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A FISSÃO NUCLEAR

I - INTRODUÇÃO

A fissão nuclear ê usa reação extremamente complexa»neste processo

ocorre um rearranjo cataclismitico de um só núcleo em dois núcleos.

Passaram-se mais de três décadas desde a descoberta da fissão nu

clear e um enorme número de artigos foram publicados sobre os vários atpec

tos experimentais e teóricos da fissão.

Nesta monografia, eu pretendo cobrir a maioria dos aspectos da fis_

são nuclear, sistematicamente e coerentemente, mas em termos gerais.

Como a fissão nuclear é um processo bastante complexo, vou descre

vi-la como uma seqüência de eventos, iniciando-se com a formação do núcleo

composto excitado, é claro que a fissão espontânea ocorre do estado futula

mental do núcleo original, e termina com o decaimento radioativo dos produ

tos da fissão.

A discussão do processo da fissão nuclear pode ser naturalmente dî

vidida em três assuntos maiores, que se constituem nos eventos associados

com o núcleo do estado transícional intermediário, a configuração da cissão

e o fenômeno de pôs- cissão,

Muitos investigadores usaram com grande sucesso o modelo da gota

líquida carregada para descrever o núcleo atômico e também na descrição dos

aspectos gerais da fissão nuclear, porém, a descoberta experimental da fis

são isomérica e as ressonâncias sub-limiar da fissão induzida por neutrons

iniciaram uma nova onda de interesse na fissão nuclear, devido as correções

de camada â energia potencial nuclear fornecida pelo modelo da gota líquida.



II - AS CORREÇÕES DE CAMADAS AO MODELO DA GOTA LÍQUIDA

As correções de camadas ã fórmula da massa dos nuclídeos foram feitas

por Cohen e Swiatecki (1) e Myers e Swiatecki* , a partir de 1962.

As correções de camadas também introduzem um segundo poço de poten

ciai na curva da energia potencial nuclear dada pelo modelo da gota líquida.

Na figura a seguir, apresentamos o gráfico da energia potencial nu

clear para o núcleo do plutõnio-240, em função da sua deformação.
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Figura II-l. Gráfico da energia potencial nuclear como uma função da deformação

para o núcleo do plutõnio-240.

0 segundo mínimo, a direita da deformação zero, é obtido de um modelo

não-autoconsistente, e a curva suave é obtida do modelo macroscópico da gota li

quida. Segundo Bolsterli e colaboradores.

Na figura II-l, a escala expandida mostra o largo decréscimo da ener

gia potencial nuclear, por volta de 200 MeV, quando os fragmentos da fissão se

separam, dístanciando-se ao infinito.



Como ê conhecido, o núcleo do plutonio-240 está deformado no seu esta

do fundamental, cuja energia ê representada pelo mínimo menor de -1813 HeV.pró

ximo da deformação zero.

Esta energia potencial representa a energia total da ligação do nú

cleo, e o zero da energia potencial corresponde a energia dos nucleons indivi^

duais a separação infinita.

0 segundo mínimo ã direita da deformação zero, ilustra a estrutura da

barreira da energia potencial da fissão, introduzida pelas correções de cana

das nucleares ã massa da gota líquida.

Assim, as correções de camadas nucleares introduzem pequenas ondula

ções na curva da energia potencial nuclear em função da deformação, mas é im

portante relembrar que os aspectos grosseiros da forma da energia potencial

são reproduzidos pelo modelo da gota líquida.

Também no caso das massas dos estados fundamentais nucleares, dos nú

cleos estáveis em relação ao decaimento beta, as correções de camadas â fónnu

Ia da massa do modelo da gota líquida ajustam-se bem aos dados experimentais.

Este resultado é ilustrado na figura 11-2, onde as massas dos estados

fundamentais dos núcleos estáveis em relação ao decaimento beta são comparadas

com as massas calculadas segundo o modelo da gota líquida do núcleo.
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Figura I1-2. A comparação entre as massas dos estados fundamentais dos núcleos

estáveis em relação ao decaimento beta e as massas calculadas segundo a teoria

da gota líquida.

Os pontos representam as massas nucleares medidas e a curva suave

os resultados do cálculo segundo a teoria da gota líquida, com a fórmula da

..00massa de Myers e Swiatecki

As quantidades desenhadas são decrementos de massa A:

A - M - A,

onde M é a massa do núcleo e A o número de massa.



Visivelmente a teoria da gota líquida reproduz os aspectos gerais das

massas nucleares para a maioria dos elementos da tabela periódica, com um erro

de alguns MeV.

No entanto hã desvios marcantes nas previsões das energias totais de

ligação do núcleo segundo a teoria da gota líquida nas vizinhanças das camadas

fechadas dos protons e dos neutrons.

Para a energia potencial nuclear, o primeiro método quantitativo que

introduziu correções de camadas à energia potencial da gota líquida, como uma
(5)

função da deformação nuclear, foi realizada por Strutinsfcy e colaboradores

em 1967.

Agora, este procedimento é muito util.'zado para calcular a forma da

energia potencial nuclear e tem considerável sucesso na explicação dos compor_

tamentos da seção de choque para a fissão associados com a barreira duplamen

te corcovada.

0 cálculo da curva da energia potencial em função da deformação do

núcleo, ilustrada na figura II-l, pode ser sumarizado da seguinte maneira.

À curva suave da energia potencial, obtida do modelo da gota líquida,

é adicionada uma curva da energia potencial resultante das correções de cama

das e das energias dos emparelhamentos dos nucleons, derivadas de um modelo nú

croscópico não-autoconsistente.

Os cálculos destas correções requerem os seguintes passos:

(i) a especificação da forma geométrica do núcleo ,

(ii) a suposição de um potencial de partícula independente, levando

em consideração a deformação nuclear,

(iii) a solução da equação do Schrodinger para o potencial (ii),

(iv) cálculo dos níveis de energia e das energias dos emparelhamentos

dos nucleons.



Ill - A FISSÃO ESPONTÂNEA

Um núcleo no estado fundamental, isto ê, sea ganhar energia de excit£

ção» pode tunelar através da barreira de energia potencial nuclear.

A probabilidade para tunelar através de uma barreira com una dada lar

gura possui uma dependência na raiz quadrada da altura da barreira.

De fato, para os elementos mais leves do que o tório, as alturas das

barreiras de fissão são tão altas e as penetrabilidades tão baixas que a fis

são espontânea ainda não foi observada nos experimentos.

Ao contrário, para os elementos mais pesados que o tório a fissão ejt

pontãnea torna-se um modo de decaimento muito proeminente, e a limitação para

a existência de elementos mais pesados que aqueles atualmente conhecidos surge

essencialmente devido ã instabilidade em relação â fissão espontânea.

Os tempos de vida para a fissão espontânea nos nuclídeos com meia vî

da longa, são usualmente determinados através da medição da razão de desint£

gração por fissão de uma amostra de massa conhecida, e utiliza-se para identic

ficar os fragmentos da fissão contadores de ionização de gás, detetores de e£

tado sólido ou detetores dielétricos de traço.

Devido a grande energia dos fragmentos da fissão, as contagens de fun

do são muito baixas e espécies de vida bastante longa podem ser investigadas

nos experimentos, mas, já que as razões de decaimento para a fissão espontânea

variam por muitas ordens de magnitude, é necessário ser meticuloso sobre a pu

reza química e isotópica da amostra.

A meia vida para a fissão espontânea nos nuclídeos com meia vida cur

ta é determinada pela medição da meia vida total do nuclídeo e a razão de ranú

fixação para decaimento via fissão espontânea.

Este tipo de medida é mais difícil para aqueles nuclídeos que decaem

por captura de elétron, uma vez que a determinação da razão de decaimento abs£

luta para este processo é mais difícil que a determinação das razões de'



mento absolutas para a emissão de partículas alfa, beta e o decaiaento via

fissão espontânea.

