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RESUMO

Estados nucleares do r0s1tr forarn investigados atra

vés da reação l98cd(3He,d) to'In, a energias. incidentes de 19"5

e 21 MeV, usando um espectrógrafo magn6tico. Foram observados

treze níveis, com energias de excitação atê 2.4 MeV. A teoria
da aproxinação de Born corn ondas distorcidas foi util izada pa-

Ta a.atribuição dos valores de momento angular orbital.transfe
rido nas transições e deterninação dos fatores espectroscópi

cos dos níveis residuais. Com auxítio do nodelo de camadas fo-
ram feitas atribuições do momento angular total destes nÍveis.
0s resultados obtidos são comparados com resultados de outros

estudos experimentais feitos nos vários is6topos Ímpares de ln
dio, e a discussão do caráter dos níveis observados no presen-

te experimento 6 feita com base neste estudo comparativo e .pre

visões de nodelos nucleares.



ABSTRACT

NucLear levels in l0s1n have been investigated by

':means of the lotCd(3He,d)tostn reaction, ât incident energies

of 19.5 and 21 MeV, with a magnetic spectrograph. Thirteen

levels, up to 2.4 MeV excitation, have been obsérved The

distorted-wave Born approximation analysis has been used in
,assigning angular momentum transfers to the transitions and in
determining the spectroscopic factors for the residual states.
Total. spin assignments have tentatively been made wj.th the

help of shel1-model predictions. The results are compared to
'previous data from transfer reaction studies on other Indium

isotopes. The character of the 1eve1s observed in the present

experirnent is discussed on the basis of this comparative study

and predictions based on theorêtica1 calculations.
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I INTRODUçÃO

A investigação da estrutura dos núcleos atônicos tem

s.ido objeto de muitos estudos em Física Nuclear. A utilizaçáo
de modelos teóricos tem-se mostrado de fundamental importância
':na compreensão da estrutura nuclear, em razão da inviabilidade

da sétução exata para o problena básico que se coloca: o de

descrever o comportamento de um sistema constituÍdo þor um nú-

mero muito grande de nucleons interagindo mutuamente, de uma

forlna não totalnente conhecida.

0 modelo de camadas, eue considera cada nucleon sob

a ação do campo rn6dio devido aos outros nucleons, obteve suces

so na descrição de várias informações experimentais. Ern sua

forrna' rnais simples, este modelo apresenta resultados .quantita-

tivamente concordantes com os experimentais t pãTâ. núcleos pr6-

ximos de camadas fechadas.

' Para a descrição de núc1eos corn alguns nucleons de

'valência, são acrescentadas nodificações a este modelo, o que

tem possibilitado um melhor entendimento da estrutura dos nú
'.jcleos nas regiões próxirnas a camadàs fechadas.

. Na règião da camada fechada -de protons 7=5g 
(*)

tqutura predita pelo

dos fundamentais dos

modelo de camadas simples,

núc1eos de massa Írnpar que

aes

para os esta

diferem do

Un trabalho de revisão sobre a estrutura dos núcleos na
{egião da tabela periódica de Z=50 foi feito por Baranger
(Ba 77).- Neste trabalho 6 feito um apanhado sõbre o que
se tem apleendido dqs experinentos, e os sucessos e fa
thas de ãálculos teórico-s de modeló de camadas são aponta
dos.
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s0Sn pela subtração (+gIn) ou adição (u¡Sb) de 1 proton,

quematicamente, a seguinte: ,

e, e5

82 th |/?
?\tz5tt/z
tgt/z
?d s/z

50

trs/z

De acorclo ainda com as previsões do nodelo de camadas, os pri-

meiros estados excitados devem ser estados de I buraco para o

Índio e l partÍcu1a para o Antimônio. Uma grande quantidade d.e

informaç.ões experimentais tem mostrado, entretanto, euê, mesmo

a baixas energias de excitação, os espectros são mais comple -

xos que o esperado para estados puros d.e 1 partÍcula ou 1 bura-

co (Ba 7I).

A utili zação de r"rçã", nuclearès tem possibilitado
a obtenção de informações experilnentais gue, analisadas sob o

ponto de vista de modelos, concorrem para um urelhor entendimen

to da estrutura dos núcleos. As reações diretas, em particular,
tên-se mostrado uma fonte rica c1e obtenção de inforrnações païa

o estudo de nÍveis de baixa energia de excitação, caracteriza-
dos por excitações sirnples (Fra'70, G1e 63). A16m clisso, o ca-

râter seletivo quanto ã popul aç7ao de níveis por diferentes re:

49 5rsbn

X
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ações diretas fornece indicações sobre a natureza dos nÍveis

excitados. Assim, as reações de transferência de um nucleon ex

citan preferencialmente modos de partícu1a independente,enquan

to o espalhamento inelástico e algumas reações de tranferência

de vãr.i.os nucleons excitarn modos coletivos.

pode fornecer, como informações espectroscópicas , âs energias

d.e excitação, os momentos angulares totais e os fatores espec-

troscópicos dos níveis populados. 0s valores dos fatores espec

troscópicos refleten quão ben podem ser descritos os estados

residuais como um estado de proton acoplado ao estado fundamen

ta1 do núcleo-alvo.

Vários estudos experinientais tern sido feitos a fim

de investigar a estrutura dos isótopos ímpares de fndio. Neste

sentído, existern dados de reações de transferência de um ou ma

is:nucleons, como (3He,d), (o,t), (d,tHe), (p,o), (p,t), bern

qorno de espalhamento inelástico. No is6topo de núnero de massa

109 existiam poucas infornações experimentais quando o presen-

!e trabalho foi iniciado. Havia dados provenientes de decaimen

to ß e transições internas, e nenhuma inforrnação proveniente

de reações de transferência. Assin; o estudo da reaQáo de

.transferência -de 1 proton to eç¿(tHe,d)a 0 sIn foi propostô par?

se obter mais inforrnações acerca deste is6topo. A16m disso, as

infornações extraÍdas complementariam outras obtidas de rea

ções (3He,d) sobre outros isótopos do fndio (Ma 74, Ha 72, Thu

70). Posteriormente, outros estudos sobre níveis do r0s1tr tor-
naram-se disponíveis: rr25tr(p,c)r0eltr (Sni 76) , t08Cd(d,ny)

r0e1n (Di 75) e to7¡t(o,2ny) r0e¡n (Va 76). As inforrnações expe

rimentais obtidas, juntamente com as extraídas do presente tra

3



ba1ho, constituen una base inportante para um melhor

to da estrutura nuclear deste e dos outros isótopos

fndio.

entendimen

Ínpares do

No capÍtulo II está descrito o procedimento experi

mental utilizado na obtenção dos dados da reação loo6¿(3He,d¡

r0sJn. O n6todo utilizad.o no tratamento destes dados está aprg

sentado no capÍtulo III.
No capÍtulo IV 6 descrito o rn6todo de análise da rea

ção usando a teoria da aproxinação de Born com ondas distorci-
das,e no capÍtulo V os resultados do presente trabalho são a

presentados e comparados com os resultados de outras experiên-

cias, e, co¡n base neste estudo comparativo e previsões de mo-

d.elos nucleares, são feitas algumas cbnsiderações sobre a es

trutura dos níveis observados. As conclusões obtidas estão re-
sumidas no capítulo VI.

4



II OBTENçÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

Este capÍtu1o se

tais utilizados no estudo

dispositivos experimen-
roeç¿(tHe,d) totrr, e com

refere aos

da reação

preende basicamente uma descrição sobre:

. o feixe de Íons,

. os alvos,

. o espalhamento, a análise e a deteção das partÍcu-
Ias.

II.1 O Feixe de fons

s medidas experimentais relacionadas ao estudo da

¡eação I 0 8Cd ( tHe ,d) t o s In foram real izadas no laborat6rio Pe1le

tron da universidade de são Paulo (uSP). Foram utilizados fei
xes de íons de 3He de 19.5 e zL lr,tev(*) de energia, obtidos com

o uso de um acelerador eletrostático tipo "Tandem", de tensão

nominal nãxina de I IfV no terminal.
' Na figura II-1 encontram-se esquematizados os siste-

ma.s de aceleração e de análise do feixe de partículasr i.

. Os Íõns produzidos, cârregados positivamente, são tor
nadoq negativos ao passaren por uma câmara contendo vapores de

elenentos "doadores" de eletrons, e são então acelerados pelo

9l dados_experimentais referentes ã energia incidente de
21 Mev são dados parciais; acidentes envólvendo o sistema
4q gá: de isolaçãò do acelerador tornaram impossível a rea
!:??gã"- do experimento a esta energia, dada ã não-disponf
bilidade do potencial necessârio em seu terrninal.

(*)

5



campo e1étrico gerado pela diferença de potencial entre a en-

trada (potencial de terra) e o terninal do acelerador (pofen-

cial positivo) . No interior do terminal, pelÍculas delgadas de

Carbono interceptando o feixe acelerado tornam possÍve1 a tro-
ca de carga dos íons. Estes, âo atravessarem as pelÍculas, peL

dem eletrons, ternando-se positivos, e são novarnente acelera-
dos, pela mesma diferença de potencial, €fl direção ã saída do

acelerador.

Um eletroímã deflete o feixe de íons de 90o, perni-
tindo, através de uma escolha apropriada do campo magnético, a

seleção da energia e estado iônico das partÍculas gue constitu
em o feixe. 0 conhecimento do campo rnagnético efetivo a que

estão sujeitas as partÍculas defletidas de 90o, segundo traje-
tõrias circulares com raios de curvatura definidos pela g€ome-

tria do sistema de anâLise, possibilita determinar sua energia.

Uin fluxônetro de ressonância magnética nuclear mede o campo

urror numa reg,íão próxirna ã região do canìpo efetiyo ßu6 eue â-

tua sobre as partÍculas do feixe. Medidas de quantidailes físi
cas já ben determinaclas,- atrav6s de reação nucleares, possibi-
litarn estabelecer a relação empÍrlca entre Bpnox e ßui.r.

Um conjunto de fendas, ã entrada e saÍda do eletroÍ-
nã de anâ.Tise, limita a dispersão em energia do feixe de Íons..

As fendas ã saída são tambén responsáveis pelo controle do po-

tencial no terminal do acelerador, através de um circuíto e1e-

trônico de ïetl'o-alinenta.ção que eleva este potencial se a cor

rente interceptada pela placa interna da fenda (que define uma

trajet6ria de raio ùienor que o raio nédio caracterÍstico do s'i.s

tema de anãlise) for niaior que a interceptad.a- pela placa exter

na ða fenda, e abai.xa esse potencial em caso contrário.

6
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A dispersão rnãxima em energia do feixe de Íons utili
zað.o foi, assim, lirnitada ern 12 keV, tendo emivista a resolu-

ção experimental desejada e a intensidade e estabilidade do fei
xe incidente sobre o alvo.

A'deterninação da relação entre a energia das partÍ-
culas analisadas peJ,o sistema e a frequência de ressonância

nragnética nuclear correspondente foi feita por Rotberg (Ro 75)

e Pereira (Pe 75) , atra.vés da rnedida dos limiares das reações
reF(p,n)rsNe,'H(tuo(g*),n) ItF e 2H(roo(4n),n)ttF (Ro z5), e

"'AL(p,n)"sie t'C(o,n) tuo (pe Ts), tendo tambén contribuÍdo lli-
rata (Hi 75) , com o estudo da ressonância de 14.231 MeV no €S-

pal-harnento t'C (p,p) .

II.2 Os Alvos

Nos experimentos realizados foram utilizaclos alvos de

Cãdmio e::riquecido em I 0 I Cd a 82 .4so . A compos ição isotõpica
do cornposto quÍmico a partir do qual estes alvos folarn fabrica
do.s está cspecificacla na tabela II-1.

- 
Os alvos foram preparad.os segundo técnicas de evapo-

tação ern vácuo. Ãtonros de Cádnio foram <lepositacLos sobre peli
culas delgaCras de Ouro ern Carbono, tanb6tn preparadas segu:rdo a

mesma técnica. O baixo coeficiênte de aderência dos áto¡ros de

Cádrnio a substratos de Carbono dificultou o pïocesso de deposi

ção, tendo sido observada una melhora no rendimento do proces-

so con o resfriamento do substrato; a película de Ouro favore-

ceu a deposição. A dificul.clade na obtenç.ão de resfriamento u-

niforme no substrato resultou em alvos com uniformidades não

¡ruito elevadas.

B



Tab.II-1 Composição Isotópica do AIvo de Cádnio(*)

Isótopo 9o

106

108

110

111

tL2

113

114

116

0.45

82.3s

5. 30

2.99

3.66

1.58

3. 00

0 .67

0 .02

0. 10

0. 05

0.05

0. 05

0. 05

0.05

0.02

+

+

1

+

I

t
+

+

O enriquecimento e a aná1ise isotópica do composto
co utilizado na fabricação dos alvos forarn feitos p
r¡isão de Isótopos Estávéis do Laboratório Nacional^
Ridge, Tennessee, E.U.A..

qu
e1
de

lm].-
aDi
Oak

(* )
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A deterrninação da espessura dos alvos foi feita
nedidas de seção de choque de espalhamejnto elástico

do (e)
Át (0) ET. AQ.e.Q,

ET.

atta

vés de

Sendo

*( )

dn

II. 3 Espalhanento, Aná1ise

onde li/E¿ (e ) é o número de partÍculas espalhadas elasticamente

no ângu1o 0 e detetadas dentro do ângulo só1ido 
^0, e'e a carga

total incidente sobre o alvo, e.ø'e a sua espessura: as medi-

das experinentais de fiJE¿ (e ) e Q_, a determinação de Aa geometri

camente, e o conhecinento d.e dot'-lel/dn através de cálculos u-
tili zando o mod.elo optico (**) possibilitam d.eterminar as espes

suras dos alvos utilizados.
Os experimentos foram feitos com alvos de 40 a STvg/

cm2 de espessura.

e Detecão das PartÍculas

' - Alvos de Cádmio, colocados no centro de uma cãmara

de .espalhamento, foram bombard.eados poï Íons de tHe de energi-
as defi-nidas, índuzindo reações cujos produtos foram analisados

(*) As partículas espalhadas elasticamente foram detetadas
por monitores dispostos no interior da câmara de espalha
mento, os quais serão brevernente descritos na seção II.3:

ções de onda associadas ã partÍculas espalhadas e-
amente por um potencial optico foram calculadas pe
grama DWUCK, eu€ as utiliia nos cálculos das arnplî
de transiçãg entre estados envolvendo espalhameñtõ
tico e reação de transferêncía de nucleoñs. Este
o será abordado no capítulo IV.

(**) As fun
1as t ic
1o pro
tudes
ine 1 ás
assunt

10



por um espectrógrafo nagnético e d.etetados em emulsões fotográ-
ficas

Na figura rr-z estão esquematizados a câmara de espa

thanento e o espectrõgrafo nagnético.

o feixe divergente, proveniente do sistema de aná1i-
se do acelerador, é focalízado, rrâ posição em que se encontra
o'alvo, pela lente quadrupolar. urn conjunto d.e fendas, Fr, de

fine as dimensões do feixe incidente sobre o alvo, objeto para
o espectrógrafo nagnético. uma fenda ,,anti-espalhamentò,, , F 2,
de dinensões ligeiranente maiores que as das fendas de defini-
ção do objeto, evita que muitas das partículas espalhadas nas

bordas de definição atinjam o a1vo, ocasionando um aumento na

dispersão em energia das partÍculas emergentes das reações.

No interior da cârnara de espalhamento dois monitores,

constituÍdos por detetores de SilÍcio de barreira superficial,
dispostos simetricamente, a 3g,60 t 0.40, ern relação à direção
de incidência dos projéteis, tornam pgssíve1 una lnelhor deter-
minação dos valores absolutos das seções d.e choque para as rea

ções ern estud.o(n). um copo de Faraday, eletricamente isolado,
capta o feixe incidente ap6s sua passagem pelo alvo, permitin-
do ? dete_rmin"clo de sua intensidade, ben como da carga total
incidente durante as nedid", (*") .

