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RESUMO 

Foram medidas distribuições angulares dos canais quase-elásticos 
e <do decaimento em fragmentos binários fortemente amortecidos dos sistemas 
1-aO,.10,11B e 28SI+160 em energias de ELAB(180) = 52,5 MeV e 
~F107,5 e 139 MeV, Em todos os sistemas, as distribuições angulares 
'i!uase"e!lásticas apresentam oscilações com uma subida da seção de choque 
'em ângUlos traseiros, As distribuições integradas em valor de Q, apresentam o 
~ento 1/sene~'~'t'6dOS os sistemas indicando uma vida-média 
~, Medidas de distribuição de massa de fragmentos emitidos e razão 
{,!.'ij)!12q sugerem que o mecanismo de reação no caso do sistema 28Si+160 é 
de "'oJ;biJifil1", não passando pela formação do núcleo composto, Cálculos de 
C!III1lais ",""piados, incluindo grande número de canais populados nas reações, 
permitem reproduzir as distribuições angulares oscilantes e com forte subida 
em ângUlos traseiros dos estados individuais, bem como as distribuições 
~ integradas em Q, lisas, com comportamento l/senBeM para os 
......mas 180+10,118 e 28SI+160, 



ABSTRACT 

1fd!e binary decay into strongly damped fragments and lhe 
quasíelaslíc'reactions of lhe syslems 180+10.118 and 28S;+160 were measured 
.atlELAà(~80}"'!52.5 MeV, ELAs(280) '" 107.5 e 139 MeV in lhe angular range of 
aeo ';;'~!óI;;'" In bolh systems lhe quasielaslic angular diSlribulions presen! 
·oSÓíllaliJilfls ;aJm! strong increase in lhe backward region. The angular 
:díslrib1l!líons 'li! lhe Q-value inlegraled cross-section follow lhe tendency 
11sírteOlVl .in :t.ll!!h systems índícaling a lon9 life-time. Mass distributíon 
mea"""ef1'1<!!llit anti lhe (160/12C) ration suggest Ihal the maclion mechanism in 
:lhe caseof ,1IllJ! 28Si+160 syslem is "orbilingldeep-ine/aslic". Coupled channels 
.calcUláIÍliln~. ·;li1l:Íuding a greal number of lhe channels populaled in lhe reaclions 
yíêld ianwllllar distributíons which agree well with experimental data for bolh 
:syslems. 
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1.INTRODUçAo: 

" 

Uma grande quantidade de dados foi acumulado nos últimos anos 
referente ao espalhamento elástico, inelástico e reações de transferência de 
sistemas de íons pesadOS leves e de massa intermediária (Al+A2';; 60), 

Evidências experiment'3is .obre a existência de processos muito 
inelásticos com a emissão binária de fragmentos complexos totalmente 
amortecidos em energia, também foram observadas em sistemas de núcleos 
nesta região de massa, Estes processos assemelham-se, à primeira vista, às 
colisões muito inelásticas ('Deep lne/estie Coliísions' - DIC), fenômeno bem 
estabelecido para sistemas de núcleos mais pesados, em energias mais altas, 

Sistemas de lons pesados leves, com estrutura n-<:t, apresentam 
características bastante peculiares nos processos quase-elásticos, com 
distribuições angulares oscilatórias com forte subida em ângulos traseiros e com 
funções de excitação a 1800 apresentando estruturas pronunciadas 
semelhantes à ressonâncias, Estes fenômenos, também denominados ALAS 
("Anomalous Large Angle Scattering'" foram primeiro observados[llr 77] nas 
distribuições angulares elâsticas do sistema 28Si+160, Outros sistemas como 
12C+28Si, 160+24Mg, 12C+24Mg, 12C+20Ne, 160+20Ne também apresentam 
estas anomalias, 

As anomalias se atenuam para sistemas sem a estrutura n-o: 
(160+29Si, por exemplo) ou para sitemas mais pesados (160+400a), As 
anomalias são presentes tanto nos canais elástico, inalástico, como nos canais 
de Iransferêncis-<:t, As anomalias ALAS tiveram várias tentativas de 
interpretação, como ressonáncias, polos de Regge e potenciais ópticos 
transparentes com termo dependente de paridade (simulandO alguma troca de 
partículas), No entanto, a descrição mais consistente se deu em termos de 
trocas de particulas-<:t entre o canal de entrada e os canais de transferencia-<l., 
primeiro realizados no contexto do formalismo de FrahnlFr 81, U 82], depois 
através de potencial de polarização dinâmica de transferen
cia-<X{Hu 87, LI 89, Le 89] e, finalmente, realizando cálculos de canais acopla
dos[Le 90] no contexto da teoria algébrica de espalhamento de lachello[la 881. 
Estes cálculos puderam reproduzir as anomalias tanto na distribuição angular, 
como nas funções de excitação dos espalhamentos elástico, inelástico e de 
transferência-<:t, 

Estes mesmos sistemas, e muitos outros, apresentam o fenômeno 
de emissão binária de fragmentos muito amortecidos, inicialmente, interpretou
se este fenômeno através de um mecanismo 'tipo 'deep-ineiaslíc/orbiting" que 
recorre à idéia de um sistema dinuclear complexo, que está em rotação, dissipa 
energia e perde a memória da direção inicial. . 

Alguns sistemas de ions pesados-Ieves com estrutura n-a 
(AJS44), que apresentam uma forte memória do canal de entradalRa as) 
decaindo, preferencialmente, pala emissão de íons com as mesmas massas do 
alvo e projétil, parecem ter este mecanismo de reação, 
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Cálculos do número de canais abertoslHa 611 para a desexcitação 
do sistema (NCA) indicam que quando este número NCA é baixo, o mecanismo 
predominante envolvendo as ondas parciais periféricas (l ~ 19) é o"deep
inelastic--orbitng Ir. 

Uma interpretação alternativa supôe que os íons se fundiram, 
chegando ao núcleo composto equilibrado havendo, em seguida, a fissão 
binária em fragmentos amortecidos, este mecanismo é denominado fusão
fissão. O que distingue experimentalmente os dois mecanismos é a 
dependência com o canal de entrada. No caso do mecanismo fusão-fissão o 
número de canais abertos para decaimento é muito maior e este número 
também pode dar indicação qual é o mecanismo. 

Vários modelos têm surgido na tentativa de explicar a emissão 
binária de fragmentos fortemente amortecidos como, por exemplo, o modelo de 
equilíbrio para o "orbiting" e fusão proposto por B. ShivakumarlSh 67] ou o 
modelo de fusão-flssão sugerido por S.J. Sanders!Sa 891, Ambos os modelos 
são estatístícos e irão depender da parametrização utitizada para descrever as 
densidades de nivel, coeficientes de transmissão, distribuição de spin etc .. 

A conexão entre as anomalias em ãngulos traseiros (ALAS) visto 
nos canais quase-elásticos e a emissão isotrópica de fragmentos amortecidos 
parece evidente. Esta conexão sugeriu a aplicação da descrição por canais 
acoplados, que deu bons resultados no caso quase-elástico, aos canais muito 
inelásticos. À medida em que acoplamos muitos canais muito inelásticos, 
alcançados por excitações sucessivas, a descrição leva em conta a 
complexidade do fenômeno tralado. 

A medidas experimentais do sistema 180+10,11S foram feitas 
utilizando-se o Acelerador Pelletron, com ElAB(180) = 52.6 MeV enquanto que o 
experimento para 28Si+160 foi feilo no Laboratório Tandar (Buenos Aires, 
Argentina) com ELAS(28Sí) = 107,5 e 139 MeV, com a colaboração de vários 
pesquisadores argentinos, 

Apresentamos, neste trabalho, um caminho altemativo para se 
interpretar os dados experimentais em termos de um cálculo completo de canais 
acoplados, onde muitos canais inelásticos e de transferência são acoplados ao 
canal etástico. 

Este trabalho foi dividido em 6 partes. No capítulo 11, fazemos uma 
descrição dos fundamentos teóricos no qual este trabalho está baseado. No 
capítulo 111, descrevemos, com detalhes, os equipamentos utilizados na 
aquisição dos dados experimentais, toda a metodologia usada na análise bem 
como os resultados obtidos. A parte A do capítulo ltI é usada para descrever os 
dados adquiridas no Pelletron, e na parte B. a descrição se refere aos dados 
obtidos no Tandar. 

O resultado da análise de canais acoplados é apresentado no 
capítulo IV e, finalmente, no capítulo V, discutimos oS resultados em termos dos 
mecanismos de "orbiting"/fusão-fissão. As principais conclusões foram 
agrupadas no capítulo VI. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

2.1. O Espalhamento Elástico: 

o processo mais simples que pode ocorrer na colisão entre dois 
núcleos é o espalhamento elástico. Nesse processo os canais de entrada e 
saída são exatamente os mesmos, ou seja, a identidade dos núcleos é mantida 
antes e depois da colisão; e a energia cinética e o momento angular são 
conservados. 

O espalhamento elástico é, geralmente, estudado dentro do 
contexto do modelo óptico. Neste modelo, o espalhamento elástico é descrito 
através de um potencial nuclear médio, resultante das interações individuais 
entre os nuclaons constituisnta do alvo e projétil. 

Este potencial nuclear médio pode ser não esférico. É usualmente 
complexo, podendo ainda incluir interação do tipo spin-órbita. 

No caso mais simples, onde os núcleos em colisão têm spin zero, 
e supondo um potencial nudear esférico, o problema do espalhamento elástico 
não relativistico resume-se em resolver a equação de Schrôdinger, 
independente do tempo: 

li' ]- 2m \7' +Ver) 1fI(r); 61j1(r) 	 (2.1.1)
[ 

onde: 	6 é o auto-valor de energia do sistema de 2 núcleos em colisão; 
U(r) é a soma dos potenciais nuclear e coulombiano; 
\lI(r) é a função de onda que descreve o sistema de 2 núcleos. 

U(r) = Vc(r) +V.(r) 	 (2.1.2) 

Para resolver a equação (2.1.1) precisa-se conhecer o potencial 
de interação U(r). A parte coulombiana é conhecida, mas para descrever a 
parte nuclear devemos utilizar algum modelo. 

O modelo óptico, acima mencionado, descreve a interação nuclear 
entre os dois núcleos por uma interação complexa, onde a parte imaginária em 
analogia com a óptica, descreve a absorção do fluxo incidente. 

V.(r) ; V (r) + iW(r) 	 (2.1.3) 
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A parte real é atrativa e responsável pelos afeitos refrativos; já a 
parta imaginária irá provocar uma atenuação do fluxo incidente no canal de 
entrada, simulando a abertura de vários canais de reação. 

O fator de forma geralmente utilizado para o potencial óptico é o 
de Wood-Saxon[Wa 541 , onde os potenciais de interação entre alvo e projétil são 
escritos na forma: 

-v, 
(2.1.4)

V(r) = [r-R,)

I+exp a , 

-w. 
(2.1.5)

W(r)= rr Ri)
l+exp 	~, , , 

onde: 	VoeWo são as profundidades das partes real e imaginária; 
ar e a, são as difusividades das partes real e imaginária; 
Rr eR , são os raios das partes real e imaginária. 

Os raios são definidos por: 

R :r(A1f3 +AJ/J) e R. =: r.{A 113 + A 1/3) (2.1.6)f r! 2 	 I I I 2 

sendo que A, e são os números de massa do projétil e do alvo,A2 
respectivamente. 

O potencial coulombiano é descrito por: 

2Z2e2 l rZ' 

/ 

) 	 r" RC 
Vc(r)=j 2Rc 3- R~ (2.1.7) 

Z1 Z2e2 
r> Rc 

r 

onde: Z, e Z, são os números atômicos do projétil e alvo; 

Rc é o raio coulombiano dado por: Rc = rcA~I3, sendo A2 o 
número de massa do núcleo alvo. 
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A solução da equação de Schrõdinger é encontrada resolvendo
se, separadamente, as partes coulombiana e nuclear e assumindo que a 
solução assintótica tem a forma: 

\II(r) ,~>$i(r}+f(9 )'$,(r) (2.1.8) 

onde: <I>,(r) e 4>.(r) são ondas incidentes e emergentes. 

A amplitude de espalhamento 1(6) pode ser escrita como: 

f(9) =fc (8) +2~ f(2C +1)(SN (C) _1)e'iS,(l)p, (cose) (2.1.9) 

onde: feCS) e Sde) são a amplitude de espalhamento e a defasagem 
coulombiana, respectivamente e SN (t) é a matriz de 
espalhamento nuclear; 

SN (e) = exp(2io,) onde li, é a defasagem nuclear. 

De posse da amplitude f(8) a seção de choque diferencial elástica 
ê dada por: 

d" = If(ell' (2.1.10)
dQ 

Nos cálculos de modelo óptico, os parâmetros que caracterizam o 
potencial óptico devem ser variados de forma sistemática, até se obter um bom 
ajuste da seção de choque calculada, aos dados experimentais. 

Em geral, o modelo óptico dá bons ajustes na região de ângulos 
dianteiros e intermediários, mas em muitos casos falha na descrição da seção 
de choque em ângulos traseiros. 

Nesta região angular podem surgir efeitos provenientes da 
estrutura nuclear ou devido à presença de outros canais de reação como 
inelásticos e de transferência. Nestes casos, a descrição pura e simples 
através de um potencial óptico, como veremos, não é suficiente para reprOduzir 
os dados experimentais. 
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2.2. O Espalhamento Inelilstico: 

Um dos métodos largamente utilizado no estudo do espalhamento 
inelástico e reações de transferência á o tratamento através da aproximação de 
Bom de ondas distorcidas (DWBA - DistorterJ Wave Bom 
Approximation)lSa 53. s. 631. 

A razão para o uso do formalismo de DWBA está no fato da 
interação responsável por estas reações (inelástico e transferência) ser 
usualmente fraca. Com isto, um tratamento perturbativo em primeira ordem é 
uma boa aproximação. 

No tratamento do espalhamento inelástico, cuidados especiais 
devem ser tomados em comparação às reaÇÕes de transferência. Isto porque. 
em alguns casos, a seção de choque para o espalhamento inelástico pode 
assumir valores grandes, indicando que a interação envolvida é muito mais forte 
que aquela das reaÇÕes de transferência. Neste caso, a utilização de uma 
teoria de perturbação em primeira ordem (DWBA) não deverá explicar, de forma 
satisfatória. aS seÇÕes de choque experimentais. 

Isto poderá ocorrer quando um dos núcleos possuir uma natureza 
coletiva, ou quando os processos de excitação se realizam em uma única etapa. 
Nestes casos, o tratamento perturbativo, em primeira ordem falha. Uma 
melhora é obtida introduzindo ordens mais altas de perturbação: no entanto, a 
complexidade dos cálculos envolvidos cresce, o que nos leva a procurar a 
solução por um caminho diferente. 

O caminho natural é a utilização do formalismo de canais 
acoplados pois, neste caso, a interação é tratada exatamente e os processos de 
mais de uma etapa são levados em conta explicitamente, simplesmente 
adicionando mais canais na descrição da reação. 

A importância do cálculo de canais acoplados na descrição de 
processos de espalhamento para núcleos-alvos de natureza coletiva. foi 
inicialmente proposto por Bohr e MottelsonlBo 531. 

No inicio, o tratamento de canais acoplados era feito com um 
número reduzido de canais, devido às limitaÇÕes computacionais. Atualmente, 
dispomos de computadores velozes com grandes memórias, permitindo o 
acoplamento de um grande número de canais. 

O trabalho de Tamurarr.s5J, que fez um tratamento do 
espalhamento inelástico dentro do contexto dos modelos coletivos (rotacional e 
vibracional) para núcelos com A par e impar, mais oS trabalhos de Ohmura!"" 691 
no estudo dos processos de transferência, foi o ponto de partida para o 
desenvolvimento de programas para o cálculo de canais acoplados. que 
levassem em conta o acoplamento entre os canais elásticos, inelásticos e de 
transferência. Um exemplo de programa que faz tais acoplamentos é o código 
ECISIR. 721, que foi utilizado neste trabalho. 

O tratamento geral consiste em utilizar um potencial óptico não 
esférico para descrever o núcleo deformado. A partir dai, os termos de 
acoplamento entre os diferentas canais podem ser derivados explicitamente. Ao 
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aplicarmos a equação de Schrodinger, teremos um sistema de equações 
diferenciais acoplados. Ao resolvermos este sistema, obteremos as seções de 
choque para os diferentes processos. 