Uma tabela bastante completa das meias vida dos nuclídeos em rela

cão ao decaimento via fissão espontânea ê dada por Hyde ; a seguir apresen

tamos um sumário, incluindo alguns dados aais recentes.

TABELA III-l

As meias-vida dos nuclídeos em relação ao decaiaento via fissão espontânea.

Nuclídeo Meia-Vida

230

Th > 1,5 x IO17 anos

232

Th > IO20 anos

> IO21 anos

232

U (8 i 5,5)x 1013anos

233

U (1,2 ± 0,3)xl017anos

231.

U 1,6 x IO16anos
2 j5

U 1,8 x 1017anos

(3,5 ± 0,9) x 1017anos

236

U 2 x IO16 anos

238

U (5,9 í 0,14) x 1015anos

(5,8 ± 0,5) x 1015ano»

(1,3 ± 0,2) x 1016ano«

(6,5 ± 0,3) x 1015anos

(1,01 ± 0,03) x 1016anos



Nuclídeo Meia-Vida

237

Kp > 1 0 l i anos

23S

Pu 3,5 x IO9 anos

23»

Pu (5 - 0,6) x IO10anos

23»

Pu 5,5 x IO15anos

2*0

Pu 1,2 x IO11«nos

1,22 x IO11anos

(1,32 ± 0,03) x 10"anos

(1,34 ± 0,02) x IO11anos

1,2 x IO11anos

(1,45 ± 0,02) x IO11anos

Pu (7,06 ± 0,19) x 1010anos

(6,64 ± 0,10) x 1010anos

(6,5 i 0,7) x 1010anos

(7,45 - 0,17) x 1010anos

Pu (2,5 * 0,8) x 1010anos

2*1

Am (2,3 - 0,8) x lO^anos
2*2

Am (9,5 i 3,5) x 10laanos

2*3

Am (3,3 i 0,3) x 1013anos

2*0

Cm 1,9 x 106 anos

2*2

Cm 7,2 x 10s anos

D 1,4 x IO7 anos



Nuclídeo Meia-Vida

. (1,346 ± 0,006) x IO7 anos

(1,25 - 0,01) x IO7 anos

2*'c» (2 * 0,8) x IO7 anos

(1,66 * 0,10) x IO7 anos

(1,80 ± 0,01) x IO7 anos

2 % S Q « (4,6 ± 0,5) x 10* anos

(4,22 - 0,12) x 10* anos

Cm 2 x 10* anos

2"9Ek (1,65 * 0,17) x 10» anos

"*Cf (2,1 i 0,3) x 103 anos

2"*Cf 7 x 103 anos

4,1 x 10* anos

Cf 1,5 x IO9 anos

j 2 x 10' anos
2 50

Cf (1,5 ±0,5) x 10" anos

(1,73 ± 0,06) x 10* anos

2S2Cf (66 ± 10) anos

(82 ± 6) anos

(85,5 t 0,3) anos

25"cf (56,2 ± 0,7) dias

(61,9 ± 1,1) dias

55 dias

(60,5 t 0,2) dias
253 .

Es 3 x IO5 anos

(7 ± 3) x 10s anos

6,3 x 10s anos
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Nuclideo

25 "Es

255Es

*Fm

2".6
Fm

2<»8Fm

252Fm

Fm

255Fra

256Fm

257Fm

2s8Fm

257Md

2511 No

2 i 6No

2b8No

Zb6Lw

261Rf

261(105)

Meia-Vida

> 2,5 x 10 anos

(2.440 ± 140) anos

> (3,3 ± 0,5)mseg.

(15 ± 5) seg.

- 20 seg.

(10 ± 5) horas

- 60 horas

~ 10 anos

115 anos

200 dias

(220 ± 40) dias

246 dias

(1,2 ± 0,6) x 10* anos

3 horas

170 minutos

120 anos

(380 ± 60 ) useg.

j. 30 horas

- 7,5 seg.

>, 9 x 10" seg.

- 1.500 seg.

1,2 x IO"3 seg.

> 10=» seg.

> IO5 seg.

>, 20 seg.

j 650 seg.

8 seg.



11

O tempo de vida de um núcleo em relação ao decaimento via fissão es_

pontânea, que ocorre a partir do estado fundamental do núcleo físsil, é uma me

dida da largura e da altura da barreira da energia potencial.

A descoberta da fissão isomérica adicionou uma nova dimensão ao estu

do dos tempos de vida em relação a fissão espontânea, porque ê uma medida

das propriedades da barreira exterior da energia potencial nuclear.
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IV - A PENETRAÇÃO DA BARREIRA DE FISSÃO

Supõe-se que a penetração da barreira de fissão seja o fator dominan

te na determinação da probabilidade para o decaimento via fissão espontânea.

A penetrabilidade P da barreira de fissão na aproximação W K B, veja

apêndice A, é dada pela seguinte expressão:

exp {

x
2 dxi * V,
[ 2(V(r) - T) • I m. < — - ) f2 dr } (IV-1)

i dr
i

onde r é a distância entre os centros de gravidade dos fragmentos nascentes,

V(r) é a energia potencial ã deformação r, l é a energia de excitação do nú

cleo, x- é a coordenada do í-ésimo nucleon de massa m..

A integração em (IV-1) extende-se desde a separação de equilíbrio e£

tável dos dois fragmentos da fissão r , passa pelo ponto de sela da fissão e

vai ao outro lado da barreira da energia potencial r2 .

Ignorando-se as mudanças que podem ocorrer dentro dos futuros fragmen

tos durante a penetração da barreira de energia potencial, e consequentemente

supondo que cada nucleon move-se uma mesma distância como o centro de massa

do fragmento, então:

i mi ("d? 1 ) " M (IV"2)

Para um núcleo no estado fundamental T é igual a zero, e a penetra_

bilidade para a fissão espontânea é dada por:

rr.

2,PÍ -1- .
1

(2-V(r)M)/a dr } , (IV-3)

e transformando-se a integração (IV-3) para o sistema de coordenadas caracterí

zado pelo parâmetro de distorsão c, obtém-se:
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r
P = exp { - - [2 • B(V(e) - T)] 2 de « exp (-K), (IV-4)

* J
onde B é a massa inercial associada com o deslocamento ao longo da coordenada

de distorsão e.

Desde que e ê sem dimensões, B terá dimensões do momento de inércia.
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V - AS LARGURAS DE FISSÃO DO ESTUDO DAS RESSONÂNCIAS DOS NEUTRONS

0 espaçamento médio dos níveis de um sistema nuclear composto, a ener

gias de excitação correspondentes a energia de ligação de um neutron em um nu

cleo pesado, é da ordem ou maior que a largura média dos níveis.

Tipicamente as larguras dos níveis são de leV ou menos, portanto p£

de-se observar a estrutura das ressonâncias nas funções de excitação total e

parcial para diversas reações com neutrons, no intervalo de energia de elétron

-volts.

Desde os primeiros dias da investigação da fissão nuclear, as info£

mações obtidas da fissão induzida por neutrons a energias térmicas e ressonan

tes contribuíram de forma importante para o nosso entendimento da fissão.

Na verdade, foram tais informações que levaram N.Bohr e Wheeler a

concluir que o urãnio-235 e não o urânio 238 se fissionava por neutrons térmi^

COS.

Atualmente há um renovado interesse na fissão ressonante, uma vez que

uma maior quantidade de informação tornou-se acessível, em particular, a depen

dência das várias características da fissão no spin dos estados físseis vem re

cebendo considerável atenção.

