais de características idênticas a TESSA

foram construídos em Heidelberg ("Crystal ball") e em Oak Ridge

("Spin Spectrometer"), mas utilizando como filtro de multiplicidade

pequenos cristais de Nal (Fig. 14).

Uma nova geração de detectores ã supressão Compton está em vi-

as de tornar-se operacional. Ela consiste na utilização de cristais

de BGO na detecção dos raios y Compton provenientes dos detectores

Ge e dois exemplos típicos estão mostrados nas figura 15 para o de-

tector de Darmstad ' e na figura 16, para o detector de Berkley .

Esse último é um filtro de multiplicidade de cristais de BGO de

geometria 4F1, circundado por 21 detectores Ge ã supressão Compton

dispostos em 3 anéis em relação ao alvo, contendo 7 detectores cada

anel, os quais observam o alvo através de pequenos furos nos cris-

tais de BGO, formados de 44 elementos dispostos em 3 cilindros con-

cêntricos, opticamente isolados. Esse dispositivo permitira realizar

experiências de coincidência entre 4 detectores Ge em um tempo rela-

tivamente curto (- 10 dias) quando comparado com o tempo (- 34 5 anos)



Target chamber j

Beam*-

Tungsten alloy
(heavy metal)

shielding

Tungsten alloy
(heavy metal)
collimators

BGO detectors Nal backscatter
crystals



254

Fig. 12:

Representação esquemática do

espectrômetro TESSA (ver tex

to)

Fig. 13:
Resultados obtidos na rea_

ção 114Cd(48Ca,4n)158Eu a

E. .=216 MeV obtidos com
Lab
TESSA, com os estados ro-

tacionais de paridade po-

sitivas e negativas, res-

pectivamente .

Fig. 14:

"Spin Spectrometer" do laboratório de

Oak Ridge (ver texto)
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Fig. 15: Spectrometro anti-Compton

em construção no laborato

rio de Darmstad - GSI

(ver texto).

Fig. 16: Spectrometro anti-Compton

em construção no laboratcS

rio de Berkeley (ver tex-

to).
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Fig. 17:

Espectro de pulsos dos detectoreb

de NaI (0° + 45° + 90°) da figura

4 obtidos na reação Ar + Te.

• GA'f (if in

1000

Fig. 18: Coeficientes de con

versão interna medi

dos na reação Ar+

Te (ver texto)

para realizar o mesmo tipo de experiência utilizando o método clássi
8 17) ~~

co, supondo um total de 2,5 x 10 eventos de coincidência

III.3.2: ESTUDO EXPERIMENTAL M S TRANSIÇÕES DO CONTINUO

Informações interessantes sobre a estrutura nuclear podem ser

obtidas pelo estudo das componentes estatísticas e "Yrast" de uma

cascata y de desexcitação. A figura 17 mostra os resultados obtidos18

na reação 40Ar(181 MeV) • 126Te - 166Yb* utilizando o método experi-

mental da figura 4. Os eventos foram selecionados exigindo-se coinci_

dencias com linhas discretas do núcleo residual \b no detector Ge

(fig. 4). As componentes "Yrast" e estatística podem ser observadas

mesmo no espectro direto (quadrados brancos). Entretanto, esses da-

dcs devem ser corrigidos pela função resposta dos detectores NaI e

pelas eficiências respectivas (ver cap. I) para se obter o espectro

primário dos raios y (círculos cheios). No topo da figura 17 é apre-
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sentada a razão das intensidades medidas nos detectores à 0 o e 90 ,

respectivamente. Pode-se observar que, na região de alta energia, as

transições y são essencialmente isotrópicas, em contraste com a re-

gião da bossa "Yrast", resultado esse encontrado em vários outros

sistemas nessa região de massa.

A mui tipo]aridade do contínuo também pode ser obtida a ^artir

de experiências de medida dos coeficientes de conversão interna. A

reação 1 4 6Nd( 2 0Ne,4n) 1 6 2Yb foi estudada por Feenstra et al 1 9^ e os

elétrons de conversão foram medidos em coincidência com um detector

Ge e/ou NaI, ambos em coincidência com um outro detector Ge que se-

leciona os eventos do canal 4n. Os resultados obtidos ' estão mos-

trados na figura 18 e para energias superiores a 1,5 MeV, os coefi-

cientes de conversão experimentais estão em excelente acordo com u-

ma muitipolaridade LI, enquanto que para as energias na região "Y-

rast", os dados estão em bom acordo com as transições K2.

Uma variante experimental do estudo do contínuo da cascata >

na desexcitação de altos momentos angulares é baseada no estudo das

correlações E - E entre dois detectores y, sejam Ge c/ou Nai e eu

jo princípio ê exposto resumidamente abaixo.

Para um núcleo.perfeitamente rotacional (ver Cap. I), COP urn

momento de inércia j0 = c—, o espectro y desse núcleo ê altamente

correlacionado em tempo, distribuição espacial e energia. Uma repr£

sentação esquemática bidimensional do espectro de coincidência 1; x

L está mostrado na figura 19 para um núcleo perfeitamente ratacio-

nai, com 4 bandas de rotação com o mesmo momento de inércia "y , su-

pondo um detector ideal sem espalhamento Compton. 0 espectro corre-

lacionado deve apresentar um vale bastante nítido ao longo da diagonal

MOTORS

1500

1000

soo

1*00

Fig. 19: L_A.Ji-Ji_A.JLJlJL_t>
Diagrama esquemático de uma ex-

periência de correlação E. x E

para um núcleo perfeitamente ro_

tacional.

Espectro de cor-

relação experi-

mental obtido na

reação 12C(118 MeV)
1 24

+ Sn (ver tex-

to)
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â 45° correspondendo à E = £ , visto que, para uma cascata perfei-

tamente rotacional não exis.e duas transições y de mesma energia

(ver Cap. I). Podemos então determinar se as estruturas puramente rô

tacionais são dominantes em um núcleo real ã partir das experiências

de correlação E, xE, para o núcleo em questão.