2.3. O Potencial de Interação: 

A obtenção do potencial de interação foi objeto de estudo de 
vários autoreslB0 53, Yo 56, Bu62, Bo 63, Ba 64, Ta 65). 

Faremos, na sequência, uma apresentação das principais fórmulas 
e expressões utilizadas na obtenção do potencial de interação. 

O cálculo de canais acoplados é indicado quando os estados 
excitados mais baixos do núcleo-alvo apresentam uma forte natureza coletiva. 
Tais movimentos coletivos podem ser descritos de forma satisfatória, 
considerando os núcleos como tendo deformações. Estas deformações podem 
ser permanentes ou vibracionais. Isto irá indicar qual o modelo mais apropriado 
para tratá-los, isto é: rotacional ou vibracional. 

Vamos considerar um potencial de interação V(r,a,<I» entre o 
projétil incidente e o núcleo-alvo. Este potencial é, usualmente, nlio esférico, 
complexo, podendo incluir a interação spin-órbita e ter uma parte devido à 
interação coulombiana no caso das partículas interagentes serem carregadas. 

A parte radial do potencial nuclear será suposta como sendo do 
tipo Woods-Saxon. A expressão geral é: 

V(r,e,<I» =V(r)+W(r)+Vdr)+Vso (2.3,1) 

onde: Ver), W(r) e Vdr), seguem as definições dadas nas equações (2.1.4), 
(2.1.5), (2.1.6) e (2.1.7). O termo Vso é o potencial que descreve a interação do 
tipo spin-árbita. No caso de espalhamento entre ions pesados este termo (V50) 

não é levado em conta, por ter um efeito pequeno na seção de choque. Iremos, 
portanto, considerar apenas os potenciais real, imaginário de volume e 
coulombiano. 

Na equaçlio (2.3,1) faremos R (real e imaginãrio) depender das 
coordenadas polares e e <l> de acordo com a deformação do núcleo-alvo em 
estudo. 

Se o núcleo-alvo puder vibrar em torno da forma de equilibrio 
esférico iremos expressar Rcomo: 

R =R, rI+ La,."Y,., (8,<1») (2.3.2) 
\. }.f.t 
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Se o núcleo-alvo é um núcleo deformado axialmente simétrico, então R será: 

R~ R.(I+p,.y,.(6 'l) 	 (2.3.3) 

o termo !lÃ descreve a deformação estática do núcleo (cem 

simetria axial) de multipolaridade l.. Num caso geral R. =r.(Ar' +A~3), com 

A, e A, representando as massas do projétil e do alvo, respectivamente. O 
ângulo a' se refere a um sistema de referência fixo no corpo. 

Quanto à parte coulombiana, vamos utilizar a descrição proposta 
por SatchlerlSa 62], isto é: 

V""'I =ZIZ,.' f p( r' ,6 ',<1>') dr' 	 (2.3.4)Ir - r'l 

ou: 

V ~4ltZZe'''' JP(r',e',<jJ')~y. (6 ")Y: (6'''')r''dr'dQ' (235)
coul I 2: ~ (2Ã + 1)r;+1 141 .'f AI' .'11 	 ' . 

onde: 	Z, e Z, sâo os números atômicos do projétil e do alvo; 
r' são as coordenadas dos nucleons no núcleo alvo; 
r sâo as coordenadas do centro de massa do projétil em 

relação ao centro de massa do alvo; 
p(r',9"q,') é a distribuição de carga do alvo, que suporemos constante 

dentro do raio coulombiano RC<9',<I>'l e zero fora. 
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A expressão para a distribuição de cargas é dada por. 

per' ,9',q,'); (-~J9(Rc(a ',.') - r') 	 (2,3,6)
47tRc 

onde: 	9(r) =1 se (Re (8',;')-r) >0 

B(r) =O se (R" (B',;')-r) <O 

Rda ',q,')= Rc[J+ ~<x,"Y",,(e "+'1] 	 (2,3,7) 

Para resolver o problema de espalhamento fazemos: 

• Núcleos Rotacionais com Simetria axial: 

Devemos substituir a equação (2,3,3) em (2,3,1), O potencial 
resultante é expandido em polinõmios de legendre, mais especificamente em 
termos de 

,(2'-+1)1/2 ,
Y,,(8 	); 4K P, (cose) (2,3,8) 

Após a expansão trocamos Y,-,(S') por: 

Y,,(9 ') = ED~o(9,) Y,.(9,$) 	 (2,3,9) 

" 
onde:D;;" (O,) é a matriz de rotaçãol6r6'2J e 9, são os ângulos de Euler entre 

o sistema de coordenadas lixo no corpo e o sistema de 
coordenadas fixo no espaço, Podemos então escrever: 

VI" 	 (2,3,10)V(r,e,q,) = V"", + """. 

onde: ver) é dado por: ocopl. 
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V::';,t = 1: ví,"r(r)D~oY,.(a,$) (2.3.11) 
Àf${I.1Ótl) 

o termo V::';'l. descreve o potencial de acoplamento entre os 

diferentes canais, sendo que (r) significa que estamos considerando o alvo 
como núcleo rotacional. ComlT'64J vi'"X" (r) dado por: 

V;;-'("(rJ:41tj'{- -(Vo +iW.) 
p o [[ (. "] ]~YÀO(e')d(COsa.)

J+exp r-R',J+f.~À'Y"o(e')J /a I (2.3.12) 

o termo V dlag da equação (2.3.10) é dado por: 

_ J 10M Z,Z,.' [ r )s( ) 2,2,e' e( ) (23 3)'Vdiag. - 1/2 Vep + 3---r Rc -r + r-Rc ..1 
(41<) 2Rc Rc r 

. O potencial V di'g é diagonal em relação ao spin total j e do auto
spin I do núcleo-alvo, o que nada mais é que o potencial de modelo óptico usual 
somado com o potencial coulombiano. 

A equação para o potencial de acoplamento (2.3.11) com (2.3.12) 
fornece apenas a parte nuclear do potencial de acoplamento. Portanto, a 
interação coulombiana para os núcleos deformados pode ser levada em conta 
adicionando na equação (2.3.11) a parte coulombiana dada por!Ta 65J: 

('l - "A (C (,j E ('»" D' vv cclil -..t- t ). +). 1-'1. J,lOI1..jt +

'. 
" ~. " 

+ LA,,«J-1..)e,(,) +(1.. + 2)Ef') (Á, Á,/(41t)'12 Ál (1..,1..,00/1..0)· (2.3.14) 
UP·2 

'L(/l,D,~ ®/l,Dt,l y' • 
• '. 

la 




• 


Â = ( 21.+ I) 
1" 


onde: 

,
3Z,Z~e_ (2.3.15)A," ~ "21:+ I 

iCr' = l'..6(RC r) (2.3.16)RO.+1)
c 

Er' =R~e(r-Rc) (2.3.17)
riA+!) 

e o símbolo ® significa soma vetorial. 
A obtenção dos potenciais V.Og e V;';;'1. no caso de núcleos 

vibracionais é análogo ao desenvolvimento para o caso rotacional[T· 651. A única 
diferença é que devemos substituir agora a equação (2.3.2) em (2.3.1) e ao 
invés de expandir o potenCial em polinômios de Legendre é mais apropriado 
usar uma expansão em séries de Taylor. 

2.4.As Equações Acopladas: 

Vamos consíderar Ns estados no núcleo~alvo os quais estão 
acoplados (direta ou indirelamente) ao estado fundamental por meio de v;~. 

dado pela equação (2.3.11). 
Iremos rotular cada estado do núcleo-alvo por n=l até N, sendo 

que n=l indica o estado fundamental. Denotaremos ainda o spin, paridade e 
energia do enésimo estado do alvo por In' 1tn e 00", respectivamente. Assim, se a 
energia do projétil incidente (no referencial do centro de massa) é E" a energia 
do projétil que deixa o núcleo-alvo em seu anésimo estado será En=Ec(()n' 

Para cada canal correspondente ao enésimo estado do núcleo
alvo, consideraremos uma onda parcial do projétil de spin 8 com momento 
angUlar orbital Cn e momento angUlar total j,~e ,+8. Acoplando jn a In 

vetorialmente, definimos o momento angular total J e o operador de paridade 11 
do sistema como: 

J;::;jll+ln e 1I~",(-I)(n (2.4, 1) 
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Vamos, agora, introduzir a hamiltoniana do sistema: 

H=T + H, + V(r,e,'" )=T ... H, + VdO'''' V,rop' (2.4.2) 

onde: T é a energia cinética do projétíl incidente e H, é a hamiltoniana dos 
graus de liberdade internos do núcleo-alvo. 

A equação de Schrôdinger pode ser escrita como: 

H'V=E,'V (2.4.3) 

onde a função de onda total ~I ê dada por: 

'V ';.; L RJn(nJn (r) I (j,JllnIjMn!JM)Y(nJnm/blnMn (2.4.4) 
Jnt,iJn mjM" 

onde: 

)linlnlllj::: L (t'smems !jmi )it Yi nmf Zsms (2.4.5) 
Rl/lfIs 

sendo Zsm, a função de onda de spin do projétil e I.)) InMn a função de onda do 

núcleo-alvo em seu enésimo estado. 
Por definição temos: 

(2.4.6)H,<Pln ""n = ())1I<bJnAln 

Inserindo (2.4.2) e (2.4.4) em (2.4.3), multiplicando-a por 

(Yinin ®<l>ln l:Al e integrando sobre todas as coordenadas, excetuando a 

coordenada radial r e, finalmente, dividindo por E" chega-se a equação: 

c--
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( 
d' _ t "i~" + I) __I_V",,,, + I)RJnlnln (r) = 
dp; p~ En 

(2.4.7) 

= ~ L ((Ylnin €l<l>ln)J.IIIV_pl/(Y'n'ln,@<I>ln,t.,,}RJn"n'in,(r) 
n lI'(n'ln' 

onde: Pn=K,.r e K,. é o número de onda, 

A equação (2.4,7) representa um conjunto de nc equações 
acopladas, onde o potencial de acoplamento pode ser do tipo rotacional, 
equação (2,3.11), ou vibracional. Independente do tipo de acoplamento t n' in I" 
"n ou (-1)'n não são bons números quãnticos, Os bons números quânticos são 
J e n, Com isso várias ondas parciais cujos en e i, satisfazem a equação 
(2.4.1), para um dado conjunto de J e 11, são acopladas iuntas através de 
(2.3,11) formando um conjunto de equações diferenciais acoplados, 

A equação (2,4,7) é geral e válida independentemente da natureza 
do projétil e núcleo-alvo, 

Hipóteses sobre a estrutura nuclear somente afetarão os 
elementos de matriz que aparecem do lado direito da equação (2.4.7) e a 
avaliação destes elementos é uma das partes importantes do cálculo de cenais 
acoplados, pois os mesmos fazem a ligação entre a estrutura nuclear e o 
mecanismo de espalhamento, 

O termo V.""" pode ainda ser escrito como: 

v _" (I) ( )(Q(/) (2.4,8)acopl - """ lI..t r À· YA,) 
1,.1. 

onde o índíce t serve para discriminar termos de diferentes características, mas 
de mesma ordem tensorial )" e Qfl é um operador que atua somente nas 
coordenadas do núcleo-alvo, 

Com esta modificação, o resultado do cálculo dos elementos de 
matriz da equação (2.4,7) fica: 

((yq 0 <I>1 ) .n)V~,I(YI'/ 0 <I>1')JU )" (c,illv=p,If'j'1')JM (2.4,9) 

(ijl!Vacapl!e l' I') JM = 2:V)/) (r)(IIlQi') ~1')A( ijI ,i' j' l' ,Ms) (2.4.10) 
t ,J. 
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onde o fator A(e j l,l' j' I',US) é puramente geométrico. 

O termo (I~QJ:t) III'} recebe onome de elemento de matriz reduzido 

e contém toda a dinâmica envolvida no problema. Aqui representamos por I 
todos os números quânticos necessários para caracterizar o estado escrito 
simplesmente por 11). 

Para a excitação de estados da banda rotacional fundamental, a 
expressão para as matrizes de acoplamento são mais simples e dadas por: 

(ljllv~"le' j'l').IM = ~ v~X') (r)B, (I,I')A(tjI,t' j'I';US) (2.4.11 ) 
Á 

onde: BÁ (1,1') =i'(l'ÀKOIIK) 

2.5. A Seção de Choque: 

A seção de choque é obtida integrando-se a equação (2.4.7), a fim 
de determinarmos as funçóes de onda radiais RJ"q (r) (veja referências [Bo 53, 
Ta 65, Au 70]). A idéia é ajustar a solução obtida para RJ"q (f) com a função de 

onda assintótica coulombiana, num raio conveniente Rm' obtendo-se os 

coeficientes de espalhamento C~ ".,.q.n {: J 

De posse desses coeficientes!R' 721 pode-se determinar a amplitude 
de espalhamento f (fJ) . 

11-)1" 
A seção de choque é dada por: 

dc;(II}/ = 1 Kn 2 
(1I}1 (2.5.1 ) 

dD. II (2S + 1)(2l] + 1) K] L:I!ms MI :ms' Mn 
ri ms'Mn 

2.6. O Parâmetro de Deformação ~~ e sua Relação com o Momento de 
Quadrupoto; 

A definição clássica do momento de quadrupolo elétrico é dada 
por: 
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Qcdr)=;;1(165")"' jr'y",(tl,<j»p(r)dV (2.6.1 ) 

Por outro lado o momento de quadrupolo intrínseco ao de um 
estado nuclear descrito pela função 1jI_ á definido como o valor esperado do 
operador momento de quadrupolo Q,,(r'), definido em relação a um sistema de 
coordenadas intrínseco fixo no corpo: 

Q. = (Q, (r'» = (1jI IM" IQ, (r')11jI IMK) (2.6.2) 

sendo: 

112 

Q,(r')=;
( 
l~"

) 
jr"Y,,(9 'q,')p(r')dV' (2.6.3) 

o momento de quadrupolo intrínseco de um núcleo deformado 
está relacionado à probabilidade de transição eletromagnética B(E2)t para 
transições do tipo rotacional, pela seguinte expressão dependente de modelo: 

5 'J. 
B(E2;I,K -> I,K) = -e'Q; (21, + l)l' 2 Irr (2.6.4)

16Jt K o -K / 

onde a quantidade no parênteses maior representa um símbolo 3-j. 

No caso de um rotor simétrico (núcleo par-par com J,=O e K=O) a 
probabilidade de transição eletromagnética fica: 

B(E2)t = _5_e'Q~ (2.6.5)
16" 

sendo B(E2)t o máximo valor observáveL 
Se nós considerarmos o núcleo como um esferóide uniformemente 

carregado, com coondenada radial de superfície na forma: 
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R =Rdl +~~Y,.(e,4») (2.6.6) 

onde Rc=rcA"3 sendo A o número de massa do núcleo deformado e ~~ o 
parâmetro de deformação coulombiana. 

O parâmetro de deformação coulombiana relaciona-se com a 
probabilidade de transição eletromagnética por: 

(2.6.7)B(E2)i = (43
" z~;: R~r 

Em núcleos deformados, nos quais estados rotacionais são 
observados, o momento de quadrupolo intrínseco (e parâmetros de deformação) 
pode ser deduzido a partir de medidas de probabilidade de transição 
eletromagnética B(E2)t. 

Valores experimentais de B(E2)t podem ser obtidos de medidas 
de excitação coulombiana ou de medidas de meia-vida dos niveis dos núcleos 
rotacionais. 

2.7. Reações de Transferência: 

Um dos caminhos amplamente utilizados para descrever reações 
de trasnferência é o uso da aproximação de Bom de ondas distorcidas 
(DWBA)[To .'1. Da comparação entre cálculo OWBA e resultados experimentais, 
é possível tirar informações a respeito da estrutura nuclear como fatores 
espectroscópicos, momento angular transferido na transferência indicando spin 
dos estados finais. O cálculo DWBA é uma aproximação de perturbação em 
primeira ordem e só funciona bem para probabilidades de transferência fracas, 
que podem ser tratadas como perturbação em primeira ordem. 

Em casos, onde a probabilidade de transferência é elevada 
(reações de transferência-o: entre núcleos com estrutura cr) a aproximação 
OWBA não deve ser boa. Nestes casos deve se utilizar, de preferência, 
cálculos de canais acoplados que levam em conta os elementos de matriz entre 
os canais acoplados até uma ordem infinita., 

O programa de computador utilizado por nós no estudo das 
reações de transferência (código ECIS) utiliza o método proposto por 
Ohmura[Oh 69. Oh 70) para derivar as equações básicas de canais acoplados para 
as reações de transferência. Este cálculo descreve a dinâmica da reação de 
forma aproximada; não considera o recuo do núcleo-alvo (a integração não se 
faz sobre as coordenadas dos dois núcleos, isto é, em 6 dimensões mas, 
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somente em 3 dimensões) e considera que a interação responsável pela 
transferência tem alcance zero. 

