
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE FlSICA 

•i [ 

Çjn o-3 d <-» o^to 

ESTUDO DAS RESSONÂNCIAS GIGANTES 

EM NÚCLEOS PESADOS 

ç< V>O/.A j í" ^ V X - ' ^ - ' l ^ ̂  

MARIA INÊS CUNHA CATALDI 

SÃO PAULO 
1986 



Pagina 22. Onde esta escrito "porcentagem da regra da soma", 

leia-se: "energia de excitaçao". 

Página 31. Onde esta escrito "carga 6 e", leia-se: "carga é". 

Página 31. Onde está escrito "escrita", leia-se: "descrita". 

Página 90. Onde está escrito "chique", leia-se: "choque". 
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R E S Ü M O 

Foram realizadas no Acelerador Linear do IFUSP Me

didas experimentais da seção de choque de eletrodesintegração 

ioi 208 209 

nos núcleos de Ta, Pb e Bi. A seção de choque foi ob

tida pela contagem direta dos neutrons emitidos, numa faixa de 

energia de excitação dos elétrons entre 8 a 22 MeV. 

Os dados experimentais foram analizados através do 

método dos fótons virtuais, com o intuito de obter-se as inten 

sidades das Ressonâncias Gigantes de Quadrupolo Elétrico isoes 

calar e isovetorial, como também da intensidade de Dipolo Mag

nético. 

Para cada núcleo estudado os resultados obtidos pa 

ra a RGE2, isoescalar e isovetorial, foram comparados com a se 

ção de choque de fotodesintegração medida pelo laboratório de 

Saclay e pelo de Livermore. Desta comparação observou-se que 

as seções de ei oque de fotodesintegração são compatíveis com a 

existência de uma RGE2 isovetorial , localizada entre 120 a 

130 A~1/3 MeV e que esgote cerca de 100% da EWSR. 



A B S T R A C T 

The electrodisintegration cross section for Ta , 

Pb and Bi was measured by counting the emitted neutrons, 

with incident electrons in the energy range 8-22 MeV. The data 

was analysed using the virtual photon method, in order to obtain 

a multipole decomposition and the intensities of Magnetic Di-

pole and Electric Quadrupole, isoscalar and isovector, in the 

Giant Resonance. 

The results obtained for the isovector Giant Quadru 

pole Resonance are compared with the measured photodisintegra-

tion cross section, using data from Saclay and Livermore. This 

comparision indicates that the photodisintegration data can be 

well explained assuming an isovector E2 Resonance located between 

120 and 130A ' MeV, with an intensity of one isovector E2 sum. 



INTRODUÇÃO 

1. 

Um dos fenômenos interessantes no estudo da focoab-

sorção nuclear é a existência de uma banda de absorção larga 

na região entre 10 e 25 MeV, denominada Ressonância Gigante. Seu 

estudo sistemático revela que essa ressonância é uma caracte

rística geral de todos os núcleos, e portanto, o entendimento 

profundo e detalhado de suas propriedades pode proporcionar uma 

ponta de prova bastante sensível para testar qualquer modelo 

nuclear. 

Na região dos núcleos pesados, o estudo sobre as Res 

sonâncias Gigantes encontra-se incompleto, principalmente em 

relação âs Ressonâncias Gigantes de Quadrupolo Elétrico (PGE2), 

isoescalar e isovetorial, e âs intensidades de transição de Di 

polo Magnético (Ml). Com a finalidade de aumentar a sistemáti

ca existente e o nosso conhecimento sobre as Ressonâncias Gi

gantes nessa região fizemos medidas experimentais da seção de 

- 181 208 
choque de eletrodesintegração nos núcleos de Ta, Pb e 
209 

Bi. Essas seções de choque foram obtidas pela contagem dire 
ta dos neutrons emitidos, numa faixa de energia entre 8 e 22 MeV. 

Os dados experimentais foram analisados pelo método 

dos fôtons virtuais, que correlaciona a seção de choque de ele 

trodesintegração com sua respectiva seção de choque de fotode-

sintegração através dos espectros de fôtons virtuais. A parti: 

dessa análise obtivemos as intensidades das RGE2 e as intensi

dades de transição Ml. 

Para cada núcleo estudado, os resultados obtidos pa 

ra as intensidades da RGE2 isoescalar • isovetorial foram com

parados com os dados experimentais da seção de choque de foto-
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desintegração existentes na literatura. Desta comparação fi

cou evidenciado que as seções de choque de fotodesintegração 

são compatíveis com a existência de uma RGE2 isovetorial, lo

calizada entre 120 a 130A ' NeV e que esgote cerca de 100% 

da Regra da Soma Ponderada em Energia. 

A partir das medidas experimentais efetuadas nos 

três núcleos estudados foi, possível fazer uma avaliação sobre 

o sistema de aquisição dos dados experimentais, isto é, sobre 

o método usado para detectar o número de neutrons emitidos da 

reação de eletrodesintegração, no Acelerador Linear do IFUSP. 

Com base nessa avaliação foram feitas algumas sugestões com o 

intuito de melhorar esse sistema de aquisição de dados. 

No capitulo I fizemos uma pequena revisão sobre os 

modelos teóricos que tentam explicar as Ressonâncias Gigantes. 

Descrevemos os processos experimentais utilizados para o estu 

do das Ressonâncias Gigantes de Dipolo Elétrico, de Quadrupo-

lo Elétrico, isoescalar e isovetorial, e das intensidades de 

transição Ml. As sistemáticas existentes, obtidas a partir dos es

tudos dessas experiências, também foram descritas, já que elas 

constituem o nosso conhecimento sobre as Ressonâncias Gigan

tes. 

0 método dos fótons virtuais foi descrito no capi

tulo II, onde salientamos os modelos utilizados para calcular 

os espectros de fótons virtuais, como também, algumas expe

riências realizadas com o intuito de testar a validade desse 

método. Fizemos uma discussão sobre os dados experimentais das 

seções de choque de fotodesintegração existentes na literatu

ra, medidas principalmente, em Saclay, na França, e em Liver-

more, nos USA, ressaltando as suas discrepáncias. 



3. 

) 

No capítulo III, apresentamos o método experimental 

utilizado para fazer as medidas da seção de choque de eletrode 

sintegração e as correções efetuadas aos dados experimentais. 

No capitulo IV, descrevemos os parâmetros usados na análise dos 

dados experimentais, como também os resultados obtidos. Fize

mos uma discussão sobre o método de análise utilizado e, final 

mente, apresentamos as conclusões obtidas com a realização des 

se trabalho. 

No apêndice I descrevemos o sistema eletrônico uti

lizado para a aquisição de dados experimentais da seção de cho 

que de eletrodesintegração, e no apêndice II listamos os dados 

experimentais usados na análise para os três núcleos estudados. 
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C A P I T U L O I 

RESSONÂNCIAS GIGANTES 

1.1 - Introdução 

Neste capitulo faremos uma pequena revisão sobre os 

modelos teóricos que explicam as Ressonâncias Gigantes. Descre 

veremos alguns modelos que formam a base do nosso conhecimento 

atual. A sistemática existente para as Ressonâncias Gigantes 

de Dipolo Elétrico, Quadrupolo Elétrico e Dipolo Magnético tam 

bém são descritas, enfatizando os diversos tipos de experimen

tos utilizados para a sua obtenção. 

1.2 - Modelos Teóricos sobre as Ressonâncias Gigantes 

As Ressonâncias Gigantes são entendidas como modos 

altamente coletivos de exitaçao nuclear, onde uma apreciável 

fração dos nucleons movem-se simultaneamente. Esses modos não 

se manifestam como um único estado, mas como um grupo de esta

dos, e portanto, sua representação por modelos que contenham 

uma descrição hidrodinãmica são bem sucedidos. 0 primeiro mode 

Io para explicar as Ressonâncias Gigantes foi sugerido iniciajl 

mente por Goldhaber e Teller' , em 1948. Nesta época o único 

modo de excitação conhecido era o de Dipolo Elétrico. Os mode

los propostos tentavam, então, explicar esse modo de excitação. 

No modelo de Goldhaber e Teller, os protons e neu

trons são representados por duas esferas rígidas, uma de pro

tons • uma de neutrons. Nesse modelo a Ressonância Gigante de 
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Dipolo Elétrico (RGEl) é explicada como sendo movimentos em 

que todos os protons se movem» em fase, em relação ã todos os 

neutrons e sua posição ê proporcional a A ' MeV, sendo A a 

massa atômica do núcleo. 

(2) 

Em 1*50 Steinwedel e Jensen aperfeiçoaram o mo

delo de Goldhaher e Teller. Eles representaram os protons e 

neutrons por dois fluidos compressíveis interpenetrantes que 

se movem dentro da superfície nuclear, considerada rígida. No 

estado fundamental esses fluídos estão distribuídos uniforme

mente e a oscilação dipolar, que produz a RGEl, consistiria 

num aumento local, da densidade de protons e, consequentemen

te, um decréscimo da densidade de neutrons. Como essas densi

dades variam com o tempo, então, quando o campo eletromagnéti 

co incide no núcleo, o fluído de prótons tenta se alinhar ao 

campo e o fluído de neutrons fluem para o sentido oposto, con 

servando a posição do centro de massa. Por esse modelo a posi 

- -1/3 

çao da RGEl é aproximadamente 70A ' MeV, que está em razoá

vel acordo com os resultados experimentais que a localizam em 

77A"1/3 MeV. 
(3) Algumas evidências experimentais mostraram que 

no efeito fotonuclear existem graus de liberdade característi 

cos de uma partícula única. Surgiu, então, uma outra explica

ção para as RGEl. Elas foram explicadas como resultado de uma 

superposição de muitas transições de partícula única, entre 

os estados do modelo de camadas. Por algum tempo, a interpreta 

çio das Ressonâncias Gigantes pelo modelo coletivo ou pelo de 
(4) 

partícula única era antagônica. Entretanto, Elliot e Skyrme 

mostraram, em 1955, que em cálculos de estrutura nuclear, com 

funções de onda do modelo de camadas, o potencial central ge-
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ralmente possui uma origem fixa externa ao sistema. Porém, fi 

xando-se a origem desse potencial na posição média dos nucleons, 

a função de onda do sistema torna-se uma função somente das 

coordenadas relativas dos nucleons. Devido ao movimento do nú 

cleo como um todo, a função de onda do modelo de camadas, com 

uma origem externa, apresenta graus de liberdade extras em re 

lação â função de onda do movimento interno. Neste caso, a 

Ressonância Gigante pode ser descrita utilizando-se o produto 

das funções de onda de partícula independente <que é função 

das coordenadas relativas dos nucleons), pela função de onda 

do sistema que descreve o movimento do centro de massa. Desta 

forma, tanto a representação coletiva quanto a representação 

a partir de transições de partícula única são compatíveis. 

A figura 1 mostra uma representação esquemática de 

transições de partícula única entre estados do modelo de cama 

das. As camadas principais são designadas pelo número quãnti-

co principal, M, separados por lfiw (= 41A '* MeV). Nesse mo

delo as Ressonâncias Gigantes são consideradas como resulta

do das transições de nucleons de um estado a um outro de maior 

energia, sobre a influência da interação que estin.jla essas 

transições, resultando num movimento coerente. Quando a tran

sição é de uma camada principal para outra, a transição i cha 

mada isovetorial (T*l) e quando é para um estado diferente den 

tro da mesma camada, é chamada transição isoescalar (T«0).Nes 

te modelo, a RGEl isovetorial é formada por transições entre 

as duas primeiras camadas principais. Sua localização é pre

vista em 4 1 A ' MeV, que está em desacordo com os resultados 

experimentais que a localizam em aproximadamente 77A~ ' MeV, 

Portanto, esse modelo não consegue determinar corretamente a 
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Figura 1 - Representação esquemStica das transições de muitipo 

los elétricos entre estados do modelo de camadas , 

para um núcleo hipotético. 

» 
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localização da RGE1 isovetorial. 

Para as excitações E2 duas diferentes classes de 

transições são encontradas. A primeira delas, com energia mais 

baixa, constituída por transições dentro de uma mesma camada, 

as assim chamadas transições Ohw, e o segundo tipo formadas 

pelas transições entre as camadas N e N+2, chamadas transi

ções 2hu>. 

Bohr e Mottelson* ' utilizando-se da idéia que o 

modo coletivo vibracional pode ser descrito como uma somató

ria de muitas cxcitações de partícula única, fizeram uma fu

são do modelo de camadas com o modelo coletivo. Com esse mode 

Io eles conseguiram prever tanto a posição da RGE1, em 7 8 A ' M-7 , 

como também de outros modos de excitação das Ressonâncias Gi

gantes, por exemplo, a Ressonância Gigante de Quadrupolo Elé

trico (RGE2) isoescalar e a isovetorial, localizadas, respec

tivamente em 58A-1/3 e 135A~1/3 MeV. 

Com o passar do tempo, os modelos for?- sendo ape£ 

feiçoados, porém cada modelo explica algumas características 

particulares das Ressonâncias Gigantes. Nenhum modelo, até o 

momento, conseguiu explicar completamente os dados experimen

tais e os mecanismos que regem as Ressonâncias Gigantes. Des

ta forma um estudo sistemático de suas características pode 

•er bastante útil. 

1.3 - Regra da Soma Ponderada em Energia 

Normalmente, uma transição elétrica é caracteriza

da como coletiva se, quando compararmos a intensidade dessa 

transição com a estimada pela de partícula única, ela for 



maior que 10* Entretanto, essas intensidades de transição tan 

bêm podem ser expressas em termos de um limite teórico, as Re 

gras da Soma. Por exemplo, as Ressonâncias Gigantes possuem 

esse nome porque esgotam uma apreciável fração dessa regra. 

A regra da soma mais utilizada é a Regra da Soma 

Ponderada em Energia (EWSR), pois é a mais independente de mo 

delos nucleares. Para transições elétricas, ela pode ser es

crita em termos da seção de choque de fotoabsorção nuclear : 

qfx< E> d E . „2 (e
2 L+l * 2

 z <r
2L-2> m 

E 2 W ftc [(2L-1)!!]2 M (*C)2L 2 

para L » 1. Esta regra da soma é derivada a partir dos termos 

de energia cinética da hamiltoniana nuclear e inclui tancr ex 

citações isoescalares como isovetoriais. A parte isovetorial 

pode ter contribuições adicionais provenientes do termo de e-

nergia potencial, que não estão incluídas no calculo. A soma 

da parte isoescalar e obtida pela substituição de Z por Z /A, 

e a soma isovetorial pela substituição de Z por ZN/A. 

Como a RGE1 é uma excitação isovetorial sua regra 

da soma é dada por: 

0El x ( E ) d E a 2j*|)_2ft NZ m fi0 NZ MeVjnb {2) 

No caso da Ressonância Gigante de Quadrupolo Elétrico a EWSR 

pode ser expressa por: 

fffE2(T-0)()d 2 2 , 2 

j Z* 3MC3* A 5MC3«V i»°«»cl"" 
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E2(T»l) 
V x (E)dE

 m (,e)* N2 2> ^ (,eR)
2 N2 parte , .,. . 

E 2 3Mhc3 A i S ^ 1 " A li«ovetori*l' (3b) 

Na análise dos nossos dados, usamos os valores nu-

(7). mericos sugeridos por Hanna 

1 o E 2 (E)dE « ~ ( Z2 pb/MeV. (T«0) 
T' 3 * 0.22A Wi j (4) 

E L ZN vb/MeV. (T«l) 

Neste trabalho vamos nos deter ao estudo das Resso 

níncias Gigantes que podem ser detectadas pelos nossos dados 

experimentais: 

- A Ressonância Gigante de Dipolo Elétrico (RGE1) 

- A Ressonância Gigante de Quadrupolo Elétrico (RGE2) 

a) Isoescalar 

b) Isovetorial 

- A Ressonância Gigante de Dipolo Magnético (RGM1) 

1.4 - Ressonância Gigante de Dipolo Elétrico 

Foi a primeira Ressonância Gtgante a ser descober

ta, tendo sido originalmente estudada através de experiências 

com fótons produzidos por bremsstrahlung. Com o deser.volvimen 

to de novos aceleradores foi possível fazer um estudo sistema 

tico das RGE1 medindo a seção de choque de fotodesintegração. 

