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RESUMO

Componentes de buraco de neutrons nos isótopos ' •' Ru foram in-

vestigadas através de reações (</,«), induzidas por dêuterons de 15,5 McV cm 100Ru e

16 McV em 10"Ru c 104Ru. Os grupos de trítons emergentes, analisados em momento

por um cspeetiõgrafo magnético, foram detetados em placas de emulsão nuclear. Re-

solução em energia melhor que 8 keV permitiu a identificação de 14, 36 c 46 níveis,

até as energias de exeilação de 1,4; 2,1 e 2,5 MeV, respectivamente, nos 99>10I'103Ru.

Os momentos angulares orbitais transferidos, /, e as intensidades espcctroscópicas fo-

ram obtidos a partir da comparação entre distribuições angulares experimentais, medi-

das cm ângulos judieiosamenlc escolhidos entre 8 e 46 , e as previstas pela Aproxi-

mação de Horn com Ondas Distorcidas. A análise das distribuições das ínlensidades

cspcctroscópicas, associadas a cada /, nos três isótopos revela um padrão de semelhan-

ça, embora haja um deslocamento das maiores intensidades espectroscópicas para me-

nores energias, quando se eleva o número de neutrons, que indica, juntamente com um

aumento da densidade de níveis, crescente deformação nuclear. Especial atenção é di-

rigida a transições para estados de baixa energia de excitação com /«3 e / » ! , associa-

das a orbitais não pertencentes a camada de Valencia, cuja descrição é discutida em

lermos de um modelo quase-partícula-rotor prolato, náo-rígido, com o tratamento

completo tia inierac.io de 1'orioüs, e do Modelo de Bósons e Férmíons Inlcratuantes.



ABSTRACT

Neutron-hole components in "• 1 0 1 > 1 0 J JI I | isotopes were investigated by

[d,t) reactions at incident deutcron energies of 15.5 MeV and 16 MeV on, respectively,
l00Ru and l 0 2 I 0 4 Ru. Outgoing Iriton groups were momentum analyzed by a magnetic

spcclrograph and detected in nuclear emulsion plates with an energy resolution better

than 8 kcV. A total of 14, 3<> and 46 levels up to 1.4, 2.1 and 2.5 MeV excitation ener-

gy were identified, respectively, in w.101.>03Ru T n e transferred orbital angular

momenta, I, and the speclroscopic strengths were obtained by comparing experimental

angular distributions, measured at carefully chosen scattering angles between 8 and

46 , with Distorted Wave Born Approximation predictions. The analysis of the

spcctroscopic strength distributions corresponding to each /-value reveals a similar pat-

tern among the three isotopes, although there is a shift of the highest strengths

towards low energy, for increasing neutron number, indicating increasing deformation.

Special attention is drawn to transitions to low-lying states with / - 3 and / - I character,

associated with the next major shell, whose description is discussed in terms of a

quasipariiele-prolate non-rigid rotor model with the Coriolis effect fully treated, and

the Interacting Uoson-I'ermion Model.
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INTRODUÇÃO

A região de massa dos nuclídeos com A=100 tem estado no

foco de atenção há quase quinze anos. A bibliografia é extensa e se-

rão citadas apenas as referências mais próximas aos problemas aborda-

dos no presente estudo, embora se possa indicar os Anais da Reunião

Internacional de Trabalho sobre a "Estrutura Nuclear na Região do Zir-

cônio (Eberth, Meyer e Sistemich (E^ds), 1988) como um panorama dos

problemas atualmente enfrentados na investigação desta região.

Os modelos nucleares mais puros são adequados em situa-

ções muito particulares. Assim, o Modelo de Camadas prcita-se a des-

crever os núcleos muito próximos das camadas fechadas; os modelos

coletivos tratam macroscopicameme de excúações coerentes de muitos

graus de liberdade de parícula única, levando-se ainda em considera-

ção a forma do núcleo. Os núcleos esféricos (poucos núcieons fora de

camadas fechadas) apresentam características vibracionais, enquanto

os deformados (muitos núcieons fora de camadas fechadas) excitam

graus de liberdade rotacionais. Na maior parte dos núcleos, no entan-

to, estas diferentes descrições deveriam ser convenientemente "mistu-

radas".

A importância da região com A«100 está no fato de que,

com o acréscimo de poucos núcieons, passa-se rapidamente de uma

descrição com o Modelo de Camadas pars núcleos vibracionais e des-

tes para núcleos com apreciáveis deformações. Em particular, os isó-

topos do Ru manifestam estas propriedades de transição, tendendo,



nos isótopos mais pesados, para o limite de rotores com suave varia-

ção da deformação y (i-soft) (Stachel et ai., 1982).

Informações experimentais, baseadas principalmente em

medidas de transição-7, induzidas por reações (p,p'y), (a.wi-y) e

(Hijjxn^), indicam estas mudanças e, embora tenham sido algumas ve-

zes sugeridos um ou outro isótopo como marcos referenciais das modi-

ficações de comportamento, as características transicionais permeiam

praticamente todos os isótopos. A partir de 1976, diversos trabalhos

(de Voigt et ai., 1976; Lange et ai., 1979; du Marchie et ai, 1981), nes-

ta mesma linha, evidenciaram problemas na descrição dos isótopos pa-

res, quando se baseiam em algum modelo específico. Chamam aten-

ção, ainda, os resultados de medidas do efeito de reorientação por ex-

citação coulombiana (Landsberger et ai., 1980; Hirata, 1984) que indi-

cam deformação estática em todos os isótopos, crescente com o núme-

ro de massa.

Um modelo que conseguiu, com algum sucesso, descrever a

estrutura dos estados com pouca energia de excitação, essencialmente

coletivos, para os isótopos pares do rutênio e paládio, foi o Modelo de

Bósons Interatuantes, como demonstrado no cálculo de Van backer e

Puddu (1980). Na mesma linha, Stachel et ai (1982) propõem que isó-

topos de Ru e Pd corresponderiam à transição entre a simetria vibra-

cional e a simetria do rotor com instabilidade 7. Este modelo, no en-

tanto, deixa de reproduzir algumas características importantes, nesta

região de energia. Van Isacker e Puddu (1980) já haviam chamado a

atenção para os estados 0+ , excitados a baixa energia, não reproduzi-

dos nestes cálculos, devendo corresponder a outros modos coletivos de

excitação. Recentemente foi relatada (Sirota et ai, 1989) intensa tran-

sição direta com L=4 no 100Ru a um nível a - 2 MeV de excitação,



evidenciada através do espalhamento inelástico de protons, indicando

a necessidade da consideração de graus de liberdade hexadecapolares

na descrição destes núcleos.

Na revisão das informações experimentais para os isótopos

ímpares, encontram-se problemas semelhantes. Os isótopos mais leves

(As 97) são descritos em termos do Modelo de Camadas (Lange et ai.,

1979; Chowdhury et ai., 1985), enquanto que para os isótopos com

maior número de massa há características vibracionais (du Marchie et

ai., 1981; Vanin et ai., 1985) e rotacionais presentes, parecendo que

pelo menos as bandas de paridade negativa seriam melhor^descritas

pelo modelo de Nilsson com o acoplamento de Coriolis (Klamra et ai.,

1982; Kajrys et ai, 1983; Kajrys et ai, 1986). De fato, Whisnant et ai.

(1986), a partir da reação ( He,2ny), identificaram no Ru vários mul-

tipletos completos associados ao acoplamento de quase-partícula com

um rotor prolato axialmente simétrico (com momento de inércia variá-

vel), com a interação de Coriolis tratada completamente, e caracteri-

zados pela dominância de um valor do momento angular do caroço, R,

e da quase-partícula,;; especialmente o multipleto de paridade negati-

va associado ao orbital de quase-partícula h1J/2- Com este modelo,

Whisnant et ai. descreveram satisfatoriamente as energias de excitação

e as propriedades do decaimento 7.

As componentes de partícula (ou buraco) independente nas

funções de onda dos estados são importantes pontas de prova dos mo-

delos nucleares, complementares às informações obtidas na análise dss

transições -y. Há medidas de transferência de um neutron em reações

(d,p), (p,d) e (d,t), na maioria cobrindo limitada faixa de energia de

excitação e com resolução não muito boa (Diehl et ai., 1970; Fortune

et ai., 1971; Hollas et ai, 1977; Berg et ai, 1982; Dickey et ai, 1986).



Há claramente uma compressão das intensidades espectroscópícas no

sentido das menores energias de excitação, para os isótopos mais pesa-

dos, e as intensidades espectroscópicas de partícula e de buraco no

Ru foram bem reproduzidas pelo acoplamento partícula-rotor, le-

vando-se em conta o efeito de Coriolis e de recuo, conforme cálculo

realizado por Rekstad (1975). Merece destaque a deteção de compo-

nentes de partícula (ou buraco) de neutrons, associadas a orbitais p e

/, de paridade negativa, não pertencentes à camada 50-82. No Ru,

em estudo da reação (d,p), com resolução superior e varrendo maior

faixa de energia de excitação, Duarte et ai. (1988) detetaram um esta-

do a 0,597 MeV de excitação pela transição de /=3 e outros com /=1

transferidos. Estes estados poderiam conformar-se à descrição propos-

ta por Whisnant et ai. (1986). Deve-se ainda ressalvar que a descrição

do Ru é mais complicada que a suposta por qualquer destes mode-

los, pois, no estudo das propriedades do E.F. do 1 0 1Ru(5/2+), através

da captura de neutron (Peterson et ai., 1980; Sampaio, 1981), este es-

tado mostrou-se intensamente relacionado -por transição / =2- a níveis

do 100Ru a energias de excitação acima de 2,2 MeV.