Em nossos cálculos, as reações de transferência foram tratadas 
apenas de forma aproximada, pois utilizamos o mesmo fator de forma do 
espalhamento inelástico. Isto foi feito porque O número de canais acoplados era 
grande e um tratamento exato do problema, via côdigo ECIS, tornava-se 
inviável. Portanto, tudo que foi discutido nas seções anteriores, para o 
espalhamento inelástico, será usado para as reações de transferência. 

2.8. Descrição Semi-Clássica do Espalhamento: 

Na descrição clássica, o processo da colisão é tratado como se 
tivéssemos uma partícula, movendo-se num órbita ou trajetória bem definida. A 
aproximação clássica pode ser usada quando estamos trabalhando com íons 
pesados. Neste caso, o comprimento de onda é pequeno e as colisões 
envolvem altos momentos angulares. Contudo, é importante levarmos em 
consideração, mesmo no estudo dos íons pesados, efeitos quânticos tais como 
interferência, difração, espalhamento espiral (''orbiting'') etc.. Quando incluímos 
no tratamento clássico estes efeitos, de forma aproximada, estaremos fazendo o 
que se convencionou chamar de tratamento semi-clássicolFo 501. 

Dentro da teoria clássica!"" 501 o espalhamento de duas partículas 
com massa reduzida '" sob a influência de um potencial V(r), pode S9r 

representado pela figura 2.8.1. 

~,,/ 
, " " 

" 
.... " , 

(9bl 

Figura 2. B. 1. Desenho esquemático mostrando um projétil com parâmetro de 
impacto b aproximando-se do centro espalhador, sendo rOa 
distáncia de menor aproximação. 

(r:O) 
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A equação para qualquer órbita com energia E e momento angular 
relativo J, no sistema de coordenadas polar élSaIlOJ: 

i'J J Jdr;+ -P(r)dr =.p + = o (2.8.1 ) Jr iif r ,2P(r) 

onde: 

P{r) = (21l(E- V)- ~2')'" (2.8.2) 

A função de deflexão clássica El(J) é definida como: 

Jdr 
(2.8.3)0(J) = n -2J,~r'P(r) 

Com base nisto, a seção de choque para o espalhamento elástico 
fica: 

do J b 
(2.8.4) 

dO = P' n IdElI =--:-ld0senu - senv
dJ. Idb,. 

ou 

da 2" h 
(2.8.5)

a\l =ldel 
dó o 
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onde 1:1 é calculado para lei; Uou lei; IU±2nnj com n inteiro, Nós estamos, 

ainda, usando J=pb e d!l=21tsen8d8, Se mais de um valor do parâmetro de 
impacto b ou do momento angular J resultar num mesmo ângulo de 
espalhamento a. a seção de choque é obtida fazendo-se uma soma de todos as 
contribuições, 

Um detalhe é observar que e nos fornece o ângulo de 
espalhamento experimental. que é o ângulo entre a direção final do movimento 
da particula e sua direção inicial, portanto, O '" e "lt, Enquanto que e é o 
ângulo de defiexão, podendo ser negativo e ainda maior do que" se o potencial 
V(r) tiver uma parte atrativa, Geralmente, o potencial tem uma parte 
coulombiana repulsiva, mais uma parte nuclear atrativa. sendo escrito como: 

J'
V'If(r); VN(r)+ VC<r)+~~2 (2,8,6) 

2llf 

Quando o parâmetro de impacto é grande, isto é, J grande, o 
espalhamento é coulombiano, Diminuindo o parâmetro de impacto b, as forças 
nucleares começam a atuar modificando as trajetórias, Estas trajetórias, para o 
qual os efeitos nucleares começam a aparecer, recebem o nome de trajetórias 
rasantes ou "grazjng", 

Algumas destas trajetórias podem ser vistas na figura 2,8.2, 

I .. 
2 • 
3 Y 
4. I 

--------------r
\ 
\ , 

• 
\ 

-.-.- -  - -
I 

, 
'--- ,. 

Figura 2,8.2, Desenho esquemático mostrando algumas trajetórias clássicas, 
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A figura 2.8.2 mostra algumas trajetórias clássicas que podem 
ocorer num processo de espalhamento. Uma atenção especial será dada a 
trajetória n. 3, â qual chamaremos de trajelória espiral ou trajetória de "orbilíng". 

Esta trajetória aparece quando o parâmelro de impacto b ou J é 
reduzido a tal ponto que ocorre um balanço entre as forças nucleares e 

coulomblanas, Islo é, ( áV":tr(r)) ~ O para r=ro, permitindo assim uma trajetória 

circutar para a partícula. Isto pode ocorrer para energias E abaixo de algum 
valor crítico E"" , para o qual existe um valor de momento angular J que 

dV 
satisfaça simultaneamente E=V .. e ---.5L=O. 

dr 
A figura 2.8.3 mostra um gráfico de V .. , como função de r para 

várias ondas parciais. Neste gráfico utilizamos, para a parte nuclear do 
potencial efetivo, a forma de Woods-Saxon (eq. 2.1.4). 

POTENCIAL EFETIVO 

150 

" [CRir.

""" 
'80+ 'OE 

85 
~ 

,...~ ::,. 

'" ~ 
....... 20 
~ 

!
~ 

:::
::,." 

-45 

-110 
o 5 10 15 20 25 

r(fm) 

Figura 2.8.3. Potencial efetivo como função da separação entre os núcleos para 
várias ondas parciais. 
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Quando E > E, .. , "orbitíng" não irá ocorrer. E,.. é o valor de V • .<r) 

no ponto onde --;dV'/J O na curva de V.ff para o qual o 'pocket" desaparece
dr 

quando o valor de J é aumentado. Isto sugere que o "orbiling" poderia ser 
investigado através de uma determinação precisa dos parâmetros do potencial 
de modelo óptico. Islo foi feito por nós através de cálculos de canais acoplados 
e será discutido nos próximos capítulos. 

Para finalizar, mostramos como o processo de "orbitíng" é visto na 
função de deflexão, figura 2.8.4. 

A singularidade na função de deflexão em algum valor crítico de J 
corresponde a uma órbita espiral infinita, o que em outras palavras significa 
dizer que temos um espalhamento espiral ou de "orbitíng". 

Vários outros fenômenos como: interferência, espalhamento arco
iris, Glória, foram estudados dentro do contexto da Teoria SemiclássicaIFoSS,v.8n. 

~aI@ok 
· I 
I .J 
I 
I 

•
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••
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I ~!JTI NO 

Figura 2.8.4. Funçáo de deflexão clássica como função do momento angular j. 
Para Jor/) li! função mostra a singularidade associada ao "orbiting". 

-
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

INTRODUÇÃO: 

Foram estudados, neste trabalho, os sistemas: '8()+10B, 1.0+"B e 
'SO+26Si usando cinemática inversa. Medimos os espalhamentos elástico, 
inelástico e reações de transferência até altas energias de excitação,. 

As medidas relativas aos sistemas l8O+'O,I1B foram realizadas em 
São Paulo, no acelerador Pel/elron enquanto que, para o sistema '60+"'8i, a 
experiência foi feita no acelerador Tandar (Buenos Aires, Argentina). 

A experiência envolveu diferentes arranjos experimentais por isso 
vamos fazer a descrição da parte experimental dividida em dois blocos: a) 
medidas realizadas no acelerador Pel/etron e b) medidas realizadas no 
acelerador Tandar. 

3.A. Medidas realizadas no Acelerador Pelletron: 

Utilizando o acelerador Pel/elronl.' 741 fizemos a expenencla 
relativa aos sistemas ,80+,0·"B. Para o sistema I·O+l0B, fizemos medidas dos 
produtos provenientes das diferentes reações na energia Ec... "'18.80 MeV, na 
faixa angular, 110· S 804 S 160°. Para o canal elástico, foram obtidas medidas 
também em ângulos dianteiros. 

Medimos, ainda, distribuição angular integrada em valor de QIS,8Oj 
(-16MeV ,;; Q,; Q.,) para os canais inelásticos 10B(180,180)IOB e de 

transferência 10B(180,13C)'5N oU IOB("O,'5N)I3C. 
Um resumo do que foi analisado para este sistema é dado na 

tabela 3A1. 

TABELA 3.A.1 

EeM 

"O+,oB 

18.8MeV 

Espalhamento 

elástico 

1 distribuição angu
lar na faixa de 
30" ~ SeM ,;;160° 

Espalhamento 

inelástico 

10 distribuições angu
lares nas energias de 
excitação: E*;2.0; 3.5; 
5.1; 7.0; 7.9, 9.1; 9.7; 
10.6; 11.1 e 11.6MeV 

na faixa 
110· s aeM ~160· 

Distribuições an
gulares integra

• das em Q para os 
; canais 

108('·0,"0)'OB 

10B("O,I3C)I5N 

ou 

IOB(18O,15N)I3C 
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-------- ----- ------ -----

No sistema '·0+"6 a energia foi de Ec... = 19.9 MeV. 
Medimos o espalhamento elástico, inelástico e reações de 

transferência. Analisamos, ainda, distribuições angulares integradas em valor 
de Q (-16MeV" Q" Q.,) para os canais inelásticos 
transferência "6{180,14C)15N ou "B("'O,15N)14C. 

Um resumo do que foi analisado para est
tabela 3.A.2. 

"6{"0,"0)116 

e sistema é da

e 

do 

de 

na 

TABELA3.A2 

Espalhamento ' Reações deEspalhamento Distribuições an- li 
, Transferência 

I Ec... 
guiares integra ' ! 

elástico inelástico "8('·0,14C)15N das em Q para'·0+"8 ! 
os canaisQ~..., ~ +4.76MeV 

,, 
1 distribuição : 5 distribuições 8 distribuições an- , "8('.0,'.0)'06 

" , angular na fai- ! angulares nas guiares nas ener " II 
I' ,, xade : energias de ex gias de excitação: "6('·0,'4C)"N 

19.9 MeV '30·,; 6CM$160· : citação:E*=2.0; E*=O.O; 5.28; 6.32; 
3.8; 5.1; 6.2 e 8.56; 10.96; 12.76; ou 
8.0 MeV. 14.46; 17.26 MeV, 
Obs.: para os 11 6{'.0,15N)14C 
inelásticos co

o que corresponde 
ê Q= +4.76; -0.52; 

mo Q,..... = O -1.55; -3.6; -6.2; 
temos E*=Q -8.0; -9.7; -12.5 
3D' $ aCM ,,;1 eoo MeV na faixa de 

3D· $ aCM ,;160' 

3.A.1. Alvos e Feixes: 

Usamos feixe de 'ao de 52.5 MeV, acelerado pelo Acelerador 
Pellelron, para bombardear os alvos enriquecidos e auto-sustentáveis de '06 e 
"6. Estes alvos foram confeccionados por M.M. CoimbraIC.881 e cedidos ao 
nosso grupo para a realização deste experimento. Detalhes sobre a preparação 
de alvos finos, podem ser encontrados nas referênciasIO"~C.";"""I. 

A espessura média dos alvos de 'oS e "8 usados na experiéncia e 
seus principais contaminaotes, podem ser visto na tabela 3.A.1.1 
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TABELA 3.A.1.1 


ALVO ELEMENTO ESPESSURA/uafflm'j i 

"8 21,12 , 

"8 12C 1 2 
'6Q 0,41 
28Si 083 
108 29,28 
'2C 1 O 

'°8 '·0 0,52 
""Si 0,87 

1G;Au 1,24 

Obs.: O erro na espessura dos contaminan!es foi estimado em 15%. 

O feixe de '·0 foi produzido por uma fonte do tipo 
duoplasmatronlLa 55) e injetado no acelerador Perretron. O acelerador Pelietron é 
uma máquina eletrostática do tipo Tandeml'" "'I e sua energia máxima de 
terminal é de 8.5 MV. 

Após a aceleração, o feixe é direcionado para a câmara de 
espalhamento, onde se encontram os alvos e os sistemas que irão detectar as 
partículas provenientes das diferentes reações. 

3.A.2. Câmara de Espalhamento e o Sistema de Detecção dos Dados 
Experimentais: 

Foi utilizada a câmara de espalhamento da linha 30<> sala B do 
Edífício Pelletron e que possui as seguintes dimensões: raio = 1 m e altura = 
O,3m. 

O porta-alvos, localizado no centro da câmara, permite a 
montagem de vários alvos. 

O feixe de '.0, antes de entrar na câmara de espalhamento, 
passa por um sistema de colimação que tem por finalidade garantir a direção 
correta do mesmo. 

Um detector monitor de .ilicio foi montado a 210 em relação à 
direção do feixe incidente. O feixe é finalmente coletado por um copo de 
Faraday, depois de atravessar a câmara de espalhamento. O copo de Faraday 
está diretamente ligado a um integrador de carga, que fornece a carga total 
incidente no alvo. 

A detecção das partículas emergentes do alvo foi feita por três 
telescópios E-t.E, separados de 10° no laboratório, constituídos por um 
contador proporcional a gás, onde as partículas perdiam uma fração de sua 
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energia (âE), seguidos por um detector de silício de barreira de superfície (de 
1OO~m de espessura), onde as partículas perdiam o restante de sua energia 
(E). O gás utilizado foi o P10 (90% argônio e 10% metano) e a pressão de 
trabalho de 20 torro 

Um esquema da montagem experimental pode ser visto na figura 
3.A.2.1. As medidas foram feitas variando a posição dos telescópios na faixa 
angular de 80<9LAs<280. 

Si.... 

: GfÍ<S:-:, 
JANELA FINA 
DE MYLA 

p~Jtv:CVOS 

COLIMADORES 

J I 
t· ':2_1------

I I 

CÂMARA DE 

E- 6E 

~ _~ G::?nF1"'~F!':_O 
~....... COPO 

........... DE FARADAY , 

OET~ 
ESPALHAMENTO MONITOR (Q.u.=2!O) 

300 (ULA 8) 

Figura 3.A. 2. 1. Diagrama esquemático da câmara de espalhamento 300B. 

Esta montagem experimental, foi ajustada de tal forma que nos 
permitia conhecer, simultaneamente, três conjuntos de parâmetros (um para 
cada detector E-âE) do tipo ângulo, energia e número atômico (Z), dos produtos 
de reação numa faixa em Z, entre 3 ~ Z ~ 14. 
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A aquisição destes dados foi feita com uma eletrônica padrão de 
coincidência lenta entre os parâmetros E-t.E. 

Os parâmetros elementares foram armazenados evento por 
evento, permitindo numa análise posterior a construção fácil de espectros, seja 
com os parâmetros elementares, seja com parâmetros calculados. 

Um esquema da eletrônica pode ser visto na figura 3A2.2. 
Na seqüência, mostraremos alguns espactros tipicos deste 

exparimento e a maneira como foi obtida a seção de choque experimental. 

~ . 
ELETRONICA 

E f3P--[ÃMiLl I~I -I·I 

tS,C A. GO.G. 9 
I 
N 

!S.C·A, GO.G c. 

AE 8P-~ I~I ~ 

MJN. ~'MA.I B 

Figura 3.A2.2 Diagrama mostrando a eletrônica de coincidência lenta, para a 
aquisição de sinal E-LlE. Embaixo temos o sinal do monitor. 
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3.A.3. Cálculo da Seção de Choque Experimentai: 

As partículas emergentes do alvo ao passarem por um dos 
detetores E-AE irão deposítar uma parte de sua energia no gás (AEl e o 
restante da energia (El, no detector de sílieio (veja figura 3.A.2.1). A perda de 
energia da partícula no gás é proporcional ao seu número atômico 
(AE oc Z2IA.E): deste modo, podemos identificar o Z das partículas emergentes, 
construindo um espectro bi-paramétrico do tipo mostrado na tJgura 3A3.1. 

l1E 


'-l 

~ 

G 


180 +108 
%8 120 

E
CM 

= 18.8 MeV 

;Z=6 
',' 

CANAL E 

Figura 3.A.3.1. Espectro bi-paramétrico l/pico de um detector E-.ilE 
O espectro E-AE, representado na figura 3A3.1., corresponde a 

uma reação de cinemática inversa, detectado em ângulos dianteiros no sistema 
de laboratório. 
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As perticulas com massa A" Aproj representam produtos de fusão 
ou reações de "stripping" ou espalhamento elástico e ineláslico (A = Aproj) e 
correspondem a ángulos dianteiros no sistema de centro de massa. As 
particulas com A '" Aproj correspondem a reações de transferência de 'pick-up' 
(A.lvo '" A< Aproj) ou espalhamento elástico e inelástico (A = Aalvo) em ângulos 
de centro de massa traseiros. 