Os laboratórios de Llvermore e Saclay tiveram um importante 

desempenho nasse processo, pois mediram a seção de choque de 

fotodesintegração por emissão de neutrons, para quase todos 

os núcleos, utilizando feixes de fótons monocromáticos produ

zidos pela aniquilação de positrons em vôo. Por esse estudo 
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ficou evidenciado que a RGE1 ê uma característica geral de to 

» (SI 
dos os núcleos e que apresenta as seguintes propriedades : 

1) São caracterizadas por um pico de absorção largo, exce 

to em núcleos deformados onde aparece» dois picos de 

absorção. 

2) A estrutura é fragmentada para núcleos Menores do que 

Ni (exceto para o caso do He), porém para núcleos 

médios e pesados, apresenta uma estrutura bem definida. 

3) Está acima do limiar de partícula para todos os núcleos. 

O seu principal modo de decaimento, em núcleos médios 

e pesados, é por emissão de neutrons, jâ que a altura 

da barreira Coulombiana inibe a emissão de partículas 

carregadas. 

4) Pode ser descrita por uma lorent2iana, nos núcleos es

féricos, ou por duas em núcleos deformados. A lorent-

ziana S definida pela expressão abaixo: 

0 ( E ) !ÊÍ£2 ( 5 ) 

1 + 
< * ' - ^ 

7^ 
onde:E é a energia de excitação; °Dicor a sua amplitu 

de e r, a largura ã meia altura da ressonância. 

Para cada núcleo foi ajustada uma, ou duas, lo-

rentzianas. Os valores, obtidos desce ajuste, para a energia 

de excitação, para a largura e para a fração esgotada da re

gra da soma para a RGEl estão mostrados na figura 2. Como po

de-se ver a energia excitação da RGEl varia suavemente com a 

massa atônica. 
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Figura 2 - Sistemática para a energia de excitaçío, largura e 

porcentagem da EHSR para a Ressonância Gigante de 

Dipolo Elétrico (RCE1). 
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Para núcleos cem massa atôaiica maior do que 130, a 

energia de excitaçâo da RGEl está localizada, sistematicamen-

te, em torno de 78A~ ' MeV. A fração esgotada da Regra da So 

ma, para essa sistemática que utiliza energias de excitaçâo 

até 30 MeV, está de acordo com o esperado teoricamente (-100% 

da EWSR). Entretanto para núcleos mais leves a energia de res 

sonância decresce constantemente do sea valor sistemático, e 

neste caso o valor esgotado da regra da soma é menor que 100%. 

As larguras das RGEl são mais estreitas perto das camadas fe

chadas (A * 90, 144, 208) e mais largas para núcleos deforma

dos, principalmente na região dos núcleos das Terras Raras , 

tornando evidente que as Ressonâncias Gigantes possuem carac

terísticas compatíveis com o modelo de camadas. 

1.5 - Ressonâncias Gigantes de Quadrupolo Elétrico 

a) Isoescalar 

As primeiras evidências experimentais da existên

cia da RGE2 isoescalar surgiram no início da década de 70. De 

pois de sua descoberta muitos laboratórios de todo o mundo , 

fizeram medidas da RGE2, com a finalidade de estabelecer suas 

principais características. A maior parte das informações • 

cerca da RGE2 isoescalar foram obtidas através do espalhamen-

to inelástico. 

208 

No caso do Pb, a forma com que a RGE2 aparece 

«m alguns experimentos com espalhaaento inelástico está mos

trada na figura 2. A característica coou» desses espectros i 

q«s a ressonância c localizada no topo de ua grande contínuo, 

• sua nitidez e magnitude, em relação ao ccntlnuo, depende do 
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experimento usado. As incertezas decorrentes da decomposição 

do espectro e da subtração do continuo limitam seriamente a 

precisão dos parâmetros das ressonâncias obtidos a partir des 

ses dados. 

No espalhamento inelástico de elétrons todas as 

possíveis multipolaridades com T«0 (isoescalares) e T»l (iso 

vetorial) são excitadas. As diferentes multipolaridades po

dem, em principio, ser distingüidas, medindo-se a seção de 

choque da ressonância em função do momentum transferido, mas 

não há maneira para distinguir entre excitações isoescalares 

e isovetoriais de uma mesma multipolaridade. Essas informa

ções têm que ser obtidas a partir de outros experimentos. Em 

experiências de espalhamento de elétrons o continuo é devido 

â cauda radiativa que, em principio, pode ser calculada e 

subtraída. Contudo, freqüentemente, a seção de choque resso-

nante é mais que uma ordem de grandeza menor que o continuo 

a ser subtraído, portanto um pequeno erro em sua subtração 

pode ter um grande efeito na extração da seção de choque res 

sonante. Apesar disso, contribuições muito .importantes têm 

«ido feitas através de espalhamento inelástico de elétrons, 

incluindo a 1- evidência experimental da existência da 

RGE2. 

Muitas informações foram obtidas, também, através 

do espalhamento inelástico de alfas. Neste caso as ressonân

cias isoescalares são excitadas seletivamente e a sua distri 

buição angular permite distinguir os diferentes valores do 

momento angular ( L - 0 , 2, . . . ) . outros tipos de experimen

tos com espalhamento inelisticos também têm sido usados para 

excitar as Ressonâncias Gigantes, especialmente, o espalha-
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mento inelâstico de protons. Nas experiências, de espalha-

nento de alfas e hadrons, as Ressonâncias Gigantes estão loca 

lizadas sobre una cauda radiativa nuclear. Entretanto, até o 

momento, não existe uma forma para calculá-la, desta forma 

sua subtração dos dados experimentais torna-se bastante subje 

tiva. 

Í9) 

Em 1976, Bertrand compilou as informações, so

bre as RGE2 isoescalar. Ele escreveu: "A nova ressonância é 

observada em muitos núcleos com A * 36 numa energia de excita 

ção, E , de 63A ' MeV; exaurindo de 50 a 100% da EWSR e sua 

largura aumenta de 3 MeV para A = 208 a 6 MeV para A = 60". 

O mais importante desenvolvimento desde 1977 foi a 

verificação de que a seção de choque ressonante do espalhamen 

to inelâstico, que foi associada ã RGE2, é na realidade, uma 

composição contendo contribuições devido ã outros multipolos, 

principalmente, o monopolo elétrico (E0). 

Medidas minuciosas de (a,a*) em torno de 0o permi 

tiram separar a RGE2 isoescalar da RGEO. Em 1979, A. Van der 

Woude ' comparou os dados obtidos, por essa nova análise 

das medidas de espalhamento inelâstico, com os compilados por 

Bertrand. Os resultados obtidos se ajustam com os cálculos 

teóricos de Nix e Sierklll), obtidos a partir de uma descri

ção microscópica das Ressonâncias Gigantes isoescalares. Nes

se trabalho, Nix e Sierk calcularam as energias de excitação 

das Ressonâncias Gigantes e suas larguras para qualguer muiti 

polaridade, utilizando um modelo macroscópico que considera a 

distorção da superfície de Fermi. Os resultados obtidos tanto 

para a energia de excitação da RG£2, como para sua largura es 

tio mostrados na figura 4 (linhas tracejadas), juntamente com 
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os dados experimentais para a energia de excitação, E , 

largura, r, e para a fração exaurida da EWSR. Nos núcleos em 

que há mais de um resultado experimental calculou-se o valor 

médio dos parâmetros determinados. Observa-se que para A >100 , 

a energia de excitação ê = 65A~ / MeV. Para núcleos mais le

ves do que A * 100 há uma clara tendência para o pico da RGE2 

cair abaixo da energia de excitação calculada. Para núcleos 

menores que A * 40, onde a ressonância em geral ê fragmenta

da, utilizou-se a energia de excitação do centrôide. 

A largura da RGE2 isoescalar aumenta suavemente com 

a diminuição da massa nuclear. Contudo, há evidências de efei 

to de camada nesses dados, pois as menores larguras ocorrem 

exatamente para A « 40, 90, 142 e 208 e as maiores, na região 

dos núcleos deformados (Terras Raras). Esse comportamento é 

similar àquele observado para a RGE1 embora o aumento na lar

gura da RGE2 não seja tão grande como na RGE1. Observa-se que 

a dependência prescrita para a largura, 90A~ ' MeV, está em 

bom acordo com os dados experimentais. 

A porcentagem esgotada da regra da soma ponderada 

em energia para a RGE2 isoescalar foi mostrada na figura 4 . 

Observamos que há uma tendência clara da EWSR aumentar com o 

aumento da massa nuclear. Para núcleos com A > 100, a RGE2 

isoescalar esgota cerca de 100% da EWSR, enquanto que para nú 

cleos mais leves esgota aproximadamente 30-50% da EWSR. Entre 

tanto, deve-se salientar que o fato da fração esgotada da EWSR 

diminuir para núcleos mais leves, pode refletir o fato que é 

mais difícil subtrair o continuo quando a ressonância é menos 

(13) 
localizada» Recentemente, Kawazo* et ai. ' fizeram medidas 

cuidadosas com espalhamento inelástico de elétrons para o nú-
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cleo de Cu e constataram que a RGE2 isoescalar esgota cerca 

de 89% da EWSR. Esse valor é maior do que a sistemática, para 

núcleos leves, contudo, é compatível com a sistemática para 

núcleos médios e pesados. 

b) 1sovetorial 

Os modelos unificados (modelos coletivos fundi 

dos com o modelo de camadas) prevêem que todos os modos das 

Ressonâncias Gigantes são compostos por uma parte isoescalar 

e uma outra isovetorial. A parte isoescalar é sempre localiza 

da em energias menores do que a estado perturbado., por causa 

da atração natural da força partícula buraco, e a parte isove 

torial é localizada em energias maiores. Para o caso da exci-

tação quadrupolar, por exemplo, a energia do estado não per

turbado, 2il«0 « 80A~
ly'3 MeV, transforma-se em = 60 A-1^3 MeV 

para transições isoescalares e = 130A ' MeV para as isoveto 

riais. 

Entretanto, o número de experiências realizadas pa 

ra estudar as RGE2 isovetorial, comparadas com as RGE2 isoes

calares, foram muito poucas, em virtude dos estados isoveto-

riais serem pouco excitãveis no espalhamento inelástico de pro 

jéteis nucleares. Contudo, as interações eletromagnéticas (e,e*) 

excitam com a mesma intensidade ambos os modos. Para núcleos 

leves (A « 40) as reações de captura indicam a existência da 

RGE2 isovetorial, entretanto nesse tipo de experiência só se 

observa o decaimento da ressonância para o estado fundamental 

do núcleo residual, que é, em geral, uma fração muito pequena 

do decaimento. Neste contexto os dados sobre essa ressonância 

•io provenientes, quase exclusivamente, do espalhamento ine-
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lástico de elétrons. 

Nas experiências com espalhanento inelãstico de e-

létrons observou-se, em muitos núcleos, um grande pico locali 

zado entre 120 a 130A~ ' MeV. Os dados obtidos pelo espalha-

» Í14) 

mento inelãstico de elétrons compilados por Pitthan' ' estão 

mostrados na figura 5. Através desses poucos dados ê possível 

observar que a sistemática da isovetorial é muito parecida com 

a da isoescalar. A energia de excitação segue a energia sis te 

mãtica de 130A~ MeV, para núcleos pesados, e um pouco abaî  

xo para núcleos mais leves. A largura da ressonância aumenta 

suavemente com a diminuição da massa atômica. A' porcentagem 

da regra da soma exaurida pela RGE2 isovetorial é aproximada

mente 100% da EWSR. Para núcleos com A < 100 não há uma dimi

nuição da porcentagem da EWSR como parece ocorrer na RGE2 iso 

escalar. 
(Q\ 

Em 1976 Bertrand' ' fez uma outra compilação sobre 

os dados existentes da RGE2 isovetorial provenientes do espa-

lhamento inelãstico de elétrons e de reações de captura de 

plons. Esses dados, em sua maioria, não fornecem os valores 

das incertezas das medidas (barra de erro) e nem a largura das 

ressonâncias. Neste trabalho Bertrand observou que a energia 

de excitação da RGE2 era aproximadamente 120A~ ' MeV. Contu

do, quando graficamos esses dados com os fornecidos pelo ãTti 

go do Pitthan , figura 6, observamos que há uma diminuição 

no valor da energia de excitação para núcleos com A « 120 Es 

sa evidência tornaria a sistemática para RGE2 isovetorial mais 

similar canada isoescalar. Pode-se notar, também, que para nú

cleo* de massa atômica maior que 140 o valor da energia de ex 

citação da ressonância varia entre 125 a 135A~ ' MeV. Desta 
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forma qualquer valor nesse intervalo siria aceitável. 

1.6 - Ressonância Gigante de Dipolo Magnético 

As Ressonâncias de Dipolo Magnético (RGM1) foram as 

sim chamadas, porque os valores das energias de excitação des

sas transições, estão distribuídas ao redor do limiar das Res* 

sonâncias Gigantes. Contudo, as transições Ml não constituem 

estados altamente coletivos. Na visão do modelo de partícula 

independente as transições Ml são constituídas por transições 

de inversão de spin de uma camada principal para outra. Assim, 

poucos nucleons participam da transição. Por não ser um movi

mento altamente coletivo seria mais adequado referir-se ã RGM1 

como, simplesmente, intensidade de Ml. 

As transições Ml são especialmente convenientes pa

ra testar características de spin e isospin dos núcleos, pois 

o operador que descreve suas transições é dominantemente um 

operador isovetorial e de spin. Essas características são ob

servadas em muitas transições intensas, de inversão de spin e 

isospin em núcleos autoconjugados (N * Z). Portanto as transi

ções Ml podem testar regras de seleções e fornecer iv.formações 

a respeito da mistura de isospin. Através do conhecimento da 

distribuição da intensidade de Ml em um núcleo, é possível ob

ter informações, também, sobre a dependência de spin na força 

nuclear. 

Até agora, o mais importante método experimental pa 

ra o estudo de transições Ml, bem como de transições magnéti

cas em geral, é o espalhamento lnelistico de elétrons a ISO . 

A esse ângulo a seção de choque dominante é a magnética , 
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porque existe uma seletividade dessas transições no espalha-

mento de elétrons a ângulos traseiros. A maior parte do nosso 

conhecimento sobre transições Ml provêm de experiências com 

espalhamento inelástico de elétrons (e,e') a 180°. Entretan

to, outros métodos são utilizados como: as reações de Captura 

(X,Y) onde x representa um nucleon polari2ado; as reações de 

espalhamento inelástico de camas polarizados (T»Y'); processos 

de fotodesintegração (-y»n), em que se observa a polarização 

do nêutron; em reações de troca de carga, (p,n), que se pro* 

cessam através de estados análogos e em espalhamento in^iásti^ 

co (p,p') a zero graus. 

A sistemática existente foi compilada, basicamente, 

em três artigos escritos por: Fagg em 1975, Horem em 

1980 e Djalali et ai. em 1982. A figura 7 mostra, para os 

núcleos estudados, o intervalo de energia de excitação onde 

foram encontrados transições Ml. 

Observa-se que para a maioria dos núcleos a ener

gia de excitação esta no intervalo entre 5 a 10 MeV. Djalali 

et ai. considera esse fato como sendo admissível. Para 

ele, o aumento da separação entre os níveis da interação spin-

órbita, com o aumento do valor do seu momento angular, seria 

compensado pela diminuição da energia de separação entre as 

camadas principais, devido ao aumento da massa atômica. Desta 

forma, enquanto a posição das outras ressonâncias varia com 

A ' MeV, a localização da intensidade de Ml é praticamente 

independente da massa atômica. 

Usualmente, ao estudar transições Ml estamos inte

ressados em extrair da experiência o elemento de matriz redu

zido B(M1,E). Contudo, nas medidas efetuadas com espalhamento 
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inelãstico de elétrons a 180 , a seção de choque é proporcio

nal a B(Ml,q), onde q ê o momento transferido ao núcleo. Sen

do assim, nos resultados experimentais devemos extrapolar o 

into transferido correlacionando-o ao seu ponto de fõton. 

A relação entre a seção de choque de fotoabsorção, aX (E) , 
T í i * 

sua correspondente probabilidade de transição reduzida 
B(AL,E) ê : í l 8 ) 

2 
o*1" (E)dE « Bi3 ^ j ( I _ ) 2 L + 1

 B(AL,E) (6) 
y,X L[(2L+1)!!]Z ftc 

Em termos do magneton nuclear, u , podemos reescre 
o — 

ver a expressão (6) no caso do Dipolo Magnético como: 

o"1 (E)dE - * ,3 . E < * % ) 2 íJBhSL (7, 
Y'X 9 Mc* vo 

onde: M é a massa do prõton e a ê a constante de estrutura fî  

na. 