Ã entrada do espectrógrafo rnagnético um conjunto de

fendas, Fr, define o ânguro sõtido de deteção e linita, conve-

(*) A normalização das seções de choque, de rel-ativaslutas, serã discutida-no capÍtulo III.
(**) Descrição mais detalhada acerca dos dispositivos

mentais utilizados é dada em Cru 79.

a abso-
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nientenente, a divergência nos ângulos de penetração das partí
curas a serem analisadas, permitindo a minimizaçã.o de efeitos
de aberrações e possibilitando a obtenção de inagens estreitas
e bem formadas ao longo do plano focal.

. Nos experimentos realizados, o ângulo s6tido subten-

dido pela abertura de entrada do espectrôrnetro em relação ao

centro do alvo foi linitado em 2.2 msr, corn base en estudos

feitos por cruz (cru 7s). Na definição das dimensões do obje-
to para o espectr6grafo foram util izadas fendas de 0.9 nn de

largura por 3 rnrn de altura, escolhidas ern função da resolução

experimental desejada, tenclo como base as características do

espectrôrnetro util izado .

No interior do entreferro do espectrógrafo as partí-
eulas que aí penetram, sujeitas a um campo rnagnético constante

perpendicular ã sua direção de movimento, descïevem trarietóri-
as circulares com raios de curvatura dados pela relação

lir
q

Bp= ,

onile B é o mõdulo da indução magn6tica, þ 6'o rnomento

estado de carga associado ãs partículas, e p ê o raio
tura efetivo das traj etórias.

A, quantirlade ßp ê chamada rigidez nagnêtica

teriza, dada uma energia, uD tipo de partÍ.rrl"(*). Na

6 possível ter vários tipos de partÍcula com energias

eq e o

de curva

e carac-

prática,

diferen-

(") Energia e
carga paTa

rigídez
o nune

cas o
nume

nagn6tica deterninan a razTao do estado de
ro de massa da partícu1a, sendo o estado
de partÍculas totalnente ionizadas, dado

ro atômico
de carga, tro
pelo prõprio
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teS coTrespondendo, porén, a um mesmo valor de rigidez rnagnéti

ca. Partículas que não sejam do tipo das que provêm da reação

nuclear a ser estudada não deverão pois ser detetadas nas emul

'labsorvedores" com espessuras adequadas, dispostos sobre

emuJsões, possibilitarn

de ioni zaçã,o maior que

eliminar as partículas que tenhan po

o daquelas a serem detetadas; emul-

sões com graus de sensibilidade adequados podem evitar o regis

tro das partículas con poder de ionização menor.

Grupos de partículas com energias definidas, tendo as

sociadas trajetõrias com raios de curvatura diferentes, são fo

ca'Lizados em pontos distintos de uma superfície hiperbó1ica,

charnada superfície focal.' As emulsões são colocadas sobre es-

ta superfÍcie. A cada ponto ao longo das placas de emulsão

correspondem pois trajet6rias corn raios de curvatura definidos,

e o conhecinento da relação entre os raios de curvatura (p) e

a distância (t) ao longo das chapas perrnite determinar a ener-

li^ das partículas detetadas nas várias posições das placas. O

campo rnagnético n0 interior do entreferro do espectrógrafo po-

de sgr nedido por um fluxônetro de ressonância rnagnética nucle

ã-t¿ Medidas da posição de incidência ao longo das chapas de par

tículas com energias conhecidas po.ssibilitan estabelecer as cur

rä, de calibração (p versus t) de um -espectr6grafo *ogr,6ai.o(*).

nuclear investigada foi ut ilizado um espetr6grafo nagnético ti

po "split-pole" (Spe 67), constituído por dois conjuntos sepa-

rados de peças polares num mesmo circuito rnagnético. Este ti-

procedinentos util izados
rnagnético da USP são dados

na calibração
em Cru 78.

Ct) Detalhes sob::e os
do espectr6grafo
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po de espectr6grafo possibilita focalização bi-direcional e

de segunda ordem para um intervalo de energias bastante gran-

d",. o que aumenta o poder de coleta do instrumento e pernite

a obtenção de imagens estreitas e bem formadas para todo este

intervalo de energias.

. ' : O poder de resolução de um espectr6grafo nagnético,

definido como a razão da energia para a resolução em energia

das ;partículas analisadas, depende, dentre vários fatores, da

largura do objeto utilízado, pois esta está relacionada ã lar
gura da imagem no plano focal. A razão da largura da imagem

para a largura do objeto ê chanada nagnificação horizontaL e

caracteriza o poder de focalização horizontal do instrurnento.

Assim, a escolha das dimensões do objeto 6 feita em função da

resolução experimental d.esej ada, a partir das características
do espectrômetro utilizado. Estas , para as finalidades da pre

sente discussão, podem ser resumidas em:

i) a dispersão ao longo do plano focal é de aproxi

madamente 10-3E/mm, e

ii) a rnagnif icação hori zontaL é de

sendo E a energia da partÍcula analisada. Nqs experimentos

.real;izados a largura do objeto foi.linitada em 0.9 nn, sendo

eSperado -com i.-qto um poder de resolução em torno de 3300, ou

seja, uma iesolução intrínseca de 5 keV para deuterons com 18

MeV de energia. Considerando, a16m deste, os vários outros fa

0.3 (*) ,

Inforrnações nais conpletas acerca
espectr6grafo magnético util izado

das
são

caracterfsticas do
dadas em Cru 78.
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torès que influenciam a resolução experimental, como as contri

buições associadas ã espessura finita e não-uniformidades dos

alvos, ã resolução em energia e divergência do feixe incidente,

etc., conforme sugerido em Co 67 , é possÍvel prever uma resolu

ção de. 15 keV para os deuterons detetados , em razoável acordo

com a resolução experimental observada nos espectros obtidos,

de apioximadamente 16 keV, na largura ã neia-altura.

A curva de calibração utilizada na deterninação das

energias de excitação dos níveis residuais investigados foi de

terninada a partir dos dados experimentais, obtidos com o mes-

mo equiparnento, referentes ao estudo da reação r0lRu(d,t)100¡r,

(*). Foram utilizados, ilâ determinação dos coeficientes da cur

vâ, os valores das energias de exc.itação adotados por Kocher

(Ko 74) , com incertezas inferiores a t 0.5 keV. Corno teste de au

to-consistência, as energias de excitação dos estados do 100p.,

foram calculadas a partir dos dados prinários e da relação (qua-

drática)p veisus !-, concordando os valores obtidos, dentro de

tl- keV, com os valores adotados por Kochei (Ko 74).

Para a deteção das partícu1as analisadas foram utili

z'aðas emulsões KODAK tipo NTB, com 50 urn de espessura. A con-

tageln dos traços registrados en função de sua posição ao l.ongo

.das chapas foi feita ao microsc6pio pélo Grupo de Enulsões Nu-

cleares do Instituto c1e Física da USP (IFUSP). As leituras fo

ram feitas em passos de 0.2 rnrn, cobrindo áreas de 0.2 mm de lar

gura (nedida ao longo da chapa) por aproxinadamente I cm de al

tura, correspondendo esta dinensão ã altura da imagen no plano

focal do espectrógrafo.

do r o oPrt

feito en
0 estudo dos estacJos nucleares
da reação lorRu(,1,t)rooPn foi
paio (Sa 79).

popul ados
co I abo ração

at ravés
com Sarn
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III REDUçÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS

Os deuterons provenientes das reações nucleares indu

zídas por Íons de 3He incidindo, com energias de 19. S e 2I MeV

(i), sobre alvos de cádmio enriquecido em roeç¿(**) foram dete

dados ern vãrios ângulos de espalhamento (***) , possibilitando a ob

tenção de distribuíções angulares das seções de choque experi-
'mentais para vários dos grupos de deuterons, associados a esta

dos do núcleo residual com energias de excitação até Z.Z MeV.

. Uma análise dos espectros daé partÍculas detetadas per

mite determinar as energias de excitação dos diversos estados nu-

cleares populados na reação em estudo. Conparação das distribui-

ções angulares experimentais com distribuições angulares teóricas,
c4lculadas se.gundo alguma aproximação, possibilita a extração dos

fatores espectrosc6picos dos diversos níveis do núctreo residu-
al,. bem como a atribuição dos momentos angulares transferidos nas

váiias transições; o conheciinento destas últimas permite atri-
buir paridades aos estados em estudo e, con auxÍlio do modelo de

canadas nuclear, atribuir tanbérn o momento angular total a es-

tes'estados

tanento dos dados experimentais referentes ã investigação da

(*) 0s dados referentes ã
apenas parciais.

energia incidente de 2L MeV sao

A composição isotõpica dos alvos utilizados ê dada na ta
bela I I-1
A l-9.5 MeV de energia de incidência foram feitas exposições
em_doze ângulos de-espalhamento! 60, 10o, 150, 20o, 22o,
21o,30o, 3so, 4zo, 4bo, 49o e 560, e a zL MeV, em qua-
tro: 10o, 20o , 30o e 40o (no referencial do laborat6rio):

( )***
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reação I 08cd(tHe,d1 I 0srn, e compreende:

. d identificação dos grupos

. ã determinação das energias

observados,

. a obtenção de distribuições
nação das seções de choque

de deuterons detetados,

de excitação dos nÍveis

angulares e a deterni-
absolutas.

III. l Identific a ão dos os de Deuterons Detetados

Un feixe de partÍculas incidindo sobre os núcleos de

um alvo pode induzir una mul-típlicidade de reações, dando ori-
gern ã ernissão de partículas de tipos diversos e energias deter
r¡rinadas, correspondentes ã população dos vários níveis dos di-
ferentes núc1eos residuais. E porérn quase sempre possÍve1 se

lecionar o tipo de partícula a ser observada; quando a deteção

das particulas é feita por ernulsões, essa seleção 6 feita atr?
vés da utíLização de chapas com gïaus de sensibili<lade adequa-

dos, e do uso de "absorvedores" com espessuras apropriadas.

serão registradas, no entanto, não só as par:Ículas provenien-

tes da reação em estudo, como tanbém as emergentes de reações

ein impurezas presentes nos alvos ut j.lj- zados . A seleção dos

grupos de partÍculas associados aos níveis do núcleo ém estu-
do ê feita en várias etapas, onde primeiramente são elirninad.os

os grupos provenientes de reações em contaminantes leves do aL

vo, posteriormente são selecionados os grupos associados a rea

ções em elementos de massas atôrnicas semelhantes à do núcleo-

arvo envolvido na reação de interesse, e finalnente são identi
ficados cada un destes grupos selecionados.

Os grupos de partÍculas emergentes das reações nos
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eLementos leves do alvo, como carbono e 0xigênio, são facilmen
te identificáveis perante os que provêm das reações nos elemen

tos de massas intermediárias: como a taxa de variação da ener-

gia da partÍcula ernitida com o ângu1o de espalhamento é bastan

te d.iferente no primeiro e no segundo caso, as condições expe-

rimentais, escolhidas de maneira a ninini zar a dispersão em

energia das partículas espalhadas no segundo caso, levam a dis

persões nuito maiores nos grupos associados ãs partículas espa

tha.das pelos núcleos leves.

Os picos correspondentes aos grupos de partículas pro

venientes de reações em elementos de massas intermediárias se-

melhantes ã do núcleo-alvcj envolvido na reação de interesse po

dem ser colocados em evidência, através da cornparação dos es-

pectros obtidos em díferentes ângulos de deteção: em reações err

volvendo centros espalhadores muito rnais pesados que os projé-

teis, as partículas são enitidas com momentos cuj as diferenças

entre si independem praticamente do ângulo de espalhamento. De

ve aqui ser ressaltado que este comportamento se refere a cada

rg+ção considerada i.soladamente: as diferenças dos momentos de

par:tículas emergentes de uma deterninada reação ao momento de

uma partícu1a proveniente de outra. reação variarn com o ângulo

dê espalhamento, tanto mais quanto nais distintas forem as mas

sas dos núcleos-alvo envolvidos em cada reação. Por outro 1a-

do, existe uma relação, linear en primeira ordem, entre os mo-

mentos das partÍculas emitidas e as posições dos picos corres-

pondentes nos espectros das partÍèulas detetadas. Quando a anâ

lise dos produtos da reação ê feita por um espectrõgrafo nagné

tico, esta relação é dada por coeficientes que dependem basica

mente do campo rnagn6tico do Ínã e dos coeficientes da curva de

I9



calibração do espectrõgrafo, sendo sempre possível, sem maio-

res dificuldades, reproduzir a mesma relação para exposições a

diferentes ângulos de espalhamento. Assim, espectros obtid.os

ern diferentes ângulos de deteção apresentam picos cujas dife-
renças de posição se nantêm constantes, se as partículas coï-
respondentes são elnitidas com momentos cujas diferenças inde-
pendam do ângulo de espalhalnento. A soma dos diversos espec-

tros, tendo como origem a posiçio do pico correspondentê a aI
gun determinado nÍvel do núcleo residual em estudo, ressalta
os picos reracionados ã reação de interesse e ãs reaç.ões nos

elementos de massas pr6xirnas ã do núcleo-alvo correspondente;

os picos que se apresentam deforrnados nesse "espectro soma"

devem estar associados, por outro Iado, ã população de nÍveis
de núcleos de massas bastante distintas da do núcleo residual
em estudo.

A soma dos espectros obtidos, Teferentes ã investi-
gação da reação t0eç¿(tÈe,d¡ totfr, pernitiu selecionar os gru

pos de deuterons associados ãs reações em elementos de números

de.massa entre 100 e 118, aproximadamente. .somente foram con

siderados os picos gr", ressaltados pelo "espectro soma", fo-
ian observados na maioria dos espectros individuais. Deve a-

qui ser notado que essa anâLise, através do "espectro soma",

não permiti.u diferenciar as partÍculas provenientes das rea-

ções nucleares nos vários isótopos de cádmio, presentes nos aI

vos utilizados.

Inforrnações sobre os valores de Q para os estados

fundamentais das reações (3He,d) nos vãiios is6topos de Cãdmio

(Wa 77), bem como sobre as energias de excitação dos níveis

mais fortemente populados nestas reações (Di 76, Di 75, Ra 75,
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Ma 74,.Ha 72, Thu 70), pernitem prever, quando identificado o

'grupo de deuterons cort espondente ao estado fundamental ldo

l0s¡n, a posição de picos que podem estar associados a níveis
dos outros is6topos de fndio. Informações a cêrca dos valo-

res absolutos das seções de choque para as transições mais for
'temente excitad.as nas reações com os vários isótopos ( Ma 7 4 ,

Ha 72, Thu 70), juntamente com o conhecimento da composição i
sot6pica dos alvos utilizados, possibilitam estimar o número

de eventós que devem ser registrados correspondendo ã excita-

ção destas transições

A identificação de cada um dos grupos de deuterons

selecionados através do "espectro soma", identificado o grupo

correspondente ao estado fundamental do r0s1tr, foi feita com

base hos dois aspectos rnencionados: as posições dos picos nos

espectros, e os números de eventos registradds correspondentes.

0s. estados que seguramente não seriam de qualquer dos outros.

is6topos do fndio foram atribuídos ao r0sJn. Doze dos grupos

:de'deuterons foram associados_ a nÍveis excitados do i0eIn, e

três.a níveis do i1r1n jâ, conhecidos e com energias de excita

ção bern determinadas por Dietrich e Backlin (Di 76), o que poe

'sibilitou urna boa determinação da diferença entre .os. valores

_¿e q. dos estados fundarnentais das reaç_ões nos dois isótopos

¿o cáanio(*).

