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Statistical model calculations relative to the reactions

40Ca(e,e'p)39K and 40Ca{e,e'po)
3V*s, using a modified version of the

program STAPRE are compared with experimental results obtained fron

coincidence experiments carried out at the Kainz microtron KAMI A.

Prelioinary results indicate that the statistical decay of a 1~ level

in the 40Ca coepound nucleus, at an excitation energy * 20 MeV, tc

the ground s*ate of the 39K residual nucleus is only about 15% of the

total decay, indicating that direct and/or se-i-direct sechanisas

contribute to the major part of the decay.

Experiências de coincidências relativas às reações

*°Ca(e,e'c), c - p,<k . foraa realizadas com c feixe contínuo de

elétrons de 183 NeV do Kicrotron de Kainz - MAM kil} i2K No presente

relatório, alguns resultados destas experiências súo comparados COCE

cálculos baseados no formalism de Kaaser-Feshcach, utilizando o

programa STAPRE ̂ . Este prograaa, que inclue tarbém o decaimento

durante o pré-equilibrio, tem como objetivo calcular seções de choque

médias em energias de reações nucleares induzidas por hadrons que

envolves a emissão dc várias partículas e raios garas, sob a h-pótese

de evaporação seqüencial. O código STAPRE foi adaptado para a análise
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com base no modelo estatístico de reações (efe'c)* '' '? os

coeficientes de transmissão para o canal de entrada foram colocados

todos iguais à unidade de maneira que o código essencialmente calcula

as razões de ramificação ("branching ratios") para o decaimento de

ir

níveis excitados do núcleo composto com spin e paridade definidas J .

A saída do programa inclue espectros para a população de níveis no

núcleo residual, para diferentes energias de excitação (0 do núcleo

alvo (núcleos composto).

Para o presente relatório e trabalho futuro, foram

preparados dados de entrada para o código STAPRE para as reações

40Ca(e,e'c), c = P,n,cL e, para cada canal de decaimento c e para os

spins e paridades j' = 0+, 1" e 2 + de níveis de energia do núcleo

composto. No presente cálculo, a parte que leva em conta o pré-

equilíbrio no programa STAPRE não foi considerada. Cerca de 36

níveis conhecidos da literatura foram utilizados para Ex(
39Ca) < 4,02

MeV, EX(
39K) < 4,10 MeV, e Ex(

36Ar) < 6,61 MeV, onde E x são energias

de excitação dos núcleos residuais respectivos. Em energias mais

elevadas, densidades de níveis foram calculadas com base no modelo do

g_ 02 Ferr.i com retrodeslocamento ("backshifted"^6^7). Para cada

canal de decaimento c = p,n,c£, a energia de excitação CO do alvo

(composto) 40Ca foi variada em passos de 0,3 MeV, de 60 = 20 MeV

decrescendo até os limiares das reações.

Uma comparação entre resultados experimentais para a reação

40Ca(e,e'p)39K, obtidos com o feixe contínuo de elétrons do MAMI A, e

um cálculo com base no modelo estatístico utilizando o programa

STAPRI, é apresentada na Figura 1. 0 resultado experimental

(histograna) é o espectro de energia de excitaçáo E x do núcleo



residual 39K, resultante da reação 40Ca(e,e'p), para uma energia de

excitaçáo do núcleo composto = 20 MeV, ângulo de espalhamento do

elétron 0 e = 31,42° e ângulo de espalhanento do proton " p = 80°^^. h

resolução de energia é de aproximadanente 0,2 MeV (FWHX) e o furado

devido à cauda radioativa foi subtraído. Este fundo devido ã cauda

radioativa foi estimado de maneira a tornar r.ula a intensidade do

espectro no intervalo 1-2 MeV (espaçamento entre o estado fundamental

e o primeiro nível excitado do * K = 2,52 MeV), cerca de dez vezes

maior do que a resolução experimental de 0,2 MeV. Na mesma Figura 1, a

curva continua representa a seção de choque (unidades arbitrárias)

para o decaimento estatístico de um nível 1~ a unu~ energia de

excitação U) = 20 MeV no 40Ca, para níveis do núcleo residual 39K,

calculada por meio do programa STAPRE. A saída do STAPRE, con um passo

de energia de 0,1 MeV, foi convoluida ("folded") com Lorentzianas de

0.2 MeV (FWHM) para que st pudesse fazer uma comparação com os dadcs

experimentais. A seção de choque calculada (decaimento estatístico)

foi normalizada de maneira a não exceder em nenhuna região de energia,

os dados experimentais. Cora isso, garantimos que o decaimento, en

certa faixa de energia, pode ser no máximo 100% estatístico. A

comparação do histograma com a curva contínua na Figura 1 deve ser

considerada somente como qualitativa, pois a saída do programa STAPRE

(curva contínua) se refere a transições de un nível 1" do núcleo

composto, e os dados experimentais (histograma) correspondem a una

mistura de transições 0+, l" e 2+.