Com os dados existentes na literatura não é possí

vel fazer uma sistemática em termos de B(M1), porque nem to

das as intent idades de transições Ml foram medidas, na maioria 

dos casos somente algumas intensidades foram determinadas. Em 

outras experiências a existência de uma transição Ml foi de

terminada, mas não foi obtida a sua intensidade. 

As transições magnéticas não possuem uma regra da 

soma independente de modelo, desta forma os valores teóricos 

variam de acordo com o modelo nuclear escolhido. No caso do 
208 

Pb, por exemplo, as estimativas teóricas para a intensida-
2 

de total de Ml variam entre 20 a 50p*. Sendo assim, a compara 
o 

ção entre os dados experimentais e teóricos não são tão sim-
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pies cono no caso das Ressonâncias Gigantes e ale» disso» não 

há uma expressão universal para a intensidade de transição Ml, 

ela precisa ser calculada para cada núcleo. 
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C A P I T U L O II 

ESTUDO DAS RESSONÂNCIAS GIGANTES ATRAVÉS DE ELETRODESINTEGRA

ÇÃO NUCLEAR 

II.1 - Introdução 

O estudo da eletrodesintegração nuclear é, de certa 

forma, o ponto de encontro da física fotonuclear e do espalha* 

mento de elétrons. Nessas experiências a seção de choque para 

emissão de una partícula, x, 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 fotonu 

clear, utilizando-se os espectros de fõtons virtuais. Essa téc 

nica tem o poder de conter todos os multipolos excitados em es 

palhamento de elétrons e inclui, além disso, os ângulos fron

tais, que não são estudados em espalhamento inelástico de elé

trons . 

Numa experiência de r^etrodesintegração mede-se, os 

fragmentos nucleares emitidos, ou a radioatividade induzida nu 

ma certa reação, integrados sobre todos os estados finais do 

elétron. Isso corresponde a um espalhamento inelástico de elé

trons integrado sobre todos os ângulos de espalhamento e sobre 

a faixa de energia de excitação que provoca a reação em estu

do. 

A suposição básica, inerente ao método dos fÔtons 

virtuais, é que a seção de choque de eletrodesintegração pelo 

canal x, integrada sobre todos os ângulos de espalhamento , 

°e x(Eo'' p o d* * e r e x P r ê " a m t«rmo» ** w * zwpactlvt ssção de 
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choque de fotodesintegração, o (E), associada con a absorção 

de fôtons de multipolaridade XL, através do espectro de fôtons 

virtuais, íAL(E,E , Z ) Í 1 9 ) : 
o 

O O 

e,x o Z oXL
v(E) N

XL(E,E .Z)*! (8) 
XL T' X ° fc 

limiar 

onde: E é a energia total do elétron incidente; 

E, a energia de excitação do fôton referente a multipola 

ridade XL; 

2 -
m e e a energia de repouso do elétron. 

Neste capitulo faremos um resumo descrevendo o de* 

senvolvimento nos cálculos sobre os espectros de fôtons vir

tuais. Mostraremos a sensibilidade das seções de choque de ele 

trodesintegração âs Ressonâncias Gigantes e âs intensidades de 

transição magnéticas, e por fia, faremos uma discussão sobre 

as seções de choque de fotodesintegração. 

II.2 - Espectros de Fôtons Virtuais 

A idéia original do método dos fôtons virtuais é de 

vida a Weizsacher(20) e Williams( ] e foi posteriormente de

senvolvida por Wick*22*, This et ai. ( 2 3 ) e Dalitz e Yenie^4* . 

Esses autores utilizaram a aproximação de Born para ondas pla

nas e a suposição de que o núcleo era pontual para os cálculos 

dos N (E,E ,Z). Mostraram que esse método só é valido quando 

i possível cancelar os elementos de matriz reduzidos da foto e 

da eletrodesintegração. Esta condição é satisfeita quando o mo 

mento transferido ao nüeleo ft baixo, ou seja, no limite de eon 
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primento de onda longo. 

(25-27) 
Os resultados experimentais mostrara» que os 

cálculos em PWBA estavam em desacordo com as medidas experimen 

tais para núcleos médio e pesados. Posteriormente» Gargaro e 

(281 
Onley calcularam os espectros de fôtons virtuais usando a 

aproximação de Born com ondas distorcidas (DWBA), onde conside 

raram as distorções das funções de onda dos elétrons inciden

tes e emergentes, devido ao campo coulombiano de um núcleo pon 

tual. 

Vários experimentos foram realizados para testar os 

espectros de fôtons virtuais utilizando DWBA. Esses experimen

tos indicaram a necessidade de considerar o tamanho do núcleo nos 

cálculos desses espectros. Dodge et ai. e Shotter pro-

puzeram correções, para os espectros existentes, onde o efeito 

do tamanho finito do núcleo era considerado. Essas correções 

foram baseadas em cálculos usando PWBA. 

Durgapal e Onley levando em consideração o ta

manho finito do núcleo, calcularam os espectros de fôtons vir

tuais na aproximação de Born de segunda ordem (SOBA), usando 

um modelo para a distribuição da carga nuclear e para a densi

dade da corrente nuclear. Quando foram comparados com os dados 

(32) 
experimentais , provenientes da eletro e fotodesintegraçao 

90 
do Zr, OB resultados obtidos usando o SOBA mostraram-se em 

excelente acordo. Entretanto o SOBA não pode ser usado para nu 

cleos pesados, porque haveria necessidade de um cálculo comple 

to de DWBA. Recentemente, Onley e colaboradores desenvolve 

ram um cálculo de DWBA para espectros de fôtons virtuais, con

siderando o efeito do tamanho finito do núcleo, usando a dis

tribuição de carga nuclear e a densidade de corrente nuclear 
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dada pelo node Io hidrodinãmico de Tassie .Os espectros cal 

culados, por esse método, estão de acordo com os obtidos pelo 

SOBA, no caso de núcleos leves e médios. 

A escolha do modelo hidrodinâmico de Tassie não ê 

obrigatória, porque na seção de choque de espalhamento inelás-

tico de elétrons, COM baixos momentos transferidos, os elé

trons não são sensíveis a detalhes da carga nuclear e nem da 

densidade de corrente nuclear, eles sô são sensíveis ã raiz qua 

drada do raio quadrãtico médio (nas). Neste caso, supor uma dis

tribuição de Ferrai para representar a densidade de carga 6 é o 

suficiente. 

Uma série de trabalhos foram realizados coro o intui 

to de testar a validade do método dos fõtons virtuais. Um des-

(32) 
ses trabalhos consistiu em medir a eletro e fotoexcitaçao 

90 
do estado análogo do Zr, situado na energia de 16,3 MeV, em 

função da energia do elétron incidente. 

90 0 estado de 16,3 MeV no Zr é um estado puro, bem 

conhecido, de dipolo elétrico que decai, emitindo protons, pa* 

89 

ra o estado fundamental e para o nível 1,51 MeV do Y. A lar

gura radiativa, referente ao decaimento do estado análogo para 

o estado fundamental é uma grandeza independente da energia do 

elétron incidente, que pode ser expressa em termos da seção de 

choque de fotoabsorção. Esta, por sua vez, pode ser escrita a-

través do método dos fõtons virtuais que correlaciona a seção de 

choque de eletroexcitação com sua respectiva seção de choque de 

fotoexcitaçao através dos espectros de fõtons virtuais. Sendo 

assim, a largura radiativa pode ser expressa em termos da se

ção de eletroprodução • do espectro de fõtons virtuais. 8e es

te último não estiver sendo corretamente calculado, esta expe-
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riéncia tornaria evidente esse fato, pois a largura radioati

va iria variar con o aumento da energia dos elétrons* 

Esse trabalho mostrou que os espectros que utiliza 

ram a aproximação de Bom de Segunda Ordem (SOBA) produziram 

o melhor resultado, isto é, os que conseguiram compatibilizar 

melhor os dados de foto e eletroprodução de prõtons. Nenhum 

outro experimento realizado demonstrou ser tão sensível para 

testar os espectros de fótons virtuais, pois os demais experi 

mentos foram baseados em medidas de eletrodesintegração, onde 

se estudou, preferencialmente, a Ressonância Gigante de Dipo-

lo Elétrico. 

Os espectros de fótons virtuais para os multipolos 

El, E2 e E3 (octopolo elétrico), calculados em DWBA, com cor

reção de tamanho finito do núcleo1 , para elétrons de ener

gia de 20 MeV, espalhados por um núcleo de tântalo (linha pon 

tilhada) e de chumbo (linha cheia) estão mostrados na figura 8. 

Nessa figura foi representado somente o octopolo elétrico no 

208 -

Pb, porque no caso do tantalo esse espectro não estava dis 

ponivel, entretanto esse espectro apresenta a mesma magnitude 

do que o do chumbo. No caso do bismuto esses espectros não fo 

ram graficados na figura 8, porque eles são muito parecidos 

com o do chumbo e neste caso não seria possível diferenciá-los 

na escala da figura 8. Desta figura, observa-se que os elé

trons irradiam muito mais fótons virtuais de octopolo e qua-

drupolo elétrico do que de dipolo, como também, que os espec

tros de fótons virtuais aumentam com o crescimento do numero 

atônico. 

Pela expressão (8), e pelo capitulo anterior, nota 

mos que as Ressonâncias Gigantes são compostas de vários ao-
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E n e > r g l a d o * F e t e n * <Ma>V> 

Figura 8 - Espectros de fõtoni virtuais El, E2 « E3, calcula

dos em DWBA, produzidos por elétrons de energia ei 

nética de 20,0 MeV, espalhados por um núcleo de Tin 

talo (linha pontllhada) e por um núcleo de chumbo 

(linha cheia). 
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dos de excitação. No entanto, a seção de choque de eletrode-

sintegração, abaixo de 30 MeV, não é sensível a todas estas 

componentes multipolares. Sendo assim, analisaremos a sensibi 

1idade da seção de choque de eletrodesintegração aos vários 

multipolos. 

II. 3 - Sensibilidade das seções de choque de eletrodesiptegra 

ção aos vários multipolos 

A sensibilidade da seção de choque de eletrodesin

tegração será testada utilizando a relação entre a seção de 

choque de fotodesintegraçao e a correspondente probabilidade 

de transição reduzida B(AL,E). 

Para estudarmos a sensibilidade da seção de choque 

»e x(E Q), aos multipolos de quadrupolo e octopolo elétrico 

em relação ao de dipolo, utilizaremos as regras da soma ponde 

rada em energia para o caso de transições elétricas(6). Estas 

regras, em termos da seção de choque de fotoabsorção oEL (E) 

são dadas pela expressão (1). Os valores numéricos foram resu 

midos na tabela 1 para 1 < L < 3. Nessa mesma tabela apresen

tamos a localização do pico (E ) das ressonâncias El, E2 e £3 

em função do número de mass* atômica . Os valores da E , ta 

balados, reproduzem a sistemática dos valores observados expe 

rimentalmente mostrados no capitulo anterior. 
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Tabela 1 - Localização e valor de uma EWSR para as Ressonân

cias Gigantes Elétricas 

L 

1 

2 

2 

3 

3 

T 

1 

0 

1 

0 

i 

(E) MeV 

77 A"1/3 

64,7 A"1/3 

130 A"1/3 

110 A"1/3 

180 A~1/3 

EWSR 

60 NZ A*1 MeV.mb 

0,22 Z2 A~1/3 yb./MeV 

0,22 ZN A~ 1 / 3 wb./MeV 

0,31 Z2 A + 1 / 3 pb./MeV 

0,31 ZN A + 1 / 3 pb./MeV 

A comparação entre a absorção das componentes de 

guadrupolo (E2) e de oc topo Io (E3) com a componente de dipo-

lo elétrico (El), pode ser feita com a seguinte aproximação: 

c£L <E)dE = E n 

T,X p 

2L-2 c^Lx(E)dE 

„2L-2 
(9) 

onde E é a energia do pico da seção de choque de fotoabsor-

EL 
ção o V(E). A equação (9) fornece com razoável precisão a 

T, X 
EL magnitude da seção de choque o (E) integrada em energia até 

30 MeV. Os valores obtidos estão na tabela 2 para o caso dos 

núcleos: 181Ta, 208Pb e 209Bi. 

Tabela 2 - Magnitude das seções de choque de fotodesintegra-

ção para os núcleos estudados. 

\o*)x(E)dE 

jVx<E>dE 

[oE3„(E)dE 

T 

1 

0 

l 

0 

l 

181Ta 
73ia 

2613 MeV.mb 

27 MeV.mb 

162 MeV.mb 

1,3 MeV.mb 

14 MeV.mb 

208Pb 82 P D 

2980 MeV.mb 

30 MeV.mb 

185 MeV.mb 

1,4 MeV.mb 

16 MeV.mb 

209Bi 83B1 

3002 MeV.mb 

30 MeV.mb 

186 MeV.mb 

1,5 MeV.mb 

16,3 MeV.mb 
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Desses resultados concluímos que a seção de choque 

de fotoabsorção o (E), integrada em energia de até 30 MeV , 

~ El 

ê cerca de 1% a 61 da seção de choque o „(E), para todos os 

núcleos estudados. Sendo o espectro de fõtons virtuais E2 uma 

ordem de grandeza maior que o espectro de fõtons virtuais El 
E2 (vide figura 8), neste caso, a seção de choque o (E) con-

tribuirã com pelo menos 101 da seção de choque de eletrodesin 

tegração. 

O pico da ressonância isovetorial E3 (- 30.5 MeV ) 

está acima da faixa de energia abrangida por esse trabalho e, 

portanto, não existe contribuição dessa ressonância para a se 

ção de choque de eletrodesintegraçao. 

0 espectro de fõtons virtuais E3, próximo ao pico 

da ressonância isoescalar (18,5 a 19,0 MeV), é uma ordem de 

grandeza maior que o espectro de fõtons virtuais El. No entan 

E3 to, como a seção de choque de fotoabsorção o „(E), integrada 
T»x 

- El 

em energia, é aproximadamente 0,05% da seção de choque c „(E), 

concluímos que a contribuição da RGE3 isoescalar é desprezí

vel para a seção de choque de eletrodesintegração. Analogamen 

te essa conclusão aplica-se para L > 3, devido ao fato de que 

com o aumento das multipolaridades EL, a magnitude da seção 
— EL 

de choque de fotoabsorção o (E) decresce muito mais rapida-
y i * 

mente do que o aumento do número de fõtons virtuais emitidos 

pelo elétron. 

Portanto, a seção de choque de eletrodesintegração 

<?e X (
E
0 ) ' abaixo de 30 MeV, é sensível somente às multipolar^ 

dades elétricas com L * 2, excluindo ainda transições de mono 

polo elétrico (E0). As transições de monopolo elétrico podem 

ser excitadas por elétrons, contudo, na faixa de energia a-
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brangida por essa experiência» o momento transferido ao núcleo 

é baixo e, neste casor essas transições sao desprezíveis. 

Os espectros de fótons virtuais para o Dipolo Mag

nético (NI), Quadrupolo Magnético (M2), para o Dipolo Elétri

co (El) e o Quadrupolo Elétrico (E2) estão mostrados na figu

ra 9. Os espectros mostrados foram calculados com a DWBA, pa

ra elétrons de energia cinêtica de 20 MeV espalhados por um 

núcleo de chumbo. No caso do tântalo e do bismuto esses espec 

tros são semelhantes. 

Com a finalidade de estimar a magnitude da contri

buição das ressonâncias magnéticas para a seção de choque de 

eletrouesintegração ofi (E ), utilizaremos dados experimen-

« 208 

tais referentes as RGMl e RGM2 no Pb, já que não existem 

dados na literatura sobre a magnitude das ressonâncias magné

ticas no tântalo e no bismuto. 

A seção de choque de fotoabsorção o (E) está re-
Y »X 

lacionada com a correspondente probabilidade de transição re

duzida B(XL,E) através da expressão (6). No caso de transições 

magnéticas, \l> = ML, e em termos do magneton nuclear, podemos 

reescrever a expressão (6) como: 

' Y'X L[(2L+1)!!]2 4 (Mc2)2 (hc)2L-4 L v2 J 
o 

(10) 

onde a é a constante de estrutura fina e M é a massa do pro

ton . 
(35) 208_. 