" ¡ identificação do grupo de deuterons corresponden-

te ao estado fundamental do. l0sfn foi, por sua vez, feita de

maneira indireta, sendo este um. estado fracamente populado em

,(n) 0s resultados experimentais obtidos na investigação da

.: .reação 1oeç¿(tHe,d) t0srn serão apresentados no Capítulo V.
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reações (3He,d). Informações sobre as energias de excitação

e 'momentos angulares totais dos vãrios nÍveis do rosln (Di 75),

bem como dos nÍveis fortemente populados nas reações com os

outrob isótopos de Cádnio (Di 76, Di Ts, Ra 7s, Ma 74, Ha72,

Thu 70), perrnitiram determinar qual estado deveria ser o nais

forternente populado na reação toeç¿('He,d) t0efn. A partir
disto foi identificado o grupo correspondente ao estado fun-

damental.

rr.'r.2 Determinação das Energias de Excitação dos NÍveis ob-

servados

As energias de excitação dos estados nucleares po-

pulados na reação investigada foram determinadas com auxÍ1io

do:programa SPECTRE (Mo 68), o qual executa essencialmente

cãlcu1os de cinenática de reações com correções relativísti-
cas, aplicados ã determinação de valores de a- corresponden-

do ã: emissão de partÍculas com momentos conhecidos. O pro-

grama tem a si incorporada a curva de calibração caracterís-
tica do espectrógrafo utilizado na' aná1ise das partÍculas .e-

.nitidas, o que pernite, dadas as suas posições de incidência
ao longo do prano de deteção, determinar os nomentos corres-
pondentes. As energias de excitação dos estados nucleares as

sociados são dadas pela diferença dos valores corresponden-

tes de Q ao valor obtido para o estado fundamental, ou seja:
q la,bol-

()
(a, b

x

os valores de a. para as reações (,ct,blla,b*l

E
x

sendo A la,brl e o
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populando o nÍve1 fundamental e o nÍvel com energia de excita-
ção E* do núcleo residual, respectivamente.

0s espectros obtidos nos vários ângulos de deteção,

referentes tanto ã energia incidente de 19. s Mev como à de zl
'It{ev, foram, assim, analisados, e as energias de excitação dos

nÍveis residuais investigados deterrninadas dentro de r4 a t7
keV (dependendo d.a energia de excitação do níve1 e da intensi
dade de transição correspondente). A incerteza nos valores das

energias de excitação foi atribuÍda a partir das incertezas nas

várias quantidades que afetam o cãlculo das mesmas, tais como:

a:'posição nas placas de emulsão dos grupos de partÍculas em

questão, os coef icientes d.a curva de calibração uti Iizad.a, etc.:,

como discutido em detarhe em Be 75.. A curva de calibração uti
lizacla nos cãlculos foi obtida a partir de medidas experirnen-

tais da reação r0tRu(d,t)toop.r(")' uma incerteza de t 1.5 kev

nos valores das energias é esperada com base em resultados ob'-

,tidos usando outras curvas existent", (**) 
.

o estudo da reação r0jRu(d,t) r00Ru foi feito em colabora
ção com Sampaio (Sa 79).

vãrias curvas de _calibração para o espectrõgrafo magn6ti
co da USP forarn determinadas- no estudõ feitó por Crúz
(Cru 78).

(*)
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III.5 Obt'encão de Distribuicões Angulares e Determinação das

Seções de Choque Abs'olutas

Sinultaneamente ã deteção dos deuterons provenientes

da reação investigada foram também observados os Íons de 3He

espalhados elasticamente no processo. Para tanto, foram utili
zados dois detetores de Si1Ício de barreira superficial, dis-
postos sinetricamente em relação ã direção de incidência dos

projéteis, no interior da câmara de espalhanento.

Este procedimento, de monitoração pelas partículas
provenientes do espalhamento e1ástico, perrnite rnelhor deterni-
nar as seções de choque absolutas para as reações em estudo. o

n6todo util ízado nesta determinação não 'e afetado por não-uni-
fornidades do alvo, por incertezas em sua orientação em rè1a-

ção ã direção de incidência dos projéteis, ou mesmo por possÍ-

veis alterações em sua espessura por efeitos de bombardeamento.

A utilízação de dois detetores rnonitores simetricamente dispos

tos minimiza os erros devidos a flutuações na direção do feixe
ihcidente.

O número de partículas fi/ (e ) espaliradas no ângu1o 0 ,

ângulo sólido Aç¿, é proporcional ã seção de choque

para o processo, ao ângulo sótido 
^CI, 

ã espessura è

do alvo utilizado, e'ã carga total Q incidente:

dentro do

do(ol /dn

fetiva ø

A razão

núnero

tanto,

dos, e

fir(o) ACI.e.q

entre o número de partículas emergentes de reações e o

de partÍculas espalhadas elasticâmente dependerá, por-

apenas das seções de choque para os processos envolvi-
dos ângulos s6lidos de deteção corresponclentes. Assim,
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to

de choque absoluta par

a partir de nedidas exper

partículas emergentes da

a a reaçáo em estudo pode ser oÞ

inentais, simultâneas, do núrne-

reação e do número de partÍculas

espalhadas elasticamente, com o conhecimento dos ângulos sóti-
dos de deteção correspondentes, determinados geornetricamente,

.e da seção de choque para o espalharnento elástico, predita pe-

1o nodelo optico:

doo ( e ) do r,(o [,to nl ¡ n
I'lo n

AJ
R f0)

dn ACI 
^/

foEL Mon

O número de partÍculas espalhadas é determinado pela

ârea do pico correspondente nos espectros obtidos, subtraídas

as contagens de fundo. Os espectros dos íons de 3He provenien

les do espalhanento e1ãstico foram analisados com auxílio de um

programa de ajuste de picos, o que permitiu resolver os picos

ps¡ociados ao espalhamento elástico no Cádrnio e no Ouro, sepa-

rados entre si de aproximadarnente 110 keV em espectros com re-

solução experimental- em torno de 80 keV. As áreas dos picos

c.oirespondentes aos vãrios grupos de deuterons emergentes da

reação investigada foram, por sua vez, determinadas pela .soma

.das contagens-nos canais do pico, subfraÍdas as contagens 4e

fundo quando necessário; estas foram determinadas em base aos

valores rnédios das contagens nas vizinhanças do pico, êfl ambos

os lados

A seção de choque para o espalhamento elástico dos

íons de 3He foi obtida coilì auxílio do programa .DWUCK

dn
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(ru O7¡ 
(*), tendo sido usados os potenciais opticos nédios de

Becchetti e Greenlees (Be 7L).

As seções de choque relativas para as transições ig

vestigadas através da reação l0sCd(3He,d)10s In foram deterni-

nadas dentro de t I eo ã ! 18%, dependendo as incertezas essenci-

.alnente da precisão com que foram determinadas as intensidades

dos picos associados aos deuterons emergentes. O fator de con

versão entre seções de choque relativas e seções de choque ab

solutas foi determinado dentro de tI2oo, devidos ã incerteza

no valor da seção de choque elástica considerada (aproxinada-

mente 10%) e às incertezas nas determinações dos ângulos s6ti

dos de deteção dos deuter'ons e dos íons de 3l-le (da ordern de

4eo e 6eo , respectivamente) .

0 prograna DI\IUCK foi utilLzado
choque de reações, fornecendo,
que de espalhanento e1âstico.

no cã1culo
tambén, as

das seções
seções de

de
cho -
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IV ANÃLISE DA REAçÃO COM A TEORIA DA APROXIMAÇÃO

DE BORN COM ONDAS DISTORCIDAS

0 conhecimento adquirido até o presente sobre a es-

trutura dos núcleos se deve, ên.grande parte, âo estudo de rea

ções nucleares. Em particular, as reações diretas, âs quais

envorvem poucos graus de liberdade do sistema nuclear, são de

especial interesse no estudo de nÍveis de baixa energia de ex-

citação, caraiterizados por excitações sinples. A1ém disso, e,

xiste en geral certa conexão entre o tipo de nÍvel excitado e

a reação direta que mais fortemente o popula; reações de trans
ferência de um nucleon excitam preferencialmente modos cle par-
tícula independente, enquanto modos coletivos são excitados a-

través de processos inelásticos.

9u€ '

ção

A teoria das reações diretas mostra, como será visto,

em muitos cases, a seção de choque diferencial para a rea

pode ser expressa como un produto de dois fatores:

So(0),

onde a seção de choque reduzida o descreve a forma da distri-
buição angular, e o fator espectrosc6pico g mede a magnitude

absoluta da seção de choque. são os fatores espectroscópicos

as quantidades que contêm as infornações sobre a est.l'utura dos

estados nucleares envolvidos na reação, e sua extração , a par-
tir de rnedidas experinentais de seção de choque diferencial, tem

sido un dos objetivos da maioria dos estudos de reações de

transferência. A utilízação da teoria da aproximação de Born
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com ondas

de choque

rimentais,

distorcidas ("D.W.8.4.") pernite o cálculo da seção

reduzida, e, por comparação ãs seções de choque expé

podem ser extraÍdos os fatores espectroscópicos.

Este capÍtulo descreve o rnétodo util izado na anáIise
t ooç¿(tHe,d) l0sIn, e aborda basicamente:

. alguns aspectos da teoria "D.W.B.4.",

. os potenCiais opticos,

. o estado ligado do nucleon capturado,

. a conparação experiência-teoria, e

. a normalização de fatores espectrosc6picos.

da reação

IV.1 Alguns Aspectos da Teoria "D.W..8.4. "

A existência de teorias que descrevem as reações di-
retas possibilita, com a realização de experimentos adequados,

a extração de informações acerca da estrutura dos núcleos en-

volvi<los no processo. una das teorias muito em uso, pela rela-
tiva não-complexidade dos cálcu1os, e pelo sucesso obtido na

descrição c1e muitos processos envolvendo excitações simples, é

a charnada teoria .da aproxinação de Born com ondas distorcidas
("D.Ì\1.8.4. ") . Nesta teoria, a aproximação fundarncntal consis-

te em considerar o espalhamento e1ástico cono o processo dorni-

nante na colisão entre dois núcleos, as reações de transferên-
cia e espalharnento inelãstico tratados como eventos originados

de perturbações no potencial que descreve o processo e1ástico.

A validade desta aproximação tem sido extensivamente testada

por comparações a cálculos util ízando a teoria dos canais aco-

plados, os qua.is indican ser a aproximação com ondas distorci-
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daS suficienternente confiãvel para energias até algumas deze-

4as de MeV (menção feita em Fra 70).

A teoria "D.W.8.4." envolve ainda, além da fundamen-

. taL, várias outras aproximações gue, se por um lado perrnitem

dininuir a cornplexidade dos cálcu1os, por outro introduzem nos

resultados incertezas que se refletirão nas informações espec-

trosc6picas extraÍdas usando esta teoria. Estas aproximações

' serão discutidas oportunamente. A teoria a ser exposta aborda

rá apenas as reações de captura-, p€lo alvo (reações de "stripp
ing"), de um nucleon, num tratamento semelhante ao encontrado

em Fra 70.

reação é

Nuna reação de transferência

expressa exatamente, na forma

A(a,blB, a arnplitude da

"post-interaction", por

Toß

u l¿
ot, ß

c[

ß

,eLÈ ß'i-ß oß us *l',

onde o e p denotam, respectivamente, os canais de entrada (a,Al

g saÍda (ô,ß)t Uß ê o potencial de interação entre b e B i ng

a distância entre os centros de massa de 6 e B ; þg o número

de onda relativo no canal de saída; oß a função de onda descre

Vendo oS estados intrínsecos dos núcleos b e B; e. v a função

de ond-a total do sistema, Y; designando a solução com compor-

talnento assintótico de onda livre "entrando", no canal cr, mais

ondas esféricas "saindo", em todos os canais ß.

A seção de choque diferencial pode seï obtida a par-
tir da amplitude da reação, sendo expressa, quando alvo e pro-
jetil são não-polarizados, por:

dou 2.I
dn l2T¡h2 | 2
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onde f denota a soma sobre

dia sobre as iniciais, e u

as projeções

.,euß sãoas

de "spin" finais e

massas reduzidas

me-

nos

canais 0 e ß.

0 potencial de interação üß a ser utiLizad"o no cálcu
1o da anplitude da reação pode ser separad.o: poï conveniência,
em uma parte "optica", representando um "efeito n6dio" dos nu-
cleons de B sobre b, independente dos estados intrírisecos dos

núcleos envolvidos, mais um "termo de correção":

u
'ou 

* uß

onde un designa o potencial optico no canal de saÍda. A-ß

anplitude da reação pode agora ser decomposta, corn auxílio da

reração de Ge11-Mann-Goldberger (Ge si), em .um termo relaciona
do ao espalharnento gerado pelo potencial optico, e outro asso-

ciado ã reação propriamente dita:

Ll¿
ßT

aß
<e luo ßlY; >t

ß ß

ß

->
.L

ut*'x[ oux:
CX

0
ßo

onde as funções x , chamadas ondas distorcidas, descrevem o es

palhamento elástico pelo potencial t/oi x* designa a solução com

comportanento assintótico de oncla "saindo", e xT- a solução

reversa no tempo a x*. com esta decomposição, a arnplitude da

reação é dada pelo segundo termo na expressão acima , jã. que

o primeiro ð,â, a amplitude do espalharnento elástico. o termo

de correção uB é agora o responsãvel pela reação.

A aproxirnação de Born com ondas distorcidas conside-
Ta o potencial que origina a reação como uma perturbação no po

tencial optico que descreve o espalharnento erástico. A função
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reação,

de onda total é substituÍda, na expressão para a anplitude da

pela solução da equação de Schröedinger ond.e o potenci

a1 de interação ê o potencial optico:

Assim, a arnplitude da reação nesta aproximação ê dada por:

ooxj-+
+
qY

-O(tlßA
'cß =l -+

dn d,ìI
CX0È

++
2Lx[-.lãu )<o (E ll¿

ß ß ß ß
ìu,Eg) ! oo (Ed I > Xcr

-à
nd, ß

onde o elemento de natri z <eU I uU I oot 6 calculado entre os esta
-i--dos intrínsecos dos pares em colisão, e cont6rn as inforrnações

sobre a estrutura dos núcleos envolvidos no processo.

Na reação de "stripping" sob consideração a partícu-
La transferida do proj étif a- para o alvo A será denotada por

x, ou seja:

. B ; A ç XC e

a =' b + x.

É conveniente, neste caso, escrever a interação efetiva respon

sável pela reação na seguinte forma:

.uß
bB

u UobB ub* r -ubA u 068'

onde claramentê Ub*é o potencial de interação entre a partícu-
7a transfer:ida e a emergente, enquanto UM ê o potencial de in
teração entre apartícula energente e o "caroço" A O "caro-

to'i'A é usualmente considerado um caroço inerte, cuja configura

ção não se altera durante o processo de transferência. Con es-

ta aproxinação, chamada aproxímação de "strippiilg",
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ubn 3: uobA 3 u obB

e consequentemente

A aproximação de "stripping" negligencia as excitações do caro

ço e ê justificáveL em reações envolvendo núcleos nas regiões
"de camada fechada.

O cãlculo do elenento de matrix nuclear envolve ain-
da o conhecimento das funções de onda intrÍnsecas nos canais de

entrada e saÍda da reação. A função de onda do núcleo resid.u-

ãL, suposto não diferir do núcleo-alvo a menos da adição de um

nucleon, pode ser, para tanto, expandida nun conjunto completo

de estados do "caroço"-alvo mais um nucleon no orbital (n.Lj):

MJß MTB

J lE o,o *r *,ì*Al I (Jo,n.L! l]_78) ÍA, /zllr6l

ug= u b*'

as=0 T
ß B nL!