Medindo-se a seção de choque para a fissão e a seção de choque total

para todas as reações com neutrons em função da energia cinética do neutron in

cidente e se as ressonâncias são bem separadas, é possível determinar a largu

ra de cada ressonância de fissão.

Pode-se relacionar a largura média das ressonâncias e o espaçamento

médio entre elas com os coeficientes de transmissão de fissão , ajustando-se a

cada ressonância da seção de choque uma fórmula de Breit-Wigner:

rfissão

o(a) = (2Í.+ 1)TT XJ ;—=—ri— . (V-l)
a , {A fissão»* ' N '

( ecf e< a
) + (I ra >
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tirando a média nas energias da seção de choque ressonante, no intervalo de

paração das ressonâncias:

.fissão

a (a)

ua + £l f
a (o) "de = (2*+l) ir A2 • 2* ã , (V-2)

a a

e relembrando que a expressão da seção de choque média nas energias do neutron

incidente, em função dos coeficientes de transmissão de fissão é:

_ fissão
a (a) - (2JU-1) ir X2 TB(o) , (V-3)

a *

e igualando (V-2) com (V-3) chega-se a uma relação entre a largura da ressonan

cia, seu espaçamento e o coeficiente de transmissão:

^fissão ,.
i fissão

fissão
onde T (o) é coeficiente de transmissão total para fissão> ou seja, para

todos os canais de fissão.

Tomando-se uma média das larguras encontradas e dos seus espaçamentos,

a relação (V-4) fica:

<rfissão >

2 i r_J? r*«*ão (v_5)

A relação (V-5) fornece alguma informação sobre o numero e a intensída

de dos canais contribuintes para a largura média de fissão e para o espaçamento

dos estados.

Defíneremos a quantidade N:

<Tfíssão>

N - 2ir • — 2 (V-6)v
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como o número efetivo dos canais de fissão, mas deve-se observar que para um

dado valor de N não é possível saber se este corresponde a um grande número

de canais pouco intensos ou um número menor de canais mais intensos.

Na tabela a seguir apresentamos algumas larguras para as ressonân-

cias de neutrons observadas no núcleo composto 239Pu + n.

TABELA V-l

As larguras das ressonâncias de neutrons do sistema (239Pu + A).

Energia do Largura da
Neutron ressonância F_.

fi

(ev) (meV)

7,82 47

10,93 143

11,89 24

14,31 67

14,69 30

15.42 650

17,66 34

22.28 62

26.29 55

32,38 HO

35.43 5

41,42 3

41,66 54

44,48 5

47,60 240

49,71 690

50,08 12

52,60 9
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Continuação TABELA V-l

Energia do Largura da
Neutron ressonância Tf^
(eV) (meV)

57,44 -500

58,84 -1.100

59,22 133

60.94 6.000

65,71 74

66,57 -140

74,05 32

74.95 84

81,76 -2.000

Como é fácil observar, estas larguras variam muito de ressonância para

ressonância.
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VI - OS NÍVEIS INTERMEDIÁRIOS NOS DOIS POÇOS DA ENERGIA POTENCIAL DOS NÚCLEOS

PESADOS

Recentemente, as medições das seções de choque para a fissão nuclear

induzida por neutrons, com energia cinética de sub-barreira ou abaixo da ba£

reira de fissão, revelaram o agrupamento dos estados físseis ressonantes a

grandes intervalos de energia entre cada grupo, onde nenhuma fissão ocorre.

Entre os agrupamentos dos estados ressonantes físseis, encontram-se

muitos outros estados ressonantes na seção de choque total para o neutron, p_a

ra os quais a seção de choque para a fissão ê desprezível.

Estes experimentos podem ser explicados em termos de uma barreira de

energia potencial para a fissão nuclear duplamente corcovada.

A função de excitação* para a fissão induzida por neutrons do plutõ_

nio-240 exibe este efeito surpreendente, e observa-se que para as energias do

nêutron projétil entre 0,5 e 3 keV a "maioria" das ressonâncias de núcleo com

posto exibem largura de fissão muito pequenas (usualmente pequenas demais pa

ra se medir).

Porém, neste mesmo intervalo de energia aparecem agrupamentos de res

sonãncias, por volta de 0,6 keV em 0,6 keV, cujas larguras de fissão são gran

des.

Estes agrupamentos de intensificação da fissão embarcam tipicamente

quatro ou cinco ressonâncias, com uma extensão da ordem de 0,1 keV.

Também são observadas estas estruturas cm muitos outros núcleos alvo

de massa par, quando bombardeados com neutrons monoenérgicos de sub-barreira.

As funções de excitação para a fissão induzida por diversos projéteis são

obtidas das razões entre as seções de choque: f ' ,
o(t,p) o(d,p)

vi
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Nestes casos, entre os agrupamentos a probabilidade para a fissão ê

baixa e a largura total é quase totalmente determinada pela largura de captu

ra radioativa e pela largura para as outras reações com neutrons.

Ilustramos, a seguir uma comparação entre os agrupamentos das res_

sonâncias de fissão e as outras ressonâncias da seção de choque total para o

plutônio-240.

1.40
1.20

(A) Seção de
Choque para 0.60
a fissão °*°
(10-barn) o.oo

-0.20

JL_
5.00 7.00 9.00 11.00 OO0 I&00 17.00 19.00 21.00 23.00 2&00 27.00 2900

Energia cinética do
nêutron (100-eV)

1000

(B)Seção de 90°
Choque total *°£
(100-barn) 600

3.00
4.00
500
2.00
1.00
0.00 UILUl .L Í.IJ.L l l L i l l

9.00 7.00 900 11.00 13.00 600 17.00 1900 3.002100 «õãoo

Energia cinética °
do neutron (100.«:eV)

Figura VI-1. (A) A seção de choque de fissão induzida por neutrons do plutônio

240.

(B) A seção de choque total para neutrons do plutônio-240.

Esta comparação mostra claramente o agrupamento das ressonâncias

de fissão do plutônio-240. Segundo Strutinsky e Pauli
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Um comportamento similar também é observado na seção de choque de fis_

são induzida por neutrons do neptúnio-237, para neutrons de energia cinética

de sub-barreira, como ilustra a figura a seguir.

(A)Seção de Cho- *
que de fissão,mé_ *
dia sobre 10 eV,

(eV /2-barn) M IBMIII 490

E

n

(eV)

(B) Uma região
menor da seção de
choque a alta re
solução 20

JO 90 TO «0

E

n

(eV)

Figura VI-2. (A) A seção de choque de fissão do neptunio-237 média sobre lOeV

e multiplicada por /T*.

B) Uma região menor da seção de choque a alta resolução. Segundo
(8)

Paya e colaboradores.

A baixa resolução, a função de excítação de fissão do neptunio-237

apresenta ressonâncias com uma separação média de 50 eV, que é um espaçamento

muito grande em relação ao espaçamento dos níveis do núcleo composto.
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Na parte (B) da figura VI-2 apresentamos uma destas ressonâncias a mais

alta resolução e aparece que elas podem ser resolvidas em ressonâncias mais es_

treitas e menos espaçadas, cujo espaçamento ê característico dos níveis de núcleo

composto.

Estes resultados experimentais sugerem que alguns núcleos apresentam ti

ma barreira de energia potencial de fissão duplamente corcovada.

Podemos ilustrar o mecanismo da fissão destes núcleos com a ajuda da

figura a seguir.

v(B)

Energia
Potencial

O

o
Estados de

s~s transição
,—\coletivos

Estados de
transição
coletivos

Fissão isomérica

Deformação

FIGURA VI-3 - Ilustração da barreira de energia potencial de fissão em função

da deformação nuclear.
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Os níveis nucleares no primeiro poço de potencial, a defornaçio de _e

quilíbrio Bi, são designados como níveis da classe I e os níveis no segundo

poço de potencial, a deformação de sela B2,
 s*° designados níveis da classe

II.