Segundo o trabalho de Ramam ' existe no Pb uma 

ressonância Ml, localizada entre 8,2 e 9,5 MeV, com B!M1) de 

aproximadamente 6/5ti . Recentemente, Hlcxs et ai, determl 



20BPb 

* it T4 16^ 
E n « r g i a d o * F o t o n » (M«>V> 

Figura 9 - Espectro* de fóton» virtuais El, E2, Ml e M2, ca l 
culadas «m DWBA, produzidos por elétrons de ener
gia cinética de 20,0 MeV, espalhados por um núcleo 
de chumbo. 
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naran a partir de espalhamento inelastico de elétrons no Pb, 

a existência de una ressonância M2 localizada aproximadamente 

entre 7,8 e 8,2 MeV, com B(M2) « 6320U2, f»2-

Utilizando os valores experimentais de B(ML), apre 

sentados acima, e a posição média dessas ressonâncias na ex

pressão (10), obteiros o valor da seção de choque integrada: 

Í » M 1 
x(E)dE « 3,3 NeV.mb 

foM2 (E)dE =0,13 MeV.mb 
J T»X 

— Ml 
Assumiremos que as seções de choque o (E) e 

•y » x 

M2 181 209 
o (E) do Ta e do Bi, integradas na energia possuam a 

208 mesma magnitude que as do Pb. Como os dados da seção de cho 

que de eletrodesintsgração, medidas nesse trabalho, são insen 

siveis a detalhes na estrutura das ressonâncias, simularemos 

— Ml M2 

as seções de choque o (E) e o (E) por constantes, de in-

tensidade igual a 3,3 e 0,13 mb, respectivamente, situadas en 

tre o limiar da rea;5o (y,n) dos núcleos estudados e 9,5 MeV. 

A figura 10 mostra a contribuição dessas ressonân

cias, juntamente com a contribuição da RGE1, para a seção de 
181 

choque de eletrodesintegração oe Tn(E0) do Ta. Observa-se 

que a seção de choque de eletrodesintegração é bastante sen

sível a RGMl na região de baixa energia (8-12 MeV). A contri

buição da RGM2, no entanto, é desprezível 

Podemos concluir, então, que a seção de choque de 

eletrodesintegração o x(Eo), na região abrangida por esse 

trabalho, é sensível somente âs componentes El, E2 e Ml. Com 

esta hipótese, a expressão (8) se reduz a: 
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ELETRODESINTEGRAÇAO 00 1,1To 

1.000 Ir 

.§ 0.100 

O 
o 
X u 
g 0.010 |r 
O 
*< 
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UJ 
</> 

0.001^ 

11 16 21 26 
ENERGIA DOS ELÉTRONS (MeV) 

Figura 10 - Valores calculados da seção de choque de eletrode 
- 181 mm "" 

sintegraçio do Ta, por emissão de neutrons, pa 

ra as componentes El, Ml e M2. 
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°e,x (Eo> 

r V r c o c 

oE1
v(E) ^ ( E . E . Z M + 

l imiar 

,E-m c o o 

o*2 (E) I ^ I E , E . I ) | • ir»x o E 

lHHar 

W 
o ^ x ( E ) N M 1 ( E , E o . Z ) ^ 

l imiar 

(11) 

Como na l i t e r a t u r a 

a seção de choque de fotodesintegração, o (E), que nio d i s t i n -

gue as d i ferences mul t ipolar idades , ê usual escrevermos a com 
El ponente de dipolo e l é t r i c o , o <E), da expressão (11) eu ter-
7 ,* 

mos da seção de choque o (E) ou seja: 

o E 1 (E) * o (E) - o E 2 (E) - o M l (E) Y,x* y,x* Tf,x' Y»X 
(12) 

Substituindo a equação (12) em (11) teremos: 

o (E ) * e,x o' 

. 

+ 

i 

+ 

i 

rE -me o o 

Vx ( E ) 

limiar 

2 
rE«~m«c 
o o 
E2 ,_. 
°Y,x(E) 

limiar 

fE -m c
2 

o o 

<í.» 
limiar 

N E 1(E,E o,Z)^ + 

Í*NE2(E,E0,2) -

[ir,,1(E,E0,z) - N 

(13) 

Portanto, o método dos f6tons virtuais permite a 
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partir dos dados da seção de choque de fotodesintegração o (E), 

dos espectros de fótons virtuais N (E,E ,Z) e de medidas ex

perimentais da seção de choque de eletrodesintegração o X(EJ, 

obter-se informações a respeito das componentes rcultipolares 

na seção de choque fotonuclear. 

II.4 - Seções de Choque de Fotodesintegração 

Em processos de fotoexcitação nuclear, a absorção 

da componente dipolar elétrica pelo núcleo, é aproximadamente 

100 vezes maior que a componente quadrupolar elétrica. Desta 

forma, o processo de excitação nuclear através de fótons reais 

é basicamente uma excitação de dipolo elétrico. 

As seções de choque de fotodesintegração por emis

são de neutrons, principal canal de decaimento da RGE1 para 

núcleos médios e pesados, foram medidos utilizando-se fótons 

monocromáticos provenientes da aniquilação de positrons em 

(8) 
vôo . A sistemática existente está mostrada no item 1.4. Co 

mo foi dito»estas medidas foram realizadas por dois laborató

rios: o de Livermore, na Califórnia, e o de Saclay, na França. 

No entanto, existem sérias discrepâncias entre os dados prove 

nientes destes dois laboratórios. 

Wolynec et ai. ' discutem estas discrepâncias 

para todos os núcleos estudados por ambos os laboratórios e 

chegam â conclusão de que, em todos os casos, eles concordam 

quanto ao número total de neutrons emitidos (a menos de uma 

constante de normalização que reflete a diferença entre os 

•eus valores absolutos). A figura lia mostra, para o caso do 

181Ta, as seções de choque o Tn(E) medidas pelos dois labora 
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tôrios (<» -_(E) * o » • 2o - • 3o , ). A razão, entre es T»Tn y,n y,2n >,3n — 

sas seções de choque o _ (E), permite determinar a diferença 

de valores absolutos entre as medidas de Livermore e de Saclay 

(figura 11b). Dtsta razão obtemos una constante de normaliza

ção, que quando multiplicada pela seção de choque de Liverme 

re torna as seções de choque compatíveis (figura 11c). 

Contudo, quando comparamos as seções de choque em 

suas respectivas multiplicidades de neutrons (figura lid e lie) 

percebemos que a seção de choque o (E) de Saclay possui uma 

cauda bem pronunciada, resultando em uma seção de choque inte 

grada 30% maior que a de Livermore. 

Saclay atribui esta diferença a neutrons rápidos 

que não seriam detectados nas medidas de Livermore. Esta in

terpretação, no entanto, é contraditória com a figura 11c on

de está mostrado que ambos detectam o mesmo número total de 

neutrons. Se a hipótese de Saclay fosse correta, a razão Sa-

clay/Livermore (figura 11b) deveria apresentar um valor cres

cente com o aumento da energia do fóton. 

Observando-se a figura lie, onde são mostradas as 

seções de choque o 2n*E* d e a m b o s o s laboratórios na mesma 

escala absoluta, percebe-se que a seção de choque o -n'
E' d e 

Livermore, integrada em energia, é aproximadamente 45% maior 

que a o 2n*E* d e S a c l a v* Este fato sugere um possível erro 

na separação da seção de choque o in(E) (onde i • 1, 2, 3) , 

contudo nesse estudo não é possível afirmar qual dos laborato 

rios está fazendo esta separação corretamente. Supondo que Li 

vermore esteja correto, o excesso na seção de choque de Sa

clay pode ser associado a eventos (y,2n) interpretados como 

dois eventos <v,n). Utilizando-se dessa hipótese, eles recai-
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cularam a seção de choque o 0_(E) de Saclay. A figura llf mos 

tra que o acordo entre as seções de choque o , (E) melhora 

sensivelmente quando ê empregada a correção: 

<2n(E) = <2n(E) + \ «\ ,n™ ' V „ ' E " <14> 

onde o Índice S refere-se a Saclay e o L a Livermore. 

(39) 

Recentemente, Wolynec et ai. fizeram um traba

lho com o intuito de averiguar quais dos dois laboratórios es 

tá fazendo a separação multipolar corretamente. Mediram para 

o núcleo do HPa, a seção de choque o _ (E ) (o <pn'E * = 

" «e n(Eo) + 2og 2n*
Eo*' P e l a contagem direta dos neutrons pro 

duzidos e a seção de choque o _(£_) por atividade residual 

seguindo a linha do raio—y de 93,3 KeV, resultado do decaimen 

180 180 
to do Ta para Hf. O ajuste entre a seção de choque (e,n) 

medida pela radioatividade e pela contagem direta dos neu

trons produzidos pode ser visto na figura 12a. 

Abaixo do limiar (y,2n) o acordo entre as duas se

ções de choque é muito bom. Dessas medidas é possível obter a 

181 
seção de choque o 2n*Eo* d o T a a P a r t i r d a relação: 

°e,2n(Eo> = t°..Tn(V " °e,n<Eo>J/2 <15> 

0 resultado está mostrado na figura 12b pelos círculos cheios. 

A seção de choque de eletrodesintegração o , (E ), obtida a 

partir da seção de choque de fotodesintegração do laboratório 

de Saclay, S, e de Livermore, L, também estão mostradas na fi 

gura 12b (linhas sólidas). Observa-se que os resultados expe

rimentais medidos no Laboratório do Acelerador Linear do IPÜSP 
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calculadas utilizando-se as seções de choque 

de fotonêutrons de Saclay e Livermore. 



48. 

estão de acordo com a seção de choque o 2n*E* d e L i v e r m o r e e 

exclui os dados da seção de choque o 2n'
E* à e S a c l a v P°r u n a 

diferença de até 63% em 22,5 MeV. Esses dados indicam que Li-

vermore está fazendo a separação corretamente. 

Entretanto, próximo ao limiar de emissão de parti-

las, existe uma outra discrepância entre as seções de choque 

de fotodesintegração de Livermore e de Saclay. A figura 13 mqs 

tra essa discrepância no caso do Pb e do Ta. 

A diferença entre essas seções de choque (- 40% em 

9,1 MeV), torna-se crucial na determinação da intensidade do 

dipolo magnético, já que as transições Ml ocorrem nessa região 

de energia. 

Bell et ai.* ' mediram a seção de choque diferen-

208 
ciai de fotoneutrons do Pb, na região de energia entre 9,9 

a 11,2 MeV. Essas medidas foram feitas no laboratório de Uli 

nois com a maior precisão possível (- 100 KeV), com o intuito 

de determinar a estrutura fina do início da seção de choque. 

Essa experiência, em principio, poderia solucionar a divergên 

cia entre Saclay e Livermore nessa região de energia. Os da

dos medidos em Illinois (triângulos), em Saclay (quadrados) e 

em Livermore (círculos) estão mostrados na figura 14. 

Como pode-se ver os dados obtidos em Illinois não 

conseguem solucionar as discrepâncias existentes entre Saclay 

e Livermore. Aparentemente deve haver um problema de escala 

absoluta entre esses laboratórios, contudo esse problema não 

está no âmbito desse trabalho. Como a seção de choque de foto 

desintegração medida em Saclay é constituída de muito mais 

pontos experimentais, nessa região de energia, do que a de Li 

vermore ou de Illinois, vamos considerar os resultados obti-
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b) Dados experimentais das seções de choque de fo 

todesintegração medidas em Saclay (quadrados) 
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e em Livermore (círculos cheios) no Ta. 
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dos, com essa seção de choque em nossa análise de dados, como 

a correta. 

Em resumo, as seções de choque de fotodesintegra-

ção medidas em Livermore e em Saclay apresentam duas grandes 

discrepâncias: a primeira, no limiar de reação de partículas. 

Nessa região, aparentemente, as medidas de Saclay estão mais 

corretas e a segunda, a partir do limiar de emissão de dois 

neutrons. Nesse caso existe uma divergência entre esses labo

ratórios em relação a qual deles faz corretamente a separação 

da seção de choque para as diferentes multiplicidades de nêu-
(39) 

trons. Em trabalho recente mostrou-se que o laboratório 

de Livermore faz essa separação corretamente. Entretanto, é 

interessante enfatizar que nesse trabalho nós medimos a seção 

de choque de eletrodesintegração pela contagem do número to

tal de neutrons emitidos. Sendo assim é irrelevante, para es

se trabalho, qual é o laboratório que fa? a separação das mu^ 

tiplicidades corretamente. 
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C A P Í T U L O I I I 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

111.1 - Introdução 

Neste capitulo descreveremos as técnicas experimen 

tais utilizadas para medir as seções de choque de eletrodesin 

tegraçao pela contagem direta dos neutrons produzidos nos al-

181 208 209 
vos de Ta, Pb e Bi. As medidas experimentais das se-

~ - 208 181 

ções de choque de eletrodesintegração do Pb e do Ta fo

ram realizadas pelo grupo de eletro e fotodesintegração do La 

boratório do Acelerador Linear do IFUSP. Como a análise des

ses dados não tinha sido realizada e como o processo de aqui

sição de dados é o mesmo para todos os núcleos, resolvemos in 

cluir nesse trabalho essas seções de choque, com o intuito de 

fazermos um estudo sistemático das Ressonâncias Gigantes. Dis 

cutiremos, também nesse capítulo, as correções feitas a esses 

dados experimentais. 

111.2 - Alvos 

a) Tanta Io 

0 alvo utilizado é de tântalo natural, cccposto por 

núcleos de Ta e de Ta, com uma porcentagem isotópica 

de 99,99% e 0,01%, respectivamente. O alvo foi cedido pelo Na 

tlonal Bureau of Standards (N.B.S. - E.U.A.) e apresenta uma 
2 

densidade superficial de 19,3 i 0,1 mg/cm . Essa densidade foi 
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obtida através da pesagem do alvo numa balança analítica. 

b) Chumbo 

0 alvo de Pb foi produzido por eletrodeposição 

sobre um substrato de alumínio, em Oak Ridge (USA}. Esse labo 

ratõrio forneceu como densidade superficial do alvo o valor 

2 -

de 2,0 mg/cm , mas observou-se que a eletrodeposição nao foi 

homogênea, existe uma concentração maior de Pb no centro do 

alvo, do que nas bordas. Com um sistema de absorção de raio-X 

determinou-se que o valor da densidade superficial, no centro 

2 
do alvo, e de 3,8 ± 0,8 mg/cm . Usamos esse valor para a den
sidade superficial do alvo de chumbo, porém para a densidade 

2 
superficial do substrato utilizamos o valor de 4,05mg/cm for 

necido por Oak Ridge, porque o substrato é composto de uma fo 

lha de alumínio produzida pelo processo de Iaminação. Esse pro 

cesso não apresenta problemas de homogeneidade, já que o alu

mínio é um material düctil. 

c) aismuto 

O alvo de bismuto foi produzido no Instituto de Fí̂  

sica da VSP, pela evaporação de um lingote de bismuto metáli

co em alto vácuo. 0 bismuto foi depositado sobre uma folha de 

alumínio de espessura de 7ym. A densidade superficial do alvo 

também foi determinada utilizando a absorção de raio-X e o va 

2 2 
lor ob t ido i de 2,86 t 0 ,01 mg/cm para o bismuto, e 2,23wg/ar 
para o substrato de alumínio. 
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III.3 - Medidas das Seções de Choque de Eletrodesintegração 

As senões de choque de eletrodesintegração forma me 

didas pela contagem direta dos neutrons produzidos. A montagem 

do sistema eletrônico utilizado está descrita no Apêndice I. 

Esse sistema de aquisição não consegue diferenciar eventos (e,n) 

de eventos (e,2n), sendo assim, o que medimos, é o número to

tal de neutrons produzidos: 

c „ - a + 2o^ ->„ (16) 
e,Tn e,n e,2n 

As seções de choque obtidas a partir da detecção 

dos neutrons emitidos, necessitam de algumas correções devido 

aos neutrons, que são contados como se fossem produzidos pela 

reação em estudo, mas que na realidade são produzidos pelo 

"fundo" (que será explicado mais adiante), bem como, pelo subs 

208 209 trato de alumínio, nos alvos de Pb e Bi. 

a) Correções devido ao fundo 

A tomada de dados, para uma determinada energia, é 

obtida a partir de três irradiações, sendo uma com o alvo e 

duas sem alvo (irradiações de fundo), na seqüência fundo-al-

vo-fundo. Caso os fundos não sejam compatíveis, refazemos as 

medidas, até obter três medidas coerentes. 

