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RESUMO

A medida da seção de choque para fissão do U, Bi e Th, in-

duzida por protons, na região de 600 MeV de energia, foi reali-

zada usando técnicas de Emulsão Nuclear. Os alvos foram prepara

dos a partir de emulsão tipo KO Ilford usando em seu carrega -

iLtiito seleções ce complexes Cot, í-ltEttitct «a estudo.

O feixe de protons empregado na irradiação foi o do Sin

cro-Ciclotron do CERN com uma energia de 586 - 5 MeV e um fluxo

integrado de 1,6 (- 4,8Z)xlO protons, cuja determinação foi

realizada a partir das curvas de desintegração do alumínio atra
9 9 9 A

vês da reação Al (p,3pn) Na. Os eventos de fissão, foram con

tados com microscópio Leitz, utilizando-se objetiva lOOx e ocu-

lar 10x.

Os resultados de nossas medida» são:

Urânio - 1390 mb

Torio - 730 mb

Bismuto - 225 mb

0 erro estatístico na medida dessas seções de choque foi

de aproximadamente 10Z. Os resultados para o Urânio estão de a

cordo com os obtidos por Kattcof e Hudis não concordando, entre

tanto, com os de Brant et ai.

Por outro lado os resultados obtidos por esses autores, pa

ra o Bismuto e Torio, estão em boa concordância dentro dos êr

ros experimentais.
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INTRODUÇÃO

Em 1939, O.Hshn e F.Strassaan irradiaram o urânio con

neutrons, COL objetivo de produzirem elementos mais pesados -

que os encontrados na natureza. A experiência entretanto, levou

- c > 2 p r o c u ç t o c ê n u c l í < ? * O E ttéis l e v e s . A t s f c e p r o r e s s o d e K t i -

ç«o Nuclear, no qual o núcleo se desdobra em dois fragmentos de

peso atômico intermediário, foi dado o nome de fissão por 0. R.-
An

Frisch e L.Meitner^u(1939).

Apôs a descoberta da fissão induzida por neutrons, foi ob
22 —

servado por D.H.T.Gant (1939)que o processo de fissão nuclear-

poderia ser induzido no urânio, por intermédio de partículas car

regadas. Nesse trabalho, Gant evidenciou que o processo deveri

a ser obtido, se o bombardeamento fosse feito através de partícu

Ias com energia maior que a da barreira coulombiana.

Em seguida, N.Bohr e J.A.Wheeler apresentaram um trabalho

no qual propunham o modelo da gota líquida, para explicar o pro

cesso de fissão nuclear. 0 modelo permitiu a previsão da ordem -

de grandeza da seção de choque para o processo e esta foi confir

pada pela experiência.

A medida da seção de choque induzida por partículas carrega
37

das foi realizada, pouco depois, por I.C.Jacobsem e N.O.Lassem ,
irradiando urânio com deuterons. A seguir, G.Dessauer e E.M.

13 o

Hafner fizeram experiências para medida do processo de fissao-

induzida por protons no tório e no urânio.

Em virtude da importância desse tipo de reação nuclear, ca,

racterizada pela alta libertação de energia, o estudo da fissão

nuclear tem sido, através dos tempos, objeto de grande interesse

Com o avanço da te:nologia, construíram-se aceleradores que

permitiram a obtenção de feixes de partículas com espectro de e

nergias cada vez mais altas, possibilitando dessa forma, estudar

o comportamento do núcleo ante a colisão dessas partículas. Nume

rosas experiências foram feitas, no sentido de medir a seção de

.1.
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choque de fissão resultante dessa colisão e, para a deteção des-

ses fenômenos, foram empregada» diversas técnicas. Porem, nem

sempre as medidas de um mesmo fenôseno, feitas através das dife

rents técnicas* são concordances. Especialmente diversas medidas

da seção de choque de fissão do urânio, induzida por protons na

região de 600 MeV, apresentam discordância*.

ú prtrEtetc trabalho tem por i. uüii daòe d*r UQ« contt ibuiç&o

para elucidar o valor da seção de choque em 600 MeV, utilizando-

técnicas de emulsão nuclear.

Para ilustrar a discordância das medidas* citaremos alguns

dos recentes resultados obtidos para seção de choque, nessa regi

ão de energia.

H.G.de Carvalho et ai , em 1962, usando técnicas de emul -

são nuclear é o feixe de protons de (591 - 3 MeV) do Sincro-Ci -

clotron do CERN, mediram a seção de choque de fissão do urânio e

o resultado encontrado foi de 1,2 - 0,1 barns. Posteriormente,em

•1968, J.Hudis e S.Katcoff empregando mica como detetortem suas

experiências, e o feixe de protons do BNL, encontrou 1,405 -

- 0,160 barns para medida da Seção de choque do processo. Em tra

balho mais recente realizado no CERN, foi encontrado por R.Brant

et ai , o valor de 1,060 - 0,140 barns para a seção de choque de

fissão do urânio.

As discordâncias mencionadas são parcialmente resultantes -

das dificuldades experimentais, principalmente na discriminação-

de outros fenômenos (emissão alfa, fragmentação, etc) que, nes

tas energias, competem com a fissão na reação nuclear, bem como

os efeitos das reações secundárias.

Convém observar que o número de medidas da seção de choque-*

de fissão, nesta região de energia, para Th e Bi é muito pequeno

• que porisso o presente trabalho traz, assim, uma contribuição-

especial.

Nosso trabalho foi realizado utilizando películas de Emul -

são Nuclear de baixa sensibilidade, as quais foram preparadas a



partir da emulsão Ilford K.0 esi fcrna de gel. Utilizamos pelícu-

las finas com o objetivo da redcsir os efeitos das reações se

cundarias.

Os carregamentos fora* preparados a partir de soluções de

complexos de U, Th e Bi.Pura a revelação <]ts películas , uc«nc$-

L«BI>Cf fcSp€CÍ*Í£, «C VÍXtwÀC C* S i t e . ÔOfct ÒC I*<iÍé.̂ «H.O .

A apresentação do nosso trabalho será em quatro capítulos.

No primeiro, apresentaremos considerações gerais, sobre a

interação de partículas de alta energia com núcleos pesados.

No segundo, mostraremos alguns modelos para o comportamen-

to do núcleo no processo de fissão.

0 terceiro capitulo, constara da descrição do procedimento

experimental do nosso trabalho.

No quarto e último capítulo, serão discutidos os resulta -

dos obtidos e apresentadas as conclusões.



1 - REAÇÕES NUCLEARES EH ALTAS EKERGIAS

1.1 - GENERALIDADES

Quando um feixe de partículas de alta energia incide so -

br* ur. eivo constituído de cúcleos nctsdcs, incuz uni£ viiitdn-

de de reações nucleares. Desde reações que serão caracteriza -

das pela alta abcorçáo de energia das partículas incidentes ,

até aquelas em que aa partículas passarão através do núcleo ,

sem sofrerem.nenhuma interação. Esse último fenômeno, no qual-

o núcleo apresenta uma probabilidade de ser atravessado pelas-

partículas sem que essas causem colisão, é característico das

reações de alta energia e é função da "Transparência Nuclear".

As reações resultantes da colisão de partículas de alta e

nergia em núcleos pesados» ecbora tendo sido objeto de una

grande quantidade de trabalhos, apresei.tam ainda um critério

arbitrário em sua classificação. Para descrição dos fenômenos-

ligados a essas reações, utilizaremos o critério usual de sepa

rá-las em duas etapas consecutivas: um estágio rápido e outro-

lento.

No primeiro estágio levamos em conta que o comprimento de

onda, associado S partícula incidente, é da ordem de grandeza*

ou menor do que as distâncias internucleônicas. Esse fato per

mi te o estudo da interação com o núcleo através das colisões -

partícula-nucleon. Nesse estágio da reação, a partícula inti

dente colide com um nucleon e é então espalhada. Em seguida, a

partícula espalhada e o nucleon de recuo» podem dar origem a

novas colisões, e assim sucessivamente, até serem emitidos ou

absorvidos pelo núcleo. A esssa seqüência de colisões realiza-
—22

das em um espaço de tempo muito curto (10 s), que caracter!

za esta fase d« reação, foi dado o nome de "cascata nuclear" .

Após a "cascata nuclear", o núcleo residual ainda se apre



senta cm estado de excitaçío. Eta virtude desta energia cm «xcei

•o no núcleo residual, poderão ocorrer os seguintes processos t

«missão de partículas, emissão de radiação gama a fissão. Ê u « -

estágio da reação, é realictdo oo intervalo de tempo de aproxi-
-19 "14

««daatnte Io «eg. t 10 teg. <ju« comparando com e processo
• tii*:ior, pode §*r con*íc*tâc& lento. A C * * C Í Í Ç A C ée»»:k fét-t co

processo, excluindo a fissão» e feita através dos «odeies esta-

tísticos similares a evaporação Dolecular. For essa ratão, essa

fase da reação e tasibêa chamada de evaporação nuclear.

Quanto a distribuição de massa dos núcleos residuais, nós

podemos classifica-los em: produtos de espalação; produtos de

fragsentação e produtos de fissão.

Os produtos de espalação, são os núcleos residuais resul -

tantea da cascata rápida ou da evaporação, a podem diferir do T

núcleo alvo em ate 70 nucIcons.

Os produtos de fissão resultem da partição do núcleo em 2

fragmentos de massas comparáveis. A fissão ocorre no processo -

lento, em competição com a evaporação da partículas*

Os produtos de fragmentação aparecem nas reações provenien

tes do bombardeamento de núcleos com partículas de altíssimas e

nergiss (região de GeV). Csse processo • suposto ocorrer duran-

te a fase rãpida da reação, e »«r o resultado de uma forte exci

tação local. Os fragmentos resultantes dessa reação» ten massas

de 20 a 40u.m.a. . As curvas da figura 11 mostram, como exemplo

a distribuição de massa obtida através do bombardeamento do bis

muto com protons de diversas energias.