Existe, entretanto, uma séria dificuldade experimental: a efi-

ciência fotopico/ãrea total (ver Cap. I) é de cerca de 50% para os

grandes detectores NaI e de somente 151 para os detectores de Ge. Is_

so representa somente 20 à 251 dos eventos de coincidência entre NaI

x NaI (e 2 ã 3% dos eventos entre Ge x Ge) que resultam de coinciden

cias fotopico x fotopico, o restante sendo puramente fundo de coinci^

dencia Compton. Esse resultado mostra a importância da nova geração

de detectores com supressão Compton com cristais de BGO, como foi

mencionada acima.

Para eliminar esse problema, uma técnica de redução de dados

foi desenvolvida '' em experiências requerendo boa estatística.Um

fundo de eventos não-correlacionados N.. é subtraído da matriz de

coincidência y-y para cada ponto ij , e é basicamente calculado â par_

tir das projeções das linhas £ N., e das colunas E N.., supondo que
k 1K í xi

cada raia y observada tem igual probabilidade de estar em conciden-

cia com todas as outros raias y detectadas . O n 9 de eventos não

correlacionados é 1 . = t N., l Ü../1 N e o espectro corre laciona-
ij v lK j 2-> sv £k

do é então

sendo N.. o n* de eventos total no espectro bidimensional.

O resultado obtido em uma das primeiras experiências realiza-

da pelo grupo de Stockholm21^, para a reação 12C(118 MeV) + 124Sn

-• Ba*, utilizando 4 detectores de NaI, é apresentado na figura

20.

O aspecto geral desse espectro E - E é como o esperado, com

um profundo vale ao longo da diagonal de igual energia, e com uma

cordilheira bastante pronunciada de ambos os lados do vale. Outras

cordilheiras são também visiveis, embora menos bem definidas, um pou

co mais adiante do vale. 0 fato experimental interessante é que e-

xistem pontes bastantes intensas cruzando o vale em varias energias,

princioalmente ã E - 1150 keV.Como veremos mais adiante (Cap. IV) es
Y

sas pontes trazem informações valiosas sobre a estrutura coletiva

dos núcleos residuais formados à alta energia de excitação e ã altos

momentos angulares. Existem atualmente uma série de dados experimen

tais utilizando essa técnica, principalmente na região das terras

raras, e que serão analizados em mais detalhes no próximo capítulo.
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CAPITULO IV: RESULTADOS EXPERIMENTAIS LM ESTADOS DE ALTO MOMENTO

ANGULAR

1: INTRODUÇÃO:

Nos capítulos precedentes foi feita uma revisão dos métodos expc

rimentais utilizados no estudo dos núcleos formados em estados de

altos momentos angulares. No presente capítulo, faremos uma análise

mais detalhada dos resultados experimentais obtidos, procurando dai

ênfase nos que mostraram uma nova faceta da estrutura nuclear nessa

região de energia de excitação e de momento angular.

Os resultados experimentais obtidos em espectroscopit. nuclear re

presentam um acervo extremamente vasto e se estendem ã praticamente

toda a tabela periódica.Seria completamente fora de propósito apre-

sentar resultados experimentais em toda a região de massa dos nú-

cleos conhecidos. Limitar-nos-emos então ã região d s terras raras

(A = 160) e dos Actinídeos (A = 200), orde os dados experimentais a

presentam uma série de resultados espectroscópico? bastante interes_

santes.

2. BANDAS ROTACIONAIS EM NOCLEOS DEFORMADOS.

Uma banda rotacional reflete uma forma muito simples de movimen-

to coletivo, que muda a orientação do sistema sem praticamente afe-

tar sua forma ou sua estrutura interna. A energia nssociada com o

movimento é essencialmente cinética e pode ser escrita

Efl) =E * ^ I ( I M ) = -4->u', F. = C^ (1)

onde o é a velocidade angular, e*J) o momento de inércia, que depen-

de da forma e da estrutura interna do sistema.

0 movimento rotacional dos núcleos deformados foi inicialmente

proposto por A. Bohr •* em 1952 e logo encontrado experimentalmente,

no decaimento a dos núcleos actinídeos (A - 240) e por excitação

coulombiana ' dos núcleos da família das terras raras. Como um exem

pio recente, mostramos na figura 1 os resultados obtidos no estu

do da reação ^U8Pb(5,3 MeV/A) + °U efetuada em Darmstad - GSI pe-

lo método ECM descrito no capítulo II. Embora os estados com valo-

res elevados de I apresentem um desvio de um comportamento puramen-

te rotacional descrito pela equação 1, é notável <iue essa des-

crição bastante simples funcione tão bem em uma gama tão grande de

spins e energia de excitação.

2 38O espectro rotacional do U apresentado na figura 1 implica em

uma simetria axial para esse núcleo, e sua função de onda nuclear é
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Fig. 1: Esquema de níveis da banda rota-

cional .do estado fundamental dos

emnúcleos U e U obtidos

ECM na reação

MeV/A.
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Fig. 2: Esquemas de níveis do núcleo Th.obtidos em ECM

com feixes incidentes de Kr à E = 310 MeV.

invariante em relação a uma rotação de um angulo n em um eixo per-

pendicular ao eixo de simetria. Essa última invariancia explica a

não existência de estados de I ímpares no espectro rotacional.A pre

sença de um nucleon desemparelhado, com uma projeção Çl do momento

angular j no eixo axial, levanta parcialmente essa simetria e todos

os valores de I aparecem na banda de rotação, como ê mostrado na fi_

gura 1 para o núcleo U. Embora a função de onda nuclear seja si-
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metrizada, ela pode trocar de sinal ou não quando de uma rotação de

n em relação ac eixo de simetria.

Entretanto, os resultados experimentais mostram que existem ou-

tras bandas de rotação no espectro dos núcleos deformados ã sime-

tria axial. Na figura 2 apresentamos o espectro de excitação obtj_

do no estudo em ECM na reação Kr(310 MeV) + Th, e podemos ob

servar que, além da banda do estado fundamental (K = 0 ) determina

da até I = 20+, tais bandas rotacionais foram razoavelmente estabe

lecidas: as bandas rotacionais a 1 fonon octupolar (K = 0 ), a 1

fonon B (K 0 +), e a 1 fonon y (K 2 +). Essas bandas rotacio-
a]nais podem ser compreendidas ; como rotação do sistema nuclear em

diferentes estados vibracionais da superfície nuclear e que estão

esquematizadas na figura 3.