Pelo fato do alvo ter uma certa espessura, há uma 

criação de fótons de bremsstrahlung no próprio alvo. Estes fõ-

tons produzem reações nucleares tanto no próprio alvo, caro tam 

bém nos materiais, que compõem o fundo, responsáveis pela pro-
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âução de neutrons. Esse efeito deve ser descontado dos dados 

experimentais obtidos. 

O número de neutrons medidos experimentalmente,N , 

pode ser obtido a partir da equação abaixo: 

Y (E 1 n9 de neutrons detectados com o alvo no feixe (.,. 

sendo: *n<
E
0)»

 a ta>.-» de produção de neutrons medida experi

mentalmente, n , o número de elétrons do feixe; t, e eficiên-
- 2 

cia do sistema e n , o numero de núcleos por cm . Por outro la-

do a taxa de produção de neutrons medida, Y (E ), pode ser ex 

pressa em termos da seção de choque de eletrodesintegração es; 
tudada, o (E ), da seção de choque produzida pelos mate-

© f in o 

riais que compõem o fundo, F (E ), e da seção de choque de 

bremsstrahlung, o. _ (E ), produzida no alvo pelos elétrons or, m o 
de energia E no próprio alvo. 

W = °e,Tn(Eo> + W + "br.Tn^o» (18) 

0 principal problema, em nossas medidas, pode ser 

entendido, pelo fato que o fundo obtido experimentalmente é 

diferente do Fn(E ). Nós contamos o número de neutrons sem a 

presença do alvo, porém quando o alvo está em linha com o feî  

xe, os fõtons provenientes do bremsstrahlung no alvo, também, 

produzem neutrons nos materiais responsáveis pelo fundo e que 

devem, também, ser descontados. 

Para calcular a seção de choque F (E ) * necessá

rio conhecer quais são os elementos que integram o fundo. A 
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evolução do fundo em função da energia, para o nosso sistema 

(42) 

de detecç-to, foi medida por Gouffon . 0 grafico dessa evo

lução está mostrados na figura 15. Notamos, que o fundo come

ça a crescer sensivelmente a partir de 13,0 MeV, que coincide 

com o limiar da reação de fotodesintegração do alumínio por 

emissão de neutrons, 13,1 MeV. Com base nesse fato, fizemos a 

hipótese que o fundo é composto essencialmente de alumínio. 

Neste caso, a seção de choque devido ao fundo, F (E ) , será 

composta dos neutrons produzidos pelos fótons de bremsstrahlung, 

provenientes do alvo, a. - ( E ) , que incidem no alumínio (no 

caso o fundo), bem como dos neutrons produzidos a partir dos 

AÍ 
elétrons que incidem no fundo, o i>n*Eo': 

W =°br,TntEo) + A \ , T n ( V (19) 

onde: o <T>n*Eo* P o â e s e r calculada por: 

"br.Tn'V = \ 

Vmoc 

A\fTn(E)ME,E0,2)f 

limiar 

(20) 

e A\,Tn(Eo' P°r: 

At 
VTT.ÍEO> * 

£ -m c o o 

limiar 

(21) 

Nessas expressões N é o número de núcleos por cm do radia-

-r kl 
dor, no caso, os próprios alvos; o -,_(E) e a seção de cho-

11 in 

- 27 ' 
que de fotodesintegração do Al medida pelo laboratório de 
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Figura 15 - Gráfico da evolução do fundo em função da energia 

para o nosso sistema de aquisição de dados. 
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Livermore ; + (E,E ,Z ) , a seção de choque de bremsstrahlung 

de Davies, Bette e Haximon (D-B-M) para elétrons inciden

tes de energia E em um radiador de número atômico Z , onde E 

é a energia dos fõtons produzidos; o _ (E), a seção de cho
ir » rn 

que de fotodesintegração associada com a absorção de fõtons de 

multipolaridade XL; N (E,E Q,Z), os espectros de fõtons vir

tuais. Como a contribuição mais significativa para a seção de 

choque o |E ) é a seção de choque de eletrodesintegração 

de alumínio por emissão de neutrons para a multipolaridade El, 

Aí El ~ -

o (E ), então usaremos essa seção de choque para efetuar 

a correção. 

A relação entre o fundo medido experimentalmente e 

o fundo obtido a partir da equação (19) pode ser descrita, lem 

brando que quando medimos o fundo sem a presença do alvo, ̂ *c _ (E ), 

estamos medindo somente o número de neutrons, provenientes da 

reação de eletrodesintegração do fundo, que, no caso, é básica 

mente alumínio. Sendo assim, o número de neutrons do fundo, 

N P, medido experimentalmente e que foram produzidos pelo fun 

do, pode ser calculado analogamente à expressão (17), por: 

Nn X P - na E X P ce,Tn<V « V = n a A \ , T n < E o > V <22> 

e o número de neutrons do fundo, N , calculado a partir da ex-
n 

pressão (19) por: 

Nn = nF W V (23) 

Pela comparação das equações (22) e (23) podemos ob 

ter uma relação entre a seção de choque medida experimentalmen 

te para o fundo e a calculada pela expressão (19): 
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ou 

F . .Exp W N = N 
n n Aí 

e,Tn o 

(24a) 

NF = NEXP n n 
•te.Tn^o» + A*°e,Tn (V 

Aí 
V T ^ V 

(24b) 

ou, ainda em termos das seções de choque: 

W = ̂ e.m'V l + 
'br.Tn'V 

Aí 
°e,Tn(Eo> 

(24c) 

A expressão (24c) permite corrigir o fundo medido 

experimentalmente, porque essa expressão subtrai, da taxa de 

produção de neutrons medida experimentalmente, o número de 

neutrons produzidos pelos materiais que compêm o fundo, bem 

como dos fôtons de bremsstrahlung produzidos no alvo, que não 

são detectadas pelas medidas experimentais obtidas a partir 

das irradiações de fundo. Para obter-se a seção de choque de 

eletrodesintegração da reação em estudo, resta-nos subtrair 

da taxa de produção de neutrons, Y
n (

E
0 ) '

 a seção de choque de 

bremsstrahlung produzido no alvo, o. _ |E ). Para tanto, su

pomos que a primeira metade do alvo funciona como radiador pa 

ra a segunda metade, dessa forma podemos calcular essa corre

ção, utilizando: 

2 

°br,Tn(V N„ 

w 
%,Tn ( E ,« ( E' Eo' 2 )T 

limiar 

(25) 
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onde: o Tn(
E> * • seção de choque de fotodesintegração para o 

núcleo estudado; N_ ê o número de núcleos por cm do radiador 
Zr 

(meio alvo). Com base nas equações (24c), (25) e (18) podemos 

escrever a seção de choque de eletrodesintegração, da reação 

208 em estudo, por exemplo no raso do Pb, como: 

P\.Tn<V " V V - ^ e V V P b * b r W 

(26) 

Essa correção foi feita em todos os núcleos medidos, 

usando expressões análogas ã equação (26). Contudo, no caso do 

chumbo e do bísmuto fizemos mais uma correção devido ao subs

trato de alumínio do alvo. 

b) Correção Devido ao Substrato de Alumínio 

Como os alvos de chumbo e de bísmuto são muito pare 

cidos, vamos explicar a correção efetuada no caso do chumbo, 

pois no bismuto a correção é semelhante. 

O alvo de chumbo, como já foi dito, é composto por 

duas partes, a camada de chumbo e o substrato de alumínio. Quan 

do se irradia o alvo não é possível, durante a aquisição, sepa 

rar os neutrons produzidos pela camada de Pb dos produzidos pe 

Io substrato, portanto, é necessário descontar, do número de 

neutrons medidos, os neutrons produzidos pelo substrato. 

med Pb A A£ (27) 
n = n + n 

onde: m e n é o número de neutrons medidos: n é o número de 

neutrons produzidos na camada de Pb; n é o número de neutrons 
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produzidos no substrato de alumínio. Com base na expressão (17) 

podemos escrever o número de neutrons produzidos pela reação 

de elet rodes integração, na canada de Pb e no seu substrato, 

em termos das suas respectivas seções de choque de eletrode-

sintegração: 

Pb A£ 
£nPb ne W = tnPb ne VTn^o* + t T V n e °e,Tn(Eo) 

(28) 

Pb nAl PLI 

VTn'V = W -H^ °e,Tn(V 

com essa expressão estaremos descontando da seção de choque 

medida experimentalmente os neutrons que foram produzidos pe-
27 

Io substrato de Al e que foram contados como se fossem pro
duzidos pelo alvo de chumbo. 

Na análise de dados foram corrigidas as seções de 
181 208 2ÕQ 

choque de eletrodesintegração do Ta, Pb e Bi de açor 

do com a discussão acima. Essas correções alteram os valores 

experimentais em até 3% em altas energias (> 19 MeV). A par

tir dessas correções foi possível interpretar nossos dados ex 

perimentais, fato que não ocorria anteriormente, porque sem

pre havia um excesso de seção de choque em alta energia, que 

não se conseguia explicar. 

£ importante salientar que como a energia do elé

tron incidente, (E ), produzida no Acelerador Linear do IFUSP 

apresenta uma incerteza (~ 1% do valor da energia do elétron 

incidente), nós propagamos essa incerteza para os dados expe 

rimentais, utilizando a seguinte expressão: 
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ío2 = (0,01 X E ) 2 ( e x P ) 2 + 6o2 (29) 
° 3E exP 

o 

sendo: ° e X D a seção de choque medida,
 6 o

e x o erro experimen

tal da seção de choque. Essa propagação acarretou um aumento 

das barras de erro de até 20%, na região do limiar, onde a se 

ção de choque varia rapidamente com a energia. 

Os dados experimentais da seção de choque de ele-

trodesintegração, com todas as correções efetuadas, estão lis 

tados no Apêndice II. 
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C A P Í T U L O IV 

ANALISE DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

IV. 1 - Introdução 

Neste capitulo descreveremos os parâmetros utiliza

dos e os resultados obtidos na análise dos dados experimen

tais. Faremos uma discussão sobre o método de análise e mostra 

remos os resultados da nossa análise comparados com a seção de 

choque de fotodesintegração. Finalmente, apresentaremos uma con 

clusão sobre este trabalho. 

IV.2 - A Análise dos Dados Experimentais 

Com a utilização do método dos fótons virtuais ê 

possível relacionar a seção de choque de eletrodesintegração, 

o _ (E ), com sua respectiva seção de choque de fotodesinte-

gração, a. _ (E) , através dos espectros de fótons virtuais, 

N (E,E ,Z). Essa correlação está mostrada na expressão (8). O 

método dos fótons virtuais foi descrito no capítulo II, contu

do é interessante enfatizar que: 

a) As seções de choque de eletrodesintegração só são sens^ 

veis, abaixo de 30 MeV, â multipolaridade L « 2, excluindo ain 

da o monopolo elétrico (item II.3). 

b) As seções de choque de fotodesintegração foram extraí

das dos dados experimentais existentes na literatura, porém es_ 

sas seções de choque não distinguem os diferentes multipolos, 
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conforme foi mostrado na equação (12) (item II.3). 

Com essas considerações, mais o fato que a seção de 

choque de eletrodesintegração medida nesse trabalho não discri 

mina detalhes da forma desses muitípolos, nós representamos a 

RGE2 por duas lorentzianas, uma descrevendo o modo isoescalar 

(T=0) e a outra o modo isovetorial (T=l). Simulamos, também, 

— Ml 

as intensidades de Ml por uma seção de choque, o Tn*E*' c o n s~ 

tante, representando o valor médio dos muitos níveis que a com 

põe. Neste contexto, a equação (13) pc te ser reescrita como: 
E -m c 
o o 

V T ^ V V T n < E ) NE1(E,Eo,2)f 

limiar 

o o 

[. E2(T=0)._. . E2(T=1) ,_."| 
[k2 %,Tn (E) + k3 °y,m <E)J 

limiar 

JNE2(E,EyZ) - N
E1(E,Eç),Z)J

d| 

(30) 

+ k, 

/E -m c ' o o 

limiar 

[ N M 1 ( E , E 0 , 2 ) - N
E 1(E,E 0,Z)]

d| 

onde: k,, k,, k_ e k. são constantes a serem determinadas pelo 

ajuste da expressão acima aos dados experimentais. A constante 

k. leva em conta uma eventual diferença entre os valores abso

lutos da seção de choque de fotodesintegração e a seção de cho 

que de eletrodesintegração, medida neste laboratório; as cons

tantes k2 e k, fornecem as intensidades das regras da soma pa-
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a RGE2 isoesealar e isovetorial respectivamente e a constante 

k. fornece o valor médio da s»ção de choque de Ml. 

Para cada núcleo estudado vamos descrever abaixo 

os parâmetros utilizados como também os resultados obtidos. 

a) Ta 

No caso do Tântalo a seção de choque de fotodesin-

(45) tegração foi medida em dois laboratórios, o de Saclay e o 

de Livermore . Como existe discrepância entre essas medi

das, fizemos a análise dos dados utilizando as duas seções de 

choque, separadamente. 

A RGE2 isoescalar foi simulada por una lorentziana 

com pico (E ) em 11,3 MeV e com uma largura, r, de 4 MeV. Es

se valor representa a média dos dados experimentais existen

tes na literatura, mostrados na tabela 3 e graficados na figu 

ra 16. Nesta figura, cada RGE2 isoescalar foi representada por 

uma lorentziana de acordo com os parâmetros da tabela 3. A fi 

gura 17 mostra estes mesmos resultados, porém com as ressonân 

cias normalizadas a mesma altura. Observa-se que os três re

sultados são compatíveis quanto â forma e posição da RGE2. 

Como vimos nos capítulos anteriores, não existe uma 

sistemática bem estabelecida sobre a RGE2 isovetorial. Desta 

forma na análise dos dados usamos, separadamente, duas repre-

-1/3 sentaçoes para a RGE2 isovetorial. Uma localizada em 120A MeV 

(21,2 MeV) e outra em 130A" 1 / 3 MeV (23,0 MeV), ambas com lar

gura de 5 MeV, de acordo com a sistemática existente, que pre 

vê uma RGE2 isovetorial localizada em 120-130A ' MeV. As am 

plitudes dessas lorentzianas, tanto a isoescalar como as iso-

vetoriais, foram calculadas de forma a esgotarem uma regra da 

soma ponderada em energia (EWSR). 
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Figura 16 - Gráfico da sistemática existente da RGE2 isoesca-

lar no 181Ta. A RGE2 foi simulada por lorentzia-

nas, com os parâmetros da tabela 3. 

r o t o < M i n t » y o t B e de »»>To (WCE2) 

Figura 17 - Gráfico da sistemática existente da RGE2 isoesca

lar com as ressonâncias normalizadas â mesma altu 

ra. 
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Tabela 3 - Sistemática existente sobre a RGE2 isoescalar no 

181Ta. 

Reação 

<P,P'> 

(e,e') 

<e,e') 

(E ) MeV 
P 

11,2 i 0,2 

9,54 • 0,02 

11,47 i 0,22 

9,5 t 0,2 

11,3 í 0,2 

12,6 ± 0,2 

(E A + 1 / 3) MeV 

63,0 

54,0 

64,9 

53,7 

64,0 

71,3 

(D MeV 

3,9 

2,07 i 0,35 

3,13 i 0,55 

1,8 i 0,6 

2,2 i 0,7 

1,3 í 0,8 

% EWSR 

42 t 8 

8 i 4 

22 i 8 

29 i 5 

63 i 8 

11 i 5 

REF. 

47 

48 

49 

A fim de simularmos as intensidades de Ml no 

utilizamos uma seção de choque constante, localizada a partir 

do limiar da reação (y,T\) (7,6 MeV) com uma largura de 2 MeV 

e uma altura de lmb. Os valores das intensidades de Ml obti

das foram expressas em termos da probabilidade de transição 

reduzida, B(M1), conforme a equação (10). 

Com esses parâmetros, ajustamos a equação (30) aos 

dados experimentais. Os resultados obtidos estão mostrados na 

tabela 4. 