0J T

l,l " M-
( E Al v nL!, / ,(o *, x,ixArJ i"i , ' ß

( o *r *,ì x.l = v nLl o *A, lrt y rlî *¡, q t / r, /, i o *r *rJi{,:

A

onde o sÍnbo1o (l]) denota o coeficiente de parentesco fracio-
nário, e I J" acoplamento vetorial com respeito a "sp,in,, e ,,i-

sospin". A função de onda V n¡-!t / z do nucleon capturado pode

ainda ser separada em suas partes radial, orbital, e de "spin"
-"isospin":

Uma expansão análoga pode ser feita para a função de onda do

projétif, a partir das funções de onda da partÍcula energente

rilir,,
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0=
o,

e do nucleon transferído, e guê, no caso de estarem num estado

S de movimento relativo no interior do proj6tif, 6 dada por:

x

lll t m-ta La,;-;- * 
{oo, b,o xr *,ia) = | ! b,' /rl} i ol (to,' /rl}taloa(tur*l

'& a-

I ì^!o^to
Itio*o (o6to' q r / r' / rlo *' xl ) ! oro

- 
l- 

^ " or, o, 
¡yilJBMlJß><\ny,'/ "ro im r><i 6m ¡ o,t 

/'^o i ,{ i o'
^Lma^ j A

t$l' / 'cr(s nljl' 
t ' ç*t ri*ol I *v 

nlltLx^r u b*lob*

l'/r=¡4+1) 
t /z (J A,nt-j )JB) (T A,, /rllrul;

onde Oo é a função de onda radial do movimento relativo de

com b no interior de a-. O elemento de matrix nuclear é

tão expresso, na suposição de uma interação central, como

€û-

<oU I øU I oor=.oBô b Ubx ooo^t =

I
nLj

IL,
ox

onde o coeficiente C, de acoplanento de "isospin" e o fator es

pectroscõpico SnLj são dados porf :

cr = .T 
AMr A,'/, ^tlTøMrg,

)oo(

,e

(s nLj

o fator lalA+l I l' /2 f.oí introduzido na anti-simetri zaçã'o das

funções de onda do projétir e do alvo, e a massa do projétir

foi restrita a valor menor ou igual a quatro unidades atôrnicas

de nassa, de rnodo que
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A anplitude da reação é obtida irnediatamente a par-
tir da expressão para o elemenro de matrix nuclear:

onde a arnplitude cinenática ß
mL

nX.
é dada por:

I j b,' /rl j j al (tb,' / rllrol <tbmtb,, / r^*ltanta ti.

"rluo 
= 

rl-¡ ^rIo^, " 
o', o, 

im llt sMts"L^L,' /,^o i^ i'

, ! b, i r,', zm ol ! om ¡ o, 
lll' /' ( zL+ t | /'crls*rlt /,øk(È.,Èol,

a relação entre as coordenadas relativas îo " ig e as .oord"rg
das de canal i*n . ìb* é obtida a parti.r do diagrama:

bx
* þì

0,xA

.>

,L
->
,L

cl

LxA'ïo*. *ß

->
,L

r- * 
( È u,ìut I íLviL tî*o) ) * .ol

(o*Al u b*( no*l o o( tt 6*) xj lÈ*,ìol ;

d,L ßXß

ba.

Idi.

bx
x

-)
,L

xA

-' + lt
lbg,l¿..l=(2L+1ir- t 2^L

N,L
B

v nL

,e
->
,L

->
.tL

ß

B

A

A seção de choque diferencial, calculadà a partir da

amplitude da reação, é proporcional ã

2

'itI
n

T
Lm
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ou seja, incoerente com respeito aos números quânticos orbital
I de "spin", e coerente com respeito ao número quântico princi
pal do nucleon capturado. Em situações nas quais apenas um va
1or do número quântico principal é relevante, a seção de cho-
que é .expressa como:

(2¡tt2l2 b

do

dCI
l0).I tt ot

e

xj

A seçãg de choque reduz ida o, dada por:

ud uß bg 2Ju+1
^L

2
o (01

L
a
4

2
c x B

L2J +1 T'mL?

CX A

e determina a forma da distribuição angular. o fator espectros

expresso cono

s L s ,L¡'

mede, €o reações de "strippirg", a probabilidade com a qual u-
ma particular configuração do núcleo-alvo mais par!ícula trans-
ferida em um orbital (nL-!l do model.o de camadas ocorre na fun-

ção de onda do estado final.
O cálculo da seção de choque reduz ida o, eu€ se re-

sume basicamente no cálculo da anplitude cinemátíca uit , €D-

volve; dentre outras coisas, o cálculo das funções de onda dis
torcidas , nos canais de entrada e saÍda, e da função de onda do

nucleon capturado, bem como a "construção" do potencial de in-
teração entre as partículas que compõern o projétir. No trata-
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mento clesta interação, é usualmente util izada a aproximação

alcance nulo, eü€ consiste em considerar que ? absorção do

jétil ocorra no mesmo ponto em que a partícula emergente 6

tida. Nesta aproxinação, é válida a igualdade:

u ln ln bxbx bx a

onde a anplitude Do 6 obtida da integral:

de

pro

eni

0 Doô(nb*l ,

Do = ldìø* ub*(Lb*loo(nb*l

O cãlcu1o da anplitude cinemática fica assim consideravelmente

simplificado, pela redução da integral a seis dirnensões a uma

integral a três dimensões. No entanto, estudos realizados so-

bre os efeitos de alcance finito revel aram serem os mesmos in-
portantes no sentido de reduzirem as contribuições ã reação da

região interna do núcleo (Au 64), alterando a rnagnitude das se

ções de choque e, em alguns casos, tambérn a forma das distri-
buições angulares preditas (Hi 67 , Ba 66). Bassel (Ba 66) cal

.rrio.t, para o caso dos processos (3He,d) , (1,¿) e seus inver-
'sos, os fatores de norrnalização pelos quais as seções de cho-

que reduzidas na aproxirnação de alcance nulo devem ser multi-
plicadas, a fin de levar em conta a superposição entre as fun-

ções de onda do deuteron e do sistema de três nucleons. Utili.
zou, para o últino, a função de onda de lrving-Gunn, e para o

deuteron, a função de onda de Hulth6n. Bassel (Ba 68) sugere

euê, devido ãs íncertezas nas quantidades usadas nos cálcu1.os,

esses fatores de normalizaçã,o devan estar afetados de incerte:
zas da ordem de 30qo.
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A função de onda do nucleon capturado 6 suposta ser

um auto-estado de partÍcula independente do potencial do mode

1o de camadas. Este potencial é usualmente da forma de Woods

Saxon, tendo sua profundidade ajustada de maneira a reprodu-

zir um determinado auto-valor de energia. No entanto, confor

me discutido em Fra 70, controvérsias existem com respeito a

este auto-valor: duas prescrições tem sido consideradas, uma

delas associando ao auto-valor a energia de separação observa

da, a outra a energia de ligação do nÍvel de partÍcula inde-

pendente associado ao particular estado residual sob conside-

ração; se uma delas leva a valores de fator espectroscõpico

notadamente elevados, a outra, embora levando a valores mais

tazoâveis, acarreta um comportamento assintótico não correto

da função de onda em questã.o. Como os fatores espectroscópi-

cos dependem sensivelmente do auto-va1or de energia considera

do, um melhor procedimento deve ainda ser encontrado para o

cálculo destas funções de onda

É sabido tarnbérn que a nagnitude, embora não a forma,

da seção de choque reduzida é bastante sensível a pequenas va

riações na geornetria 'do poço de potencial utilizado, isto ê,

nos parâmetros "raio'l e "difusividade". Um estudo feito por

Preedom, Newman e Hiebert (Pre 68) , sobre reações (d,3He) em

isótopos pares de Zircônio, revela que variações de 4eo no raio,

e 7eo na difusividade do poço acarretam variações da ordem de

40eo e 20e0, respectivamente, Dâ rnagni-tude das seções de choque

preditas. Tanbém um estudo feito por Harar e Horoshko Qla'12),

sobre reações (3He,d) em r l6Cd, revela que variações da orclem

de LÙeo no raio levam .a variações na magnitude da seção de cho

que predita de atê um fator dois.



As funções de onda distorcidas dos canais de entra-
da e saída são, por sua vez, geradas pelos potenciais opticos
que descrevem o espalhamento e1ãstico nos canais correspondeh
tes. os parâmetros destes potenciais podern ser obtid.os a par-
tir de medidas de seção de choque de espalhamento elástico, e,

conforme observado em Fra 70, ernbora anbiguidades ocorram na

determinação destes parârnetros, levando a vários conjuntos
que descrevem o mesmo espalhamento, estuclos realizados sobre
ajustes de seções de choque de reações de transferência possi
bilitaram estabelecer critérios de escolha do conjunto cle pa-
râmetros mais adequado. A1én disso, o estud.o feito por Hiebert,
Newman e Bassel (Hi 67) , sobre a análise "D.IV.B.A. " de rea-
ções (d,SHe) en núcleos nas regiões de camada fechada, reve-
lou serem os aspectos principais das seções .de choque preditas
para reações de "stripping" e "pick-up" não rnuito sensíveis
aos valores precisos dos parâmetros opticos. Harar e Horoshko
(Ha 72) , no estud.o d,a reação I I e ç¿(,He,d) I t zIn, concluÍran a-
inda que rlariações da ordem de r}so nos parâmetros do espalha-
mento dos íons de SHe poderiam alterar a magnitude das seções

de choque em aproximadamente z\so, variação esta muito menor
que a causada pelas variações nos parâmetros do potencial pa:
Ta o estado ligado;

cabe mencionar aincla que tanto as funções de onda

distorcidas como a função de onda d.o nucleon capturado podem

ser calculadas utilízando potenciais locais ou potenciais não

-locais. Existen, hoje, fortes razões que levan a acreclitar
que os potenciais "verdadeiros", tanto os do nodelo optico co

mo os do modelo de carhadas, sejam não-locais. Em particular,
una das razões da dependência. dos potenciais opticos con a e-
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nergia de bonrbardeio 6 atribuÍda. ã não-localidade (pe 62). os

potenciais opticos locais usual.mente empregados são considera
dos equivalentes aos potenciais .não-locais "verdadeiros" no

sentido de produzirem o nesmo espalhamento, ou seja, no sen-

tido de teren as funções de onda distorcidas, êrïr ambos os ca-

sos; o mesmo comportamento assintóticc. Diferen, entretanto,
no interior do núcleo, sendo as funções de onda não-locais re
duzidas pcr tipicarnente 15%. Tal redução ê chanada "efeito
Pèrey" (Au 65, Pe 63), e pode seî reprocluzida, na aproximação

de energia local (Pe 64), com 3 introdução de uln fator de a-

mortecimento nas funções de onda locais (pe 6s). o efeito da

não¡localidade dos potenciais é pois reduzir as contribuições
ã reação da região interna do núcleo. Hiebert, Newman e Bas-

sel (Hi 67) estudaram os efeitos da não-localidade dos poten-
ciais nas seções de choque preditas de reações (d,3He) en nú-
cleos nas regiões de camada fechada, concluindo que as corre-

çoes para a nao-localidadeo tanto em cá1cu1os utilizando a a-
proximação de alcance nu1o, como em cã1culos utilizando as

.corrgções de alcance finito, sistematicamente subestimavam,

em 20eo a 30eo, os fatores espectrosc6picos obtidos, eîì relação
aos"preditos pelo modelo de carnadas. Levantaram a possibili-
¿ä¿e ¿e iar r,esultado ser devido ao fato de o parârnetro ,,al-.

cance da não-1ocalidade" utilizado no potencial do modelo de

cámadas ser demasiado grande; ,de fato , r.ora utilizado nós câ,t

culos o parâmetro obtido do.estudo d.a dependência, com a ener
gía, dos potenciais opticos do espalhamento de nucleons, e e-
vidências existen de que a dependência, com a energia, dos po

tenciais para partícu1as fracamente ligadas, isto é, perto do

nÍvel de Ferni, seja menor que a dos potenciais opticos (Bro

u3),. sugerem, assim, a utilização de correções de não-locali-
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dade apenas nos potenciais opticos, procedinento indicado tam-

bérn por Drisko (Dri 6T) em estudos com outras reações nuclea-
res. Obtiveram, desta maneira, valores de fator espectroscépi
co concordantes, dentro de !20e0, com as predições do modelo de

camadas.

Os estudos realizados sobre a confiabilidade da teo-
ria ':D.IV.B.A. " concluem eue, considerando as incerteza.s nas
quantidades usadas nos cá1cu1os e as complexidades neles envol.

vidas, uma incertsza ð.a orclem de lz|eo deve ser esperada nas

predições da teoria (lli 67) , No entanto, conforrne j6, ress arta
do por Preedom, Newman e Hiebert (pre 6g), devido à grande sen

sibilidade da nagnitude d'a seção de choque predita com os parã
metros do potencial para o estado.ligado, podem os fatores es-
pectr'oscópicos absolutos extraÍdos com base nessa teoria estar
afetados de incertezas muito rnaiores. A estimativa de ZTso se-'

ría um linite inferior þara a incerte za nas predições da teori
a. Valores relativos de fator espectroscópico não são nuito a.

fetados pela incerteza nos parâmetros d.o potencial para o esta
do ligado, e tampouço pela incerteza na normalizaçã,o provinda
das correções de alcance finito; são, por6m, ainda afetados
lpor"incertezas te6ricar(*) relacionadas ã habilidade da teoria
-'db.w. B.A. " em- prever corretamente a dependência relativa em a_

e'en (n'Ljl . Bassel (Ba 6B) estima eüe, devido às incertezas
nas quantidades usadas nos cáJ-culos e ãs complexidades neles

envolvidas, uma incerteza de r}eo a rseo deve ainda ser esperada

os fatores espectrosc6picos, sendo extraÍdos por compara-
çäo de predições te6ricas a curvas experirnentais, estão su

Jeitos a incertezas provenientes das duas fontes. para as
.finalida<les da presente discussão, apenas as incertezas te
6ricas estão sendo abordadas.

(r)
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nos val-ores relativos.

IV.2 0s Potenciais Opti'cos

As funções de onda distorcidas dos canais de entrada

e saÍda, utilizadas no cálculo da anplitude ð,a reação, são ge-

radas, Dâ prática, por potenciais opticos que reproduzem o es

'palhamento e1ãstico experimental das partículas apropriadas em

cada canal, pê1os ñúcleos correspondentes, nas energias adequa

das, e cujos parârnetros estão, portanto, determinados.

A forma geral dos potenciais opticos util ízados na a

ná1ise da reação r0eç¿(tHe,d)tosIn é dada poï:

V e l,Ll V (to(nl +

6¡(nl

tfti,G.Lturo Ih (t,(nt

-ilurów(nl -4arwo h.(tw(nl I ,

onde

.t+¿(L-n¡A'/ tl /a¿

e,vr'é o potencial coulonbiano de una esfera de raio Ra unifor
menente carregada:

)

v lnlc

v (nl
c

, ,L s RC, e

,L>R R =l¡ Ac, c c

I
3

0s parâmetros do potenciaL para os Íons de 3lle utili

-4L



zados no presente trabalho foram obtidos por Becchetti e Green
less (Be 71), e correspondem a potenciais "n6dios,, que ajustam
un grande número de dados experimentais de espàlhanento e1ásti
co em núcleos de rnassas interrnediárias, a energias de bombar-
deio abaixo de 40 Mev. os parârnetros d.o potencial para os d"g
terons foram, por sua. vez, obtidos por perey e perey (pe 63a) ,

e correspon<lem também a potenciais "m6dios" que reprod.uzem o
espal-hamento e1ástico experimental em núc1eos de massas inter-
medi-árias, a energias cle bonrbardeio entre 'rz e 2s Mev. Estes
parâmetros encontram-se reproduzidos na tabela rv-l.

IV.3 0 Estado Li sa.do do Nucleon Capturado

A fu'ção de onda do nucre<¡n capturado ê tratad.a, Dâ

presente anârise, como sendo uma auto-função cLe unì poço de po-
tencia.l cl.e woods-saxon, cuja profundidade ê ajus tad.a de rnanei-
ta a reproduzir a energia de separação do parti.cular estado re
sidual sob consideração.

0 ¡totenc.ial util j_zado tenl a forlna:

u lnl v v ú (tt) qþ 
"t' 

rè .Ì.t !._
dtt

p c T V 1_

,L
6 Ittl ,

00 s0p

onde v c e {) o são dados pelas nìesmas expressões cla seção rv . z .

