
APLICAÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO TRANSIENTE NA MEDIDA DE
MOMENTOS MAGNÉTICOS NUCLEARES.

Roberto V. Ribas
Instituto de Física - USP
Laboratório Pelletron

RESUMO

É apresentado uma pequena revisão do mecanismo de

produção do chanado Campo Magnético Transiente (CMT) ,das

técnicas de medida de fator giromagnético nuclear e alguns

exemplos de medidas recentes utilizando esta técnica.

y I

1.- INTRODUÇÃO.

A utilização de campos externos (- 20 kG) ou de campos

hiperfinos estáticos em impurezas em redes cristalinas

ferroir.agnéticas (- l MG), durante muito tempo limitaram as

medidas de fator-g somente a estados isoméricos, ou de vida

média maior que algumas dezenas de ps. Como o fator-g é

tipicanente da ordeia de 0.5, para se obter rotações de 1* na

distribuição angular são necessários campos - de 10 G no

caso de estados com vida média na região de 1 ps. A

descoberta de um processo que produz campos locais desta

ordem de grandeza na posição do núcleo (CMT) durante o

transito do ion num meio ferromagnético, extende a

possibilidade de medida de fator-g de estados com vidas

médias menores que 1 ps, ampliando enormemente as

possibilidades dessas medidas.
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2.- O CAMPO MAGNÉTICO TRANSIENTE.

As primeiras evidências da existência de um enorrre

campo magnético agindo no núcleo de um ion durante a

travessia de um meio ferromagnético polarizado apareceram em

1966, nun trabalho de Borchers e colaboradores1', que

buscava determinar o fator-g de estados 2+ de isótopos de

Te. A técnica utilizada (IMPAC) consistia na implantação do

núcleo excitado num meio ferromagnético polarizado (Fe) e

observar a rotação média da distribuição angular devido à

interação hiperfina estática entre o hospedeiro

ferromagnético e a impureza implantada. A rotação média

observada é proporcional & vida média do nível:

ri .Z

Entretanto, graficando-se £\Q para os vários isótopos,

observa-se una rotação residual para tempos bem

pequenos(fig. (1)). Explorando sitemáticamente esta anomalia

em outras medidas2), aquele grupo concluiu que havia um

campo extra agindo no núcleo durante o tempo de freamento.

Supondo que a duração do campo ó - de 1 ps, as observações

implicavam num campo da ordem de IO7 G.

A primeira interpretação teórica para o fenômeno foi

proposta em 1971 por Lindhard e Winther3'. Este modelo supõe

que o campo é criado pelo aumento da densidade de elétrons

do meio ferromagnético na posição do ion em movimento. Este

aumento é conseqüência do espalhamento Coulombiano

(atrativo) dos elétrons do meio pelo ion. Como existe uma

polarização dos elétrons do meio, esta polarização deve

permanecer com o espalhamento, de modo que o aumento da

magnetízação local aumenta proporcionalmente ao aumento da

densidade eletrônica. 0 modelo prevê aumentos de densidade
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na região do núcleo por ua fator da ordem de 1000, o que

seria suficiente para justificar os campos de cerca de 10 MG

observados. Os resultados de LW mostram que a intensidade do

canpo é proporcional ao nuzero atômico do ion en recuo, à

magnetizacao do neio ferromagnético e é inversamente

proporcional à velocidade do íon:

6=

Os estudos iniciais mostraram que o modelo de LW

reproduzia bem a dependência com o meio ferromagnético e con

o ion (Z). A dependência con a velocidade é mais dificil de

ser verificada, uma vez que normalmente se faz medidas

integrais, sensíveis ao caapo médio observado durante o

freanento. Discrepancies observadas na intensidade do canpo

médio levaram ao que se convencionou chamar teoria ajustada

de LW (ALW), no qual se introduzia uiaa constante

BUltiplicativa na teoria de LW.

Uma conseqüência dos resultados de LW foi a

concentração das nedidas iniciais em baixas velocidades de

recuo, onde o campo previsto é máximo. Somente por volta de

19754' percebeu-se que campos ainda maiores eram produzidos

* grandes velocidades de recuo. Um outro mecanismo de

produção do CMT, o chamado PEC - Polarized Electron

Capture5^ foi sugerido para explicar este novo comportamento
do CMT. Deve-se notar que esta idéia havia sido

inicialmente proposta nos trabalhos originais de Borchers e



colaboradores, nas abandonada depois do sucesso inicial do

•odeio de LH.