No caso dos isótopos ímpares do rutênio, um modelo que al-

cançou certo êxito na descrição do conjunto de nuclídeos, foi o Mode-

lo de Bósons e Fémions Interatuantes. Um cálculo extensivo para nú-

cleos ímpares desta região (Tc, Ru, Rh, Pd) foi realizado por Arias et

ai. (1987) reproduzindo níveis de energia, intensidade de transições

eletromagnéticas e intensidades espectroscópicas de algumas reações

de transferência de um neutron no Ru. Por falta de dados experimen-

tais mais precisos, Arias et ai. não calcularam as intensidades espec-

troscópicas correspondentes a estados de paridade negativa associados

aos orbitais de neutron p tf.



Um exame geral neste quadro, além de revelar uma região

ainda rica em problemas, ressalta a falta de medidas cuidadosas de

componentes de buraco de neutrons nos isótopos de rutênio. Com a

finalidade de contribuir neste particular aspecto, no presente trabalho,

realiza-se o estudo sistemático das componentes de buraco nos isóto-

pos ímpares 99 a 103 deste elemento, através da análise da reação

(d,t), com resolução melhor que 8 keV e extendendo, na medida do

possível, a faixa de energia de excitação analisada. Particular atenção

é dada à deteçío de estados de paridade negativa que se mostraram,

nas diversas análises aqui citadas, mais sensíveis aos diversos modelos.

Em uma apresentação bastante concisa, no capítulo I são

descritas as principais etapas deste trabalho experimental, no que diz

respeito â preparação, tomada de dados e obtenção dos espectros me-

didos. No capítulo II, a redução dos dados para determinação dos ní-

veis de energia, momentos angulares transferidos e intensidades espec-

troscópicas 6 discutida e, em seguida, os resultados experimentais para

cada uma das reações são apresentados, comentados e comparados

com outras medidas, quando houver. Finalmente, no capítulo III, a

conclusão é precedida por uma discussão global dos resultados obtidos

e uma discussão da adequação dos modelos quase-partícula-rotor pro-

posto por Whisnant et ai (1986) e Modelo de Bósons e Férmions Inte-

ratuantes, de acordo com o cálculo de Arias et ai. (1987).



I. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O estudo experimental da estrutura nuclear de isótopos do

rutênio foi realizado através de reações de captura ("pick-up") de um

nêutron nos isótopos pares 100, 102 e 104 deste elemento, induzidas

por dêuterons. As características de reação direta, de transferência de

um núcleon, induzida por íon leve são determinantes para a obtenção

de informações espectroscópicas seguras de componentes de partícula

ou buraco independente dos estados nucleares.

As reações diretas caracterizam-se por tempos de interação

curtos (da ordem do tempo de trânsito do projétil através do núcleo

alvo) em que há o envolvimento de poucos graus de liberdade do par

colidente. Assim, com estas reações .podem-se atingir os estados do

núcleo residual correspondentes às configurações mais simples obtidas

a partir do estado fundamental do núcleo alvo. Através de reações di-

retas de transferência de um núcleon, populam-se estados do núcleo

residual que, em alguma medida, podem ser descritos como uma partí-

cula (ou um buraco) ocupando um orbital sobre o núcleo alvo. A utili-

zação de dêuterons, cuja estrutura é bem conhecida, como projétil,

com energia suficiente para que o processo seja direto, torna a análise

da reação límpida, no que concerne à faixa de energia em questão

(poucas dezenas de MeV). Nestas condições, a análise da reação (d,t)

no escopo da Aproximação de Born com Ondas Distorcidas (ABOD)

permite um tratamento adequado do co-nhecido mecanismo de reação

e a confiável extração de características espectroscópicas dos estados

do núcleo residual relativamente ao estado fundamental do núcleo

alvo.



PREPARAÇÃO DO PROJÉTIL

íons negativos de deutíiio, extraídos de uma fonte de fons

"Duoplasmatron" de extração direta foram acelerados pelo "tandem"

Pelletron do Instituto de Física da USP, até atingir uma energia de

16,0 MeV (ou 15,5 MeV), para o estudo das reações (d,t) nos alvos dos

isótopos 102 e 104 (ou 100) do rutênio. A energia do feixe de dêute-

rons é definida pela tensão do terminal do acelerador e controlada pe-

lo ímã analisador (ME-200) e sistema de fendas na saída deste ímã (v.

Fig.l).

A abertura das fendas de saída do ME-200 define, em prin-

cípio, o limite superior da resolução em energia do.feixe analisado,

menor que 6 keV nas condições por nós utilizadas. No entanto, as

condições mais restritivas da condução do feixe, ao longo de toda a ca-

nalização até atingir a câmara de espalhamento, não admite toda a

possível variação da curvaturatdos íons no ímã, reduzindo assim a dis-

persão em energia até a 2 keV.
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Fíg. 1. Esquema do percurso do feixe no Laboratório Pellelron.

(1) Produção na fonte de fons

(2) Acelerador e sistema de troca de carga

(3) Análise da energia do feixe

(4) Incidência no alvo
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OS ALVOS

Alvos dos isótopos 100, 102 e 104 do rutênio foram obtidos

por evaporação, através do bombardeamento eletrônico em vácuo, de

pó metálico, cujas composições isotópicas estão na Tabela I, sobre

substrato de carbono. O material evaporado é recolhido em lâminas

de vidro, previamente preparadas com uma película de detergente

RBS separando o vidro da camada de carbono, esta última com espes-

sura de 10 a 20 p.g/cm . A geometria do cadinho, a potência máxima

da corrente eletrônica, a velocidade com que a potência é elevada e o

tempo de permanência da potência máxima são os parâmetros impor-

tantes na evaporação, além da proteção das lâminas enquanto não se

atingir o ponto de evaporação. Relativamente à técnica relatada por

Koide et ai. (1983), foi necessário o estabelecimento de cuidados para

a prevenção de superaquecimento das lâmina:, uma vez que para se

obter alvos mais espessos, deve-se realizar três ou quatro repetições

TABELA I. Compostçío Uotópic» do »tvo

Porcentagem da presença do ftótopo na amostra

alvo 96 Ru 98 Ru 99 Ru 100 Ru 101 «u 102 Ru 104 Ru

100 Ru 0,0» 0,05 0,5* 97,24 1,20 0,83 0,19

102 Ru 0,02 0,01 0,07 0,09 0,24 99,)$ 0,22

104 Ru 0,02 0,02 0,08 0,13 0,27 3,14 96,39

Segundo análise de ORNL - Separated Isotopes Division



do processo de evaporação. Materiais com temperaturas de fusão mui-

to elevados requerem estes cuidados, sistematizados por Pulino et ai.

(1991).

A separação entre o material evaporado e a lâmina de vidro

("flutuação") e a fixação do primeiro nas molduras de aço ("pesca")

que vão diante do feixe são técnicas bem estabelecidas (Appoloni,

1974). Merece destaque o desenvolvimento da técnica por este autor

de "pesca" de "alvo duplo", com a qual se consegue fazer a película

com o material evaporado aderir nas duas faces da moldura de aço,

obtendo-se desta forma um alvo tom o dobro da espessura da película

evaporada. O alvo de Ru utilizado neste trabalho foi um "alvo du-

plo".

As espessuras dos alvos foram determinadas pela compara-

ção de medidas de seção de choque relativa de espalhamento elástico

de dêuterons com cálculos do modelo óptico, com incertezas de *15%

(11% devido a previsões utilizando-se diferentes potenciais ópticos e

10% por causa de não uniformidades do alvo). Os únicos alvos de
l00Ru e 1 0 4Ru# utilizados tinham respectivamente espessuras de 24 e

4,2 tLg/cm e os três alvos de 102Ru tinham espessuras que variavam

entre 12 a 15 jig/ cm2.

# O alvo de 104Ru foi confeccionado por J.H. Hirata e L.C. Gomes para utilização

com fons pesados; não foi possível a fabricação de alvo mais espesso por falta de

material isotopicamente enriquecido.
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CÂMARA DE ESPALHAMENTO E ESPECTRÓGRAFO MAGNÉTICO

Os dêuterons incidiram sobre um alvo de rutênio, no centro

da câmara de espalhamento acoplada ao espectrógrafo magnético que

gira em torno do alvo. Os produtos de reação, admitidos pela entrada

do espectrógrafo, tipo polo-partido (Spencer e Enge, 1967; Cruz,

1978), foram analisados em momento linear e detectados por emulsões

nucleares no plano focai (v. Fig.2).

O objeto para o espectrógrafo (área do alvo em que ocorre

a reação) é localizado por um conjunto de fendas Fl e F2 (fendas de

definição) retangulares com 1,0 x 3,0 mm. É utilizada uma fenda de

"anti-espalhamentó" F3 um pouco maior (2,0 x 3,0 mm2) para dificul-

tar que as partículas espalhadas nas bordas das fendas de definição

atinjam o alvo. A focalização do feixe no alvo 6 facilitada pela utiliza-

ção de uma fenda, chamada "corta-halo", circular com diâmetro de 6,0

mm, colocada na canalização a 35,0 cm do alvo, através da minimiza-

ção da corrente (associada à carga do feixe depositada na fenda) medi-

da. A contínua monitoração do feixe por medidas de corrente nas fen-

das de definição e na "corta-halo* t eletricamente isoladas, possibilita a

manutenção da focalização adequada do feixe. A saída do ímã desvia-

dor, o quadrupolo magnético da linha de feixe do espectrógrafo, as

fendas "corta-halo' e de definição tiveram seus centros opticamente

alinhados dentro de «0,2 mm. O suporte das fendas de definição foi

construído de modo a permitir modificações nas dimensões do objeto
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Fig. 2. Esquema da câmara de espalhamenio e do espectrógrafo magnético.
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para o espectrógrafo, pela troca de fendas, com reprodutibilidade no

posicionamento superior a 0,1 mm (Borello-Lewin e Duarte, 1979).

