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RESUMO

Mo presente trabalho foram medidas as seções de choque dife
rendais para espalhamento elástico de fõtons de 412 Kev para
elementos de Z»78,56,48 e 47 com detetores Ge-Li. Para os
elementos* de Z«78, 56 e 48 não existem medidas anteriores en-
quanto que para Z» 74 e 48 existem apenas medidas efetuadas
com detetores de Nar, de baixa resolução. Teorias calculadas
na aproximação de fator de forma H.F.S.D. são discutidas. Em
função da análise dos resultados experimentais e teóricos ob-
tidos, anomalias anteriormente atribuídas a essas aproximações
puderam ser explicadas. Os resultados experimentais apresen-
taram boa concordância com cálculos teóricos recentes efetua-
dos com teoria de perturbação de segunda ordem.

ABSTRACT

The differentials cross sections for elastic scattering of
412 Kev Y rays was measured with Ge-Li detectors for elements
of Z«78, 74, 56, 48 and 47. For the elements of Z=78, 56 and
48 don't exist former measurements, while for Z=74 and 48 exist
only measurements done with Nal detectors, of poor resolution.
Approximated theories calculated through H.F.S.D. form factors
are discussed. From the analysis of the experimentais and
theoreticals results, anomalies early pointed in this aproxi-
mations could be explained. The experimental results presented
good agreement with recents theoreticals calculations done with
'second order perturbation theory.
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•
Até 1968 o estudo do espalhamento elástico de raios Y foi efe-
tuado co» as deficiências inerentes aos cristais NaI, utiliza-
dos para deteção dos raios y espalhados, devido â baixa resolu-
ção, em energia desses cristais.

O advento dos detetores Ge-Li permitiu una boa separação entre
as componentes elástica e não-elãstica do espalhamento y. A pre
cisão das medidas de seção de choque consequentemente melhorou
muito, aumentando as perspectivas do estudo dos processos com-
ponentes do espalhamento elástico de fõtons : Rayleigh, Thomson
Nuclear, Ressonância Nuclear e Delbruck, dos quais apenas o se-
gundo é bem conhecido. .

A primeira experiência com boa resolução foi efetuada por Dixon
e Storey[VI 6È)na energia de 1.33 Mev com alvos de chumbo. Para
comparação com os resultados experimentais, a seção de choque
teórica foi calculada somando-se coerentemente as amplitudes
Rayleigh e Thomson, sendo que nessa energia as amplitudes
Delbruck e Ressonância Nuclear contribuem de maneira pouco signi^
ficante. Foram observadas discrepâncias entre curvas teóricas
e experimentais que só eram eliminadas ao trocar-se o sinal da
amplitude Rayleigh para fõtons de polarização paralela ao plano
de espalhamento (â  ), o que não podia ser justificado teorica-
mente.

Posteriormente, Schumacher e colaboradores(Sc 73), efetuando me
didas ainda em regiões de energia onde os espalhamentos Delbruck
e Ressonante Nuclear não são significativos, não verificaram as
discrepâncias observadas por Dixon e Storey. Notaram entretanto
que,, na região de energia entre 145 e 412 Kev, o acordo entre
teoria e experiência sÔ era obtido quando- não se consideravam
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as amplitudes spin-flip referentes às casadas M e N, também
não sendo evidente a razão teórica para isso.

Em vista dessas inconsistências e pelo fato do conhecimento
do espalhamento Rayleigh ser fundamental para o estudo de
processos como o espalhamento Delbruck (Sc 69) e Fluorescência
Nuclear (Me 59), torna-se bastante importante um conhecimento
preciso da amplitude-de espalhamento -Rayleigh.

Esse conhecimento ê particularmente importante para o estudo
do espalhamento Delbruck em energias da ordem de 2 Mev, já que
para energias dessa ordem a parte real da amplitude Delbruck é
da ordem de 10% da amplitude Rayleigh. Cabe ressaltar que só
existe uma determinaçaQ quantitativa da parte real do espalha-
mento Delbruck para o Pb, a um ângulo de 120° e energia 2.75
Mev(Sc 75).

O objetivo do presente trabalho é o estudo do espalhamento
Rayleigh na energia de 412 Kev, com elementos de número atômi-
co variando entre 47 e 78. Este trabalho faz parte de uma sis
temática que em termos mais abrangentes inclui medidas em ou-
tras energias e elementos.

No Capitulo I apresentamos os fundamentos teóricos dos métodos
de cálculo utilizados. No Capitulo II expomos as técnicas uti-
lizadas em nossas medidas e na análise dos dados experimen-
tais. No Capítulo III são apresentadas as técnicas empregadas
na determinação das seções de choque. Finalmente, no Capitulo
IV, apresentamos os resultados experimentais obtidos, comparan
do-os com curvas teóricas e dados existentes na literatura,efe
tuando uma discussão tão detalhada quanto possível dos mesmos.



.4
CAPITULO I - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1) Introdução

Neste capitulo introduziremos, de modo suscinto, aspec-

tos e relações teóricas fundamentais para o estudo do

espalhamento elástico de fôtons, de energia da ordem de

0.5 MeV, incidentes sobre átomos médios e pesados. Nes-

ta região de energia incidente, dois tipos de espalha-

mento elástico são relevantes (Pa 74):

a) O espalhamento Thomson Nuclear

b) O espalhamento Rayleigh atômico

Para energias mais altas, da ordem do MeV, . tornam-se

também importantes o espalhamento Delbruck e o espalha-

mento ressonante nuclear ISi 68). No caso (a) o fõton

colide e1àsticamente com o campo Coulombiano do núcleo,

e a amplitude de espalhamento associada a este proces-

so ê bem descrita pela relação de Klein-Nishiha [Sa 67)

referida à carga e massa nucleares :

2
aTh = " ~4ÍM"

onde r é o raio de Bohr, Z o número atômico, m a massa

do elétron, M a massa do núcleo, e e e'sio vetores que

definem as polarizações do fóton incidente e do fõton

espalhado, respectivamente. Esta parametrização é re-

lacionada a um referencial cartesiano ortonormal, cen -

trado no núcleo admitido puntiforme.

No espalhamento Rayleigh (b) o fóton incidente interage

elãsticamente com um elétron da coroa atômica, excitan-

do-o de tal moda»que ao desexcitar-se, emite um fóton

com a mesma energia que aquele incidente. 0 espalhamen-

to Rayleigh, além de fornecer dados importantes sobre a



.5
distribuição de elétrons atômicos contribue de nodo es-
sencial para o entendimento do espalhamento Delbruck a
baixas energias (Pa 74). A seção de choque elástica pa
ra fôtons incidentes com energia da ordem de O.SMeV, po
de ser representada como a norma da superposição coeren
te, das amplitudes de espalhamento Thomson e Rayleigh :

O cálculo da amplitude de espalhaicento ê feito dentro
da aproximação perturbativa sendo que para a energia
considerada o tratamento deve ser relativista.

Em todo método perturbativo quântico, uma condição es-
sencial de partida, ê o conhecimento <?a Hamiltoniana
não perturbada.

E nesse caso como se trata de um sistema de Z partícu-
las em interação esse conhecimento não ê simples, sendo
necessário o emprego de técnicas variacionais.

Para maior clareza e por conveniência, descreveremos a
seguir as características gerais do método utilizado pa
ra se obter a Hamiltoniana do sistema não perturbado.

2) O método de Hartree-Fock-Kohn-Sham modificado

Mesmo na mecânica clássica, a resolução exata de um pro
blema de Z partículas em interação, apresenta grandes
dificuldades e, em geral, não admite solução analítica.
Ma mecânica quântica, a resolução da equação de onda,re
presentativa de um sistema de Z elétrons, está exatamen
te dentro deste «contexto. Nestes casos, devem ser em-
pregados métodos de solução aproximada, tais como os me
todos perturbacionais, variacionais, etc ... £ fundamen
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tal que na resolução aproximada de um problema especifi-
co sejam acolhidos métodos que permitam a colocação dos
aspectos essenciais do sistema física considerado. Tam-
bém é essencial que se saiba, claramente, o que de mais
precioso o método utilizado permite calcular. Em parti-
cular» os métodos variacionais permitem maior precisão
na determinação do espectro de autovalôres da Hamilton!a
na, do que no correspondente espectro de autoestados. Um
exemplo muito importante de método variacional na física
é o método proposto por Hartree {8o 69) para a resolu -
ção aproximada do átomo a Z elétrons. Neste método a co
roa atômica é representada por uma assembléia de elé-
trons, ( elétrons de Hartree ), cada elétron sendo repre
sentado por uma função de onda a uma partícula e satisfa

. zendo a uma equação de onda contendo um certo potencial
médio efetivo. Toda a teoria atômica moderna foi erigi-
da essencialmente sobre este modelo, que se extendeu,
com sucesso, a vários campos da física incluindo a físi-
ca molecular e a física nuclear.

