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E R R A T A

COMPONENTES MÜLTIPOLARES NA FOTOFISSAO DO 235Ü

Pág. 9 : equação (III.7):

onde se lê M^(ít,ç), leia-se

Pág. 18: no último parágrafo leia-se e = 1/137 (h = c « 1).

Pág. 26: no fim do quarto' parágrafo, substitua-se "Eletrofis-

,. são por bremsstrahlung" por "fotofissão por brems-

. strahlung".

Pág. 39: cálculo feito para átomos de Cobre.

Pág. 47: equação (V.7):

* -
.,p'E.' " "T.»<">"

EX«.">T ' "e.F1

- 'o

Pág. 48: onde se lê "Energia do Fóton" leia-se "Energia do E-

. létíon".

Pág. 51Í~ substitua-se yíEg)!^ - y± Ãx
 v

±*o* por

Pág. 53 s no fim do primeiro parágrafo leia-se t

"O resultado dessa subtração está implícito na figu-
ra 6".
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R E S U M O

Foi determinada experimentalmente a seção de choque ab-

soluta de eletrofissão para o U, na faixa de energia 5.8-18.0 MeV,

utilizando-se o feixe de elétrons do Acelerador Linear do Instî

tuto de Física da Universidade de São Paulo.

Por meio desses dados,"juntamente com a seção de choque

de fotofissão obtida da literatura, e o formalismo de fótons

virtuais calculados na Aproximação de Born com Ondas Distorci-

das (DWBA), foi possível -delinear a seção de choque de "não di-

polo elétrico" o f(w), que contém todas as multipolaridades

permitidas pela cinemática da reação, exceto El. Essa seção de

choque exibe um caráter ressonante, associado provavelmente à

Ressonância Gigante de Quadrupolo Elétrico Isoescalar (RGQ).

A grande percentages!) exaurida da Regra da Soma Pondera-

da em Energia para E2 indica que o canal de fissão é o modo de

decaimento dominante da RGQ.

Essis características são compatíveis com a sistemática

observada para os outros isótopos do Urânio já estudados neste

Laboratório.



A B S T R A C T

The absolute electrofission cross section for U has

been experimentally obtained in the energy range 5.8 - 18.0 MeV,

using the electron beam of the Linear Accelerator of Institute

of Physics of the University of Slo Paulo.

From a combined analysis of this cross section and a

previously measured photofission cross section, using virtual

photon spectra calculated in the Distorted Wave Born Approxima-

tion (DWBA), the "non electric dipole photofission" cross sec-

tion o f(u) has been obtained, which contains all multipolari-

ties allowed by the reaction kinematics, except El. This cross

section presents a resonant shape, probably associated with the

Giant Quadrupole Resonance (GQR).

Once the fission channel exhausts a great amount of

the Energy Weighted Sum Rule (EWSR), it is therefore the major

decay mode of the GQR.

All these aspects agree with the ones verified for the

other Uranium isotopes previously analysed in this Laboratory.
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C A P I T U L O I

INTRODUÇÃO

A fissão nuclear de elementos pesados após absorção

de radiação eletromagnética foi prevista por Bchr e Vheeler

em seu famoso artigo de 1939.

Menos de dois anos após essa previsão, Haxby e cola

boradores conseguiram a primeira evidência desse proces-

so no Urânio e Tório.

, Com o advento dos Betatrons, em 1947 Baldwin e

Klaiber estudaram a fotôfissão do Urânio e Tório con

"bremsstrahlung" na região de 5 a 30 MeV; o resultado eviden

ciou um caráter "ressonante" para o processo.

A pronunciada ressonância observada desde então nas

seções de choque fotonucleares, medidas para quase todos os

elementos da Tabela Periódica, ficou conhecida como "Resso-

nância Gigante de Dipolo" (RGD).

Outros tipos de Ressonâncias Gigantes foram identi-

ficados nos últimos 15 anos. A primeira delas foi a Ressonân

cia Gigante de Quadrupolo Elétrico (RGQ) Isoescalar. Alguma

evidência foi também obtida para a existência de Ressonâncias

Isoescalares de Monopolo (E0) e Octupolo (E3) Elétrico, Dipo

Io Magnético (Ml), bem como uma ressonância isovetorial de

Quadrupolo Elétrico (E2). Contudo a RGQ isoescalar tem sido

a mais estudada e a mais amplamente aceita dentre as "novas

ressonâncias".

Os trabalhos Iniciais que levaram a uma definitiva

identificação da RGQ foram feitos independentemente em três
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laboratórios, quase ao mesmo tempo.

Medidas de espalhamento de elétrons feitas em

Darmstadt e na Universidade de Tohoku , e a análise

de espalhamento inelástico de protons 6 no Laboratório Na

cional de Oak Ridge proveram as primeiras evidências.

A evidência encontrada pelo Grupo de Darmstadt re-

sultou de medidas de espalhamento inelástico de elétrons de

50 e 65 MeV em Cério, Lantânio e Praseodímio. Nos espectros

obtidos obtidos com os três alvos, um pico largo foi obser-

vado em - 15 MeV de energia de excitação, e outro em - 12 MeV.

Aquele na energia mais alta concordava com a jã então conhe

cida RGD; no entanto, nenhum pico em 12 MeV era conhecido

em medidas fotonucleares. Os autores propuseram que poderia

ser uma excitação E0 ou E2.

No ano seguinte, um Grupo da Universidade cie Tohoku

publicou espectros de. elétrons espalhados inelasticamente a

90partir de Zr, nos quais foram utilizados 150 a 250 MeV de

energia de feixe. Observaram um pico largo que se deslocava

em energia, em função do "momentum" transferido. Os autores

decompuseram os espectros em dois picos, sendo que o mais

alto em energia, 16.65 MeV, era bem descrito por um cálculo

El. 0 mais baixo, em 14.0 MeV, era descrito por um cálculo

E2 OU E0 (mas não por cálculos L = 1 ou L >, 3) , A seção de

choque para o pico em 14.0 MeV exaure 75% da intensidade de

uma Regra da Soma Ponderada em Energia para E2.

Em um grande número de espectros de prótons espa-

lhados inelasticamente, com energia de 60 MeV, obtidos com

vários alvos no Laboratório de Oak Ridge , um pico lar-

go, em energia de excitação alta, foi sistematicamente ob-

servado em ângulos « 40°. A energia do pico mudava com o nú
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mero de massa do alvo, e observou-se que estava sempre 2 a

3 MeV abaixo da energia da RGD dos núcleos examinados, va-

riando aproximadamente como 63A ' , em bom acordo com
(8 )

previsões anteriores para a localização de uma RGQ/ . Esses

• primeiros dados foram logo confirmados por medidas (p,p') em

Al, Cu, In e Pb( 6'9 } .

A pesquisa experimental em reações nucleares, e em

particular os resultados relativos a seções de choque foto-

nucleares parciais foram tolhidas pela baixa intensidade dos

feixas de fótons monocromáticos disponíveis.

Os dados de fotofissão, obtidos com feixes inten-

sos de radiação de "bremsstrahlung", que fornecem uma dis-

tribuição continua de energia de fóton, estão sujeitos a

sérias e inevitáveis dificuldades, devido ã complicada aná-

lise inerente ã técnica de "unfolding", especialmente quan-

do se tenta interpretar os resultados em termos de seções

de choque fotonucleares parciais. Isso se deve ao fato de

que para fótons reais as intensidades espectrais são as mess

mas para todos os multipolos.

A eletroexcitação nuclear demonstrou ser o instru-

mento mais sensível para o estudo de transições multipola-

res, porque, ao contrário dos processos envolvendo fótons

reais, é possível variar o "momentum" q transferido ao nú-

cleo, para qualquer valor da energia transferida u.

0 estudo de fissão induzida por elétrons em elemen

tos pesados tem se restrito principalmente â obtenção e aná

lise da seção de choque em função da energia de elétron**^.

Os resultados experimentais tem sido analisados

usando-se o conceito de fótons virtuais, concluindo-se que

a maior parte da seção de choque é devida a processos de
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absorção El, com alguma contribuição dos multipolos E2 e Ml.

Até 1971 a maioria dos métodos de tratamento de da

dos era baseada em um formalismo que utilizava ondas planas.

Gargaro e Onley mostraram então que as distorções da

função de onda do elétron devido ã carga nuclear, resulta-

vam em modificação considerável nos espectros de fõtons vir

tuais.

Em particular, as conclusões sobre a importância

relativa dos processos E2 e Ml comparados com El tiveram que

ser revistas, já que a distorção da função de onda do elé-

tron amplia as componentes E2 e Ml dos espectros de fõtons
»

virtuais em relação a El.



C A P I T U L O I I

OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho é a investiga-

ção das componentes multipolares diferentes de El no proces

so de fotofissao do U.

0 estudo dessas componentes é realizado por meio

da análise simultânea de seções de choque de eletro e foto-

fissao, utilizando-se o formalismo de fõtons virtuais cal-

cula,dos em DWBA ("Distorted Wave Born Approximation"), e a

suposição de núcleo puntiforme.