As desexcitações entre os estados de cada banda rotacional dos

núcleos rotacionais ã simetria axial se efetuam via transições E2,

e para esses núcleos, as probabilidades de transições E2 são cerca

de 200 vezes maiores que as transições E2 de partícula independente,

rehaussando o caracter coletivo dos estilos em questão.

Na região das terras raras, desvios importantes em relação ã e-

quação (1) foram experimentalmente observados, e aparecem principal

mente nos extremos da região de deformação. Um exemplo típico é mos_

trado na figura 4, para os estados de paridade positiva dos isõto-

pos impares do Erbium. 0 isótopo Er tem seus estados mais baixos

razoavelmente bem descritos pela equação (1), mas para os valores

superiores (I > 13/2 ), as irregularidades são bastante claras, h-

las tornam-se bastante significativas nos isõtopos mais leves Er

e Er, sendo que nesse último núcleo, há uma inversão total da or_

dem dos níveis (Fig- 4).

Resultados experimentais mostrando desvios surpreendentes em

relação à equação (1J estão mostrados na figura (5), onde os esta-

dos excitados da banda rotacional hji/? n o s isõtopos de Pd de mas-

sa impar apresentam, uma seqüência de estados de momentos angulares

diferindo do AI = 2H, contrariamente ã seqüência esperada com AI =

1 -fi (ver figura 1). £ interessante salientar que a seqüência rota-

cional nos isõtopos A = impar dos núcleos de Pd apresentam uma forte

analogia com a seqüência rotacional dos isõtopos de A = par desse

elemento, como pode ser visto na figura 4. Resultado idêntico foi

obtido nos isõtopos impares do Hg para a banda rotacional do es-

tado Í13/2 e ^e mesma estrutura observada para os isõtopos A par

do Hg (Fig. 6). Entretanto, isõtopos de A impar do Sb apresentam

seqüência normais ül = 1 1i na banda rotacional do estado intrínsi-

co g9/2.

ai
A explicação teórica ' para esses resultados e feita em termos
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Fig. 3: a: Formas de núcleo deformado com 8 e y positivos

b: Ilustração de vibrações y em torno de uma forma de

equilíbrio esferoidal.
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Fig. 4: Resultados experimentais e teóricos dos níveis de

paridade positiva nos isótopos Er (ver texto)

de estados de partícula acopladas ou desacopladas ao caroço deforma-

do do isotopo par-par do núcleo em questão. Diremos, suscintamente

que, devido ã ação das forças inerciais e de Corriolis (H =-2-=— T.3),

a partícula j deseraparelhada será forçada ã alinhar o seu momenta an

guiar completamente com o eixo de rotação e a barda construída nesse

estado, tem spins I = j , j + 2 , j + 4 e espaçamentos em energia idên

ticos àqueles do caroço par-par.

3: 0 FENÔMENO DO "BACKBEND".

Um outro resultado surpreendente foi encontrado em 1971, na

seqüência de espaçamento energético rotacional de vários núcleos na
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região das terras raras. Na figura 1 ê apresentada a variação das

energias de excitação dos estados da linha de "Yrast" do núcleo
164

Yb, em função do momento angular respectivo. 0 comportamento e

razoavelmente suave e aproximadamente parabólico, como esperado pe

Ia relação rotacional 1(1 + 1) da equação (1). Entretanto, próximo

ao estado de spin-I = 14 Ü existe uma variação acentuada na incli-

nação, e os estados com I > 14 U deixam de obedecer à relação rota_

cional da equação (1). Esse desvio pode ser melhor visualizado se

esses mesmos resultados são apresentados em forma de variação do

momento de inércia em função do quadrado da freqüência rotacional

oj. Embora não seja uma quantidade diretamente mensurável, po-

demos definir w semi-classicamente como

dE
= 3L com L = "n/I(I + 1) (2)

Substituindo o quociente diferencial pelo quociente das diferen-

ças finitas, podemos obter uma definição do valor "experimental"

da velocidade angular

•fi u AE E(I) - EÇI-2)
e x p AL ! I , i _ 2

(3)

0 momento de inércia é definido por E R Q T = —=— *j0w e, utilizando

»!»,-•
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Fig. S: Esquema de níveis da banda rotacional 11/2" nos isótopos

impares de Pd. Também indicado está a banda rotacional do

fundamental dos isótopos pares.
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Fig. 6: Mesmo da figura 5, para a banda 13/2 dos

isótopos Hg.

Fig. 7:

Diagrama da energia de excitação vej_

sus momento angular para os estados

da banda fundamental do núcleo Yb.

A figura no quadrado superior é um

diagrama do momento de inércia efeti_

vo versus o quadrado da freqüência de

rotação (ver texto).

a relação (1), obtemos que:

•Í.. E H = J_ ráãi-i , 21 - i
u

(4)

Com essas definições, podemos calcular valores de u> e4)para cada

nível da banda de Yrast, como para as outras bandas rotacionais

dos núcleos deformados.

No caso do núcleo Yb da figura 7, esses resultados estão a-

presentados no topo dessa figura e a variação na inclinação apare

ce claramente como uma redução na freqüência rotacional <u, efeito

denominado de efeito de "Backbending" aparecendo para os estados

I > 14 i\. Tal comportamento é observado em vários, mas não em to-

dos, núcleos da região das terras raras, e em alguns núcleos fora
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dessa região. Por exemplo, a figura 8 mostra os resultados experi_

mentais obtidos8^ nas reações 176Y(a.ón)174Hf e 162Dy(a,8n)158Er

e podemos observar que o núcleo de Hf não apresenta o fenômeno
1 r Q

de "Backbending" observado no núcleo de Er. Es^a anomalia pode
da figura 9,pa_ser observada diretamente no diagrama backbending

ra os estados 10+ < I < 18+ do 158Er.