A estrutura fundamental do modelo de Hartree é a redução
do problema de Z corpos em interação, a Z problemas a um
corpo em presença de um campo médio, convenientemente
construído. O modelo de Hartree permite aproximar um sis
tema físico complexo, por um sistema de partículas inde-
pendentes, sujeitas a operadores potenciais a um sõ cor-
po. Para estudar o espalhamento elástico de radiação
eletromagnética incidente sobre átomos pesados, de núme-
ro atômico na região 40 ~ Z i 80, utilizaremos uma varia
ção do método de Hartree, o método de Hartree-Fock-Kohn-
Sham modificado IKo 65), (U 7J),(HFKS) que contém as
correções assintôticas de forma consistente. 0 formalis
mo utilizado não é covariante a Lorentz, ( apesar da teo
ria ser relativista, jã que elétrons internos de átomos
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pesados podem ter energia da ordem de 50 KeV ).

A aproximação H.F.K.S. modificada empregada no presen-
te trabalho utiliza um programa elaborado por D.A.
Liberman (Lt 71) com adaptações necessárias para aco-
plá-lo ao problema de pesquisa em questão, bem como ao
computador de que dispusemos ( BURROUGHS 6700 ) no I.P.
da U.F.R.J. 0_programa permite a construção de fun-
ções orbitais relativistas ( não Coulombianas õbviamen -
te ), que sãc soluções de uma equação de Dirac a um po-
tencial V@ (r), com simetria esférica de centro no nú-
cleo.

Os espinores de Dirac correspondentes poderão ser chama-
dos espinores de Dirac-Hartree-Pock-Kohn-Sham-Liberman .
Com estes spinores se tem o estado do átomo de H.F.K.
S.L., ( L d e Libarzaan ), representado por uro . determi-
nante de Slater, ZxZ. O átomo de H.F.K.S.L. admite uma
região interna e uma região externa, (assintótica), sepa
radas por uma fronteira esférica de raio R definido pela
condição :

j p(r) dr3 = 1
r>R

onde p (r) é a densidade eletrônica (com simetria esféri
ca devido ao potencial assumido) e construída com a fun-
ção orbital.

Na região interna (r<R) o potencial efetivo tem a forma:

V(r) m t p(r*) d3 r1 - [2n2o{r)}1/3 • A(R,r)
e* |r-r1 ir
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onde

X(R,r) = - f filElL. d
3 r' + _|_ (3ir2?,r>)l/3

r»>R

#
Os termos em • /, são potenciais de troca do tipo Slater
{St 52). p

Na região assintõtica, r*R, temos : t

V(r) _ / p(r') d3 r1

e 2 " J |?-í«|
r*>R

As integrais da forma Jr*>R têm o caráter de correções
• .assintõticas.

0 sistema de unidades empregado no programa é aquela em
que c = 137.037; e = 1; m= 1, o que corresponde a
uma unidade de comprimento equivalente a A° onde A°
.é p angstron. 1.890

0 potencial de H.F.K.S.L. entra em uma equação de Oirac,
da forma :

{ca» (-iĥ ) + Bmc2 + Vô(r)} i|». (xyz) = BH«p .(xyz)

onde a=(a ,a ,a ) e 0 são as matrizes de Dirac na re-
presentação de Pauli(Sa 67). .

Representando o spinor de Dirac H.F.K.S.L.,na forma de
um par de spinores a duas componentes, ( as grande e pe
quena componentes ), indicados respectivamente por A e
B teremos ;
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B (r)
H'n

com £•« fc+s, j=t'- '2, sendo l e t * números quânticos de
momento angular orbital, S de spin e j de momento angular
total.

0 programa possibilita também o cálculo da energia de li-
gação do elétron, de dois modos diferentes :

i) com auxilio dos orbitais de H.F.K.S.L., calcula-se a
energia total do átomo e do Ion correspondente, com
um elétron em excesso ou em falta. A energia de liga
ção de um elétron em uma particular camada será a di-
ferença entre a energia total do átomo e do íbn cor-
respondente.

ii) a energia de ligação é dada, neste caso, pelo poten-
cial de troca, que constitue uma boa aproximação pa-
ra os autovalôres da energia dos elétrons na aproxima
ção considerada.

A energia total do átomo de H.F.K.S.L. ê[Li 6t):

(3-1) mc2-Ze2/r|t|/.> +

p(r)ptr')'
r rf<R jr-r'1

+ e
r<R<r'
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d3r

onde kf(r) » {3«
2p(r) )^3 ê o raio de Permi #

Z
p(r) = E#í(r)*.(r)

j = 1 e i - matriz unidade.

3) Cálculo das amplitudes de espalhamento eiãstico de fôtons

Conhecendo-se os estados não perturbados de cada elétron

da assembléia podemos aplicar sobre o sistema de Z part£

cuias uma teoria de perturbação, onde a perturbação é o

potencial vetor do campo eletro-magnêtico incidente,
•

Dentro dessa hipótese a amplitude de transição para cada

elétron é representada por(&t 55a) :

M = b E / dr2 / d ^ U*f (r2)«H(r2)ií»n(r2) x
. n .

í n

onde i(>f é o auto estado do elétron após a interação com
o fóton incidente e i|». o auto estado do elétron antes da
interação; 6H(r2) representa o acoplamento do elétron
com o campo de radiação e é dado por ea*ít(r) ,onde X é o
potencial vetor; b é uma constante de normalização que
depende do sistema de unidades usado; a é a representa-
ção vetorial das matrizes de Oirac. E^ e Efl são os auto-
valôres da energia correspondente aos auto estado i|>. e^n

m

Na equação (1.3)"o sinal positivo corresponde ao caso no

qual o fóton é emitido depois da absorção enquanto que o



sinal negativo corresponde ã emissão antes da absorção
Os auto estados y correspondem a e
do elétron; u> é a energia do fôton.
Os auto estados y correspondem a estados intermediários

Uma d&s dificuldades da teoria de perturbação de segunda
ordem é a necessidade de se somar os elementos de matriz
sobre todos os estados intermediários, tanto na região do
contínuo como na região discreta do espectro de auto-esta
dos. Devido a isto, por muito tempo utilizou-se aproxima-
ções nas quais os estados intermediários dos elétrons são
considerados estados livres ( aproximação de B o m de or-
dem zero).