Podemos observar que, em relação â cada laborató

rio, é indiferente colocarmos a posição da RGE2 isovetorial 

em 21,2 MeV ou em 23,0 MeV. Isto significa que os nossos da

dos não são sensíveis â localização dessa ressonância. Obser

vamos, também, que as intensidades obtidas para a RGE2 isove

torial são indeterminadas. Esse resultado reflete o fato da 

RGE2 isovetorial representar uma fração muito pequena (- lt) 
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da seção de choque de eletrodesintegração medida. Para cada Ia 

boratório graficamos os ajustes obtidos na figura 18 com a RGE2 

isovetorial em 21,2 MeV. 

Tabela 4 - Resultados da análise dos dados no Ta. 

Labora 
tório 

Saclay 

Liver
more 

Ê (RGE2 iso 
p 

vetorial)] 
MeV 

21,2 

23,0 

21,2 

23,0 

k l 

1,053 ± 0,014 

1,059 ±0,014 

1,335 ±0,020 

1,340 2 0,020 

k2 

0,95 ± 0,50 

0,95 ±0,50 

1,43 ±0,50 

1,49 ±0,50 

k3 

1,0 ±1,5 

1,0 ±1,4 

1,0 ±1,7 

1,0 ±3,5 

feWl)]^ 

12,8 ±4,8 

12,1 ±4,8 

37,6 ±4,8 

3 6 , 8 i 4 , 8 

2 
x red 

0,76(80,1%) 

0,78(77,6%) 

0,54(97,3%) 

0,54(97,2%) 

Os valores obtidos para a RGE2 isoescalar estão de 

acordo com a sistemática existente na literatura (item 1.5), 

onde está previsto que essa ressonância esgota cerca de 80% da 

EWSR. A precisão da intensidade da RGE2 obtida por esse ajuste 

é pequena, porque essa ressonância representa cerca de 3 a 4% 

da seção de choque de eletrodesintegração medida. 

Comparando os valores obtidos para as constantes de 

normalização, k., quando utilizamos as seções de choque de fo-

todesintegração medidas em Saclay e em Livermore, observamos 

que esses valores diferem bastante entre si. Entretanto, essa 

diferença pode ser justificada pelo fato que a magnitude da se 

ção de choque medida em Livermore, é cerca de 30% menor do que 

a medida em Saclay (figura lia). Em trabalho recente Wolynec 

(381 -
et ai. ' calcularam a razão entre essas seções de choque em 

todos os núcleos onde houvesse medidas nos dois laboratórios 
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Figura 18 - Dados experimentais da seção de choque de eletro-
181 desintegração no Ta, e do ajuste obtido pela 

análise dou dados, localizando a RGE2 isovetorial 

em 21,2 MeV, usando os dados da seção de choque de 

eletrodesintegração medida em Saclay (S) e em Li-

vermore (L). 
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(item II.4). No caso do Ta o valor obtido para essa razão 

foi de 1,30 * 0,02, entretanto guando calculamos a razão en

tre os valores de k.,obtidos pela análise dos dados de eletro 

desintegração, encontramos o valor de 1,27 ± 0,03. Esse resul 

tado demonstra que as constantes de normalização obtidas a par 

tir da análise dos dados são consistentes com a razão encon

trada pela comparação direta entre as seções de choque de fo-

todesintegração. 

Em relação a cada laboratório, as probabilidades de 

transição reduzida, B(M1), obtidas por essa análise são bem 

diferentes. Entretanto nesse trabalho consideraremos o valor 

obtido para B(M1) usando a seção de choque de fotodesintegra-

ção de Saclay como o correto porque: a seção de choque medida 

em Saclay possui muito mais pontos experimentais, nessa região 

de energia, do que a medida em Livermore (figura 12b); as medi 

das experimentais da seção de choque de Saclay começam abaixo 

do limiar (-y,n), para esse núcleo, enquanto que a de Livermore 

começa em aproximadamente 8,0 MeV. Além disso, essas medidas, 

181 
no Ta, serviram para testar o sistema de aquisição de dados 

usado no laboratório de Saclay. Eles determinaram ' o limiar 

da reação (y,n) (7,6 MeV) para esse núcleo e obtiveram um ex

celente acordo com os cálculos teóricos. 

Como os ajustes aos dados experimentais usando as 

seções de choque de fotodesintegração medidas em Livermore e 

2 " 

em Saclay fornecem xre(a aceitáveis, então, devido as conside

rações expostas acima, resolvemos utilizar os resultados obM 

dos com a seção de choque de Saclay. 

Observando a figura 18, notamos que para energias 

maiores que 18 MeV, os dados experimentais ajustam-se melhor 
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com a seção de choque de fotodesintegração medida em Livermo-

re. Esse resultado pode ser conseqüência do fato que somente 

o laboratório de Livermore faz a separação de multiplicidade 

(39) corretamente, segundo o artigo de Wolynec et ai. (item II.3). 

Essa evidência está relacionada com a seção de choque de ele-

trodesintegração medida nesse trabalho se lembrarmos que a se 

ção de choque medida e expressa como uma composição de even

tos (e,n) mais eventos (e,2n). 

b) i^Bi 

No caso do bismuto, a seção de choque "de fotodesin 

tegração foi medida somente no laboratório de Livermore , 

sendo assim a analise dos dados experimentais foi feita usan

do somente essa seção de choque. 

A RGE2 isoescalar foi simulada por uma lorentziana 

localizada em 10,9 MeV com uma largura de 2,7 MeV conforme os 

dados experimentais de Harakeh et ai. . A RGE2 isovetorial 

foi localizada inicialmente em 120A ' MeV (20,2 MeV) e pos

teriormente em 130A~ ' MeV (22,0 MeV) com uma largura, em am 

bos os casos, de 6,0 MeV. As amplitudes das lorentzianas fo

ram calculadas para esgotarem uma EWSR. 

As intensidades de Ml foram representadas por uma 

~ Ml 
seção de choque de fotodesintegração, o _ (E), constante de 

y t In 

lmb entre o limiar (Y/n) (7,5 MeV) e 9,5 MeV, com o intuito 

de simular o valor médio dos vários níveis por onde ela se dis 

tribui. 

Ajustando a expressão (30) aos dados experimentais, 

verificamos que a seção de choque de eletrodesintegraçâo é com 

pativel com Ml nulo, sugerindo que a intensidade de Ml nesse 
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núcleo deve estar dominantemente abaixo do limiar de emissão 

de partícula. Um caso semelhante foi registrado no Pb, on

de as intensidades de Ml foram medidas por Laszevrki et ai. , 

através do espalhamento elástico de fõtons altamente polariza 

dos. Nesse artigo todas as transições Ml estão abaixo do li

miar (>,n) (8,1 MeV). 

Considerando k., na equação (30), identicamente nu 

Io e refazendo o ajuste aos dados experimentais obtivemos os 

resultados da tabela 5. 

209 Tabela 5 - Resultados da analise dos dados no Bi. 

[E (RGE2 i s o -

vetor ia lfj MeV 

20,2 

22,0 

k l 

1,083 ± 0,012 

1,095 í 0,012 

k 2 

0 ,50 .10 ,30 

0,50 ±0 ,30 

k 3 

2,00 i 0 , 8 7 

2 ,0 i l , 7 

2 
x red 

1,52 

1,52 
_ _ _ 

Como no núcleo de Ta, as medidas efetuadas, da 

seção de choque de eletrodesintegração, não conseguem deternú 

nar a posição da RGE2 isovetorial. Na figura 19 graficamos os 

dados experimentais medidos e o ajuste obtido, no caso da BGE2 

isovetorial localizada em 20,2 MeV. 

Pela tabela 5, a intensidade da RGE2 isovetorial 

esgota 200% da EWSR, contudo a grande incerteza no valor obtî  

do pelo ajuste torna esse valor compatível com a sistemática 

existente que prevê, para núcleos médios e pesados, aproxima

damente 100% da EWSR. Entretanto o valor determinado para a 

intensidade da RGE2 isovetorial mostrou-se compatível cem a se 

ção de choque de fotodesintegração medida experimentalmente, 

conforme veremos mais adiante. A RGE2 isoescalar esgota (50±30)% 
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Figura 19 - Dados experimentais da seção de choque de eletro-

desintegração no 2 Bi, e do ajuste obtido pela 

análise dos dados. Localizou-se a RGE2 isovetorial 

em 20,3 MeV e utilizou-se a seção de choque de fo 

todesintegração de Livermore. 
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da EWSft que é compatível con a sistemática existente (item 1.4) 

e a grande incerteza no valor obtido pelo ajuste ê conseqüên

cia do fato que a RGE2 isoescalar representa uma pequena fra

ção (cerca de 2%) da seção de choque medida. 

O füPb 

208 » -

Sendo o Pb um núcleo duplamente mágico, sua es

trutura nuclear apresenta algumas características singulares, 

que facilita o seu entendimento e sua manipulação teórica. Nes 

te contexto várias experiências foram realizadas com o intui

to de estudar as Ressonâncias Gigantes, como também as inten

sidade s de Ml nesse núcleo. 

Em relação â seção de choque de fotodesintegração 

foram realizadas duas medidas experimentais: uma realizada pe 

Io laboratório de Saclay e a outra pelo de Livermore 

Na análise de dados utilizamos essas duas seções de choque se 

paradamente e representamos a RGE2 isoescalar por uma lorentziana, 

cujos parâmetros foram extraídos das experiências efetuadas 

por outros métodos experimentais, listados na tabela 6. 
Tabela 6 - Sistemática existente sobre a RGE2 isoescalar no 

Reação 

(a,a') 

(o,a') 

(e,e') 

(E ) MeV 
P 

10,9 Í 0,3 

11,0 Í 0,2 

10,8 

(E A+1/3) MeV 
P 

64,6 

65,2 

64,0 

(D MeV 

3,0 t 0,3 

2,7 i 0,3 

3,2 

t EWSR 

-

105 • 25 

76 

REF. 

51 

54 

55 

A partir da tabela 6 localizamos a RGE2 isoescalar 

em 10,9 MeV com uma largura de 3,0 MeV. A amplitude da lorentzia 
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na foi calculada de tal forma que esgote uma regra da soma pon 

derada em energia. 

Com base nos resultados obtidos a partir de expe

riências com espalhamento inelástico de elétrons , em no£ 

sa analise de dados, representamos a RGE2 isovetorial por uma 

lorentziana localizada em 22,5 MeV, com uma largura de 5 MeV. 

Sua amplitude foi calculada de forma análoga à RGE2 isoescalar. 

Vários trabalhos foram realizados com o intuito de 

208 determinar as intensidades de Ml no Pb. Alguns desses traba 

lhos, onde foram medidas as intensidades de Ml para energias 

maiores do que 7,4 MeV, estão mostrados na tabela 7. Como pode 

mos observar as intensidades de Ml se distribuem desde o li

miar de reação de partícula até 9,5 MeV, sendo assim represen

tamos as intensidades de Ml por uma seção de choque constante 

de lmb entre 7,5 a 9,5 MeV. 

Tabela 7 - Trabalhos sobre transições Ml no Pb. 

Reação 

distribuição angular 

de fotonêutrons 

distribuição angular 

de fotonêutrons 

captura de neutrons 

polarizados 

(r,n) 

distribuição angular 

de fotonêutrons 

Sistemática 

Posição 

7,40 a 8,25 

7,40 a 8,22 

7,907 a 8,218 

8,2 a 9,5 

7,37 a 7,82 

7,4 a 9,5 

[B(M1)]MJ 

= 28 

37 t 7 

= 23 

= 8,5 

7,9 t 0,4 

- 23,5 

Ref. 

57 

58 

59 

60 

35 

35 
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Ajustabdo a equação (30) aos dados experimentais 

obtivemos os resultados mostrados na tabela 8 e graficados na 

figura 20. 

208 
Tabela 8 - Resultados da análise dos dados no Pb. 

laboratório 

Saclay 

Livermore 

k l 

0,960 t 0,022 

1,247 í 0 , 0 2 7 

k 2 

1,57 í 0 , 6 2 

1,55 ± 0,62 

k 3 

1 £ 4 

1 ± 4 

[B(MD]^ 

26,7 ± 4 , 0 

16,0 í 4 , 0 

2 
xred 

0,73(72,3%) 

0,92(52,2%) 

Como no caso do tântalo, os valores obtidos para 

as constantes de normalização, k,, diferem bastante. Entretan 

to, essa discrepância pode ser explicada pelo fato da magnitu 

de da seção de choque de fotodesintegração medida em Livermo

re ser cerca de 30% menor que a medida em Saclay. A razão cal̂  

(38) 
culada, no trabalho de Wolynec et ai. , entre essas seções 

de choque para o núcleo de chumbo, é de 1,296 ± 0,011. Por ou 

tro lado, a razão entre as constantes de normalização obtidas 

a partir da análise dos dados experimentais é de 1,30 ± 0,04. 

0 excelente acordo entre essas razoes sugere que o método de 

análise do dados experimentais é consistente com a razão cal

culada diretamente ? partir das seções de choque de fotodesin 

tegração. 

A intensidade da RGE2 isovetorial é indeterminada, 

devido ao fato que a seção de choque de eletrodesintegração 

medida é quase insensível a RGE2 isovetorial. Essa ressonân

cia corresponde a aproximadamente 1% da seção de choque medi

da. 

Os valores obtidos para a intensidade da RGE2 iso-

escalar estão dentro da sistemática existente e sua incerteza 
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Figura 20 - Dados da seção de choque de eletrodesintagracão no 
208 

Pb e do ajuste obtido na análise dos dados, usan 

do a seção de choque de fotodesintegração medida 

em Saclay e eir. Livermore. A RGE2 isovetorial foi Io 

calizada em 22,5 MeV. 
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reflete o fato que a seção de choque medida i pouco sensível â 

essa ressonância (- 3%). 

Como foi dito anteriormente, nesta análise de dados 

vamos considerar o valor obtido para a probabilidade de transî  

ção reduzida, a partir da seção de choque de fotodesintegração 

de Saclay, como correto e neste contexto o valor obtido para o 

B(M1) está compatível com as outras probabilidades de transi

ção reduzidas obtidas pelos outros trabalhos (tabela 7). 

O melhor ajuste obtido foi utilizando a seção de cho 

que de fotodesintegração de Saclay, contudo, como no núcleo de 

tântalo, o ajuste, para energias maiores do que 18 MeV, melho

ra quando usamos a seção de choque de Livermore. 

IV.3 - Discussão sobre o método de análise 

A análise dos dados experimentais, efetuadas nesse 

trabalho, ficou prejudicada porque nossas medidas experimentais 

tiveram que ser truncadas para energias acima de 20-22 MeV. 0 

nosso sistema de aquisição de dados não comporta realizar medî  

das para energias maiores do que essas, devido ao fato que os 

neutrons produzidos pelo fundo, durante as irradiações, aumen

ta sensivelmente a partir de 13 MeV. (figura 15). Para energias 

dos elétrons incidentes entre 19 a 20 MeV, os neutrons produzjL 

dos pelo fundo tornam-se cerca de 30 a 40% da seção de choque 

estudada. Nesse contexto as medidas experimentais ficam sujei

tas a consideráveis flutuações estatísticas. 

Essa imposição experimental acarretou problemas quan 

do fomos ajustar os dados experimentais ã equação (30). Essa 

equação é composta de quatro curvas que representam as seções 



de choque de eletrodesintegração para cada multipolaridade es

tudada (El, E2 isoescalar, E2 isovetorial e Ml), multiplicadas 

por constantes a serem ajustadas. A figura 21 mostra essas se» 

- 181 
ções de choque no caso do Ta, com todas as constantes iguais 

â unidade. 

Sabendo que a seção de choque de eletrodesintegra

ção medida experimentalmente é basicamente devido ao dipolo fi

le tricô, podemos avaliar as contribuições dos outros multipo-

los (E2 e Ml), na seção de choqus medida, calculando a razão: 

[°e%n<V + ° e ^ ( E o > ] / 0 e ^ < E o > <31> 

onde: o T n(
E
Q) *

 a seção de choque de eletrodesintegração pre 

vista para o caso em que a seção de choque de fotoneutrons pos 

sua somente uma componente XL, sendo que AL representa as mul-

tipolaridades E2 isoescalar, E2 isovetorial e Ml. 