Se a energia da excitação do núcleo exceder a barreira de potencial

entre os dos poços (a barreira A ) , os dois grupos de níveis, de classe I e de

clase II, serão misturados.

Por outro lado, se a energia de excitação é menor que a barreira A ,

os dois grupos de níveis estarão bem separados e exibes poucos efeitos de mi£

tura.

No caso intermediário, haverá acoplamento fraco através da barreira

e os níveis de classe I com energias próximas dos mais bem espaçados níveis

da classe II misturar-se-ão, resultando no agrupamento das ressonâncias das

funções de excitação.

A seguir, está ilustrada uma representação esquemática da seção de

choque de fissão induzida por niuntrons com energia cinética de sub-barreira.

Seção de

Choque de

Fissão

M

e (Energia do nêutron)
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Figura VI-4. Diagrama das quantidades que são importantes na formação da seção

de choque ressonante de fissão do plutõnio-240 induzida por neutrons de ene£

gia cinêtica de sub-barreira.

As quantidades P. e D são os espaçamentos entre os estados da das

se I e os estados da classe II respectivamente.

r ê a largura total do nível de núcleo composto formado pela captii

ra do neutron pelo núcleo alvo.

IV ê a largura total do estado nuclear da classe II.

0 mecanismo para o aparecimento dos agrupamentos das ressonâncias da

seção de choque pode ser sumarizado como segue.

A energia de excitação do núcleo composto formado pela colisão de um

neutron lento com o núcleo alvo é a soma da energia de ligação do neutron

mais a sua energia cinêtica, e devido a variação da energia cinêtica do nêu

tron excita-se os diferentes estados compostos ressonantes, sendo que cada um

destes estados formados decaem por um ou mais canais de decaimento acessíveis,

tal como a emissão de raios gama, emissão de neutrons ou fissão.

Entretanto, se e somente se, a energia de um estado ressonante, a

uma dada deformação inicial é, acidentalmente, quase igual a energia de um ní_

vel no segundo poço de potencial, a outra deformação, o núcleo experimentará

uma transição do nível de núcleo composto para o nível intermediário, o qual

deverá fissionar-se.

Portanto, este mecanismo explica os agrupamentos dos estados re£

sonantes físseis observados nas seções de choque de fissão medidas.



24

VII - AS DISTRIBUIÇÕES ANGULARES DOS FRAGMENTOS DA FISSÃO

As distribuições angulares dos fragmentos da fissão são calculadas

teoricamente através de duas suposições básicas.

Primeiro, supõe-se que os dois fragmentos de fissão separam-se ao

longo da direção do eixo da simetria nuclear, de modo que o angulo 9 repre

senta o ângulo entre um eixo fixo no corpo rígido e um eixo fixo no espaço,

como mostra a figura a seguir.

Eixo de simetria nuclear

Figura VII-1. 0 esquema do acoplamento dos momentos angulares de um núcleo de

formado.

0 vetor J define o momento angular total do núcleo, o vetor M é

a componente do momento angular total sobre o eixo z, fixo no espaço.

Define-se a direção do eixo z como a direção do feixe de neutrons

incidentes.

0 vetor t é a componente do momento angular total na direção do eí̂

xo de simetria nuclear.
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Como o momento angular rotacional coletivo ft, ê perpendicular ao eixo

de simetria do núcleo, e K tem a mesma direção do eixo de simetria nuclear,por

tanto í£ é uma propriedade do movimento intrínseco do núcleo.

A segunda hipótese supõe que a transição do ponto de sela, ou núcleo

de transição para a cissão, ê tão rápida que as forcas de Coriolis não mudam

os valores de K estabelecidos no ponto de sela.

A validade das duas suposições anteriores é bem estabelecida por ex_

perimentos.

Sabe-se, também, desde há algum tempo, que as distribuições angula

res dos fragmentos da fissão nuclear devem mostrar alguma estrutura quando a

energia de excitação do núcleo composto ê próxima da barreira de fissão.

0 comportamento desta estrutura modifica-se a intervalos de energia

da ordem de 100 keV para isótopos de alguns elementos, e é usualmente explica

do em termos do modelo de A.Bohr, supondo-se diferentes valores de K dos ca

nais de fissão contribuintes a fissão próxima da barreira.

No caso da energia potencial nuclear apresentar duas barreiras, su_r

ge a pergunta: Qual das duas barreiras de potencial é responsável pela estrutu

ra das distribuições angulares dos fragmentos da fissão?

Sc a segunda barreira de potencial ê mais alta, postula-se, então,

que esta estrutura está associada com a segunda barreira.

Por outro lado, se a primeira barreira de potencial é mais alta, to£

na-se ambíguo qual das duas barreiras é responsável pelas distribuições angula

res dos fragmentos, para baixas energias do neutron incidente.

Também, se o segundo poço de potencial é profundo, pode-se imaginar

que o núcleo passará por esta região de forma suficientemente lenta e então, o

valor do momento angular intrínseco K, com o qual foi ultrapassada a primeira

barreira, deve alterar-se.
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Assim a conseqüência da mudança do valor do momento angular intrínseco

£ são excitações nucleõnicas nos fragmentos da fissão, e portanto a distribui^

ção angular dos fragmentos reflete a mudança da distribuição dos valores de K

na segunda barreira.

Se a segunda barreira de potencial é suficientemente menor que a pri

me ira, muitos canais devem estar abertos, o que resulta numa distribuição estii

tística dos valores de K.

Alguns dados experimentais das distribuições angulares dos fragmentos

da fissão de núcleos muito pesados estão de acordo com este ponto de vista.

As distribuições angulares experimentais dos fragmentos da fie. são mo£

tram também a presença dos níveis coletivos em núcleos de transição par-par, pa

ra energias de excitação próximas da barreira.

Vários experimentos de fotofissão localizaram por sxemplo, os níveis

excitados JT>> 1 , K =» 0 e Jv• 2 , K = 0 para muitos núcleos par-par.

Também a fissão induzida por neutrons de núcleos alvo par-par com ener

gia de excitação próxima da barreira de potencial, e a fissão induzida por ou

trás reações diretas como (a,a'f), mostraram claramente a excitação das bandas

rotacionais K » 0 e J « 0 , Z , 4 ...e outros níveis excitados de spin mais

alto ainda do núcleo de transição.

A excitação dos estados de Nilsson em núcleos de transição A-ímpar, na

fissão induzida por neutrons e por outras reações diretas como a reação (d,pf),

também é bem estabelecida pelos experimentos.

Por outro lado, quando a fissão é induzida por projéteis e a energia

de excitação excede a barreira de fissão, as distribuições angulares dos frag

mentos da fissão são dadas pela teoria estatística, com uma distribuição Gaus

si ana para os valores de K.



27

O desvio padrão da distribuição dos valores de K de uma distribuição

Gaussiana está diretamente relacionado com a deformação do núcleo de trans_i

ção, e as medidas das distribuições angulares dos fragmentos da fissão para

uma grande variedade de núcleos mostram que a forma do ponto da sela muda na

direção prevista de acordo com o modelo da gota líquida.

Como foi ressaltado anteriormente, a baixas energias dé excitação ,

os níveis do núcleo de transição excitados correspondem a deformações associa

das tanto com a primeira barreira de potencial ou com a segunda barreira de

potencial.

Entretanto, a energias de excitação médias ou altas, os níveis nu

cleares excitados estão relacionados com a forma da barreira de potencial da

gota líquida.



28

VIII - AS ALTURAS DAS BARREIRAS DE ENERGIA POTENCIAL DE FISSÃO

A - As alturas das barreiras

Nesta seção vamos considerar o modelo nuclear do núcleo composto, com

a sua hipótese básica que é: os canais de entrada da reação e de decaimento

são independentes.