0s parânetros Ls e cLs são, usualmente,.escolhidc¡s
de modo a correspouder aos parârnetros da part.e real do potenci.
al determinado da aná1ise do espalhamento do nucleon pelo nú-
cleo apropriado. No entanto, devido a ambiguiclades existentes
no potencial optico e ä possil¡ílidacle d.estes parârnetros apre-
sentarem clependências com a energia incidente e a massa do nú_
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Tab.rv-1 Parânetros usados na Anãlise 'fD.llt.B.A." da Reação
roBg¿(tHe,d)rosIn

3He proton deuteron

tr (MeV)

t/a¿ (MeV)

¿o (F)

¿o (F)

{,tt (MeV)

fit, (MeV)

¿ü, (F)

a, (F)

,¿c (F)

ajusta¿e (a)

Àso=2 5 
(b )

154

2.5

1.20

0.72

40

0

1. 40

0.88

1.50

r.25

0.6s

t.25

98

0

1.15

0. 81

0

19

1.34

0. óB

1.15

(a) Ajustad.o de maneira a reproduzir a- energia de separação do.

estado residual populado na reação.

(b) Termo de acoplamento "spin"-õrbita, igual a fS¿ vezes o

termo de Thomas; corresponde a USO = 7 MeV.

43



cleo alvo, vários conjuntos de valores são encontrados na lite
ratura. 0s parârnetros adotados nos cálculos, i reproduzidos na

tabela rv-l, correspondem aos obtidos por perey (pe 6sb) na a-
nálise do espal-hamento de protons por núcleos de rnassas inter-
nediáiias. Entretanto, conforrne salientado na seção rv.r , a

magnitude, embora não a forma, das seções de choque preditas ê

bastante sensÍvel aos varores dos parâmetros utilizados, e por
tanto uma incerteza considerável poderá existir nas seções de

choque absolutas calculadas, devida ã incerteza nos parârnetros

geométricos do poço de potencial.

IV.4 Comparação Experiên'cia-Teor LA

Os cá1cu1os "D.W.8.4." para a reação roBCd( He,d)r0sIn

foram efetuados com auxÍlio do programa DWUGK (Ku 67), tendo si
do utiltzadas correções de alcance finito e não-localidade dos

potenciais na aproxinação de energia local
A relação entre a seção de choque diferencial das rea

ções (3He,d) e a seção de choque redu.zid,a calculada pelo pro-
grama ê dada, incluindo o fator de normal ização para as corre-

ções de alcance finito caLculado por Bassel (Ba 66) , por:

d"o

d,n

2J,+l '

4.42 s
2J r+1

oowucK lo)
2j+1 '

onde J ,, J , e i são os monentos angulaïes totais dos estados6' ,L

final-, inicial e ða partÍcul-a transferida, respectivamente, e

S é o fator espectrosc6pico.

0s fatores espectrosc6picos, sendo extraídos por com

paração das predições te6ricas ãs curvas experimentais, estão
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afetados de incertezas provenientes d.as duas fontes. As incer
tezas nos valores absolutos das seções de choque experinentais,
entre !14eo e tzZeo,' aliadas a uma i.ncerteza de pelo menos 30eo

nas seções de choque calculadas levarn a valores de fator espee

trosc6pico com incertezas entre !33eo e !37oø. Valores relati-
vos de fator espectroscõpico podern estar afetados de incertezas

menores, já que as incertezas envolvidas nos cálculos ,,D.W.8.A.,'

são, neste caso, consideravelmente menores, entre l0% e 15%, cc

mo discutido na seção IV.r. A aplicação das ,,regras cle soma,,

ã presente anâ1ise possibilita a normal ização dos fatores es-
pectroscõpicos relativos a valores certamente confiáveis, na

pior das hipõteses, dentro d.e !30so.

IV.5 Normal izaclo de Fatores Espectroscóp1 cos

A normalização de fatores espectrosc6picos relati-
vos é possÍvel com a util ização de regras de soma (Ma 60) . Es-
tas regras estabêlecem eue, no caso de reações de "strippilg",
a'soma das intensidades de todas as transições associadas a um

det'errninado níve1 de partÍcula ind.ependente esteja relacionada
ã probabilidade do mesmo orbital estar desocupado, no estado

fundamental do núcleo-alvo.

French e Macfarrane (Fre 61) mostraran que, ro caso

de reações de "stripping" de un proton em alvos par-par, as re
gras de soma para um deterrninado orbital (nL!l são expïessas
como:

Ltzl*1 lc2s Ic¿ I
e

' 6='r-I'
o¿

J
<p> i

4s

,



IQ j*l t c'sjo)
0

<n> .

N-z +1 6
T =T *l_

L,
2

c é o coeficiente de clebsh-Gordan do acoplamento de "isospin",
s o fator espectroscópico, e E designa a soma sobre todos os

estados nucleares finais identificados como fragmentos do nÍ-
ve1 de partÍcu1a independente considerado. TO e Tí são os "spins"

isobãricos dos estados final e inicial, respectivarnente, e z e

:;'":'::;::":"-:;;":".""#.::":"";.:::: "'i"í..""'": :ïi:
taI (nLjl do a1vo.

' No caso da reação em estudo, o núc1eo-alvo, tl:ad,

tem 2 buracos de proton na camada fechada Z=50. De acordo com

o rnodelo simples de canad.as, o estado fundamental do Cádmio se

ria descrito como 2 buracos na õrbita lgs)2, e o estado de

mais baixa energia no núcleo residual, tllttr, corresponde ã

transferência de 1 proton para esta 6rbita, na qual restarã en

tão apenas 1 buraco. Entretanto, o fato de, no núc1eo residu-
ãL, terem sido observados estados correspondentes ã transferên
cia de 1 proton para outras órbitas da mesma camada compreendi

da entre 7=28 e Z=50 sugere que o estado fundamentar do cád-

mio contém, .tamb6rn, êrr sua função de onda, uma fração composta

por configurações de 2 buracos em cada urna destas outras órbi-
tas. o número nédio de buracos de proton em cada uma destas

órbitas é menor que 2, proporcionalmente ã probabilidacle com

que a configuração ocorre na função de onda, e a soma dos númg

ros rnédios de buracos em cada uma das 6rbitas 6 igual a z. É.i

assim, conveniente, Do caso da reação r 0 eg¿(tHe,d¡ I o, In, que a

regra de soma a ser util izada para normal izat os fatores espec

trosc6picos relativos envolva uma sona sobre as 6rbitas oncle
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?odem se encontrar os 2 buracos de proton no núc1eo-a1vo. Des-

ta forma, essa regra é expressa como:

lz¡+t lc2[s ol
2

d

sendo que apenas estados com "spin" isobárico

L 2

II
Ii It

.P'!

T,6

são excitados quando o proton 6 transferido para qualquer uma

das órbitas da camada que se fecha em z=s}, pois as 6rbi.tas
correspondentes para os neutrons estão cornpletas
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V APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃ,O DOS RESULTADOS EXPERIMENTATS

Neste capÍtulo são apresentados os espectros e as di:

tribuições angulares das seções de choque experimentais para as

várias transições observadas na reação ro0g¿(tHe,d)totIn, bem

como os resultados obtidos pela análise da reação com a teoria

da aproxirnação de Born com ondas distorcidas, descrita no capÍ

tulo anterior. Assim, os momentos angulares transferidos nas

várias transições e os fatores espectrosc6picos dos estados re

siduais investigados foram determinados. Algumas considerações

sobre a estrutura destes níveis são tanbém feitas, com base em

estudos feitos por outros autores sobre a estrutura dos outros

isótopos Ímpares do fndio.

Este capÍtulo se divide ern seis pa.rtes, compreenden-

do:

os espectros e as energias de excitação,

a deterninação da diferença entre os valores de a-

das reações (3He,d) em toeg¿ e ttocd,

as distribuições angulares e os momentos angulares

transferidos,

a atribuíção de momento angular total e de parida

de,e a comparação .orn turrrltaclos de outros auto-

res,

a deterninação dos fatores espectroscópicos, e

algunas considerações sobre a estrutura dos esta-

dos nucleares dos isótopos Ímpares de fndio '
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V.1 0s' Espectros' e' as Energia's' de Excita Çao

Espectros tÍpicos dos deuterons provenientes da reá-
ção I oeç¿(tHe,d) I 0srn encontram-se reproduzidos nas figuras
v-l e Y-2. A es cara verticar- refere-se ao número de traços re
gistrados na emulsão ao longo da chapa, e a horizontar ã posi-
ção do traço na chapa em relação a uma d.ada origern.

A resolução experimental observada é de aproximadamen

te 16 kev na largura ã neía-aLtura. os espectros apresentam u

ma estrutura com poucos picos at6 uma energia de excitação da

orden de 1.9 Mev, a partir da qual a densidad.e de picos aumen-

ta consideravelmente. Aqueles identificados como estados do
roslrr(*) estão assinalados na figuras com as respectivas ener-
gias de excitação. Três estados do I I I 1tr foram tambén observa

dos na maioria dos espectros obtidos.

As energias de excitação dos estados residuais foram

calculadas com auxÍ1io de um programa de cinemática de reações,
SPECTRE (Mq 68), o qual tem incorporada a curva de calibração
caracterÍstica do espectrõgrafo util izad,o na análise das partí
culas enitidas. Os valores médios das energias de excitação,
resultante-s da anã1ise dos espectros obticlos,nos diferentes ân

gulos de e-spalhamento, são apresentados na tabela v-l. A ir.
certeza nos valores aí tabelados varia entre t4 e t7 kev, de-
pendendo da energia de excitação do nÍvel e da intensidade da

transição correspondente (V. Seção III.Z).

(*) 0 nr6todo util lzado' na seleção dos
veis do núcleo residual- en estudo
1o III.

picos associados
está descrito no

aos n1-
capÍtu-
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toocd¡3i{e,d)loeIn
(presente trabätho)

Tab.Y.1 Propriedades dos Níveis do r0eIn

ll2sn(p,c)roern
(Stni 76 ) (Be 78)

Ex
(keV)

¿(a) ,I 
(")

¡
s/?'

Ll 2-

gz5 (b)
(19.5 MeV)

0.17

0.071

0. 040r

0. 50

0.34

(c)
x
keV)

Í (d)
J

¡
e/2'

Uz-

G/2:)
1'L/Z+)

$/z+)
(L/ z* ,3/ z+ )

(slz',7/z+)
,13/ 

?+ )

(s/2-,s/2')
s/ z* -g / z* (h)

3/z*,çt¡z+¡(h)

7 I 2-171 2(t)

sl2' ,tl?+ (h),1s72+)

(slz*-s/z+)

(Uz--s/z')

gzs (b)
(21 MeV)

0.77

o 067

0.043

0.48

0.33

. (c)
Lx
(kev)

0

6s0

984

Jll

¡
e/z

L/ 2'

sl z'

E
(

0.0

647.2¡4.2

981. 0r5.9

1097.8t3.9

LL7t,2!3.9

1320.5r7.0

0.0

650.110.3

981.410.4

1026.1!0.4

1098.8r0.4

rr7 z .L!0 .4

1320.8r0. 5

1428.010.4

1441.410.5

1463 .6!0.4

1483.1r0. 4

1573.9!0.5

1712.9r0.4

1722.310.5

rsi+. ¿ro. z

t1zz ,4(e) *g .,
1929. 9 

(e) *9. 7

2

4

1

1 s/

¡
sl 2'

(¡l
b\) 20

L484.2!4.7 Z 312*G),5¡Z*

+U

0.27,0.74 0.26,0.14

t723.t!4.7 4 z¡z'G),s¡z* 0.47,0,2L 0.37,0.16

143s 
(f) ' glz- ,e/z* ,r3/2,+)

1956.7r7. Z (2) GlZ:,5/2+) 0¡049,0.026 0.040,0.021

1923



Iab.Y-1 Continuação

loocd(3He,d)ros1n.

(presentè trabalho)

¿ 
(a) Jll

(a)
sz5 (b)

(19 . 5 Mev)

2030.0r5.6 (0r2) (L/Z*,3/2+,5/2+) 0.OOó,0.098,
0.051

2076,st4,7 (o,z) (r/z*,slz+,s/2*) 0.06JrBiBrr,

E-
(kêv)

¿zs (b)
(21 MeV)

0. 056 ,0. 088 ,
0.046

0.043 ,0.061,
0.032

JllI
k

E
(

(c)
ev)

ll2sn(p,c)¡.oeIn
(Smi 76) (Be 78)

. (c)
(frev)

Jll
(d)

2065.3t0.7 zlz?)6)2056

t/l
(¡¡

2140.3r5. 4 2
¡¡3/2',5/Z' 0.070,0.036 0.046,0,024

2360. 1t5. 6

(a) Valores ntre parêntesis indican dúvidas quanto ã atribui-

ção felta (V. texto).
(b) Nornalizados pela relação: I 12¡+t¡C25, . 2, í.9 /2+ lE. F. ),

1/Z- lê17,2 þ.zVl, 3/2- liSl'.0 þ.etul.

(c) Tabelados apenas os valores at6 2.4 MeV.

(d) Yalores ntre parêntesis lndican atrlbulções feltas. a par-

tlr de argumentos nã absolutarnente detormlnantes r seguil -

2I28

do as bases adotatlas pelo Grupo Nuclear Data.

(e) Sugerido cono o valor rnais prováve1 (V. texto).
(f) Presença de dois ou nais níveis não resolvidos.

(g) Considerado duvidoso, por parte do autor da conpllação (Be

78) ou do autor da nedida.

(h) Atrlbulção feita por Dietrlch e colabo¡adores (Di 75), não

adotada por Bertrand (Be 78).

2101.0r1.3

2¡26.z(e) *i. 2

213s.3 (e) *1.2

zt6r.7 (s) *1.2

ztsz.s(e)11.6

227 | .0

227s 
(e)*3

2349. s 
(e) 11.6

2356 .4!l,L



V.2 Deterrnina ao da ulter e a entre os Valores de das Rea-

c.õ.es. 
.(.3He.. d) en .1 0 8.6¿ .". .r.r.o.ç¿

A identificação de grupos de deuterons corresponden-

tes a estados conhecidos do r I I rn nos espectros obtidos na pre

sente investigação, quaL seja, da reação l0oç¿('H",d) toehr, pos

si.bilitou determinar a diferença entre os valores de Q dos es-

tados fundanentais das duas reações.

Os três estados do ltTn observados no pïesente traba

Lho jã. tiú¡am sido detetados em vários outros experimentos (Di

76, Ra 7I) . Os valores das energias de excitação util izados

na presênte aná1ise correspondem aos valores obtidos por Die-

trich e Bäcklin (Di 76) no estudo da reação r r lç,1(p,ny) t t t In,
quais sej am: 1102.0 keV, 7T87 .7 keV e 154.4.8 keV, determinados

dentto de t 0.3 keV. E intere-ssante notar que as distribuições

angulares experimentais para estes três estados obtidas no pre

sente trabalho exibem caracterÍstica de transferências de no-

merito angular orbital compatÍveis com as atribuições de momen-

to angular totâl e paridade feitas no trabalho de Dietrich e

Bäck1in (Di 76). As distribuições angulares experimentais es

tão 'reproduzidas na figura V-5, e correspondem a transferênci-

-aS de momento angular orbital L=2, par-a o estado excitado a

1.'102 MeV; .(.=0 ou L=2, para o estaclo a 1.188 MeV; e L=0 ou L=2,

para o estado a I.345 MeV, Pgr outro lado, oS momentos angula

res totais atribuÍdos por Dietrich e Bäcklin (Di 76) são, res-
al

pectivarnente: 5/2+; L/2* ou 3/2*; e L/2* ou 3/Z*.