Nessa aproximação a amplitude de espalhamento é dada pela
relação:

M » { /**(£) e q* r f ($) d3r} £•€« (1.4)

onde <| = momento transferido, devido ã colisão do fõton
com o elétron e definido por:

-ic-jj = 2 w sen 9

^2 e 1 s momentos dos fótons emergente e inci-
dente, respectivamente

o» « energia do fõton
6 » ângulo de espalhamento
tyxy.-ty. ( espalhamento elástico )

0 termo entre colchetes na equação 1-4 é usualmente chama

do "fator de forma"(F* 35) e será simbolizado por F (q)

ou F (d),6). Os primeiros cálculos efetuados core fatores-
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de forma foram realizados por franziF* 35) que usou como
densidade de cargas uma distribuição de Thomas-Feraii, va-
lida para regiões não relativísticas (E<<mc ). Posterior-
mente Bethe e LevingerUe 5?), considerando que para re-
giões de energias mais altas o cálculo deve ser relativis-
ta calcularam fatores de forma para elétrons da camada K
utilizando funções de onda de Dirac. Cálculos bem mais
precisos que esses últimos para espalhamento Rayleigh,
com teoria de perturbação de segunda ordem, foram efetua-
dos por Brown e colaboradores (BA. 55a), (BA. 556), (BA. 56) ,
(BA 57) que expandem o campo Coulombiano do átomo em ter-
mos do parâmetro Za, onde a ê a constante de estrutura fi-

r
na. Em seus trabalhos, Brown verificou que* assumir os es-
tados intermediários dos elétrons como estados livres
(aproximação de fator de forma) . eqüivale a desprezar ter-
mos <la ordem de Za, que para elementos pesados (Z-CO) é
da ordem de 0,6, contribuindo portanto de modo relevante
para a amplitude de espalhamento. Em particular, efetuou
cálculos, para o mercúrio (Z=80) com f5tons incidentes de
energia 164, 327, 654 e 1308 Kev. Para esses cálculos,
apenas elétrons da camada K foram considerados. A justify
cativa para levar em consideração apenas elétrons K foi o
aumento das dificuldades do cálculo, e a baixa contribuição
dos elétrons da camada L, que é da ordem de 1/8 da am-
plitude de espalhamento dos elétrons da camada K.
Mo método proposto por Brown, a soma sobre os estados inter
mediários é substituída por somas parciais onde cada termo
está associada a uma dada dependência angular.

Brown, ã partir da equação (1.3) reescreve a matriz de

transição substituindo a Hamiltoniana de interação por

eo«X . Assim, os fótons incidentes ( momento £., polari-
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zação e) e emitido (momento k,, polarização el) ficam re-
presentados pelo potencial vetor A, associado às posi-
ções r, e r~. Resulta que :

.*

(1.5)
Ei~ En ± w *

Como a seção de choque ê descrita em termos de polariza -
ção circular do fõton, e as amplitudes devido as possí-
veis combinações de polarização dos fótons incidente e
emergentes devem ser somadas coerentemente, a seção de
choque fica dada por :

f£ = ri (a2 + a2 ) (1.6)ar ° SP NSF

onde a S F é a amplitude com troca de helicidáde de polari-
zação, SPIN-FLIP (SF) e a N S F é a amplitude sem troca de
helicidáde de polarização, NÃO SPIN-FLIP (NSF)*.

Os resultados obtidos levaram a conclusão de que, em vis-
ta da complexidade do cálculo, é conveniente tentar man-
ter o emprego da técnica de fator de forma, para o que
Brown propôs(8* 57) um fator de forma corrigido e defini-
do de maneira a levar em consideração correções relati-
vistas. O fator de forma passa a ser representado por :

P(q) - / ^(r)4^#^(r)f(r)d3r (1.7)

* ver apêndice A
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onde

£(r) = ' 1 para o caso SF

! me2

1+v
( me para o caso NSF

2 L
me = massa de repouso do elétron

E = energia total do elétron

V * _ potencial Coulombiano - Za
r

ficando as amplitudes SF e NSF representados por :

aQlf (E,Z,6) =+F__, (E,Z,6) (-ltcose) iT 8i

NSF NSF *

onde os termos -l+cos9 e -l-cos8 correspondem ao produ
2 2

to escalar e*e'para os casos SF e NSF, respectivamente.

Recentemente, Johnson e Cheng(Jo 75) efetuaram cálculos

de amplitudes de espalhamento elástico de fótons, utili-

zando também teoria de perturbação da segunda ordem, pa-

ra vários elementos com fótons de diferentes energias.

Seus cálculos seguem a metodologia proposta por Brown com

algumas modificações :

Foram usadas funções de onda Hartree-Fock-Slater-Dirac,on

de efeitos de camadas foram levados em consideração, en-

quanto Brown usou funções <fe onda Coulombiana. Além da ca

mada K, calculada por Brown, também foram efetuados cáleu

los para as camadas L e M, para os átomos e energias nos

quais a contribuição dessas camadas para a amplitude de

espalhamento era significativa. A camada N, devido a sua

pequena contribuição e ao fato de que esse cálculo aumen-

taria muito o tempo de computação necessária ao cálculo

da amplitude de espalhamento, não foi considerada.



CAPÍTULO II - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1) Sistema de Deteção e Geometria de Espalhamento

O sistema de deteção utilizado em nossas experiências es-

tá mostrado na figura II.1 e é constituído por :

detetor Germanio-Litio ORTEC (8003-30cm3)

pré-amplificador ORTEC (8003)

amplificador espectroscópico ORTEC (451)

multicanal Northern de 1024 canais

fonte de tensão 3000V ORTEC (446)

computador PDP 11-30/45 da Digital Corporation

A geometria de espalhamento está mostrada na figura

(II.2). O ângulo formado entre a linha que une o centro

da fonte ao centro do alvo espalhador (direção da radia-

ção incidente) e o plano do alvo espalhador, (ângulo <f>), é

escolhido de forma a minimizar a dispersão de ângulos de

espalhamento (ângulos 6) sobre a placa. Para tanto deve

satisfazer a relação(Ha 70) :

sen* - 4 - («.D .sen (6-4)) R

onde R é a distância do centro do alvo ao centro do dete-

tor e r ê a distância do centro do alvo ao centro da fon-

te.

As dimensões dos alvos usados foram as seguintes :

2
Platina - 16x16 cm / espessura - l,lg/cm

2
Prata - 16x16 cm / espessura - 2,5g/cm

2
Tungstênio- 16x16 cm / espessura - 0,4g/cm
Cãdmio - 20x20 cm / espessura - 2,lg/cm
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DETETOR H.V

PRÉ
AMPUFICADOR

MULTICANAL

AMPLIFICAOOR

ESPECTROSCOPICO

J [ COMPUTADOR

Figura II.1 - Sistema de deteção

CHIMWO

ESfALHAMCNTO

AMORVCOM

Figura II.2 - Geometria de cspalhamento
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Para as medidas com o Bãrio usamos carbonato de Bãrio

(Ba CO.) acondicionado numa caixa de alumínio de 18x18x3.5

cm, de espessura o. 2cm. A espessura de Bãrio calculada foi
2

de 1,76 g/cm .

~ 197

Como fonte de radiação y, utilizamos ouro ( ~Au) irradia-

do com neutrons térmicos no Reator do Instituto de Energia

Atômica de São Paulo (IEA). Por meio da captura dos neu-
— 198

trons térmicos forma-se o isõtopo ( ,QAU) (meia vida =
— 198

=64.752h) que emitindo 6 forma ( o^Hg) que por sua vez aodecair para o estado fundamental emiti um raio y de 412Kev.

A atividade inicial da fonte era da ordem de 1 Curie.

Para evitar problemas causados pela alta incidência de

raios Y de baixa energia sobre o detetor, que poderiam pre

judicar a resolução do sistema, üsou-se um absorvedor cons

truldo com cãdmio e chumbo.

2) Sistemática de Medidas

Em nossas experiências efetuamos sistematicamente medidas

de espalhamento elástico de fótons de 412Kev para os ele-

mentos : Platina (Pt.,,,) , Tungstênio (W-.), Bãrio (Bacc),
IO l<k DO

Cãdmio (Cdjg) e Prata (Ag47) na região angular de 30 a

130°, com uma estatística da ordem de 4000 contagens para

o pico elástico* A separação obtida entre o pico Compton

e o pico elástico foi bastante boa, como pode ser visto na

figura (II.3), onde são mostrados espectros de espalhamen-

to da platina a ângulos de 40, 60 e 90°.

Para que as correções devido a possíveis fundos radioati-

vos fossem efetuadas, medimos espectros de fundo da sala
j*

* As medidas foram realizadas no Lab. do Acelerador Linear

de Elétrons da U.S.P.
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sem a fonte de raios y no locai, e para cada ângulo, com

a fonte posicionada mas totalmente blindada. Medimos tam

bêm, para cada ângulo, espectros com a fonte mas sem os

alvos espalhadores, para verificar a possibilidade de in-

cidência direta de radiação sobre o detetor.

Finalmente, para verificar se havia empilhamento no siste

ma de deteção ("pile-up"), efetuamos medidas de espalha-

mento em al"os de alumínio que devido à baixa probabiliJa

de de espalhamento elástico, sô apresenta no espectro a

parte Compton do espalhamento.