De acordo con este modelo, durante o trânsito do ion na

Bateria ele troca elétrons COB O ceio e manter: uma carga

Bédia dependente da velocidade er. equilíbrio dinâmico

durante o freamento. Cono o suprimento de elétrcns com spin

numa direção é oaior que com na direção oposta num meio

ferrooagnético polarizado, vacâncias de camada Ns devea

apresentar-se COD a mesma polarização do reio. Essas

vacâncias polarizadas de canada ns seriam responsáveis pelo

campo transiente (através do chamado caspo de contato ou de

Fer*i21>).

Se a seção de choque de perda e captura de elétrons da

camada ns pelo ion são (f^ 0^ , a fração de ions con

vacância nesta canada é dada por:

Se Bj|S é o canpo de contato para un elétron Ns e y é a

fração de elétrons polarizados no meio ferronagnético, o

campo transiente será dado por:

= 2_ •*>

A dependência de FNs com a velocidade é vista na figura

2a para vários orbitais Ns. cono B^s deve ser naior quanto

oais interno o orbital, chega-se ao comportamento crescente

de B(v) observado, conforme mostra a fig. 2b. Em velocidades

muito altas (> VQ.Z, onde Vo é a velocidade de Bohr, o ion

deve estar totalmente ionizado e o cacpo produzido pelo PEC

cai a zero.

De 1975 para cá, uma significativa quantidade de dados

foi coletada, investigando-se a dependência do CMT com o íon
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(Z) o caterial ferromagnético (magnetização) e velocidade.

Embora não haja nenhuma teoria quantitativa para previsão do

campo era altas velocidades, vários grupos têm tentado obter

paranetrizações er.piri.cas para o CMT devido ao PEC. Entre

elas destaca-se ao do grupo de Rutgers6);

1.1

e a do gruno de Chalk River-Berkeley7):

Mais recentemente, algumas inconsistências com essas

parazetrizações simples têm sido observadas8', indicando que

novidades ainda poderão surgir, à medida que um conjunto de

dados mais completo e de melhor qualidade for disponível.

3.- MÉTODO DE MEDIDA.

A determinação experimental do fator-g se fas

norcalmente observando a rotação da distribuição angular dos

raios gama emitidos pelos núcleos que sofrem a ação do campo

hiperfino. No caso do CMT onde o tempo de interação é

bastante curto ( 1 ps) observa-se a rotação integral da

distribuição angular (IPAC). A rotação se relaciona cora o

fator-g e com o campo externo por:

" It-

onde V^(t^) e Vf(tf) são as velocidades (instantes) de

entrada e saida do ion no meio ferromagnético, onde êle

sente a ação de B. S(v) é o poder de freamento do meio
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ferromagneticc. Nas medidas iniciais utilizava-se alvos

infinitos con o ion- atingindo o repouso no meio

ferromagnético, una vez que de acordo com a teoria de LW o

campo seria mais intenso em baixas velocidades. Com ^

descoberta de que o campo aumenta com a velocidade, passou-

se a evitar a região de baixas velocidades de recuo, que é

bastante problemática para as medidas, pois além do

mecanismo de fraaiaento ser mal conhecido em baixas

velocidades, se a vida média do nivel é grande, o núcleo

sofre a ação do campo estático depois de atingir o repouso,

implicando en correções aos resultados muitas vezes difícil

de determinar com precisão.

Atualcente as cedidas são realizadas utilizando a

chamada técnica do alvo de três camadas, conforme é visto na

fig.(3) . Nesta técnica, o núcleo atinge o repouso na

terceira casada do alvo (normalmente Cu ou Pb), na qual não

sofre nenhusa interação, evitando assim as contribuições da

região de baixas velocidades e de campos estáticos.

Normalmente são utilizados 2 ou 4 detetores (simétricos 2 a

2 em ralação ao eixo z), em ângulos onde a inclinação da

distribuição angular é máxima. ( 67 e 123 para transições

E2, M=0). Nos casos em que o espectro de energias de raios

gama é suficientemente simples, são usados detetores de NaI,

devido a sua grande eficiência. Caso contrário são

necessários detetores de Ge de alta resolução.