Complementando-, devemos mencionar que as partículas emiti-

das pelos núcleos» durante cada um dos processos referidos ante

riormente, poderão colidir com outro núcleo do alvo, dando ori-

gem a uma nova reação. Issas reações são conhecidas como rea -

ções secundárias e competem em todos os estágios com as reg

çõés resultantes das partículas do feixe incidente. Se uma boa

discriminação não for obtida» essas reações pode» levar a medi-



das experimentais
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1.2 - CASCATA NUCLEAR

A primeira' suges.t*o para a classificação das reações nuclea

res induzidas por partículas de alta ene.rgia em duas etapas dis

tintas foi apresentada por R.Serber52, em 1^47. Cie observou que

o tempo dscorrido.-entre a coi-isão da part-íeula cos o núcleo alvo

s o recolhimento da partícula emergente, era menor do que o tem

po necessário para a energia se distribuir no núcleo, através de

colisões sucessivas de seus nucleons..Então, o processo não pode

ria ser explicado através do modelo do núcleo composto. Éle evi

denciou que a reação deveria resultar da interação partícula*- nu

cleon, dando origem i cascata nuclear rápida, seguida de uma f«

se lenta, explicada pelo modelo estatístico da evaporação.

M.L.Goldbcrger seguiu as idéias básicas de Serber , da



.7,
form&ção de uma cetcitt nuclear, e propôs a utiliz&çao do Méto-

do de Monte Cario para simulação da referida cascata.

Em seus cálculos, Goldberger usou basicamente o modelo es

tatlstico no qual o núcleo seria constituído de um gáj de Fermi

cem interação. A energia máxima dos nucleons, seria dada pela e

nergia máxima de Fermi por intermédio da relação

E- - _h ( 3n2 ti)2/3

- 2M- v

onde N é o número de nucleons e V é o volume do núcleo.

Para simplificar o problema, o autor considerou um só tipo

de partícula no núcleo.

Às colisões deveriam observar o principio de exclusão de

Pauli. Desta forma, somente seriam admitidas as colisões em que

as partículas, apôs o choque, adquirissem momentos diferentes -

dos estados ocupados pelas partículas do núcleo. 0 raio do nu

cleo seria dado no espaço dos momento* por:

P - n ( 3n2 N ) 1 / 2

0 livre percurso médio das partículas incidentes com momen

to P dentro do núcleo, seria calculado a partir da seguinte

fórmula:

/dg fdí1 (N(P1)(Po-P1) x o(po,Pl.pf)x J^. «<PO-Pf>

onde: P. é o momento da partícula com a qual se deu a colisão ,

p, e p são respectivamente, o momento final e inicial da par-

tícula incidente no sistema centro de massa; g é o momento

transferido na colisão,o(p ,p ,p"T) « a seção de choque nucleon-

-nucleon e N(P) é a densidade de partículas do alvo no espaço

dos momentos. As regiões de integração permitidas seriam deter

minadas pelos valores do momento da partícula do alvo(£) e pela

transferência do momento ( g ), ou seja, elas só poderiam tomar

valore* permitidos pelo principio de exclusão de Pauli.

A seção de choque diferencial foi calculada a partir da

suposição de que o núcleo í constituído de uma esfera negra de
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reio a e é cada pela relação:

onde J. t i função de Bessel; k é o número de onda da partícu-

la incidente e 6 é o ângulo de espalhamento.

Utilizando o bodêiu descrito, Goicbtrger cintlou em ú t e

lhe, o comportamento de um considerável número de partículas

que ao atravessarem o núcleo, provocavam colisões sucessivas en

tre os nucleons.

Para melhor esclarecer o método utilizado» descreveremos -

cada um dos estágios envolvidos quando seguimos uma partícula -

até que essa seja absorvida ou emitida pelo núcleo.

No primeiro estagio, o problema «era determinar como a par

tlcula penetra no núcleo antes que ocorra a primeira colisão

Goldberger considerou que após a penetração no núcleo, a partí-

cula incidente estaria imersa em um meio infinito de matéria nu

clear, contado a partir da superfície de penetração. £ste espa

ço, foi então dividido em regiões de igual probabilidade de cg

lisão, sem levar em conta o princípio de exclusão de Pauli. Con

essas considerações, o comprimento x percorrido pela partícula

desde a penetração, teria dado em função do livre percurso me

dio A e da probabilidade de penetração P , como se segue:

x - Aln 1n —
-n <

Por intermédio de uma escolha arbitraria de P , determinar!

amos em qual região se deu a colisão.

0 segundo estagio, seria determinar o momento da partícula

com a qual se deu a colisão. Para essa finalidade, o autor divi

diu a região do espaço de momentos das colisões permitidas, em

regiões de igual probabilidade. A probabilidade S da colisão o

correr em uita região n, seria dada em função do momento relativo

das partículas envolvidas do choque, por:
Sn $-1



.9.

onde N e o numero total de regiões no espaço dos momentos. Esco

lhendo-se ao acaso, UD número n tal que s *m$^ .-, * colisão se

rã coceidcre.de como tendo occrrico us. região r.

Apôs a escolha das partículas que colidiram, teríamos que

determinar o angulo de espalhaoento. Os valores apropriados pa

ra os ângulos de espalbamento e. » foram determinados como se -

segue:

1 _ 1 / J o(p ,e) díJ
N2 °<Pri) o

onde: o(p . ,8)é a seção de choque diferencial que ê suposta ser

conhecida; i <j <N_ e N_ e o nuaero total de divisões.

0 vetor momento final dai partículas, apÕs a colisão, é èn

tio determinado por intermédio das leis de conservação. Depois-

da sua determinação, verificamos se é permitido pelo princípío-

de exclusão de Pauli. Se a colisão foi permitida, o procedimen-

to i repetido para as partículas resultantes, ate que sejam emi

tidas ou absorvidas pelo.núcleo. Se a colisão, então, for proi

bida, escolheremos novos parâmetros pava a partícula na sua tra

jetória inicial.
26

Goldberger simulou o coeportamento de 100 partículas in

cidentes, para as quais admitiu ail regiões para a determinação

do comprimento de penetração. Dividiu a região dos momentos per

mitidos em 20 regiões e os ângulos de espalhamento foram dividi

dos em cinco regiões de 0 a n -

As curvas das figuras 2 1.2,1.3,1.4 mostram os resulta
26 - "*

dos obtidos por Goldberger , utilizando o método descrito onde

considerou partículas incidentes com 86,6MeV de energia,uma pro

fundidade de 26 MeV para o poço de potencial, energia de Fermi-

máxima igual a 18 MeV e o raio do núcleo 9 x 10 cm.
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O método sugerido por Coldbérger , para os cálculos da

cascata nuclear nas reações dé alta energia, atraiu um grande nu

•aro de pesquisadores entusiasmados com o seu sucesso. Q apareci

•anto dos computadores rápidos que 'facilitaram os cálculos e o

crescente número de dados experimentais, permitiram a obtençío -

de resultados* mais precisos. Dentre as publicações mais importan
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- * 5 0
tcs eobre «cse «ssunto, devices citar os trabelhos de G.Rudstea,

41 42
de N.Metropolis et al ' e tut:is recentemente, os trabalhos de
H.Bertini1'2.

41No primeiro trabalho, Metropolis et al calcularam varias-

caccatas resultantes da incidência de nucleons, com energia abai

xo de 380 MeV. o modelo nuclear usado foi o de ua gas de Fermi ,

te um potencial de r*io R"r y. .' , onde r *1,2 F.

A seguir, Metropolis et al ~ publicara» uma extensão do tia

balho anterior, para partículas incidentes com energia no inter-

valo de 0,4 GeV - 1,8 GeV. Nesse trabalho, introduzirão na casca

ta nuclear a produção de pions.

Bertini usou um modelo nuclear diferente do utilizado nos

trabalhos anteriores. Ele considerou o núcleo como formado por 3

esferas concêntricas, sendo a central circundada por duas outras

com densidade uniforme de neutrons e protons. O* limites foram

considerados os mesmos para os dois tipos de nucleons. A densida

de de protons foi feita proporcional ao valor médio da distribui
- 32

çao de carga tipo Fermi, obtida por Hofstadter (figura 1.5). A

densidade de neutrons foi obtida pela multiplicação da densidade

de protons pela rasão neutron-proton do núcleo.

0 método de Monte Cario aplicado 2 cascata nuclear rápida,

permite a obtenção das seguintes informações:

1- natureza e número das partículas emergentes

2- número de colisões dentro do núcleo

3- distribuição angular das partículas emergentes

4- características do núcleo residual(Z,A energia de exci

tação).

As figuras a seguir apresentam alguns resultados obtidos

por cálculos teóricos, usando o método de Monte Cario compara-

do com resultados experimentais.
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1.3 - EVAPORAÇÃO NUCLEAR

Ao terminar o processo de cascata nuclear rápida, o núcleo

e deixado num estado de alta excitação e apresenta uma composi-

ção de protons e neutrons, diferente da do núcleo original.

Inicialnente estaremos interessados em descrever o mecanis

to itravéc ác qusi c níclec pt-riitrfi & en t r g i a eu t u » i t c , por o

missão de nucleons ou de pequenos aglomerados de cucleons(espa-

laçÜo).

0 tratamento desta parte do processo, em termos do decai -

cento de um sistema em equilíbrio transitório de vida média lon

ga é, em geral, baseado no "Modelo Est«tístico" apresentado por

V.Veisskopf . 0 modelo considera que a energia armazenada por

um núcleo poda ser comparada com a energia calorífica de um só

lido ou um liquido. Com essa analogia, a expulsão de partículas

dos núcleos excitados ocorrerá por um processo semelhante a eva

poração molecular.

Existem, entretanto, algumas diferenças importantes entre

a evaporação dos sistemas termodinâmicos clássicos e a evapora-

ção nuclear.

Nos sistemas termodinâmicos clássicos, a energia total do

sistema, permanece praticamente a mesma apÕs a emissão de uma

partícula. Mo caso do núcleo, o sistema e substancialmente alte

rado após uma emissão* Desta forma, torna-se difícil a emissão-

de uma segunda partícula com características idênticas ã primei

ra. Evidentemente» a "temperatura nuclear" depois da emissão se

rã diferente da "temperatura antes da mesma. Neste caso terá ne

cessãrio distinguir em que sistema devemos medir a "temperatura

nuclear".

A análise teórica do processo de evaporação para núcleos-

altamente excitados, recebeu uma grande contribuição com os tra

balhos de Le Couteur , Fujimoto c Yamaguchi .Posteriormente,

Ericson publicou uma revisão da teoria da desexcitação de nú
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cleos por evaporação.