A fim de realizar uma comparação mais adequada entre os

dados experimentais do MAM1 A e os cálculos de modelo estatístico

realizados com o STAPRE, foi selecionado um espectro (em função da



energia de excitação W) do núcleo composto) integrado em 4 , no ângulo

de enissão do proton Ü p, correspondente a un. ângulo de espalhamento

dos elétrons ^ e = 22°. Neste ângulo relativamente pequeno de

espalhanento (j e, para una energia do elétron incidente igjal a 152

MeV, o núcleo alvo Ca é excitado dominantemente para níveis 1~, cono

as excitações devidas a fótons reais. Este espectro experimental é

representado pelo histograma na Figura 2, e se refere à reação

Ca(e,e'po) K^s isto é, à emissão de protons p o que deixam o núcleo

residual 39K no estado fundamental (ground state). Nesta mesna figura,

as cruzes com barras de erro representam a seção de choque

onde V v (it)) é a seção de choque de fotoabsorção total do 40Ca da

literaturaí8', e Í.P P<>/P (W) 1 é a razão de ramificação para o

decaimento estatistico de um nível 1~ no Ca por emissão de prótons,

resultando no estado fundamental do 39K, calculado utilizando-se o

programa STAPRE. Esta seção de choque para decaimento estatistico foi

normalizada de maneira a não exceder em nenhuma energia de excitação

li) , o histograma correspondente aos dados experimentais. Na energia de

excitaçãoU) = 20 MeV, a alta seção de choque de absorção (ressonância

gigante de dipolo) é compensada pela pequena razão de ramificação

relativa ao decaimento para o estado fundamental do K, devida à

competição dos níveis de energia mais altas deste núcleo residual,

resultando em uma baixa seção de choque estatística (/,po). De acordo

com a Figura 2, o decaimento estatistico para o estado fundamental

do 39K, para 10 = 20 MeV, é somente cerca de 15% do decaimento total.



No caso da Figura 1, se analisarmos o pico correspondente ao estada

fundamental EX(
49K) = 0 , a razão entre as áre^s da curva continua e

do histograna corresponde a aproximadamente 13% d& decaimento

estatístico para o 3 9K^ S, um resultado não ruito diferente do caso

1~ da Figura 2. Entretanto, devemos ler.brar que r.o caso da Figura 1, o

espectro experimental (histograma) conter. uma mistura de

multipolaridades 0 +, 1~ e 2 +, enquanto que o espectro estatístico

teórico se refere somente a decaimentos de um nível 1~.

Era conclusão, os resultados preliminares do presente

relatório indicam que o decaimento estatístico de um nível 1~ a una

energia U) - 20 MeV no núcleo composto 4 0Ca, para o estado fundamental

do núcleo residual 3 9K, corresponde a aper.as cerca de 15* do

decaimento total, indicando que processos diretos e/ou semi-diretos

são os mecanismos mais importantes na reação 40Ca(e,e'po)

correspondente ã multipolaridade El.
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CONTROLE DE QUALIDADE E

TERIZACSO DE MONOCRISTAIS DE IO —

DETO DE SÓDIO <±" x ±">-

R.P.TORRES,D.L.TEIXEIKh,D.O.CARDOSO c L.S.NOBRE (<írea IV/CNEN)

Para melhorar a qualidade dos cristais de NaI (TI) utili-

zados em detetores cintiladores fabricados pela MITTEC (Mittec Ma-

teriais e Componentes LTDA), a Comissão Nacional de Energia Nu-

clear (CNEN), através do Laboratório de Detetores (LADET), vem de-

senvolvendo um programa para caracterização e habilitação destes

cristais. Ressaltamos que este programa nao consiste apenas na

avaliação do Jesempenho do equipamento após uma série de testes,

•tais também num sistema completo constituído de diversos componen-

tes, como especificações de desempenho, testes de controle de qua-

lidade, interpretpção dos resultados e devidas correções a serem

feitas.