A polarização da folha ferromagnética é feita por um

pequeno eletroina ( 300 6) e durante a aquisição dos dados,

a direção do campo é freqüentemente revertida, para se

evitar erros sistecáticos. A rotação experimental da

distribuição angular é dada por:

^ Z./SL
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é t -r: cadente da ordem de 0.02 e portanto as

intensidades radidas NI, N2 devem ser da ordem de IO5

contagens pira ^ue o erro estatístico em seja da ordem de

10 - 20% .

No case e= que o estado de interesse é diretamente

pceulado er "=0, a análise dos dados é relativamente

sirples. C-a~-~ vários estados são inicialmente populados,

COEO no case ia excitação Coulombiana múltipla, as rotações

observadas sA- correlacionas com os fatores-g dos estados

que decaeE r̂ ra o de interesse, tornando a análise ttais

cccplexa9'. Cc=o as incertezas devido à intensidade do CMT e

sua dependência com a velocidade são relativamente grandes,

na aplicação do CMT para medida de fator-g normalmente

depende-se do conhecimento do fator-g de um outro estado ou

de um núcleo vizinho ao de interesse, de modo a se proceder

a una calibração do campo.

4.- EXEHPLOS DE MEDIDAS DE FATOR-G

As medidas dos momentos eletromagnéticos nucleares em

geral fornecem informações decisivas para o teste de modelos

Para a estrutura nuclear: Enquanto dois modelos

independentes podem reproduzir igualmente bem os níveis de

excitaçâo de um dado núcleo, eia geral eles apresentarão

Resultados bem diferentes para grandezas como B(E2) ou
fator-g. Pode-se também dizer que as medidas de B(E2) provam

0 comportamento coletivo do núcleo, uma vez que o momento

"uadrupolar coletivo é muitas vezes maior que o de uma única

Partícula, enquanto que o momento magnético é muito mais
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sensível ao caráter de partícula única de um estado, pois os

momentos magnéticos do próton e neutron são bem maiores que

o coletivo. Em seguida serão apresentados alguns casos

típicos de medidas do fator giromagnético de estados

nucleares excitados, e sua utilização no entendimento da

estrutura nuclear.

a) 0 isômero 10+ de 190Hg.

Devido ao fato do momento magnético do proton ser

completamente diferente do do neutron, o fator-g é uma

quantidade bastante sensível ao tipo de configuração

associada a um estado nuclear:

gx = 1 gi = o
próton: neutron:

gs = 5.6 gs - -3.8

Este fato tem sido amplamente usado para se decidir

sobre configurações (proton ou neutron) de estados

excitados. Por exemplo, nos isótopos mais leves de Pb,

(194,196pbj observa-se um isômero a cerca de 2.5 MeV de

excitação e I = 12+ que tem sido interpretado como formado

pelo acoplamento para j « 12 de dois neutrons da camada

*13/2* J á o s isot°Pos <*G Hg (190"196Hg) apresentam um

isômero I - 10+ na mesma energia, e o estado 12+ é

encontrado em energias mais altas. Esta seqüência não é |

muito favorável no caso de configurações ("13/2)2 e estes '

estados foram interpretados como o acoplanento para j • 10 t

de um par de protons (Phil/2' ' Estas duas configurações

devem entretanto apresentar momentos magnéticos bastante

diferentes (g » 1 para proton e g - -0.2 para configuração

de neutrons). A determinação experimental do fator-g para

esse estado10' mostra que g - -0.21 +- 0.02 indicando

portanto que o estado deve ser 2
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b) Fator giromagnético a spins elevados,

Nos últimos anos têm-se mostrado bastante interesse na

estrutura nuclear a altos momentos angulares. O fenômeno de

backbending descoberto por volta de 1973 tem uma explicação

bem estabelecida em termos do cruzamento da banda do estado

fundamental, com uma outra estrutura (super-banda) na qual

um par de quase-partícula alinha seu momento angular com o

eixo de rotação. Nos núcleos da região de terras raras, o

backbending é tido como devido ao alinhamento de um par de

neutrons íxz/2' A característica principal desta estrutura

contendo 2 q.p. alinhadas é o súbito aumento do momento de

inércia, em comparação com o da banda do estado fundamental.