A medida da atividade das fontes utilizadas em nossas ex-

periências foi efetuada colocando-se as mesmas em frente

ao dçtetor após decaírem para uma atividade da ordem de

VCi.

3) Cálculo das Seções de Choque Experimentais

A análise dos espectros obtidos foi feita em um computa-

dor PDP 11-30/45 através de um programa da biblioteca da

Digital Corporation (programa Gaspan).

Esse programa nos permite, após ajustar uni polinômio ao

fundo radioativo, extrapolar esse polinômio para a região

do pico elástico, subtrair dos pontos experimentais os va

lõres extrapolados e ajustar uma Gaussiana ao pico elãsti,

co resultante. Para os ajustes das funções, utilizamos o

método de menor desvio quadratico médio. O programa nos

permite calcular os seguintes parâmetros da Gaussiana :

altura máxima, canal onde a altura é máxima, largura a

meia altura, área da curva e os erros estimados para cada

parâmetro. i%

Chamando a área do pico elástico assim obtido de
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que é a quantidade de radiação detetada no pico elástico,

a seção de choque ê obtida através da relação :

H (2'E'e> QincidenteflN(Z>"ÍE)fabs = °medido

onde

TJJ (Z,E,6) _= seção de choque diferencial para espa-

lhamento elástico de um raio Y de ener

gia B por um elemento Z, num ângulo 6

^incidente = quantidade de radiação incidente sobre
o alvo

SI = ângulo sólido de deteção dado por :

ü = _̂ d = área do detetor •

R2 (distância detetor-espalhador)

N(Z) = número de átomos espalhadores por cm

dado por :

N(Z) = *N

Sen^A

onde

1 s espessura do alvo em g/cm

A = átomo grama do elemento espalhador

N = número de avogrado

n(E) - eficiência intrínseca do detetor para

a energia E

f . = fator de correção para atenuação dos

raios Y no alvo espalhador.

A determinação dos termos da equação (II.2) não é tri-

vial, pois devido ao tamanho finito do alvo espalhador,do
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detetor, da fonte e da abertura do colimador, a intensi-

dade de radiação ydetectada no pico elástico ê na reali-

dade uma soma de espalhamento em diversos ângulos.

Determinaremos a seguir, equações que definem esses ter-

mos supondo-se apenas uma direção de incidência.e uma di

reção para a radiação espalhada : a direção de incidên-

cia da radiação sobre o alvo ê a reta que une o centro

da fonte de raios y ao centro do alvo espalhador; a dire

ção da radiação espalhada é definida pela reta que une o

centro do alvo espalhador ao centro do detetor. A gene-

ralização para o caso onde existe uma distribuição espe-

cífica de ângulos 6 e +, é considerada ao tomarmos a mé-

dia desses ângulos -e de suas funções. Essas médias são

obtidas através de um programa que simula o processo de

espalhamento, utilizando um método de Monte Cario, como

veremos posteriormente.

3.1 Determinação da quantidade de radiação incidente sô

bre o alvo espalhador

Supondo-se que a medida de espalhamento seja feita

no intervalo de tempo t̂ , t2 e chamando Qinci<jente

â quantidade de radiação incidente sobre o alvo es

palhador, temos que :

«incidente - < / V " ^ 1 ' 2 dt > £ (II'3)

onde :

I • intensidade da fonte em to»to » 0

Tl/2 * meia vida da fonte de radiação y

fte » ângulo solido de emissão dado por :
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n Ac área de salda do colimador
B = -=J =

d (profundidade do coliroador)

A intensidade I é obtida através da medida descri-

ta na página 3. Denominando-se Q a área do
°medido

pico assim obtida e considerando que o ângulo sóli-

• i de deteção é delimitado pela área do detetor, te

mos : —

t %

, ° -t/Tl/2 O
Qrt - (/ Irt2

 X//dt ) ̂  n(E) (li.4)
°medido t ° 4ir

o

onde :

n(E) = eficiência intrínseca do detetor para a

energia E

fí, = ângulo solido de deteção dado por :
fl. = Àd = área do detetor
d —y = •

r (distância fonte-detetor)

Resolvendo-se as integrais (II.3) e (II.4), obtém-

se lo à pi

resulta :

se IQ à partir de (II.4) que,substituído em (II.3),

Qincidente = Qo__J4J_ *2
nd

tempo a

Substituindo

2
T V 2 .

-v

icident

2 ]

-1

_ em

/ 2

(II. 2) cotemos
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• "d<Z,E,e> = Q _ < ^ rr-x /(Q^ N(2) fab8 f ^ ^ ,

(II.5)

3.2 Determinação do fator de atenuação da radiação y no al

vo espalhador

Se considerarmos o alvo espalhador como sendo composto

por uma superposição de placas de espessura muito pe-

quena (dl), cada placa contribuirá com uma pequena fra

ção da radiação espalhada detetada à qual denominare -

1003 dQmedido-

Admitindo-se que a atenuação de raios y no alvo espa -

lhador ê estatística(S-c 66) e da forma e~^ onde u é

o coeficiente de atenuação e l a espessura efetiva vis

ta pela radiação, podemos reescrever a equação (II.5)

considerando apenas uma placa espalhadora (d£). Assim:

^medido „ do fl flc • f -Vl2
3*^1 ^ fld tempo

e

onde

l, •* espessura efetiva vista pela radiação inci-

dente dada por :

&2 s espessura efetiva vista pela radiação emergon

te dada por :

*2 = áÍ~á 3 = ângulo formado entre o raio

emergente e a placa espalha

dora
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2= número de átomos espalhadores por cm

Uma melhor compreensão dos termos da equação (II.6) po

de ser obtida através da figura (II.4). :

FOTO* IHCIOCNTC>

ALVO CfPALMAOOR

Fig. II.4 - Espalhamento de fõtons numa

placa de espessura dí,

Substituindo &. e A, e m í11»6) e integrando dí de o a

%, obtemos finalmente :
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onde

f K <z,E,6)
*****

(l/Sen»+l/SenB) u

yt

3.3 Determinação dos valores médios dos parâmetros da geo

metria de espalhamento

Como já mencionamos no parágrafo 3),o tamanho finito

do alvo, da fonte, do detetor e da abertura do colima

dor fazem com que a intensidade de radiação detetada

seja uma soma de espalhamento em diferentes ângulos.

A figura abaixo (II.5) ilustra o efeito mencionado :

ALVO OPALHADOR

rONTE

/ A / \ \
/ / / X% \

INCIDENTE

Fig. II.5 - Disporsão dos ângulos de espa

lhamen.to.-s.õbre-o alvo espalhador
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Como diversas grandezas na equação (II.7) dependem

dos ângulos de espalhanento (ângulos 8) e do ângulo

entre a radiação incidente e a placa espalhadora (ân

guio • ) , i necessário calcular os valores médios dest

ses ângulos e das funções que envolvem os mesmos.
•

Para essa finalidade foi elaborado um programa para

computador[Ga 77) que, usando um método de Monte Car

Io, simula o processo de espalhamento calculando os

valores médios dos ângulos e funções de ângulo envol^

vidos em nossas medidas.

O programa foi elaborado de forma a sortear um ponto

da fonte e a seguir uma direção para a saída da ra-

diação y; caso essa radiação intercepte o alvo espa-

lhador o programa determina onde a radiação cruzou o

alvo. A seguir, supondo que o espalharãento seja iso

trópico, deve sortear uma direção para o espalhamen-

to da radiação y e verificar se e onde essa direção

intercepta o detetor. Finalmente, caso tenha havido

deteção, devem fornecer um histograma de ângulos d e

4 para uma dada geometria de espalhamento.

Como a dispersão de ângulos de espalhamento sobre a

placa é significativa, a hipótese de espalhamento

isotrõpico introduz um erro. Esse erro ê pareialmen

te eliminado fazendo-se a convolução dos histogramas

de número de raios y detetados contra ângulos de es-

palhamento com curvas de seção de choque obtida da

interpolação de dados experimentais, nos quais os ân

gulos de espalhamento são, por hipótese, os ângulos

de montagem da geometria de deteção.