A sistemática experimental já estabelecida neste

laboratório para os isõtopos 233U, 234U, 2 3 6Ü e 238U indica

que a principal componente diferente de El na fotofissao

desses nuclídeos é a E2, havendo evidências da possível pre

sença de Ml. Foi constatado ainda que a componente E2 exau-

re uma apreciável fração da Regra da Soma Ponderada em Ener

gia (RSPE) para E2, indicando ser o canal de fissão o modo

de decaimento dominante.

Pretendemos verificar se os fatos acima também

ocorrem para o isótopo U, o qual nunca havia sido inves-

tigado por meio de reações com elétrons. Este será também o

primeiro estudo a respeito de componentes multipolares de

fissão no 235U.

São medidas as seções de choque absolutas de ele-

trofissão entre 5.8 e 18.0 MeV, contribuindo-se assim para

enriquecer o acervo de dados para este núcleo.



C A P I T U L O III

III - TEORIA RELEVANTE E FORMALISMOS

III.l - A interação fóton-núcleo

Fotoabsorçao nuclear

Função intensidade

A interação de fótons com corpos carregados, tais

como cs núcleos, ê estudada calculando-se a taxa de transi

ção mediante a qual o estado inicial de um sistema em inte

ração pode ser convertido em outros estados acessíveis a

esse sistema.

Consideremos a transição de um núcleo no estado

inicial |o> e um fóton de vetor de onda ic e polarização x,

para um estado final |f> contendo apenas o núcleo no esta-

do |e>.

Tratando-se de uma interação fraca, como a eletro

magnética, é justificável usar-se um método aproximativo

como a Teoria de Perturbação Dependente do Tempo.

Dessa forma, a taxa de transição (transições por

segundo) é dada pela Regra de Ouro de

T = 2n|<f|H'|i>|2 P f (III.l) (̂  = c = 1)

onde o operador de interação é a Hamiltoniana de Perturba-

ção

H« - - J3(r,t).£(r,t)dr (III.2)



7.

p : densidade de estados finais do sistema.

|i> e |f>: estados inicial e final do sistema, ou seja ,

|i> = |o; kx>, que descreve um núcleo em um es

tado inicial a e um fóton de vetor de onda ic e

polarização \; |f> = jS; 0>, que se refere ao.

núcleo em um estado 8 de energia de excitação

maior que a.

A: operador potencial vetor do campo eletromagnético quan-

tizado associado ao fóton.

j: operador densidade de corrente do núcleo.

Os elementos de matriz de A(r,t) na representação

de número de ocupação de fóton são:

<0|Â(r,t) |ia> = j J. tfa exp(i Jc.r-iut) (onda plana) (III.3)

onde e? é o vetor de polarização

e é a amplitude do campo elétrico

w é a energia do fóton

Uma vez que nada é conhecido a respeito do opera-

dor de corrente nuclear, ](r,t), é necessário fazer algu-

mas suposições:

1) A dependência temporal dos seus elementos de matriz

é a usual em Mecânica Quântica:

i(u -u )t
<&|5(r,t)|o> = <6|?(r)|a>e

 6 ° (estado estacio

nário) (III.4)

sendo u> e w os auto-valores da energia dos esta-

dos nucleares a e 3 respectivamente, e w -w « u.
D a
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2) ] ( r , t ) sat is faz a equação de continuidade:

)|a> =^ç <6|p(rft)|o> = io><61P(?)

onde p(r,t) e o operador de densidade de carga nu-

clear, ao qual ê atribuída a usual dependência tem-

poral oscilatõria.

3) 3(r,t) transforma-se como operador vetorial quando

submetido a rotação em três dimensões; [o> e (0>são

estados de momento angular e paridade definidas.

Substituindo (III.3) e (III.2) em (III.1):

T = 2*|<f| - í j ( r , t ) . A ( r , t ) d r | i > | 2 p f

p f

Vemos então que o cálculo de (III.1) depende da de

dução de

M6o = { < e l3 ( ? Hc>^ A e i k - r dr A = 1,2

Expandindo-se a onda plana em multipolos obtém-se:

dr

onde a mudança do Índice a para £ é para indicar que foi

efetuada a expansão no sistema de referências particular

em que o eixo Z e paralelo a k; Z * /2£ + 1', e
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A,r(r,*> = ,"* , * * x< £ J^(kr)Y£ (r))

onde L é o operador de momento angular.

Então temos:

4 f < B | j ( r ) | o > . X / f ( r , a ) d r n = |
1 t6 |ç,a « m

(III.7)
Vamos agora nos restringir ao caso das transições

elétricas, a = e. No limite de comprimento de onda longa,

isto é, para kR « 1 (R = raio de núcleo):

A,.(r,C) * -Í^ÜÍ 7 7j (kr)Y..(r)
ÍÇ kR<<l £ K i ÍÇ

Assim,

^ '"TR^Í

|<B|Jír)|o>.7jt(kr)ylç(r) dr (III.8)

Integrando (III.8) por partes, usando a equação

(III.5) e notando que para o fóton u » k, obtém-se :
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^ fB|p()|j £() t t( dr
kR«l 1 1 * * «

(III.9)

Essa expressão nos dá os elementos de matriz para.

a interação fóton-núcleo, para as transições elétricas no lî

mi te de comprimento de onda longa.

A seção de choque de fotoabsorção é definida co-

mo:

_ (transições/segundo) (in 10)
(fluxo de fõtons)

A taxa de transição, como já visto, é dada pela

expressão (III.l)

O fluxo de fõtons é dado por e /8nw {fi = c = 1) ,

sendo u> a energia do fóton e c a amplitude do campo elêtri

co associado ao mesmo.

Vimos que T = - —I Mo I2 p. (expressão (III.6), sen
U> I ES Cl i I -"

do M. dada pela expressão (III.9).Ba

Agora assumimos para o elemento de matriz do ope-
(14)rador de corrente nuclear a forma

onde supuzemos a corrente constituída das partes de con-

vecção e magnetização, que incorpora os momentos magnéti-

cos medidos para o próton e para o nêutron:
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k. = k =2.79 para protons

k. = k = - 1.91 para neutrons

As funções de onda nucleares \Ji e i{i são funções

• * • * • *de r., r.» • ••• r^.

Os operadores v . e o . referem-se ao j— nucleorv

sendc e. igual a e para protons e zero para neutrons. A

massa do nucleon é denotada por M.

A partir do teorema de Siegert, e da densidade de

carga

p(r") = iE 1 e. 6(r"-r )

chegamos, após alguma álgebra, a

w B{el;3 * 3,) p
i f f

sendo B(./;J± * Jf) = ^ M ^ I <6

A .
onde J. e J, sao os "spins" nucleares e tt, - .r, r.Y» (f.)

ir tjj 3=1 j in j

o operador de partícula.

Para o caso em que a polarização nuclear é ignorai

da, temos, de acordo o teorema de Wigner-Eckart:

<6\ütv\a> = (J1«£|MiwM£)<B|| n̂ || o>

J £) « |<B|| fl^l a>|
2

í
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. IT M ) e (J M ) são os números quânticos inicial e fionáe Uj"! 1 f f ^ -

nal de "spin" e s u a s respectivas projeções, com respeito

ao núcleo, e u = M
f-

Mi-

Então, reportando-nos â equação (III.10),podemos e£

crever:

lfi;.) = (2i.)3
a
 l-ím -j JZ~lV(ei;J •* J )p (ill.11)

A grandeza física Bp é expressa conto 3- por-

que |pf (w)d« = 1 e dessa forma f-r- dw = jBp (u)du = B.

A forma de -r- (probabilidade reduzida de transi-

ção por unidade de intervalo de energia de excitação) é a

mesma de pf(u) , que é a de uma Breit-Wigner

Reescrevendo (III.11):

:,-,J4 - j£>]
^ - fc - - - - - - j /

rdBi
di ® a "^unÇ^° intensidade de excitação", abreviadamente

"função intensidade" ("strength function"), que é uma pro-

priedade característica do núcleo para uma dada transição

elétrica de multipolaridade l.

III.2 - Formalismo dos Fótons Virtuais

Nas experiências de espalhamento inelástico de e-

létrons as excitações nucleares são estudadas medindo-se o

espectro de elétrons espalhados a um ângulo 9 em relação ã

direção do feixe incidente, os dados são analisados em termos

do "momentum" transferido ao núcleo, sendo que nenhuma in-
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'ornação é obtida quanto às partículas carregadas, neutrons

ou raios gama emitidos no processo de desexcitação nuclear.

A experiência complementar, eletrodesintegração ,

g o estudo desses produtos de decaimento, na qual se obtém

resultados integrados sobre todos os valores de "momentum"

transferido pelo elétron espalhado. Nessas experiências a

seção de choque para a emissão de uma partícula (ou para

um canal de decaimento) é medida em função da energia do

elétron incidente, E . A dependência da seção de choque com

E é então interpretada em termos de uma seção de choque

fotonuclear, utilizando-se o espectro de fõtons virtuais ,

conforme descrito abaixo.

O processo de eletroexcitação pode ser entendido

a partir da consideração de que o campo eletromagnético pro

duzido pelo elétron incidente, na posição do núcleo, pode

ser decomposto em multipolos, estabelecendo-se assim um

paralelo entre os efeitos da colisão de uma partícula car-

regada relativistica com um determinado sistema (o núcleo),

e os efeitos produzidos pela interação de radiação eletro-

magnética com o mesmo sistema.