Com uma medida de cinemática direta, os eventos de ângulos de 
centro de massa traseiros do espalhamento elástico, inelástico e de reações de 
transferência de poucos nucleons estariam misturados com os eventos de 
produtos de fusão, impossibilitando sua análise. O método da cinemática 
inversa se constitui numa maneira simples de separar e medir, 
simultaneamente. eventos que correspondem a ângulos dianteiros e traseiros 
no sistema de centro de massa. 

No caso deste espectro (figura 3A3.1) ~rol =8 e Z.lvo = 5. 
Estamos interessados nos espalhamentos elásticos. inelast.cos e reações de 
transferência de poucos nucieons; portanto, nas faixas com 5" Z " 8. 

A partir deste espectro podemos separar as faixas 
correspondentes aos números atômicos Z de interesse. Neste trabalho o 
estudo principal foi feito para os elementos: boro. carbono, nitrogênio e 
oxigênio, que correspondem. respectivamente. aos números atômicos Z = 5, 6. 
7 e 8. As faixas para o oxigênio e boro são complementares. no sentido de que 
enquanto o oxigênio corresponde ao espalhamento em ângulos dianteiros. o 
boro. por ser o recuo. fornecerá a seção de choque para ângulos traseiros no 
sistema de centro de massa. O mesmo racioclnio vale para as faixas 
correspondentes a Z=6 e 7, onde assumimos, arbitrariamente, que no 
referencial do centro de massa Z=7 é emitido em ângulos dianteiros e Z=6 em 
ângulos traseiros. 

Em seguida, pudemos extrair o conteúdo de cada faixa, 
projetando-as no eixo da energia. Teremos então uma série de histogramas 
lineares que. após uma callbração, nos permitiu identificar os picos relativos aos 
diferentes estados excitados Três histogramas típicos e a identificação dos 
diferentes picos. que neles aparecem. são mostrados nas figuras 3A3.2.a. 
3A3.2.b 3.A3.3 e 3.A3.4. 
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CANAL 

Figura 3.A3.2_B_ Espectro tipico da reação I1B(I80,'80)1I8, Os picos são identi
ficados na figura por meio da energia de excitação dos estados 

de laO(E' = O-O; 1.98; 3,55; 3_63; 3,92; 5,09 Me V) e 
I1B(E'= O_O; 2_12; 5,02; 6.79; 7.28; 7_98 MeV). 
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Figura 3.A.3.2,b. Espectro típico da reação }08(I80, I80)1°8. Os picos são identi
ficadas na figura por meio da energia de excitação dos estados 
de I8O(E" = 0.0; 1,98; 3.55; 3.63; 5,09; 6,8+7.1 MeVetc.) e 

108(E"=0,0; 2.15; 3.58; 5,11; 6,8+7.0 MeVetc.), 
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Figura 3.A3.3. Espectro típico dos carbonos emitidos. Os picos são identifica
dos na figura pelo seu valor de Q e seguem a cinemálica da reg 
ção 180+l1B -> "C+lSN. K.L indica o limile cinemátíco da reação. 
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Figura 3.A.3.4. Espectro tipico dos nitrogênios emitidos. Os picos são identifi<;<l
dos na figura pelo seu valor de Q e seguem a cinemática da rea
ção 180+118 -+ UC+1SN, com exceção dos picos hachurados. 

Estes seguem a r/!laçlo "0+118 ->,lC+17N K.L. indica ° limite 
cinemático da reaçlo. 

Estes espectros dos produtos de reação com Z = 5, 6 97 para o 
sistema 180+ °8 bem como para "0+" B, mostram um comportamento já'
observado em outros sistemasfT' 901, que é a população preferencial de estados 
excitados com alta energia de excitação. 

Para os sistemas 1'0+'0B e '.O+11B, além do projétil e alvo 
excitados os fragmentos emitidos preferencialmente são, respectivamente. 
"C+1SN e 14C+,sN. A identificação da massa mais provável destes fragmentos 
foi feita utilizando considerações puramente cinemálicas. Não foram usados 
equipamentos do tipo tempo de vôo para a medida das mesmas. A discussão 
completa para a obtenção das massas é feita mais á frente. 
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Os espectros obtidos para ambos os sistemas (lOB e 11 B) mostram 
picos individuais. Estes picos são mais proeminentes para "O+"B e os 
mesmos podem ser vistos na mesma energia de excitação, em diferentes 
ângulos. Isto nos permitiu obter distribuições angulares para estes estados 
excitados. 

Os primeiros estados excitados nOS espectros de carbono e 
nitrogênio são devidos à excitação dos estados do núcleo de 1sN, 
preferencialmente. Descobrimos, ainda, nos espectros com Z=7, alguns picos 
que seguiam a cinemâtica da reação "B(1'O, "C)"N, os quais são mostrados na 
figura 3.AAA com um hachurado. 

Para cada ângulo medido temos um conjunto de espectros, um 
para cada Z. A partir dai, tem início a parte mais trabalhosa desta análise, que 
é separar os picos que nos interessam, para que assim possamos calcular suas 
áreas e, finalmente obter as seções de choque diferenciais. 

Calculamos a seção de choque diferencial utilizando a equação 
abaixo: 

do(S) N,'](S) 
= 	 3.A3.1 

dn 	 t.nxExN"" 

onde: 	d~~) é a seção de choque diferencial no sistema do centro de massa; 

é o número de eventos no pico que se deseja estudar; Ne 

Ninc 	 é o número total de partículas incidentes no alvo, Nine é obtida 
integrando-se a carga total coletada no copo de Faraday, posicio
nado na mesma linha do feixe e atrás do alvo (veja figura 3A2.1); 

J(9) é o jacobiano de transformação do sistema de laboratório para o 
sistema nO centro de massa; 

.Ml é o ângulo s6lido do detector; 

E é o número de espalhadores de lOB ou "B presentes no alvo por 
centímetro quadrada (espessura do alvo). 

o cálculo da seção de choque foi dividido em duas etapas: 

a) cálculo da espessura do alvo e seus contaminantes (veja tabela 3A1): 

Como tinhamos um detector monitor montado em ângulo dianteiro, onde a 
seção de choque pôde ser estimada por cálculos de modelo 6ptico com boa 
precisão (para os elementos 10,11B o potencial de modelo óptico utilizado 
para se obter a seção de choque no ângulo do monitor foi o E-1Sler 761) e, 
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ainda, conhecíamos, o ângulo sólido, lanto do monitor comO dos outros 
detectores, pudemos calcular a espessura dos diferentes elementos 
presentes no alvo. O câlculo da espessura do alvo e seus contaminantes é 
feito inverlendo-se a equação 3A3.1. 

b) câlculo da seção de choque: 

De posse da espessura do alvo, obtivemos as seções de choque diferenciais 
para os diferentes estados finais, usando a equação 3.A.3.1. 

3.A.4. Resultados: 

A figura 3A4.1.a mostra a distribuição angular elástica e a figura 
3A4.1.b, mais dez distribuições angulares inelástícas para o sistema '8()+,oB 
na energia EÇM " 18.8 MeV. 

,10 ! I i I I i I I ' I ' 3 

f ECM = 18,8 MeV ~ 
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t4>jt 
fJ .(UH t- I 

f 
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Figura. 3A4.1.a Distribuição angular para o espalhamento elástico 
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Figura 3.A. 4. 1.b. Distribuições angulares para o espalhamento ínelástico em vá
rias energias de excitação. 
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A figura 3.A.4.2 mostra a distribuição angular elástica e mais cinco 
distribuições angulares inelásticas para o sistema '.0+"8 na energia 
ECM=19.9 MeV. 
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Figura 3.A.4.2. 	A primeira distribuição angular é do espalhamento elástico. As 
outras são distribuições angulares para o espalhamento Inelásti
co em diferentes energias de excitação. 
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Analisamos, ainda, mais oito distribuições angulares para as 
reações de transferência "B+\8() -) 14C+\SN, as quais podem ser vistas na 
figura 3.A.4.3. 
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Figura 3.A.4.3. Distribuições angulares para reação de transferência 

JlB+J'O-7"C+J5N. Os primeiros estados excilados correspondem 

à excitação do núcleo de 15M. 
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Os primeiros estados excitados mostram como característica geral, 
oscilações nos ângulos dianteiros e uma subida da seção de choque em 
ângulos traseiros. Esta subida da seção de choque em ângulos traseiros já foi 
observada em vários sistemas que possuem estrutura do tipo 
n-aIBr 71, ti M, le 1l9, Le "I. Este comportamento também já foi observado no 
espalhamento elástico dos sistemas 160+1°6 e 160+11B!Ko 891. 

A densidade de estado aumenta exponencialmente quando 
aumenta a energia de excitação. Devido ao nosso limite de resolução em 
energia, os picos de alta energia de excitação podem conter vários estados 
somados. Isto significa que estes picos nâo têm características bem definidas. 

Além das distribuições angulares inelásticas, calculadas para cada 
pico (veja figuras 3A4.1 e 3A4.2), calculamos, também, as seções de choques 
inelásticos e de transferências integradas em valor de Q. 

No cálculo da seção de choque integrada em 
Q(-16MeV';;Q';;Q",) usamos a equação 3A3.1 com Ne igual ao número de 
contagens total no espectro e, o jacobiano utilizado foi calculado em <Q> (veja 
figura 3.A.5.1). Este cálculo, que pode ser visto na figura 3.A.4.4, mostra uma 
caracterísitca bastante interessante. A seção de choque integrada apresenta 
uma dependência do tipo 1/sen(OCM)' Este comportamento pode se observado 
em ambos os sistemas 18{)+1O·"6 para Z = 5 e Z = 6. 

O nitrogênio e carbono, bem como o oxigênio e o boro são 
graficados na mesma distribuição angular. Assumimos, arbitrariamente, que no 
referencial do centro de massa, as partículas emitidas com Z = 8 e Z = 7 vão 
para ângulos dianteiros e as emitidas com Z = 6 e Z = 5, chamados de recuo, 
vão para ângulos traseiros. 
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Fígura 3.A.4.4. 	Os pontos são as seções de choque íntegradas em valor de Q 
(-165Q5QgsI. A linha sólida é a curva 1/sen(Oo.,)· 

Para o nitrogênio proveniente da reação '08+'.0, existe um desvio 
da curva 1/sen(SCM)' Este desvio em parte pode ser explicado por uma 
contribuição da fusão em ângulos dianteiros. Estudos recenteslAn 94], das 
mesmas reações com medidas de tempo de vôo mostraram também desvios de 
i/sen(S",,) para o nitrogênio. A subida rápida do nitrogênio em ângulos 
dianteiros pode também ter contribuição da reação de transferência direta, com 
máximo pronunciado em ângulos dianteiros. O espectro do nitrogênio é, ainda, 
afetado por um rabo de eventos com Z = 8, que são reações do feixe no 
detector de silício. 
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3.A.5. Massa mais Provável: 

Notamos que o valor mais provável de Q. definido como sendo o 
máXimo dos espectros e representado por <Q>, permanece particamente 
constante quando analisamos os espectros obtidos em diferentes ângulos de 
laboratório eLAS. Isto foi verificado nos espectros dos produtos de reação com 
Z=5, Z=6 e Z=7. Na figura 3.A.5.1 indicamos <Q> para um dos espectros 
obtidos para o boro (Z=5). 

Figura 3.A.5.1. Vemos um espectro típico de 0+8, onde mostramos <Q> defini 
do como o máximo do espectro 

Uma vez obtido <Q>. foi calculada a velocidade mais provável de 
emissão dos boros, nitrogênios e carbonos no referencial de laboratório. Os 
componentes paralelo e perpendicular (v1/ e v") destas velocidades no sistema 
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de centro de massa puderam, então, ser calculados, Estas componentes de 
velocidade (v /I e v J fonnam círculos concêntricos em tomo da velocidade do 
centro de massa (ver figura 3.A.5.2,). indicando a constância de <Q> com alA. e 
a natureza binária da emissão, 

Contudo, quando o sistema composto se rompe em fragmentos de 
carbono e nitrogênio eles devem ter momentos lineares iguais no referencial de 
centro de massa e, portanto, as massas mais prováveis dos fragmentos de 
nitrogênio e carbono foram determinados a partir da distribuição de velocidades, 
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Figura 3.A.5.2. Distribuição das velocidades no sistema de centro de massa dos 
fragmentos emitidos nas reações dos sislemas "0+ 10, "8, 

Sendo assim para os sistemas 180+1°8 e 180+1'81 OS fragmentos 
mais prováveis emitidos são respectivamente "C+'5N e !·C+!5N, Dentro deste 
contexto podemos dizer que considerações puramente cinemáticas, nos 
permitiram inferir o valor mais provável das massas no canal de saída. Trabalho 
recente [An 94] sobre as mesmas reações usando técnicas de tempo de vôo 
para medir as massas obteve resultados similares, com 15N sendo o isótopo 
mais provável de Z=7. 
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Para o sistema 180+10,116 já haviamos mostrado na figura 3.A.5.2 
que o valor mais provável do O de reação é independente do ângulo de 
laboratório em que a particula foi detectada. A partir do valor <O>, podemos 
calcular a energia cinética total dos fragmentos (Total Kinetic Energy=TKE) 
definida como: 

TKE = <O> + ECM (3.A.5.1 ) 

onde: ECM é a energia cinética medida no referencial de centro de massa. 
A energia cinética total dos fragmentos para os pares de particulas 

(0+6) e (C+N) é mostrado na tabela 3.A.5.1. 

Tabela 3.A.5.1. Energia cinética total dos fragmentos 

180+1°6 '.0+11 6 
Sistema 

Er.M=18.8 MeV ECM=19.9 MeV 
TKE (MeV) 

8.4±1 9.2±1 
(0+6) 

TKE (MeV) 
11.2±1 11.9±1 

(C+N) 

Ao compararmos TKE com a energia de repulsão coulombiana, 
que é de " 12 MeV (quando a separação entre os núcleos é deVCoul 
R = l.O(A:13 +A~3) '" 4.7 fm) vemos que a energia final dos fragmentos é 

praticamente a energia de repulsão coulombiana, isto mostra que a energia 
cinética inicial foi totalmente amortecida. 

As seções de choque integrada em valor de O para os sistemas 
180+10.116 são mostradas na tabela 3.A.5.2 

Tabela 3.A. 5. 2. Seções de choque totais integradas em Q 

Sistema 180+1°6 13C+15N 180+11 6 14C+15N 

o(mb) 9±1 19±2 9±1 21±2 
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As seções de choque do processo binário muito inelástico para
180+1°8 e 1BO+118 possuem valores iguais, isto sugere que o fenômeno não é 
afetado por efeitos de estrutura nuclear devido ao excesso de um nêutron no 
núcleo de 11 B, 

Para o sistema 1BO+118 foram também analisados os fragmentos 
com Z=3 e Z=4, os quais seguem o comportamento 11sen BeM e possuem 
seções de choque integradas em O de 5±1 mb e 4,5±1 mb, respectivamente, 

Observando a tabela 3A5,2 vemos que as seções de choque do 
processo binário nos canais de transferência (C+N) são maiores que nos 
canais inelásticos (0+8), Isto pode ser entendido analisando o Q de reação 
para os canais de transferência, Temos Og5=+8,04 MeV para 13G+15N e 
Og5=+4.76 para 14G+15N fornecendo um número maior de estados excitados 
para o canal (G+N) quando comparado com um mesmo valor de Q para o canal 
(0+8), 

3.B. Medidas Realizadas no Acelerador Tandar: 

Na segunda etapa deste trabalho. fizemos a experiência para o 
sistema "'Si+'"O, Esta experiência foi realizada no Acelerador Tandar, que fica 
na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, A realização deste 
experimento contou com a participação de pesquisadores argentinos e 
brasileiros, Os motivos que nos levaram a realizar este experimento no Tandar 
podem ser resumidos como: o sistema '.0+'0.118 ê um sistema relativamente 
leve e, portanto, com o acelerador Pelletron é possível atingir energias no 
referencial do centro de massa da ordem de 2.5 a 3 vezes a energia da barreira 
coulombiana, ou seja, (EcM /E.I"'" '" 3 (Obs.: (E~M)O'B '" 7,3 MeV). 