Para a determinação das seções de choque, o feixe incidente

no alvo era coletado num copo de Faraday, também isolado e com su-

pressão de SOO V, possibilitando a determinação da carga total inci-

dente durante cada medida. A montagem do copo de Faraday possibi-

lita a remoção e troca da parede de fundo do copo que é ativada nes-

tas experiências pelo feixe de dêuterons (Borello-Lewin e Duarte,

1981).

O espectrógrafo magnético permite a análise dos produtos

de reação em um ângulo de espalhamento por vez. Na sua entrada (a

interface entre a câmara de espalhamento e a câmara magnética), um

conjunto de fendas define o ângulo sólido de detecção. A abertura

destas fendas é escolhida com o compromisso de, sendo a maior possí-

vel, não permitir a admissão de um feixe muito divergente, evitando,

por um lado, efeitos de aberração de imagens e a colisão de partículas

com as peças polares do espectrógrafo e permitindo, por outro lado, a

correção do plano focai com o alargamento cinemático. Foram utiliza-

das, no presente trabalho, fendas com abertura que subentendiam um

ângulo sólido de 2,68 msr.

Na câmara magnética, as partículas sofrem a ação de um

campo magnético vertical produzido pelas peças polares (v. Fig.2) e

são defletidas numa trajetória cujo raio de curvatura é p-p/qB, em que

p é o momento linear da partícula, q sua carga e B é a intensidade da

indução magnética. O desenho das peças polares é tal que partículas

emergentes do alvo são focalizadas numa superfície vertical chamada

"plano focai", que pode variar de reação a reação por causa do alarga-

mento cinemático (ac), isto é, o efeito cinemático, na colisão, de varia-

13



çâo da energia da partícula emergente com a variação do ângulo de es-

palhamento:

1 dT
ac =

2T d6

onde 7* é a energia cinética da partícula emergente e 8, o ângulo de es-

palhamento no laboratório.

De fato, várias reações ocorrem no alvo e os produtos de re-

ação que tiverem rigidez magnética (p/q=flp) próximas às de interesse

poderão também ser detetados.

As características do espcctrógrafo magnético de São Paulo

estão descritas por Cruz (1978) e informações específicas para sua uti-

lização estão sistematizadas em um manual (Duarte, 1981).

No plano focai para a reação em estudo, grupos de trítons

associados ao núcleo residual com determinada energia de excitação

atingem a emulsão nuclear em uma posição (L) característica. Como

as medidas das reações em estudo foram realizadas ao longo de alguns

anos, os espectros foram calibrados pelos picos mais intensos, corres-

pondentes a estados com energia de excitação e spin bem determina-

dos por medidas de transição -y. Estes estados estão indicados nas Ta-

belas III, IV e V. O conjunto de calibrações intrínsecas, aqui obtido, é

compatível com dados de espalhamento inelástico de alfas por ^Zr,

cobrindo toda a região do plano focai normalmente utilizada, na faixa

de 2,1 a 5,9 MeV de excitação, com desvios menores que 4 keV (Ho-

rodynski-Matsushigue e Duarte, 1987).
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Utilizando-se plenamente as potencialidades do espectró-

grafo (Cohen, 1967; Borello. 1971; Cruz, 1978), especialmente assegu-

rando o correto posicionamento do plano focai, obteve-se resolução

total em energia dos espectros melhor que 8 keV.

EMULSÕES E LEITURA DOS ESPECTROS

Para a deteção das partículas, utilizaram-se placas de emul-

sâo nuclear, Kodak, tipos NTB e NTA (50 n.m de espessura), cobrindo

SO cm de extensão no plano focai do espectrógrafo. As partículas car-

regadas marcam sua trajetória ionizando o material da emulsáo, que

revelada exibe os traços correspondentes. A identificação da partícula

através do traço é muito difícil quando se trata de discriminar trítons,

dêuterons ou protons. No presente estudo, dadas as diferenças entre

os Qs das reações (d,í), (d,d) ou (d,p) e também entre os valores da ri-

gidez magnética das partículas emergentes, foi possível contar com um

intervalo de 1,4 MeV para o 100Ru, 2,2 MeV para o 102Ru c 2,6 MeV

para o Ru de energia de excitação, não superposto ao espectro de

dêuterons provenientes de espalhamento elástico e inelástico no pró-

prio alvo. Grupos de trítons associados à reações (d,t) em contami-

nantes mais leves do alvo quando presentes têm características muito

próprias que facilitam a sua identificação: a detecção não se dá no

plano focai destas reações, portanto os picos nos espectros são mais

largos e a variação em energia dos trítons em função do ângulo de es-

palhamento é maior para alvos mais leves.
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A contagem do número de traços em função da posição ao

longo da chapa é feita em retângulos de 0,19 x 10 mm , em passos de

0,20 mm, dimensões estas próximas ao tamanho da imagem no plano

focai (Borello, 1971; Cruz, 1978). Cada espectro, lido por microscopis-

tas especialmente treinadas e supervisionadas para este fim (Borello,

1971; Borello-Lewin, 1988), foi digitado para seu armazenamento em

disquetes. O programa computacional para digitação, um pequeno

manual de utilização e o treinamento das técnicas foi realizado pelo

autor, com a colaboração de D. Pulino (Pulino e Duarte, 1988).
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II. RESULTADOS

No presente trabalho, foram medidas as reações (d,t) em al-

vos dos isótopos 100, 102 e 104 do rutênio. Os critérios para a identi-

ficação dos picos no espectro associados aos estados dos isótopos de

Ru (residuais), o cálculo da seção de choque, a atribuição do momento

angular orbital transferido e a determinação das intensidades espec-

troscópicas serão discutidas a seguir. Na segunda parte deste capítulo

apresento os resultados para cada núcleo.

IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DOS NÚCLEOS RESIDUAIS E DE-

TERMINAÇÃO DAS ENERGIAS DE EXCITAÇÃO

A identificação dos grupos de trítons (picos) no espectro,

correspondentes a estados do núcleo residual seguiu um critério cine-

mático. Primeiramente, o plano focai de cada exposição permite a fo-

calização das partículas provenientes de reações com alargamento ci-

nemático próximo ao da AR\i(d,t). Desta forma, picos associados aos

estados do núcleo residual têm largura reduzida, enquanto os associa-

dos a reações sobre alvos mais leves, como C e O, são bem mais lar-

gos: além de estarem fora do plano focai, têm alargamento cinemático

maior, acarretando, portanto, a admissão de uma faixa mais larga de

energia pelas fendas do espectrógrafo.
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Um cálculo não relativístico de cinemática para uma reação

m (m ,m )m , onde os índices 1 a 4 indicam, respectivamente, projétil,

núcleo alvo, partícula detectada e núcleo residual, fornece (Marion,

1968)

1 •
it ! •

1*

onde pf m. e £. significam momento, massa e energia da partícula í; Q,

a diferença das massas antes e depois da reação e e, o ângulo de espa-

lhamento no laboratório. Quando se detecta íons leves em reações cu-

jo núcleo residual tem A a 100, i.e., m > > m ,

Pi* Pi

Esta expressão mostra que: (a) quanto menor a massa do núcleo resi-

dual, maior a variação do momento, p , com o ângulo e (b) em cada

espectro - tomado em um dado ângulo de espalhamento, e - as diferen-

ças entre momentos de partículas emergentes, associados a estados re-

siduais diferentes (Qs diferentes), independem de e.

A calibração do espectrógrafo, pxL, é linear (ou quase),

portanto, diferenças de momento constantes implicam em distâncias

constantes entre os picos em relação a e, variações maiores (ou meno-

res) do momento com o ângulo significam variações maiores (ou me-

nores) da posição com o ângulo. Assim foi possível montar um espec-
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cesso, Nu e o fluxo (partículas por unidade de área na região de inte-

ração) incidente para um único centro espalhador, dividida ainda pelo

ângulo sólido, Aí), de detecção das partículas emergentes.

N i
a .'cxp(i<

9>
(O/q) Ax AO

onde o fluxo incidente para um núcleo do isótopo alvo é dado por

(Qlq)bx, pois o número de partículas incidentes 6 dado pela razão en-

tre a carga total coletada do feixe, Q, e a carga da partícula incidente,

g, e Ax é o número de núcleos do isótopo alvo por unidade de área

transversal ao feixe.

Os Ni (a soma das contagens associadas a um nível de ener-

gia determinado do núcleo residual) foram determinados através de

um programa de ajuste de picos de espectro, cuja forma padrão dos pi-

cos é fornecida ponto a ponto. Este procedimento decorre da impossi-

bilidade de se descrever analiticamente os picos de espectro detetados

no plano focai de espectrógrafo magnético, na medida em que vários

fatores concorrem para a definição do formato do pico: a ótica do fei-

xe, o campo magnético do espectrógrafo, além da posição das emul-

sões em relação ao plano focai. Mesmo com ótimas condições experi-

mentais de deteção, a forma do pico pode variar de um espectro para

outro.

A determinação do pico padrão é feita para cada espectro,

mantendo as características médias dos picos isolados mais intensos no

espectro. O programa de ajuste permite a análise de trechos de espec-
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tros com até 16 parâmetros, entre alturas de pico e fundo polinomial,

se necessário (Pulino e Duarte, 1988). O critério de ajuste é de mini-

mização do *2, sendo atribuído a cada contagem do espectro um erro

composto do erro estatístico com o erro de leitura da microscopia, as-

sociado à contagem no canal do espectro, estimado aqui a partir da

sistematização relatada por Horodynski-Matsushigue (1978) em que o

erro é apresentado em função da soma de contagens do pico. Assim o

erro de "área" do pico inclui o erro associado à contagem do espectro

e os erros do procedimento estatístico do ajuste.