Calculando-se os valores médios das novas distribui-
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ções assim obtidas, chegamos aos parâmetros médios de

sejados.

3.4 Cálculo dos erros associados âs medidas de seção de

choque diferencial

Para o cálculo dos erros associados âs nossas medidas

usamos o método de propagação de Gauss, segundo o

qual, dado uma função f(x,y,z ...) o erro relativo se

rã dado por :

Os erros sistemáticos associados âs nossas medidas são

os seguintes :

ângulo de espalhamento (6) Aõ - ±.75°

ângulo entre a radiação
incidente e o alvo (4>) A* = ±.75°

distância fonte-espalhador (r) Ar - ±.75cm

distância espalhador-detetor (R) AR = ±.75cm

posição da fonte no colimador (d) Ad = ±.2cm

Além dos erros sistemáticos temos erros probabilisti-

co que correspondem aos desvios padrões das Gaussia-

nas ajustadas aos pico de espalhamento elástico e às

medidas de atividade da fonte.

Na tabela II.1 estão mostrados os erros percentuais

devido a geometria, fatores de absorção e as medidas

tanto de radiação espalhada como da atividade da

fonte.
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Pela análise da tabela, podemos notar que as maiores

fontes de erro são a geometria e o fator de absorção,

cabendo notar que raramente esses fatores são mencio-

nados na literatura.

e
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TABELA II.1 - Desvios percentuais associados

âs medidas experimentais

Q - Intensidade de radiação espalhada detetada

Qo -v Medida de intensidade da fonte

(?„ - Fator Geométrico» d

F - Fator de absorção c

A - Erro propagado através da equação (II.8)
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CAPITULO III - DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE SEÇÃO DE CHOQUE TEP

RICAS PARA O ESPALHAMENTO ELÃSTICO DE FOTONS

DE 412 KEV.

O calculo dos valores teóricos das seções de choque do espalha

mento Rayleigh, para os elementos medidos em nossas experiên -

cias, foi efetuado seguindo a metodologia proposta por

Schumacher, Smend e colaboradores(Scé9, Sc 73, Sm 73, Sm 74) ,

adaptada para as nossas experiências, utilizando resultados

teóricos recentes na literatura. Esta metodologia consiste na

determinação das amplitudes de espalhamento â partir de fato-

res de forma*, multiplicados por um fator de correção A(E,Z,8)

que representa o afastamento existente entre a teoria de per-

turbação de segunda ordem e a aproximação de fator de forma. A

amplitude Rayleigh é então expressa por :

asp (E,Z,8) = +Fsp (Z,E,0)(^Í^Í)X(Z,E,0)SF (III.1)

NSF NSP NSF

onde F é o fator de forma, 6 o ângulo de espalhamento e X

(Z,E,0) o fator de correção.'Os sinais +0U- na equação corres;

pondem aos casos SF e NSF.

1 - Cálculos dos Fatores de Forma

Conforme mencionado no capitulo I, o cálculo dos estados

não perturbados dos elétrons foi efetuado pelo método

Hartree-Fock-Kohn-Shan relativista e o programa empregado

foi o elaborado por Cromer e LibermanU-c 7í),adaptado para

o computador BURROUGHS 6700 da U.F.R.J.

Obtidas as funções de onda orbitais e as distribuições de

carga no átomo espalhador, pudemos calcular os fatores de

forma, para cada camada eletrônica, através da equação

* -Vida capítulo -I equações- X-I-r4-a-I,-7)
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(1.7), que para o caso spin-flip tem a forma :

Fsp(q,z) = /•*(?) e
iq#rf(r) d r

Como para um potencial esfèricamente simétrico, as distri-

buições de -carga das camadas fechadas tem simetria esféri-

ca, podemos escrever :

PSF (q'2) = /o0o ire iqrcosep(r)r2senedrd6d« (III.2)

fazendo cosx = x :

Fsp(q,2)=2ir Jjj/*J eiqrxp(r)r2dxdr

integrando em x,
#

Ix(q,r)=J+* e
lqrxdx = J*J{cos(qrx)+isen(qrx)}dx

O termo imaginário se anula, pois é uma função impar, re

sultando :

^ a £ (in.3)

Substituindo (III.3) em (III.2a) :

* p(r)r2Fsp(q,Z) = 4TT J* p(r)r
2senqr dr (III.4)

De maneira análoga, para o caso NSF obtivemos :

FQp(q/Z) = 4w /? p(r)r
2senqr me2 dr (ill.5)

r

Os valores numéricos dos fatores de forma são obtidos re-

solvendo-se as equações (III.4) e (III.5) através de um me
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tddo numérico de integração, introduzido como sub rotina no

programa de Libernan. Fatores de forma foram calculados

para as camadas K,L, e M. A camada N não foi considerada

pois, além da baixa contribuição da mesma para a amplitude

de espalhamento, (<4%) o cálculo de sua distribuição de

cargas apresentou problemas de convergência no computador

usado.

As figuras (III. 1) e (III.2) mostram os fatores de forma

SF obtidos para as camadas K, L e M da Prata e Platina com

parados com os fatores analíticos propostos por Bethe

(Le 52) para a camada K. A aproximação é bastante boa para

a camada K*. Na figura (III.3) comparamos os fatores de

forma SF e NSF obtidos para o Tungstênio. Torna-se eviden

te, â partir dessas figuras a importância de se considerar

camadas mais externas em cálculos precisos.

2 - Determinação de A(Z,E,8)

A determinação dos parâmetros X pode ser feita segundo pro

cedimentos que descreveremos a seguir :

2.1) A partir dos cálculos de Brown(8*554, 8* 56,8457)

Como Brown efetuou cálculos apenas para o mercú-

rio (Z=80) empregamos dois procedimentos para o

cálculo do fator de correção.

2.1a) Determinação de X para elementos com número atônU

co Z próximos de 60.

Para esses elementos, Schumacher propôs a determi
nação de X diretamente dos cálculos de Brown pa-
ra o mercúrio (Z=80), através da relação :

\\

* A concordância entre os dois cálculos é da ordem de 3%.
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A (Z=80,E,8)= -=2£ , l t g o s f l (HI.6)

BROIIN

Nos cálculos de Brown, apenas a canada K foi levada en con

sideração. Para introduzir a contribuição de outras cana-

das, Schumacher utilizou, na determinação da amplitude de

espalhamento da camada L, os mesmos valores de X obtidos

para a camada K. As camadas mais externas foram considera-

das na aproximação de fator de forma, ou seja, Xsl.

2.1b) Determinação de X para elementos com Z<80

Sendo a aproximação de fator de forma tanto me-

lhor quanto menor o número atômico e quanto me-

nor o momento transferido(B* 556),A deve tender

a 1 para baixas energias., pequenos ângulos de es_

palhamento e pequenos Z. Assim sendo, o problema

da determinação de (Z) torna-se critico para ener

gias maiores que 150 Kev e para a região de gran

des ângulos de espalhamento, onde predomina o

caso SF{Sm 73).

Para esta região foi proposto um método semi-empírico vali

do para energias entre 150 e 750 Kev. Esse método consiste

na determinação de funções À(Z) cujo comportamento assintó

tico é dado, para Z=80 pelo valor de X obtido da equação

(III.6) e para Z <30 por X=l.

0 comportamento detalhado de X(Z) é determinado à partir

dos valores experimentais da seção de choque, medidos cm

ângulos nos quais as amplitudes NSF podem ser despreza-

das, 'através da relação :
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x
SF

s p

exp

Para comparação com nossos dados experimentais, como efe-
tuamos medidas para elementos de diferentes Z, calculamos
seções de choque através de *Brown e Xexp.

Brown afetuou cálculos para energias de 1 ^ . 327, 654 e
1308 Kev para ângulos de 30 a 190° com intervalos de 15°.
Os valores de XB U=80, E=412 Kev* foram obtidos por in
terpolação dos dados determinados através de (II1.6) e
são mostrados na figura (III.4).