Em outras palavras, é possível calcular a seção

de choque para a eletroexcitação de forma análoga ao cálcu

Io da fotoexcitação produzida por "bremsstrahlung", utili-

zando-se um espectro de radiação virtual ao invés do espec

tro de f5tons reais.

(Da radiação que se origina do elétron, a virtual

é a absorvida pelo próprio núcleo que espalha o elétron ,

enquanto que a real, ou "bremsstrahlung", é a espalhada ,

podendo ser absorvida por outro núcleo em um ponto distan-
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te. Ao contrário da radiação real, a virtual não é observá-

vel diretamente: sua detecção só ê possível pela observa-

ção das transições nucleares produzidas pela mesma.

Fótons reais excitam apenas os multipolos mais

baixos, tendo sido usados extensivamente no estudo da RGD.

elétrica. Multipolos mais altos são excitados era espalha-

mento inelãstico dos elétrons, porque estes podem transfe-

rir "momentum" bem maior ao núcleo).

O método dos fõtons virtuais foi desenvolvido in-

dependentemente por Weizsacker(16) e Williams(17) em 1934.

Dez anos antes Enrico Fermi havia usado essencialmente a

mesma idéia para relacionar a perda de energia por ioniza-

(18) (19)
ção ã absorção de ralos X pelos átomos . Wick , Thie

e colaboradores , e Dalitz e Yennie aperfeiçoaram o

método, sendo que nas referências (20) e (21) os espectros

de fõtons virtuais foram calculados utilizando-se a aproxi^

mação de Born com ondas planas (PWBA), e a suposição de nú

cleo puntiforme.

Para núcleos de Z > 20 a aproximação de onda pla-

na no cálculo dos espectros virtuais não é satisfatória ,

tendo em vista a distorção nas funções de onda dos elétrons

incidentes e emergentes causada pelo campo Coulombiano do

r f 22)
núcleo e dos elétrons atômicos

Gargaro e Onley' ' e Soto Vargas e colaborado-

res calcularam os espectros de fótons virtuais el e de

outras multipolaridades elétricas e magnéticas usando a a-

proximação de Born com ondas distorcidas (DWBA), resolven-

do a equação de Dirac para o potencial coulombiano punti-

forme.
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Na figura ( 1 ) vemos espectros de fõtons virtuais

calculados em DWBA para elétrons de energia jE = 9,5 MeV
V e

incidentes sobre núcleo de urânio. Observa-se que os espec

tros dependam da multipolaridade, sendo os correspondentes

a e2 e ml muito mais intensos do que o relativo a «1. Esta

característica dos fõtons virtuais é utilizada para real-

çar as transições e2 e ml, para as quais as seções de cho-

que são pequenas quando comparadas com ei (ver Item "Re-

' gras da Soma") . O mesmo não ocorre com os espectros de

"bremsstrahlung" (fõtons reais), os quais contém todas as

multipolaridades em igual intensidade.

Já que no mecanismo de eletroexcitação o núcleo

seleciona, numa dada energia, alguns componentes multipola

res do campo eletromagnético, o espectro de radiação vir-

tual é convenientemente apresentado em uma forma decompos-

ta nas várias contribuições multipolares.

Podemos escrever a seção de choque para eletroex-

citação ° (Ee) em termos da seção de choque de fotoexcita-

ção o (u) da seguinte maneira:

= u

Ee

V

onde

sendo \l = multipolaridade da transição (X » e ou m)

ID = energia do fóton

o = seções de choque de fotoexcitação corresponden

tes âs multipolaridades xl.



16.

N (E ,w,Z) = espectros de fôtons virtuais utiliza-

dos para descrever o espalhamento inelãstico

de elétrons por um núcleo de número a

tômico Z.

A seção de choque total o {E ) , integrada em ân-

gulo, para espalhamento inelãstico de elétrons, é domina-

da por eventos de pequena transferência de "momentum" ,

correspondendo a espalhamento em pequenos ângulos, para

os quais a componente longitudinal da onda é pequena com-

parada com a transversal .

Este fato desfavorece a observação de transições

«0 (monopolo elétrico) nas medidas de eletroexcitaçao.

Além disso, na faixa de energia utilizada neste trabalho

(5-20 MeV), o "momentum" transferido ao núcleo está bem

abaixo daquele em que transições «3 (octupolo elétrico)

tornam-se importantes, relativamente âs transições el e

«2.

III.3 - Regras da Soma

Não se conhecendo os pormenores das forças nu-

cleares, temos que assumi-las de maneira fenomenológica .

Após isso, surgem as dificuldades para se resolver a equa

Cão de movimento para o sistema de muitos corpos. Conse-

quentemente temos que fazer um modelo a fim de obter solu

ÇOes aproximadas.

A essa altura coloca-se a pergunta: existe ou

n*io uma maneira de investigar a estrutura nuclear sem se

conhecer as particularidades das forças nucleares, e sem

8e resolver explicitamente a equação de Shrôdinger para o
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.-istema de muitos corpos?

Uma resposta positiva a essa questão pode ser da-

jja pelas Regras da Soma, que são uma tentativa no sentido

de se construir grandezas que não requerem conhecimento dos

estados excitados do núcleo (sendo úteis, evidentemente ,

apenas para casos limitados, jã que são deduzidas sem ex-

plicitar de forma completa a dinâmica nuclear).

Felizmente pode-se deduzir Regras da Soma que são

relacionadas a problemas fundamentais da Física Nuclear, e

que possibilitam o entendimento básico de alguns aspectos

da estru" ura do núcleo.

Uma das aplicações do método das Regras da Soma é

o estudo das funçc-: s resposta para reações fotonucleares e

(24)espalhamento de elétrons e hadrons

Se a probabilidade teórica de transição, para uma

reação induzida por fótons ou elétrons, for somada sobre

todos os estados nucleares finais, estes podem ser removi-

dos pela relação de completeza, e o resultado depende ape-

nas das propriedades do estado fundamental. A relação que

se segue é chamada "Regra da Soma" e sua comparação com a

seção de choque experimental integrada não somente prove

informações sobre o estado fundamental e a forma da Hamil-

ton iana de interação, como também verifica a consistência

de toda a abordagem teórica .

As Regras da Soma podem ser usadas de muitas for-

mas. Algumas se relacionam a seções de choque para diferen

tes processos de uma maneira independente de modelo. Aque-

las que dependem de modelo podem ser usadas como teste do

mesmo, ou como testes de aproximações simplificadoras feitas

nos cálculos com o modelo. Uma Regra da Soma pode ser uma
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indicação para a magnitude esperada de um novo processo

ou necanisr.o.

As Regras da Soma ponderadas em energia para

transições e l é t r i c a s , em termos da seção de choque de fo
- (26)

toabsorçao nuclear , o, sao :

2

' l*c> [ ] 2 H

para l > 1.

Esta Regra da Soma indue excitações isoescala-

res e isovetoriais: as isoescalares são obtidas substi-
2

tuindo-se Q por Z /A e as isovetoriais substituindo-se Q

por NZ/A.

Na equação acima, <r > = j—•? é o raio quadr£

tico médio de carga no estado fundamental , sendo M a

massa do próton.

A ressonância gigante de dipolo elétrico é uma

excitação isovetorial, e a Regra da Soma é:

fado» = llffâi NZ = 6 NZ
J Mc A A

A Regra da Soma isoescalar E2 é:

TI2
 e

2 Z2 ^ 2 • ir2 e 2 Z2
 O2<r > = =• R

3MC iic A 5MC Ac A

2
Fazendo-se as subs t i t u i ções e ••

onde Ro - 1.2 fm -' 1,2 x 10"13cm, obtém-se:

Nf = 0.22 z V 1 / 3
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podemos comparar a magnitude relativa da absor

*2 e e3 fazendo a aproximação:

Zy l°d(D2-Ê

onde u> é a posição do pico da ressonância.

Nos núcleos pesados a ressonância isoescalar e2

tem pico em 65A ' 3 MeV e a isovetorial em 130A~ ' MeV ,

enquanto que para a ressonância isoescalar e3 (octupolo e

létrico), « = 110 A~ 1 / 3 MeV(28).

Fazendo os cálculos para o U, vemos que:

|a*2d- = i
33 MeV.mb (isoescalar)

208 MeV.mb (isovetorial)

ío*3du = 43 x IO"3 MeV.mb

o

Já que a Regra da Soma ei e = 34 x 10 MeV.mb ,

os resultados acima indicam que as ressonâncias e2 isoes-

calar e isovetorial representam 1% e 6% da intensidade de

ei, respectivamente. A observação da ressonância e2 em me

didas de eletrofissão torna-se então possível, porque o

número de fótons virtuais e2, em núcleos de Z alto, chega
í 29)

a ser uma ordem de grandeza maior que o de eiv '. (Neste

trabalho não se observou e2 isovetorial porque a localiza

ção do pico, 21 MeV, está acima das energias experimen-

tais) .