Com esta suposição a seção de choque para uma reação particular é se

parãvel num produto de duas quantidades: uma quantidade dependente somente do

canal de formação do núcleo composto e outra quantidade dependente somente dos

canais de decaimento do núcleo composto.

Exceto pela conservação das "constantes de movimento" como: energia,

momento angular, paridade, etc..., o modo de decaimento do núcleo composto é

completamente independente do modo de sua formação.

Neste modelo, a largura total de fissão para os níveis de todos os

spins e ambas as paridades é calculada com a expressão padrão (V-6), onde o nú

mero efetivo dos canais abertos é dado por uma integral sobre a densidade dos

níveis nucleares do núcleo de transição.

Como a energia de excitação total acessível é repartida entre os graus

de liberdade de fissão e de não-fissão e portanto, para a contagem dos canais

acessíveis na configuração de sela, a energia dos graus de liberdade de não-fis

são é uma quantidade importante.

Também, a competição entre a fissão e a emissão de nêutron depende de

muitos outros fatores, como a barreira de fissão, a energia de ligação do nêu

tron, a energia de excitação e o momento angular do núcleo composto, os paraoe

tros da densidade de níveis excitados do núcleo residual após a emissão de neu

trons e do núcleo deformado intermediário e de transição.

Uma vez que a deformação e as energias das camadas nucleares do núcleo

residual após a emissão de neutron e do núcleo de transição deformado são muito
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diferentes, os valores das densidades dos níveis nucleares excitados destes

dois núcleos também devem ser muito diferentes.

Na prática significa que as barreiras de fissão medidas devem, em

algumas regiões das massas dos núcleos, desviar das barreiras de fissão cal

culadas com o modelo da gota líquida.

As alturas das barreiras de fissão são deduzidas da dependência na

energia de excitação da razão entre a largura do neutron e largura de fissão

e de outros diferentes tipos de funções de excitação.

Na tabela VIII-1, a seguir, as alturas das barreiras de fissão fo

ram obtidas de diversas referências.

Para uma barreira de potencial parabólica, a energia de excitação

cuja penetrabilidade é igual a 0,5 corresponde a altura da barreira, então

a altura da barreira é definida com a energia de excitação

para a qual a penetrabilidade vale 0,5.
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TABELA VIII

SUMARIO DAS ALTURAS DAS BARREIRAS DE FISSÃO*

Nuclideo Altura da barreira
(MeV)

173Lu 28,7 ± 3

179Ia 27 ± 3

186Os 23,4 ± 0,5

i87Os 22,7 i 0,5

i89Ir 2 2 ± 3

191 Ir 23 ± 3

2 0 1Il 22,3 ± 0,5

2 0 7Bi 21,2 ± 0,5

209 Bi 22,6 ± 0,5

210 Po 20,4 i 0,5

211 Po 19,7 ± 0,5

212 Po 18,6 ± 0,5

213 At 16,8 ± 0,5

226 Ra 8,5 ± 0,5

227 Ra 8,5 - 0,5

231 Ih 6,2

232 Ih 6,0

233Ih 6,4

Ih 6,1

232Pa 6,3

233U 5,7 :t 0,3

23"U 6,0

2 3 5Ü 5,8

236U 5,9

237Ü 6,1

?38Ü 5,8



31

Continuação TABELA VIII

SUMARIO DAS ALTURAS DAS BARREIRAS DE FISSÃO *

Nuclídeos Altura da barreira

OieV)

239U 6,2

2-°U 5,7 .

237Np 5,6 i 0,3

238Np 6,0

239Pu 5,8

2"°Pu 5,9

21tlPu 5,9

2"2Pu 5,8 í 0,3

2lt3Pu 5,8

2 < | 1 <Pu 5,4 t o,3

2"5Pu 5,4

2"1Am 5 ,9 ± 0 , 3

\m 6,4

im 6,3

2"5Cra 6,2

2 1 ( 7Cm 5,9

2l*9Cra 5,5

2"9Bk 5,9

253Cf 5,3 - 0,3
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* Em princípio, estas são as energias de excitação para as quais a penetrabi

1idade ê igual a 1/2 para o mais baixo estado transicional. Para os elemen

tos pesados estas são as energias de excitação para as quais a seção de ch£

que de fissão atingiu 1/2 do seu valor de plateaux. Para os núcleos que exî

bem uma barreira de fissão duplamente corcovada, listou-se a altura da bar

reira mais alta. Os valores sem erro indicado, supõe-se uma incerteza de

- 0,2 MeV.

B - Os métodos para a determinação das alturas das barreiras de fissão.

Para os elementos físseis mais leves, onde a altura da barreira de

fissão é muitas vezes maior que a energia de ligação do último neutron o

único modo para estimar a altura da barreira de fissão é através de um ajus_

te teórico do valor absoluto e da comparação com a dependência na energia de

excitação de T /T .

Por causa das baixas seções de choque de fissão dos núcleos mais

leves, os dados experimentais, freqüentemente, não são bem medidos logo no

início de seção de choque de fissão, onde seus valores são muito pequenos.

Assim, muitas vezes, fazemos uma extrapolação para obter uma altu

ra da barreira de fissão.

Também ocorre outra complicação para aqueles nuclídeos mais próxí

mos da camada fechada Z • 82 e Z • 126, e são os grandes efeitos das cana

das sobre a densidade dos níveis excitados do núcleo residual após a emissão

de um nêutron e que regula a competição entre a fissão e evaporação de neu

trons.

Este efeito resulta em incertezas tipicamente da ordem de 1 MeV.

Por outro lado, nos núcleos pesados, onde as alturas da barreira

v as energias de ligação de um nêutron são comparáveis, as funções de excita

ção de fissão exibem uma subida bem caracterizada para as energias de excita

ção próximas ao limiar de fissão como mostra a figura a seguir.
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Figura VIII-1 - À seção de choque de fissão induzida por neutrons do uranio-238,

em função da energia cinêtica do nêutron projétil. Segundo Huizenga e Vandenboch(9)

Valores mais precisos da altura da barreira de fissão podem ser obtidos

de uma análise de todas as reações que podem induzir a fissão, através da compa

ração das suas funções de excitação.

Esta análise de canais considera, quantitativamente, a competição da

emissão de raios gamas e neutrons com a fissão.

Porém, na ausência de uma análise desta envergadura, a energia de excí,

cação para a qual a seção de choque sobe a metade do seu valor de plateaux pode

ser tomado como uma razoável estimativa da altura da barreira.

Algumas vezes é possível determinar as energias de estados transicio

nais individuais de núcleos Á-ímpar a energias de excitação próximas da barreira,

se estes estados tem spins diferentes.
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Deve ser relembrado que se induzimos a fissão de um núcleo A-ímpar ou

de um núcleo ímpar-ímpar, a reação empregada pode não excitar o estado de spin

cuja energia de excitação ê próxima da altura da barreira de fissão mais baixa,

portanto a fissão devido a esta barreira pode não ser explorada na reação.

0 fato que um estado de spin pode ter uma barreira de fissão diferen-

te de outro estado excitado é chamado de efeito da "especialização da energia".

Alguns exemplos do efeito da "especialização da energia" são apreseti

tados na figura VIII-2, nas funções de excitação de fissão induzida pelas rea

ções (d,pf) e (t,pf) e observa-se que para alguns alvos as energias limiares

para as reações (d,pf) e (t,pf) são alguns décimos menores que a energia li.

miar para a reação (n,f).
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— (n.f)

. (d,pf)

e*(MeV)

Energia de excitação

e* (MeV)

Energia de excitação

(n,f)

(t.pf)

(d.pf)

Pf

Probabilidade
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21.3Pu

(n,f)

(d,pf)

J.0 7.0

e* (MeV)

Energia de excitação

Fíp,ura VIII-2 - A comparação entre as funções de excitação de fissão pan. três

reações nucleares diferentes.