A diferença entre os valores de A. dos estados funda

mentais das reações toeç¿('He,d)l0sIn e rroç¿(,He,d)rllIn foi
determinada a partir dos valores nedidos de A. para o estado

funclamental da reação em roeç¿ e þara os estados excitados po-
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pulados na reação em I r ocd, e dos vaLores das energias de exci

tação destes estados: 
,

ÁQo = Qo ( 1 1 0-1 1 1 I -Qo (t o s-1 09 l= Q*(t 1 0-1 1 1 I +8.*(1 1 1 l-Qo ( 1 0 8-1 09 l,

onde Qo e Qx designam os valores de Q para as reações populan

do o nÍvel fundamental e o níve1 com energia de excitação E*

do núc1eo residuaL, respectivamente. Os valores de a_ foram

calculados pelo programa SPECTRE (lr{o 6B) a partir das posições

nas placas de emulsão dos grupos de deuterons correspondentes,

comg descrito no capítu1o III. Da análise dos espectros obtídos

nos diferentes ângulos de espalhamento resultou, para a dife-
rença ÂQo ,, o val-or:

ÂQo = Qo 11 t o-111l'-Qo (1 08-1 09ll= (sot .5!4.01 l¿¿V.

A incerteza de 14.0 keV foi atribuÍda a partir das incertezas

nas várias quantídades que afetam o cálculo das energias de rea

ção. (q), tais como: a posição nas placas de .emulsão dos grupos

de deuterons em questão, os coeficientes da curva de calibração

utilizada, etc., como discutido en detalhe em Be 75.

Por outro Lado, o valor de A2o obtido da tabela de

massas de Wapstra e Bos (Wa 77) é:

Ala77
AQo l7 82!16t. l¿e.V.

A diferença entre o valor obtido da literatura (Wa

77) e o valor obtido da presente análise ê de 25 keV. 0s re-

sultados do presente trabalho, eivados de íncertezas considera
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velmente menores que as provenientes da tabela de massas, deve

rão propiciar, quando incorporados como d.adoside entrada na e-
laboração de nova tabera, uma determínação mais precisa das e

nergias de ligação de protons nesta região de massas.

V.3 As' Dist'ribuicões' Angulares e os Mornentos Anqulares Trans-
fer'idos

Espectros dos deuterons emergentes da reação em estu
do foram obtidos en doze diferentes ângulos de espalhamento,

compreenclidos entre 60 e 560 (no referencial do Laboratório),
ã energia incidente de 19.5 lr{ev, e em quatro ângulo-s, entre l0o

e 40o, para a energia incid.ente de 21 Mev. As distribuições
angulares das seções de choque para as várias transições obser
vadas são apresentadas nas figuras v-3 e v-4. Na figura v-s
estão reproduzidas as distribuições angulaïes relativas à exci
tação de nÍveis do lltrn. As seções de choque experimentais
foram calculadas em base aos monitores do espalhanento e1ásti-
c-ô, como discutido no capítulo rIr. As barras de erro repre-
sentam a incerteza nos valores relativos cLas seções de choque.

As curvas pelos pontos experimentais são as calculadas na apro

xinação de Born corn ondas distorcidas, como discutido no capÍ-
tulo IV.

A forma das distribuições angulares das seções de

choque ê catacterística do momento angular L transferido na tran
sição. A conparação das curvas te6ricas ãs distribuições angg

lares experimentais possíbilita, assim, a atribuição dos valo-
res do momento angular L envolvido nas transições para os ní-
veis em estudo. 0s valores de L detern¡inados na análise da
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reaçã.o I08cd(tH",d¡Ioern estão indicados na tabela v-1.
As atribuições de L feitas ãs transiições correspon-

dentes ao núcleo residual no estado fundamental e nos estados
com energia de excitação de 0.647, 0.9g1, 1.09g, 1.171 e L.4g4
Mev não apresentam, definitivamente, qualquer dúvida (v. figu-
ras v-3 e v-4). As nedidas experimentais da reação a ângulos
de espalharnento de 60 e rso (no referencÍar do laborat6rio), ã

energia incidente de 19.5 Mev, foram decisivas para a distinção
entre valores de x-=0 e L=2, pois nestes ângulos as seções de

choque têm valores que correspondem, por um lado, ao máximo

(mÍnimo) da distribuição angular referente a urn dos casos (L=0,

por exemplo), e por outro lado, âo mínimo (máxirno) da distribui-
ção angular referente ao outro caso (L=z). As rnedidas ã ener-
gia íncidente de 21 Mev, por sua vez, se mostraram bastante ú=

teis na distinção entre valores de .L=r e .(-=0 ou z, pela pro-
nunciada estrutura que as distribuições angulares apresentam a

esta energia incidente, onde os máximos e mínimos das seções

de choque nlrm caso (L=L) ocorrem en ânguros correspondentes a

mÍnimos e náximos , respectivamente , Do outro . caso (.L=0 ou z) .

A distribuição angular experimental correspondente ã exci tação
do nível com energia de L.723 Mev, embo_ra não perrnita uma atrí
buição de L definitiva a partir das rnedidas a lg.5 Mev de e-
nergia incidente, mostra-se nuito bem caracteri zað.a ã energia
incidente de 21 Mev. A distribuição angular experimental para
o nível excitado a 1.956 Mev apresenta as caracterÍsticas da

distribuição correspondente ao valor de I- indicado, mas se con

para menos ben ã curva teórica do que as outras distribuições
experimentais de mesno x-. os valores de L atribuÍdos, nes-
tes casos, aparecern indicados entre parêntesis na tabeLa v-1.
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As distribuições experimentais para os nÍveis com energia de

2.030 e 2.076 MeV apresentan acordo equivalente para dois difg
rentes valores de L; os dois valores estão indicados entre pa-

rêntesis na tabela V-1. As distribuições experimentais corres-

pondentes ã excitação dos níveis com energia de 7.32L e 2.360

MeV, reproduzidas na figura V-6, não apresentam caracterÍsti
cãs compatÍveis com transferência de qualquer valor de X-.

V.4 Atribui ão de Momento An ular Total e de Paridade e Com-

aTa áo com Resultados de Outros Autores

Numa transição entre dois estados nucleares,

to angular total do estado final está relacionado ao

o momen

momento

angular total do estado inicial através da 1ei de conservação:

J J +

onde lU " J¡ são, em reações cle transferência de uma partícu1a,

os momentos angulares totais do irúcleo residual e do núcleo-a1

ve, respect j.vamente , e ¡ 6 o monento angular total da partÍcu-
Ia transferida.

Na reação em estudo, o núcleo-a1vo, tfl8Cd, tem núme-

ro par de protons e d.e neutrons (núcleo "par-par"), e assim ,

seu estado fundamental tem momento angular total nulo (J¡=0)

O momento angular total d.o núc1eo residual Clg) 6 portanto da-

do pelo valor::

+
JAB

+
JB

Ì.rIJ
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onde Ì. A o momento angular orbital c1o proton transferido. Os

valores de L para as transições associadas aos níveis residuais
em estudo podem ser obtidos através da anã1ise da reação cem

teorias que a descrevam satisfatoriamente ("D.W.8.4.", no caso

em questão). Não determinarn, por6n, uni\rocamente, o momento an

.gular total dos estados residuais. Atribuições poden ser fei
tas tendo como base o modelo de camadas nuclear.

0 núcleo-alvo de Cádrnio tem, segundo o modelo de ca-

madas, configuração de dois buracos de proton na camada fecha-

da Z=50. O proton transferido poderá ocupar, portanto, por um

lado, qualquer uma das 6rbitas onde podem se encontrar os dois

buracos de proton no núcleo-alvo: lgs/2, Zpr/2, 2ps/2 e ,6uIr,
e por outro 1ado, qualquer uma das órbitas livres das camadas

superiores, por exemplo, tdu 
/ r, 1 g, 

¡ r, 30, / r, 2dz ,, e thrt ¡, ,

na camada conpreendida entre Z=50 e 7=82.

0s valores de momento angular total atribuídos na

presente aná1ise aos estados residuais investigados são aple

sentados na tabela V-1, juntamente com resultados existentes

na literatura, compilados por Bertrand (Be 78). As paridades

dos nÍveis estão tamb6m indicadas na tabela, e são dadas por
0(-1)¿. As atribuições d.e momento angular total sugeridas pelos

resultados presentes são a seguir discutidas:

i) as distribuições angulares para as transições

('He,d) ao estado fundamental e ao estado com e

nergia de excitação de 0.647 MeV são muito ben re

ptoduzi.das por transferências de L=4 e L=I , Tes

pectivanente, €fl acordo com a.s atribuições de mo-

mento angular total (não dependentes de rnodelos )

anteriormente feitas a estes nÍveis, quais sejam:
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ii)

Jr=g/2* (determinado atrav6s de nedidas de ïes-
sonância rnagn6tica com feixe atônico (Ma 58) ) e

Jr=L/2- (determinado a partir da investigação

de transições I,Å4 no r 0 s Jtr usando espectroscopia

de eletrons e raios-y (Ma 66) ) ;

a distribuição angular correspondente ao níve1

com energia de 0.981 MeV sugere que o mesmo te-
nha momento angular total igual a I/2- ou 3/2-

(nomento angular orbital transferido L=L); por

outro lado, o estudo das reações 112'll6'118,124

Sn(p,o)t0s,ll3'lls'r2rJtr realizado por Smits e

Sienssen (Smi 76) revela que as distribuições
angulares correspondentes são, ao contrário das

distribuições de (3He,d), bastante sensíveis ao

valor do momento angular total transferido e

pouco sensÍveis ao valor do momento angular or-
bital transferido quandó o momento angular to
ta1 ê o mesmo. As medidas realizadas por Smits

e Siemssen (Srni 7 6) ind ican claramente que o mo

mento angular total transferido na excitação do

estado em questão é 3/2, o que perinite, êil com-

binação com os resultados ðo presente experimeri

to, atribuir, def initivarnente , um momento angu-

1ar total e paridade JT=3/2-. Este valor segue

o comportamento sistenático, observado nos día-
gramas de níveis dos is6topos ímpares mais pesa

dos (A=111-L23) do fndio , da presença dos três
estaclos de buraco: g/2* , I/2' e 3/z' (Smi 76 ;

We 7I, Co 69) ;
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iii) o momento angular total do nÍve1 excitado a

1.098 MeV jâ'fõra determinado por Dietrich e co

laboradores (Di 75) como sendo Jr=5/2*.Dietrich
(Di 75) estudou a reação t o 8ç¿ (d,nV) I 0 s ltt, base

ando suas atribuições de momento angular total
em combinações de argumentos obtidos a partir
de nedidas das funções de excit ação das radia

ções-y e da intensidade dos eletrons de conver-

são. Os resultados obtidos na presente anâIise,

os quais evidenciam, na distribuição angular pa

Ta este nível, o caráter de uma transferência

de rnomento angular orbital L=2, corroboram os

resultados da análise de Dietrich e colaborado-

res (Di 75);

iv) a distribuição angular correspondente ao níve1

com energia de I.771 MeV ê característica de u-

ma tranferência de L=0., o que permite atribuir,
definitivamente, ufl momento angular total JT =

1/Z* ao estado em ques táo;
v) a distribuição angular para o nível excitado a

1-.4B4 MeV corresponde a _uma transferência de rno

mento angular orbital L=2, e_ ciois valores de mo

mento angular total são possíveis : Jr=3/2* e Jll

=5/2+ I comparação com resultados de nedidas rea

:.i-zadas por outros autores (Di 75) não permite

selecionar, definitivamente, um ou outro dos do

is valores. Dietrich e colaboradores

com base em resultados de medidas de

excitaç.ão e eletrons de convèrsão

(Di 75) ,

funções de

na reação
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vi)

vii)

r o eç¿ (d,ny) t o n In, atribuÍrarn como possÍveis os

valores JT=3/2+ e L/2+, o euê, conparado com os

resultados da presente análise, levaria a suge-

rir,para o estado em questã"o, o momento angular

total JT =3/ 2+ . Entretanto , observand.o os d aclos

apresentados no trabalho de Dietrich (Di 75) ,

nota-se ser também possível, dentro dos linites
das incertezas nos valores experimentais; o va-

1or Jr=5/2+;

o nÍve1 com energia de I.723 MeV 6 ekcitado por

uma transferência de L=4, o que sugere um momen

to angular total igual a Z/Zn ou g/2*; entretan

to, a não-observação deste estado atrav6s da re

ação rr2Sn(p,o)10eIn (Srni 76). constitui uma boa

indicação de que o mesmo não seja um estado de

buraco ou contenha configurações do tipo buraco

acoplado a vibração. Ta1 argumento favorece a

interpretação deste estado como um estado de

partícula correspondente ã transferência de um

proton para a órbita lgr/, U) camada entre 50 e

82 protons, e portanto com momento angular to
ta1 igual a 7/2*;

as atribuições de momento angular total aos de-

rnais níveis observados foram feitas em base aos

valores dos momentos angulares transferidos de-

terninados no presente trabalho, usando a con

servação de momento angular total e resultados

do modelo de camadas, não havendo quaisquer in-
formações provenientes de outras fontes.
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0s resultados obtidos na presente aná1ise mostram

bom acordo com resultados anteriores, como pode ser constatado

a partir dos valores apresentados na tabela V-1. As energias

de excitação concordam, dentro da incerteza atribuída, com os

valores adotados por Bertrand (Be 78). As distribuições angula

res obtidas indican transferência de momento angular orbital
cornpatÍveis com as atribuições de momento angular total feitas
em outros tr:abalhos. Para alguns dos nÍveis j á observados ante

riormente o momento angular total foi mais claramente estabele

cido, pârâ outros, valores possíveis de momento angular total
foram melhor delimitados. Por fim, alguns nÍveis não observa

dos anteriormente foram detetados no presente experinento, e

valores para o mornento angular total são sugeridos

V.5 Determinação dos Fatores Espectroscópicos

, A normalização das seções de choque calculadas ãs ex

perimentais fornece, como j'a discutido no capítu1o IV, os fato
t": espectrosc6picos dos estados residuais..As figuras V-3 e

V-4 mostrarn as curvas teóricas normalizadas aos pontos experi-
rientais de rnaneira a reproduzir a melhor concordância dos pon-

tos ãs curvas, com maior atenção aos valores experinentais de

menor incerteza, os quais foram tomados deli.beradamente nos ân

gulos previstos para mãximos por "D.W.8.4.", dada a conf iabi.li
dade desta teoria nesta região da curva.

As incertezas nos valores absolutos dos fatores es

pectroscópicos são, como já discutido atteriormente, certamen-

te maio::es que as incertezas nos valores reLativos. Estes, Dd

entanto, podem ser normalizados com auxí1io de "regras de so:
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marr. As incertezas nos valores absolutos relacionadas ã teoria
empregada îa aná1ise, "D.W.8.4.", no caso, remontam a pelo me-

nos 30eo (V. CapÍtu1o IV), sendo muito maiores que as incerte

zas teóricas que afetam os valores relativos, estas entre IOso

e 15%. A16m disso, as incertezas nos valores absolutos das se-

ções de choque experimentais são maiores que as incertezas nos

valores relativos, estas entre Beo e 1-9eo, aquelas entre 1-|eo e

22e0.

. Os fatores espectroscópicos apresentados na tabela V

-1 foram normalizados com o uso da relaião:

I
J
lzj*t)c2s 2j

onde a somatória se extende aos três estados de menor energia

de excitação do r0eIn, quais sejam: g/2* (estado fundamental),

L/2- (estado excitado a 0.647 Ir{eV) e 3/2- (estado excitaclo. a

0.981 MeV) ;é aqúi suposto que as intensidades totais de buraco

das órbitas onde podem se encontrar os 2 buracos de proton no

nücleo:a1vo de CádnÍo estejam concentraclas, respectivamente )

em cada um destes trôs níveis (que são assim considerados esta

dos de buraco puros), e ainda, gue a função de onda do estado

funàanental do núc1eo-a1vo seja descrita apenas pelas configu-

rações de 2 buracos nas três órbita.s corïespondentes, quais sg

jam: lgt/r, trr/, e 2Ps/2.

A incerteza nos valores assin determinados 6 inferi-
or a !30eo. Estes valores normalizados são maiores que os valo-
res absolutos (calculados diretamente da tazã,o entre os valo

res absolutos das seções de choque experimentais e te6ricas )

por um fator da ordem de 2, o que não deve causar apreensão jã,
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euê, sabidamente, a magnitude das seções de choque calculadas
pode estar af etada de incertezas consicleráveis ¡(V. Capítulo IV) .