Essas seções de choque de eletrodesintegração fo-
181 -

ram calculadas, no caso do Ta e as razões obtidas estão moss 

tradas na figura 22. Observamos que se a seção de choque fosse 

somente devido ao dipolo elétrico, essa razão seria igual a um, 

contudo notamos que a diferença entre as seções de choque dev^ 

do à multipolaridade E2, isoescalar e isovetorial, e a de dipo 

Io elétrico, é no máximo 5% e 0,7%, respectivamente, já no ca

so do dipolo magnético (Ml) essa diferença é de até 7%. 

Observando a figura 22, notamos que as contribui

ções, devido ao quadrupolo elétrico e ao dipolc magnético, são 

pequenas. Por outro lado os dados experimentais da seção de cho 

que de eletrodesintegração medida, apresenta, uma incerteza ex 
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Figura 21 - Curvas das seções de choque de eletrodesintegração 
previstas quando a seção de choque de fotonêutrons 
só tenha a multipolaridade El, E2 (T«0), E2(T»1) e 

181 
Ml, no ATa. 
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Figura 22 - Gráfico mostrando as contribuições das seções de 

de choque de eletrodesintegração de multipolarida-

de E2(T=0), E2(T=1) e Ml em relação à seção de cho 

que de eletrodesintegração devida somente ao dipo-
181 Io elétrico, no Ta. 
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peridental da ordem de 10%. Desta forma quando ajustamos essas 

curvas aos dados experimentais, utilizando a regressão linear, 

obtemos parâmetros para as intensidades das Ressonâncias Gigan 

tes que não são compatíveis com a sistemática existente. Essa 

incongruência ocorre porque, dentro da incerteza de nossas me

didas, existem várias combinações possíveis, entre os vários 

multipolos (figura 21), que ajustam os dados experimentais. l£ 

to ocorre porque nenhuma das seções de choque de eletrodesinte 

gração, que representam os multipolos E2 e Ml, diferem substân 

cialmente da seção de choque de dipolo elétrico. 

Esse problema faz com que no ajuste por regressão 

linear seja impossível manter simultaneamente todos esses para 

metros livres, isto é, pela equação (30), k, , k,, k3 e k. livres. 

Assim sendo quando ajustamos nossos dados, além de requerer que 

os parâmetros obtidos pela equação (30) se ajustassem aos da

dos experimentais, nós impusemos que esses parâmetros fossem 

fisicamente aceitáveis. Ê interessante enfatizar, que essa im

posição só é necessária quando não existem medidas experimen

tais em energias mais altas do que as abrangidas nesse traba

lho, já que, com o aumento da energia dos elétrons, a seção de 

choque de eletrodesintegração de quadrupolo elétrico torna-se 

bem distinta da seção de choque de dipolo elétrico e, nesse ca 

so, essa imposição deixaria de ser necessária. 

Uma outra maneira de contornar esse problema seria 

fazer medidas experimentais da seção de choque de fotodesinte-

graçao. Com essas medidas seria possível determinar o valor da 

constante de normalização, k,, pela comparação da seção de cho 

que de fotodesintegração medida nesse laboratório com a medida 

pelo laboratório de Saclay ou pelo de Livermore. Entretanto, o 
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método para realizar essas medidas é colocar um radiador na fren

te do alvo. Nesse caso, os elétrons incidem no radiador produ

zindo fótons que, por sua vez, reagem cem o alvo produzindo nêu 

trons. 0 problema é que os elétrons que incidem no radiador, 

além de produzir fótons, também reagem com o radiador produzin 

do neutrons, que não podem ser distinguidos dos neutrons produ

zidos da reação em estudo. Além do mais, como o radiador ê mui_ 

to mais grosso do que o alvo estudado, então a porcentagem de 

neutrons produzida pelo radiador será muito maior do que a pro 

duzida pelo alvo. Neste caso, mesmo que fosse possível separar 

os neutrons, do radiador e do alvo, então a seção-de choque me 

dida apresentaria uma flutuação estatística muito grande, por

que essa seção de choque seria resultado da subtração do núme-

o de neutrons totais (radiador + alvo) menos o número de neu

trons produzidos no radiador (um valor da mesma ordem de gran

deza do número total de neutrons) . Em resumo, nós não temos con

dições experimentais para fazer medidas de fotodesintegração 

utilizando esse sistema de aquisição de dados. 

Dentro deste contexto nós analisamos os dados expe 

rimentais, e o que podemos concluir é que esses dados experi

mentais são compatíveis com os valores de k., k_, k- e k. obtî  

dos no item anterior. 

IV.4 - As seções de choque de fotodesintegração 

A partir das evidências experimentais que as se

ções de choque de fotodesintegração excitavam as Ressonâncias 

Gigantes, formulou-se a teoria que o principal modo de excita-

ção era devido ao dipolo elétrico, com uma porcentagem muito 
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pequena de quadrupolo elétrico (E2). Com a finalidade de veri

ficamos se os parâmetros obtidos para a RGE2, isoescalar e iso 

vetorial, eram compatíveis com os dados experimentais da seção 

de choque de fotodesintegração, ajustamos três lorentzianas ã 

seção de choque de fotodesintegração , o (E) (o (E) = 
y 9 xn *Y ,xn 

• o „(E) + 2o -,«(E) + 3o ,(E)), sendo uma livre, representan-

do a RGE1 e duas fixas, representando a RGE2 isoescalar e iso-

veterial, utilizando os parâmetros obtidos na análise dos da

dos experimentair de eletrodesintegração. 

Os resultados desses ajustes, para cada núcleo es-
— 208 

tudado, estão mostrados a seguir. Exceto para o .Pb, onde a 

localização da RGE2 Isovetorial foi bem determinada a partir 

de experiências com espalhamento de elétrons ' , fizemos o 
-1/3 ajuste posicionando a RGE2 isovetorial em 120 e 130A ' MeV. 209 No caso do Bi, utilizamos os valores obtidos pa 

ra a RGE2 isoescalar e isovetorial mostrados na tabela 5. Os pa 

râmetros da lorentziana obtidos desse ajuste foram comparados 

com os parâmetros compilados por Berman em seu "Atlas of 

Photoneutron Cross Sections obtained with Nonoenergetic Photons" 

e estão mostrados na tabela 9 e graficados na figura 23. 

Observamos, a partir da tabela 9, que os dados da 

seção de choque de fotodesintegração são mais compatíveis com 

uma RGE2 isovetorial localizada em 22,0 MeV, contudo, o ajuste 

localizando a RGE2 isovetorial em 20,2 MeV é bastante razoável. 
209 

E interessante enfatizar que, no caso do Bi, os dados da se 

ção de choque de fotodesintegração apresentam uma flutuação , 

formando uma saliência, na região de 21,0 MeV, que poderia ser 

explicada com a existência da RGE2 isovetorial. Entretanto, não 

a localizamos nessa energia, porque os dados experimentais me-
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Tabela 9 - Resultados do ajuste para a RGEl na seção de choque de fotodesintegração no Bi. 

laboratório 

Livermore 

IE (RGE2 iso-
P ., 

vetoriaDJ 

20,2 MeV 

22,0 MeV 
_ ... ._ 

nosso trabalho 

RGEl 

(o . )mb pico 

516 t 4 

514 ± 5 

(E )MeV 
P 

13,45 • 0,01 

13,46 •0,02 

(r)Mev 

3,89 i 0,03 

3,96 ± 0,04 

2 
xred 

2,00 

1,96 

Ref. 61 

RGEl 

pico 

521 

(E )MeV 
P 

13,45 

(T)MeV 

3,97 

00 



Figura 23 - Dados experimentais da seção de choque de fôtode-
209 sintegraçao medida em Livermore, para o Bi, e 

do ajuste obtido representando a RGEl, a RGE2 iso 

escalar (T*0), a RGE2 isovetorial (T-l) por três 

lorentzianas, 

a) Localizando a RGE2 isovetorial em 20,2 MeV 

hi Localizando a RGE2 isovetorial em 20,0 MeV. 
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didos nesse trabalho não tem sensibilidade à localização da 

RGE2 isovetorial e também porque foi de nosso interesse man

ter os valores da sistemática existente, com o intuito de fa

zer uma análise homogênea para todos os núcleos estudados. Ê 

interessante, também, observar que a RGE2 isoescalar, como já 

havia sido previsto, é uma fração muito pequena (cerca de 1%) 

da seção de choque de fotodesintegração. 

181 Como o Ta é um núcleo deformado, nôs simulamos 

a RGE1 por duas lorentzianas livres e representamos somente a 

RGE2 isovetorial, com os parâmetros obtidos pela análise dos 

dados de eletrodesintegração. A exclusão da RGE2. isoescalar 

209 nao deve afetar esse ajuste, porque, como no caso do Bi , 

ela representa uma fração muito pequena da seção de choque de 

fotodesintegração. Os resultados dos ajustes também foram com 

parados com os obtidos por Berman1 e estão mostrados na ta 

bela 10 e graficados na figura 24. 

Por esses ajustes percebemos que os dados da se

ção de choque de fotodesintegração são mais compatíveis com 

uma RGE2 isovetorial localizada em 21,2 MeV, sendo que os da

dos medidos em Saclay são os que produzem o melhor ajuste. 

A discrepância existente entre o nosso ajuste e o 

obtido por Berman pode ser explicado pelo fato que nós ajusta 

mos os parâmetros da RGEl, usando todos os pontos da seção de 

choque de fotodesintegração, enquanto que os parâmetros obti

dos pelo Berman são resultados do ajuste somente da região dos 

picos da RGEl. Quando o ajuste é feito utilizando todos os pon 

tos medidos, existe uma tendência para deslocar a posição dos 

picos da RGEl, principalmente em núcleos deformados, e de au

mentar a largura das ressonâncias. Isto ocorre porque o ajuste 
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Tabela 10 - Resultados do ajuste da RGEl na seção de choque de fotodesintegração no Ta. 

laboratório 

Sac lay 

Uveraore 

O (RGE2 l s o 

vetoriaÜJNeM 

21.1 

23.0 

21.2 

„. 

| 
Nosso Trabalho 

RGEl* 

« V c o " * 

283 ! » 

284 s lO 

209 ; 14 

214 S l3 

(E )HeV 

12 .36 

• 0 .04 

12 ,37 

• 0 , 0 5 

12 .71 

* 0 ,07 

12 ,74 

• 0 .07 

(DMeV 

2.SB 

1 0 , 1 3 

2 .59 

t 0 , 1 3 

2 . 6 5 

* 0 , 2 3 

2 . 7 2 

i 0 , 2 2 

RGEl* 

V c o » 

336 * 8 

337 1 8 

242 • 12 

240 112 

<E )MeV 
P 

1 5 , 3 5 

i 0 . 0 6 

15 ,37 

* 0 , 0 6 

15 ,37 

i 0 , 1 3 

1 5 , 4 3 

1 0 , 1 2 

(DMeV 

4 . 0 1 

• 0 , 1 3 

4 , 0 1 

í O . 1 5 

3 . 8 9 

; o , 3 0 

3 . 8 1 

i 0 , 3 0 

2 
"red 

0,«5(81,3%) 

2 .12 (0» ) 

0 ,89((9 ,3%) 

1 . 0 9 ( 2 8 , 8 * ) 

R t ( . 61 

RGEl* 

< 0 p l c o > " b 

259 

1S4 

<E )MeV 

1 2 , 3 0 

1 2 , 5 4 

(l")MeV 

2 , 4 3 

1 ,67 

RCE1* 

" p i c o " * 
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2 7 ] 

(E >M*V 
P 

1 5 , 2 3 

1 4 , 9 5 

(r)HaV 

4 . 4 8 

5 , 2 3 
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00 
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Figura 24 - Dados experimentais da seção de choque de fotode-
181 

sintegração, no Ta, e do ajuste obtido repre
sentando a RGEl por duas lorentzianas e a JCE2 iso 
vetorial por uma lorentziana. 

a) Seção de choque de fotodesintegração medida em 

Livermore, localizando a RGE2 isovetorial em 

21,2 MeV. 

b) Seção de cheque de fotodesintegração medida em 

Livermore localizando a RGE2 isovetorial em 

23,0 MeV. 
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Figura 24 - Dados experimentais da seção de choque de fotode-
181 

sintegração, no Ta, e do ajuste obtido repre
sentando a RGEl por duas lorentzianas e a K£2 iso 
vetorial por uma lorentziana. 

c) Seção de choque de fotodesintegraçlo medida em 

Saclay, localizando a KX2 isovetorial «n 21,2 MeV. 

d) Seção de chique de ío.cdcbintegraçao medida em 
Saclay, localizando a RGB2 isovetorial «n 23,0 MeV. 
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tenta englobar, também, os pontos de mais alta energia (>19 MaV). 

208 
0 ajuste, no caso do Pb, foi análogo ao bismuto, 

isto é, representamos a RGE1 por uma lorentziana com parâmetros 

livres e a RGE2 isoescalar e isovetorial por duas lorentzianas, 

com os parâmetros fixos extraídos da tabela 8. Os resultados 

obtidos por esses ajustes estão mostrados na tabela 11 e graf:L 

cados na figura 25. 

Analisando a figura 24 e 25 observamos que os valo 

res da seção de choque de fotodesintegraçio medida em Saclay a 

presentam uma abrupta redução em sua magnitude para energia maio-

208 181 res de 21 MeV no Pb e no Ta. Esse desnível segundo o ar-

(39) 
tigo de Wolynec et ai. seria proveniente da separação in
correta da seção de choque de fotodesintegração para as dife-

181 rentes multiplicidades. No caso do Ta esse efeito torna-se 

mais visível quando localizamos a RGE2 isovetorial em 23 MeV 

208 (figura 24d), entretanto no Pb esse efeito fica mais pronun 

ciado, porque a RGE2 isovetorial está localizada apôs esse des 

nível. Nesse caso, o ajuste das lorentzianas aos dados experi

mentais de fotodesintegração ficam prejudicados, como pode-se 

notar pela tabela 11. Observamos, também, que esse tipo de pro 

blema não ocorre no ajuste com a seção de choque de fotodesin

tegração medida em Livermore, porque esse laboratório faz as 

separações de multiplicidade corretamente. 

Apesar do problema da separação de multiplicidade, 

podemos concluir que as seções de choque Je fotodesintegração 

são compatíveis com a existência de uma RGE2 isovetorial que es 

209 

gote cerca de 1001 da EWSR, exceto no caso do Bi onde a se

ção de choque de fotodesintegração é compatível com uma RGE2 

isovetorial que esgote - 200% da EWSR. Portanto, ao contrário 



Tabela 11 - Resultados do ajuste da RGEl na seção de choque de fotodesintegração no 

Laboratório 

Saclay 

Livermore 

Nosso Trabalho 

RGEl 

«Vco»"* 

670 ± 6 

486 i 3 

(E >MeV 

13,37 • 0,01 

13,55 >0,02 

(DMeV 

3,46 ± 0,04 

4,00 2 0,04 

xred 

5,48 

3,12 

Ref. 61 

RGEl 

(oplco)mb 

639 

491 

<E )MeV 

13,43 

13,46 

(DMeV 

4,07 

3,90 
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Figura 25 - Dados experimentais da seção de choque de fotode-
— 208 

•integração no Pb e do ajusta obtido represen
tando a RGE1, a RÜE2 isoescalar (T-0) e a KZ2(T»1), 
localizada em 22,5 MeV, por trê» lorentzianas. 
a) Seção de choque de fotodesintegração medida em 

Livermore. 
b) Seção de choque de fotodesintegraçíc ne.lída em 

Saclav, 
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do que s« suponha» o excesso na seção d» choque d* fotodeslnte 

gração em relação & lorentslana qua representa a MGE1 isoveto-

rial, poda sar explicada supondo a existência da uma KB2 lao-

vetorial localizada entre 120 a 130A_I/3 MeV. As medidas efe

tuadas era Saclay, por apresentarem sais pontos experimentais , 

produzes os melhores ajustes. 

IV.5 - Conclusões 

O estudo realizado nesse trabalho sobre as Resso

nâncias Gigantes, através da eletrodesintegração,. permitiu in

ferir duas espécies de conclusões: ua* referente aos resulta

dos da análise dos dados medidos experimentalmente e outra re

ferente ao sistema de aquisição dos dados experimentais. 

Pela análise dos dados da seção de choque de ele

trodesintegração, nos três núcleos estudados, podemos concluir 

que: 

a) Os dados experimentais possuem uma razoável sensibilida 

de á intensidades de transição Ml, como pode ser visto 

na tabela 12. 