A analise do problema, entreteanto, apresentava carecterís

ticas ideais para serem tratadas pelo processo de Monte Cario .

Esse procedimento foi seguido por Rudstam , Dostrovsky et

ai14»15.

Detcr«vcii.DOt £ e e & u i r , t n Ijnhts pe.ríit, o p r o c * c im* i;ro -

na utilização do método de Monte Cario para a evaporação.Em ge

ral, a utilização desse método, é feita utilizando os parâme -

tros do modelo estatístico para evaporação de Veisskopf

Escolhemos um núcleo com uma energia de excitaçao determi-

nada. Através de parâmetros apropriados, determinamos as proba-

bilidades relativas para emissão de cada uma das partículas(pro

tons, neutrons, deuterons, trítios, etc). Em seguida, normaliza

mos a soma dessas probabilidades e escolhemos ao acaso um núme-

ro nesse intervalo de probabilidade. 0 número escolhido indica-

ra na escala das probabilidades, qual a partícula que foi emiti

da. Mo próximo passo, a energia da partícula e escolhida ao aca

so dentro das possibilidades permitidas na distribuição de

Maxwel.

Após a emissão, atribuímos ao núcleo residual os novos va

lores de A,Z, energia.da excitaçao, e os parâmetros da evapora-

ção são convenientemente ajustados. Fazemos uma nova escolha do

tipo e energia da partícula a ser emitida. Todo o processo ante

rior, é então repetido. Segue-se fazendo hipóteses de emissões,

até que o núcleo perca toda a sua energia iricial.

Este processo devs ser repetido para um grande número de

eventos, a fim de qua tenha significado estatístico.

Para melhor comparação com a experiência, os núcleos exci-

tados escolhidos para o início da evaporação, deverão ser «qua

les resultantes do processo de cascata rápida. Com esse procedi

manto, poderemos predizer a energia a a natureza (neutrons, pro

tons,etc) das partículas evaporadas, bem como « seção de choque

para cada um dos processos*
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1.4 - FISSÃO NUCLEAR

A fissão nuclear resultante do boabardeamento de núcleos

pesados com partículas de alta energia*, não apresenta ainda ne

nhuma teoria adequada para a sua Jescriçao. Podamos considetar

que a fissão resultante de núcleos com alta energia de excita

çlo, ocorra de duas maneiras distintas*

Primeiramente admitamos que a piobabilidade de fissão te

nha sua dependência mais forte na energia de excitarão. Nesse

ckso, o núcleo se partira preferencialmente após o término do

processo de cascata nuclear rápida. Os fragmentos resultantes

do núcleo fissionado levariam uma grande energia de excitaçao,

que teria liberada por evaporação de partículas.
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A outra hipótese qu« pede ter feita, é a de que o processo

de fissão tenha lugar» após a evaporação de partículas( na sua

maioria neutrons), o que dá origem a uo núcleo residual com £

grande. Isso nos levaria i conclusão de que a fissão nuclear e

Tesultante de núcleos cosi emergia de excitaçao baixa, e tem sua

dependência maior do p*raa*tro Z. Pode-*e admitir, einde, uu ce

canismo intermediário entre tetêu àois extremos, isto e, a lie

slo ocorrendo en qualquer «tapa da evaporação de neutrons. De

qualquer forma, o resultado de grande número de experiências -

não favorece a una ou outra hipótese; no entanto, certas cir

cunstâncias de fissão nuclear, que descreveremos eu seguida, pa

recém favorecer determinado processo específico da ocorrência

da fissão.

i.4.a - DISTRIBUIÇÃO PE MASSA DOS PRODUTOS DE FISSÃO

Com o aumento da energia das partículas incidentes, os nú-

cleos alvos dão origem a produtos de fissão, cuja distribuição

de massas apresentam crescente simetrixação. Na figura 1.15,mos

tramos a distribuição de massas dos produtos de fissão induzi -

dos no urânio por partículas de varias energias.

A distribuição dos produtos de fissão indusida por neu

trons térmicos, apresenta dois máximos e, ã medida que a ener -

gia vai crescendo, a probabilidade de fissão simétrica aumenta

de tal maneira que tende a ser o único máximo da distribuição ,

como mostra a figura.

Outra variação que podemos constatar e o alargamento da

distribuição em função da energia crescente das partículas. Com

a variação.da energia da partícula incidente de 10 HeV para

340 MeV, podemos verificar uma variação de 30 unidades de massa

atômica na largura da distribuição (vide figura).
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* £sse .alargamento pode estar ligado a dois fatores. 0 pri -:

•eiro 2 devido ao aunento da energia de excitação do núcleo a£

vo, quando aumentamoa, a energia da! partícula incidente. Esse nu

cleo possuirá maior probabilidade de evaporação de .partículas e

isso fará surgir no alvo, núcleos*com-menor número de massa. 0

alvo, em virtude>dêste fenômeno, apresentará então, uma distri-

buição de núcleos com diferentes energias de excitação e dife -

rentes números de massa. Isto aumentará a probabilidade de. ob

tenção de producoi de fissão mais leves, sem entretanto mudar o

limite dos produtos pesados, pois a fissão do núcleo pode ocor

rer com qualquer energia de excitação.

A outra razão sugerida para a explicação do alargamento da

curva de distribuição de massas, e que o aumento da energia de

excitação provoca o aparecimento de fissões mais assimétricas .

Para melhor entendermQS a curva «de distribuição de* massa

dos produtos de fissão, devemos nctar que para partículas inci-

dentes cou energias acima de 300 1\HV , hã o aparecimento, em com
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petição coa os produtos de fies«o, dos produtos de esp&lação e

fragmentação. Dessa forma, os núcleos produtos de espalação, que

em geral apresentam números de mas«a próximos dos números de -

massa dos núcleos alvos» competirão con os produtos pesados de

fissão, na curva de distribuição de massas.

Os produtos ce fr*gB«.irtt>ç£c contributo nat> rcRiões doe pre-

dutos leves e pesados, na curva representativa da distribuição -

de nassas. Em energias nao muito altas, os fragmentos são relati

vãmente leves e não chegam a interferir na curva de distribuição

de K « 8 ( « dos produtos de fissão. Entretanto, com energias maio

res que 1 GeV, torna-se impossível separar os processos de fis

são, espalação e fragmentação, usando simplesmente a distribui -

ção de massa (fig. 1.1). Outras técnicas, no entanto, tem se mos

trado em alguns casos especiais, bastante satisfatórias na sepa-

ração dos eventos citados (trabalhos em mica, trabalhos em euul
- 39 "*

sao nuclear ) .

1.4.b - SEÇÃO PE CHOQUE - Probabilidade de Fissão

A grandesa — que í definida como probabilidade de fissão,
5± „

onde o. e a seção de choque de fissão e a • « seção de choque

total inelástica, aparentemente não depende da carga da partícu-

la incidente, fisse resultado é obtido através de medidas expert

mentais dessas seções de choque, as quais apresentam uma varia -

ção proporcional quando trocamos as partículas do feixe inciden

te (Millburn et ai 4 3).

Entretanto, a probabilidade de fissão, em altas energias ,

cresce quando aumentamos a carga Z /A do núcleo. Para os núcleos

de Z alto, os valores de °f aproximam-se de 1.

0 urânio é o elementS^que apresenta a maior quantidade de

dados, o que permits uma avaliação de • ?f paru praticamente to
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das «t energias.

Para as energias acima de 100 MeV, as variações da seção de

choque para fitsãn não são muitc grandes c, como exemplos .mostra

mot abaixo as seções de choque para protons.

of(150 MeV) - 1,35 barn
23"24

of(9 Gev) - 1,3 + 0,4 bern*^

Obtemos para o urânio, una fissionabilidade ^f «0,756 para

energias acima de 100 MeV. °i

0 tório apresenta um valor para ̂ f_» 0,465 no mesmo interva-

lo de energia. °i qf

Nas figuras 1.16 e 1.17, mostramos os valores de a± encon
CA 238 232 209 "*

trados por Steincr c Juog«r«an para o 0 * e Th , Bi e
1 QQ

Au . Essa rasio para o tório e o urânio, t praticamente cons

tante com a energia nesse intervalo, enquanto que no cosido bis

muto ainda caminha para a saturação. Forem, ã medida que a ener-

gia cresce, a variação da probabilidade de fissão diminui. Então

podemos admitir que as curvas tendem para uu valor constante.

Na figura 1.18, os valores de _°ftão locados como função de

£ em uma escala semi-logeritimica. Acima do lantânio, os pontos

marcados determinam uma reta. Porém, para a prata, os valores de
atcaem em pontos totalmente fora dessa reta. Isso deve-se tal

°t -
vez, a processos diferentes daqueles de fissão nuclear para esse

elemento.

Entretanto, os dados experimentais sobre fissão nuclear net

sa região de energia, são insuficientes para uma conclusão defi

nitiva. Porem, se a dependência da probabilidade de fissão de
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acordo com a figura 1.18, corresponde na realidade a u» proces-

so <?e fÍ5í5o, **r t •*•->. padeiros obter z seguinte forma analítica pa

TA a sua oedid?.

( 2 5 ) o 2
f a exp 0,682 {2T_ - 36,25)

o A

De acordo eco essa relação, se Z • 36.25 , podemos afirr.r.r

que a st-ção do cl.ucue ine!5>-tica o " igual,ou pelo menos quase
?j:uai. a S ». !". rii u c >-

fia* UM m OarrrtasM «4f* « ff«tt«iw»UI»
»1* «ata»

1.4.c- COMPETIÇÃO ENTRE FISSÃO E EVAPORAÇÃO

0 núcleo residual dei£4<lo apôs a cascata rápida, apfesen-

ta geralmente massa e carga* d'crentes do núcleo aLvo, c sua o

nergia de excítação será perdida através de dois processos: o



de fissão e o de evaporação. A competição desses dois processos

poderá ser avaliada através das suas larguras rf « I*n, onde n

indica a largura para emissão de neutrons e rf para fissão.
24 25 •- —

Goeckermann et ai ' formularam hipóteses da competição

entre a evaporação e a fissão, que concordam com os resultados-

experimentais na regilo do chumbo e «Jc binautc Admitirem que

P >>T. e 'f «««««ri ã medida que o núcleo perde partículas
n f r_
por evaporação; a barreira de fissão diminui e a energia de li-

_ 2

gaçao de neutrons aumenta com o crescimento do valor de 2S do

núcleo, e que ""_« sempre maior que r • Com essas suposições a

fissão ocorre quando a energia de excitação é maior que a bar -

reira de fissão e menor que a energia de ligação do neutron. A

figura 1.19 mostra a distribuição obtida por Fairhall , para
93 -

os produtos de fissão T obtidos a partir do chumbo em função

da energia de excitação.