As seções de choque relativas foram calculadas como N\l Q,

com incertezas que variam de 5% a 40%. As maiores incertezas pro-

vêm de estados com baixa intensidade e alguma contaminação.

A normalização das seções de choque relativas para absolu-

tas proveio da comparação de medidas do espalhamento elástico de

deuterons pelos núcleos em estudo com as previsões do modelo óptico.

Os valores relativos da seção de choque elástica experimental corres-

pondem à razão entre o número de contagens associadas ao espalha-

mento elástico em ângulos entre 38* e 70, detectadas, em emulsão no

plano focai do espectrógrafo nas mesmas condições das medidas das

reações (d,t), e a quantidade de partículas incidentes no alvo, medida

pela carga coletada no copo de Faraday. Nestes cálculos foram utili-

zados os potenciais ópticos médios sistematizados por Perey e Perey

(1963), adicionado o termo de "spin-órbita" de Lohr e Haeberli (1974).

A Fig.3 mostra um exemplo de distribuição angular elástica para cada

mn dos núcleos a'< o estudados.

O fator de normalização tem uma incerteza de «11% devi-

da às indeterminações dos parâmetros dos potenciais ópticos - compa-

raram-se as previsões de Perey e Perey (1962) com as de Lohr e Hae-
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Fig. 3. Distribuições angulares experimental e prevista pelo modelo óptico para os espa-

Ihamentos elásticos, utilizadas para a normalização das seções de cboque relativas

em absolutas, (a) 1C0Rufa<í); (b) 102Ru(4<Q; (c) wRu(d,d).
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berli (1974) c de Dachnick et ai. (1980), vide Tabela II - além da in-

certeza experimental de natureza estatística e também a causada pela

não uniformidade dos alvos, estimada em «10%. Compostas quadrati-

camente estas contribuições, a incerteza no fator de normalização to-

taliza 15%.

MOMENTO ANGULAR ORBITAL TRANSFERIDO E 1NTENSIDA-

DES ESPECTROSCÓPICAS

As distribuições angulares das seções de choque experimen-

tais foram comparadas com as calculadas pela ABOD. É, em princí-

pio, possível atribuir à transição o momento angular orbital transferi-

do, /, uma vez que, nos processos diretos, os formatos das distribuições

angulares apresentam um padrão de máximos e mínimos característico

do / transferido. O cálculo ABOD das seções de choque diferenciais

a (e) foi realizado com o programa Fortran DWUCK4 (Kunz, 1974),
DW

com o conjunto de potenciais ópticos de Perey e Perey (1963), adicio-

nando-se o termo de "spin-órbita" de Lohr e Haeberli (1974), para os

dêuterons e de Becchetti e Greenlees (1969) para os trítons; sendo

que a geometria do potencial do nftutron ligado foi também tomado da

mesma sistematização de Becchetti e Greenlees. O conjunto dos po-

tenciais ópticos utilizados estão na Tabela II. Neste cálculo, para o

dêutcron é considerada a função de onda de Hulthén e, para o tríton,

a função de onda é a de Irving-Gunn (Bassel, 1966). Os parâmetros

de correção utilizados foram os usuais: RFR =0,85 fm para o alcance fi-

nito correspondente â reação (d,t), e pd=0,54 fm e p,=0,25 fm para a

não-localidade da interação com dêuterons e trítons, respectivamente.
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TABEL* II. Parâmetros dos potenciais ópticos utilizados nos cálculos A800

Núcleos
Colidtntet

100 Ru • d

102 Ru • d

10* R U * d

Família*

PP

LM

OCV

PP

LH

OCV

P»

LH

OCV

(NeV)

96.55

111.98

92.81

96,31

111.85

92.63

96,19

111,71

92,57

(fm)

1.15

1.05

1.17

1.15

1.05

1.17

1.15

1.05

1.17

• •

<fm)

0.81

0,86

0.7*

0,81

0,86

0.7*

0,81

0.86

0,7*

(NeV)

7.00

6.88

7,00

6.87

7.00

6,87

r »

(fM)

0.75

1.07

0,75

1.07

0.75

1.07

•so

( f «

0,50

0,66

0,50

0,66

0,50

0.66

u

(NeV)

1.81

1.87

1.87

(fm)

1.33

1.33

1.33

•w U ,

(fm)

0,86

0.86

0.86

(NeV)

18,12

10,12

10,79

18,2*

9,99

10,75

18,2*

9,86

10,75

r .

(fm)

1.3*

1.*3

1.33

1,3*

1.*3

1.33

1.3*

1,*3

1.33

•o

(f«>

0,68

0,78

0.86

0,68

0,78

0,66

0,68

0,79

0,86

A Ru • r. BC b 1,17 0,75



TABELA I I . (continuação)

F « f H « * V, r
Núcleos

Colidentes

, r, a ,

(NeV) (fm) (f») (H«V) (fm) (fm)

W r a ,

(HeV) (fm) (fm)

W r, .

(HeV) (fm) (fm)

9 9 * 4 * 1 IG
164.29
0.17 Tt 1,20 0,72 2.50 1,20 0,72

35,7*

-0,35 \ 1,40 0,8*

101 Ku • t U
164.18

-0.17 Tt 1,20 0.72
31,84

2,50 1.20 0,72 -0.33 \ 1,40 0,88

164.07 29,98
103 «u • t «C -0,17 Tt 1,20 0,72 2,50 1,20 0,72 -0,33 \ 1,40 0,88

«aaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaasaaaaaaa

*PP : P»r»v « Perey (1963)
IH : lohr • Haeberli (1974)
0CV: Oaehnick at at. (1980)
K : Sacchatti • Graanlae» (1969)

Ajmtado para reproduzir a energia de tigeçlo do nêutron

Fator de Thonas



Quanto à atribuição de momento angular total dos estados

do núcleo residual aparecem ambigüidades pois o momento angular

total transferido, y, nas transições diretas, não influi de maneira deter-

minante no formato das distribuições angulares. Pode-se tomar, ape-

nas como indicativos, argumentos baseados no Modelo de Camadas

para a airibuiçâo de Jf. Nas reações em estudo, os núcleos alvos, par-

par, têm ftt
i=0+, portanto a população de um estado J*f no núcleo re-

sidual se dá com J{=\ e * f =(- i ) ' , ou seja, o neutron transferido deve

provir de um orbital ocupado, preferencialmente da camada 50-82.

As intensidades espectroscópicas C2S// foram obtidas atra-

vés da razão entre a seção de choque experimental da reação (d,t) e a

calculada pelo ABOD:

V 3,33 <rDW(8)

onde o fator 3,33 corresponde à escolha das funções de onda do dêute-

ron e do tríton na aproximação de alcance nulo.

Os cálculos de a (e), utilizando os três conjuntos de po-
l/W

tencial óptico para os dêuterons, constantes na Tabela II, revelam

grande concordância na forma das distribuições angulares, enquanto

as intensidades das mesmas variam, no máximo, em 15%.

A REAÇÃO 100Ru(d,l)99Ro

A medida da reação 100Ru(<i,f)99Ru 6 o primeiro estudo de

características de partícula (buraco) independente no Ru. Esta re-

26



K>
J

0 6

L s Distância ao longo do plano focd (cm)

Fig. 4. Espectro dos trftons emergentes da reação looRu(4O "Ru, observada em 9, u m 34.



TABELA 111. Resultados experimentais para 99Ru via reação 100 Ru(d.t)
e comparação com os níveis adotados pela compilação Nuclear Data.
Atribuições entre parênteses são tentativas.

No.

Nível

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(HcV)

0,000 •

0,090

0,322 •

0.340

0,442 •

0.576

0,618 •

0,719 •

0,734

0,897 •

1,000

1,072

Presente Trabalho

(mb/sr)

4.210,3

0,077*0.013

0.32S0.03

0,19t0.02

0,84*0,10

0,02810,009

0,76*0,10

0,08510,008

0.12t0,02

0,11510,010

0,050*0.017

0.034*0,010

2

(2)

2

4

0

0

4

2

(5)

5/2

(3/2)

5/2; 3/2

f/Z L

1/2

1/2

9/2

5/2; 3/2

(11/2)

1.8

(0,037)

0.20; 0.25

1.8

0.13

0,16

0,55

0,057; 0,069

(0.55)

Nuclear Data*

n
Ee»e J

(HeV)

0.00000

0.08968

0,32237

0,34074

0.44271

0.57589

0.61803

0,71987

0,73413

0,89692

0,99874

1,04863

1,06994

5/2*

3/2*

(3/2)*

7/2*

(1/2)*

(5/2)*

(1/2)*

9/2*

(5/2*)

(1/2*;3/2;5/2*)

(1/2*;3/2;5/2*)

(11/2)*

11/2"

12 1,093 0,26t0,03 (2) (5/2; 3/2) (0,24; 0.30)

13 1.3J5 0,13*0,05

1.2007

1,26124 7/2*

1,27759 (7/2*;9/2*)

1,3061 (7/2*)

1,3199 (11/2*)

1,38316 (VZ*;3/2)

c Chmiclco-.k.i

Possível

Níveis utilizados na catibraç&o em energia dos espectros.
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Fig. 5. Distribuições angulares das transições na reação lcoRu(4O wRu. As barras de

erro incluem apenas as incertezas relativas. As curvas lisas são resultado do ajuste

aos dados experimentais dos cálculos ABOD.
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ação induzida por dêuterons de 15,5 MeV foi observada em 11 ângulos

de cspalhamento entre 8 e 46, medidos no laboratório, com uma re-

solução em energia de 6,5 keV (largura à meia altura) e limite de de-

teção em «=0,008 mb/sr. O espectro correspondente ao ângulo de cs-

palhamento de 34 é apresentado, como exemplo, na Fig.4. Foram

identificados 14 níveis do "Ru até a energia de excitação de 1,4 MeV.