Cabe aqui observar que os valores normali zados dos

fatores espectrosc6picos são alterados caso o estado excitado

a \.723 MeY (Jr=7/2+ ou g/z*) seja tanbém considerado um esta-
do de buraco. A sua inclusão entre os estados sobre os quai-s a

soma na relação acima ê feita altera os valores normalizados

dos fatores espectrosc6picos por um fator z, tornando-os próxi
mos dos valores absolutos. Entretanto, conforne jâ di-scutido

na seção v.4, evidêlrcias existem que favorecem a interpretação
deste estado como um estado de partÍcu1a, e assim os valores
de fator espectroscópico adotados são aqueles normal izados sem

a inclusão deste estado

Deve-se ainda notar que a relação.de soma utilizada
na normal-ização dos fatores espectroscópi-cos apresentados na

tabela V-l 6 aplicada na suposi-ção de serem os estados envolvi
dos na soma, estados de buraco puros. conforme já visto na se-

ção rv.5, se as intensidades totais das órbitas de partícu1a
(buraco) independente se fragmentam, as intensidades de todos

os níveis identificados como fragmentos destas órbitas devem

ser somaclas. No presente experì-mento, apenas 3 nÍveis de bu-

raco foram observados. A reação em questão não favorece, entré

tanto, a população de estados de buraco, e assim, outros nÍ
veis com componentes de buraco 'menoïes podern faci-lnente deixar
de ser vistos. Nesse sentido, a util izaçáo de resultados de ou

tros experimentos é necess ârj-a para que se possa avaLiar a ex-

tensão das consequências de se ter suposto os i níveis em ques

tão como os únj-cos estados de buraco. o estudo da reação llssn

(p , o) r r s 1tr (sni 7 6) f ornece evidênci as de que os estados T/ z-
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e 3/2-. do 1r sltr contêm apenas 80% e 60eo, respectivamente, .das

intensidades de buraco independente. Se os respectivos estados

no r0s1tr puderen ser assim descritos, pode-se prever uma alte-
ração d.e no máxino 7eo nos valores dos fatores espectrosc6picos

da tabela V-1, pois a intensidade do estado g/2* contribui com

8Þ% na relação de soma, e apenas os LSeo restantes se dividern

entre os estados L/2- e 3/2- (7eo para o primeiro, e 8% para o

segundo). Corn relação à órbita de buraco I ó, / r, sua intensida-

de dêve ser muito pequena cornparada ã das outras 3 6rbitas ,

pois mesmo ern reações (d,3He) os estados excitados por transfe
rência de momento angular .(.=3 são fracamente populados (Smi 76,

He 74).
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V.6 Alqumas Consideracões sobre a Estrutura dos Estados Nu c1e

ares dos Is6topos fmpares de fndio

espectros experimentais dos is6topos de massa Ín-
apresentam, em linhas gerais, as seguintes carac-

Os

par do lndio

terÍsticas:
i)

ii)

o estado fundamental

igual a 9/2* ;

em Lorno de 0. 3 e 0.

tem momento angular total

ó MeV de eriergia de excita-

çao aparecem, respectivamente, estados òom mo -

mentos angulares totais iguais a I/Z- e 3/Z-, o

correndo um aumento uniforme nos valores das €-

nergias destes estados com o decréscimo da mas-

sa do isótopo, a partir do isótopo com número

de nassa A=113 (Di 76, Sni 76, Di 75, We 7L,

Co 69);

iii) 'entre 1 e 2 MeV de energia de excitação apare

cen predominantemente estados com paridade posi

tiva e momento angular total variando entre

7/2 e L3/2+.

Várias tentativas tem sido feitas no sentido de d.es-

crever a estrutura nuclear destes is6topos considerando tanto
modelos na base esférica, fundados no acoplamento buraco-caro-

ço (h. c. ) 
(*) , como descrições na base defornad.a. Os cálculos

baseados no acoplamento buraco-caroço, embora descrevam as ex."

citações de buraco independente l96) r,zpiì, " zpÁr/ , . o rnulti

mencionadas no texto
Írenos de rnenção explí-

As palavras_"buraÇo" e "partícula"
se referem âs camadas de proton, a
cita a camadas de neutron.

(* )
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pleto de 1 fonon quadrupolar llSÃ)r' z!; Jll>, não prevôem esta

dos I/2* e 3/2* e a existência de mais de um estado de parida-

de positiva e com mesmos momentos angulares totais entre 5/.2*

e g/2* observados na mesma região de energia dos estados do

nultip-leto vibracional, a16m de não explicaren várias proprie-

dades observadas das tïansições eletromagn6ticas entre os nÍ

veis, como por exemplo fortes transições 1,41 dos nÍveis nas vi-

zinhanças do multipleto vibracional ao estado fundamentat (*) .

A16m 'diss o , estudos de reações ( 3He 
, c1) e (o , t) em vários iséto

pos de cádnio (Ma 74, Ha 72, Thu 70) tem evidenciado a popula-

ção de estados com intensj-dades não explicáveis a partir do a-

coplamento buraco-caroço, estados estes ãs vezes interpretados

como provenientes de excitações do tipo 1 partícula-2 buracos

(Ma 74). Paralelamente, foram feitas tentativas no sentido de

descrever os estados L/Z* e S/Z* e os outros estados "extras"

fls p¿rid,ade positiva (não previstos pelos cá1culos baseados no

acoplamento buraco-caroço ) como devidos a excitações rotaci-

onais construídas sobre o orbital de Nilsson I/2* [+Sf] (Ma 74,

Ha 72, Is 7l-, Pa 68, 8a 67). Alguns trabalhos (Ha 72, Is 7r)

corn base no modelo rotacional simples encontraram dificuldades

em explicar estes níveis "extras";.Markham e Fulbright (Ma 74)

Þ.-ê.qi áeác rle ce I er¡ar em- | 3nci-a de usuge1iram a necessidade de se levar em- conta a ocorr(

nra' mistura de bandas para descrever tais estados, idéia esta a

As propriedacles das trànsições eletrornagnétícas, - embora
'sejãm þarte de um conjunto mais arnplo de Plopriedades im-
Dortantes Dara o estudo da estrutu::a dos núcleos, não se-
iao abordaäas nas discussões acerca da estrutura dos ní
veis do fndio. Nestas será dada ênfase a propriedades es-
pectroscópicas tais como momento -angular. total, p?ridade,
energia e fator espectroscopico dos nivets, ou seJa' as
propiiedades que põdern ser -estudadas através de reações
diretas de transferência de nucleons.

(*)
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plicada: por Heyde e colaboradores (He 7g), ao is6topo l1s do

fndio, com relativo sucesso, como será discutid.o na sequência

desta seção.

com base nas considerações acima, alguns autores (Ab

74, Ma74) propuseram cálculos que abordassern tanto as configu*
rações de 1 buraco (1h) como as de 1 partícu1a-2 buracos (1p

2h), acopladas aos estados coletivos do caroço par-par cle Esta

nho. Abecasis e colaboradores (Ab z4) assim como Markham e

Fulbright (Ma 74) supõen, ro que concerne ãs excitações do ti-
po 1p-2h, eu€ os 2 buracos de proton acoplados ao caroço de Es

tanho criam um campo nédio sob a ação do qual o proton de va

lência na camada acima de Z=50 se move, isto 6, considerarn, ao

inv6s de excitações lp-2h acopladas aos estados coletivos do

caroço par-par de Estanho, excitações de 1 partícu1a (lp) aco-

pladas aos estados coletj-vos do caïoço par-par de cádmio. Nes-

ta formulação, tanto o caroço de Estanho como o de cádnio são

tratados fenomenologicamente. Os cã1cu1os realizados obtiveram
relativô êxito no sentido de explicarem a presença dos estad.os

"extras" de paridade positiva na região de energia do rnultiple
to'vibracional e preverem fatores espectroscópicos de reações

(3He,d) em razoáve1 acordo com os obtidos experimentalmente

Heyde e colaboradores (He 7B) realizaram: posteriormente, cât-
culos nos quais as excitações do tipo 1p-2h são acopl ad.as mi

croscopicamente aos estados coletivos do caroç.o par-par de Es-

tanho, e nesta fornulação, apenas o caroço de Estanho 6 trata-
do fenomenologicanente. Os resultados obtid.os reproduzem os es

pectros e fatores espectrosc6picos experimentais igualmente

bem em relação aos resultados de Abecasis e colaboradores ( Ab

74), embora os valores de fator e-spectrosc6pico de reações de

73



"stripping" obtidos por estes se aproxinem mais dos valores ex

perinentais do que os obtidos por Heyde e colaborador:es.

A seguir, serão discutidas brevementê a fornulação

desenvolvida por Heyde e colaboradores (He 78) e sua aplicação

ao cáIculo da estrutura do lrsltrr por ser esta descrição mais

completa que as anteriores e por fornecer uma interpretação da

estrutura do fndio consistente, eil vários aspectos, com as in-
fornações experimentais existentes.

Heyde e colaboradores consideram um espaço de confi-
gurações que envolve estados de 1 buraco (1h) e estados de 1

partícu\a-2 buracos (1p-2h) (senioridade u=1 e u=3) acoplados

ãs excitações c.oletivas do mesmo caroço de Estanho. Assim, as

interações residuais entre as configurações Lp-Ztr, bem como en

tre as configurações th e 1p-2h, serão importantes na determi-

nação da estrutura dos estados de paridade positiva e baixa e-

nergia de excitação (0.5 MeV<Ex<1.5 MeV) nos isótopos de massa

ínpar do fndio.

A Haniltoniana do sistema assim considerado pode ser

escrita como:

H H
cotLQ. 

* Hl, co,L¿ 
* HpL, corLø * vhl,, * vph'

onde H, descreve as excitações coletivas mais baixas (),.=2, 3 )

do caroço par-par (Sn); ,o, e H¿,, descrevem os estados de par-

tÍcula independente e buraco independente, respectivamente;

', colLe ' Ht, cotLø e Hpþ, cotLe. , a interaçáo do movirnento de par

tícula independente, buraco independente e partícula-buraco

com as vibrações superficiais do caroço; e Vlrt, e Vph , a inte:

ração residual buraco-buraco e partícula-buraco.

c
+ tltp * H¿i, + Hp
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Os cálculos são realizados em duas etapas: na prinei

td, o núcleo de Cádmio 6'lconstruÍdo" a partir do caroço de Es

tanho; assim, os auto-estados do Cádmio são descritos como uma

superposição de configurações de 2 estados de buraco indepen

dente acoplados aos estados vibracionais <1o caroço par-par de

Estanho. Na segunda etapa, o núcleo de fndio ê descrito a par-

tir do caroço de Estanho e do caroço de Cádmio; as funções de

onda descrevendo as excitações nos is6topos de massa Írnpar do

fndio consisten, assim, de misturas de configurações de l est?

do de buraco independente acoplado aos estados vibracionais do

caroço par-par de Estanho, e configurações de 1 estado de par-

tícula independente acoplado aos esta-dos do caroço par-par de

Cádmio, estes, obtidos na primeire etapa. Os cálculos nos dois

sub-sistemas (buraco-[caroço (S")l e partÍcula-[caroço (Cd)] )

se acoplam atrav6s do ternio lHpt, 
"onu*V 

p!,r) da tlamiltoniana to-

tal do sistema, enquanto no sub-sisterna par:tÍcu1a- [caroço (Cd) ]

a interação residual V O¡ nodifl-ca aindâ os resulta<Los de un

cálculo mais fenomenol69ico, corno o realizado por Abecasis e

colaboradores (Ab 74).

Nestes cá1cu1os, três diferentes tipos de parâmetro

ocortrem: as ene::g.i-as de partícu1a independente e de buraco in-
dependente, a intensidade do acoplamento, e a interação residu

a1. Heyde e colaboradores consideraram, no cálculo da estrutu-
ra do rrs1n, todos os orbitais de buraco independente da cama-

da entre Z=28 e Z=50 (1 St) r, zpl) r, 2nÁ), e 1(tE) r) . todos os

orbitais de partÍcula independente da camada entre Z=50 e Z=BZ

('du 
/ r' | 9' ¡r'

LPi) ,, zpi'/ , "

, 2d, /, e 1l'ttt /2). As energias das órbitas

relativas ã da 6rbita 1 n6), foram deterrni

nadas de maneira a descrever, o melhor possÍve1, as energias

3Át,
l2

1(tr),
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de excitação e fatores espectroscópicos da reação rr65n(d,3He)

r rsltr para os estados de mornentos angulares L/2r, 3f 2-¡ e S/Zr.

As energias das órbitas ,dt/r, 3or/r. 1'ftrt/, relativas à da

,nr/, foram tomadas do trabalho de Reehal e Sorensen (Re 70) 7

enquanto a da órbita ,¿s /, (relativa à da , n, / r) foi usada co-

mo um parâmetro para fixar a posição relativa dos nÍveis I/Z* e

3/2* mais baixos. A diferença de energia entre o 1e nÍvel da

camada 50-82 protons e o estado de buraco mais próxirno do ní
vel de Fermi foi estirnada a partir das energias de separação

de proton nos núc1eos com Z=5I e Z=49. As intensidades de aco-

p1-amento foram obtidas dos valores de B(82; Z!*O*r) e

ß (E3; s t*o!) do I r 6 sn, e as energias dos fonons quad.rupolar e

octopolar, das energias de excitação dos mesmos estados 2* e

3- no rl65tr. Nos cá1cu1os da estrutura do lls1tr foram levados

em conta at-e 3 fonons quadrupolares e 2 octopolares; no que

concerne ao caroço de tt+ç¿, foram considerados os estados at6

2 MeV, o que equivale, num cá1cul o que trata o caroço de Cãdn:-

o fenomenologicamente, a 3 fonons quadrupolares e 2 octopola

res. Configurações de bu_raco-[caroço (S")J e partícu1a-[caroço

(Cd)] at6 B MeV foram utilízadas para elininar efeitos de trun

camento abaixo de 2.5 MeV no núcleo final de rrsltr. Uma força

tipo 6 foi usada pafa descrever as interações residuais buraco

-buraco e pa.rtÍcula-buraco, com uma intensidade fixada de ma

neira a permitir uma boa descrição dos nÍveis nais baixos do

r I lç¿.

- Os resultados dos cá1cu1os de lJeyde e colaboraclores

para o Il51rt demonstram; Do que concerne ãs características
dos espectros, uil bon acordo para os estados de buraco indepen

dente 1gé)r, zpl), e Zpr), " 
para aqueles do multipleto de 1
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fonon quad.rupolar lt SA) r,Snl2*rl; JM> . A sequência "extra', de

estados de paridade positiva na regJ.ão de energia d.o rnultiple-
tp vibra-cional é talub6m reproduzida, sendo , conf orme concl-uern

os auto::es , resultante, principalmente, das excitações cle partÍ
cula independente atrav6s da camada Z=50 e cle grandes nisturas
Ce corrfigurações lzdu ¡r, Cdl2!l; JT> e l1g, ¡r, ccl(2.!l; Jr>. Os

cá1cu1os mostr:am ainda. que apenas uma pequena nristura ocorre

,èntre os estados dos sub-sistemas buraco- [caroço (Sn) I e partí
cula- [cui"oço (Cd) ] , com exceção aos nÍveis s/z*, oncle ocorre u

¡na mistura maior

:' No que se refere aos fatores es¡rectlosc6picos,os cãt

culos de Fleyde e colabora.iot"s reprocJ.uzerìì ben os valor:es obti-
d.os em reações de "pick-up" e não tão bem os valo::e.s obtidos

em reaçõe.s d.e "stri-ppí-ng" ; neste caso, o comportamento getai' 6

i'eprocluzido nas ôs val-ores absolutr:s são menore.e por un f ator

-2.

c.ul-o.ç n

o.s

con

Ileyde e colabor:adores (lJe 7S) reali zara:nr, a.i::da , câI

ê b"rse def or:lia.da, busca::clo Llrria explicação alternativa
estados "extras" de pariclacle positiva na regí ão de e

c1r: nlultipleto vibraci.onal. Supuseram uma l>ancla de rota-
struÍc1a sobre o orbj.tal de Nilsssn t/Z'' 14311 , e conside

r:a¡:ar:i a.inda urla forte m-'r-stura com as bânclas das õll:itas I/Z*

l+'ZO) e 3/2+ [+Zz) " Concluern que a mistr:ra cle banc'as 6 n:uito inl

por.'tante na. deternjnação cLa ordem precisa e da separação em e-

nergia dos vár j-os niembros da sequôncia resultante. Os cã1cu1os

rcalizados, correspondendo a uma cleforn'nação de equilÍbrio e -
0.2., obticla de cá1c.u1os de energi"a pote,lrcial total , reproduzem

muito bem a sequência dos estados "extrêls", assim como os valo
res de fator espectrosc6pico païa reer.ções cle "stlipping". Ten-
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do em vista os resultados obtidos, Heyde e colaboradores res

sa.ltam a equivalência entre a descrição rotacional e a descri-

ção em termos de excitações lp-2h acopladas ãs vibrações qua

drup'olares e octopolares do caroço de Estanho.