As probabilidades para a fissão ou funções de excitação de fissão

obtidas da razão entre a seção de choque de fissão e a seção de cho

para a reação correspondennte ao modo de excitação do núcleo alvo:

o(t,pf)

o(t,p )

q(d,pf)

a(d,p)
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As setas, nas figuras, indicam a energia de ligação do último nêutron

no núcleo alvo.

Nas funções de excitação para as reações (t,pf) e (d,pf) foram f • î
(io)

tas as correções para a quebra do deteron. Segundo Britt e Cramer

Este efeito de especialização da energia pode ser explicado conside

rando-se a transferência média de momento angular em cada reação usada para iii

duzir a fissão nuclear.

Para a fissão induzida por neutron, ou seja a reação (n,f), a transfje

rência média de momento angular é porvoJLtâde 1,5 11 quando a energia cinéti-

ca do neutron incidente é da ordem de 0,75 MeV, no entanto nas outras reações

a transferência de momento angular é de 3 -ft até H e consequentemente uma va

riedade maior de estados de spin pode contribuir para estas reações.

No caso em que a energia de excitação para a fissão é bem mais alta

que a energia de ligação do último neutron, como no urãnio-239, a transferia

cia de momento angular na reação (n,f) é mais comparável a transferência de mo

mento angular que ocorre nas reações (t,pf) e (d,pf) e os estados de spin p£

pulados em todas estas reações são mais semelhantes.
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IX - O MOVIMENTO DO POHTO DE SELA PARA O POBTO DE CISSÃD

No estágio de cissão da fissão, um núcleo altamente deformado divid£

se em pelo menos dois fragmentos.

Neste estágio, a deformação nuclear aumentou para além daquela do nú

cleo do estado de transição e simultaneamente com o decréscimo 4a massa do nú

cleo físsil a deformação do núcleo de transição aproxima-se da deformação de

cissão.

A deformação de cissão do núcleo físsil é um dos mais importantes

aspectos da fissão nuclear, pois um dos primeiros resultados experimentais do

estudo da fissão nuclear é que os núcleos pesados da tabela periódica,próximos

do urânio, fissionam-se assimétricamente para dar origem a fragmentos leves e

pesados.

Ainda hoje, este resultado experimental antigo é um dos mais difíceis

quebra-cabeças a ser resolvido pelos teóricos da fissão.

Apesar das várias explicações propostas, baseadas nos efeitos de cama

das nucleares, tanto no núcleo de transição ou nos fragmentos primários, nenhu

ma teoria satisfatória foi desenvolvida até esta data.

Com a disponibilidade dos grandes computadores foram realizados nos

últimos anos cálculos extensos baseados no modelo da gota líquida, a fim de ma

pear as superfícies de energia potencial dos núcleos pesados, com uma função

das suas deformações.

Cohen e Swiatecki e Strutinsky e colaboradores , localizaram

pontos de sela para diferentes núcleos, ou deformações do núcleo de transição,

supondo formas simétricas para as deformações em sela.

Recentemente, cálculos mais realistas que incorporam a estrutura de

camadas na superfície de energia potencial da gota líquida e ainda distorsões

de multípolos ímpares foram realizados.
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Devido a inclusão de deformações do núcleo físsil na forma de pera(P,)

e deformações assimétricas de ordem mais alta (P 5), há evidências de que a s_u

perfície de energia potencial é mais baixa quando ocorrem grandes deformações

assimétricas em alguns núcleos.

A validade destes resultados apoia-se no grau de precisão obtido na

descrição da superfície de energia potencial nuclear que é calculada como uma

função da deformação do núcleo físsil pela simples soma da energia da gota l£

quida e da energia devido a correção de camadas para cada valor do parâmetro

de deformação nuclear.

Para os núcleos pesados a deformação de cissão é muito maior do que

a deformação de sela e é necessário considerar a dinâmica da descida da sela

para a cissão.

Uma das questões cruciais na passagem da sela para a cissão é a eic

tensão na qual este processo é adiabático, com respeito aos graus de liberdade

de partícula independente.

Podemos formular a questão da seguinte maneira, quando a forma nuclear

muda porque um nível ocupado de partícula independente é atravessado por um ní

vel não ocupado interessa conhecer a probabilidade para os núcleons permanece

rem no orbital de energia mais baixa.

Se o movimento coletivo em direção â cissão é muito lento, é razoa

vel admitir que os graus de liberdade de partícula independente reajustam-se

continuamente a cada nova deformação nuclear, e neste caso o modelo adiabático

é uma boa aproximação para entender o processo da deformação do núcleo físsil.

0 movimento nuclear ao longo da superfície de energia potencial mais

baixa envolve um contínuo reajustamento dos núcleons de modo que os orbitais

de mais baixa energia estão sempre ocupados, este processo dá uma contribuição

substancia^ a inércia coletiva.
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Na aproximação adiabática, quando o núcleo evolui da deformação de

sela para a deformação de cissão, o decréscimo de energia potencial aparece,

primeiramente, nos graus de liberdade coletivos da cissão como energia cin£

tica associada ao movimento relativo dos fragmentos nascentes.

Por outro lado, se o movimento coletivo nuclear da deformação de se_

Ia até a deformação de cissão é rápido de modo que o equilíbrio a cada defo£

mação não é atingido, haverá a transferencia de energia do movimento coletivo

para a energia de excitação nucleônica.

0 movimento ao longo da superfície de energia potencial nuclear, dtt

rante o qual os núcleons não reajustam-se aos seus orbitais resulta num peque_

no parâmetro inercial.

Neste modelo não adiabãtico, no qual a energia do movimento coletivo

é transferida para os graus de liberdade de partícula independente durante a

descida da sela até a deformação de cissão, ê discutido em termos da teoria

estatística da fissão.

Atualmente, a evidência experimental não permite decidir inequívoca

mente em favor do modelo adiabático eu do modelo não-adiabático para a fissão

nuclear.

Porém, há alguma indicação experimental de que o parâmetro inercial

adiabático é muito maior do que o valor para o modelo irrotacional; em adi

ção, estima-se que as energias cinéticas pré- cissão de alguns elementos pesa

dos são razoáveis.

As últimas evidências indicam que a aproximação adiabática tem algu

ma validade.



X - 0 MODELO ADIABÂTICO E O MODELO NÃO ADIABÂTICO DA FISSÃO

Uma das primeiras observações em relação ao processo da fissão nu

clear foi a grande preferência dos núcleos pesados para fissionarem-se em

fragmentos de massas desiguais.

As distribuições das massas dos fragmentos da fissão assimétrica são

um dos mais persistentes quebra-cabeças do processo da fissão nuclear.

Apesar de que muitas sugestões foram aventadas para explicar este

efeito, nenhum modelo pode livrar-se suficientemente dos ajustes de parâme

tros de modo a ser considerado satisfatório e aceito em geral.

A maioria dos modelos das distribuições das massas e das energias

dos fragmentos da fissão pode ser dividida em dois grupos, dependendo da su

posição de abaticidade ou nâo-adiabaticidade para o movimento da sela para a

cissão.

Se o movimento coletivo em direção a cissão é suficientemente lento

ou o acoplamento dos graus de liberdade internos suficientemente fracos, tal

que os graus de liberdade de partícula independente podem facilmente reaju£

tar-se a cada nova deformação nuclear, quando a distorsão procede, uma apr£

ximação adiabática deve ser válida.

Nesta situação, o decréscimo de energia potencial no movimento da se

la para a cissão aparece nos graus de liberdade coletivos na cissão, prima-

riamente como energia cinética associada com o movimento relativo dos fragmeri

tos nascentes.