A anomalia no momento de inércia dos núcleos deformados está

sistematizada na figura 10, que apresenta um sumário das bandas ro_

tacionais de Yrast dos núcleos par-par das terras raras. O fenôme-

no de "backbending" é bastante pronunciado nos isótopos leveis do

Erbio e em alguns dos isõtopos do Osmio. Para alguns desses núcleos

a variação do momento de inércia em função da freqüência de rota-

ção hw apresenta vários "backbendings", como pode ser observado na

figura 11, que apresenta os resultados obtidos na reaçã Sn

( Ar,4n) Er: "backbendings" ocorra nos estados de spins I=10+,

28 e existe indicação para uma 3? ocorrência no estado I=40+.

6000

í.000

2000

<r l i .

I í
V IOOOI-

iü !

S 750|

500

250

f •-» * '

200 tOO GOO 800 000
CHANNEL NUMBER

Fig. 8: Resultados experimentais obtidos nas reações Y(a,6n) Hf

e 162Djr(a.8n) Er (ver texto).
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Fig. 9: Diagrama de "backbending" para os nu

cleos 174Hf e 158Er (ver texto).

No caso dos núcleos ímpares, os resultados experimentais tam-

bém mostram o fenômeno do "backbending". Um exemplo típico e mos-

tradp na figura 12 para as bandas rotacionais •"•13/2 e ^9/2 ^°

núcleo Yh: enquanto a banda de paridade negativa apresenta o

fenômeno do "backbending", a banda Í13/7 ^e Paridade positiva não

apresenta esse comportamento. É interessante ressaltar o fato de

que o núcleo Yb pode ser descrito como resultante do acoplamen

to de um neutron no estado i,-,, ao caroço deformado Yb, núcleo

esse que apresenta uma banda rotacional com efeito de "backbending"

(Fig. 12).

0 conjunto de dados experimentais existentes em "backbending"

levou ã formulação de considerações teóricas sobre a origem de me

canismo causador dessa drástica modificação do comportamento da ma

teria nuclear em estados de altos momentos angulares, e que são :

correlação de emparelhamento, modificação da forma e alinhamento do

momento angular intrínsico com o eixo de rotação. Vamos somente sa

lientar que efeitos de emparelhamentos são responsáveis pela exis-

tência de um momento de inércia'Qp de inclinação variável observada

para os valores maisbaixos de momento angular I. Urn rotor perfeito

deveria acarretar um valor *Jp = C — representado pela linha traceja

da horizontal da figura 7 .

Modificações na forma dos núcleos deformados em rotação são cej_

tamente importante em estados de momentos angulares suficientemen-

tes altos, e existem alguns dados experimentais conclusivos, obti-

dos ' em isótopos par-par do Samário, mostrados na figura 13. Es-

ses resultados representam a variação da probabilidade de transi-

ção reduzida B(E2,1-*I-2) entre um estado rotacional de momento an-

gular I para um estado da mesma banda rotacional de momento angu-
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lar 1-2. Essas probabilidades reduzidas são obtidas ã partir da d£

terminação experimental das probabilidades de excitação de um esta

do I da banda rotacional.

.EXP " JVi (5)

sendo Y. , , a intensidade da transição do estado I para o estado

I ' , e os coeficientes de conversão interna da transição N-»-I

Os dados obtidos para o Sm e Sm mostram uma variação im-

portante das probabilidades reduzidas em função do momento angu-

lar I , sendo que essa variação é mais importante para o isótopo

Sm. Um núcleo rotacional (rotor rígido) deveria resultar em u-

ma linha horizontal, como efetivamente é observado nos núcleos de

Th e Cm (fig. 14). Para esses núcleos bons rotacionais, a

variação do momento de inércia observada em função do momento an-

gular I (pontos pretos na figura 14) não pode ser atribuida ã va-

riação da forma do núcleo e sim ao colapso do efeito de emparelha
a)mento nuclear.

Ura método alternativo de obter experimentalmente as probabili-

dades de transição reduzida B(E2) é baseado na medida da meia-vida

do nível formado utilizando o deslocamento Doppler da raia y de de

sexcitação. Dois métodos são basicamente utilizados: o da atenua -

ção do deslocamento Doppler da raia y (Doppler Shift Attenuation

Method - DSAM) e o da distância de recuo no efeito Doppler ( Recoil

[ T-

3

Í J

Fig. 10: Sumário dos resultados de "backbending" em núcleos

par-par das terras raras para a banda do fundamen-

tal (ver texto).
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Fig. 11: Diagrama do momento de inércia, do spin I

e do momento angular alinhado i (ver tex-
158158to) para o núcleo Er.
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Fig. 12:

Diagrama de "backbending '

para as bandas i,,/7(0)

e hg,2(0) no núcleo
 i03Yb

comparado com o da banda

do fundamental (0) no i-

sotopo 164Yb.

-Distance Doppler-Shift Method - RDM).

0 DSAM foi brevemente descrito no Capítulo II. Ele consiste na

utilização de alvos espessos e os núcleos de recuo são freados den

tro do alvo por colisões atômicas e nucleares. Se a meia-vida do

estado excitado é da ordem de grandeza do tempo de freamento do nu

cleo emissor, a radiação y emitida tem um deslocamento Doppler im-

portante (ver Cap. II) e pode ser observado no espectro medido em

um detector Ge (Li) como um alargamento da raia y. Um exemplo típi-

co é mostrado na figura 15 para algumas transições observadas em
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experiências de ECM (ver Cap. II) com feixe incidente de Kr (314

MeV) em Sm e Yb. Com esse método, meias-vidas da ordem de

de 10" -10" s podem ser medidas.

O método RDM consiste na utilização de um anteparo colocado ã

distâncias variáveis, na ^ace oposta a da incidência do feixe no

alvo. A fração dos núcleos para os quais os estados excitados so-

brevivem o suficiente até alcançar o anteparo, contribuirão com u-

ma raia y não deslocada, enquanto a outra fração decairá em vôo e

contribuirão com uma raia y completamente deslocada pelo efeito Do
121 ~~

ppler. Esse método foi recentemente aplicado ' no estudo das rea^
ções ' Mg + Xe à E. , = 642 MeV de energia incidente e os

1 CA 1 C 7

resultados obtidos para os estados excitados Dy e Dy estão

mostrados na figura 16.