Tabela 12 - Resultados da análise dos dados experimentais para 

transições Ml. 

Núcleo 

1 8 1T. 

208Pb 

209Bi 

[B(M1)]M2 

12,8 £ 4,8 

26,7 t 4,0 

0 
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209 -
No caso do Bi, nao foi detectado transições Ml 

acima do limiar de partículas (7,5 MeV). Esse resultado suge

re que as in tens Idades de transição Ml estão distribuídas a-

baixo desse limiar como no caso do Pb, onde todas as tran

sições encontradas estavam abaixo do limiar de reação de 

partícula (8,1 MeV). Como não existe medidas para a probabili^ 

181 dade de transição Ml no Ta, podemos comparar o valor obti-

20fi 2 

do nessa análise, com o valor encontrado no Pb [(19 ± 2)yi], 

observamos que os B(M1) obtidos possuem A mesma ordem de gran 

deza, sugerindo que o valor obtido nessa análise de dados, é 

compatível com os valores encontrados para outros- núcleos. A 
208 

intensidade de transição Ml obtida no Pb está compatível 

com os valores experimentais encontrados na literatura (lista 

dos na tabela 7) e com os cálculos teóricos que estimam uma 

probabilidade de transição total de Ml entre 20 e SOy2. 

b) Os dados experimentais são poucos sensíveis ã Ressonân 

cia Gigante de Quadrupolo Elétrico isoescalar. As por

centagens da Regra da Soma Ponderada em Energia (EWSR) 

esgotada por essa ressonância estão mostradas na tabe

la 13, para os núcleos estudados. 

Tabela 13 - Resultados obtidos pela análise dos dados experi

mentais para a RGE2 isoescalar. 

Núcleo 

181Ta 

208Pb 

209Bi 

t da EWSR 

95 i 50 

157 ± 62 

50 ± 30 



96. 

Os valores obtido* por essa analise de dados, es

tão de acordo com a sistemática existente na literatura. Por 

essa sistemática a RGE2 isoescalar esgota cerca de 80% da EHSR. 

Desta forma, nossos resultados não acrescentam nenhuma contri 

buição nova sobre essa ressonância. 

c) Nessa faixa de energia, a RGE2 isovetorial é indetermi 

nada, pois as barras de erro são maiores que os pró

prios valores, como está mostrado na tabela 14. Nessa ta 

bela os parâmetros obtidos estão expressos em temos das 

porcentagens da EWSR. 

Apesar da baixa sensibilidade dos dados de eletro 

desintegração ã RGE2 isovetorial na faixa de energia do pre

sente trabalho, observamos que a seção de choque de fotodesin 

tegração é compatível com a existência de uma RGE2 isovetorial 

localizada entre 120 a 1 3 0 A " ' MeV, que esgote cerca de 100% 

da EWSR. Essa evidência é interessante, porque no ajuste da 

seção de choque de fotodesintegração, utilizando uma lorentzia 

na representando a RGEl isovetorial sempre aparece um excesso 

de seção de choque em alta energia (> 18 MeV). Entretanto ajus 

tando a seção de choque com a lorentziana representando a RGEl 

isovetorial mais uma outra representando a RGE2 isovetorial , 

é possível explicar os dados experimentais da seção de choque 

de fotodesintegração. 

Em relação ao sistema de aquisição de dados pode

mos concluir que: a contagem direta dos neutrons, produzidos 

por uma reação nuclear, é um modo alternativo para meair a se 

ção de choque de eletrodos integração para núcleos onde as me

didas por atividade residual sejam inacessíveis, como no caso 

208 209 
do Pb e do Bi. Entretanto, seria necessário adaptar es-
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se sistema, ou projetar um novo sistema de aquisição, que com

portasse realizar medidas experimentais para energias mais al

tas e que esse mesmo sistema pudesse realizar medidas da seção 

de choque de fotodesintegração, para se obter valores experi

mentais mais precisos e de maior confiabilidade. 

Tabela 14 - Resultados obtidos pela análise dos dados experi

mentais para a RGE2 isovetorial. 

Núcleo 

181xa 

208Pb 

209Bi 

1 da EWSR 

100 ± lr* 

100 t 400 

200 t 170 
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A P Ê N D I C E I 

MONTAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO 

A montagem do sistema eletrônico utilizado para me 

dir a seção de choque de eletrodesintegração foi desenvolvida» 

(42) no Acelerador Linear do IFUSP, LAL, por Gouffon e está es 

quematizada na figura 1. 

A grade do canhão de elétrons, deixa passar um pa

cote de elétrons durante lps, com uma freqüência de 120 Hz. O 

pulso da grade, com uma amplitude de 150 V positivos, passa por 

uni atenuadcr, feito com uma rede divisória de tensão, e é apli 

cada a um "Gate Generator" (GG200N da EGG/ORTEC). Este por sua 

vez, emite um pulso de 1,5MS de largura e 13 V de amplitude 

para o gerador de rampa, com um atraso em relação ã chegada 

do pulso de 50us. 

O tempo de 50ps, acima citado corresponde ao atra

so imposto entre o disparo do acelerador e a aceitação do prî  

meiro pulso de neutrons pelos ADC's, com a finalidade de eli

minar a conversão do sinal do amplificador saturado, que acar 

retaria em tempo morto suplementar. 

O gerador de rampa é um módulo eletrônico que gera 

uma rampa e, simultaneamente, gera um sinal lógico indicando 

sua existência. A rampa possui uma amplitude variando de 0 a 

2,5 Volts, com uma duração de 800ps. Esse pulso é transmitido 

para o conector de entrada (0-10 V) do ADCY. O pulso lógico 

com amplitude de 5 V é conectado na entrada "Inhibit" do "Li

near Gate". 

0 "Linear Gate" é uma porta linear, que é aberta 
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Figura 1 - Esquema da montagem do sistema eletrônico utiliza* 

do na aquisição dos dados experimentais. 
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durante a existência do sinal lógico fornecido pelo gerador de 

rampa, de modo que somente pulsos que estejam em coincidência 

com a rampa são usados. 

A detecção de neutrons, no LAL, S feita por quatro 

detectores de BF,, Reuter Stokes, 700mn/Hs, de 35cm x 35cm, en 

riquec s de 99% de B, colocados ao redor da amostra irra

diada. Esses quatro detectores são colocados dentro de uma caî  

xa de polietileno e parafina, para que os neutrons emitidos se 

jam termalizados. Os pulsos provenientes dos detectores são 

pré-amplificadores e transmitidos para o amplificador, "Research 

Amplifier" (modelo 450, ORTBC). A salda do pulso -bipolar é co

nectado â entrada do "Linear Gate". 

A salda do "Linear Gate" é dividida em dois ramos. 

Um é aplicado na entrada de um amplificador de atraso. "Delay 

Amplifier" (modelo 427A, ORTBC), cuja saída é conectada no ADC 

de amplitude (ADCX), um Northern NS623 de 100 MHz, completando 

a linha de amplitude. 

0 outro ramo, da saída do "Linear Gate", é conecta

do num analisador monocanal, "Timing Single Channel Analyser" 

(modelo 420A, ORTEC), usado no modo diferencial, com janela a-

berta de tal modo que os ruídos, assim como os pulsos altos (pul 

sos de saturação e empilhamento) sejam rejeitados na sua maio

ria. A saída lógica positiva (+ 5V, lps) deste módulo, corres

ponde a um pulso cuja amplitude esteja dentro dos limites da ja 

nela. Esse sinal é colocado na entrada "Gate" do ADCY, um Nor

thern, NS621 de 50 MHz, que chaveia a rampa, amostrando a ten

são proporcional ao tempo de chegada, completando a linha de 

tempo. Essa distribuição temporal dos neutrons, tern um compor

tamento exponencial caracterizada por uma vida 
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caixa, que no caso ê de cerca de 150ys. Essa vida média ê ob

tida conhecendo a espessura do material termalisador entre a 

fonte e os detectores. 

O limite superior da janela, tanto no analisador 

monocanal como também no discriminador dos ADC's, é acertado 

em 2,5 Volts, para evitar a conversão dos pulsos associados ao 

feixe de elétrons do acelerador. 

Recapitulando, o ADCX converte a amplitude do pul

so, e o ADCY converte a amplitude da rampa amostrada no ins

tante de chegada do pulso. A montagem do espectro Bi-dimensio 

nal ê feita por um adaptador de dois parâmetros, ."TVÍO Parameter 

Adapter", (modelo NS641N, Northern). Este módulo serve de in

terface entre os dois ADC's e o multicanal propriamente dito, 

que é usado como memória. 0 funcionamento básico é o seguin

te: ao perceber um sinal na entrada, o ADC emite um sinal de 

"ocupado" para o adaptador. Este passa a esperar o sinal cor

respondente ao outro ADC durante 2,5ys. Se não houver sinal 

nesse prazo, ele aborta a conversão dos dois ADC's. Se houver 

sinal, ele aguarda o fim das conversões de ambos ADC's. Isto 

feito, ele coloca os seis bits inferiores do endereço forneci^ 

do pelo ADCX, nos seis bits inferiores do -egistrador de ende 

reco, coloca os seis bits inferiores do endereço apresentado 

pelo ADCY nos bits 6 a 11 do registrador e avisa a memória do 

multicanal da existência de um endereço no registrador. Este 

lê o endereço, soma um no canal correspondente e gera um si

nal de "clear", ao que o adaptador responde liberando cs ADC's. 

Para que o sistema todo funcione é necessário que 

as saldas SCA dos ADC's, que correspondem a um pulso aceito 

para conversão, estejam em coincidência. Essa coincidência é 
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ajustada com um osciloscópio, no modo "soma de 2 canais", re

gulando o amplificador de atraso e o "Delay Amplifier" do ana 

llsador monocanal. 

0 espectro b .-dimensional ê formado por um eixo de 

amplitude de pulsos de 64 canais e por um eixo de tempo, de 

64 canais também. A figura 2 mostra um espectro bi-dimensional 

para o caso do Bi. Para a redução dos dados, é necessário 

projetar o espectro bi-dimensional em relação ao tempo. Essa 

projeção ê feita somando as contagens de todos os canais de am 

plitude do limite inferior ao canal 63, para um dado canal de 

tempo. Esse processo é repetido para cada canal de tempo, de

finindo um espectro projetado em tempo (figura 3). Da mesma for 

ma é feita a projeção em amplitude (figura 4). 

No espectro em tempo ajusta-se uma curva, com for

mato de exponencial, pelo método da máxima probabilidade. Cal̂  

euIa-se a área formada por essa curva, que corresponde ao nu

mero de neutrons medidos. A seção de choque de eletrodesinte-

gração será definida por: 

_ _ número de reações ,_ .. 

n9 de átomos por cm x n9 de partícula incidente 

0 numero de reações é o número de neutrons para a 

reação (e,n), metade para a reação (e,2n), enfim n/x para a 

reação (e,xn). 0 número de reações é obtido a partir do núme

ro de neutrons medidos e da eficiência da detecção. 

n* de reações - número de neutrons { l 2 ) 

eficiência da detecção 

* eficiência da detecção do sistema é determinada 
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ANCH- 230. AN6V- 25.1 

ANCH- 340. ANCV- 25.0 

209 Figura 2 - Espectro bi-dimensional do Bi, para uma energia 

de excitação dos elétrons de 20 MeV. 

a) Vista de um ângulo, em relação ao eixo da ampli 

tude, de 230°. 

b) Vista de um ângulo, em relação ao eixo da ampli 

tude, de 340°. 
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» 252 
utilizando-se uma fonte de neutrons, Cf, colocada na posi

ção do alvo. O sistema montado tea una eficiência de aproxima 

lamente 3%. 

O número de átomos por cm é obtido a partir da mas 

sa do alvc. 

__--.. 2 dens. do alvo (g/an } x nV de Avogrado ,_ ,. 
n© de atemos por o» * a£ = 2 (1.3) 

massa atômica do alvo (g) 

Finalmente, o numero de partícula incidente (no ca 

so elétrons) ê determinado a partir da carga elementar do ele 

tron e da carga irradiada. 

- . _ . -j fc carga irradiada x carga elementar ,_ ., 
n9 de part. incidente9 — a = a= (1.4) 

ganho da câmara de ionizaçâb 

A carga irradiada é medida por uma câmara de ionização coloca 

da no feixe, após o alvo. A câmara é constituída de 3 folhas 

de alumínio, sendo a folha central a placa coletora. Nas fo

lhas externas é aplicada uma tensão de 2300 V. A caiara é preen 

chida de Hidrogênio P, assim quando os elétrons incidem sobre 

o gás, seus Ions positivos são coletados e contados por um d^ 

gitalizador de carga. 0 ganho da câmara é determinado pela ra 

zão da corrente da câmara pela do copo de Faraday medidos si

multaneamente. 

Cem esses parâmetros é possível determinar a seção 

de choque de eletrodesintegração para qualquer alvo, sendo que 

a seção de choque medida é obtida imediatamente após as irra

diações. 
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A P Ê N D I C E II 

DADOS EXPERIMENTAIS DAS SEÇÕES DE CHOQUE DE SLETRODESINTEGRAÇXO 

Os dados experimentais das seções de choque de ele-

trodesintegração medidas pela contagem direta dos neutrons emi-

181 208 209 

tidos nos núcleos de Ta, Pb e com o Bi, utilizados na 

análise dos dados, estão listados nas tabelas abaixo. Esses da

dos foram corrigidos de acordo com a discussão do capitulo III. 

Tabela II.1 - Dados experimentais da seção de choque de eletro-

181 desintegração no Ta. 

(E) MeV 

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 

fTao «.{El'mb l e,Tn* '•» 

0,0158 i 0,0050 

0,0253 t 0,0077 

0,0543 t 0,0070 

0,073 • 0,012 

0,138 • 0,011 

0,140 t 0,014 

0,222 t 0,025 

0,282 Í 0,036 

0,412 t 0,036 

0,469 i 0,035 

0,582 t 0,059 

0,763 i 0,089 

0,90 í 0,11 

0,941 í 0,051 

<E) MeV 

15,5 

16,0 

16,5 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

19,0 

19,5 

20,0 

20,5 

21,0 

21,5 

22,0 

P V B » » » » 

1,11 ± 0,10 

1,260 ± 0,082 

1,401 t 0,085 

1,571 t 0,073 

1,577 ± 0,097 

1,866 l 0,097 

1,92 ± 0,37 

2,13 t 0,11 

2,27 t 0,15 

2,43 i 0,13 

2,590 t 0,080 

2,47 t 0,34 

2,66 í 0,22 

2,87 i 0,12 
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Tabela II.2 - Dados experimentai» da seção de choque de eletro 

200 ̂  desintegração no Pb 

(E) MeV 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

f*V»«>b 

0,0128 t 0,0039 

0,0280 £ 0,0077 

0,0498 i 0,0057 

0,081 t 0,010 

0,241 £ 0,023 

0,457 £ 0,033 

0,750 £ 0,058 

1,219 £ 0,074 

1,37 £ 0,10 

1,821 2 0,058 

1,98 £ 0,11 

2,34 t 0,31 

2,84 s 0,70 

3,21 • 0,21 
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Tabela II.3 - Dados experimentais da seção de choque de eletro 

209 desintegração no Bi. 

(E) MeV 

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 

i • 

0,0062 • 0,0029 

0 ,0243 ± 0,0040 

0,0405 i 0,0047 

0 ,0572 i 0,0062 

0,0876 t 0,0079 

0,120 i 0 ,013 

0 ,191 i 0 ,020 

0,269 ± 0 ,022 

0,360 ± 0,034 

0,529 í 0,042 

0 ,641 i 0,046 

0,802 t 0,044 

0,895 i 0 ,051 

(E) MeV 

14 ,5 

15 ,0 

15 ,5 

1 6 , 0 

16 ,5 

17 ,0 

17 ,5 

18 ,0 

18 ,5 

19 ,0 

1 9 , 2 

19 ,5 

20 ,0 

[BÍoe#Tn(E)]mb 

1,062 ± 0 ,071 

1P296 ± 0 ,071 

1,401 ± 0 ,053 

1,482 i 0 ,082 

1,810 t 0 ,095 

1,880 i 0 ,072 

2,128 í 0 ,095 

2,240 í 0 ,058 

2 ,32 ± 0 ,14 

2,341 ± 0,093 

2,56 l 0 ,16 

2,64 ± 0 ,11 

2,67 t 0 ,11 
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