Esta energia era considerada ideal para estudarmos os canais de 
reação levando a estados altamente excitados nos canais inelásticos e de 
transferência. 

Um estudo semelhante a este, envolvendo o sistema 2.8i+"0 
seria impossível de ser feito no Pelletron, uma vez que a máxima energia 
alcançável no sistema de referência do cenlro de massa, utilizando o acelerador 
Pelletron, com feixe de 2llSi é ECM '" 28MeV. E sabendo que a energia da 
barreira coulombiana para ""Si+'.O é de (E:;") = 18,6MeV, teremos (ECM IE.)SI'o 
:; 1.5 apenas! 

Tínhamos ainda uma alternativa que seria utilizar o Pelletron para 
acelerar o '.0 ao invés do ""Si. Isto nos daria energias no referencial do centro' 
de massa da ordem de 3 vezes a energia da barreira, Não utilizamos esta 
opção porque queríamos medir ãngulos traseiros no referencial do centro de 
massa, Isto só é possivel, com feixe de oxigênio, posicionando um detector em 
ángulos traseiros no laboratório ou detectando 28Si em ângulos dianteiros, Mas 
a região inelástica da faixa Z=14 poderia estar contaminada por produtos de 
fusão, Ainda mais, as partículas de Si correspondentes a eventos muito 
inelásticos teriam energias muito baixas, sendo difícil sua detecção e sua 
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identificação. Como queríamos ainda medir os eventos em coincidência, a taxa 
de contagens seria tão baixa que a experiência se tomaria inviável. 

Por isso optamos por utilizar cínemática inversa, ou seja, acelarar 
o elemento mais pesado ("'Si) e lançá-lo sobre o mais leve ('·0). 

Esta escolha nos permite obter ângulos traseiros no referencial do 
centro de massa, posicionando os detectores em ângulos dianteiros de 
laboratório. 

Uma vez escolhida a montagem experimental e sabendo que isto 
seria inviável para ser feito no Pelletron, entramos em contacto com o 
laboratório Tandar manifestando interesse no uso do seu acelerador para a 
aquisição destes dados. O interesse dos pesquisadores argentinos foi grande, 
resultando num convite para o uso do Tandar na realização deste experimento e 
abrindo caminho para uma colaboração entre os grupos dos dois países. 

Foram medidas distribuições angulares, para o espalhamento 
elástico, inelástico e reações de transferência na região angular de 
30·;; 9CM ;; 150·, nas energias EcM = 39.1 MeVe ECM =50.5 MeV. 

Um resumo do que foi analisado para o sistema 28S;';·"'O nestas 
duas energias é mostrado na Tabela 3.B.1. 
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Tabela 3.8. 1 

EcM 
"51+'60 

39.1 MeV 50.5 MeV 

Espalhamento Elástico 
"'Si+'6O 

Distribuição angular na 
faixa de 30' S SCM S 140' 

Distribuição angular na 
faixa de 40' ,;; SeM';; 1400 

Espalhamento Inelástico 

28Si+15Q 

14 distribuições angula
res nas energias de ex
citação média: E*"1.76; 
4.61; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 
10.5; 11.5; 12.5; 13.5; 
14.5; 15.5; 16.5; 17.5 
MeV o que corresponde 
em a aos mesmos valo
res 
40',;; SeM S 130' 

14 distribuições angula
res nas energias de ex
citação média: P"1.78; 
4.61; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 
10.5; 11.5; 12.5; 13.5; 
14.5; 15.5; 16.5; 17.5 
MeV o que corresponde 
em Q aos mesmos valo
res 
4QO ,; 6CM ,; 1300 

R 
E 
A 
ç 
A 
O 

O 
E 

T 
R 
A 
N 
S 
F 
E 
R 
Ê 
N 
C 
I 
A 

"O("Si,"Mg)20Ne 
aR""'. = -5.25 MeV 

11 distribuições angula
res: E*" 4.1; 5.2; 6.2; 
7.2; 8.2; 9.2; 10.2; 
11.2; 12.2; 13.2 e 14.2 
MeV o que correspande 
a Q" -9.4; -10.5; -11.5; 
-12.5; -13.5; -14.5 elc. 
6QO ,;; SCM " J200 

9 distribuições engula
res: E*" 4.1; 5.2; 6.2; 
7.2; 8.2; 9.2; 10.2; 
11.2; 12.2 MeV o que 
carresponde a Q " -9.4; 
-10.5; -11.5; -12.5;-13.5; 
-13.5; -14.5 etc. 
60° S 9CM s; 1200 

16O("'Si,'2S)"C 
QR~... =-0.21 MeV 

7 dislribuições engula
res: E*" 2.23; 3.78; 
5.0; 6.3; 7.3; 8.3; 9.3 
MeV a que correspande 
a a = -2.44; -3.99; 
-5.21; -<3.5; -7.5; -8.5 e 
-9.5 MeVetc. 
600 " aOM ,; 1200 

11 distribuições angula
res: E* =7.3; 8.3; 9.3; 
10.3; 11.3; 12.3; 13.3; 
14.3; 15.3; 16.3 e 17.3 
MeV o que corresponde 
a Q = -7.5; -<3.5; -9.5; 
-10.5; -11.5; -12.5; 
-14.5; -15.5; -16.5 e 
-17.5 MeV etc. 
600 S 6CM S 120' 
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3.8.1. Feixe, Alvo e Acelerador 

o feixe de "5i foi produzido por uma fonte de íons do tipo 
5NIC5rr· 831 ("Source of Negative lons by Cesium Sputtering'} 

Uma primeira tentativa para a obtenção de alvos de oxigênio foi 
feita utilizando a molécula de AI, 0 3, Após alguns testes no Pelletron 
verificamos que estes alvos continham pouco oxigênio. 

Outras tentativas foram feitas e descobrimos que os alvos, que 
continham mais oxigênio, vinham da molécula de 5iO,. Os alvos de 5iO, não 
eram auto-portantes, necessitando assim de um elemento como suporte. O 
elemento que se mostrou mais apropriado como suporte foi o alumínio. Não 
escolhemos o carbono como suporte, por ser um elemento leve e o mesmo ao 
interagir com o 5i do feixe produziria produtos de reações que poderiam 
comprometer nossa análise. 

Portanto, nossos alvos de oxigênio tinham como contaminantes 
principais o alumínio e o silício nas proporções dadas pela Tabela 3.8.1. 

Tabela 3.B.I.1 

Alvo Elemento Espessura (~g/cm2) 
5iO, 160 80 

"5i+27AI 150 
---- - - -------- - - - --

O acelerador Tandar é uma máquina semelhante ao Pelletron 
quanto ao funcionamento, podendo fornecer um feixe de ,05i com energias bem 
mais elevadas, quando comparadas com aquelas fornecidas pelo Pelletron. 
Trabalhamos com tensão de terminal da ordem de 14 milhões de volts. Nossas 
medidas foram feitas nas energias de laboratório = 109 MeV eELAO 
ELAS = 140 MeV, o que corresponde. respectivamente, para o sistema "5i+160 à 
ECM =39.1 MeV e ECM =50,5 MeV já descontada a perda de energia no alvo. 

3.8.2. Câmara de Espalhamento e o Sistema de Detecção 

• Coincidência Cinemãtica 

A câmara de espalhamento utilizada no Tandar possui 
aproximadamente as mesmas dimensões que a câmara 300 8 do Pelletron. 
Esta câmara oferece, como vantagem em relação àquela utilizada no Pelletron. 
o fato de podermos montar detectores na sua parte superior (tampa) e inferior 
(fundo). com ambas as partes dotadas de movimento independente. Nossa 
montagem consistiu de 2 detectores, um detector de barreira de superfície de 
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• •• 

sillclo, senslvel à posição, que foi montado no prato superior e outro do tipo 
telescópio E-AE, com um detector de silício também sensível à posição 
antecedido por um detector a gás, montado no prato inferior. Usamos como gás 
o Pl0 numa pressão de aproximadamente 75 torro 

Um esquema da montagem experimental é visto na figura 3.6.2.1. 

Cf:TECTOR de SilíCio !P.S.O.~ 1) 

CÂMARA da de 7 ~!t1teOc~ 
ESPALHAMEl i • 

" 

LbêJ
•IOOO~ 

COf'()"RAO>IY 
-''-ALVO,! Q. 

~~. -- - - - - - - -;t:;:;r€- -- - --- ------ . 

MONITOR 
:: 21·) 

SlLlCIQ (PSD._21 
"'>9. .... 

.. _~'~ ... ~-'-_ DETECTOR 
.... 

lff{.71 DETECTOR dlt 

~:!)'o 

rm~~ !.,"
'\41i!c.. 

Figura 3.8.2.1. Desenho esquemático da ctimara de espalhamento utilizada no 
Tandar. 

Esta montagem experimental foi escolhida, porque podíamos 
detectar 2 partículas em coincidência cinemática e medir simultaneamente 
vários parâmetros de interesse, tais como: ângulo, energia, número atômico (z) 
e número de massa (M) das partículas emergentes do alvo. 

A medida de massa pôde ser feita com esta montagem, porque 
exigíamos coincidência cinemática entre os eventos que chegavam no P.S.D._l 
e no P.S.D._2. 
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No nosso caso, ambos os detectores movimentavem-se 
independentemente, de forma a cobrir toda região angular de interesse 
medindo, simultaneamente, os espalhamentos elástico, inelástico e as reações 
de transferência, 

Na figura 3.8.2.2, são mostradas as curvas 9, x9,para algumas 
reações de interesse, onde S, e 9, são ângulos de espalhamento no laboratório 
do par de partículas [(Si,O); (C,S) ou (Ne,Mg) 1emergentes do alvo. 
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.. Q=-it'fO Q= 

o 10'.2Q 3D 4{) 50 60 70 80 90 

e LAD_3! 

DETECTOR 

Figura 3.8.2.2. Na figura vemos curvas de cinemática de algumas reações para 
diferentes valores de Q. A região hachurada. na figura. mostra 
para esta posição particular dos detectores quais as reações que 
es/Ilo sendo medidas. 
A abertura angular de cada detec/or era de aproximadamente 8° 
no laboratório. 

Olhando para a figura 3.8.2.2, a região haohurada mostra quais as 
reações que estão sendo coletadas para esta posição particular dos detectores 
1 e 2, Portanto. a conclusão é imediata, se quisermos obter distribuições 
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angulares para os egpalhamentos elástico, inelástico com altos valores de Q e 
reações de transferência, devemos cobrir todas as curvas da figura anterior, 
variando a posição de ambos os detectores. 

Eletrônica: 

Com esta montagem, adquirimos sete parâmetros, a saber: E" 1:" 
E,X" E,X" AE" Em"" TAC, onde: 

E, energia deixada no detector de silicio sensível à posição (P.S.D._1) 
E2 energia deixada no detector de silício sensível à posição (P.S.D._2) 
E,X, energia vezes posição no detector 1 
E,x2 energia vezes posição no detector 2 
AE, perda de energia no gás 
Ema" energia detector monitor 
TAC diferença de tempo entre a partícula 1 chegando ao detector 1 e a 

partícula 2 chegando ao detector 2. 

Um esquema desta eletrônica é mostrado na figura 3.8.2.3. 

De um modo geral a eletrônica de aquisição é padrão, exigindO 
apenas coincidência entre os eventos que chegavam nos dois P.S.D.'s e está 
representada na figura 3.8.2.3. 

O primeiro passo na análise destes dados foi determinar se houve 
alguma mudança de ganho, durante a aquisição. Isto foi feito analisando o sinal 
do pulsador, que foi adquirido junto com os eventos reais. Toda vez que o pico 
do pulsador mudava de posição, tínhamos certeza de que uma mudança de 
ganho havia ocorrido. A correção era simples, bastava descobrir de quanto o 
pulsador variou, para aplicar este mesmo fator de correção nos dados. 

O parêmetro posição X=E·X1E foi calculado numericamente, 
evento por evento, a partir dos parámetros EX e E. O parâmetro X foí 
convertido em ângulo Ae, utilizando uma calibração angular determinada com o 
uso de máscaras na frente dos detectores. Estas máscaras foram 
cuidadosamente alinhadas na frente dos detectores, e variadas graças ao 
movimento independente dos 2 pratos, superior e inferior. Depois da medida de 
calibração com máscaras elas foram retiradas e toda a superfície dos detectores 
foi utilizada. 
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Figura 3.8.2.3. Resumo do esquema da eletrônica de aquisiçiio utilizada no 
experimento realizado no T andar. 

As figuras 3.6.2.4 e 3.6.2.5 mostram as retas obtidas na medida 
de calibração usando máscaras, respectivamente para os detectores PSD_' e 
PSD_2. 
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Como o ângulo central de cada P.S.D. era lido, foi possivel 
determinar a posição angular das particulas que tocavam outros pontos dos 
P.S.D:s através das retas de calibração ângulo-posição. 

Sendo assim, cada P.S.D. foi dividido em várias faixas angulares 
menores. A abertura angular destas faixas foi escolhida de modo a levar em 
consideração vários pontos como: a resolução inlriseca dos P.S.D:s, o número 
de eventos etc" A abertura angular de cada faixa para o detector P.S.D._1 foi 
de 1,5 graus e para o detector P.S.D._2, de 1 grau. Seria interessante termos 
abertura angular menor; com isso tariamos mais ângulos medidos cam melhor 
resolução. A baixa estatística de eventos foi o limite, tornando impraticável a 
diminuição da abertura angular. 

O ângulo sôlido cam estas aberturas foi de !l, " 7 X ]0-4 Sr para o 
PSD_1 ede!l, 8f3,4xIO.... Sr paraoPSD_2. 

Apôs a calibração em ângulo. canstruimos espectros bi
paramétricas. Na figura 3.B.2.6, mostramos um típico espectro E, (energia no 
detector P.S.D._1) versus fiE, (perda de energia no gás). 
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Figura 3.8.2.6. Espectro típico do detector E-L1E obtido com a condição de 
coincidência cinemátíca. 
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Com este espectro, conhecemos o número atômico (z) das 
diferentes partículas detectadas, Percebemos, ainda, que as reaçôes mais 
intensas são aquelas que possuem número atômico (z) par, indicando reações 
de transferência-a entre o alvo e o projétil. 

Construímos, na seqüência, espectros bi-paramétricos da soma 
das energias das partículas que chegavam nos P,S,D.'s (ET=E,+E,) versus a 
soma dos ângulos que as mesmas possuíam ao serem detectadas nos 
respectivos P,S.D.'s (eT=e,+e1). Veja figura 3.2.b,7. 
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Figura 3.8,2,7, Espectro típico de ETxST, Dentro do polígono estflo es reações 
que nos interessam, como: 160('"Si,"0)2'S/, "0(28Si,12C)32S 
etc" O restente do espectro sflo reações sobre os eonteminen
tes do alvo, tais como: "S/("Si,28Si)"Si, 27A/("Si,2'Si)27AI, 
2'S/(2'Si,"O)"'Ce, 12C!"Si, 12C)"Si etc" 

Comparando este espectro com simulações de todas as reações 
possíveis envolvendo o projétil e o alvo e seus contaminantes prováveis, foi 
possivel separar as reações do sistema 28Si+160 das outras reaçôes, 

Este espectro de ETx9T nos possibilitou separar, por exemplo, o 
espalhamento elástico do silício sobre o oxigênio do espalhamento elástico do 
silício sobre silício, que era um dos contaminantes pesados do alvo, É 
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interessante notar que este processo, a principio, não é separável no espectro 
ExâE. Uma outra razão para a construção deste espectro é que nele 
poderíamos identificar reações do feixe de silício sobre os contaminantes leves, 
tais como 12C que, por ventura, pOderiam existir. Deve-se ressaltar que isto SÓ é 
possível porque exigíamos coincidência cinemálica entre os eventos que 
chegavam nos dois P.S.D.'s. 

Em seguida, o espactro E, xLlE, foi condicionado pelas reações de 
interesse contidas no polígono do espectro ETxeT" Neste espectro condicionado 
podemos garantir que a faixa Z=14 vem da reação sobre 160 e não da reação 
sobre outro contaminante do alvo. 

Ainda assim nllo saberemos qual é li massa deste Si? Para isso 
construímos um terceiro espectro bi-paramétrico atribuindo aos eixos 
coordenados os parâmetros calculados Mb e Me definidos nas equações abaixo: 

._ MaEasen20a
M 

E.sen'(I1. +11.) 

MaEasen29t> 
M. = 2 )Essen (a• .;.ae 

onde: 

f8 
8-E) /1

/ 

9 ' 

\..1 9 • 
\ 
\ 
\ 

G 

Figura 3.8.2.8. Diagrama esquemático representando a reação A(a,b)B. 