0 número de fótons e3 pode ser até duas ordens

de grandeza maior que o ei para núcleos de Z alto, mas a

seção de choque de excitaçáo de uma Regra da Soma eZ é

10 vezes menor que a ei, fato esse que impossibilita qual-
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quer observação de ressonâncias de octupolo.

(Para í > 3 o mesmo efeito continua a ocorrer: a

absorção pelo núcleo decresce mais rapidamente que o aumen

to do número de fôtons virtuais).

A Regra da Soma de Monopolo não pode ser relacio-

nada a uma seção de choque fotonuclear porque f5tons reais

não excitam o modo de monopolo. (Bohr e Mottelson obti

veram uma expressão para a Regra da Soma de Monopolo que é

numericamente igual â Regra da Soma de Quadrupolo).

A excitação de monopolo exige grande transferên-

cia de"momentum" podendo ser detectada em espalhamento ine

lástico de elétrons observando-se o elétron espalhado a ãn

gulos grandes. i

Em experiências de eletrodesintegraçao, porém ,

sua contribuição é desprezível, conforme exemplificado na

referência 29.

Assim, ao medirmos uma seção de choque de eletro-

fissão, as multipolaridades que devemos considerar como

possíveis contribuições ã seção de choque são el, e2 e ml.
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1

V

Figura 1 - Espectros de Fõtons Virtuais El, E2 e Ml correspon-

dentes a um núcleo de urânio (Z = 92), para elé-

trons incidentes com energia cinética E =9,5 MeV.
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C A P I T U L O IV

IV - ME" TODO EXPERIMENTAL

IV.l- Aparelhamento e Arranjo Experimental

Acelerador

As distribuições angulares dos fragmentos de ele-

trofissão, medidas na faixa de 5.83 a 17.92 MeV , e os

"yields" de fissão induzida por "bremsstrahlung", medidos

de 8.98 a 19.50 MeV, foram obtidos pela utilização do feixe

de elétrons do celerador Linear do IFÜSP .

Este acelerador consiste de duas seções acelerado-

ras, cada uma com três metros de comprimento, semelhantes

ãs usadas no Acelerador Linear de 3.200m da Universidade de

Stanford.

As seções aceleradoras são evacuadas por meio de

bombas de difusão até uma pressão da ordem de 10~7mm de Hg,

para evitar faiscamento devido aos campos elétricos inten-

sos (- 200 KV/cm). .

Cada seção é alimentada por um amplificador Klys-

tron. A rádio-frequência (RF) de alimentação é fornecida por

um gerador Magnetron Raytheon 5.865 operando em 2.856Mc/s.

Os elétrons são injetados no inicio do acelerador

par um canhão de elétrons. Aqueles que entram na fase propl

cia são capturados, e acelerados pela onda.

As klystrons, o Magnetron e o canhão de elétrons

não operam continuamente, mas pulsados até 120 vezes por se

gundo. A sincronização dos pulsos ê feita por meio de dispa
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,. e se originam de um único oscilador. Esses pulsos são

tjdos no tempo, para fornecer uma seqüência correta de

rvontos.

O canhão de elétrons fornece um feixe pulsado com

,,, fcetf de energia, 250mA de corrente de pico e lus de largu

de pulso , a uma taxa de r e p e t i ç ã o de 60 ou 120 p u l s o s por

s«." <jundo.

Esse feixe é injetado na primeira seção acelerado-

ra por meio de um sistema de lentes magnéticas e de um pré-

agrupador.

Quando os elétrons passam dá primeira seção acele-

radora para a segunda, é necessário que encontrem uma fase

de onda propícia para a aceleração. Isto é conseguido com o

uso de um defasador de onda, em uma das entradas de alimen-
1

tação de R.F. das klystrons.

O defasador é ajustado para que a energia de saída

seja máxima.

Após a saída da segunda seção, o feixe passa passa

por um colimador de cobre de abertura circular com diâmetro

que pode ser variado de 3 a 12 mm, entrando depois num ana-

lisador magnético, usado para medir a energia do feixe, fo-

calizar e monocromatizar o mesmo.

Finalmente, o feixe analisado é focalizado por meio

de um dupleto de quadrupolo (localizado entre o segundo e-

letro-imã e a câmara de reação), a fim de que as dimensões

do feixe na posição do alvo sejam minimizadas.

A área experimental, onde se localiza a câmara de

reação, é separada do compartimento que aloja o acelerador

e eletroímãs por uma parede de concreto, com a finalidade

de reduzir a radiação de fundo na câmara de reação.
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No presente experimento o colimador utilizado foi

de 9mm de diâmetro, e a fenda entre os dois eletro-ímãs do

sistema analisador-focalizador foi ajustada de maneira a se

obter um feixe com 1% de resolução em energia.

A seção transversal do feixe na posição do alvo

tem a forma aproximada de uma elipse; as suas dimensões fo-

ram medidas através do enegrecimento produzido em lâminas

de vidro, obtendo-se para o eixo maior da elipse - lOmm em

6 MeV, e - 6mm em 30 MeV.

A escala de energia do acelerador foi calibrada i-

nicialmente* utilizando-se o limiar da reação CU(Y,n) Cu

com energia do feixe igual a 10,40 MeV, resultando na equa-

ção de calibraçao:

E1 =0,016788 (IV.l)

onde E' é a energia cinética dos elétrons em MeV, e B é o

campo magnético do eletroímã analisador em Gauss.

Posteriormente foi realizada uma calibraçao mais

precisa , utilizando-se os limiares de várias reações

(e,n), cobrindo a faixa de energia 7,64 a 17,18 MeV, levan-

do-se também em conta a energia de repouso do elétron na e-

quação de calibraçao:

E e = (3,121 x IO"
4 B2 + 0,2611)1/2 - 0,511 (IV.2)

Eliminando-se 3 nas.equações (IV.l) e (IV.2) obte-

mos a expressão:

E o = (1,1084 E'
2 + 0,2611)1/2 - 0,511



26.

que foi usada para corrigir as energias de feixe empregadas

neste trabalho.

Câmara

A câmara de reação é um compartimento cilíndrico ,

com 41cm de diâmetro e 21cm de altura.

O alvo e uma pequena tela luminescente podem ser

posicionados, alternadamente, no centro da câmara, fazendo

um ângulo de 45° com a direção do feixe, sem quebra de vá-

cuo .

A tela luminescente é utilizada para ajustar a po-

sição, tamanho e forma da seção transversal do feixe na po-

sição do alvo, antes das irradiações. A imagem luminescente

do feixe é observada por meio de uma câmara de televisão ,

através de uma janela de lucite localizada na superfície Ia

teral da câmara de reação. 0 receptor de imagem fica insta-

lado no painel de controle,

A monitoração do feixe de elétrons foi feita com

um Copo de Faraday acoplado diretamente â câmara de reação

por um pescoço curto, sem janelas, garantindo a coleta de

todos os elétrons do feixe utilizado nas experiências de e-

letrofissão por "bremsstrahlung".

As cargas acumuladas no Copo de Faraday durante as

irradiações foram medidas por meio de um Digitalizador de

corrente ORTEC modelo 439.

Alvo

2350 alvo de U usado foi obtido por empréstimo do

'Lawrence Livermore National Laboratory" tendo sido prepara
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; do por evaporação a vácuo sobre um substrato de titânio de

: 5um de espessura, resultando em uma camada de ÜO_ cuja com-

i posição isotõpica e: v

2 3 4U = 0.065%

2 3 5U = 99.727%

2 3 6U = 0.080%

2 3 8U = 0.128%

O diâmetro do alvo é 3,81cm. A densidade superfi-

2 235

ciai de 211.Oug/cm de U foi determinada por processos

convencionais de espectrometria alfa, dentro de uma preci-

são de 2%.

Detectores dos Fragmentos de Fissão

O material utilizado para a detecção dos fragmen-

tos de fissão é a mica muscovita (KA1_ Si_ O._ H_), cuja

eficiência, para partículas de massa maior ou igual a 20 u.m.a.
f 34»

é praticamente 100%l .

Partículas carregadas, ao atingirem a superfície

de uma lâmina de mica, provocam defeitos na rede cristalina

ao longo de sua trajetória. Devido ã grande quantidade de

energia livre associada a uma estrutura desordenada, o tra-

ço deixado pelo fragmento é muito mais reativo quimicair.ente

do que a região não afetada da mica. Assim, se a superfí-

cie que foi exposta aos fragmentos sofrer ataque químico cem

um reagente apropriado (HF a 50%), os traços serão alarga-

dos (revelados) e poderão ser facilmente vistos por meio de

um microscópio óptico, mesmo porque possuem uma seção losan

guiar característica bem diferente de qualquer outra irregu
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laridade da mica.

Antes de sua utilização como detector, b mica ê

pré-revelada a fim de exibir os traços devidos ao "back-ground"

fóssil, o qual é devido à fissão espontânea de material ra-

• dioativo contido na rede cristalina como impureza. Esses tra-

ços fósseis são distinguidos daqueles referentes às fissões

induzidas pelo feixe de elétrons do acelerador, porque apôs

terem sido utilizadas, as micas são reveladas mais uma vez,

fazendo com que os traços fósseis, jã alargados anteriormen

te, tornem-se bem maiores que aqueles da experiência.