Na análise das curvas de decaimento obtidas em reações via nú-

cleo composto, o atrazo no mecanismo de população do estado estudado

tem que ser considerado. Para os estados de baixo spins (I<8h) uma

boa aproximação é supor que a população de um estado dessa banda

se origina do membro precedente, e assim sucessivamente. Isto é ,

esses estados não são formados diretamente pela desexcitação do

núcleo composto. Com esta hipótese, é possível então extrair as

meia-vidas dos estados observados, excluindo o último, pelas equa-

ções de decaimento. Mas para os estados de mais alto spins, a ali-

mentação lateral ("side-feeding"), sntre estados de bandas rotacio

nais diferentes, para a banda do fundamental deve ser levada em

conta na análise do decaimento. Para tratar da alimentação lateral,

dois modelos são geralmente utilizados :

i) A alimentação lateral de um nível particular é determinada

pelo decaimento de um ou dois estados que dividem a intensi-

dade dessa população. A população instantânea e as meias-vi-

das desses estados alimentadores são tratadas como parâme-

tros livres.

ii) É assumido que a alimentação lateral tem uma distribuição

temporal de uma cascata rotacional, isto é, uma série de

transições "estiradas" AI = 21Í provenientes de estados cujas

probabilidades de transições A I ^ J 2 são determinadas via as

relações

X w _ 2 = 1.22<I020|I-2 0>2 q] zSy

2 1 (6)

Ey = h* (41 - 2)/2>

Com um momento de inércia efetivo j0 3 um momento de quadrupolo

médio Qt, dependendo das deformações B e y:
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QT = 2 /3/5II Ze Ro2 6 cos (30° + y). (7)

Nesse modelo, a população instantânea do nivel superior da cascata

e Q*/^!)5 são tratados como parâmetro l ivre. Uma analise detalhada

sobre es^es modelos é feita na referência 12.

IODO

O t> 0.900

0100 -

l-4--t~t~H-4
6* I* IC* 12' I f 16* IS' 0* /

Fig. 13:

Valores de B(E2) experimen

tais medidos para a banda

do fundamental dos isóto-

pos 154Sm (curva de cima)

e Sm (curvas de baixo) em

função de I .

Fig. 14:

Valores experimentais de E(E2)

medidos (c) para a banda do

estado fundamental de núcleo

Th. Os pontos escuros re-

presentam a razão entre o mo

mento de inércia correspon-

dente e o de transição 2 +0 .

Ts2.0ps

Fife. 1 5 :

Alargamento Doppler

das r de dexesci

tação da banda do

fundamental do1J Sm

e 174Yb obtidos

em DSAM (ver texto)
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As curvas de decaimento experimental para as transições observa

das (Fig. 16) no nuoieo residual Dy estão apresentadas na figu-

ra 17 e as curvas cheias representam cálculos de decaimento utili-

zando o modelo ii) para as transições de estados I>14 , e o modelo

i) para as transições I<14 . As meias-vidas T e os tempos de "fee-

ding" i£ obtidos para esses estados tem seus valores experimen-

tais indicados na Tabela I. Podemos observar que meias-vidas infe-

riores ao pseg foram obtidas para diversos estados excitados do nu

cleo residual Dy. Esse método permite obter meias-vidas de 10 s

Os valores medidos das meias-vidas foram convertidos em valores

de probabilidades reduzidas B(E2) (levando em consideração os valo_

res dos coeficientes de conversão determinados precedentemente) e

estão mostrados na figura 18, normalizados em relação aos valores

teóricos rotacionais B(E2)RR de um rotor rígido. No caso da banda

rotacional do fundamental (fig. 18a), :s valores determinados apre

sentam uma dispersão importante, iicítrandc i:na forte dependência

em momento angular dos graus coletivos do 1 Dy. No caso da 2a.

banda (s-band) , existe uma vari. ~.~o da razão B(E2)CYD/B(E2)DD en-

tre as transições 30. -• 28 até 24 •+ 22 , que aparer.tam ter uma

razão constate da ordem de 0,6, e as transições 20 - 18 até
+ + t s

i4_ •* 12 , com uma razão constante, da ordem de 1,2. Esse comporta
156 - ~

mento do núcleo deformado Dy é bem contrastante com os resulta-

úos obtidos no Th e Cm (Fig. 14), esses últimos apresentando

uma concordância perfeita com um rotor rígido em rotação.
100Ci—• r

10 20 30

TIME (ps)

Fig. 17: Alargamento Doppler das linhas
Y do isõtopo Dy obtidos em
RDM (ver texto)
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Tabela 1: Meias vidas e tempos de "alimentação lateral" para

estados do 156Dy.

As medidas de meias-v jas dos estados excitados dos núcleos de-

formados permitiram confirmar a existência de estados de altos spin

de origem não-coletiva, como proposto ' em 1974 por Bohr e Mottel

son (capítulo I). Os estados náo coletivos ocorrem quando o momen-

to angulai total T é devido principalmente aos valores elevados

dos momentos angulares j das partículas, com uma grande projeção

no eixo de simetria.
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4: ESTADOS NÃO-COLETIVOS DE ALTO MOMENTO ANGULAR.

Os primeiros resultados experimentais obtidos em estados não-co_

letivos foram nos núcleos estáveis Hf e Hf. Esses núcleos

são fortemente prolatos com bandas rotacionais bem desenvolvidas .