A Tabela 111 apresenta os resultados experimentais da medida desta

reação e os níveis adotados na compilação de Müller e Chmielewska

(1986).

* As energias de excitação indicadas correspondem à média

das energias em cada espectro e os desvios padrão das energias são,

para «2/3 dos níveis, muito próximos de 1 keV, não ultrapassando 2

keV nos outros casos. A calibração em energia dos espectros baseou-

se nos níveis indicados com asterisco na Tabela III, presentes em to-

dos os espectros medidos e com energias de excitação bem determina-

das por medidas 7 e ainda com spins compatíveis com as medidas do

presente trabalho. As diferenças de energia relativas às medidas de y

são no máximo de 1 keV exceto para o nível 13, que é de 2 keV.

As distribuições angulares experimentais estão na Fig.5, on-

de as barras de erro incluem as contribuições da flutuação estatística,

erro de leitura das microscopistas e normalização relativa. As curvas

correspondem às previsões da ABOD ajustadas aos dados experimen-

tais, quando foi possível uma atribuição do momento angular orbital

transferido /, com a conseqüente extração do fator espectroscópico,

C2S/;. Os valores de / e C2S/y obtidos também estão na Tabela III. Fo-

ram atribuídos, sem nenhuma dúvida, momentos angulares orbitais a 7

níveis. Para os níveis 1 e 12, a atribuição de 1-2 t tentativa pois as

distribuições angulares experimentais (semelhantes entre si) não apre-
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sentam claramente o mínimo em e«33*, porém o nível 1 tem /*=3/2 +

seguramente atribuído (Müller e Chmielewska, 1986). O nível 11, fra-

camente populado pela reação (</,/), tem a energia do estudo com

P-WIT e sua distribuição angular não exclui atribuição de /=4 ou

/=5, uma vez que, nos ângulos menor'- que 20, as seções de choque

estão abaixo do limite de deteção. E, por fim, os níveis 5, 8, 10 e 13

não apresentam alguma estrutura que possa ser associada a processos

diretos.

As distribuições das intensidades espectroscópicas serão

apresentadas e discutidas em conjunto com as outras reações (Fig. 10)

no próximo capítulo.

A REAÇÃO 102Ru(d,t)I01Ru

Com energia do projétil de 16,0 MeV, foram coletados da-

dos da reação (</,/) sobre o alvo de Ru em 11 ângulos de espalha-

mento entre 8 e 46 , no laboratório, com uma resolução de 8 keV (lar-

gura à meia altura) e limite de detecção de «0,002 mb/sr. A Fig.6

apresenta o espectro correspondente a e =33 . Identificaram-se 36 ní-

veis do 101Ru até a energia de excitação de 2,13 MeV e os resultados

experimentais provenientes da reação 102Ru(</,/) estão na Tabela IV,

em comparação com dados de estudos recentes das reações
102Ru(p,<í)101Ru, com resolução experimental de 24 keV (Dickey et ai.,

1986), e 100Ru(4/>)101Ru, com resolução de 8 keV (Duarte et ai.,

1988), e com os níveis adotados na compilação Nuclear Data (Blachot,

1985).
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L= Distância ao longo do plano focd (cm)

Fig. 6. Espectro dos trftons emergentes da reação I02Ru(«tf) l01Ru, observada cm 9 j a b = 33*



i' II.II.I o iniSu, obtidos .itr.ivc". <J.i r^.iç.ío 10?*u(d,t), e reparação cci resultados anteriores
riTviv .idot .-idol na compilação Nutle.ir Data. Atribuições entre parênteses são tentativas.

reações

(o.d)

C?S. c s
(MeV)

I C S'

(lev)

' . jcloa- l a ta

C-V)

0 0.000 * 5,M*0.23 2 S/2 1,8

1 0.127 0.015Í0.004 (2) (3/2) (0.006)

0.307 7/2 2.3
0.56*0.04

2' 0.311 J

3 0.324 • 2.43*0.12

2 5/2; 3/2 0.19; 0,23

0 1/2 0.32

0.421 • 0.38!0.06 2 3/2 0,22

5 11/2 1.15

6 0.597 0.15Í0.02 3 7/2; 5/2 0.09; 0.13

7 0.615 0.6110.06 2 5/2; 3/2 0.23; 0.30

0.000 2

0.127 2

4

0.325'

2.25

0,013

2,86

0,29

0,16

0,422 2 0,20

0,99

5 0.53* 0,5710.04 [ 2 5/2; 3/2 0,26; 0,33 0.540 ( 2 0,27; 0,34

(2 0,31; 0,40

0.000 2 2,1

0.127 2 0.067

0.307 4 5,3

0,326 0 0,96

0,421 2 0,15

5 5.8

0,533 2 0,72; 0,75

0,597 3 0.60; 0,74

0,000

0,12723

0,30685

0,31134

0,32515

0,3441

0,4221

0,4623

0,5275

0,535

0,54508

0,5983

5/2"

3/2*

7/2*

5/2*; 3/2*

1/2*

3/2*

11/2"

(5/2*; 3/2*)

7/2»

0.6163 (7/2*)



TABELA IV. (continuação • 2)

Trabalho

J C S

(d.p)

t...«e l C'5'

Csts

íi.t?2 • 1.0?rO.1O 0 1/2

0.684 0.06?;0.007

10 0.719 O.135SO.O1S 4 9/2

0.12 0.62J* I0,623 0 0.063 0,622 0 0,065

O.SO

0.687 2 0,024; 0,031

0.720 4 0,29

0,685 2 0,17; 0,18

0,718 1 0,017; 0,018

0.824 0.3?íO.03 2 5/2; 3/2 0.18; 0,22 0,822 2 0.13; 0.17

0.907 0,09X0.02 1 3/2; 1/2 0,011; 0.012 0,908 1 0,057; 0.060

0,927 2 0,048; 0,062

13 0.974 0.2510.02 2 5/2; 3/2 0.14; 0.18 0.975 2 0.14; 0,17 0,972 2 0,63; 0.70

0,

0,

0.

6?3-

6Z35

6438

684

(7/2*)

1/2*

0,7200 9/2 r

0,742

0,823 2 0, 40; 0. 43 0,

0,

827

84278 (7/2»)

0,92872 (7/2*; 9/2»)

0,93847 <7/2r)

0,9586 (15/2*)

0,9734 (5/2*; 3/2*)



TABELA IV. (continu.içSo - 3)

t rabo I hi (P.d)

f.,t [<r*,pM}m
Ni'vcl (MoV) (mto/sr)

I i <s I C S.'
(McV) (MeV)

Data

H 1.038 0.15*0.02 2 5/2; 3/2 0.0B; 0,10 1.041 2 0.OT4; 0,12

15 1.111 0.13*0.02 0 1/2

16 1.164 0.054*0,008

1.266 0.026Í0.010

0,022 1,112 0 0,012

1.169 2 0,036; 0,045

1,051 4 0,28

1,098 0 0,028

1,112 0 0,17

1,225 4 0,19; 0,33 1.227 0 0,016

1,268 2 0,019; 0,022

1.276 0 0,011

1,0012 11/2*

1,110 1/2*

1,2068

1,2190

1,5215

1,3899

18 1.425 0.047*0,009



TABELA IV. (continuação - C)

<p.d)

<MeV>

E I

(MeV) («ev)

Oar»

J

23

1.M0

19 1.477 0.19*0.02 2 5/2; 3/2 0.11; 0.13

20 1.498 0.014*0.006

21 1.542 0.0410.02

22 1,585 0.08210.009 2 5/2; 3/2 0.063; 0,079

1,510 2 0,16; 0.20

1,555 2 0,055; 0,065

1,597 2 0,085; 0.10

1.688 0.07S0.02

24 1.714 0.10t0.01

25 1.758 O.IOtO.01

1,501

1,544

1,584 2 0,45; 0,50

0

0

1/2

1/2

0.

0,

020

012

1

1

1

,701

.731

.777

(2)

0

0

(0,078; 0,093)

0,026

0.021

1

1

1

.659

,689

,714

5

0

3,7

0,012

1.499J

1.5010 13/2*

1.5B73 (5/2*)

1,6223 <19/2")

1,695 (11/2"; 9/2")

1,7618

1,7743 (U/2 a 19/2)



TABELA IV. (continuação • 5)

(P.d)

c's, c s.
(rrt>/sr) (MeV) (MeV)

c s;

Jat.i

26 1.812 0.055*0.006

Z7 1.822 0.020*0,003

28 1.839 0,013*0,002

29 1,858 0.013Í0.002

5/2; 3/2 0.M2; 0.052

30 1,969 0.06/Í0.010 Z 5/?; 3/2 0,049; 0,061

31 1,996 0.35Í0.02 1 3/2; V? 0.09; 0,10

1,833 2 0,081; 0.095

1,884

1,984 2 0,061; 0,071

1,779 1 0,027; 0,028

1,813 2 0.064; 0.068

1.825 2 0.075; 0.081

1,842 2 0,041; 0.043

1,861 0 0,062

1,878 2 0,25; 0,27

1,893

1,936 0 0,061

1,969 2 0,20; 0,21

1,997 2 0,12; 0,13

1.825 (5/2*; J/2*)

1,8434

1,8622 15/2*

1,875 <3/2*; 5/2*)

1,9615

2,0175 <13/2 a 19/2)



TUBE I» IV. <continu.ii; no - 6 )

tr'.*'.f-n?r*

I,

I C S'

Data

5? 2.060 0,021^0.002

JJ 2,083 0.02*0.01

34 2.131 0.18*0.02

2.057 0 0,076

2,087

2,133 1 O.OST; 0.0J9

2,0634

*Dickcy ct al. (1986).