As lâminas selecionadas para uso devem ser planas,

sem arranhaduras ou bolhas de ar, e apresentar baixo "back'

ground" fóssil.

A contagem dos traços é realizada por meio de um

microscópio óptico de projeção, com um aumento de 100 vezes.

IV.2 - Cuidados Experimentais

Correção da geometria 2»

Para cada tipo de detector de traços, dependendo

também das partículas a serem detectadas e de suas energias,

existe um "ângulo crítico" de incidência e , abaixo do qual

c

o reagente revelador falha no processo de alargamento dos

(35)traços

Quanto menor for 9 , maior é a eficiência do detec

tor.

Nas medidas feitas em distribuição angular a exis-

tência desse ângulo crítico não é importante, porque, devi-

do ã geometria de detecção,'todas as partículas que chegam
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ã folha de mica incidem em ângulos próximos a 90 .

Tal não ocorre no caso de medidas feitaf em "geome

tria 2w", jâ que muitos fragmentos de fissão saem em ângu-

los rasantes ã superfície da mica, abaixo do ângulo critico

e , sendo que em casos extremos pode até ocorrer a autoab-

sorção de fragmentos pelo próprio alvo.

Isso é agravado pelo fato de que, não sendo reco-

mendável na prática encostar a superfície do alvo no detec-

tor, a geometria não é verdadeiramente 2n, mas algo menor

que isso.

A melhor maneira de determinar a eficiência de de-

tecção nas condições acima, é fazer uma avaliação experimen

tal, comparando-se medidas feitas em distribuição angular e

em geometria 2 ir, na mesma energia.

0 resultado dessa avaliação, feita em trabalho an-

terior136' é de 90% ( ± 5%), menor que aquele obtido na refe

rência(35) (-92%) devido provavelmente ao problema de geome-

tria mencionado.

Medida do fundo de neutrons

A seção de choque de fissão induzida por neutrons

térmicos no U é bastante alta: 583 barns.

Por esse motivo é importante verificar a influên-

cia, nos resultados, do fluxo de neutrons térmicos, o qual,

na época da tomada de dados para este trabalho, era devido

principalmente à "Faraday Cup" (atualmente existe uma blin-

dagem em torno da mesma, que absorve grande parte dos neu-

trons) .

A "Faraday Cup" ê constituída principalmente de
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grafite e chumbo. O limiar de emissão de neutrons no carbo-

no, sendo 19 MeV, está acima das energias de todas as medi-

das relevantes da nossa experiência; no entanto o mesmo não

acontece no caso do chumbo, cujo limiar é 7 MeV.

A medida do fundo de neutrons térmicos foi feita

com energia de feixe igual a 26.5 MeV, bem acima das ener-

gias usadas neste trabalho; o que se obteve então foi um li

mi te máximo.

Usou-se um monitor de neutrons Victoreen 488-A sé-

rie 618, com contador BF, sem nenhuma capa. O monitor foi

colocado próximo ã posição do alvo, do lado de fora da cama

ra (o fluxo de neutrons depende apenas da distância ã F.C.,

uma vez qua o material constituinte da câmara, ferro niqul-

lado, ê praticamente transparente aos neutrons térmicos).

Os dados obtidos estão mostrados no gráfico ( 1 ) .

O resultado indica que apenas 0.04% do número to-

tal de traços registrados é devido a fissões produzidas por

neutrons térmicos. ~

IV. 3 - Procedimento Experimental

Eletrofissão

As distribuições angulares dos fragmentos de fis-

são induzida por elétrons foram medidas em passos de 0,25 MsV

no intervalo 5.83 - 12.72 MeV, e em passos de 0.50 MeV no

intervalo 12.72 - 17.92 MeV.

Colocava-se o alvo no centro da câmara de reação ,

a um ângulo de 45° em relação â direção do feixe incidente

(figura 3 ).
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Os elétrons atravessavam a camada de UO_ antes de

atravessarem o suporte metálico da mesma, sendo os detecto-

res de mica localizados em ângulos traseiros. Dessa maneira

evitou-se que o "bremsstrahlung" produzido no suporte atin-

gisse os núcleos de urânio durante as irradiações.

As distribuições angulares medidas correspondem en

tão a ângulos 9 + 180°, que são exatamente equivalentes âs

distribuições relativas a ângulos 6.

Os detectores de mica foram fixados em aberturas

quadradas de -l,5cm de lado, praticadas em uma estrutura de

alumínio em forma de arco de circunferência ("suporte de mi

cas") „ com 19.2 ( ±0.3cm) de raio interno R e centro na posi^

ção do alvo (centro da câmara).

Essas aberturas ("janelas") definem a área S de ca

da lâmina de mica exposta aos fragmentos de fissão. O ângu-

lo sólido de detecção para cada janela, supondo fonte punti

2 -3

forme, e M = S/R = 6,32 x 10 sr, e a resolução angular

ae = 4,3°.

Utilizaram-se de 7 a 12 micas em cada irradiação ;

o número de traços de fissão registrado nas lâminas variou

de 400 a 2500 traços, e a corrente integrada de elétrons

(carga) variou de 25000 a 50vC, indo das energias mais bai-

xas para as mais altas.

Fotofissão

Os "yields" de fissão induzida por fótons reais

("bremsstrahlung") foram medidos no intervalo de energia

8.98 - 19.50 MeV, em passos de 2.10 MeV. A radiação de

"bremsstrahlung" foi produzida em um radiador de cobre com
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espessura correspondente a 0,0748 comprimentos de radiação.

Em cada irradiação um arranjo constituído por "ra-

diador-alvo-lâmina de mica" justapostos foi colocado no feî

xe de elétrons, junto à abertura de entrada do Copo de Fará

day (geometria 2ir) (figura 3 ) .

Se a detecção dos fragmentos de fissão fosse feita

com a mesma geometria ("distribuição angular") que a usada

nas experiências de eletrofissão, o Copo de Faraday deixa-

ria de captar uma grande fração dos elétrons espalhados, de

vido â abertura do feixe provocada pelo radiador.

IV.4 ,- Resultados Experimentais ("yield")

Para cada irradiação do alvo de U, com elétrons

ou "bremsstrahlung", o número total de traços contados nas

folhas de mica utilizadas como detectores foi normalizado

por cm de área de detecção e por carga total integrada du-

rante a irradiação. Dessa maneira, o "yield" (rendimento) é

2
expresso em "n9 de traços/cm . yC".

Nas experiências de fotofissão os elétrons que pro

duziam "bremsstrahlung" no radiador de cobre também indu-

ziam fissão no urânio após sua passagem pelo radiador, de

maneira que o "yield" total obtido nas experiências de foto

fissão por "bremsstrahlung" incluía esses dois tipos de pro

cessos.

A fim de deduzir a seção de choque de fissão devi-

da unicamente a "bremsstrahlung", tivemos que subtrair, do

"yield' total, a parcela correspondente ãs fissões produzi-

das pelos elétrons que atravessaram o radiMor, perdendo par

te de sua energia inicial nessa passagem.
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Essa degradação em energia ocorre por meio de dois

processos: perdas por colisão (ionização) e perdas por ra-

diação ("bremsstrahlung")(37).

Existem tabelas na literatura fornecendo os va

lores dessas perdas de energia para diversos materiais; no

entanto, os valores de energia inicial de elétron tabela-

dos são espaçados demais em comparação com os nossos valo-

res experimentais.

- Ao invés de fazer uma interpolação, preferimos ado

tar o seguinte procedimento: fizemos um cálculo das perdas

por col<Lòão, conforme indicado no Apêndice A. Comparamos os

resultados com os valores tabelados, e verificamos um bom

' acordo entre eles (figura 4 ). Calculamos então, por meio

da tabela da referência citada, a percentagem que as perdas

por nadiação representavam, comparativamente ãs perdas por

colisão, e interpolamos os valores dessas percentagens para

as energias que nos interessavam.

A soma dos valores assim obtidos para as perdas por

radiação com os valores calculados para as perdas por coli-

são representa a perda total de energia do elétron após pa£

sagem pelo radiador.

Essa perda total, subtraída da energia inicial do

feixe, forneceu o valor de energia com o qual esses elétrons provoca

235

ram fissão no alvo de ü, e dessa maneira a seção de cho-

que de eletrofissão pôde ser subtraída da seção de choque

total, resultando a de fotofissão por "bremsstrahlung".
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V

'igura 2 - Planta do Acelerador Linear de Elétrons do IFÜSP.
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100 200 300 400

Neutrons»cm" «s"
500

Gráfico 1 - Medida do fundo de neutrons térmicos (energia do

feixe de elétrons: 26.5 MeV) .
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Figura 3 - Arranjo Experimental (Câmara de Reação e Copo de Fa-

raday).
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t

Figura 4 - Perda de energia cinitica de elétrons devido a coli-

sões inelásticas em átomos de material denso.