Estas equações são obtidas aplicando-se as leis de COrlS9IVação 
do momento linear e da energia. Graficando MbxM. teremos condição de 
descobrir qual a massa das partículas estudadas. 
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Um espectro de M.xM. é visto na figura 3,8,2,9, onde podemos 
ver a correlação entre as massas 16 e 28 e 20 e 24, respectivamente, 
correspondendo a 160.,285i e 20Ne+24Mg. 
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Figura 3.8.2,9. Espectro tfpico de massa obtido via coincidência cinemática. 
Neste espectro não tfnhamos polígono em Z, 

A massa mais provável de cada reação analisada, com resolução 
de aproximadamente 1 massa em 28, nos foi fomecida por espectros deste tipo, 
As massas das diferentes particulas analisadas são mostradas na tabela 
3,6.2.1, 
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Tabela 3.8.2. 1 

Elemento Massa lu.m.a) 

Carbono 
Oxigênio 

12 
16 

Neônio 20 
Magnésio 24 

Silício 28 
Enxofre 32 

Conhecendo o número atômico (z) e o número de massa (M), 
construímos espectros de energia como função do número de eventos para 
cada faixa angular, em ambos os detectores. Isto nos possibilitou medir os 
ângulos dianteiros e traseiros no centro de massa, simultaneamente. 

Estes espectros foram calibrados em energia a, posteriormente, 
usados nos cálculos das seções de choque. Um desses espectros é mostrado 
na figura 3.8.2.10. 
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Figura 3.8.2.10. Espectro típico de 28Si+"O. Os picos correspondem ao espa
lhamento elástico e primeiros estados excitados do espalha
ine/ást/co. 
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A determinaç!ío das seções de choque absoluta, a partir de 
medidas pelo método de coinCidência cinemática, deve levar em conta o fato do 
arranjo experimental não ter necessariamente uma eficiência de 100%. 

Passamos a discutir, agora, como determinar esta eficiência para 
cada ángulo de detecç!ío. 

3.B,3. Cálculo da Eficiência do Mêlodo de Coincidência Cinemática 

Em um sistema de detecç!ío, onde os detectores são projetados 
para medir eventos em coincidência cinemática, não haverá, necessariamente, 
uma diminuiç!ío da taxa da contagem em conseqOência da condiç!ío de coinci· 
dência imposta sobre as partículas emergentes. Para cada evento ocorrido no 
alvo, um par de partículas é sempre emitido e será sempre observado desde 
que a geometria do sistema permita. A nossa montagem experimental permitia 
medir, para cada posiç!ío dos P.S.D.'s, diferentes reações. Dependendo da 
posiç!ío de cada P.S.D.'s, tínhamos alta eficiência para um determinado 
processo e baixa para outro. O mesmo argumento vale para diferentes pontos 
do detector. A eficíência foi calculada para cada geometria levando em conta 
cada processo estudado. 

Se Nr é o número total de partículas emergentes de uma dada 
reação e que atingem um dos detectores, devemos considerar que com a 
condíç!ío imposta pela coincidência, teremos no outro detector um número de 
contagens Nc menor ou igual a Nr. Portanto, a razão dos números de 
contagens Nc/Nr é a eficiência do arranjo. 

A eficiência do arranjo em coincidência se deve basícamente aos 
fatores: 

a) diferença entre os ângulos sólidos subentendidos pelas partículas 
emergentes e pelas correspondentes partículas de recuo, para uma dada 
reaç!ío. Considerando um alvo pontual como na figura 3.8.3.1, temos: 
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Figura 3.B.3.1. Partlculas caminhando em di~o ao sistema de detecção após 
sofrerem reação num alvo pontual. 

Se Ml, é o ângulo sólido das partículas emergentes de uma dada reação e 
que atinge o detector 2 e Aa, o ângulo sólido correspondente às partículas 
de recuo, vemos que nem todas as particulas de recuo atingem o detector 
1, resultando em um número de eventos em coincidência menor que o 
número total de eventos. 

b) 	 A dimensão do alvo é um oulro fator importante para um cálculo preciso da 
eficiência. A dimensão do alvo é dada pelas dimensões das fendas de 
entrada da cámara de espalhamento e pelas condições de focalização do 
feixe no alvo. Eventos que ocorrem em diferentes posições, no alvo, 
emergirão em diferentes ângulos de observação, sendo que o ângulo da 
parti cuia emergente e o ângulo da particula de recuo são determinados 
pela cinemática da reação. Na figura 3.B.3.2, vemos 2 eventos típicos 
ocorrendo num alvo com dimensões. Um deles gera coincidência (linha 
sólida) a o outro não (linha pontilhada). 
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Figura 3.8.3.2. A figura mostra uma reação quando o feixe e o alvo possuem 
dímensões. 

Calculamos a eficiência usando um programa de simulação do tipo 
Monte CarlolRo 791. Neste programa os dados de entrada são as dimensões do 
alvo e detectores, distâncias de cada detector ao alvo etc. e, ainda, as massas 
do feixe e alvo e qual a reação que se deseja simular, espalhamento elástico, 
inelástico ou transferência. 

O programa, através de uma subrotina que gera números 
aleatórios, gera um ponto dentro das dimensões do alvo onde se dará a 
interação. Em seguida, gera um ponto na superflcle do detector 2. O ângulo de 
espalhamento desta partícula bem como o ângulo do plano da reação são 
calculados e, a partir destes, através de uma subrotina de cinemática, calcula
se o ângulo da partícula de recuo. Verifica-se, então, se a partícula de recuo 
atingiu ou não o detector 1. Este procedimento é repetido um grande número 
de vezes (10.000 no nosso cálculo) e determina-se a eficiência (1]) pela razão 
entre o número de coincidência e o número total de eventos. 

Uma vez conhecidas as eficiências, passamos para o cálculo das 
seções de choque. 

3.8.4, Cãlculo da Seção de Choque Experimental 

De posse dos diferentes espectros para as díferentes reações 
estudadas (veja tabela 3.B.1), calculamos as áreas sob os picos. Devemos 
ressaltar que, para o espalhamento elástico e para as energias de excitação de 
1.78 e 4.6 MeV do espalhamento inelástico, havia resolução suficiente para o 
cálculo da área dos picos, separadamente. A partir da energia de excitação de 
4.6 MeV. as áreas eram calculadas em fatias de 1 em 1 MeV em a, porque 
querlamos estudar os processos altamente inelásticos e não tinhamos 
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resolução suficiente para separar a grande quantidade de estados que foram 
excitados. Este procedimento de análise foi utilizado para todas as reações 
estudadas no sistema 8i+0, nas duas energias. 

De posse das áreas, o cálculo das seções de choque é imediato. 

",-,da.,:;(S:-,-) = N, x J (S) x1. 
dO âOxExN INC fi 

onde: dcr(S) á a seção de choque diferencial no referencial do centro de 
df.l 

massa; 
N. é o número de eventos no pico ou na faixa que se deseja 

estudar; 
NINe é o número total de particulas incidentes no alvo; 
J(9) é o jacobiano de transformação do sistema de laboratório 

para o sistema de centro de massa; 
â{l é o ângulo sólido do detector; 
E á a espessura do alvo de oxigênio em partículas/em.; 

fi é a eficiência da reação em estudo, calculada pelo progra
ma de simulação Monte Carla. 

Na seqüência, mostraremos alguns espectros obtidos para o 
sistema 8i+0. 

3.B.5. Resultados: Distribuições Angulares 

Mostramos, nas figuras 3.B.5.1 e 3.B.5.2, as distribuições 
angulares elásticas e algumas distribuições angulares inelásticas da reação 
'·0(20Si,160)"'Si nas energias Ec.r39.1 MeVe ECM=50.5 MeV, respectivamente. 

O número de distribuições angulares para o espalhamento 
ínelãstico, bem como, para os estados excitados das reações de transferência é 
grande. Por isso, iremos apresentar nesta sação apenas algumas distribuições, 
o restante será mostrado junto com os cálculos teóricos. 

Para o canal elástico e os primeiros inelásticos, os picos eram 
resolvidos; conseqOentemente, conhecíamos a energia de excitação e os spins 
destes niveis. A partir do Q de reação de -6.5 MeV temos apenas energias de 
excitação médias, com largura de 1 MeV em Q e as faixas não têm spin bem 
definido provavelmente. 

Este mesmo comentário vala para as reações de transferência. Na 
reação 160(28Si."S)12C, ECM~39.1 MeV, conseguimos resolver apenas os 
estados excitados nas energias de excitação de E·=2.23; 3.78 e 5.0 MeV, o que 
correspande a Q ~ -2.44, -3.99, e -5.21 MeV. A partir de Q ~ -6.5 MeV, foram 

61 



feitas médias. O estado fundamental desta reação não aparece nos dados, 
provavelmente por ter uma seção de choque baixa. Também na energia ECM = 
50.5 MeV só começamos a ver estados excitados na reação "O(28Si,32S)'2C a 
partir de Q = -7.5 MeV. Nesta energia não resolvemos picos individuais. 

As figuras 3.B.5.3 e 3.B.5.4 mostram algumas das distribuições 
angulares obtidas para a reação l60(28Si,32S)'2C nas 2 energias medidas. 

Finalmente analisamos a reação de transferência 
'·0(28Si,2"Mg)20Ne. Novamente o estado fundamental e primeiros estados 
excitados não são visiveis. 

O estado excitado E* = 4.1 MeV pode ser devido à excitação tanto 
do núcleo de 24Mg, bem como, do núcleo de "'Ne, pois ambos possuem energia 
de excitação muito próxima. Nos cálculos, consideramos como núcleo excitado 
o 24Mg com spin 4'. O estado seguinte E+ = 5.2 MeV corresponde à excitação 
do núcleo "Mg(3'). As outras distribuições angulares correspondem a vários 
estados somados, uma vez que não tinhamos resolução suficiente para resolvê
los. 

As distribuições angulares para a reação '·0("Si,24Mg)20Ne 
podem ser vistas nas figuras 3.B.5.5 e 3.B.5.6 para as energias estudadas. 

A identificação de picos individuais para altas energias de 
excitação não foi possível, primeiro porque a quantidade de níveis excitados é 
grande, impossibilitando sua identificação. Por outro lado, o alvo utilizado no 
experimento teve que ser grosso para aumentanmos a estatística, pois tínhamos 
apenas alguns dias para fazer o experimento, e isto contribuiu de forma 
significante para piorar a resolução em energia. 
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Figura 3.8.5.1 e 3.8.5.2. A primeira distribuição angular refere-se ao espalha

mento elástico e as outras são distribuições angula

res para o espalhamento inelástico. Conseguimos re

solver os estados excitados E' = 1.78 e 4.61 MeV, os 

quais correspondem à excitação do núcleo de 2BSi. As 

energias E' = 6.5 e 7.5 Me V referem-se ao valor médio 

da energia de excitação de vários estados somados. 

Estes estados não têm spin bem definido provavelmen

te. 
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Figura 3B5,3 e 3.B.5A. Distribuiçaes angulares para alguns estados excitados 
da reação de transferência l60(28Si,32S)12C. Na ECM=39.1 

Me V os Irlls primeiros estados excitados referem-se à exc/cação do núcleo de 
"S, os outros são estados somados, onde indicamos na figura apenas a energia 
de excitação média. A largura da faixa somada é de 1 MeV, O estado 
fundamental não é vis/vel em nenhuma das duas energias. 
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Figuras 3.8.5.5 e 3.8.5.6. Distribuições angulares para alguns estados excitados 
da reaçlío de transferência 160PSSi,24Mg)2"Ne. Os 
dois primeiros estados excitados referem-se à excita

ção do núcleo de 24Mg, os outros slío estados somados, 
onde indicamos na figura apenas a energia de excitaçlío 

média e a largura da faixa somada é de 1 MeV. 
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Em geral, as seções de choque oscilam, tanto para os picos que 
puderam ser resolvidos, como para aqueles onde foram feitas médias em 
energia de excitação. Apesar de não termos medidas em ângulOS bem 
Iraseiros, a seção de choque mostra uma tendência de subida para estes 
ângulos, principalmente no canal elástico. 

Para as medidas com Q ~ -6.5 MeV, os spins não são conhecidos, 
nem são bem definidos provalvemente. Uma discussão mais profunda destas 
distribuições será feita adiante. 

3.B.6. Medidas sem Coincidência Cinemátlca: 

Junto com os dados adquiridos com a condição de coincidência 
cinemática, foram intercaladas algumas medidas sem impor a condição de 
coincidência entre os sinais adquiridos. Estes dados serão chamados, a partir 
de agora, de dados livres. 

Para os dados livres foram analisadas várias distribuições 
angulares para o espalhamento inelástico. Estas distribuições angulares 
coincidem em energia de excitação com aquelas dos dados em coincidência. 

A análise sem impor a condição de coincidência cinemática foi 
feita apenas para o 160 de recuo. É provável que o 160 detectado nos 
espectros livres venha da reação O+S; e não de outras reações do 28Si nos 
contaminantes do alvo como, por exemlo, 28S; e 27AI. Não podemos dizer o 
mesmo para o 28Si detectado no espectro livre, pois ele deve vir tanto de O+Si 
como de Si+Si ou Si+A1. 

Para os canais de transferência C+S e Ne+Mg, podíamos supor 
que 12C e 2DNe provêm da reação Si+O e fazer a mesma análise. Tínhamos 
dúvidas, e a análise dos dados livres não foi feita para os canais de 
transferência. 

Mostramos na figura 3.8.6.1 um espectro típico ExAE adquirido 
sem a condição de coincidência cinemática. 

Neste espectro separamos os eventos de interesse traçando um 
polígono em tomo de Z=8. Da projeção deste polígono construimos espectros 
de energia para cada faixa angular. Estes espectros foram calibrados em 
energia e usados nos cálculos da seção de choque livre. 

Um dos objetivos desta análise foi verificar se ocorreu evaporação 
de partículas e como isto afetou a seção de choque medida em coincidência. 
Esta discussão é feita no capitulo 4. 
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Figura 3.8.6.1. Espectro tlpico do detector E-.dE obtido sem a condição de 
coincidência cinemática. 

3.B.7 Resultados: <Q> e T.K.E. 

As figuras 3.8.7.1 e 3.8.7.2 mostram para as duas energias que o 
valor mais provável do O da reação, <O>. definido como sendo o maximo do 
espectro em O, é independente do ângulo de detecção no laboratório. Os 
pontos correspondem "O medidos sem condição de coincidência (dados livres) 
pois, nos dados medidos em coincidência, poderíamos ter perdas de partículas 
por evaporação, o que podería alterar o valor de <O>. 
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da reação sem condição de coincidência cinemática. 
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Figura 3.8.7.2. Dependência do valor mais provável do Q de reação <Q>, como 
função do iJngulo de laboratório, para os oxigênios provenientes 
da reação sem condição de coincidência cinemática 

A energia cinética total (T.K.E) do par (8i+0) é mostrada na tabela 
3.B.7.1. 

T abala 3.8.7.1. Energia cinética total dos fragmentos. 

ECM (MeV) TKE (MeV) 
(Si+Ol 

39.1 
50.5 

27.6±2 
30.0+.2 
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Novamente podemos calcular a energia de repulsão coulombiana 
para este canal. Supondo uma separação entre os núcleos de 
R= l.O(A:/J +A~3) ;; 5.55 Im, a energia coulombiana será VCoul " 29MeV. 

Comparando TKE com VCoul, vemos que a energia final dos fragmentos vem 
exclusivamente da repulsão coulombiana. Isto mostra que a energia cinética 
incidente foi totalmente amortecida. 

Nos canais de transferência (Ne+Mg) e (C+S) não calculamos TKE 
pois, nestes canais, só analisamos os dados em coIncidência e o cálculo de 
<Q>, nestes espectros, não é simples uma vez que a eficiência de detecção 
varia com o·Q de reação. Além do que, se houver perdas de partículas por 
evaporação, o valor de <Q> tirado dos espectros em coincidência, será afetado 
pois a evaporação cresce com o aumento da energia de excitação. 
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4. O CÁLCULO DE CANAIS ACOPLADOS 

4.1 Considerações Gerais 

Uma descrição diferente [Le 92] , que não se baseia em nenhuma 
escala de tempo e em nenhuma imagem intuitiva de dinúcleo giratório ou núcleo 
composto equilibrado se fissionando, foi utilizada nesse trabalho. Esta descrição 
propõe resolver o sistema de equações acopladas, onde se inclui um grande 
número de estados excitados populados na reação muito inelástica. 