Entretanto, se o movimento é um pouco mais rápido, ou o acoplamento

entre os graus de liberdade de partícula independente mais forte,haverá trans

ferineia de energia coletiva para a energia de excitação nucleônica numa ma

neira análoga ao aquecimento viscoso.

Portanto, se há suficiente mistura não-adiabática entre os graus de

liberdade de partícula independente, quando aproxima-se o ponto de cissão, o
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modelo estatístico pode ser uma boa aproximação para o movimento.

À distinção entre movimento coletivo lento e movimento coletivo rã

pido pode ser ilustrada em termos de um diagrama de cruzamento de níveis.

Considere-se dois níveis nucleares de partícula independente» os

quais deveriam atravessar-se conforme aumenta a deformação nuclear, se não

fosse alguma interação residual.

Energia

X

Deformação

Figura X-l. Diagrama de dois níveis de energia em função da deformação nuclear,

na região do cruzamento dos níveis.

No diagrama, os níveis estão separados por uma interação residual

não-diagonal. Segundo Hill e Wheeled13}
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Inicialmente, para pequenas deformações a esquerda do diagrama, o ní̂

vel nuclear mais baixo é preenchido e o nível superior está vazio.

Se a deformação procede suficientemente lenta e o acomplamento entre

os níveis for suficientemente fraco, o nível inferior irá permanecer ocupado

durante todo o processo da deformação nuclear.

Entretanto, se a deformação proceder muito rapidamente o nucleon po

dera saltar do nível inferior ao nível superior, desocupando-se o nível infe-

rior e ocupando-se o nível superior quando a deformação nuclear atingir a d^

reita do diagrama.

Ê bom chamar a atenção para uma contradição visível na escala de

tempo relevante para cada uma das duas aproximações e também para a possibiH

dade de efeitos de realimentação.

A aproximação adiabática prevê a ocorrência de movimento coletivo

bastante lento ou acoplamento entre os níveis nucleares bastante fraco, tal

que o reajustamento dos núcleons pode ocorrer, sem que haja excitação nucleô_

nica quando os níveis de energia aproximam-se.

Como conseqüência, a maior parte do decréscimo de energia potencial

devido ao movimento coletivo da sela para a cissão aparecerá como energia ei

nética na direção da fissão, e por isso este movimento ficará tanto mais rápi^

do quanto a fissão proceder.

Mas, se o movimento coletivo acelera-se, ocorre a indução de excita

ções nucleõnicas e transferência de energia cinética do movimento coletivo pa

ra excitação nucleõnica, portanto menas energia será disponível para a

energia cinética do movimento no modo da fissão.

Assim, há um mecanismo de realimentação que evita os extremos de a

diabatícidade e não adiabaticídade para o processo da fissão nuclear.

É difícil estimar teoricamente qual das duas aproximações é mais vá-
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lida.

Wiletsv~ ' encaminhou a questão do ponto de vista do modelo de cruza

mento de níveis e concluiu que é pouco provável o processo da fissão ser adiabá

tico, mas também é obscuro se a mistura não-adiabãtica é suficiente para assegu

rar a validade do modelo estatístico.

Wilets também salientou que a fissão dos núcleos par-par, a baixa

energia de excitação, é aproximadamente adiabatica devido ao grande desnível de

energia associado com o emparelhamento dos nucleons.

Porém a insensibilidade das distribuições das massas dos fragmentos

da fissão ao tipo do núcleo físsil e as variações suaves destas distribuições

com a energia de excitação, sugerem que o papel do desnível de energia associa

do com o emparelhamento dos nucleons não é dominante.

(15)

Por outro lado, Fong tem tentado mostrar, utilizando a teoria de

perturbação dependente do tempo que a condição para a validade da aproximação

adiabatica não pode ser satisfeita.

A condição para a adiabaticidade do processo da fissão pode ser for

mulada da seguinte maneira: a variação da energia potencial nuclear no intervalo

de tempo durante o qual a excitação nucleônica pode ocorrer deve ser pequeno

quando comparado com a energia necessária para a excitação de um nucleon.

Esta condição pode ser expressa matematicamente da seguinte forma:

_L . ÍX « i, (X-i)
Ac c'.t

onde 4E é o espaçamento dos níveis próximos ao estado fundamental.

0 tempo de vida do nível é dado por

~ . (X-2)
Ar



e substituindo (X-2) em (X-l), tem-se:

-*- . 5i « 1 . (X-3)
(At:)2 dt

Supondo que o potencial de perturbação é simplesmente o potencial cou

lombiano no ponto da cissão, Fong fez uma estimativa numérica do valor de /dt,

porém jã havíamos estabelecido que hã um grande cancelamento entre as component

tes superficial e coulombiana da energia potencial nuclear.

Portanto a estimativa do espaçamento dos níveis de A€»8,4 MeV, que

asseguraria a adiabaticidade do processo é válida somente depois que o pescoço

entre os fragmentos nascentes quebrou-se.

Neste momento do processo da fissão já é muito tarde para a justifica

ção de uma teoria estatística apropriada para determinar as distribuições de

massa e energia dos fragmentos nascentes.

Porém, a inserção de uma estimativa mais razoável para /dt, também

não resulta numa clara satisfação da condição de adiabaticidade.

Na realidade a descida da sela para a cissão é indubitavelmente mu£

to complicada, ocorrendo quase-adiabaticidade para alguns gvaus de liberdade e

significante mistura não adiabática para os outros graus de liberdade.

Antes de deixar esta discussão sobre a duração do movimento nuclear

coletivo do ponto de sela para o ponto de cissão, vale a pena assegurar que o

limite oposto, ou seja, um movimento súbito entre os pontos de sela e de cis-

são não é apropriado.

Seria perguntar: A descida da sela para a cissão é tão rápida que o

movimento nucleônico não consegue ajustar-se totalmente a variação da energia

potencial nuclear?

De fato, a condição de validade para a aproximação súbita exige que
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o tempo da descida da sela para a cissão seja pequeno, comparativamente ao

tempo para um núcleon atravessar a dimensão do núcleo.

0 tempo para um núcleon atravessar o núcleo é da ordem de 2x10

segundos, período que é consideravelmente menor que as estimativas do tempo

do movimento coletivo do ponto de sela para o ponto de cissão.

Por exemplo, estima-se em 3 x 10 segundos o tempo da desci_

da da sela para a cissão, calculado segundo o modelo da gota líquida não

-viscosa.

A conclusão é que a descida da sela para a cissão ê suficien

temente lenta para uma aproximação de impulso ser válida.

Entretanto,o verdadeiro despedaçar-se do pescoço e o colapso

dos fragmentos nascentes é suficientemente rápido, de tal forma que uma apr£

ximação de impulso neste estágio da fissão pode ser apropriada.

Pode-se observar que até o momento não foi possível fazer um

julgamento teórico conclusivo sobre a validade dos modelos adiabático ou es_

tatístico para a fissão.

Também não foi possível lazer uma escolha entre estes dois mo

delos extremos, baseando-se nos dados experimentais das distribuições das

massas e das energias cinéticas dos fragmentos da fissão.

Isto é verdade, porque mesmo dentro da estrutura de um modelo

particular há suficientes incertezas na sua aplicação a núcleos reais, de mo

do a excluir predições definitivas.

Porém, há outros resultados experimentais que dão luz sobre

este problema num caminho mais direto.

Comparando-se a produção de neutrons pelos fragmentos nascentes,

o que é uma medida da energia de excítação dos fragmentos,a energia cinetica

total dos fragmentos da fissão espontânea, com as mesmas quantidades para a

fissão induzida por neutrons térmicos, aparece que 3/4 da energia de ex*cit£
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ção adicional na fissão induzida por neutrons com energia cinética sobre-a-

-barreira vem como energia de excitação dos fragmentos e não como energia ci_

nêtica do movimento relativo dos fragmentos.