Imperfeições e problemas na dopagem, sao fatores que em

muito comprometem o desempenho de cristais cintiladores tivo NaI

(TI). Características de comprimento de onda de emissão, constante

de decaimento, índice de refração, massa específica e eficiência

intrínseca para detecção de radiação gama podem ser alteradas caso

alguma irregularidade ocorra nos métodos de crescimento dos cris-

tais. Vem-se desenvolvendo no LADET critérios que, através de aná-

lises espectrométricas, podem identificar tais problemas e conse-

qüências. Como a tecnologia de crescimento de cristais tipo Nal

(TI) é nova no Brasil, é comum depararmos com situações em que- os



Métodos para crescimento e encapsulament o, advenham imperfeições

que desqualifiquem os cristais dentro de uma média de produção.

Como as caracterfsticas psra esse tipo de cintilador são bem co-

nhecidas, possibilitou-nos desenvolver métodos de qualificação que

possam definir e caracterizar graus de comprometimento da utilisê-

ção destes tanto para radioproteção bem como para espectometria.

Devido a alta sensibilidade destes cristais à higroscopia

e choques mecânicos, torna-se indispensável um controle de quali-

dade na produção dos mesmos'. São verificados, como parte do con-

trole, diversos fatores tais como: transparência do cristal, que

prejudica na emissão; deposição de talio, que prejudica tanto na

emissão como n?. constante de decaimento; polimento do cristal, que

prejudica no número de reflexões internas; tipo de janela, que

ocasiona a alteração do índice de refração e consequentemente per-

da de eficiência; na homogeneidade do cristal, que altera a densi-

dade e consequentemente ocasiona perda de eficiência intrínseca e

linearidade de resposta, além de análises que visam identificar

falhas mecânicas no cristal ou na deposição de tálio, através de

métodos de espectrometria gama e estatística nuclear. Estas análi-

ses unidas a cutras possibilitam um controle de qualidade de cris-

tais cintiladores produzidos no Brasil, que sâo de diâmetro de i

polegada, bem como quaisquer outr<s cristais de diâmetros diversos

produzidos por outros países.

Baseando-se nestas teorias submetemos 3 lotes de 5 mono*

cristais de NaI <T1) cada, produzidos pela MITTEC, ã análises. Fo-

ram levantados os espectros, utilizando-se uma fonte de ** rCs, das

regiões periférica e central dos cristais, com a finalidade de de-

terminar a homogeneidade e possíveis falhas de crescimento o en-

nuiLiiiiiiiiinu in iMiUftlm



capsi: lament o destes.

Através dos resultados obtidos, bastidos na eficiência de

fotopico e resolução (FWHrt), fora» diagnosticsáís prováveis falham

existentes nos lotes. Estes diagnósticos fora» enviados à HITTEC

seguidas das devidas orientações objetivando ? nelhoria na produ-

ção.

Oas análises realizadas puderam ser constatados os seguin-

tes resultados:

- No primeiro lote» representado pelo espectro da fig. #1,

const atanos que no cristal havia grande concentração de impurezas,

que o acoplamento da janela deveria ser Melhorado e que havia» ra-

chaduras nas periferias, o que certamente foi devido ao Método de

eneapsulamento utilizado.

- No segundo lote, representado pela fig. 62, já verifica-

MOS a Melhora significativa no acoplamento da janela e no encapsu-

lamento dos cristais, porém ainda tivemos problemas de aglomeração

do material refletor das paredes dos mesmos.

- No terceiro lote, representado pela fig. 63, verificamos

a melhora na qualidade dos cristais bem como uma boa reprodutibi-

1 idade dos mrsmos.

Todos estes procedimentos fazem parte de um programa de

controle de qualidade que o LADET vem implementando na área de de-

tetores, seguindo determinações das normas internacionais

ANSI/IEEE-680 e adequando certas exigências à realidade nacional.

Com base no que já foi realizado, podemos garantir hoje

uma boa qualidade dos cristais de NaI (TI) desenvolvidos no Bra-



sil, c que nos possibilita ter uma auto-suficiência deste tipo, o

que r de grande importância na detecção de raios X e ratíiação ga-

na aplicados a diversas área».

c de extrema importância que sejam desenvolvidos outros

tipos de crescimento de cristais cinti1adores, buscando através da

experiência adquirida crescer e qualificar cristais de 3"X3" e

5~X5" que são de alta aplicabilidade em espectrometria. Ressalta-

mos que cristais de NaI (TI) de 3~X3" já estão sendo crescidos e

testados em espectrometria gana, ampliando assim o prograsa de na-

cionalização em detetores.
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