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Dando continuidade as medidas da função excitação e razão
«• 89 • ~ 90 ( D

isomérica do Nb via reação Zr(p,2n) , foram feitas irra-

diações em alvos constituídos de 5 foihas metálicas de zircô-
2

nio natural com espessura de 15,2 mg/cm., intercaladas por i"o-
lhas de alumínio, de 35,31 mg/cm para degradação da anergia.

Visando preencher os intervalos de energia entre as medi-

das anteriormente feitas entre 24 e 20 MeV e obter pontos ex-

perimentais para energias mais baixas,- estão sendo processados

os dados resultantes de duas irradiações para obtenção das me-

didas de razão isomérica em 10 energias entre 18 e 24 MeV.

Outras irradiações serão feitas para obter-se pontos em

torno da energia limiar da reação, 16,8 MeV.
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4.4.3. FUNÇÃO EXCITAÇAO E RAZOES IS0MÊ3I.CAS DA REAÇÃO

. 89Y(3He,3n)89Nb
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0 Hb I constituído de um par isomérico cujas meias
89A —

vidas e spins (adotados) são: Nb (l,10h, (1/2) ) e
89B + «•

Nb (2,03 h, (9/2 )).. Deste par não se sabe ainda qual a o
estado meta-estãvel e qual o fundamental devido a ausência de
transição entre os níveis. Em trabalhos recentes L.T. Auler

f^' (^et. ai K£f no *Tc e logo depois S.C. Cabral^' et.ai. no SiMo,

observaram um comportamento sistemático nas medidas de razões

isomericas definida como sendo a razão entre as seções de cho-

que de formação do estado de a?to spin e do estado de baixo

spin. Observou-se nestes casos, e a partir de uma certa ener-

gia, um aumento da razão isomérica com a diminuição da energia