Esta descrição quántica não correspande a uma reação direta na 
medida que inclui muitos canais muito inelásticos alcançados por excitações 
sucessivas que com o grande número de excitações incluídas permite a 
descrição de fenômenos complexos. 

A idéia de utilizar esta descrição veio dos trabalhos anteriores de 
nosso grupo de pesquisa, em que as anomalias observadas (ALAS) nas 
distribuições angulares elásticas de 12C + 24Mg [Li 82, L. 90] e 
160 + 24Mg [Li S91 , nas reações de transferência... 24Mg (160, 12C) 28Si 
e 24Mg (160, 20Ne) 20Ne [Li 891 e nas funções de excitação de transferência",,
[Le S9] foram explicadas através do acoplamento entre o canal de entrada e os 
canais de transferência ... dos primeiros estados excitados, 

No cálculo de canais acoplados foi uIilizado o programa 
ECISIRa72l. Este programa, como foi discutido no capitulo 2, resolve 
exatamente as equações de canais acoplados, determinando as funções de 
onda e as seções de choque diferenciais simultaneamente para o espalhamento 
elástico, inelástico e reações de transferência. 

O cálculo de canais acoplados com o ECIS, pode ser feito 
utilizando-se os seguintes modelos coletivos na descrição do núcleo deformado: 
rotacional, vibracional ou uma mistura de ambos. 

Em todos os nOSsos cálculos utilizamos o modelo rotacional 
simétrico. Para o sistema 180+10,116, consideramos o 180 como núcleo 
deformada, enquanto que para o sistema 2881+160, o núcleo deformado era o 
28SI. Esta escolha pode ser melhor entendida analisando-se os níveis de 
energia do 180 e do 28SI. 

As várias possibilidades de acoplamento entre os diferentes 
canais no modelo rotacional é feita automaticamente pelo programa ECIS, 
sendo todos os acoplamentos considerados como possíveis, desde que 
obedeçam a regra de seleção dada por. 

----.~--J2 

(4.1.1)IJ, -ÀI:u, Õ;IJ, +ÀI " 

-------------------~ 
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sendo J1 e J2 o momento angular total respectivo dos estados entre os quais 
ocorre uma transição com multipoJaridade Â.. 

Por exemplo, considerando apenas os estados de energia mais 
baixos de uma banda rotacional de um núcleo deformado e, supondo transições 
do tipo quadrupolar (1,,=2), teremos as seguintes possibilidades de 
acoplamentos, indicados pelas flechas na figura 4.1.1: 

4+ .\ , J 

2+ } ~ I I 

d' I 1 

Fig.4. 1. 1. Desenho esquemático do acoplamento entre 3 canais. 

Os nossos cálculos foram feitos considerando apenas transições 
quadrupolares (1..=2); com isso o raio da distribuição de massa do núcleo 
deformado fica reduzido a: 

R=Rrf1+Jl2 Y2o(6')] (4.1.2) 

com Rr = rr Al/3 sendo A o númerO de massa do núcleo deformado e (>2 é o 
parâmetro de deformação nuclear quadrupolar, o qual será indicado por 
p~R ou p~' dependendo se estamos nos referindo á deformação da parte 
nuclear real ou ímagináría. 

O raio da distribuição de carga é dado por uma equação análoga à 
equação (4.1.2) com Rr e 1'2 referindo-se, agora, ao raio e á deformação 
coulombiana, os quais serão indicados, respectivamente, por Rc e Jl;. As 
deformações nucleares e coulombianas nem sempre são iguais, por isso é 
necessaria essa distinção. 

Uma outra grandeza freqüentemente citada na literatura é o 
comprimento de deformação nuclear definido por: 
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õ~ = J3~Rr (4.1.3) 

Esta é a grandeza que deve ser considerada como invariante no 
formalismo de canais acoplados. Portanto, o comprimento de deformação 
nuclear é a grandeza que deve ser usada em qualquer comparação ao invés da 
deformação nuclear p~, pois a mesma depende da definição que se usa para o 
cálculo do raio. 

Quando nos referimos a parte coulombiana do núcleo, além do 
comprimento de deformação coulombiano (õ~ = J3~Rc) outras grandezas 

proporcionais a BC são também muito utilizadas na literatura. Entre elas as mais 
importantes são: 

a) a probabilidade de transição eletromagnética definida como: 

B(E2)i = [ 4
3
" ZP;R~r (.2fm4) (4.1.3) 

onde Rc = r c A 1/3 fm e A e Z são a massa e a carga do núcleo excitado 
respectivamente. 

b) o momento de quadrupolo intrínseco definido por: 

Qo = [16" B(E2) 1]"2 (fm2 ) (4.1.4)
5 .2 

4.2. Anãlise do Sistema 180+1°8 

Começamos a análise das distribuições angulares para o sistema 
180+1°8 na ECM = 18.8 MeV, procurando um potencial de modelo óptico que 
nos fornecesse um ajuste razoável para o canal do espalhamento elástico. Este 
potencial [An 94] ,mostrado na tabela 4.2.1, foi usado como potencial de partida na 
análise de canais acoplados (C.C.), feita com o programa ECIS. 
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Tabela 4.2.1. PartJmetros iniciais do potencial de modelo óptico usado no cálculo 
de C. C (A.94J. 

180+10B V 
IMeV, 

w 
IMeV' I~l fi a

Ifm, I"':;' 
a'

{fu,' 
fc

Ifm, 
, 

ECM=1B,BMaV 100.0 7.5 1.15 1.63 : 0.640 I 0.750 1.0 
, I 

o potencial da tabela 4.2.1 fornece apenas um bom ajuste nos 
ângulos dianteiros, mas nâo consegue explicar a subida da seção de choque 
para o espalhamento elástico em ângulos traseiros ( veja figura 4.2.1). 

O cálculo de canais acoplados para este sistema, foi feito 
acoplando-se 11 canais, sendo um deles o canal do espalhamento elástico e os 
outros canais são estados excitados do espalhamento inelástico. Neste cálculo, 
usamos 40 Im como raio de "matching" da função de onda e número máximo de 
300 ondas parciais. O raio de "ma/ching" é o ponto onde as forças nucleares e 
as distorções do potencial coulombiano já podem ser desprezadas. 

"".1'.1 • .1:.0 aJi"ru/:t:I 

El1. = 1B.B NeY 
10 ~ ~" I T 

'60 + tOE 

I 

G 

'" 
~ (J. 1 

t:> 1'-.. 
t:> 0.01 

;~ 
0.001 

O.OOOf 
o 20 40 6(J DO 100 120 140 160 180 

EJ CM 

Figura 4.2.1. Distribuição angular para espalhamento elástico. A curva sólida 
mostra um cálculo de modelo óptico sem acoplamento. 
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o programa ECIS possui uma sub-rotina de pesquisa automática, 
pala qual pode ser feita a mudança dos parâmetros do potencial óptico inicial. 
No entanto, como o número de canais acoplados foi grande o programa se 
tomava extremamente lento, quando esta opção era usada. Portanto, a 
mudança feita nos parâmetros do potencial de modelo óptico de partida, foi 
manual e o critério para se chegar no conjunto de parâmetros que melhor 
reproduziu os dados experimentais, foi visual. 

A tabela 4.2.2 mostra os parâmetros do potencial de modelo 
óptico, derivados da análise de canais acoplados. Chamaremos a partir de 
agora este potencial de 8-10. 

Tabela 4.2.2. Parâmetros de potencial de modelo óptico obtido via cálculo de 
canais acopladosfAn 94J 

I 
•180+1°6 V W: rr n ar ai rc 

(MeVI : (MeV) . (fm) (fm) : (fm) (fm) (fm) 
ECM=1B.8MeV : , 

· ••116.0 5.0 1.15 1.63 0.640 • 0.750 : 1.0 
Potencial 6-10 · · 

• 

Comparando o potencial 6-10 com o potencial de partida (tabela 
4,2.1), verificamos que as únicas grandezas alteradas são as profundidades 
real e imaginária. A parte geométrica do potencial foi mantida fixa a fim de 
reduzir o número de parâmetros livres no nosso cálculo. 

O valor das deformações nuolear real, nuclear imaginária e 
coulombiana utilizadas no cálculo de canais acoplados, bem como Os 
respectivos comprimentos de deformação são mostrados na tabela 4.2.3. 
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Tabela 4.2.3. Parâmetros de deformação do núcleo de 180. 

~fR 

-0.165 

Rr=rrA1/3 (Im) 

3.013 

õrR= p~RRr (Im) 

-0.497 

, 

flr' Ri =ri A 1/3 (Im) õr' = Ilr'Ri (Im) 

-0.165 4.271 -0.704 
, 

Il~ 

-0.511 

Rc =rc A 1/3 (fm) 

2.620 

ó; = p~Rc (fm) 

...

-1.338 
. 

Os parâmetros de deformação, bem como as profundidades real e 
imagInaria do potencial óptico foram variados, sistematicamente, até 
encontrarmos os valores finais mostrados nas tabelas 4.2.2 e 4.2.3. Os 
resultados destas análises podem ser vistos na figura 4.2.2. 

Na figura 4.2.2, a primeira distribuição angular refere-se ao 
espalhamento elástico e as outras são estados excitados do espalhamento 
inelástico. Tanto o potencial de modelo óptico (B-l0). bem como as 
deformações são iguais para todos os canais. É claro que usando potenciais e 
deformações diferentes, para diferentes canais, o ajuste poderia ser melhor. No 
entanto, o número de parâmetros envolvidos no cálculo se tornaria tão grande, 
que a própria análise de canais acoplados perderia o sentido. 

O principal objetivo desta análise não foi explicar detalhes das 
distribuições angulares, mas sim reproduzir, em média, os dados experimentais. 
Tivemos sempre uma preocupação de garantir um bom ajuste para o canal 
elástico. 
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!1 CANAIS ACOPLADOS 
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Fig, 4.2.2. Distribuições angulares para o espalhamento elástico e os inelásticos. 
As CUNas sólidas são os resultados dos ajustes obtidos via cálculo de 

canais acoplados 
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Um dos efeitos do acoplamento entre o canal elástico e os 

ínelásticos é produzir uma subida da seção de choque elástica em ângulos 

traseiros. Para altas energias de excitação, a seção de choque calculada para 

o espalhamento inelástico se toma lisa, o que concorda com as previsões 

experimentais, como mostra a figura 4.2.2 na E*=11.6 MeV. 


Para se chegar ao ajuste mostrado na figura 4.2.2, tivemos que 
reduzir a profundidade imaginária do potencial óptico inicial de W=7.5 para 5.0 
MeV. Esta redução é totalmente consistente, pois quanto mais canais incluímos 
explicitamente no cálculo, menor deve ser a profundidade imaginária do 
potencial, para garantir a absorção de fluxo do canal elástico. 

Na região de ângulos dianteiros e intermediários, dos estados 
excitados, não lemos dados experimentais, isto significa que nossos ajustes sâo 
poucos sensíveis à escolha do parâmetro de deformação coulombiano (~~). 

Com o parâmetro de deformação coulombiano utilizado na nossa análise, 
calculamos o valor de B(E2)1'=45 e2 fm4, Este valor está em bom acordo 
quando comparado aos resultados obtidos por outros autores, utilizando 
diferentes métodos, Esta comparação pode ser vista na tabela 4.2.4, 

Os dados da literatura mostram, ainda, uma grande discrepância 
no valor do comprimento de deformação nuclear. O nosso valor é menor que os 
dados encontrados na literatura, Esta discrepância pode estar associada ao 
número de canais acoplados. Em outras palavras o valor de !l, obtido via 
cálculo de canais acoplados, depende da número de canais levados em 
consideração. Esta ambigOidade pode ser removida se um número 
suficientemente grande de estados excitados forem acopladosrra 651. Com um 
grande número de canais senda acopladas eliminamos, também, uma outra 
ambigQidade existente entre a profundidade imaginária W e o parâmetro de 
deformação II rra 65). 

Em nossos cálculos, o núcleo de 180 foi considerado como tendo 
uma deformação oblata (Jl2 " O), o que contraria alguns dados da literatu
ra1C.78,V1751. Tentamos usar deformação prolata (132" O); neste caso, O cálculo 
de canais acoplados muda pouco para o canal elástico e primeiros estados 
excitados; no entanto, uma sensível diferença aparece nos estados de alta 
energia de excitação subestimando a seção de choque para estes estados. 

Mostramos, na figura 4.2.3, a seção de choque integrada em valor 
de Q, Os pontos representam a seção de choque integrada em 
Q(-16 MeV s Q s Q .•), A linha tracajada mostra a curva 1/sen SeM< A linha 
sólida mostra o resuftado do cálculo de canais acoplados, quando somamos os 
11 canais, ou seja, (-11.6 s Q s Qg.•), A tendência dos dados em seguir a curva 
1/sen6CM só não é melhor reproduzida pelos cálculos de canais acoplados, 
porque nossos cálculos só vão até Q = -11.6 MeV. 

No . próximo capítulo discutiremos os modelos mais usados 
("deep~ineJastjng-orbiting" [Sh 7El, Sh B4, Ri 85, Sh 86, Sh 87, Ra 85, Sh 8S, DO 8S. Le 92) e 
fus~o II'ssa-o [Gr 84,5. as. PI 86. 5. aa, Se 84, Ao 941 ) I' t" - para exp 'car es e comportamento 
das reações binárias muito ineláslicas. Também discutiremos a relação de 
nosso cálculo com estes modelos, 
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SEyÃO DE CHOqUE FNTEÇRADA EM Q 

ECM =:o 18.B M.V 
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SeAi 

Fig. 4.2.3. Seção de choque integrada em Q. Os pontos foram adquiridos sem a 
condição de coincidência cinemática. A linha sólida li o resultado 

obtido do cálculo de canais acoplados e a tracejada, corresponde à curva 
1lsenlJcM. 

4.3. Análise do Sistema 180+11a 

o càlculo de canais acoplados para o sistema 180+11 8 na 
ECM"19.9 MeV foi feito acoplando-se 14 canais a saber: a) o canal do 
espalhamento elástico. b) 5 canais correspondendo a estados excitados do 
espalhamento inelástico, c) o estado fundamental e mais 7 estados excitados da 
reação de transferência 180+11 8....; 14C...15N. 
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o potencial de modelo óptico utilizado como ponto de partida no 
cálculo de canais acoplados é o mesmo potencial do sistema 160+1°8, 
mostrado na tabela 4.2.1. O ajuste obtido por este potencial para o canal do 
espalhamento elástico do sistema 180+11S é mostrado na figura 4.3.1. 

MODILt:I tJPTN'':O 

E<:M = '/9.9 M.V 
10 

'·0 -+- '1,8 ~ 
1 

~ 

~ 0.1 
b 

$'"
b 

0.01 $ ~ l tIt 
0.001 

t 
0,0001 

o 20 40 60 80 100 120 /40 160 /80 

9 cltl 

Fig. 4.3.1. Distribuição angular para espalhamento elástico. A curva sólida mos
tra um cálculo de modelo óptico sem acoplamento. 

o ajuste em ângulos dianteiros é apenas razoavel e o cálculo de 
modelo óptico não consegue explicar a subida da seção de choque elástica em 
ângulos traseiros. 

Partimos, então, para a análise de canais acoplados. O raio de 
"matohing" e o número da ondas parciais é o mesmo do sistema 180+1°8. 

O canal de transferência, foi tratado apenas aproximadamente, 
pois utílizamos no cálculo da reação de transferência o mesmo fator de forma do 
espalhamento inelástico dado por: 
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F(r) = (pNRR )v: df +i(pNl R.)W dg _~ Z,ZT R ("'R) (4.3.1)
:2 r 0dr 2, I 0dr Sr2+1 c ..... 2 c 

onde: 

1 1 e (4.3.2)
f(r) = rr-Rt] g(r) = ~r-Ri]

l+exp ar 1+. a' 
1 

com Rr= rrAl13 e RI = r,AII3 e A sendo a massa do núcleo deformado. 
No cálculo da seção de choque da transferência, utilizamos as 

massas e cargas corretas para os canais de entrada e salda portanto, o número 
de onda K, que aparece na seção de choque, é calculado corretamente. 

O potencial resultante da análise de canais acoplados para o 
sistema 180+11B é mostrado na !abela 4,3.1, Este potencial será chamado de 
potencial B-11. 