1.2

l.l

1.0

.9

.6

(Zr80,E= 4l2Kev) BROWN

40 60 80 100 120 140 0

Fig. (III.4) - Fatores de correção X (Z--80,E=412,0)
determinados â partir dos calculou
de Brown» e de fatores de forma H.
P.S.D.L.
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A determinação de * Sp_ e x o ^oí feita através da equação
(III.7), utilizando valores de medida de seções de choque
efetuados a 130°. Para o caso NSF, considerando que a
dependência' de X com Z para pequenos ângulos de espalhamen
to é bastante fraca [Sm 73), utilizamos os mesmos valores
de X determinados para Z=80 através da equação (III.6). Os
resultados de XeB, AVM obtidos a 130° na energia de 412Kev
são mostrados na~figura (IV.3).

\

A partir dos X e fatores de forma, puder., calcular as
amplitudes de espalhamento e a partir de.tas as seções de
choque, através das relações :

t " ro <*SF+ aNSF>

a S F=?{(F K+F L) s p X s p +p

NSF NSF NSF

2
onde o termo Z m corresponde à amplitude de espalhamento

M
Thomson e o termos -I±cos8 corresponde ao produto esca-

lar dos vetores de polarização e-e'.

2.2) A partir dos cálculos de JohnsonfJo 76)

Johnson e Cheng utilizando teoria de perturbação
de segunda ordem calcularam amplitudes de espa-
lhamento Rayleigh para fótons de energias 145/
279, -«12, 662 e 889 Kev em chumbo (Z=82) e para
fótons de 279 e 662 Kev em elementos de Z=73,
60, 50, 42 e 30 no intervalo de ângulo de espa-
lhamento de 0o a 180° com passos de 30°.
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Como esses cálculos incluem várias camadas atômicas, deve-

mos empregar, na equação (III.3) o fator de forma total

(soma dos fatores de forma para cada camada), ou seja :

asp (Z,E,6)
MOD

• , _ * JOHNSON ,TTT lft.
A = (III.10)cp /-itcose

JOHNSON *L,( 2
Mor

onde FgF = (PK+FL+...)Sp

NSF NSF

Assim sendo, a amplitude de espalhamento fica representada

por :

s p (E,Z,9) = {(Fp+F^+P^...)^ XRp + Z^m} ( ^ ç )

NSF NSF NSF h 2

(III.11)

Para a determinação de X a 412 Kev para os elementos medidos

por nós, efetuamos dois procedimentos :

2.2a) Havendo para o chumbo cálculos de amplitude em

várias energias, pudemos ajustar, para cada ân-

gulo, uma função (amplitudeXenergia). A seguir,

ajustamos funções de mesma forma às amplitudes

calculadas para os outros elementos, obtendo,

por interpolação, o valor da amplitude em

E=412 Kev.

Calculando fatores de forma para esses elementos, nessa

energia, determinamos X através da equação(III.10) e com o

auxílio de uma nova interpolação, obtivemos X(E=412 Kev)
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para Z=78, 74, 56, 48 e 47; elementos medidos por nós. O

processo é ilustrado nas figuras (III.5a e 5b) para Xgp

e 6=120°.

2.2b) O outro procedimento consiste um obter inicialmen

te o valor de X para os elementos de nossas me-

didas e a seguir o valor do mesmo na energia de

.412 Kev.

Determinamos os valores de X para as energias e elementos

calculados por Johnson. Para cada ângulo, ajustamos fun-

ções X(Z) aos valores correspondentes âs energias de 279

e 662 Kev. A seguir, por interpolaçâo, obtivemos X para

Z=78, 74, 56, 48 e 47 nessas energias. Através de novo

ajuste, agora dos X(Z) em função da energia, interpolamos

os valores para a energia de 412 Kev. O processo é ilus -

trada nas figuras (lli.ea e b).

Nas duas formas de interpolaçâo, o método de ajuste de

funções usado foi o de menor desvio guadrãtico médio. O

desvio associado a amplitude devido ao primeiro processo

de interpolaçâo varia entre 2 e 5% dependendo do ângulo,

enquanto que o segundo não permite desvios menores que 7%.

Efetuamos duas formas de verificação da consistência do

processo de interpolaçâo usado :

i) Em uma região de energia na qual a determinação de

X(Z) ê critica (E=662 Kev e 8=120°), fixamos al̂

ternadamente quatro dos seis valores de X calcula

dos diretamente a partir dos dados de Johnson

através de (III.10) determinando por interpolaçâo

os dois restantes. 0 maior desvio observado foi

de 4%.
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.01

SP
©.120o

( 0 )

30

300 400 500 600

1.0

.9

700 ENERGIA (KeV)

e«i2o° (b)

(Z)

Figura III.5(a) - Curvas interpoladas a partir das amplitu-
des calculadas por Johnson, (b) - Curvas

— — inteipoisadas—a~partir* dos fatores de cor-
reção X(412Kev) determinados através de (a)
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>SF

• • • • • i •

( 0 )

E s

E =

279K«w

662 K*w

00 40 50 50 0 0 N8 ATÔMICO (2Í

.9

.8

(b)

120®

300 400 500 600 TOO ENERGIA (K«V)

Figura III.6(a) - Interpolaçao de * em d o

JOHNSON

mero atômico, (b) - Interpolaçao de \,oh

tida através de (a), cm função da ener-

gia.
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li) A partir dos valores de X(E=412 Kev), interpolados

para Z=78,74,56,48 e 47 através dos processos des_

critos anteriormente, extrapolamos o valor de

A(2=82, E=412 Key). Como esse valor pode ser cal-

culado diretamente pela relação (III.10), pudemos

comparar os dois valores obtidos constatando um

desvio da ordem de 1%.

Os resultados são apresentados no quadro abaixo- :

]

z

30

42

50

60

73
82

B=662Kev 6=120°

1.00
.96

.95

.88

.83

.79

_

-

-

-

.84

. 8 1

-

.91

.97
-

-

1.03
.98
-

--

-

—

.96
-

-

.83
—

E=412Ke\

Xo

.851

r 6=120

X2

.855

TABELA III.1 - X - Calculado diretamente atra-
o

vés da equação (III.10).

X, - Interpolado a partir dos

quatro valores de ~k res tan

tes.

X2 - Valor extrapolado a partir

dos resultados obtidos para

nossos elementos.

Conhecendo A e os fatores de forma, pudemos calcular as

amplitudes e seções de choque através das relação (III.11)

e (III.8).
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CAPlTOLO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO

As tabelas (IV.1) e (IV.2) anexadas ao final do capítulo, mos-

tram os valores das seções de choque diferenciais obtidos em

nossas medidas para o espalhamento elástico de fótons de 412Kev.

Na tabela (IV.la) e (IV. lb) estão apresentados valores obtidos

para a Platina, Bário e Cãdmio. Para esses elementos não exis

tem medidas anteriores às nossas. Na tabela (IV.2a) e (IV.2b)

estão os resultados para Tungstênio e a Prata, comparados com

dados existentes na literatura(An 63) .

Nas figuras (IV.1) e (IV.2) estão representados resultados ob-

tidos de medidas experimentais e de curvas construídas ã par-

tir de cálculos baseados nas diferentes técnicas descritas no

capítulo III.

As curvas obtidas ã partir dos dados de Johnson .são as que, em

seu aspecto geral, apresentam melhor concordância com os resul

tados experimentais.

A comparação entre essas curvas e os dados experimentais foi

possível, uma vez que o erro associado às nossas medidas varia

entre 10 e 15%, enquanto que aqueles atribuídos âs seções de

choque interpoladas são menores que 5%*.

É importante ressaltar ainda que não foi necessária a introdu-

ção de parâmetros fenomenolõgicos para a determinação dessas

curvas e que nos cálculos de Johnson todas as camadas relevan-

tes foram consideradas**.

As outras curvas teóricas da figura (IV.1) referem-se a cálcu-

los de seção de choque efetuados ã partir dos dados de Brown

* Capítulo III, ítem 2.2

** Capítulo I
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III

OK.