Círculos: dados da referência 38

Cruzes: cálculos efetuado neste trabalho (APÊNDICE A) ,



Figura 4

40.
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C A P Í T U L O V

V - PROCESSAMENTO DOS DADOS

V.l - Determinação da seção de choque de eletrofissão o (E )

O número de fragmentos de f i s s ã o AF e m i t i d o s d e n t r o

do ângulo s ó l i d o An é :

A F ( A J Í ) = 2N * Ao ( 9 )
a. 6|i

onde N = número de núcleos-alvo
Si

'• = fluxo de partículas incidentes (elétrons/cm )

Ao p(9) = seção de choque diferencial para fissão

e = ângulo entre a direção do feixe incidente e a dire

ção em que é emitido o fragmento de fissão.

( O fator 2 é devido ao fato de haver dois fragmen-

tos por fissão).

assim:

*°e,F(9) = 2ÍO

dividindc-se por Afi:

A q e ,F ( 0 )

An 2N <t> AfJ

Ao
Para um angulo solido pequeno, —

tu

então: d V ( 6 ) = 1 àZL&SL
díí 2Na«> Afi
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Utilizando a aproximação de fonte puntiforme:

Afí = S.(8)/R , onde S.{8) ê a área do detector de mica ex-

posta aos fragmentos de fissão, e R a distância alvo-detec-

tor,

d°e,F(9)
 = R2

díí 2N • S. (8)a J

0 fluxo * de partículas incidentes é dado por

VSA

sendo: Q a carga integrada durante cada irradiação

q a carga do elétron

S- a área do alvo atingida pelo feixe de elétrons.

0 número de núcleos-alvo, N , é expresso como:

X* = x/(cos 45 ) é a espessura efetiva do alvo, sendo da-

da em ug/cm . 0 fator (cos 45°) leva em conta o aumen-

to de espessura do alvo, uma vez que este ficou incli-

nado de 45° em relação a direção do feixe incidente;

N : número de Avogadro

A : massa atômica

Podemos então escrever:

dge,F(e)
 g R

2 A V S A

dO 2 X*SANQ Q S.(0)
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do _Í9) RA<3

onde
I
= Y(6) rendimento ("yield) da reação

A seção de choque é obtida integrando-se
do (0>

4g

em 4* sr:

&F(8)

Q.s.(e)

sendo d ft = sen9d9d<ti, 04̂ 2̂ir e

A distribuição angular isotropica dos fragmentos de

fissão permite que se defina um "yield" médio:

AF(9)
Q-S.Í9) Q.s.(e)

Podemos então calcular a
_

'e,F

Nas condições da nossa experiência

2nR2Aq
e = 0.4853 (i 0.0180)pC.mb.cm2

e assim a seção de choque é escrita

°e,FÍEe> = °-4853 Y(Ee) sendo o "yield" calculado para cada

energia E do feixe de elétrons.
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•LA I - Rendimento ("yield") da Reação, e Seção de Choque de

Eletrofissao.

Energia do elétron
(MeV)

5
6

6

6

6

7

. 8 3

.09

.35

. 6 1

. 8 8

.14

7.40
7

7

, 8
8

8

9

9

9

10

10

10

10

11
11

11

11

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15 .

15.

16 .

16 .

17.

17.

. 6 6

. 9 3

.45

. 7 2

. 9 8

.24

.50 .

. 77

.03

.29

.56

.82

.08

.34

.61
87

13

66

19
71

24

76
29

82

34

87

39
92

"Yield"

8
1

2

3

4

6

7

9

1

1

1

1

2

2
3

3
4

4

5
6
7.

8.
9.

1.
1.

1 .

1.

2 .

2 .

3 .

3 .

3 ,

3 .

3 .

4 .

.804

.362

.315
-111

.142

.207

.515

.103

.016

.495

.701

.977

.472

.538

.000

.597

.238

.909

.622
754

645

620

638

143

514

744

915

479

793

024

338

203
661

817

091

(

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

traços,
2

cm . vC

IO'3

IO"2

IO"2

IO"2

IO"2

IO"2

I O ' 2

IO"2

IO"1

1 0 ' 1

IO"1

IO"1

I O ' 1

IO"1

IO"1

IO"1

I O ' 1

IO"1

IO"1

IO"1

IO"1

IO"1

IO" 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.
1

1

2

1.

2.

2.

2.

Seção de choque
normalizada

(mb)

-525(i
.814(i
.138(1
.187{t
.246(1
.369U
.448(*
.544(i
,604(i
.894(1
.104(1
.118{±
.148{i
.151(1
.182(1
.218(í
.258(1
.293(1
.340(1
,403(i
.457(±

.517(±

.575(1

.684(1

.912(1

.041(1

.171(1

. 4 7 9 ( ±

,699(i
.815(1
.025(1
945(1
183(1
286(1
483(1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0 .

0.

0.

.033)xl0"2

.051)xlO"2

. 009 )x l0 ' 1

.016)xlO"1

.015)xlO"1

.023)xlO"1

.028)xlO"1

.034JX10"1

.037)xlO"1

.OSSJxlO"1

.006)

.007)

.009)

.009)

.011)

.014)

.016)

.018) -

.021)

.025)

.028)

.032)

.035)

.042)

.056)

.064}

.072)

.091)

.105)

.112)
125)
121)
135)
142)
153)
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V.2 - Obtenção de "Delta Sigma": àaQ F<Ee)

Como foi visto no capítulo "Teoria Relevante e For-

malismo", a seção de choque de eletrofissão oe F(Ee> pode

ser escrita em função da energia cinética Efi do elétron in-

cidente da seguinte forma:

fE.

a (E ) = Z
e,F e XL

'o

onde •

XT °v f(ü)) = °v F(u) * av f(w) +
 ° Y f(u)) + °v f{a)) {V'2)

i

XL = multipolaridade da transição (x = E ou M)

a» = energia do fóton

o f(oj) = seções de choque de fotofissão correspondentes

às multipolaridades XL.

N (E ,u,Z) = espectros de fótons virtuais utilizados pa

ra descrever o espalhamento inelãstico de

elétrons por um núcleo de número atômico Z.

A última igualdade da equação (V.2) se justifica pe-

lo fato de que as reações inclusivas (e,f) nos núcleos acti-

nideos são dominadas por transições nucleares com xL = El ,

E2 e Ml, correspondentes ã Ressonância Gigante de Dipolo Elé

tricô, Ressonância Gigante de Quadrupolo Elétrico, e Resso-

- í 39)
nancia Gigante de Dipolo Magnético respectivamente

Então podemos escrever:

El / <.,El ,£, > du
°Y,f(u)N ( E e ' w ) ~

e
oE2 ( u ) N E 2 ( E u)du
Y/f w e'u o)
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Ml . vMMl \ (V.3)

Da equação (V.2) vemos que:

El . .
0 r(u) = O

E2 Ml

E2 . . _ f . El . . Ml

Y#f Y»F Y»f Y»

1,t Y'F Y'f Y'

Fazendo essas substituições em (V.3) e rearranjando

os termos:

e

'O

Ml , .I Ml .
Y»f í E e ' w ) (V.4)

Ml V *?

N (E ,u>) = G(u)N (E /u) onde G(u) é a razão entre

os espectros de Ml e E2 em função da energia w do fóton, que

admitiremos independente de E (40'.
Assim a equação (V.4) adquire a forma:

oe,F(Ee> ' Y,Fl 6 ü)
{Ee,bi) - .. ,_e.

CLA)
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N E 2(E
I

N E 1(E . * ) " ! , ,

G(u) J ti
(V.5)

Pode-se fazer a aproximação

N E l(E ,

G(oa)

Í E2 -• El v

Levando-se era conta que N = 5N e G(w) = 3.) 0

erro cometido é da ordem de 10% na região 6-7 MeV, sendo me

nor para energias mais altas porque a razão entre os espec-

tros Ml e E2 torna-se cada vez maior

Com essa aproximação a equação (V.5)torna-serE.

G(u))o
M l

f( U)]
Y»1 j

- NEl(Ee,u) ^ (V.6)

onde o membro do lado esquerdo é chamado "Delta Sigma":

VF(Ee>

e

a e,F% e' (V.7)

sendo

{ ( » ) + G(uj)o £ (u>) I = o f(w) "seção de choque de

não d i p o l o e l é t r i c o "
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Energia
do fõton
(MeV)

"DELTA SIGMA"

(mb)

Energia
do fõton
(MeV)

'DELTA SIGMA'

(mb)

5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.09
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.61
6.70
6.80
6.88
6.90
7.00
7.14
7.40
7.66
7.93

0.100
0.270
0.610
1.080
1.780
2.590
3.540
4.290
4.980
5.680
6.480
6.580
7.100
8.530
1.015
1.064
1.144
1.146
1 .245