As formulações de Sugihara et ai , para dependência da

fissão com a energia de excitação, dizem que a fissão não depen

de da massa e a razão Li— cresce rapidamente em função dessa

energia. rn
As conclusões mencionadas sobre o comportamento da razão

Tf ~ ~ 93 -

•L=— a partir da função de excitação do Y , nao levaram em con

ta a energia da partícula incidente, na formação do núcleo com

posto. Embora as curvas da figura 1.17, mostrem uma independên-

cia de rfcom o número de massa para os ísótopos do chumbo,exis

tem experiências anteriores que mostram a sua dependência desse

parâmetro, como por exemplo, Goeckermann et ai e Kelly et ai .
29

Entretanto, Halpern discutiu os resultados de Fairhall et
ai e concluiu a dependência de Tf com a energia de excitação.

Essas conclusões foram confirmadas por Wilson .

Dos resultados obtidos por intermédio do bombardeamento

com energias, em torno de um mesmo valor, não se pode tirar con

clusões do comportamento de *f em energias mais altas.
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forma, considerar *--,;•;-i alguns resultados obtidos aci-

oà dessa energia.
53 -

Shamov calculou a dependência tio número de partículas

carregadas, emitidas durante a evaporação, em,função da energia

de excitação e comparou con experiências de fissão do urânio por

protons de A50 MeV. Admitiu que toda a energia era removida por

evaporação. Os cálculos apresentam uma boa concordância com os

resultados experimentais como nos eram as figuras 1.20 e 1.2l .

Ostrov e Filov estudaram a distribuição angular de pro

totttf que acompanham a fissão, e esta se mostrou isotrõpica.
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resultados, concluiu-se que a maioria desses protons «So evaporados
pelo núcleo antes da fissio e, consequenteaente, «s altas energias de excitaçlo
favorecem a evaporação de partículas.

Saxa elementos pesados, os dados experimentais são ainda insuficientes pa-
ra una relação definitiva entre a fiss3o e a evaporação.
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2- MODELOS DA FISSÃO KUCLEÂk

Uma teoria completa para dtfcrever o comportamento de nú-

cleos poderia em princípio, se? obtida, através da solução de

uc prcblena CR muifc-s corpcf. ír.treter.to, es>sg solução preci

sa, envolveria una quantidade uuito grande de cálculo, tornan-

do- a impossível praticamente.

Para levar o problema a uma forma tratável, fazemos diver-

sas suposições e introduzimos, simplificações matemáticas e fí-

sicas. Com essas aproxinaçÕes construímos uma representação -

do problema real ea termos de ura tratamento matemático simples.

Essa "representação" será cheia a d'- de "Modelo".

Nesse capítulo estarecos interessados em mostrar os princjL

pais modelos da fissão nuclear, bem como as suas Implicações.

2.1- MODELO DA GOTA LÍQUIDA

0 modelo da gota líquida para fissão nuclear, foi introdu-

zido por Bohr e Wheeler.., logo após a descoberta da fissão em

1939. 0 modelo é elegante pela sua simplicidade e oferece uma

representação intuitiva do núcleo no fenômeno da fissão.

Na apresentação desse modelo, nos basearemos no trabalho

original de Bohr e Wheeler e faremos alguns comentários no es-

tudo de sua aplicabilidade.

Os autores explicam o fenômeno da fissão, através da for-

mação de núcleo composto excitado e com.vida média comparativa,

•ente longa. As deformações provocadas por parte da enargla

de excltação, no núcleo, seriam as responsáveis pela sua divi-

.30.
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sao.

Considerando esse comportamento do núcleo, poderia o mesmo

então, ser representado por usa gota líquida carregada. Nesse

aodêlo nós admitimos que as forças de curto alcance (interação

inter-nucleon), são análogas às de tensão superficial da gota

líquida. 0 balanço entre essas forças e a força eletrostatica

(tcfulttcte da ir,tíi«ç*o entie. protons) , deterici nrr i E íf (>«-for-

mações da gota.

Una energia de excitação nesse núcleo, poderá acarretar ojs

cilaçoea no «esmo, semelhantes às oscilações da gota. Essas -

o&cilações terão as suas amplitudes aumentadas em virtude da re

pulsão coulombiana, podendo eventualmente, provocar a fissão nu

clear.

Nos descreveremos as deformações dos núcleos, através das

variações do seu raio.

R(8) - Ro [l + Ian Pn(cos 6).|

onde R é o ralo do núcleo sem deformação; a sao coeficientes
2 -»

e P são os pollnômios de Legendre.

0 modelo da gota líquida era sua versão menos sofisticada,

estuda apenas-deformações com simetria em relação ao plano per-

pendicular ao eixo, passando pelo centro, além da simetria ci-

líndrica que.esta implícita na dependência angular excluslvamen.

te em 0. Nesse caso apenas os coeficientes de índice par são

diferentes de zero. Para pequenas deformações é usual levar-

se em conta.apenas os termos de ordens zero e dois da expansão,

ou seja:

R (6) - Uo [1. + a2 P2 (cos 0)]

Calcularemos então a cnargla superficial da gota deforma-

da, supondo que a mesma seja formada por um líquido incotnpresaí,

vel e de volume 4/3 IIR3 - 4/3 JTr* A
o o

Es - 4 n(r0 A
1/3)2 T (1 • %. _o£ + ...)



onde 4H (r A ) • E° *n.er£i£ superficial da gota sem dcfor-
O 8

mação e T é a tensão superficial; então:

Es - Es0 (1 + 2. e2 + . ..)

A energia eletrostática é calculada através da relação:

Ec - I / V p dv

onde V - V + ÓV, p« p + d p e V e p referem-se ret>pectíva_

mente ao potencial elétrico e à distribuição de carga de uma ejs

fera uniforme; óV e 6p são os acréscimos acarretados pelas de-

formações. Então podemos escrever:

Ec - 1 / V Q P dv + / V ípdv +J[ / ÔV 6p dv

onde consideramos que

/ V 6p dv - /p «V dv
o o

0 primeiro termo é igual

1 / V p dv « 3 Ze = E (energia da esfera sem
2 ° ° 5 ir- c

deformação).

0 segundo termo representa as contribuições de monopolo, e a

terceira parte resulta da interação do potencial de multipolo

com a distribuição de cargas de multipolo e valem, respectiva-

mente,

3 2 2 2
C ° ° ill ~"R 2

o

E « JL / iV i pd
3r - _9 Z2e2 a2

c x 2 8H R l

o
Substituindo os valores das parcelas, obtemos:

2
l2Ec - E c° ( 1 - 1 o2 + ... )

Com os resultados obtidos podemos calcular a energia de de-

formação, com a relação
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A E - E - E \ o iJ- •-'

onde E é a energia da gota (atí.leo) deformada e E e a energia

da gota (núcleo) esférica.

Substituindo os valores de E e E , vem:

Do resultado obtido podemos definir a estabilidade do nú-

cleo para fissão espontânea, era termos das deformações conside-

radas, como 6e segue:

Se E > o •*• 2 E° > E° o núcleo e estável,
s c

se AE < o •* 2 E° < E° o núcleo é instável.

s • c

Dessas definições resulta que para AE - O o núcleo estará

no seu limite de estabilidade e nesse caso E° • 2 E .

A partir dessa conclusão Bohr e Wheeler definiram um parâ-

metro de flssionaòilidade tal que:

2E°

Considera uo que R - 1,216A e (I e obtida

da equação *e.uf -empírica de nessa (constantes avaliador por A.

E.S. Greem), obtemos que

E°g - 17,80 A
2 / 3

E° - 0.7103 Z2

c

A1'3

Substituindo, obtemos o seguinte valor para x:

X • Z2/A

50.13



Podemos concluir que st x " 1 (corresponde a E * 2 E ) i-
2 c s

plica num valor Z_ * 50,13 que caracteriza o núcleo, acima do

qual não haverá barreira clássica para fissão espontânea. Ês.

se será considerado o valor crítico de estabilidade, ou seja
(Z ) crítico.
A

Lm t*.rtnop òtf f e cef ínir f o :

2
(|—) crítico

2
Na tabela abaixo mostremos alguns valores de Z__ e x»

A
TABELA 2.1

Núcleo 22/A x - Z2/A
50.15

32.96 0,6525

Th 2 3 2 34.91 0,6969

U** 36.02 0,7185

ü 2 3 8 35.56 0,7099

Fm 2 5 4 39.37 0,7854

Entretanto, e Importante notar que as conclusões acima fo-

ram obtidas para núcleo con pequenas deformações. Esse fato

nos leva a crer que haverá probabilidade de.fissão espontânea -

para os núcleos, com 1__ pouco menores que o valor crítico e su-
A

jeito a deformações maiores que as consideradas. Em virtude -

da deformação, poderá haver uma vantagem da força eletrostátlca

sobre a força de coesão, ocasionando a fissão.
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No momento exato da divisão, o núcleo estará com uma defor

saçao que e chamada de deformação crítica e a energia que apre-

senta este núcleo ^n equilíbrio instável, será cotisittrada como

a energia crítica de fissão.

Uma representação conveniente das superfícies equi-potencjL

ais do núcleo, segundo o modelo da gota líquida, poderá ser ob-

tida por intermédio de um mapeamento, no qual representamos nos

eixos, dois a dois, os coeficientes de deformação (o )

Os resultados serão os "mapas topográficos" traçados para

diversos valores de x em que as crateras da origem representa—

rao um núcleo esférico. Os vales representam a energia poten-

cial dos fragmentos do núcleo, depois da fissão. Separando ês,

ses vales, nós encontramos os pontos de sela que representam a

energia crítica para fissão, (figs, abaixo)

M
X'0.0

(034)—»:
10.321—»•
»30>—•

(024) (028)-»

«HE
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fIf* 1*1 • MMC 4* wntirno 4 M «*«rff«|»« «• «Mffl» p«t«ttlU
Xtt.) (tflltU).