.. Cabe aqui salientar que os cá1cu1os realizados por

Heyde e colaboradores (He 78), ernbora reþresentem uma tentati-

va bem sucedida na interpietação da estrutura do I I s Jn, não fo

ram testados nos outros isótopos Írnpares do fndio, sendo assim

difíci1 avali-ar a éxtensão da validade destas id6ias.

A seguir serão discutidos os resultados obtidos no

estudo da reação l08Cd('H",d)totIr, tendo-se ern vista os resul

tados de anâLises feitas ém outros trabalhos acerca da estrutu

ra nucl.ear dos is6topos de massa Ínpar do fndio, e as conside-

rações teóricas acima apresentadas.

Na figura V-7 estáo desenhados os níveis do r0eJtr ob

servados ern diferentes reaçõe5(*). o estudo da reação lr2Sn

,(p.g)r0s1n (Sni 76) 6 particu1armente útir para as conclusões

do. p::esente trabalho no sentido de fornecer informações comple

rnentares ãs obtidas .atrav6s da reação 1o 0ç¿(3He,d) r 0 sIn. As du

as reações populam predominantemente estados de diferentes ti-

pos; a primeira favorece a população de estados c.aracterizados

por e¡citações de buraco independente acopladas às excitações

co'1êtivas do caroço de Estanho, a segunda, a população de esta

dós descritos por excitações de partícula independente acopla-

Existem, a16n das informações apresentadas na figura, in-
formações provenientes da reação toz4t(cr,2n)r0s1tr (Va 76),
a qual popula seletivanente niveis de alto momento angu
lar, concentrados principalmente a energias de excitação
mais elevadas (acima de 2.8 MeV), a1ém da região de ener-
gia investigada no presente trabalho.

(*)
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das às excitações coletivas do caïoço de Cádmio. Esse caráter

seletivo das diferentes reações de transferência jâ, foi ressal

tado en vários trabalhos anteriores (Sni 76, Ma 74).

Os estados de paridade positiva excitados na reação

r0eç¿('tHe,d)I0sIn a energias acina de 1 MeV não foram observa-

dos na reação rr25n(p,o,)r0s1tt. Ta1 fato sugere a descrição des

tes estados em termos de excitações de partícu1a independente

acopladas ãs excitações coletivas do "caroço" de Cádnio. Quan-

to aos estados observados em arnbas as reações, uma análise dos

valores dos fatores espectroscópicos nelas determinâdos possi-

bilita um rnelhor entendimento da natu-reza destes níveis.

Na figura V-8 estão representados os fatores espec

trosc6picos para as reações (3He,d) nos vários is6topos pares

de cádnio, em função da energia de excitação dos níveis corres

pondentes. Os fatores espectrosc6picos para a reação 1t0ç¿

('H",d)rrlIn foram determinados a partir dos dados experimen

tais obtidos na presente investigação, pela presença (-5%) do

isótopo de número de massa 110 nos alvos utilizados. Apenas as

transições mais fortes foram observadas. Os valores absolutos

das seções de choque experimentais para a reação l1oç¿(3ue,d)

rrrltr foram determinados a partir das especificações sobre a

composl-çao rsot6pica (V. tabela II-1) do rnaterial empregado nâ

preparação dos a1vos, fornecidas pelo fabricante (V. Capítulo

III). Fbi adotada, Dâ normalizaçã.o dos fatores espectroscópi

cos do rrr1n, a mesma constante utilizada para o Ìos1n, obtida

clas regras de soma (V. Seção V. 5) .

Como pode ser observado na figura V-8 , os estados

g/Z* (estado fundamental) , L/2- (0 .647 MeV) e 3/2- (0.9g1 MeV)

do l0sIn são fra.ca.mente excitados na reação (3He,d), o mesmo o
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correndo aos estados correspondentes nos outros is6topos. Es

tes estados são entretanto fortemente populados em reações (d,
tU") e (p,a) (Srni 76, We 71-, Co 69) , o que indica serem esta

dos onde predominam, respectivamente, as configurações de bura

co independente 1gÁ)r, ,r1ì, e ,rÁì, (Sni 76, We 7!, Co 69).De

acordo com a descrição baseada no esquema de acoplamento partí
cula-[caroço (Cd)], Sê os estados L/2- e 3/2- são essencialmen

te estados de buraco independente, sua excitação na reação de

"stripping" ocorre se a função de onda do estado fundamental

do núc1eo-a1vo (Cádrnj-o) contén tamb6m as componentes 2pï?, "
Lp-r? r. Nestas circunstâncias, a função de onda do estado funda

mental do toeç¿ f 85% 1n61 ,,7so zpî\ , " Sso tpã\ ,, como deduzi-

do dos resultados cla tabela V-1. O estado S/ Z* (1. 098 MeV) do

r0s1tr tem 50% da intensidade total de partícula independente

do orbital ,du 
/ r. Foram observados outros estados excitados

por transferência de mornento angular orbital L=2, não tendo si
do possÍve1, entretanto, estabelecer-1hes o momento angular to

ta1; a soma de suas intensidades, supondo que tenham, todos ,

rnomento angular total ou 3/Z* ou 5/2* , perf.az, Tespecti.vamen

tq, 60eo e 30eo da intensidade total de partÍcu1a independente

da 6rbita-correspondente (2dt /, ou 2dt 
/ r); na segunda hipótese

(momento angular total 5/2*), a adição da intensid.ade do esta-

do 5/2* (1.098 MeV) eleva a intensidade total observada para

80% da intensidade da 6rbita tdu/, O estado a L.723 MeV, exc!

tado por uma transferência de momento angula.r orbital L=4, pre

enchè, Dâ suposição de provir de excitações de partÍcula inde-

pendente acopladas ãs excitações coletivas do caroço de Cádni-

o, 47eo da intensidade'tota1 de partÍcula independente do orbi-
L/2* (1.171 MeV) tem 34so da intensiclacle tota:.. 1 g, /z 0 estado
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tal de partícu1a independente do orbital to, /,
Observand.o a figura V-8, nota:se tarnb6m que os "it"-

dos mais fortemente excitados nas reações (3He,d) são aqueles

descritos a partir de excitações de par¡ícu1a independente aco

pladas aos estados do caroço de cádmio. como a probabilidade
de não-ocupação das õrbitas de partÍcula é nuito rnaior que a

das órbitas de buraco, os estados onde predominam configura -.

ções de buraco independente devem ser excitados com intensida-
des muito menores nas reações de "stripping".

Na fi-gura V-8, nota-se ainda que o prineiro estadcl

5/2*,. gue aparece por volta de 1 Mev nos vários isótopos ínpa-

Tes do fndio (exc1uídos os isótopos de números de massa r07 e

115, cujos espectros apresentam níveis não resolvidos nesta re
gião de energia), contem aproxinadamente a mesma fraç-ão da in-
tensidade total de partícula independente do orbital ,du / " 

(

50%) em todos os isótopos.

O efeito ð,a aclição de neutrons sobre a energia doq

estados de.buraco 1/2-.e 3/2- pode? como proposto en Smi 76 ,

Co 69, Si 61, ser explicado em tel-mos da interação entre os

neutrons na órbita 1g?/2 e os protons nas õrbitas 1gr./r, Zpt/z

e 2F3Í2. Nos isótopos mais.pesados, a 6rbita de neutroils 1g?/z

está completa, e ã rnedida que o núnero;" massa dirninui ( A <

113), o número de buracos de neutron nesta órbita aumenta ; a

int-eração atratíva entre o buraco de neutron I gz 
/ z e o buraco

de proton lgs/z é nuito maior que para os buracos de proton
zpt / e Zpt ¡r, e assim a energj-a do estacl.o de buraco lgr /, de-

cresce mais rapidanente com o decréscirno da massa do is6topo

do que a energia dos estados de buraco ,p, /, " Lps /r, o eue e-

quivale '¿ dizer que a energia de excitação dos estaclos r/z- e
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3/2- aumenta com o decr6scimo do número de massa do isótopo, a

partír do valor A=113.

O estado 5/2\ tem uma energia que decresce lentamen-

te com o aumento do número de massa. Aqui, o argumento que pro

vavelmente explica a variação da energia com o número de neu

trons do isótopo (*) se baseia na int.erâção dos neutrons nas 6r

bitas acima da 1 g, /, com o proton 2du 
/ r, relativa à interação

desses neutrons com o buraco de proton lgs/2; os neutrons na

6rbita lgz /, aparentemente não exercem influência na enêrgia

do níve1 ern questão, pois esta começa a variar quando a massa

do is.ótopo aumenta a partir do valor A=113, ou seja, quando a

6rbita de neutrons lgz/z está praticamente ocupada. Cabe lem

brar gue, supondo este níve1 descrito por configurações de 2

buracos de proton na órbita lgs/. acoplados a 1 proton na õrbi

ta ,du / r, deve também ser aval-iada a interação dos neutrons

com os 2 bu-racos de proton, relatir¡a ãs interações já menciona

das acima.

A úttima observa.ção com respeito aos dados apresenta

dos na figura V-B se refere ã fragmentação das intensidades de

partícu1a independente das 6rbitas da camada compreendida en

tre 7=50 e Z=82. Ocorre, aparentemente, uma fragmentaçáo maior

Na realidade, 6 a descrição do comportamento da energia
a órbita de partÍcula indepen
e pode forneèer indicações- sõ
s e protons. A energia de um
da intensi<1ade total de par

ó, não significa muito neste
contexto. Assim, as considerações . f eilur_ sobre a. variação
da energia do estado 5/2!'nos varios i-s6topos devem ser
entendidas na suposição de que a energia do centro de gra
vidade da órbit a 2d5 I - tenha mesmo comportamento que a e-
nergia do estado /2 5/zï

(*)
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nos is6topos mais pesados, entretanto, nada se pode concluír ,

definitivamente, neste .sentido, a partir dos dados conheciáos ,

en razão da diferença na qualidade dos espectros dos diversös

experimentos. Alguns deles abrangen uma. região analisada maior

que outros, e a qualidade estatÍstica dos espectros varia de

trabalho a trabalho
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VI CONSIDERAçÕES FINAIS

Através da reação investigada. l08Cd(3He,d)r0eIn, 13

nÍveis foram identificados a energias de excitação inferiores

a 2.4 MeV. Os valores das energias de excitação determinados

concordam nuito bem com os oitido, em outros trabalhos, em paï

ticular, com os obtidos por Dietrich e colaboradores (Di 75 )

no estudo da reação 1o eg¿(d,ny) r 0 s1tr, estes com incertezas in-

feriores a 0.5 keV para a maioria dos níveis. As distribuições

angulares obtidas indicam transferência de momento angular or-

bital cornpatívei-s com as atribuições de momento angular total

feitas em outros trabalhos. Para alguns dos nÍveis i6, observa-

dos anteriormente, o momento angular total foi mais claramente

estabelecido , para outros, valores possíveis de momento angu

1ar total foram melhor delimitados. No presente experintento fo

ram detetados alguns níveis não conhecidos anteriormente, pa-ra

os quais são sugeridos valores de momento angular total.

0s valores dos fatores espectroscópicos obti-dos indi

cam que os estados g/2* (estado fundamental), I/2- (0.647 MeV)

e 3/ 2- (0. 9S1 MeV) são f racamente excit_ados na reação ( 3He 
, d¡ .

Estes estados são f ortemente populad.os na reação I 12 Sn (p , o)

r 0s1tr (Srni 76) , e podem portanto ser descritos como estados on

de predominam, respectivamente, as configurações de buraco in-

dependente 196)r, ,plì, e 2pã), (Smi 76).

A não observação,na reação (p,o) (Sni 76), de níveis

de paridade positiva e energias acima de 1 MeV,- excitados na

reação roeç¿(3He,d)r0sIn, sugere para os mesmos uma descrição

em termos de excitações de partícu1a independente acopladas
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aos estados do caroço de r 0 8Cd. Modelos seni-microscópicos que

consideram excitações de partícula.independentb acopladas ãs

excitações coletivas do caïoço de Cádnio e excitações de bura-

co i-ndeperrdente acopladas ãs excitações col.etivas do caroço de

nstanho (He 78, Ab74), apli-cados ao cálculo da estrutura do

r1s1tt, tem descrito razoavelmente bem o espectro experimental

deste isõtopo bem como os fatores espectrosc6picos dos níveis
po'¡ru1ac1os nas reações de "pick-up" e "stripping". De acordo

com este modelo, a sequência de estados de paridade positiva e

energia de excitação entre 1 e 2 MeV no 115In não prevista pe-

1os'cã1cu1os que con.sideram apenas o acop1amento buraco- [caro-
ço (S")] resulta, principalmente, das excitações de partícu1a

independente da camada entre Z=50 e Z=82,e de gra:rdes misturas

de configurações lzdo /", cdlz!); Jr> e ltgz ¡'r, c¿(z!); JTr> (He

78). Este estudo sugere que os estaclos do 10s1n observa<los na

reação ¡3He,d) e não observados na -reação (pro) podem seï ten-

tativanente caracterizados como estados cle partícu1a- [ caroço

(Cd)1. Uma descrì.ção alternativa para

s6topos ímpares de fndj-o se baseia nas

conil:ruÍdas sobre a írbi-ta de Nilsson

Heyde e colaboradores (He 78) reali zaram cá1cu1os dessa nature

za pata o rrs1n, i,ncluindo uma interação com as banclas cl.as &-
bitas I/z*l+zo) e 3/2*1422). Conseguem, desta maneira, descre-

ver muito hern as energias de excitaçã.o e fatores espectroscópi

cos de reações de "stripping" para taís estados, e concluem e-

xistir uma forte equival-ência entre as duas descrições " Seria

de interesse un estudo teõ::ico sistenrático nos isõtopos de fn*

clio, para um melhor entendimeuto destes estados

. A comparação dos fatores espectr:oscópicos de reações

estados deste tipo nos i
excitações rotacionais

r/2* [+sr] . Recentemente,
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(3ue,d) nos vários isõtopos pares de Cádmio ressalta, êr parti

cular, o seguinte comportarnento sistemático do prineiro estado

5/2* dos vários isótopos Írnpares do fndio: este estado .contem

aproximadamente a mesma fração da intensidade de partÍcula in-

dependente do orbital t¿s /2 (-50%) em todos os isótopos, e sua

energia de excitação 6 aproximadamente constante at6 o is6topo

de núnero de massa A=111, decrescendo lentanente para 41113

Tal fato vem a sugerir a influência dos neutrons acj-rna da órbi

ta 1 n, / , sobre a energia deste níve1.

Finalmente, a comparação das intensidades de partícu

1a independente dos nÍveis observados nas reações (3He,d) nos

vários is6topos pares de Cádmio sugere a ocorrência de uma

fragmentação maior destas intensidades nos isótopos mais pesa-

dos. Entretanto, uma afirnação definitiva sobre este fato a

partir dos dados existentes é perigosa, em razáo da variada

qualidade dos espectros nos diversos experimentos.
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