Estados excitados desses núcleos residuais foram medidos nas rea-

ções 176Yb(a,2n)178Hf e 176Yb(a,4n)176Hf, no intervalo de energia

incidente 24<E (MeV)<35 MeV, utilizando-se ãs técnicas convencio-

nais de medidas "on-line" de espectroscopia y descritas prece-

dentemente (cap. I), e os esquemas de niveis parciais estão mostrei

dos na figura 19. 0 espectro de níveis do Hf mostra a parte su-

perior da banda do fundamental e duas outras bandas rotacionais in

trínsicas: uma banda no nível K =14 , 401 useg e a outra construí-

da sobre a cabeça de banda K =16 , cuja interpretação é dada em

termos de configuração de estados de quatro quasi-partículas. Os

outros estados com Kn=15+, Kn=19+, Kn=20" e Kn=22~, são provavel-

mente cabeças de bandas de configurações de estados de seis quasi-

partículas, em acordo com cálculos teóricos efetuados. É impor-

tante ressaltar o fato de que esses estados, pela sistemática de

decaimento e do balanceamento energético, não são mehros das ban-

das descritas anteriormente. Resultado idêntico é obtido no isõto-
178po Hf (figura 19). Inspecionando essa figura, podemos observar

que, no núcleo Hf o estado I =16 (K = 16) situa-se abaixo do estâ

do 1=16 da banda do fundamental, o mesmo acontecendo com o estado

I =22~(K=22), ocorrendo então uma mudança estrutural no comporta-

mento da linha de Yrast para esse núcleo, demonstrando que os esta_

dos energeticamente favorecidos ã altos momentos angulares não são

necessariamente rotações coletivas da banda do fundamental mas po-

dem estar associados a estruturas intrínsicas de alguns nucleons

(Yrast Trans).

Estados de alto-spins de origem não coletivas foram também ob-

servados em outras regiões de massa, como próximo ã região do nu-
- 20 8

cleo duplamente mágico Pb, região essa dos núcleos levementes

deformados (oblatos). Um exemplo típico é apresentado ' na figura
717

20, onde é mostrado o esquema de níveis do núcleo Rn, com 4

protons acima da camada fechada Z = 82. Os estados até 1 = 19 ã 5,7 MeV

de energia de excitação aparecem como sendo puramente configurações

de protons do modelo de camadas (ver figura 20). Acima desse estado,

ocaroço de neutron é excitado e os estados subsequentes envolvem a-

coplamentos de estados de neutrons e de protons. Contudo, mesmo um

núcleo aproximadamente esférico pode ser considerado como tendo um

momento de inércia efetivo, cujo valor pode ser obtido ã partir do

gráfico energia versus momento angular, e os resultados assim obti-

dos estão mostrados na figura 21 para os núcleos Hf e Rn.
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Fig. 18: Valores experimentais B(E2) para tran

sições observadas (ver figura 16) nos

isotopos 156Dy, 157Dy e 158Dy, em fun

ção do momento angular I.
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Embora o conceito de rotação em relação ao eixo de simetria não

tenha ainda sido claramente demonstrado, esses resultados experimen

tais evidenciam a idéia de que um pequeno número de nucleons podem

alinhar seus momentos angulares ao londo do eixo de simetria e de

que a ocorrência de "Yrast Traps" é possível nessas circunstâncias.

Uma procura sistemática de isomeros de alto spins foi efetuada

irradiando alvos de Ba (Z=56) è Po (Z=84) com feixes pulsados de

Ar, Ti e Cu, formando uma combinação de mais de 200 núcleos

compostos. Os núcleos de recuo são freados em uma folha espessa de

chumbo, montada ã 15cm do alvo, acarretando um limiar de lünseg pa-

ra as determinações das meias-vidas. Um filtro de multiplicidade

composto de 16 detectores Na I de 5cmx5cm, operando com um tempo de

coincidência de 16 nseg, detectava a cascata de desexcitação y pro-

venientes dos núcleos freados no anteparo. Como exemplo, a figura

22 mostra a distribuição temporal dos eventos de coincidência quá-

drupla obtidas nas reações Ti + Mo e Ti + Mo, ilustrando a

diferença típica entre um alvo onde não houve evidência experimen-

tal para a existência de raias y retardadas ( sMo) e outro alvo on-

de um resultado positivo foi encontrado ( Mo). Isomeros abaixo de

35"fí foram encontrados na região 64<Z<71 e N<82. Resultados experi-
181

mentais mais recentes permitiram determinar as energias de exci-

tação dos isomeros, suas muitiplicidades e meias-vidas. Um total de

vinte e dois isomeros foram encontrados ou confirmados, e a "ilha

de ísômerismo" ficou limitada a região 82'N<86 e Z<68, com os esta-

dos isoméricos tendo energias de excitação de 3 à 12 MeV e momentos

angulares até I=(33t2)1i. Não houve indicação experimental da exis-

tência de estados isoméricos a altíssimos momentos angulares, indi-

cando a não existência de estados fortemente oblatos nessa região

(ver Cap. I).

5: ESTADOS DE ALTÍSSIMOS MOMENTOS ANGULARES.

Vimos no capítulo III da impossibilidade experimental atual de

obter um espectro contendo linhas discretas das bandas rotacionais

em estados de altos momentos angulares. Entretanto, dois métodos

experimentais distintos permitem obter informações sobre o

momento de inércia T0dos núcleos formados nessa região de momento

angular.

O primeiro é calcado no método da LINHA DL ENTRADA ("entry li_

ne"), que pode ser definida como a linha ligando as energias de

excitação médias em função do spin I para o primeiro estado que

se desexcitara'somente por emissão y (ver cap. III). Como os cál-

culos estatísticos mostram que a linha de entrada é praticamente

paralela a linha de Yrast em uma determinada região, a localiza-

ção experimental da linha de entrada pode permitir a determinação
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21)
do momento angular nessa região. Esse método foi aplicado" no

estudo da reação Ni( O,2py) Se e a posição da linha de entra-

da foi determinada medindo a energia média dos protons em coinci-

dencia com as raias y características do núcleo residual Se. 0

momento angular médio, correspondendo a energia de excitação do

núcleo residual calculada a partir do Q da reação e das energias

médias dos protons, foi determinado pela medida da multiplicidade

M dos raios Y (equação (5) - Cap. 111J , e posteriormente utilizan

do a técnica do crista1. NaI soma. Os resultados obtidos estão na

figura 23, juntamente com os valores dos estados de Yrast conheci^

dos até i=14'n, extrapolados para os valores mais elevados do mo-
2Ò> -1 -

mento angular. Um valor de arr = 40 MeV e obtido, em bom acordo
2v -1

com o valor calculado JFT = 38 MeV para um núcleo deformado com
um parâmetro de deformação 6 = 0.3.