A obtenção dos parâmetros no ponto de Bela permitira deter

ninar a forma crítica do núcleo e, consequentemente, podemos co

nhecer a sua energia crítica para a fissão.

Se considerarmos uma mudança contínua na forma do núcleo,

desde a sua forma esférica inicial, até a forma correspondente

a divisão em duas esferas iguais, a energia crítica de fissão

estará associada à forma que corrtdponde à menor energia.
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Nas figures anteriores, podemos eJrda notar que o ponto de

e*Ia que liga a gota liquide ;o ^P.IC rtp.eseüfativo ôa divisão

eo 3 fragmentos, é mais alto que o ponto de sela ligando o vale

da divisão em 2 fragmentos. Dessa forma, o modelo prediz que

a divisão do núcleo era 2 fragmentos e mais provável que a divi-

são em 2.

Na figura 2.7, mostramos as formas da gota líquida, correjs

(cos 8)

vtinre o* R ( c ) R
X

( c n s ? )

2*7 * F«nu 4* f«t* «•rr«ap«W«flU « várlu
l«eallt*g««t • • m Mp« *^-2» **• 4*9 -
Ml» ptrs ««da for»» t 4«4« *•!• «XfT**

R »Jto {l • 12 F« (cot ©) • 4 f4 («
f«loc ^u« o m l u

t«



Consideraremos a seguir,, a energia crítica para fissão de

um núcleo esférico em dois núcleos iguais e esféricos, represeti

tados por um núcleo de massa A e por dois fragmentos esféricos

de massa _A. Pela avaliação da energia de superfície e energia

eletrostatica do núcleo inicial e dos núcleos produtos, ca

ntos a tnergia de fiEseo. Lese caicuic i.os dera a •merfcia

função de Z__ com aproximação até a primeira ordem.
a

2

tn

- 2(411 { T A 2 / 3
 + 2 ^ Z e i

2 ro(A)l/3

4n r T Ao
2/3

(Ze)
1 / 3

( 2 l /3 _ ^ 2l/3 _ 2 )

12
Anr

AH r 2 TA 1 / 3

o

-f(x) - 0,260 - 0,215x

Verificamos através desta formula que se X" o, implica que

f (0) * 0, 260. Isso corresponderia a uma gota sem carga e

nos leva à conclusão de que a divisão se faz sem a participação

de forças eletrostatlcas. A energia crítica será o trabalho

realizado contra a tensão superficial para separar a gota.

Consideraremos o caso de deformação em torno da forma esf£

rica da gota (x " 1) e mostraremos abaixo, o valor da energia

crítica.

De acordo com Bohr e Wheeler teremos:
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ET - 4n r A

o
2/3 I o? + 11* ̂  + 1£1+ JL. «2 a4 +

+ a' - 3

35

5r Ao

1_
27

1 / 3

10S 35 35

+ ü _ <>o + lâ o4 +
105 L ^ 35

Calculando o mínimo <ia função acima, com relação ao parâioe

crc a , obtemos t»o valores ce c, eu funçec de a_.

4 595 2

Substituindo esse valor na equação, para E , obtemos:

(X) - 1L 98 (1 - x) - 11368 (1 -
34425«nr2 A 2 / 3 135

o

A figura 2.8 mostra a curva para f(x)> onde os valores in-

termediários foram traçados por interpelação entre os valores

extremos obtidos a partir das aproximações anteriores, para

X - 0 e x " !• A seguir, mostramos as figuras de algumas for-

mas críticas da gota líquida, obtidas por Cohen e Swiatecki , a,

través de cálculos numéricos detalhados.

X-0.0 X«0J X«0.4

ffff« W) • F«TM *•* t*A** é$

i l



oi

J I W
0 8 t.0 1.20 01 02 04

fig. 2«8 - Variação de f (X) com X na região de aaior interesse, i eurra ( }
detérnina para comparação, a energia necessária para defomar o na
deo ea duas gotas esféricas em contacto. Na/psrte superior da f i -
gura e Kottrada a esoala de energias para isotopo* d* Urânio • To»
rio.
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A seguir, eprceescitKcs una tebela cue crstra a comperaçco

da energia crítica calculada através das equações do modelo da

gota líquida, co« os resultados observados.

Kuclídeos Z2/A Ef (Cota LÍquida)Ef (experiment }_

6.44

5.95

6.15

5.80

6.18

6.40

5.75

5.49 i
1

6.04 1

5.49

5.48

Os resultados obtidos não apresenta» concordância com os

valores experimentais e deve-se ao fato de que uma analise clás_

sica baseada no modelo da gota líquida, somente permite descre-

ver em primeira aproximação os aspectos da fissão. Para a ob-

tenção de melhores resultados, devemos incluir na descrição do

comportamento do núcleo, os efeitos quântlcos. fsse procedi-

mento foi seguido por Hill e Wheeler , admitindo um oscilador

harmônico de poço de potencial invertido de Hamlltonlana:

H - - h2 9 + 1 B u2 a + E,
2B "SP" 2 n n f

n

onde B é um fator de Inércia para o núcleo distorcido, a e to_ r n n
«ao respectivamente, parâmetro e freqüência da distorção e E. ,

Th233

T h - 2

ü 2 3 9

D 2 3 8

P a 2 3 2

ü 2 3 7

ü 2 3 5

ü 2 3 3

Np 2 3 8

4 3 7

Pu 2 3 9

34.764

34.S14

35.414

35.563

35.696

35.713

36.017

36.326

36.340

36.494

36.971

0.6939

O.é9ÓS

0.7069

0.7099

0.7125

0.7129

0.7189

0.7251

0.7254

0 7285

0.7380

15.58

l i . O S

13.51

13.06

12.68

12.63

11.79

10.96

10.92

10.53

9.39



é a energia máxima da barreira potencial quadrada. Da solução

da equação de Schrodinger com esse potencial, obtemos o fator

de penetração da barreira da fissão:

P - {1 + exp - 2n(E - Ef) "
1)

Para deitruiinada freqüência w. o núcleo tsL-»iá na sua con-

figuração crítica, e então E *E, nos leva à obtenção de um fa-

tor de penetração igual a 1
T

Através do modelo apresentado, podemos fazer uma estimati-

va da vida média por fissão espontânea, e o resultado é:

t"1 = 2n w2 exp -2 (Ef -r E)

n

A meia vida da fissão espontânea versus Z__, foi locada por

A

Seaborg que calculou os valores de Ef » encontrou a seguinte

fórmula para determinação da taxa de fissão.

t - IO'21 x IO 1 7 8 " 3'75(f-> reg

Frankel e Metropolis , usando as considerações sobre bar-

reira de penetração, chegaram à seguinte expressão para t :

to - IO"
21 x IO7'85 Ef seg.

Utilizando esses resultados, Seaborg obteve o seguinte va-

lor para a altura da barreira.

E- - 19.0 - 0,36 Z2
f T

Essa equação apresenta uma boa concordância com os resu^.

tados experimentais, mas somente para um pequeno grupo de nú-

cleos.

0 Modelo da gota líquida tem sido, desde a sua apresenta-
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çac, investigado per vários autores e diversos «studos mais so-

fisticados foram feitos no intuito de melhorar os seus resulta-

dos.

Hill tomou as equações completas da hidrodinam.lca clás-

sica para gota, integrou-as numericamente e observou no trans-

correr do teepo o comportamento de uma amostra. A fipura 2.°

moura c coitpcrure rt c ie um núcleo de u '", co qu^I i oi acicio_

nada uma energia de 50 MeV e onde consideramos deformações até

a.P. (cos 8) e a t • 0. Um aspecto interessante que se pode -

notar, é o aparecimento de uma parte estreita (pescoço) ligando

os 2 fragmentos, antes da fissão. De acordo com esse comporta,

mento, podemos esperar que o núcleo se divida em 2 fragmentos,

aproximadamente iguais, e que o "pescoço" dê origem a fragmen-

tos mais leves. Porén, poderia ocorrer que parte do "pescoço"

fosse reabsorvida por um dos fragmentos* dando origem a produ-

tos assimétricos de fissão.

Entretanto, Vhetstone e Vladlmlrsitii , sugeriram que a

fissão do núcleo ec 2 fragmentos de massas comparáveis, poderia

ser explicada através da seguinte proposição: o núcleo antes da

fissão, se dividiria ec 2 fragmentos assimétricos, ligados por

um pescoço. Durante a fissão, o fragmento de massa mais leve,

reab6orveria.a massa do pescoço, dando dessa forma origem a 2

fragmentos semelhantes.

Porém, os dados de cálculos através do modelo da gota lí-

quida, sao ainda insuficientes para oferecer uma resposta con-

clusiva das suas conseqüências.

2.2- M&DELO ESTATÍSTICO DE FISSÃO

Fong em 1953, propôs uma teoria para fissão, baseada no

modelo estatístico do núcleo composto. 0 modelo admitia uma
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f i g , 2*9 - Forays suoeasivas tonadas pela superfície de
um nudeo ̂ pesado idealizado coao uma gota l i
quida esféricaj>ara movimento iniciado com
uma distribuição de velocidades puramente s i
métrica.



configuração bem definida no momento da fissão, que foi aproxi-

mada pelo autor como dois fragmentos esféricos em "contacto es-

tático". Assim, a probabilidade de fissão seria proporcional

a densidade de estados quânticos nessa configuração de fissão.

Essa densidade dependeria da energia dos fragmentos no momento

c r i t i c o r., part *-r>fcigí«s de «xcitacfaC .".it;., c c i r t s p n n i í e r i c

uma grande densidade de estados quânticos.

Consideraremos a densidade de estados quânticos da configia

ração, correspondente a fissão em fragmentos esféricos de cas-

sas A. e A. em "contacto estático" e com energias de excitação

E. e E-, respectivamente. A densidade de estados quânticos do

núcleo de massa A e energia de excltaçao E, e dada pela fórmula

geral do modelo estatístico do núcleo.