O

•fc

- t »

10'rtr

o NOSSAS MEDIDAS

> JOHNSON

. . . > BROWN-CAMADAS-K.L.M

^ BROWN- CAMADAS-K,L

40 60 80 100 120 140 e (GRAUS)
Figura TV.l - Rcsultuxtos experimentais para a Platina, Dário e Cúclnio-com

paradas com curvas teóricas obtidas ã partir das tiroplitudcs
calculadas por Johnson (curva contínua) c ã partir tic cálcu

. los de Brown e fatores de forma oon&idcranáo-a«-eanndas— K,
L e M (curva tracejada) e apenas as camadas K e L (curva pon
tllhada).
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£

o
I

10-

O"

• ANANO E SOOO

NOSSAS MEDIDAS

90 70,, 90 110 130 150
0ÍGRAUS)

Figura IV. 2 * Resultados experimentais para a Prata e Tungstcnio comparados
coro curvas teóricas obtidas ã partir das anplitudcs calcula-
das por Johnson (curva contínua) e ã partir dos fatores Xc
(curva tracejada).
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utilizando os X calculados para o Mercúrio (X(Z=80)) e levando

em consideração as camadas K, L e H ou apenas as camadas K e L.

Schumacher verificou que existia excelente concordância

entre a experiência e a teoria baseada em fatores de forma cor

rigidas com *nrown(
z=80) quando se omitiam as amplitudes SF

para as camadas M e N. Essas camadas contribuem para o chumbo

Z-82 a 412 Kev, com 10% para um ângulo de espalhamento de

130° ( onde predomina o caso SF ) e com 25% para um ângulo de

30° (onde predomina o caso ttSF). Sendo a contribuição NSF

necessária para manter a concordância à ângulos baixos, não

nos fica clara a razão dessa particularidade. Schumacher for-

mulou duas hipóteses para explicá-la :

i) falha no cálculo de distribuição de cargas ( efetuada

através do método H.F.K.S.L.{LI 71))

ii) a aproximação do fator de forma não seria boa para o

cálculo da amplitude devido âs camadas mais externas.

Em nossas experiências verificamos que, para a Platina (Z=78)

a 30°, existe uma diferença da ordem de 20% entre as seções de

choque calculadas com e sem a camada M. Para elementos de me-

nor número atômico, a diferença diminui consideravelmente, sen

do, a 30°, 4% para o Bãrio (Z=56) e Cãdmio (Z=48). Aumentando-

se os ângulos de espalhamento, as diferenças diminuem, sendo a

120° da ordem de 10% para a Platina e da ordem de 4% para o

Bãrio e Cãdmio.

Nossos resultados experimentais para a Platina confirmaram as

discrepâncias apontadas por Schumacher, o mesmo não sendo verL

ficado para elementos de menor Z, onde o desvio percentual dos

dados é maior que a diferença entre as curvas obtidas com e

sem a camada N.
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• Da análise das figuras (IV.1) e (IV.3), parece-nos pouco prova

vel que essas discrepancias possam ser atribuídas às hipóteses

levantadas anteriormente, uma vez que :

a) Em nossas cálculos, tanto para XB como para X. .
Brown Johnson,

foram utilizadas funções de onda H.F.JK.S.L.

b) Os cálculos da seção de choque com * j o n n s o n der̂ jn siste-

maticamente boa concordância com os resultados.
*

c) As curvas de seção de choque calculadas com camadas K e
L â partir de X B r o w n e A J o h n s o n concordam para o Bário

e não para a Platina como era de se esperar, já que

Xfi ê calculado para Z=80.

Devido âs razoes mencionadas parece-nos bem mais plausível a hi_

poLese acjui sugerida de que as cuuyiiLuueb Je Ei own pctxo a cama-

da K tenham sido superestimadas. Como o método usado por

Johnson foi o proposto por Brown, a diferença entre os respecti

vos cálculos deve ser atribuída ao tipo de função de onda usa-

da*.

A hipótese de uma amplitude de Brown superestimada é confirmada

na figura (IV.3), onde comparamos os diversos Xs obtidos a 130°;

X B r o w n apresenta um valor nitidamente acima dos valores deternrt

nados através de outras aproximações.

A figura (IV.2) apresenta os dados experimentais por nós obti-

dos para Tungstênio e Prata, comparados com os obtidos por

Anand e Sood, além das curvas teóricas obtidas ã partir dos

dados de Johnson e das obtidas através de XAV_

O bom acordo obtido entre resultados experimentais e curvas

constrúidas com Xe (6^130°),sobretudo para grandes ângulos de

*Ver Capítulo I
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o /* EXPERIMENTAL

• > JOHNSON

0 ?* BROWN

40 50 60 70 80 N° ATÔMICO (Z)

Figura IV. 3 - Curva experimental X SF(Z) para o

espalhamento elástico de raios

Y de 412 Kev a 130°, comparada

com X obtidos através dos

culos de Johnson.
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espalhamento, deve-se ao fato de que essas curvas teóricas são

determinadas à partir dos próprios dados experimentais, o que

implica praticamente numa forma de "ajuste"(figura (IV.3)}.

Extrapolações 2 partir de X certamente não poderiam ser

usadas para comparação com medidas de precisão melhor aquelas

através dos quais X foi calculado.

Determinar XQ todas as vezes que uma melhoria de resolução

foi obtida é bastante penoso, sobretudo para quem está inte-

ressado no estudo de fenômenos para os quais o espalhamento

Rayleigh constitui fundo radioativo, como o espalhamento

Delbruck em energias da ordem de 1.5 Mev, cujo estudo requer

medidas com precisão menor que 10%[Pa 74) e medidas de flúores

cência nuclear(Me 59).

Cora rel?.#"*5o 35 ntedidas cl? Ansn<S e Styyi estas foríus sf^tusdss

com cristais de NaI, cuja resolução é da ordem de 10%, não per

mitindo assim boa discriminação entre os picos Compton e da

radiação Y espalhada elasticamente, enquanto que nossas medi-

das foram realizadas com detetor Ge-Li, que permitem resolução

bem melhor,da ordem de 0.5%.

A melhor concordância de nossos dados experimentais com as

teorias consideradas, deve-se também ao fato de que nas medi-

das de Anand e Sood não foram levadas em consideração corre-

ções relevantes de geometria, tais como ângulo de espalhamento

efetivo, tamanho finito da fonte, do detetor e do espalhador.

O trabalho de Anand e Sood é importante, por apresentar um mé-

todo analítico de ajuste de cálculos teóricos, para outros ele

mentos e energias. A dependência da seção de choque com o

numero atômico proposta., para ângulo de espalhamento e ener-

gia fixos, é expressa por :



<z',E,e> IS <z'E'e> (IV.1)
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Anand e Sood efetuaram cálculos de n substituindo do
pe

los valores calculados por Brown para Z=80 e do,,, „ ., .
£0* ,r.,o; pexos

resultados experimentais obtidos. Determinaram n para diver-

sas energias, inclusive 412Kev. Para comparação com esses re-

sultados calculamos n â partir das seções de choque teóricas

determinadas com *jOhnson*
 O s r e s ul t a <* o s s^° apresentados na

tabela (IV.3)

e

60

75

90

105

' 120

135

150

nl

3.29±.O9

4.69±.O6

4.91±.O5

5.41±.O4

5.69±.1O

5.90+.34

5.90±.09

n2(An 63) '

2.9±.6

3.7±.4

4.0±.2

4.6±.2

4.6±.2

4.7±.2

4.8±.l

TABELA IV.3 - Valores de n obtidos da relação (IV.1)

Apesar da boa precisão dos valores de n obtidos por nós, o mé-

todo de cálculo de seções de choque através da relação (IV.1)5

ainda bem menos preciso que o cálculo através da interpolação

de X, principalmente para Z«60. Enquanto no primeiro método

um desvio de 5% em n acarreta, para Z=40 por exemplo, um erro

de 15% na seção de choque, o uso de Xs permito desvios meno-

res que 5%. "

Como em nossas medidas calculamos o ângulo de espalhamento efe
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tivo, não teria sentido determinar n, à partir dos dados expe-

rimentais, já que para a mesma geometria (Ôfixo), existe ura ân

guio de espalhamento efetivo (O1) para cada elemento. Dentro

da faixa de variação de 8* para uma dada geometria, nossos da-

dos concordam coro a forma de dependência da seção de choque

com.Z, proposta na equação (IV.1) conforme pode ser visto na

figura (IV.4).
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o
o

8
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10"

37°-40°

58°-60°

89°-90°

130°

o NOSSAS MEDIDAS

VARIAÇÃO MAXIMA DO ANG.