1.267
1.416
1.418
1.726
2.128
2.419
2.847
2.672

(± 0.230)xlO J

(± 0.230)xl0~3

(i 0.230)xl0"3

(± O.23O)xlO~3

(± 0.230)xl0~3

(± 0.230)xl0"3

(± 0.230)xl0"3

(± 0.230)xl0"3

(± 0.360)xl0"3

(i 0.400)xl0~3

[t 0.360)xl0"3

(± 0.360)xl0"3

(± 0.360)xl0"3

(± 0.610)xl0"3

(i 0.062)xl0"2

(í 0.063)xlO"2

(i O.114)xlO~2

(± 0.114)xl0"2

(± 0.115)xl0"2 .
(i 0.112)xl0"2

(i O.113)xlO"*2

(i 0.114)xlO"2

(± 0.165)xl0"2

(i 0.168)xlO~2

(± 0.207)xl0"2

(± 0.251)xl0*"2

(± 0.286)xl0"2

8.45
8.72
8.98
9.24
9.50
9.77

10.03
10.29
10.56
10.82
11.08
11.34
11.61
11.87
12.13
12.66
13.19
13.71
14.24
14.76
15.29
15.82
16.34
16.87
17.39
17.92

3.976
4.218
4.511
6.155
4.930
5.810
7.100
8.500
8.230
9.410
1.097
1.251
1.373
1.478
1.910
2.630
3.100
3.420
3.740
3.960
4.320
4.330

4.400
4.490

4.520
4.550

(± 0.423)xl0
(i 0.498)xl0
(± 0.571)xl0
(± 0.705)xl0
(± 0.705)xl0
(± 0.902)xl0
(± 1.082)xl0
(± 1.266)xlO
(± 1.465)xlO
(i 1.702)xl0
(i 0.200)xl0
(í 0.229)xl0
(i 0.259)xl0
(± 0.290)xl0
(i O.311)xlO
(± 0.329)xl0
(i 0.375)xl0
í± 0.529)xl0
(± 0.646)xl0
(i 0.699)xl0
(i 0.897)xl0
{± 0.891)xl0
(± 1.617)xlO
(± 1.308)xlO
(i 1.454)xlO
(i 1.280)xl0

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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7 roemos reescrever a equação (VI):

rE
e

- (V.8)

0 método para a detecção das componentes diferentes

de El no processo de fotofissão consiste em determinar-se

e (E ) experimentalmente (eq. V.7), e obter-se o ,(<o) p£
,F e y 11

ção numérica (desconvoluçao) da ec

A determinação experimental de Ao

Ia resolução numérica (desconvoluçao) da equação (V.8)

e,
segundo o indicado na equação (V.7):

rEe
Ace.F(Ee> " °e,F(Ee> "

A seção de choque de eletrofissão, o _,(E ) , foi
e /£ e

obtida experimentalmente a partir de dados de distribuição

angular de fragmentos de fissão, da maneira descrita no ítem

(V.l).

A integral foi calculada por meio do programa BREMS2,

implantado no computador PDPll do Acelerador Linear, sendo
El

N (Ee,u) o espectro de fótons virtuais de dipolo elétrico,

calculado em DWBA ("Distorted Wave Born Aproximation") .

Os dados de seção de choque de fotofissão, o „(«),

utilizados neste trabalho, foram obtidos com fõtons reais mo

nocromáticos por meio de aniquilação em vôo de positrons, no

(421"Lawrence Livermore National Laboratory" .

A fim de se eliminar diferenças sistemáticas entre

as medidas de São Paulo e as de Livermore, foi calculada uma
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constante de normalização < definida por:

VF (V
Ee

o (u)KB(E ,u)d(u7,F e

o

o (E ) é a seção de choque de fotofissão induzida por

"bremsstrahlung"; K (E ,u>) ê o espectro de "bremsstrahlung"

em "fótons/MeV" por elétron incidente, calculado para o ra-

diador utilizado, levando-se em conta a degradação em ener-

gia dos elétrons durante sua passagem pelo r adi ado r (Apêndi_

ce A) .

' A integral do denominador foi calculada numerica-

- mente usando-se o programa BREMS2; o valor obtido foi:

K = 0.84(± 0.05)

Na figura 5 vemos a seção de choque de eletrofis-

são normalizada a (E ) (bolas cheias) , sendo que a curvae ,r e

continua representa a integral indicada na equação"(V.7) ,

que é a seção de choque de fotofissão por dipolo elétrico .

As bolas vazias representam Ao _(E ).
e,r e

V.3 - Obtenção da "Seção de Choque de não Dipolo Elétrico":

NDE, ,

0 método usado para a desconvoluçao de Ao _(E ) ,
e#r e

a fim de se obter a f(w), ê a substituição da equação de

Volterra (eq. V.8) por Uiti conjunto de equações lineares ,

após substituir o "Kernel" [N - N ] por uma curva aproxi^

mada, em forma âe degraus, que depende de E e de u .
6
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A equação de Volterra é então escrita como:

i

y < V i = yi j=i Nij°j

que em notação matricial torna-se

y = H.J (V.9)

onde o e y são matrizes coluna com n linhas, e elementos o.

e y. respectivamente, e N é uma matriz quadrada de ordem n

com elementos N. . W^. = 0 se j > i) .

A equação (V.9) tem solução o = N .y.

Esse cálculo foi efetuado por meio do programa "Cook",

implantado no Centro de Computação Eletrônica da USP.

Tal técnica de "unfolding" caracteriza-se pelo ali-

samento de toda estrutura não compatível com os erros experi

mentais. Escolhido um "parâmetro de alisamento" o método dá

como resultado o conjunto mais liso de seções de choque o .

(como função da energia do fóton) consistente com a seção de

choque y. fornecida ao programa (Método das Estruturas Míni-

mas de Cook) .

A figura 6 exibe a melhor solução obtida. O "fold-

back", que é c (u>) integrado no "espectro diferença"

E2 ElN - N , está mostrado na figura 7 juntamente com o De^

ta Sigma experimental.

V.4 - Função Intensidade

A presente técnica não permite a distinção entre

fissão de primeira chance o -(<D) e fissão de segunda chance

AL . .
°Y,nf

(u>)-
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HI " Seção de choque de fotofissão de "não dipolo elétri

NDE. .
(u)co

V

;Energia
! (£, f óton
! (MeV)

Seção de choque de
fotofissão de "não
dipolo e l é tr i co

(mb)

5.050
5.150
5.250
5.350
5.450
5.550
5.650
5.750
5.850
5.950
6.045
6.095
6.150
6.250
6.350
6.450
6.550
6.605
6.655
6.750
6.840
6.690
6.950
7.070
7.270
7.530
7.795

0.741
1.077
1.606
2.151
2.564
2.710
2.573

' 2.231
1.914
1.757
1.748
1.767
1.792
1.924
1.970
1.954
1.955
1.963
1.970
2.001
2.024
2.024
2.018
1.896
1.319
0.458
0.031

(± 0.251)
(± 0.151)
(i 0.154)
(i 0.205)
(i 0.231)
(t 0.235)
(± 0.233)
(± 0.231)
(± 0.237)
(i 0.245)
(i 0.252)
(± 0.253)
(± 0.260)
(± 0.271)
(t 0.287)
(i 0.307)
(i 0.335)
(i 0.341)
(t 0.348)
(± 0.366)
{t 0.381)
(± 0.385)
(i 0.391)
(i 0.413)
(i 0.494)
(± 0.578)
(± 0.634)

Energia
<to f õton

(MeV)

8.190
8.585
8.850
9.110
9.370
9.635
9.900

10.160
10.425
10.690
10.950
11.210
11.475
11.740
12.000
12.395
12.925
13.450
13.975
14.500
15.025
15.555
16.080
16.605
17.130
17.655

Seção d€i choque de
fotofissão de "não
dipolo elétrico

(mb)

0.410
1.976
2.901
3.911
4.949
6.044
7.028
7.824
8.486
8.983
9.305
9.481
9.531
9.466
9.319
8.829
7.679
6.572
5.634
4.908
4.385
4.033
3.828
3.719
3.673
3.660

{ ±

(±

(±

( i

(±

(±

(±
(±

i±

(±

(±
(±

( •

41

(±

( i

(t

u
(±
(±

(±

(t

(±
(±

(±

(±

0.787)
0.827)
0.880)
0.929)
0.979)
1.042)
1.115)
1.199)
1.297)
1.403)
1.510)
1.618)
1.730)
1.837)
1.935)
2.156)
2.506)
2.797)
3.028)
3.200)
3.322)
3.404)
3.452}
3.478)
3.489)
3.492)
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E2
A fim de subtrair a ,(u) da seção de choque to-

Y »ni
E2

tal de fotofissão por E2, o -(u>), foi necessário assumir
Y#i

E2 E2

que a razão a f/o - e a mesma que aquela obtida experi-

mentalmente para as transições El. Já que essa razão não é

disponível para o U, usamos aquela obtida para o u .

O resultado dessa subtração está implícito na figura

Conforme mostrado no capitulo III - Teoria Relevan

te e Formalismos, a seção de choque de fotoabsorção pode

ser expressa como:

a(EL,«) - (<2*)3a (L+1) -, « ^ f e (EL..)
l [ ] 2 JLdu

onde -j— é a "função intensidade" da excitação ("strength

function"), que é uma propriedade característica do núcleo

para uma dada transição EL, dependendo apenas dos seus esta

dos inicial e final.

A equação acima nos permite calcular a função in-

tensidade multiplicada pela probabilidade de fissão ("bran

ching ratio"), a partir da seção de choque de fotofissão:

(L+l) 2L-l
* ' 5 uL[(2L+1)!!]'

dB. .„. . rf|j- (EL^) —

Considerando que a contribuição de "não dipolo elé

tricô*seja exclusivamente E2, obtivemos o resultado mostra-
r

do na figura 8 , que é |~-j£ x w.