Isto implica que a maior parte da energia potencial adicional em

relação a fissão espontânea, acessível na descida do topo da barreira da

energia potencial ao ponto de emergência da barreira, apareceu como energia

de excitação dos fragmentos nascentes.

Ao contrário, se a aproximação adiabática fosse válida, espera

ria-se que uma grande fração da energia potencial adicional surgisse como

energia cinética dos fragmentos.

Porém, a dependência da produção de neutrons dos fragmentos na

energia de excitação e a dependência da energia cinética dos fragmentos nas

razões das massas dos fragmentos complica a interpretação destes resultados

experimentais.

A energias de excitação ainda mais altas, há outras evidencias

para um pequeno decréscimo na energia cinética média dos fragmentos.

Este pequeno decréscimo na energia cinética média dos fragmentos

da fissão resulta de um grande decréscimo na energia cinética dos fragmentos,

nas divisões da massa em que um dos fragmentos é próximo ao número de massa

A=132 (camada duplamente fechada), conforme aumenta a energia de excitação

do núcleo físsil.

(16)

Bishop e colaboradores observaram este decréscimo da energia

cinética dos fragmentos nas divisões da massa em que um dos fragmentos é

próximo ao número da massa A = 132, comparando com o aumento da energia ciné

tica dos fragmentos para as divisões da massa mais simétricas e muito assimé

tricas em relação a divisão da massa em que um dos fragmentos tem número da

massa A = 132.
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Por outro lado, há algumas evidências menos diretas em suporte ao mo

delo adiabático.

Muitos físicos tem concluído, das características da fissão acomp£

nhada de partícula alfa, que os fragmentos da fissão possuem consideravelmeii

te mais energia cinêtica na cissão iue poderia-se esperar se o modelo esta

tístico fosse válido.
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APÊNDICE A

A APROXIMAÇÃO « K B PARA A FUNÇÃO DA ONDA

Se a energia potencial não tem uma forma muito simples, a solução da
it

equação do Schrodinger, mesmo em uma dimensão:

iü ( e _ v)* - 0 . (D
dx2 fi2

é usualmente um problema complicado, que requer o uso de métodos aproximativos.

Alguns destes, por exemplo, métodos de perturbação e variacionais,são

muito gerais e são aplicados a problemas com mais de uma dimensão.

Outro método particularmente apropriado para obter soluções aproxima

das de equações diferenciais ordinárias é o assim chamado método W K B nomeado

pelos seus proponentes: Wentzel, Kramers e Brillouin.

0 método W K B também pode ser aplicado a problemas tridimensionais ,

se o potencial é esfericamente simétrico e se a equação diferencial radial pode

ser separada.

A idéia básica é simples.

Se V = constante, a equação diferencial (1) tem as soluções:

+ i k x (2)
e »

isto sugere que se V não for constante, mas variar vagarosamente com x, nós de_

vemos tentar uma solução da forma:

iu(x)
*(x) - e (3)

Porém, agora,a função u(x) não é simplesmente proporcional a %.

A substituição de (3) em (1) dá-nos uma equação para a fase dependente

de x, u(x), que fica particularmente simples se nós usamos as abreviações:
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k(x.) = { 2ü (e - V(x))} , se e > V(x) (4a)

, V2
k(x) = -ii & (V(x) - e)} --i3c(x) se (4b)

e<V(x).

Então, encontramos que u(x) satisfaz a equação:

iál" . ( 1 « ) 2
 + [k (x)]

2 - 0 (5)
dx 2 d x

Esta equação diferencial é inteiramente equivalente à equação (1),mas

as condições de contorno são mais facilmente expressadas em termos de ^(x) do

em termos de u(x).

0 fato que a equação (5) é uma equação diferencial não-linear, enquan

to que a equação do Schrocknger e linear, seria usualmente considerado como

uma desvantagem, mas neste capítulo nós devemos tomar vantagem da não linea

ridade para desenvolver um método de aproximação simples para resolver (5).

De fato, um procedimento de iteração ê sugerido pelo fato que u" é

zero para uma partícula livre.

Também, somos levados a suspeitar que esta segunda derivada permane

ce relativamente pequena se o potencial não variar tão violentamente, portan-

to, se omitirmos este termo inteiramente da equação diferencial, obtém-se uma

primeira aproximação crua u0 ã u:

u'z - tk(x)]2 (6)

o

c integrando a equação anterior:

x
k(x) dx + C (7)

uo

f
+
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Esta aproximação para a função da onda pode ser empregada para estabe_

lecer a equação da onda.

Agora, pode-se arranjar um método de aproximações sucessivas, se nós

rearranjamos a equação (5) na forma*:

, d Ux 2 ,2 , N . d2u ,ft»
( - ) = k (x) + í — . (8)

d x dx'

Substituindo-se a n-ésima aproximação da função u(x) no lado direito

da equação (8), obtém-se a (n-t-l)-ésima aproximação por uma mera quadrature:

•
d x + C . n (10)

Portanto, para n = 0 vale:

x
f (x)+i u;'(x) dx + Cx

* Se u eu, são duas soluções particulares de (8), que diferem não somente

por uma constante, a solução geral é:

iU (x)-u (x))
u(x) = u (x) - i log[l+A£ ] + B

3

onde A e B são constantes arbitrárias.

Então, a função ty (x) correspondente é:

iu(x) iB iu (x) ÍB u
(x) » l » £ • £ a + Aí. • % 7

Os dois sinais diferentes em (7) dão duas funções particulares u (x) e u (x),
a b

e portanto levam a solução geral de (1).
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ÁHx) - i k'(x)dx + Cx (10)

Espera-se que este procedimento, o qual produzirá uma função da onda

que aproxima a função da onda correta u(x), será sem base, a menos que u1(x)s£

ja muito próximo a ug(x), ou seja, a menos que:

« |k*(x)| (11)

Em (10) ambos os sinais devem ser achados os mesmos, como na função

uo(x), sobre a qual u1(x) é suposto ser um melhoramento.

Também, se a condição (11) valer, pode-se expandir o integrando e

obter:

[í k(x) + Í 1 ^ 2 . ] dx + C.
2 k(x)

k(x) dx • - log k(x) + C
2

(12)

A constante de integração esta fora no momento, porque esta só afeta

a normalização de ^(x), a qual se necessária no todo, é melhor efetuada depois

que todas as aproximações desejadas tenham sido feitas.

A aproximação (12) a (8) é conhecida como aproximação W K B, e leva

a função da onda aproximada:

/k(xT
exp [i i k(x) dx ] (13)

A condição (11):

(11)
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pode ser formulada em caminhos que são mais convenientes â interpretação física.

Se k(x) é considerado como o número da onda efetivo para e >V(x), nós

devemos definir um comprimento da onda efetivo:

x(x) = -Í2L .
k(x)

Então a condição (11) pode ser escrita como:

*(*> I "P |«| P<x>l . (I4)
d x

onde p(x) - - 1\ k (x) é o momento que a partícula possuiria classicamente no pon

to x..

A condição (11), portanto, implica que a mudança do momento sobre

um comprimento de onda precisa 8er pequena comparada com o momento por

si próprio.

Obviamente, esta condição falha se k(x) anular-se ou se k(x) variar

muito rapidamente.

Isto certamente acontece nos pontos de retorno clássicos, para os

quais:

V(x) - L, (15)

ou quando V(x) tem um comportamento muito escarpado.

Em um ou outro caso uma solução mais acurada precisa ser usada na re

gião onde (11) colapsar.

Ainda o método W K B não é particularmente útil, a menos que nós encoti

tremos caminhos para extender a função da onda através destas regiões»
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