"Duarte ct al. (1988).

' Blachot (1986).

Sccçno de choque «nt«9rada (nfveis 2 e 2<).

' Nfveis não resolvidos experimentalmente.
Ajuste por mfnimos quadrados na distribuição angular.

SccqSo de choque integrada (1*2 t l»5).

Níveis utilizados na calibracão em energia dos espectros.



Na calibração em energia dos espectros consideraram-se os

níveis indicados com asierisco na Tabela IV, tomando-se os mesmos

cuidados já citados anteriormente. Os desvios padrão das energias são

menores que 2 keV para as energias de excitação abaixo de 1,9 MeV c,

além desta energia, não passam de 3 keV. A diferença de energia com

as medidas y são menores que 1,5 keV. Os picos associados aos níveis

2 e 2\ não resolvidos nesta experiência, apresentam o centróide na po-

sição correspondente ao nível 2' para os ângulos de espalhamento me-

nores que 25* e ao nível 2, para os ângulos maiores. As energias de

excitação obtidas no presente trabalho diferem em, no máximo, 3 keV

se comparadas às obtidas pelo mesmo grupo experimental no estudo

da reação (d,p) (Duarte et al.t 1988). Os dados de Dickey et ai.

(1986), parecem apresentar um desvio de 10-20 keV a mais, para ener-

gias maiores que 1,54 MeV, se se levar em conta as maiores intensida-

des espectroscópicas detetadas.

Na Fig.7 encontram-se as distribuições angulares experimen-

tais, com mais de cinco pontos medidos, acompanhadas pelas curvas

ABOD nos casos em que foi possível a atribuição de /. à transição. Os

valores de / e C2Stj obtidos estão na Tabela IV, sendo 22 atribuições

seguras e 3 tentativas. O nível 1 é populado muito fracamente e só

aparece em três ângulos super-expostos. Assim foi possível apenas

uma estimativa para o valor de C S Í J / 2 , uma vez que o nível tem spin

e paridade conhecidos. Os níveis 17, 27, 28, 29, 32 e 33 também sò

aparecem nestes três ángulas (10, 22 , 28 ), tendo sido possível apenas

a obtenção de sua energia de excitação. Para os níveis 2 e 2', calcula-

ram-se as seções de choque integradas e a avaliação das contribuições

de /=2 (0,311 MeV) e de /=4 (0,307 MeV) baseou-se em ajuste por

mínimos quadrados. O nível 5 também tem uma contribuição de 1=2

(0.535 MeV) e outra de /=5 (0,5275 MeV) e da mesma forma foram
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extraídas as intcnsidades espectroscópicas associadas a cada / respecti-

vamente. Os níveis 7 e 8 estão parcialmente superpostos, tendo sido

particularmente útil o programa de ajuste de picos, anteriormente cita-

do. Observa-se na distribuição angular do nível 7, nos ângulos meno-

res que 15 , que há uma super avaliação da seção de choque causada

por variações no formato do pico, que não puderam ser tratadas con-

venientemente no procedimento de ajuste e que, no entanto, não com-

prometeram a extração da intensidade espectroscópica, pois o proble-

ma ficou restrito a três ângulos medidos. O nível 9 tem distribuição

angular que não se conforma à de 1=2 e é mais parecida com a de / = 1 ,

embora não possua a mesma semelhança apresentada entre as distri-

buições angulares experimentais dos níveis 12 e 31 (1=1 atribuído). Fi-

ca entretanto difícil sustentar uma atribuição /=1 , mesmo que tentati-

va, face às medidas (p,d) e (d,p) (Dickey et ai., 1986; Duarte et ai.,

1988) que atribuem 1=2 à transição aos nfveis a 0,687 MeV e 0,685

MeV de excitação, respectivamente. Os níveis 16, 18, 20, 21, 23 e 34

não apresentam estrutura discernível nas distribuições angulares.

A comparação dos fatores espectroscópicos associados à re-

ação 102Ru(4,r)101Ru, obtidos no presente trabalho também pela pri-

meira vez, com os C2S// da reação 102Ru(p,d)101Ru (Dickey et ai.,

1986), foi possível, com segurança, até 1,5 MeV de excitação. Para as

transições com 1=2 e /=5, há boa concordância entre as intensidades

espectroscópicas. As intensidades de /=0 estão sistematicamente me-

nores na análise da reação (p,d), mantendo-se, no entanto, as intensi-

dades relativas. A maior intensidade de /=0 é detectada por Dickey et

ai. (1986) em um tripleto (Eexc =0,325 MeV) com contribuições de 1-2

e 1=4. A contribuição de /=4 neste tripleto carrega também a maior

intensidade para este /, de forma que os valores de C2S extraídos têm

maior incerteza. Assim, para /=4, há também concordância satisfató-
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ria. Transições com / = 1 e 1=3 não foram observadas na reação {p,d).

O nível com 0,60 MeV de excitaçâo (/=3, no presente trabalho) não

foi resolvido do nível com 0,623 MeV, graças à pobre resolução da me-

dida (/;,</); no entanto, a figura publicada como espectro típico (Dic-

kcy et ai., 1986) apresenta uma suave protuberancia ao lado do pico

associado ao nível 0,623 MeV, na posição correta, com altura consis-

tente com os dados da presente análise.

A REAÇÃO 1O4Ru(d,I)1O3Ru

Esta reação, provocada por dêuterons de 16,0 MeV, foi me-

dida em 8 ângulos de espalhamento entre 8 e 46*, com uma resolução

de 6 keV (largura à meia altura) e limite de detecção em «0,010

mb/sr. O espectro correspondente a e=24 é apresentado na Fig.8.

Identificaram-se 46 níveis do 103Ru até a energia de excitaçâo de 2,52

MeV. Os resultados experimentais desta medida estão na Tabela V,

em comparação com resultados anteriores da mesma reação, com reso-

lução de 10 keV (Diehl et ai., 1970), e da reação 104Ru(p,d)103Ru, cuja

resolução foi de 5-8 keV (Berg et ai, 1982), além dos níveis adotados

pela compilação Nuclear Date (de Frenne et ai, 1985). Os estudos an-

teriores (d,t) e (p,d) cobriram, no máximo, 0,9 MeV de energia de ex-

citaçâo.

Os níveis indicados com asterisco na Tabela V foram consi-

derados na calibração em energia dos espectros. Os desvios padrão

ikis energias são menores que 2 keV até a energia de 1,3 MeV, não ul-

ir;tp;iss;nulo 3,5 keV além desta energia. Este isótopo de Ru tem
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L * Distância ao longo do piano focd (cm)

Fig. $. Espectro dos trftons emergentes da reação 1MRu(4r) 103Ru, observada em ©)ab * 24
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TABELA V. (continuação • 5)

Trabalho (d.t)

I S(d.t)
<"eV>

(P.dr Cata

oo

33 1.756 0.23*0.0? 1 3/2; 1/2 0,05; 0.06

34 1.817 o.mo.oi

35 1.892 0.029*0.006

36 1.916 0.035*0.005

37 2.022 0.114*0,013

38 2.167 0.23Í0.07 4 9/2; 7/2 1.6; 2.7

1,7171

1.7J04

1,80508

1.83588

1,88054

1,90614

1,96192 (5/2*; 3/2*)

2,0037



T«BEL» V. (continuação • 6)

4 *
Trabilho

I i

(d.t)

I S(d,t)

(O.d)

Ef«C' « C S/;

Kuelear Data'

39 2,217 0.039*0,005

40 a.zir 0,145*0.015

41 2,299 0.24*0,02

42 2.384 0.37S0.02

43 2.444 0,13*0,03

44 2,507 0,076*0,008

45 2.520 0.155*0.015

I 3/2; V 2 0,04; 0.05

1 3/2; V 3 0,07; O.OC

1 3/2; 1/2 0.013; 0.018

*0iehl e\ al. (1970).

'Berg et al. (1982).

"de rrenr» et al. (1985).

2,2236

Secçao de choque integrada.

Níveis nao resolvidos experimentalmente.

Ajuste por mínimos quadrados na distribuição angular.

Níveis utilizados na eatibração en energia dos espectros.



maior densidade de estados populados na reação (d,t) e, graças à boa

resolução em energia, foi possível identificar níveis com diferença de

energia da ordem de 8 keV como, por exemplo, o tripleto de níveis 10,

11 e 12, embora não se tenha conseguido avaliar separadamente as se-

ções de choque correspondentes. No Ru há um estado com energia

de excitação muito pequena (Eexc =0,00281 MeV), o qual não conse-

gue, neste trabalho, ser separado do E.F. Berg et ai. (1982) mediram

as reações 102R\i(d,p) e 104Ru(p,d), ambas levando ao mesmo núcleo

residual 103Ru, utilizando-se de um espectrógrafo de alta dispersão.