OE ESPALHAMENTO

1.6
Tl

47 40

too (Z)

36 74 78 N< ATÔMICO (I )

Figura IV.4 - Seção de chcxjua diferenciai para o cspalhaincnto elástico «.Io
raios Y de 41? Kev, obtida através do3 calcule» de Jàtvnaan,
em função de log(z)



PLATINA (Z=78)1 PLATINA (Z-78)2

e
(GRAUS)

40

50

60

70

80

90

105
120

130

140

e1

(GRAUS)

37.9

47.4

57.4

68.0

78.6

88.9

104.3

119.4

129.3

139.2

|§ cm2/ESTER

(,941±.140)xl0~25

(.609+.077) "

(.361±.O42) "

(.2381.026) "

(.16 3±.O17) "

(.1371.015) "

(.110±.O12) M

(.962±.104)xlO~26

(.9691.107) "

(.8561.085) "
i

e
(GRAUS)

35

45

60

75

90

97

105

120

130

ev
(GRAUS)

33.0

-

-

73.0

88.9 '

96.2

104.3

119.4

129.3

|J cm2/ESTER

(,231±.043)xl0"24

(.207*.024)xl0

(.148±.O15) "

(.1041.011) "

(.1101.012) lf

(.930t.093)xl0

(.932±.O92) "" '

FONTE 1

TABELA IV.Ia -

FONTE 2

Valores das seçõas de choque medidas para o espa-

lhamento elástico de fõtons de 412 Kev na Platina
198ã partir de duas; fontes de Au.

6 «ângulo de espalhamento

6*«ângulo de espalhamento efetivo

u»



BARIO (Z=56) CADMIO (Z-48)

(GRAUS)

35

45
60

75

90

97

105

120

130

(GRAUS)

—

-

57.4

72.4

88.0

-

103.7

119.7

130.8

Jjjj cm2/ESTER

(.116±.014)xl0"25

(.613i.Ó74)xl0~26

(.2801.032) •

~——

(.2021.022) "

(.1491.016) "

(.1781.020) "

e1

(GRAUS)

33.7

42.9

56.9

71.8

87.6

95.1

103.4

119.2

129.9

gjj cm2/ÉSTER

(.5691.099)xlO"25

(.2521.034) "

(.847l.l02)xl0"26

(.3171.036) M

(.1541.017) M

(.9771.Oil)xlO"27

(.9771.011) "

(.7471.081) "

(.5851.077) "

TABELA IV.lb - Valores das seções de choque medidas para

o espalhamento elástico de fotons de

412 Kev era Bário e Cádmio.
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TUNGSTÊNIO (Z-74)

6
(GRAUS)

40

50

60

70

75

80

90

105

120

130.

135

14Ü

150

NOSSAS MEDIDAS

e1

(GRAUS)

38.6

47.9

57.7

68.0

-

78.5

88.7

104.0

119.3

129.4

-

139.6

-

|£ cm2/ESTER

(.115±.020)xl0~24

(.5831.081)xlO"25

(,317±.O28) "

(.225±.O25) "

(.162±.O18) "

(.1231.013) "

(.800l.082)xl0"26

(-.7331.074) "

(.7871.079) "

(.6191.066) K

ANAND E SOOD

gg cm2/ESTER

•

(.301.04) xlO"25

(.241.04) "

r

(.151.02)

(.121.01)

(.1041.006) "

(.881.05) xlO"26

(.881.05)

TABELA IV.2a - Comparação entre os valores

de seção de choque para es-

palhamento elástico de fõ-

tons de 412 Kev no Tungstê-

nio obtidos no presente tra

balho e dados da literatura

(An 63).
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PRATA (Z=47 )

NOSSAS MEDIDAS ANAND E SOOD

e
(GRAUS)

40

50

60

70

75

80

90

105

130 *

135

140

150

e1

(GRAUS)

40.9

48.8

56.9

66.0

-

78.5

88.7

104.0
119 "i
li?. J

-

139.6

g| cm2/ESTER

(.288±.039)xl0~25

(.199±.O24) "

(.531±.059)xl0"26

(.3761.040) •"

(.205±.O21) "

(.127±.O13) "

. (.907±.094)xl0~27

( 4ftfi+ ndQ\ "

(.4571.046) "

(.4311.046) "

|g cm2/ESTER

(.24±.02)xl0~26

(.llt.Ol) •"

Í.1O±.O1) "

(.10±.01) "

TABELA IV.2b - Comparação entre os valores de

seção de choque para espalha-

mento elástico de fótons de

412 Kev na Prata obtidos no

presente trabalho e dados da

literatura(AH 63).
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CONCLUSÃO

Devido à boa precisão da sistemática de medidas efetuadas no

presente trabalho, foi-nos possível explicar anomalias anterior

mente apontadas por Schumacher e atribuídas aos cálculos de se-

ção de choque na aproximação de fator de forma H.F.S.D.

Contrariamente às hipóteses formuladas, de que as discrepâncias

observadas ao se considerar as amplitudes SF das camadas M e N

fossem devido as falhas de cálculo ou deficiências da aproxima-

ção de fator de forma, a análise dos nossos resultados levou-

nos â conclusão de que as discrepâncias são principalmente dev_i

das ao cálculo de Brown da amplitude Rayleigh referentes a cama

da K para os quais empregou um espectro de funções de onda Cou-

lombianas.

Foram também testadas formas alternativas de cálculo de seção

de choque, como o método de *exDer:t ental P
r°posto por

Schumacher para extrapolar os cálculos de Brown para outros ele

mentos, e a fórmula semi-empírica proposta por Anand e Sood. De

maneira geral, a principal crítica a essas aproximações é a in-

troc" ção de parâmetros fenômeno lógicos, além dos erros associa-

dos, que de uma maneira geral são maiores que os desejáveis pa-

ra comparação com medidas precisas. •

Da análise dos resultados experimentais obtidos,, verificamos

que os cálculos de Johnson, efetuados ã partir de um espectro

de auto-funções H.F.S.D. , são satisfatórios para a determina-

ção de seção de choque de espalhamento Rayleigh a 412 Kev. Para

uma conclusão definitiva sobre esses cálculos, restaria efetuar

medidas com melhor precisão em outras regiões de energia e com

fõtons polarizados, o que em parte já está sendo realizado den-

tro da sistemática do nosso grupo de pesquisa.
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APÊNDICE A - POLARIZAÇÃO LINEAR E CIRCULAR

Para a obtenção da amplitude de espalhamento Rayleigh é nece£

sãrio somar-se as amplitudes correspondentes a.todas as combi

nações possíveis dos estados de polarização dos fõtons inci -

dentes e emergentes (e. e e!).

Para tanto, ê conveniente notar que a- equação (1.5) pode ser

escrita separando-se os termos correspondentes aos produtos

escalares(Pa 74) entre os estados de polarização e o momento

dos fõtons (e e k)

M =

onde e. e e! são versores perpendiculares a k e k*, respectiva

(A.l)

Figura A.l - Esquema do espalhamento incluindo

vetôre»-de-polarização.
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Temos as seguintes combinações possíveis :

c = e, e ets= e, a=Fcose+Gsen e= a^ (amplitude paralela)

e s eo e e
>as eo a=r_F=av = (amplitude perpendicular)

e = e, e e'= e2

e - e2 e e'= e^ a=o

A seção de choque total fica expressa por :

— » r° ( a2 + a2 )

A polarização circular relaciona-se com a polarização linear

através de : . .

Temos os seguintes casos a considerar :

e = e e e '= £ | a = a
+ + ~ ~r~ Fd+cos9)-Gsen 6 =

. e = e e e ' = e ' a=a = a. .
e = r e e ' s £ ' a=a. = 1 -F(l-cos9)-Gsen 8= 1 (a,,-a )
• * • * • - * • . - * - . 2 - 2

e = e_ e e•= e• a=a_+
 = a

+_

Chamando-se as amplitudes com troca de helicidade de spin-flip

(ae_) e caso contrário de não spin-flip(a ), a seção de cho-
£>r Nor

que total fica dada por :

35
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