Outro método experimental utilizado no estudo do momento de i-

nércia nuclearty é o da determinação da bossa "Yrast" no espectro

de energia (Fig. 9- Cap. Ill) como função do momento angular ini-

cial. O método experimental consiste na utilização de um cristal

NaI soma disposto como detalhado no capítulo III. 0 espectro de e_

nergia de um dos detectores NaI é obtido para varias "janelas" de

energia do espectro energia total Ev, de larguras -4 MeV. Os re-

sultados obtidos22) na reação 40Ar(185 MeV) + 1 2 4Sn - 1 6 4Er* es-

tão apresentados na figura 24, em função das "janelas" da energia

Ej,. Podemos observar a variação da bossa de Yrast em função da

"janelas" de energias e, por subtração entre "janelas" consecuti-

vas, obtém-se as curvas inferiores da figura 24, cujos centroides

podem ser considerados como o valor médio Ê\ para cada bossa Yrast

respectiva. 0 momento angular médio í foi determinado utilizando-

se os resultados das muitiplicidao.es experimentais M. 0 momen-

to de inércia^ é então obtido a partir da relação AE =ED(I)
2 1 2 - Y -

E^(I-2) = (*n /2v>) (41 - 2), expressão essa obtida da equação

(1), e estão mostrados na figura 25 em função do quadrado de fre-

qüência de rotação (fiw) . Eles estão em excelente acordo (-10$)

cem as previsões do modelo da gota líquida. Estudos experimentais

estão em andamento com a finalidade de encontrar evidências do gran

de aumento no momento de inércia ã altíssimos momentos angulares

previstos pelo modelo da gota líquida. Resultados idênticos foram

obtidos23^ nos sistemas 86Kr • 76Ge > 1 6 2Er*, 40Ar • 1 2 2Sn * 1 6 2Er*

e estão apresentados na figura 26.

Entretanto, os valores do momento de inei cia *J0 determinados pre_

cedentemente são sensíveis snmente as propriedades gerais do núcleo,

como massa, forma e correlações de pares. Quando existe variação na

estrutura interna dos núcleos, o momento de inércia <JOserá pouco

sensível à essa variação.
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Fig. 22: Distribuição temporal de even-
tos de coincidência quádrupla obtidos
nas reações 50Ti + 9í"100Mo utilizando a
montagem experimental indicada.

5

/ " - — /'
58Ni( l6O,2py)72Se / •• :/•

/ ' • ' * ' - - /

- / . • /

~ /

(M
N

UJ
/

'/
/

f to

( '

IS

•

el

»
I

n
_i , —

500

Fig. 23:

«00

Linha de entrada ("Entry Line")
para a reação 58Ni(16O,2py)72Se
(ver texto}



280

«ntnjy (VtVI

Fig. 24:

Spectro Y do detector N'al para

janelas consecutivas em energia

de larguras -4 MeV, para a rea-
40 124çao Ar + Sn (ver íexto). A

diferença entre "janelas" vizi-
nhas é apresentado na figura de
baixo.

6: OS MOMENTOS DE INÉRCIA EFETIVOS E CO LET I VOS col.
No capítulo I analizamos as diversas fases da evolução de um nú-

cleo axialmente deformado em direção aos estados de altos momentos

angulares. Nessa região, duas possibilidade distintas para a estru-

tura das bandas rotacionais podem ocorrer: regiões de cruzamentos

de bandas ou de existência de bandas paralelas ã banda de "Yrast",

e que estão esquematizadas na figura 27. Como conseqüência dessa in

terrelação entre movimentos coletivo e de partícula independente, e

xiste uma variedade de momentos de inércia que podem ser medidos e

comparados com modelos teóricos -bastante específicos. A primeira

distinção a ser feita é entre o momento de inércia cinemático <j&

o qual é associado ao movimento global do núcleo, e que foi estuda-

do no item 5 deste capítulo, e o momento de inércia dinâmico C\o .

o qual deserve a resposta do sistema a uma força (torque). Essas

definições estão associadas as seguintes derivadas da equação apro-

ximada (equação (1)):

H -1 I
r) • JT-

(2)
,dE2,-l
( y)

dr

dl
(10)
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No caso dos núcleos bons rotacionais, os dois valores do momento

de inércia são iguais mas, em geral, quando existe acoplamento do

momento angular J dos nucleons, a força de cariolis pertuba a estru

tura interna, dando origem ao termo I.J , e os momentos ^3 e

<4D serão diferentes (ver figura 27). Esses dois momentos de i-

nércia podem, em princípio, ser definidas para qualquer seqüência

de estados desejados. Enquanto a cascata de desexcitação y se efe-

tua dentro de uma mesma banda, os momentos de inércia serãoM?,: 'An
X TT) 'banda

e^j)A j , respectivamente. Não existindo pertubação da estrutura

interna ao longo dessa banda, eles correspondem à valores coletivos

do momento de inércia. Entretanto, uma cascata de desexcitação y en

volve uma seqüência de bandas diferentes, acarretando uma definição

de momentos de inércia efetivo ̂ Jp^-i . No caso dos espectros de e-

nergia total E_ (ver capítulo III) dos estados de altos momentos an

gulares, a população inicial é espalhada em várias bandas rotacio-

nais, gerando várias seqüências de decaimento diferentes. Os valo-

res experimentais representam então uma média sobre esses vários tra

jetos de decaimentos da cascata Y- Entretanto, a comparação desses r

sultados experimentais com os modelos teóricos é bastante útil, vist'

que eles representam o único contacto entre teoria e experiência nes

sa região de altos momentos angulares.
0 momento de inércia ^yfi^ ' para uma freqüência u> é uma média de

tomada no intervalo de freqüência de zero à w e, nesse caso ,
será muito menos sensível ã variação de freqüência de rotação. Devi
do a isto, nos concentraremos na determinação experimental do momen
to de inércia dinâmico ̂ 0 ^ .̂

6.1: Determinação d e y ^ X

Os momentos de inércia efetivos'Jí^i são bastante simples em

certos aspectos. Eles envolvem somente, uma relação entre as energias

de transições coletivas AE com os spins I dada pela relação (1)

(41 - 2)

e podem ser medidos utilizando-se vários métodos experimentais, co-

mo os descritos precedentemente. Recentemente, contudo, um novo mé-
19)todo experimental foi desenvolvido ' para obter valores confiáveis

de $0g£f que são muito mais sensiveis a estrutura nuclear.