Na análise destas medidas, verificaram que o nível de menor energia'

de excitação detetado na reação (d,p) foi o E.F., enquanto que na re-

ação {p,d) foi o estado com 0,005 MeV. Com base nas calibrações in-

trínsecas dos espectros, no presente estudo, a energia de excitação do

nível 0 é 0,002-0,001 MeV, indicando, pelo menos, que a transição ao

estado excitado é mais intensa que ao E.F. (ambas com 1=2 transferi-

do). As seções de choque medidas correspondem, para este nível, à

integração das contribuições do E.F. e deste estado a 3 keV de excita-

ção conforme de Frenne et ai (1985). Díehl et ai. (1970) apresentam

as energias de excitação com uma diferença constante de 3,0 keV, pois

interpretaram o primeiro estado detetado (0,003 MeV) como sendo o

E.F.

Na Fig.9 apresentam-se as distribuições angulares experi-

mentais que tiveram pelo menos cinco pomos medidos, em compara-

ção com cálculos ABOD, C2S/y estão na Tabela V, dos quais 21 atribui-

ções são seguras e 3 são tentativas. Sendo o único alvo disponível

muito fino, somente as transições mais intensas, para as quais se con-

seguiu a maior parte das medidas acima do limiar de deteção ou não

contaminadas - no alvo fino, as contaminações são proporcionalmente

maiores •, puderam ter as distribuições angulares em condições de dís-
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-riminar / transferidos. Os níveis 10, 11 e 12 tiveram as seções de cho-