Assim, os parâmetros resultantes para o decaimento

- - 235
por fissão de "nao dipolo elétrico" do U, em termos de

sua função intensidade, são: (a) energia de pico: 10.4+0.8 MeV;
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(b) largura total a meia altura (FWHM): - 4 MeV; e (c) inten

sidade: 140 t 35% de uma Regra da Soma Ponderada em Energia

para E2.
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TABELA IV - Função Intensidade ("Strength Function") multiplica

da pela probabilidade de fissão (r f/r).

Energia

do fóton
(MeV)

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5 ,

9.0

' 9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

Função Intensidade

(fn^.Mev"1)

1548

5148

2621

2296

1839

382

95

814

1549

2069

2347

2417

2278

1973

1419

999

690

492

370

275

220

178

150

136

125

114

105

limite inferior

(fn^.Mev"1)

903

4750

2240

1938

1481

-

•

420

1106

1608

1960

2006

1903

1580

1111

718
437

269

165

93

50

24

12

9

7

6

6

Limite superior

(fn^.Mev"1)

2323

5720

3062

2731

2234

956

520

1313

1991

2540

2782

2814

2648

2323

1689

1243

932

705
564

458

387

327

291

266

24 3

223

205



56,

Figura 5 - Seção de choque de eletrofissão: circulo cheios.

Seção de choque de fissão El: curva contínua.

Delta Sigma experimental: círculos vazios.



Figura 5
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MeV
17

NDE,Figura 6 - Seção de Choque de Fotofissao de "não dipolo elétrico": a -(w)

(a área hachurada representa os limites de erro).

os
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1

V

Figura 7 - Os círculos cheios, com barras de erro,representam o

"Delta Sigma" Experimental;

A área delimitada pelas duas curvas contínuas repre

senta o "fold-back" de



Figura 7
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Figura 8 - "Função Intensidade" obtida a partir da seção de cho-

que de fotofissao de "não dipolo elétrico" o f(ui).

As curvas continuas superior e inferior representam

os limites de erro.



Figura 8

6 2 .
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C A P Í T U L O VI

.*

ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir da "função intensidade", mostrada na fi-

gura 8 , podemos extrair as seguintes informações:

1) A forma da distribuição de intensidade não dipolar elé-

trica (principalmente o pico e a largura) exibe as mes-

mas características do decaimento por fissão da Ressonân

cia Gigante de Quadrupolo observadas nos actinideos par-

par ; isso pode ser uma indicação de que a intensida-

de de não dipolo elétrico na fissão do U é dominada

por transições E2.

2) Acima da estrutura em - 5.5 MeV, a qual pode ser parcia^L

mente devida ã competição "emissão de nêutrons/fissão" ,

observa-se um "ombro" em torno de 6.5 MeV. Uma estrutura

nessa região de energia, foi encontrada sistematicamente

para os isõtopos U, U e U, sendo atribuída prin

cipalmente a foto-excitação Ml<39'44'45>.

3) A substancial porção da RSPE exaurida pela RGQ indica que

a prcHabilidade média de fissão por E2 é alta. A partir

de cálculos estatísticos sabemos que uma alta proba-

bilidade de fissão ("branching ratio") r./r é esperada

quando B- < B . Experimentalmente observamos que abaixo

da barreira de fotofissão por El [Bf(El) = 5.8 M e v ] í 4 2 >

a intensidade de fissão por quadrupolo é mensurável, o

mesmo acontecendo para a região abaixo do limiar de foto

neutrons [Bn = 5.3 MevJ '. Portanto há evidências de

que Bf(E2) < B R.
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Como já explicado, este experimento não permite a

separação das componentes multipolares presentes na função

intensidade de fotofissão não dipolar elétrica.

Contudo, é possível mostrar que a intensidade con-

centrada entre 5.0 e 7.5 MeV pode ser atribuída a outra ex-

citação que não E2, ou pelo menos que isso é fisicamente

plausível. A curva ressonante sob o pico em torno de 10.4 MeV

(curva tracejada na figura 8 ) tem uma área que exaure 80%

de uma RSPE para E2, o que é muito similar ã intensidade de

fissão por E2 para o u . Se atribuirmos um caráter Ml

à intensidade na região de energia entre 5.0 e 7.5 MeV, acî

ma da cauda em baixa energia da curva tracejada, encontra-

+4 2

• se uma intensidade igual a 16_3 uN / onde wN e o magneton

nuclear, sendo compatível com as predições teóricas para nú

cleos pesados .

Neste trabalho vemos que a intensidade de fissão

não dipolar elétrica implica em que o decaimento por fissão

das Ressonâncias Gigantes diferentes de El ê um canal bas-

tante intenso.
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A P Ê N D I C E A

"PERDA DE ENERGIA DEVIDO A COLISÕES INELÃSTICAS DE PARTÍCU-

LAS CARREGADAS EM MATERIAL DENSO"

A teoria de perda de energia de partículas carrega

das devido a colisões inelásticas com átomos foi estabele-
(49)

cida por Bohr em 1913 através de um procedimento semi-clas-

sico, no qual as colisões são classificadas de acordo com o

parâmetro de impacto b, que é a distância de maior aproxima

ção da partícula incidente ao centro do átomo. Posteriormen

te, em 1930, Bethe classificou as colisões de acordo

com a transferência de momento q (a correspondência entre

b e q é b - |) .

(A discrepância entre as fórmulas de Bohr e Bethe

foi investigada por Bloch em 1933, chegando ele a uma

expressio que contém a fórmula quântica de Bethe e a clássi

ca de Bohr, para os casos limite de velocidade alta e baixa,

respectivamente).

Tanto a teoria de Bohr quanto a de Bethe se apli-

cam para átomos separados, isto é, gases. A influência de

vários átomos interagindo simultaneamente com uma partícula

incidente, e um com o outro (efeito de densidade) foi pri-

meiro levado em conta por Fermi' , em 1940, através de um

procedimento macroscópico semi-clássico. (A conexão entre

as teorias de Bethe e Fermi foi estabelecida por Fano, em

1956 (53),.

Fermi partiu das equações de Maxwell e admitiu um

modelo de oscilador clássico para os átomos constituintes

do material atravessado pelas partículas. Supondo que todos
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os elétrons pertencentes aos átomos possuem uma única fre-

qüência de oscilação e uma única constante de amortecimen-

to, Fermi calculou a perda de energia por unidade de tempo

como o fluxo do vetor de Poynting fora de um cilindro de

raio b, sendo b maior que as distâncias inter-atômicas.

(54)

Em 1952, Sternheimer generalizou a teoria su-

pondo que os elétrons (ou seja, os osciladores) possuíam ,

cada um, a sua própria ̂ freqüência de oscilação e a sua pró-

pria constante de amortecimento.

A partir do cálculo feito para diversos materiais,

Sternheimer ajustou uma curva cujos parâmetros, para cada

um desses materiais, são fornecidos.

Usamos esses dados para calcular a perda média por

colisões inelásticas de elétrons em cobre, que é o material

usado como radiador nas nossas experiências de fotofissão

por "bremsstrahlung".

Os cálculos foram feitos seguindo o raciocínio a-

baixo:

Partindo da teoria de Bethe(50) , Itohrlich e Carlsorí55)

estabeleceram uma fórmula para o cálculo da perda de ener-

gia por colisão, por unidade de trajetória s de elétrons em

um meio com N átomos por unidade de volume:

2
in i1,.1—) + f(Y)

I
(A.I)

onde

1-e2 - 2ljl ln 2
Y- ° Y



6 7 .

2*r2mc2 2

n9 de átomos de um raol n . , ,
r— = — (rt = n9 de Avogadro)

volume de urn mol (era cm )

massa de urn mol (em gramas) A2—3 = rj
volume de um mol (em cm )

A ,» ,
3 = rj (A = n9 de massa tornado
) .

em gramas)

-
P

f a z e n d o e s s a s s u b s t i t u i ç õ e s na equação ( A . I ) :

'2(T'^2) . T t2/8-(2T'-H) £n 2 A . a2 '

1^ (me'1) ^ (v1 + 1 ) ^

dS, 1
C3 p

sendo T

2n nr2mc22

AB2

= T/mc2

I = potencial de ionização

6 = fator de correção para o efeito de densidade (a-

crescentado "à mão")

v f 1 2 1 1 / 2

0 fator de correção foi calculado segundo a pres-

crição de Sternheimer e Peierls(56)
s

6 = 4.606X + C + a ( X r X )
m (XQ < X < Xj) (A.II)

6 = 4.606X + C (X > X1) (A.III)
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^10 meme m = massa de repouso do elétron

P = p2 " m 2 c 2 ] 1 / 2 sendo E = T + me2

^c ••

portanto X , u» [ » * *
m c

Para o cobre, X = 0.207

Xx = 3.0

C =-4.427

a = 0.1004

m = 3.450

I = 323.0 x IO"6 MeV

Em todas as energias das nossas experiências,6 foi

calculado por meio da equação (A.II).
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