Para uma seqüência de transições E2 "estiradas" (I -* 1-2), o nú-

mero de transições dN, em um certo intervalo de energia 4E , ê i-

gual â metade da quantidade de momento angular dl removida desse in

tervalo: dN = dl/2. Por outro lado, utilizando a relação (2):
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íu = Ir = ~r tER (I+1) " E R ^ 1 " 1 ) ! = T ~ AEY
Obtemos, então

dl J? (2)
TW— = .Mj = T n ji. / 4n (13)

dt 4Tidüj f 'eff

A figura 28 mostra um espectro de coincidência entre o detector Nal

ã 0o e um grande cristal Nal soma, tendo uma eficiência global de
40 124 164

0,75 x 4íl, obtido na reação Ar + Sn -• Er*. A componente es-

tatística El (ver capítulo III), cuja componente de alta energia é

visível acima de -2 MeV, é subtraída deixcndo um espectro dN/dE for

mado essencialmente de transições puramente coletivas E2. 0 momento

de inércia 49 ri é então determinado pela relação (13,),e sua varia

ção com a freqüência de rotação está mostrada na figura 29, onde

também é apresentado os valores obtidos para dois outros sistemase£

tudados: 40Ar * 126Te - 166Yb* e 40Ar * 130Te - 170Yb*. Os núcleos re

siduais preferencialemente formados nessas reações são ' Yb e

Vb, respectivamente. A aumentação de 4 ) fi a baixa freqüên-

cia em todos esses núcleos é devido a ação das forças inerciais e

de Coriolis no emparelhamento dos pares de nncleons, e as irregula-

ridades abaixo de ííw = 0.3 MeV resultam principalmente do fenômeno

do "backbending". A aumentação do nomento de inércia efetivo acima

de U,5 MeV parece estar associado ao alinhamento dos nucleons, e os

valores de yD ri mais elevados para os núcleos de Yb(Z = 72) do que

para os núcleos de Er(Z = 70) sugerem que os protons devem desempe-

nhar um papel importante nessa região, em acordo com os modelos teó

ricos que predizem um alinhamento completo dos orbitais de proton

^9/2 e *13/2 n e s s a região de freqüência.

6.2: Determinação de

Para um núcleo perfeitamente rotacional, vimos no Capítulo III ,

que as experiências de correlação E x E permitem obter um dia
1 2 ~

grama (Fig. 19 - Cap. Ill) que deve apresentar um aspecto bem cara£

terístico, com um vale W ao longo da diagonal e uma série de cordi-

lheiras paralelas a W. A largura do vale EO longo da diagonal é de-

terminada pela diferença entre as er.prgia y e é, então, relacionada

ao momento de inérciaW pela relação:
r Col

Col

dE
4 d í-

Os resul tados experimentais obtidos no estudo das correlações
E x E para as reações 12C(80 MeV) + 1 2 2Sn e 12C(112MeV)+112Sn

1 2
estão apresentados na figura 30. No caso dessa ultima reação, a
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Fig. 28: Espectro de coincidência obtido no detect
tor de NaI para a reaçãc Ar + Sn
(ver texto).

Fig. 29: Momento de inércia efe- 200

^ ^ l em função da

freqüência de rotação hw para os
40 12 2

sistemas Ar + Sn (linha cheî

a), 40Ar + 126Te (linha pontilha-

da) e 40Ar • 130Te (linha trace-

jada) .

1000

500-

500 1000 1500 Ej(k*V) 500 1000 1500 Ey(ktV)

Fie. 30: Matrizes de correlação E x E obtidos nas reações
12C (80MeV) •

vãmente.

122 e i<>C(112MeV) • 1 1 2 Sn , r e s p e c t i
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Fig. 32: Esquema de níveis conhecidos do núcleo

(ver texto).

165,

matriz de coincidência não exibe um vale bem definido, sobretudo

à baixa energias. Quando o vale começa a se desenvolver (E - 0,

450 Me\P , aparecem várias "pontes", principalmente à E * 0,775

MeV, acarretando o valor mais elevado do momento de inércia |^ua_j

= 44í MeV" (Fig. 31), mostrando que existe uma grande irregula-

ridade na estrutura rotacional da banda do fundamental do núcleo
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residual Xe. Conclusões análogas nodem ser obtidas ã partir
dos resultados experimentais do sistema C(80MeV) + Sn (figu-
ras 30 e 31).

7: CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS.

O estudo experimental dos estados de altos momentos angulares é

sem dúvida, um campo da física em grande desenvolvimento. Os resul_

tados obtidos sobre o comportamento da matéria nuclear em situa-

ções extremas (alta energia de excitação e/ou altos momentos angu-

lares) permitiram uma compreensão bastante aprofundada desse mi-

cro-cosmo fascinante, que é o nosso "velho" núcleo atômico.

Por outro lado, a necessidade de maior confiabilidade dos dados

experimentais, como também uma melhor resolução em energia associa

da aos problemas da contagem estatísticas de eventos de fraca pro-

babilidade de ocurrencia (pequena seção de choque) acarretou uma

pesquisa tecnológica considerável na area da física instrumental .

A nova geração de detectores à cristais de BGO vai certamente pos-

sibilitar a extensão do conhecimento da estrutura nuclear muito a-

lém do domínio atual.

Finalmente, com a ajuda da figura 32, que mostra o esquema de

níveis conhecidos do núcleo 70^^05- gostaria de mencionar a dico

tomia complexidade/simplicidade existente no interior do núcleo a_

tômico. Esse esquema de níveis representa a síntese de vários tra_

balhos experimentais efetuados por vários grupos de pesquisadores

em laboratórios de diversos países. Essa figura me faz lembrar os

versos do poeta

"Se procurar bem, você acaba encontrando

não a explicação (duvidosa) da vida,

mas a poesia (inexplicável) da vida."
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