Wg (E) - C exp 2

onde C e a sao grandezas dependentes de A e na região de fis-

são, têm os valores a - 0.050 A e C - 0,38 e ~ ' . Fntão,

para os núcleos A., e A», em contacto, teremos:

W * Cx exp 2 / a ^ E ^ C^ exp 2 /a» Ej

A "temperatura nuclear" (T) para os dois núcleos, será a

mesma, pois eles estão em contacto. Então, de acordo com o n>£

dêlo estatístico:

El ' al T " al

E2 a2 T a2

Considerando que a energia total é E. + E. « E, podemos es_

crever N - Cĵ  exp /2 &^ Eĵ  C2 exp /T~ãT E. e em particular pa-

ra fissão simétrica, teremos:

N Q -C1 C2 exp 2 /(âj^ + a ) E

onde os parâmetros a. são proporcionais. Então, podemos con-

cluir que:



.43.

a, + p- «= a + a
1 2 o o

Logo, a razão entre a probabilidade de fissão assimétrica

para a simétrica P_ , será igual a N t.
P N
o o

c c
1 2

c c
logo: P 1 2 exp 2 /2a. (

r~ " 7* 17 c
o o o

em geral para dois modos de fissão A e B, a razão entre as pro-

babilidades é:

PA - (C1 C 2 )2)A exp 2 /2a.

onde os C. sao parâmetros praticamente constantes, permitindo -

obter a probabilidade de qualquer, modo de fissão, pelo conheci-

mento da energia de excitaçào. Essa energia de excitaçao é de,,

terminada por intermédio da fórmula da massa.

E - M* (Ax Z) - M(Alf Zx) - M(A2, Zj) - K - D

onde M*(A1 Z) é a massa do núcleo que se fissionarã nos fragmeii

tos primários de massas M(A, Z) e M(A., Z_) ; K é a energia ciné_

tica dou fragmentos e D é a energia de deformação da gota. Dej?

sa fórmula, podemos concluir que para diferentes energias de ex_

citação, ohtemos diferentes núcleos produtos. Mostra também,

que a probabilidade de fl6sao simétrica ou assimétrica é depen-

dente do núcleo alvo, do tipo de partícula Incidente e da ener-

gia da partícula incidente.

0 acure Uas medidas por intermédio desse modelo, depende

do acuro da fórmula de densidade de nível e da determinação da

energia de excitaçao.

Na figura 2.11, mostramos a comparação entre os resultados

experimentais e os calculados por intermédio Ho modelo estatís-
235

tico, para os produtos de fissão do U , induzidos por neu-

trons térmicos.
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2.3- O MOnÊLO .COLETIVO

O modelo coletivo foi construído a partir de duas idéias

baslcamettte diferentes; na primeira, as partes constituintes do

núcleo, apresentam movimento independente no seu interior (modê

Io das canadas) e na segunda, o movimento de qualquer ponto do

núcleo é dependente da sua vizinhança (modSlo da gota líquida).

Uma associação entre estas diferentes hipóteses,-foi introduzi-

da por A. Bohr ç .Mottelson3»* com o modelo coletivo.
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O modelo admite o movimento independente dos nucleons no

núcleo, conforme o modelo das camadas. Entretanto, as particju

Ias estarão submetidas a um potencial variável, que sera definj^

do em termos dos parâmetros de deformação do modelo da gota li-

quida.

Os icoviir*ntos âzs partículas do r»ucleo, t-Ftnrac ES e.or i ttcr.

tof- ucviaientos coletivos e aos movimentos õe partícula ii.uepen-

dente, e nõs consideramos que toma a forma crítica, quando as

freqüências associadas a cada um desses movimentos, sao compara

veis. Com esse critério, a deformação máxima será definida pe.

Ia condição.

a. « o
Ac u

o

onde u. é freqüência característica de pequena amplitude pa-

ra uma gota líquida, e u é a freqüência do oscilador do mode-

lo da partícula independente e, que Nilsson toma como Rw = 41A

Mev. Para núcleos pesados, nõs obtemos que:A c ~2,2 A ou

X "4.

Outra estimativa acerca da ordem de grandeza de deformação

crítica, pode ser feita com a condição essencial de que o com-

primento de onda da deformação, seja maior que o tamanho nu-

clear.

X c -A1/3 ou X c - 6

Entretanto, a validade do modelo só poderia ser concluída

através de uma comparação com a experiência.

39
Maria Goeppert Mayer sugeriu que a assimetria de mossa

do mecanismo da fissão, estava relacionada com a estrutura de -

camadas. Nesse caso, os efeitos de camada devem aparecer na

energia de superfície. Porém, não é possível definir até que

ponto das deformações os seus efeitos se fazem sentir.

Outra sugestão para a participação de efeitos de camadas

na fissão nuclear, foi introduzida por Inglls , onde sugeriu
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que os 136 neutrons de Ra.,,, podem ser interpretados como agru

pedes «ssimèt ricRir.finte ec 2 estruturas escaveis de 50 e 82 neu-

trons, ligados por um pescoço de 4 neuttons.

Ainda não se pode afirmar até onde é válido.o modelo cole-

tivo. Porta, se ele descreve bem o processo de fissão, uma pe_

quena quantidade de níveis de energia, estariam envolvidos no

processo, pois quase toda e energia disponível para fissão ° do

liíiclec, é íi tu. a óe í o rt ec e fc|>nit,f ume ueite tt

rá utilizada na excitaçao de níveis. Dessa forma, somente o»

níveis de mais baixa energia, sao envolvidos no processo (figu-

ra 2.12).

fIf» 14* 4* níwlt + mtriUjf m

As idéias Introduzidas pelo modelo coletivo, na explicação

da fissão nuclear, foram discutíd-.s em diversos trabalhos, en-

tre os .quais citamos: Bohr3
r Wheeler, J.jv.

61, Wahl A.C. 5 8, Re-
Ag 10 '

gier, Burgus e Tromp , Cowan et ai , etc.



3 - FKOCEDIMEKTO

3.1- Preparação das Películas

A técnica de emulsao nuclear apresenta como uma das suas

vantagens, o fato de que a eeulsao pode eer usada como detetor

e eivo, piir.ul tenesir er.t e . Pers t.tta f i ns.1 ióefe e yia t* *• t f.ric

que se disperse uniformemente na emuisao, o elemento em estudo

(carregamento), observando entretanto, que essa dispersão intro,

duza o mínimo de alteração nas propriedades da emulsao. A me-

lhor forma de carregamento, foi a obtida através da adição na JD

muisao, do elemento sob a forma de complexo químico. Verifi-

cou-se que as soluções de complexos apresentam as propriedades

necessárias a conservação da emulsao, e ainda permitem uma dis-

persão de maior quantidade do elemento alvo, sem abalarem sua

estabilidade. A adição de elementos que reagem com os compo-

nentes da emulsao, ou que introduzam cargas elétricas incompa-

tíveis com ela, podem levar o colóide à floculação.

Os elementos objeto de nosso estudo, sao: urânio, tório e

bismuto, dos quais apresentemos abaixo, a forma das soluções de

complexos usados:

a) Soluções de complexo urânio

- 100 ml de solução 0,5M de nitrato de uranila

- 100 ml de solução 1M de citrato de amônia

A ml de amônia

0 PH(6-8) foi convenientemente ajustado

b) Solução de complexo tório

- 100 ml de solução 0,5M de nitrato de tório

50 ml de solução 1M de citrato de amónia

- amônia até dissolver

- 50 ml de solução 1M de carbonato de amônia

.52*
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c) Soluçco de cocplfcxe de bisp-uto

i

- l,7g de amônla (25Z) dissolvido em lOOg de água

; - 4 g de citrato de bismuto

0 FH (6) foi ajustado, adicionando-se lg de ácido cítrico.

Essas soluções de complexos foram misturadas a emulsao nu-

cifcfcr do tipo llford V-0 era fcuna du gel, em ber.ho-r. aria dc 50ÍC

| de temperatura. Obtivemos uma solução homogênea e bastante

fluida que permitiria uma perfeita dispersão. A solução foi

< então vertida em uma bandeja de plexi glass, tomando-se as pre-

cauções necessárias para evitar a formação de bolhas. Em se-

! guida, foi colocada para secar em superfície nivelada, a fim de
: obtermos películas de espessura homogênea. 0 ambiente, duran-

te a secagem, foi mantido em 40% de umidade relativa.

1 Após a secagem, cada uma das partículas foi pesada, bem c£

. mo os resíduos deixados nos bechers em que foram preparadas as

' soluções. Com os resultados dessas medidas e a suposição de

homogeneidade na distribuição dos elementos na emulsao, pudemos

determinar o carregamento. O carregamento e definido como a

quantidade em gramas do elemento alvo, por grama de película.

Nesses carregamentos foram:

Urânio - 17,4837 mg ü/ películas

- 18,169 mg Th/ películas

- 21,89 mg Bi/ películas

Para determinação dos eventos provenientes da reação com o

núcleos dos elementos constituintes da emulsao, preparamos uma

película sem carregamento, usando as mesmas condições anterio-

res.

As películas forata cortadas em pedaços de 5cm x Sem, a-

proxlmadamente, nas quais escrevemos-com nanklm, o tipo de car-

regamento, data e número correspondentes, que serviriam para
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identificação posterior. Três pontos fcran marcados na super-

fície de cada película onde medimos a sua espessura. Essas tae

didas associadas as medidas de comprimento e largura, serviriam

para determinação das variações sofridas pela película, durante

os processos a que foram submetidas (revelação, fixação, etc).

Empilhamos uma película de cada tipo, separadas por u«?.

íciha ce myler. Cfcdfi uma d&s pilhas obtices, foi enttf «TiuV,ru-

lhada em papel preto com as anotações das características do

grupo. 0 encapsulamento a vãcuo tem por principal objetivo,

evitar o desaparecimento da Imagem latente através da oxidaçao

acarretada pelo oxigênio do ar (fading).

3.2- BOMBARDEAMENTO

Os alvos foram montados em uma moldara de plástico e leva-

dos a exposição no feixe de Protons do Sincro Ciclotron do CERN

(fig. 3.1).

0 feixe apresentava um diâmetro de 1 a 2 cm, e a sua ener-

gia era de 586 + 5 MeV.