No codelo rotacional, o fator-g coletivo pode ser

relacionado com os momentos de inércia de protons e

neutrons:

A súbita mudança de-J^, no backbending implica portanto

numa variação equivalente no fator-g. Assim, em spins

elevados g > Z/A caso o alinhamento seja de protons, ou

9 < Z/A caso o backbending seja causado pelo alinhamento de

neutrons. Esses resultados são também obtidos em cálculos
Bais elaborados, com base no cranked shell moõel (CSM)11) ou

cranked Hartree-Fock-Bogoliubov (CHFB)12>. Na fig. (4) são

apresentados os resultados da ref. 12, onde se observa

claramente a diminuição do fator-g devido ao alinhamento de
U[a par de neutrons ii3/2* Deve-se notar que o efeito do
aUnhar,ento se faz sentir mesmo em baixos spins, no caso do

fator-g, enquanto que éle só afeta sensivelmente os níveis
dG energia acima de I • 10. Uma aplicação importante do CMT
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ten sido o teste dessas previsões, nas medidas do fator-g tjô

estados de alto spin em bandas rotacionais. Excitaçàa

Coulombiana múltipla com utilização de feixes pesados (Ni,

Xe, Pb) é usada para popular estados com I - 10 - 14 eu

núcleos da região de terras raras, que então precessionaa

durante o tempo de freamento em Fe ou Gd. Os resultados

comfirmam a interpretação do backbending como devido ao

alinhamento de dois quasi-neutrons nessa região, como por

exemplo no caso de 166Er visto na fig. (5)13L

Outra medida interessante em spins elevados se refere a

um tripleto de estados 8+ em 68Ge. A banda do estado |

fundamental deste núcleo, em I = 8 + se divide em três ramos,

com energias de cabeça de banda bastante parecidas. Várias |
i

interpretações tem sido apresentadas para essas bandas. A.

P. de Lima e colaboradores1-4) sugeren que a banda 1 seria

devida ao alinhamento de um par de protons, a 2 ao de um par

de neutrons e a 3 seria a continuação da banda do estado

fundamental, com base em cálculos usando ura rotor simétrico I

+ 2 q.p.. Já Petrovici e Faessler15) usando um rotor f.

triaxial atribuem as bandas 2 3 ao alinhamento de 2
f

neutrons, e a banda 1 à continuação da banda do estado |

fundamental. Medidas recentes do fator-g dos estados 8lf 82 |

e 6}16) mostram que os fatores g daqueles estados 8* são |

menores que a previsão rotacional e que portanto ambos devem l
i

ser atribuídos ao alinhamento de neutrons. O terceiro estado |

deve ser então a continuação da banda do estado fundamental» §

em completo desacordo com ambas as interpretações teóricas. í

C) 100Mo |
v

Na totalidade dos casos observados, o primeiro

backbending ó sempre atribuído ao alinhamento do neutrons*

Uma possível excessão seria 100Mo. Os isótopos mais leves de
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fio apresentam uc espectro típico de um vibrador e os mais

pesados têm bandas rotacionais bem definidas. 100Mo, um

núcleo de transição, apresenta características claras de un

rotor, embora con pequena deformação ( E2 + = 536 keV). A

banda do estado fundamental sofre uma brusca mudança en

I = 8+l (fig. (6) ), e esta mudança tem sido atribuida à

cxcitação de um bcson de protons17'18). Este seria um caso

interessante para cedida de fator-g, pois as mudanças no

fator-g seriam positivas e cuito mais acentuadas que no caso

do alinhamento de neutrons.

5.- CONCLUSÕES

0 Campo Magnético Transiente tem permitido um aumento

significativo na faixa de vidas médias para as quais é

possível se medir o fator giromagnético nuclear. Em

particular possibilitou a medida do fator-g era spins

elevados, campo em que apresenta inúmeros interesses na

física nuclear atual. Um estudo mais aprofundado das origens

do CKT e sua aplicação na medida de momentos magnéticos

nucleares pode ser visto em W / 2 0
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