que integradas e a distribuição angular pode ser tentativamente asso-

lada à contribuições de /=1 (Diehl et ai., 1970) e 1=2 (Berg et ai.,

i ^82) transferidos; no entanto, a falta da medida a 8 , por contamina-

rão do espectro, impossibilita a avaliação de contribuição de /=0 en-

contrada por Berg et ai. (1982). O nível 24 tem uma distribuição angu-

~~~ indicativa de /=4, mas a ausência de pontos experimentais com

- - <14 impede atribuição segura. A atribuição de /=5, com as medidas

disponíveis é bem menos provável. Para o nível 25, a falta da medida

: czr. e =33 torna incerta a atribuição de / =2, que o conjunto de pontos

--zrece sugerir.

A comparação dos resultados da reação 104Ru(á,/)103Ru, ob-

uaos no presente estudo, com os resultados de Diehl et ai. (1970), pa-

— . a mesma reação, até 0,9 MeV de excitação, indica semelhança glo-

~-±.l nas formas das distribuições das intensidades espectroscópicas; en-

r-rstanto, os valores de S(d,t) avaliados por aqueles autores são siste-

:n.2ticamente maiores do que os valores de C Sij obtidos neste traba-

.::. , . Isto pode, em parte, ser explicado pelo fato de Diehl et ai. não

-niiiizarem, em seus cálculos ABOD, correção de alcance finito da inte-

-*r.çâo e não localidade dos potenciais. Melhor avaliação das causas

-_=sta discrepância não t possível por falta de informação sobre a geo-

^r-iütria do potencial para o nêutron ligado, utilizada no cálculo ABOD

ZHjuarte et ai., 198S). As intensidades espectroscópicas obtidas pela

Tração 104Ru(p,J)103Ru (Berg et ai, 1982), também até 0,9 MeV, estão

- = : bom acordo com os resultados deste trabalho. Dois níveis tiveram

: _ 'crepâncía maior nos valores de CS//: os níveis com Eexc = 0,136

í -tV (1-2) t Eexc = 0,213 MeV (1-4), para os quais as intensidades

-—.idas por Berg et ai. são, respectivamente, o dobro e a metade das

:rz_sn5idades encontradas na presente análise. Estas discrepâncias têm
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HI. DISCUSSÃO

DISTRIBUIÇÕES DAS 1NTENS1DADES ESPECTROSCÓPICAS

Os resultados experimentais podem ser melhor visualizados

na apresentação conjunta das distribuições das intensidades espectros-

cópicas para as três reações (Fig. 10). Estão indicados os valores de

C2S/y associados ao / transferido, em função da energia de excitação.

As transições com valores de /* conhecidos estão anotadas na Fig. 10;

nos demais casos, as intensidades espectroscópicas correspondem ao

valor ; = / + l / 2 , tomado apenas para efeito de representação, sendo

que C2S/:, para;=/-1/2, difere, em geral, até 20% a mais.

As transições com /=0 estão igualmente distribuídas em
99

dois níveis, em torno de 0,5 MeV de excitação, no Ru, enquanto que

nos isõtopos 101'103Ru apenas um nível concentra «65% da intensida-

de espectroscópica detetada em energia de excitação próxima de 0,25

MeV. As transições para os E.F. dos "' Ru e para o primeiro nível

do Ru, correspondentes à transferência de 1=2, são claramente as

mais intensas. Há, ainda para 1-2, um conjunto de níveis com intensi-

dades espectroscópicas fracionadas, nos >103Ru, com energias de ex-

citação até 2 MeV. As intensidades associadas a /=4 são extremamen-

te semelhantes, nos três isótopos, para as transições para o nível com

y = 7 / 2 + .

As transições com / ímpares estão associadas ao orbital

\hJ]/2, da camada, e aos orbitaisp tf, não pertencentes à camada 50-

82. Estas transições estão ausentes na população dos estados do "Ru,
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exceção feita ao nível 11, se o identificarmos com o estado a 1,06994

MeV de excitação (/"=ll/2"). Para /=1, praticamente toda a intensi-

dade está além de 1,7 MeV de excitação, concentrada em um nível no
101Ru e fracionada em quatro níveis no 103Ru. Há apenas um nível,

atingido por /=3 transferido, e outro, populado com /=5, ambos muito

próximos em energia (E ; = J-E / = j=0,06 MeV), nos isótopos 101 e 103.

TABELA V I . S O M das intensidade* espectroscópieas para cada l transferido
c ocupação d» neutron» no núcleo alvo.

ClS ocupação
núcleo no
alvo alvo

3s 3p 2d 2f 1g 1h

100 Ru 0.29 0,00 2,06 0,00 2,4 (0,6) 5,3

102 Ru 0,49 0,10 3,36 0,09 2,8 1,2 8,0

104 Ru 0,45 0,17 2,23 0,16 3,7 1,5 8,2

CXBXXIXSXXXXXtSSSIXXXXSXXXXXXXSXXXXCSISXXXSBStBXXCtSXISBBXCCXXXIllIBIXSXXXII

A Tabela VI apresenta a soma das intensidades espectroscó-

picas detetadas para cada / transferido, seguramente atribuído, e a so-

ma de todas as intensidades, para cada isótopo. Este último valor re-

presenta o número de neutrons, no núcleo alvo, ocupantes dos orbitais

associados às transições, nesta reação, e portanto, em princípio, tem

como valor limite o número de neutrons além de N*50, se este caroço

pudesse ser considerado inerte. Este número seria 6, 8 e 10, respecti-

vamente, para os alvos 1 0 0»1 0 2 '1 0 4RU > embora a deteção (com

C2S =0,5) de transições para os estados reconhecidamente com

Jv =9/2 indique ser a hipótese excessivamente forte. Frente ao valor

limite, no presente trabalho foram detetados mais que 80% das inten-
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sidaücs cspcctroscópicas, mesmo restrito a energias de excitação infe-

riores a 1,1; 2.0 c 2,5 McV, respectivamente, nos " . 1 0 1 . 1 0 3 R U .

Uniu análise global destas distribuições das intensidades es-

pectroscópicas permite que se salientem algumas características da es-

trutura nuclear dos isótopos em consideração. É evidente um padrão

de semelhança na forma das distribuições espectroscópicas dos três

isótopos. No entanto, o deslocamento das maiores intensidades espec-

troscópicas para menores energias de excitação, juntamente com a di-

minuição do espaçamento em energia dos níveis, quando se vai do
99Ru para <p 10*Ru, indica crescente deformação nuclear. O primeiro

estado 7/2 + está em energias de excitação muito próximas, nos três

isótopos, c tem praticamente a mesma intensidade espectroscópica,

C2S 7 / ,=2 . Destaca-se, ainda, a presença de estados, nos isótopos

' Ru, com paridade negativa em baixas energias de excitação, de-

tectados no processo de captura (ou transferência) de neutron, com se-

ções de choque consideráveis, associadas a orbitais não pertencentes à

camada 50-82.

Pode-se acrescentar a este quadro a detecção, em reações

(<*,/?) levando aos isótopos 101'103Ru (Duarte et ai., 1988; Berg et ai,

19S2; Fortune et a!., 1971), de consideráveis componentes de partícula

independente, com padrão de fracionamento nas intensidades espec-

troscópicas semelhantes ao obtido por intermédio da reação (d,t). A

estrutura de partícula-tmraco nestes núcleos indica, pois, a conveniên-

cia, na sua descrição, d:i utilização de quase-partículas acopladas a um

caroço adequado.



Os estados de paridade negativa com as características aqui

exibidas não são facilmente previsíveis, tornando-se um sensível teste

de modelos. Serão apresentados, a seguir, dois modelos que lograram

algum êxito na consideração destes aspectos, em especial.

ESTRUTURA DE MULTIPLETOS NO MODELO QUASE-PARTÍCU-

LA-ROTOR

Um modelo que conseguiu descrever estados com paridade

negativa a baixa energia de excitação, nesta região de massa, foi o de

uma quase-partícula acoplada a um rotor simétrico prolato, levemente

deformado, com momento de inércia variável e o tratamento completo

da interação de Coriolis. Whisnant et ai. (1985) aplicam este modelo

no 99Ru para explicar a estrutura de níveis resultante do estudo da re-

ação (3He,2n-y), em particular a grande dispersão em energia de mem-

bros de multipletos normalmente associados às características vibra-

cíonais do caroço. Estes autores utilizam como base os estados rota-

cionais de partícula única de Nilsson, caracterizados pelas projeções K

e n do momento angular total J e do momento angular da partícula ;',

no eixo de simetria do rotor, em uma hamiltoniana rotacional no limi-

te de acoplamento forte, incluindo um momento de inércia variável.

Tratam o emparelhamento no formalismo de BCS e consideram os ter-

mos de Coriolis e de recuo exatamente. Tomam os parâmetros de sis-

temáticas da região, mas atenuam os elementos de matriz de Coriolis

e do recuo por um fator de 0,8. Ajustam o nível de Fermi e a defor-

mação 6, ficando esta última em 0,12 para os estados de paridade posi-

tiva e 0,10 para os de paridade negativa. Embora R, o momento angu-

lar do caroço, não seja um bom número quântico, uma inspeção nas



funções de onda dos estados calculados revelou sempre uma compo-

nente dominante com determinado valor de R. O agrupamento dos es-

tados, com a mesma dominância de R e do orbital de quase-partícula

acoplado, identifica um multipleto (que traz, em certa medida, resquí-

cios de um esquema quase-partícula-vibrador). Whisnant et ai. deteta-

ram quatro muhipletos completos, três correspondentes ao acoplamen-

to com o caroço R =2 de quase-partículas nas orbitais d5/2, g7/2 c hJ]/2

e um correspondente ao acoplamento (R=4)xds/2- E previram o esta-

do II 2~, membro do multipleto de paridade negativa associado ao aco-

plamento (R=2)xh]J/2, com energia de excitação rebaixada a 1,105

MeV, em correspondência ao nfvel detectado experimentalmente a

1,291 MeV, no wRu.

Stephens (1975) já apontara, estudando efeitos do termo de

Coriolis nos espectros rotacionais, que em núcleos com pequena defor-

mação a (quase)partícula com algum dos maiores j (especialmente se

tiver paridade oposta à dos outros orbitais, como é o caso do hJ]f2) se

acopla no chamado "alinhamento rotacional", no qual a projeção de j

sobre o eixo de rotação é grande e um bom número quântico. Neste

esquema de acoplamento, em que ; é quase um bom número quântico,

no acoplamento com o caroço tem-se um R dominante. Stephens

(1975) também previu que, nesta região de massa, o membro do multi-

pleto com menor momento angular tem energia bastante rebaixada.

Reações de transferência de uma partícula acessam, através

da possível componente com R=0, estados com dominância de R-2 ou

R=4, por exemplo. Assim, os níveis atingidos por /=3 nos isótopos

101 e 103, de acordo com a presente análise das reações (d,t), pode-

riam corresponder aos referidos estados 7/2", e foram também obser-

vados em reações (d,p), conforme sistematizado na recente análise da



mion (neutron), no caso de núcleo com número ímpar de neutrons,

sendo necessário levar em conta explicitamente o princípio de Pauli,

com um termo de troca. Uma apresentação deste modelo, didática e

completa, é a tese de doutoramento de Scholten (1980), As excitações

coletivas a baixas energias de excitação nos núcleos par-par têm, neste

modelo, um tratamento mais unificado, quando se procura descrever

núcleos com características diferentes, quer vibracíonais, quer rotacio-

nais, ou mesmo os de transição. Os ingredientes básicos do MBI são:

a forte interação de emparelhamento entre protons (ou entre neu-

trons) que torna apropriado considerar as excitações coletivas como

associadas a pares - bósons -de prótons (ou de neutrons) e a interação

quadrupolar entre os prótons e os neutrons. Numa primeira aproxi-

mação, consideram-se apenas bósons sp(L=0) e bósons d (L=2),

onde o índice p = «,v representa os bósons de prótons « ou de neu-

trons v, distintamente. Outra aproximação importante é a limitação

no número de bósons que são formados por pares de partícula ou de

buraco, conforme se esteja acima ou abaixo da camada fechada, desta

forma o número de bósons é conservado. Como já 6 conhecido que a

forma do núcleo é definida pela competição entre a interação de em-

parelhamento, que favorece a conformação esférica, e a interação

isoescalar próton-nêutron, que favorece a deformação (Talmi, 1962;

Federman e Pittel, 1979), pode-se, portanto, ressaltar que este modelo

já traz em si, em alguma medida, os ingredientes necessários para des-

crever as regiões de transição. O acoplamento do férmion com o caro-

ço mantém essas feições po: causa do caráter quadrupolar da intera-

ção. É importante ainda a escolha dos orbitais de (quase)partícula

utilizados no espaço-modelo.

Com este esquema, Arias et ai. (1987) realizaram um estudo

sistemático dos estados de paridade positiva e negativa de núcleos par-
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ímpar en. isôtopos de Tc e Rh (número ímpar de protons) e isótopos

de Ru e Pd (número ímpar de neutrons). Estes autores utilizaram, na

hamiltoniana do caroço par-par (Ru e Pd), os parâmetros determina-

dos por Van Isacker e Puddu (1980) em estudo sistemático dos isóto-

pos destes elementos, no qual se reproduziu, em razoável acordo,

grande quantidade de informações experimentais (espectros de ener-

gia, D(E2) entre diversos estados, Q2* , 6(E2/M1), energia de separa-

ção de dois neutrons e raio quadrático médio do caroço). As energias

de quase-partícula e das probabilidades de ocupação foram obtidas re-

solvendo-se as equações de BCS, com os parâmetros de sistemáticas da

região. Para descrever os estados com paridade negativa nos isótopos

de Ru e Pd, principalmente no que se refere a transições eletromagné-

ticas e transferência de um nêutron, foi necessária a inclusão dos orbi-

tais 2/7 / 2 e 1h9/2, já da camada 82-126.

A Fig.ll apresenta a comparação, para os isótopos do Ru,

das energias dos estados de paridade negativa (em relação à energia

do primeiro estado 11/2") calculada por este modelo (Arias et

ai.,1987) e os dados experimentais, provenientes principalmente de re-

ações (a,xny) (du Marchie et aí.,1981; Klamra e Rekstad, 1975; Klamra

et al.,1982; Whisnant et Ú/.,1986; Maier-Komor et c/,,1976). Em desta-

que estão os níveis detetados no presente trabalho, que podem estar

associados aos estados calculados. Observa-se, para os estados de mo-

mento angular mais elevado, que o modelo reproduz satisfatoriamente

as energias, no que se refere â posição relativa dos níveis para um isó-

topo e â variação com o número de neutrons, embora com a tendência

de avaliar a mais as energias. No entanto, os estados 3/2" calculados

estão a «1,2 MeV de excitação, enquanto os níveis experimentais, pos-

sivelmente correspondentes, estão a «2 MeV. O cálculo indica ainda

que os estados 7/2" são os de menor energia e estão, conforme se
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Fig. 11. Comparação das energias dos estados de paridade negativa, tendo por referência

o estado 11/2", entre os dados provenientes de reações (a.xny) e o cálculo de

Arias et ai (1987). Os pontos experimentais indicados por círculos corrcspondeni

às medidas do presente trabalho.

acresce o número de neutrons, mais próximos do estado l l /2j~: um

comportamento que as medidas parecem confirmar, embora a energia

de excitarão experimental seja mais baixa.

Neste ponto, é bom apontar algumas dificuldades experi-

mentais com que se defrontou na montagem deste quadro, até aqui

com certo grau de harmonia. Os estados assinalados como tendo pos-

sivelmente F =7/2", aparecem, em trabalhos de Kajrys et ai. (1983 e

1986), baseados em reações (a;<y) com atribuição diversa de spin e pa-

ridade: 3 / 2 + para os estados a 0,598 MeV e 0,297 MeV dos isótopos
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101 e 103 do rutênio, respectivamente. No 103Ru, Klamra e Rekstad

(1975) atribuíram, anteriormente, baseados em medidas semelhantes,

ao estado 0,297 MeV, ]* = 7/2". Uma avaliação crítica da análise de

Kajrys et ai. (1986) indica que, mesmo não sendo muito fácil manter a

atribuição 7/2~, os dados experimentais são certamente compatíveis

com P =5/2~, atribuição esta que não estaria em discordância com re-

sultados do presente trabalho.
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Fig, 12. Distribuições das intensidades espectroscópicas para a captura de neutron no
104Ru, calculadas por Arias el a! (1987).
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Fig. 12 mostra os resultados do cálculo das intensidades

nicas para a captura de neutron pelo projétil no alvo de

: arcos dados experimentais, até então, não encorajaram, in-

Arias et ai. (1987) a calcular transições com paridade nega-

-o associada ao orbital M77/2 Nota-se em comparação com

. que, para as transições /=0 e /=2, é reproduzido o padrão

-mento, com aproximada localização das energias de excita-

:_ndo realce o desdobramento, para 1—2, da intensidade pró-

MeV em dois níveis (embora ambos, no cálculo, com Ia =

intensidades associadas a /=4 e /=5 estão concentradas em

. vel, sendo excelente o acordo entre os fatores espectroscó-

—ados e os medidos no presente estudo, ainda que a energia

.. o nível 7/2+ seja a metade da experimentalmente deteta-

RIOS FINAIS

informações espectroscópicas precisas, das componentes de

isótopos (mpares 99'101> Ru, foram estabelecidas no pre-

-.no, até, respectivamente, 1,1 MeV, 2,2 MeV e 2,5 MeV,

-ma análise uniforme. As distribuições das intensidades es-

_:as indicam deformação crescente no sentido dos núcleos

>. Estados de paridade positiva são os mais abundantes

:~ondcm aos orbitais da camada de Valencia. Em especial, o

.stado 7/2* tem energia de excitação e intensidade espec-

7om valores muito próximos, indicando que a componente

. neutron da função de onda deste estado independe do

...utrons do caroço.
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