A medida do fluxo foi feita mediante a ativação do alumí-

nio. Para esse propósito, foram colocadas 3 folhas de Al de

45 de espessura, na superfície posterior do alvo. Nessas fo-

lhas, foram desenhados quadrados de lcm de lado, os quais foram

cuidadosamente superpostos, a fim de garantirmos sua perfeita

coincidência. Apôs a irradiação, retiramos a folha do meio,

com a precaução de manter as duas restantes, na mesma posição,

sobre a película. 0 procedimento anterior, teve a finalidade

de permitir a determinação sobre a película da ãrea em que o

fluxo seria calculado»
0%

Cortamos, então, a área de lcm delimitado pelo quadrado,
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:a fuperficie da folha de elumínio retirada. 0 quadtado de _a.

iucínio cortado, foi então, usado como monitor na medida do

fluxo.

Usando um contador B proporcional de Iodeto de Sódio

(Ka I), de 3 polegadas, foram determinadas as curvas de desin-
*y A IA

regraçao do Na e F , produzidos no referido ironiror, Riír.i-

vc.s CfcE reações.

I) Al 2 7 (p, 3pm) Na2*

II) Al 2 7 (p, 5p 5n) F 1 8

Através das curvas de desintegração, determinamos a razão

entre as atividades do Na e F , obtendo-se o seguinte resuj_

rado:

A (F18) « 5,94 + 0,55

A (Na24)

Esse resultado foi comparado com os resultados obtidos a-

través de cálculos efetuados por Brandt et ai, a partir da ra-

280 entre as seções de choque, para cada uma das reações.

A 1

R - — — - 0,75
"Al

A (F18) ANa e " (XF " ANa)

A (Na24) \¥

2 (HaiH) jtO.693( 1 - 1 )t

A (Na24) T l (F18) Ti, (F18) Ti
2 2 2

. /P18.
 T ~ (F18) - 109,8 min

•^-Ai 1— s 6 + {

A (Na24) T i (Na2A} . 9(J0
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Comparando os rteultaàos, concluídos que nao houve produ-

ção dos elementos N e F , por partículas secundárias. A-

través dessa conclusão, qualquer das duas reações poderia ser
— •• 2 7

useda para deterninaçao do fluxo. Nos escolhemos a Al (p,

3pn) Na , para nossos cálculos, pois esta apresentava menor

erro em suas medidas.

oA1(Na
2A)n

NT£ - - A(Na
2S >*'

*} A *) 7 9 A

o(Na ) - seção de choque para reação Al (p, 3pn)Na
- 11 mb

n * numero de átomos de Al * 2,71 x 10 atomos/cm

Levando em conta que a eficiência do detetor e de 21,3% ol>

temos:

• - 1,61 (± 4,8Z) x IO11 protons.

Considerando que os átomos de elemento alvo estivessem h£

mogêneamente distribuídos na película, determinamos a distribui

ção (qualitativa) do feixe na superfície bombardeada. Com es-

sa finalidade, usamos o fato de que o número de eventos encon-

trados em pequenas superfícies (1 célula), e pronorclonal ao

fluxo que atravessou essa superfície. Escolhemos as pequenas

superfícies, através de uma rede colada sobre a eraulsão. Com

pontos conhecidos sobre uma mesma faixa, traçamos curvas que r£

presentariam a variação do fluxo. No eixo das ordenadas esta-
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va representado o numero de eventos e, consequentemente, propojr

cional à intensidade do fluxo. Seclonamos as curvas com pla-

nos perpendiculares a essa direção, e os pontos de interseção

con as curvas, foram projetados em ura plano. Com esses pontos

traçamos um mapa representativo da distribuição do fluxo (mapa

topográfico), figures 3.2 e 3.3. Caâa uma das rurvfs reprcFPn

u os pontos ca superfície que foram atingidos por ur.i niesmo fiji

xo.

3.3- DETERMINAÇÃO SOBRE A PELÍCULA. DA REGIÃO DO FLUXO CONHECI-

DO.

Como foi descrito na seção anterior, foram deixadas sobre

os alvos, 2 folhas de alumínio, onde encontrava-se marcada a re_

glão na qual o fluxo foi determinado. Assim tornou-se possí-

vel transferir para as películas, a referida região. 0 proble.

•a foi solucionado da forma descrita a seguir:

Em uma placa de plexi glass, de 5cm x 10cm x Icm, foram

feitos quatro orifícios perpendiculares a superfície, colncldin,

do com os vértices do quadrado marcado sobre a folha de alumí-

nio. Nesses orifícios foram introduzidas finas agulhas de aço

que perfuraram as películas, ficando desta forma, determinados

os vértices do quadrado. Por intermédio de um cubo de aço ino

xidável, que possuía agulhas em quatro arestas perpendiculares

a una mesma face, as quais foram colocadas em coincidência com

os orifícios deixados na película, registramos o contorno do

quadrado sobre elas. 0 registro foi executado por Intermédio

de um estilete de ponta fina, que permitiria um erro menor na -

determinação da area (Fig. 3.4).

A vantagem dêsge arranjo, reside no fato de permitir detex

minar perfeitamente a área onde calculamos o fluxo, mesmo apõe

o processamento da revelação, fixação, lavagem que produzem de-
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fig. 3.2 - Mapa representativo da forma da distribuição do
fluxo correspondente a area esquadrinhada.

TÓrio
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f i g . 3«3 - Mapa representativo da forma da distribuição do
fluxo correspondente a area esquadrinhada.

Urânio
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formações na película.

3.4- REVELAÇÃO

Quase sempre não é suficiente a escolha de emulsão pouco

sensível, para evitar a formação de fundo nas películas, cur a-

\.tiü c. tua prtptieçóo, ptrnjfcnecerain longo tempo b«n btitir, I K V U I ^

das.

Nos definiremos como frndo, a todos os centros de imagens

latentes; formados por fenômenos estranhos àqueles do nosso in-

teresse. Como exemplo, podemos citar os eventos provenientes

da emissão alfa do urânio, que sempre aparecem nesse tipo de

carregamento.

A utilização de um banho revelador conveniente, poderá evl_

tar a revelação dos traços resultantes dessa formação de fundo.

Entretanto, no nosso caso, alem do problema da discrimina-

ção dos traços resultantes de outros fenômenos que não os de
- - 4

fissão, nos nos encontramos envolvidos com a alta dose (10 Roen£

gen) de exposição das películas.

12

Previsões anteriores, de Carvalho , sugeriram que uma pe-

lícula com uma dose de exposição maior que 1000 Roentgen-, necea;

citariam de técnica especial para revelação. Então, estávamos

diante de um problema novo.

Para a solução desse problema, preparamos diversas solu-

ções reveladores que seriam testadas com películas expostas com

dose semelhante as do nosso trabalho. Os banhos foram usados -

em diversas condições, à procura de uma revelação satisfatória.

Depois de uma considerável quantidade de testes, escolhemos as

soluções reveladores e as condições que melhor serviriam ao nos,

so propósito. Relacionaremos abaixo, as soluções reveladoras
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para cada um dos tipos de carregamento, seguidos das condições

que empregamos:

1- Urânio

ácido bórico 2 g/l

sulfito de sódio 3 g/l

b i o t t i f t c ò c p c t í É f i c j . 2 g , ' l

amidol ISO mg/l

I I - Torio

ácido bórico 2 g/l

sulfito de sódio 3 g/l

brometo de potássio . 1,2 g/l

amidol 150 mg/1

III- Bismuto

ácido bórico 2 g/l

sulfito de sódio 3 g/l

brometo de potássio 1,2 g/l

amidol 100 mg/l

As películas foram imersas nos banhos reveladores, a uma

temperatura de 4°C, onde permaneceram durante duas horas. Essas

parte do processo, permite a penetração do revelador na emul-

sao, antes do início da revelação. Depois desse tempo, f<*<

transferida para a temperatura ambiente, até atingir a tempera-

tura de 109C (40 minutos), que foi então, mantida durante uma

hora dentro de uma geladeira. Esta parte do processo é neces-

uarla ao reforçamento dos traços.

A seguir, a emulsao foi Imersa em ama solução composta de

10% de ácido acétlco, 5 g/l de sulfito de sódio e Ph aproxin-ada.

nente 3,5, com o objetivo de parar a revelação. A película per

maneceu nesse btnho durante uma hora, em temperatura de 10CC.



Depois <?êc6e período, foi levada a um banho fixador de 1G°C, cm

de permaneceu 12 horas. A composição do banho fixador, é:

350 g/l de hipossulfito de sódio

5 g/l de sulfito de sódio

A seguir a emulsão foi lavada durante 48 horas, em água

filtrede e. 10ÇC ce rvinperaturr. . Fcr*n er-íev tclr-.Jf.-. *-r. v;.'rí 5

£ colocadas a secar em temperatura ambiente.

3.5- ESQUAPR1NBAMENT0 (exame ao microscópio)

0 esqoadrinhamento foi realizado com um microscópio Leitz

no qual usamos como ocular, uma lente de aumento 10 e como o+>*

tlva, um aumento 100. Esse aumento foi usado para obtermos n<-

lhor eficiência nas contagens, em virtude do grande número de

eventos. 0 grande número de eventos deve-se ao grande fluxo a

que foi submetida a película.

Colocamos sobre a película, uma rede fornada por células

de 1 mm de área, que serviria de orientação para o microscopis.

ta durante o esquadrinhamento.

Experiências realizadas em nosso laboratório , mostraram -

que se .escolhermos uma área de contagem ate 1__ da área total
20

em estudo, conseguiremos uma amostra que nos levará à determina^

ção do número total de eventos etn ótima aproximação.

Em observação a esse critério, escolhemos como área de es-

quadrinhamento, _1__ da área total, o que nos colocaria dentro

da situação ideal.

Durante a revelação, havíamos tomado precauções para que

somente os traços resultantes de fissão nuclear, fossem revela-

dos, o que facilitou o nosso critério de seleção. Os traços

revelados, que apresentavam as mesmas características: grau de
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tcegreciitento, alcance, etc., fcr&m ccnttdos.

Para maior garantia do noBto critério na seleção, tomamos

uma amostra entre os traços contados, dos quais calcularíamos o

alcance, permitindo eliminar os traços que são resultantes de

outro processo, que nao o de fissão.

0 elcanee foi celculedo ver ír.terfffdio de um corrputfl<!or -

IBM - 1620 II, que t&abén deser.hcu c histograms dêsets cálcu-

los. Os dados fornecidos ao computador, foram:

- medida do ângulo (o) da projeção do traço, sobre um

plano horizontal, com uma direção (x) definida so-

bre esse plano.

- comprimento da projeção do traço (r) sobre esse pla_

no.

- produndldede: medida entre as extremidades do tra-

ço na direção perpendicular ao plano horizontal.

- fator de contração, que corrige as variações das pe_

lículas provenientes da revelação e da mudança das

condições ambientes.

A distribuição dos alcances é mostrada por intermédio das

figuras, 3.5, 3.6 e 3.7 para cada um dos elementos por nos es tu.

dados.
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4. RESULTADOS

O objetivo do nosso trabalho é a determinação da se<;ão de
choque para fissão do urânio, tório e bismuto induzida por pro
tons na região de 600 MeV de energia, utilizando técnicas de
enuls&c n\xcxe&±\ C problei&a foi fcecoüiiâc tm vinuot úb.c ai^

ç*rdanelas existentes na medida da seção de choque do urânio,
nessa região de energia e a escassez de dados para o tório e o
bismuto. As medidas da seção de choque do bismuto e tório sexr
viram também para uma comparação relativa dos nossos próprios
resultados.

Uma seção de choque V é definida como:

(f s número de eventos de um certo tipo/segundo/nucleo
número de partículas incidentes/segundo/cm2

Ko nosso caso, todos os eventos de fissão ocorridos duran
te a passagem do feixe foram registrados. Chamando de n^ o nú
mero total dos eventos de fissão ocorridos no alvo durante o
tempo em que ele foi atravessado pelo feixe, (> o fluxo integra
do nesse tempo, e N o número de núcleos do elemento do alvo
por unidade de volume, a seção de choque de fissão é dada pela
relação:

n.
t

1 Ç N

O número de eventos, para o nosso trabalho, foi determina
do na emulsão pelo esquadrlnhamento de uma área corresponden
te a • jç da área total. A área esquadrinhada foi calcula
da a partir da área de um campo multiplicada pelo número nQ

de campos pecorridos. Rés definimos "campo" como sendo a re
glão da emulsão nuclear visível dentro de um quadrado gravado
em uma das oculares. Logo:

ae * nc x ac
W \r W

Nessa relação a área do campo é dada por:

.69.
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a (60 x O 2

c F H x F Y
onde C é um fator de calibração do conjunto microscópio-micros
coplsta; FH e F7 são, respectivamente, os fatores de contra -
ção horizontal e Tertical da emulsão, con os quais tem por ob
Jetivo corrigir «6 deformações da película resultantes do pro
cefcsc Qt reveiaç&o e o l*,tor ÓG corresponde ao número oe cívi^
soes da escala na ocular do microscópio.

Após a determinação da área esquadrinhada a0, deternina
•os a razão R entre esse valor e a área total &t:

B - **

0 número de eventos n+ é, então, obtido da relação

n^ • R x H

onde H é o número ds eventos correspondentes a área varrida.

As principais correções para a determinação do número to
tal de eventos são devidas à seleção imposta na distribuição de
alcance, a eficiência na contagem de cada uma d&s mlcroscopls
tas e aos traços provenientes de reações com elementos consti-
tuintes da emulsão e fundo. Para a primeira correção foram
utilizadas as curvas da figura (capítulo 3.1) que mostrem a
distribuição dos alcances para cada um dos elementos do nosso
trabalho. As referidas curvas apresentam um pico que, sem am
blguldade, deve ser atribuído à flss&o do eleiuente em questão.

As correções devidas às reaçõeaieom eleaentts da «mulsão
e de "background" foram obtidas através da contagem dos traços
em uma película de emulsão pura, preparada nas mesmas condi-
ções que as carregadas e Irradiadas com o mesmo fluxo.

A tabela k.l mostra o número total n. de eventos obtidos*

0 fluxo foi de 0,267 x IO11 protons/cm2/geg. e determina
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do a partir da ativação do alumínio Al ' (p,3pn) Ha (cap. 3>
seção 3*2).

tabela 4.1

Número total de eventos

ü
Bi ,5
Th 53,9.103

K0 28,5.1o5

0 número de átomos por cm do elemento alvo foi calculado
pela fórmula: «

jf s m x C o
S H x Y A

onde m é a massa da película (em gramas); H e Y são, respectl
vãmente, as medidas verticais e horizontais médias da pelícu
Ia (em cm); C o carregamento (quantidade em gramas do elemento
alvo por grama de película); N o número de Avogrado e A o nú
mero de massa do elemento alvo.

A tabela abaixo mostra os valores de N para cada uma das
películas

tabela 4.2

Número de átomos por cm (N)

ü 2.27.IO18

Bi 3,l6.1O*8

Th 2,77. IO18

K0 1,46.10a0

Usando os resultados das tabelas, calculamos as seções
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de choque de fissão para cada um dos elementos considerados e
O6 erros estatísticos associados.

tabela 4.3

Secio de choque em mb

U 1390 mb ± 155
Bi 225 mb + 22
Th 730 mb + 78



CONCLUSÃO

O estabelecimento da seção de choque de fissão do urânio
por protons de 600 MeV, além de sua determinação, ofereceu ain
da a possibilidade do desenvolvimento de uma técnica inteira
jeente nova para a revelação dae películas em estudo.

Devemos destacar que o conhecimento ãa área da película
pelo fluxo* antes da revelação, possibilitou-nos uma melhor de
terminação do número total de eventos. Outro aspecto importan
te foi a revelação de películas com alta dose de radiação, a
través do procedimento experimental, citado no capítulo III ,
com o qual pudemos conseguir uma otimização da revelação. As
figuras 3.2 e 3.3 mostram, através de mapas topográficos, que
houve uma mesma distribuição da intensidade do fluxo nas duas
películas.

Para a comparação dos nossos resultados com resultados an
terlores, tomamos os valores experimentais de diversos autores
e obtidos por variadas técnicas no intervalo de energia de 300
MeV a 3000 MeV e interpolamos uma curva da forma

y - ax + bx + c
onde g representa a seção de choque de fissão, x é o logaritmo
da energia do proton incidente e os coeficientes a, b e c fo-
ram determinados por intermédio do método dos mínimos quadra-
dos. A figura 4.1 mostra, em linha cheia, a curva determina-
da; os pontos representam os resultados experimentais mostra-
dos na tabe 4.4. 0 erro na determinação da curva é de + l60
mb. 0 nosso resultado foi locado por intermédio do ponto ( ).
A curva pontilhada representa os valores de Katcoff(33).
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_̂ tabela 4.4(»)

Ei(protons em MeV) <Jl(mb) Ei(protons en MeV) ^l(nb)
216 1510 * 660 1040 + 75***
261 1340 * 660 10?0 + 200***
336 1350 • 660 1100"" •**
340 1350** 1000 1385 + i*o***
460 1200** 2000 1053 + 105***
kèo 1650** P900 1280 + ?oo**«
*yo 1060 + 1*0*** s$vo tyj * it>o*~*
600 1405 + 300*** 2900 1070 + 70***
600 1200 + l60**« 3000 909 ± l60***
Comparando os resultados das nossas medidas com os resul-

tados de tr.abalb.os~e» mica, realizados por Katcoff nos labora-
tórios do BNL, verificamos que estes representam uma boa con
cordancia para o urânio e o bismuto. Entretanto, os resulta
dos obtido8 no CERN por Brant et ai, utilizando técnicas de £
nulsão nuclear, não apresentam uma boa concordencia para medi-
da da i»eçao de choque do Ü, enquanto há um bom acordo para o
Th e o Bi. Na tabela abaixo, apresentamos os resultados dos
trabalhos de Katcoff et ai e Brant et ai em confronto com os
nossos resultados:

tabela 4.5
Elementos ^f (mb) medido por:

Katcoff et ali Brant et ai Pres. trabalho
(600 MeV) (590 MeV) (590 MeV)

U 1405 + 160 1060 + 140 1390 + 155
Th " 700 + 150 7 3 0 + 7 3
Bi 2 1 6 + 8 2 1 7 + 2 5 2 2 5 + 2 2
Para determinação da fissionabilidade 3^/ a^9utilizamos

a seção de choque inelastic* «aleul«4a e partir da detemUa-.
çao da transparência. A transparência foi determinada por in
termédio do modelo obtido para partículas incidentes com alta
energia, através da relação:

(*) tabela reproduzida dos trabalhos: «K. Hyde et al(3*)5**H.O*
Carvalho et al(ll); ***R.Brant et ai (6).
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onde o livre percurso (1) entre duas colisões sucessivas na
matéria nuclear é dado pela relação

1 =

na qual p é a densidade nuclear cuja certeza depende do apu
ro na determinação do raio nuclear R. A seção de choque média
0"p» para os processos possíveis, é dada por:

- PP + " P"

onde cf e <f são, respectivamente, as seções de choque
primárias para colisões proton-proton e proton-neutron. Os va
lores utilizados para o <f e ^«n em J*0*80 cálculo são os
apresentados nas curvas do trabalho de Bertini et ai.

0 valor do raio nuclear foi
1

R - ro A 3

onde rQ - 1,260 F (retirado do trabalho de A.S.Green).

Na curva abaixo, mostramos o valor da transparência do u
ranio ^ por nós calculado (Ç ), locado em contraste com a
curva calculada por Metropolis et ai, utilizando o método de
Monte Cario.

Podemos verificar uma boa concordância nos resultados.
Com esse valor, calculamos a seção de choque inelástica total,
com a relação:

indica a'seção de choque geométrica para o nú
e R - r o A'

1/*, onde rQ - 1,26o F.
onde <J indica a'seção de choque geométrica para o núcleo de
urânio /*
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Utilizando o valor da seção de choque de fissão, determi-
nado por nossa experiência, achamos para a fissionabilidade
(f), o valor:

t « - ^ - m 0,72

Este valor está-tim boa concordância com a previsão de
Jungerrcann et ai (54). Entretanto, está em desacordo com o va
lor obtido por Ivanova (36) com protons de 660 MeV.
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Transpareci* do URáííIO

|lOOxlO"3J

MeiropoliB e

82 RêV O.Olè • 0.007

155 MfcV O.oty 0.007

235 MeV O.lM. t C0C9

^60 hVv ü.O^ü * L'.ic)-

940 MeV 0.018 • 0.007

1840 MeV 0.031/ + 0.007

500 1000 Í500 (MeV)
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