Tabela 4,3,1, Parâmetros do potencial de modelo 6ptico obtido via cálculo de 
canais acoplados 

180+11 6 V W rr : rj ar aj re 
IMeVI IMeV) mn) . (tffl) ffm) ffm) (fm) 

EcM=19,9MeV 
120,0 5.0 1,15 1,63 0,640 0,750 1,0 

Potencial B-11 

Os 14 canais acoplados, neste sistema, usam o mesmo potencial 
B-11, O ajuste produzido por este potencial é mostrado nas figuras 4,3.2 e 
4,3.3. Os parâmetros de deformação utilizados neste cálculo para o núcleo de 
180 são os mesmos da tabela 4.2.3. A comparação entre os nossos parâmetros 
de deformação e aqueles obtidos por outros autores, utilizando diferentes 
métodos já foi mostrado na tabela 4.2.4. 
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Figuras 4.3,2 e 4.3,3. Distribuições angulares para o espalhamento elástico e os 

inelástlcos (figura da esquerda) e para a reação de transferência 


180+11B.-+14C+15N (figura da direita). As curvas sólidas são os resultados do 

cálculo de canais acoplados. 
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A primeira curva da figura 4.3.2 refere-se ao espalhamento 
elástico. As outras são estados excitados do espalhamento inelástico. O ajuste 
para o canal elástico é bom em ângulos dianteiros e, vemos, ainda, que um dos 
efeitos do acoplamento deste canal com os demais é produzir uma subida da 
seção de choque em ângulos traseiros para o canal elástico, ficando o cálculo 
em perfeita sintonia com Os dados experimentais. Para os canais inelásticos, o 
ajuste em ângulos dianteiros pera os estados onde temos medidas (E*=2.0 MeV 
e E*"3.8 MeV) é ruim, ficando a seção de choque calculada, sub-estimada. Em 
ângulos traseiros conseguimos reproduzir apenas a magnitudde da seção de 
choque experimental. Nos estados excitados (E*=2.0 MeV e E*=3.8 MeV), os 
ângulos dianteiros poderiam ser melhor ajustados aumentando o parâmetro de 
deformação coulombiano (jl~); no entando, este procedimento, além de 
estragar o ajuste do canal elástico, fornecia um valor para a probabilidade de 
transição eletromagnética B(E2)t não compatível com as medidas 
experimentais. 

Para se chegar a esses ajustes, novamente tivemos que diminuir a 
profundidade imaginária do potencial óptico inicial de 7.5 para 5 MeV e ainda 
aumentar a profundidade real de 100 para 120 MeV. A geometria foi mantida 
fixe. 

A única diferença entre os parâmetros utilizados no cálculo de 
canais acoplados para 180+10B e 180+11B está na profundidade real do 
potencial óptico. Enquanto para 180+1°6 temos V;116.0 MeV para 180+11B 
temos V=120.0 MeV. 

Na figura 4.3.3 a primeira distribuição angular corresponde ao 
estado fundamental da reação de transferência 180+118 -+ 14C+15N (Og.=+4.76 
MeV). As outras correspondem a estados excitados desta reação de 
transferência. 

O ajuste entre os dados experimentais e o cálculo de canais 
acoplados falha, em média, ao tentar reproduzir os detalhes da seção de 
choque de transferência. No entanto, a magnitude da seção de choque é 
reproduzida de forma satisfatória e também a forma da distribuição angular com 
forte subida em ângulos traseiros. Isto mostra que mesmo usando o fator de 
forma do espalhamento inelástica e os mesmos J3 da excitação inelástica a 
seção de choque de transferência tem a magnitude corretamente calculada. 

As fjguras 4.3.4 e 4.3.5 mostram as seções de choque integradas 
em valor de O para os canais de reações 180+11 6 -+ 180+11B e 
180+11B -+ 14C+15N, respectivamente. 

84 

http:Og.=+4.76


sJ.tyÃo DE CHOqUE UVTSG,RA.DA EM Q 

BCM = 18.9 MeV 
/000 

(80 -+ "B 

/00 

~ lO o.t::J 

~ "',. 
~ 

'. .,.""./C / , ....~.......~"..- ...,........
.. ","" .. 

O,, I;- DADOS ÁJ:)qUf,R.fbOS SEM CO.lNCIDÊNCIA 

CANAIS A.COPLADOS {ECJ'S) ~ 
CURVÁ 1/SENS,,,., 
! I t J L~"0.01 

o 20 .0 60 80 /00 t to 140 160 180 

E>CM 

Fig. 4.3.4. Distribuição angular integrada em Q. Os pontos foram adquiridos 
sem a condição de ooincidéncia cínemática. A linha sólida é o resul

tado do cálculo de canais acoplados e a tracejada, é a cU/va de 1/seníJCM' 
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Fig. 4.3.5. Dislribuiçtlo angular integrada em Q. Os pontos foram adquiridos 
sem a condição de coincidência cinemática. A linha sólida é o resul

tado do cálculo de canais acoplados e a trarejada, é a curva de 1/sen()CM. 

Em ambas as figuras, a linha tracejada mostra o comportamento 
do tipo l/s6n SeM, seguido pelos dados experimentais, enquanto que a curva 
sólida é o resultado do cálculo de canais acoplados. Na figura 4.3.4, os pontos 
foram obtidos integrando-se a seção de choque experimental na região de 
(-16,;0,;090) e, a curva sólida refere-se à seção de choque integrada na região 
de (-8,;0,;Og.)' Na figura 4.3.5, integramos na região de (-16,;0,;0g.) para os 
pontos experimentais e (-12.5,;0,;Q9') para o cálculo de canais acoplados. 

As figuras 4.3.4 e 4.3.5 mostram que o cálculo de canais 
acoplados consegue reproduzir as características gerais dos dados 
experimentais. Estes resultados concordam com um estudo recente[Lo 92J feito 
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para estes mesmos sistemas 180,.10,118, Neste trabalho, fizemos um cálculo 
completo de canais acoplados utilizando um formalismo diferente. proposto por 
lachello e colaboradores!la 88, la 891, Neste formalismo. os acoplamentos são 
tratados dentro do contexto da Teoria Algébrica de Espalhamento, 

Via cálculos de canais acoplados. mostramos que é possível 
explicar. de forma satisfatória. o comportamento geral dos dados experimentais, 
Tanto a tendência 1/sen SCM da seção de choque experimental integrada em Q, 
bem como o comportamento oscilatório decrescente da seção de choque 
elástica em ângulos dianteiros e posterior subida para ângulos traseiros 
puderam ser explicadas dentro do formalismo de canais acoplados, 

Existem controvérsias quanto à explicação da subida da seção de 
choque elástica em ângulos traseiros, Enquanto mostramos que esta subida 
pode ser explicada, via acoplamento do canal elástico com outros canais de 
reação, Anjos e colaboradores[An 94) sugerem que o sistema primeiro se funde e 
em seguida decai, via canal elástico, 

4.4. Análise do Sistema 28Si+ 160 

o estudo para este sistema foi feito em duas energias ECM=39,1 e 
50,5 MeV, Em ambas as energias, fizemos medidas dos espalhamentos 
elástico. ineláslico e reações de transferência, Um resumo do que foi analisado 
para este sistema nas duas energias já foi mostrado na tabela 3,8.1, 

O comportamento geral da seção de choque elástica em ângulos 
dianteiros e inlermediários é reproduzido pelos potenciais de modelo óptico 
mostrados na tabela 4.4.1, Foram estes os potenciais utilizados como ponto de 
partida no cálculo de canais acoplados (C,C,) [De 78), 

Tabela 4.4, 1, Parilmelros iniciais do potencial de modelo óptico usado no cálculo 
de C,C IDe 78) 

39,1 30,0 5,5 1,323 1,350 0,485 0,300 1,0 
I 

I 
50,5 38,0 12,0 1,323 1.350 0,485 0,300 1,0 
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As figuras 4.4.1 e 4.4.2 mostram o resultado do cálculo de modelo 
óptico com Os potenciais da tabela 4.4.1 (linha sólida). O cálculo apresenta 
oscilações reproduzindo corretamente a seção de choque em ângulos 
intermediários mas, falha ao tentar reproduzir a subida da seção de choque em 
ângulos traseiros. 

NDDZ.l.b 'bJ>'I"ICC 

6.,.., = 39.1 Me V 
10 

~ ·"Si + "0 
I o 

! 
0.1 e.. , 

b 
"
b 0.01 

0.001 

0.0001 
O' 20 40 60 80 100 f20 f 40 160 t 80 

€leAl 

Fig. 4.4.1. Distribuição angular do espalhamento elástico. A curva sólida mos1ra 
o cálculo de modelo óptico sem acomplamento. 
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( 
d

, I 
'--'---L~L.~....J-~ ~ ~! lt ) ft L.___L~_L ~ 

Fig. 4.4.2. Distribuição angular do espalhamento elástico. A curva sólida mostra 
o cálculo de modelo óplíoo sem aoomplamento. 

Os potenciais da tabela 4.4.1 são potenciais transparentes na 
superficie, isto é, possuem V/W »1. Potenciais transparentes na superfície 
foram propostos na tentativa de reproduzir os dados para o espalhamento 
elástico e ineláslico!Au 77], bem como para as distribuições angulares das 
reações de transferência!6. 78] apresentando o comportamento anômalo da 
subida em ângulos traseiros, também denominado ALAS (Anomalous Large 
Angle Scaltering) 

O fenômeno da subida em ângulos traseiros da distribuição 
angular elástica não pode ser reproduzida pelo potencial E-18!Cr 76) por ser 
muito absorvente. Por esta razão não foi utilizado no cálculo de canais 
acoplados. 
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o cálculo de canais acoplados para 2881+160 na ECM"39.1 foi 
feito acoplando-se 33 canais de reações, enquanto que para a ECM=50.5 MeV 
foram aceplados 35 canais. Nos cálculos todas as transições entre os 
diferentes estados foram consideradas como possiveis, desde que 
obedecessem a relação 4.1.1. Usamos o modelo rotacional simétrico para tratar 
o núcleo deformado de 288i, sendo que nos cálculos utilizamos 300 ondas 
parciais e ralo de "matchíng" de 40 fm. 

Os passos seguidos para se acoplar este enorme número de 
canais foram: 

a) iniciamos cem o canal do espalhamento elástico mais os primeiros estados 
excitados do espalhamento inelástico. Usando o potencial da tabela 4.4.1 e 
cemo valor Inicial para a deformação nuclear de Jl~ " 0.4 que é o valor 
adotado na literatura!At 87], tentamos fazer o cálculo convergir para os dados 
experimentais, variando as profundidades real e imaginária do potencial 
óptico e o parâmetro de deformação Jlf. A parte geométrica do potencial foi 
mantida fixa a fim de reduzir o número de parâmetros livres; 

b) quando a magnitude da seção de choque calculada convergia para os 
valores experimentais, íamos adicionando mais canais de reação e 
repetíamos o item a). No final, quando chegamos aos 35 canais acoplados 
para ECM=50.5 MeV, os computadores mais rápidos do Instituto de Física da 
U8P levavam, em média, 5 horas de tempo de c.p.u. para se obter as seções 
de choque nos 35 canais. 

O resultado desta análise são dois novos potenciais de modelo 
óptíco, um para cada energia, que nos fornecem um ajuste perfeito para o canal 
de espalhamento elástico e, em média, a magnitude correta da seção de choque 
experimental para todos os outros canais de reação. 

Estes novos potenciais, resultantes do cálculo de canais 
aceplados, serão denominados potenciais 81 e 82 para ECM=39.1 e 50.5 MeV, 
respectivamente. Ambos sâo mostrados na tabela 4.4.2. 
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Tabela 4.4.2. Parámalros dos potenciais de modelo óptico obtidos via cálculo de 
C.C. 

rj ar airr fePotencial ECM I V I W 
(fml (fml (fml(fml (frnl. (MeV) . (IwI~V) (MeVl 

S1 39.1 I 23.0 2.5 1.323 1.350 .!0.485 i , 0.300 1.0 . . 

I
50.5 i 25.0 8.0 1.323. 1.350 1.0S2 0.485 ! 0.300 . 

I 

Na tabela 4.4.3 mostramos os valores finais dos parâmetros de 
deformação, para o núcleo do 2aSi, usado no câlculo de canais accplados. Nas 
duas energias. os valores são os mesmos. 

Tabela 4.4.3. Parâmetros de deformação do núcleo 28S1 

flF 

-0.20 
. 

Rr~rr A113 (fm) 

4.017 

õ;'R = fl~R R,(fm) 

-0.803 

p~' Ri ~ri A113 (Im) S~' = fl~'Ri (fm) I. . 
, . 

-0.20 
I 

4.099 -0.819 

---- ----
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Como já foi discutido para o sistema 180+10,118 o cálculo de 
canais acoplados tem como caracteristica reduzir a profundidade da parte 
imaginária dos potenciais ópticos inciais. Poderíamos, então, imaginar que os 
potenciais de canais acoplados são sempre mais transparentes (VlW » 1) do 
que os potenciais iniciais de modelo óptico. A tabela 4.4.4 mostra que para a 
ECM=50.5 MeV isto não ocorre, pais ambas as profundidades (real e imaginária) 
foram reduzidas na mesma proporção pelo cálculo de canais acoplados. 

Tabela 4.4.4. Razão entre as profundidades real e imaginária do potencial. 

Sistema ' Transparência (VlW) Transparência (VIW) I !:eM 
(MeV) Modelo óptico sem Modelo óptico canais 

,,, acoplamento acoplados , 

180+1°8 I 18.8 13.33 23.0 , 
, 

180+11S 19.9 24.013.33 

285i+16O 39.1 5.45 9.20 

280+160 50.5 3.16 3.12 

As figuras 4.4.3 e 4.4.4 mostram o resultado do cálculo de canais 
acoplados para as duas energias estudadas. A primeira distribuição angular 
refere-se ao espalhamento elástico, as outras são estados excitados do 
espalhamento inelástico. Como já foi discutido no capitulo experimental, os 
primeiros excitados são resolvidos; portanto, conhecfamos sua energia de 
excitação e spin. A partir de Q=-6.5 MeV temos apenas energias de excitação 
médias, com largura de 1 MeV em Q e as faixas não têm spin bem definido 
provavelmente. 
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Fig. 4,4.3. Distribuições angulares para o espalhamento elástico e os inelásticos. 
Os pontos foram obtidos usando 11 condição de coincidência cinemáti

ea. As linhas sólidas são ajustes obtidos via cálculo de canais acoplados. 
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Fig, 4.4.4, DistribuiçlJes angulares para o espalhamento elástico e os inelásticos. 
Os pontos foram obtidos usando a condição de coincidência cinemáti

ca, As linhas sólidas são ajustes obtidos via cálculo de canais acoplados. 
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Em ambas as energias a curva sólida ê o resultado do cálculo de 
canais acoplados. Os pontos são dados adquiridos, exigindo coincidência 
cinemática entre os 288i e 160 detectados. Na ECM:39.1 MeV o ajuste entre o 
C.C e os dados é ruim para os ângulos dianteiros, dos primeiros estados 
excitados e falha, também, ao tentar explicar a seção de choque experimental 
para 8CM>1000, para os níveis de energia de excitação mais altos (E' > 13.5 
MeV). Para o canal elástico o C.C reproduz todos os detalhes da seção de 
choque experimental e ainda mostra a subida em ângulos traseiros que é uma 
característica deste sistema. 

Na ECM:50.5 MeV, novamente temos um ajuste perfeito entre os 
dados e a seção de choque calculada para o canal elástico. Para os estados 
excitados, em média, a seção de choque calculada só se ajusta aos dados 
experimentais para os ângulos de centro de massa 8CM,,1000, sendo que a 
discrepância aumenta com o aumento da energia de excitação. A seção de 
choque experimental é baixa quando comparamos aos cálculos nas energias de 
excitação mais altas. 

Esla discrepância entre os cálculos e os dados medidos em 
coincidência pode ser explicada, supondo que após a reação o 288i excitado 
evapora partículas leves como nêutrons, prótons, partículas alfas. Devido à 
mudança em sua carga e massa não é mais contado nas coincidências 
condicionadas por Z e A, Isto faz com que a seção de choque experimental 
tenha seu valor absoluto reduzido, principalmente nas energias de excitação 
mais alias, onde a evaporação de partículas deve ser maior. A evaporação de 
partículas não é um fenõmeno novo, tendo sido observada por 
vários autores[Sh 84, 5a 87, Sa 88, 5h 88, Se 89[. A evaporação se toma mais 
intensa com o aumento da massa e da energia de excitação dos fragmentos. 

Para nos certificarmos de que realmente estávamos perdendo 
partículas por evaporação, resolvemos analisar os espectros, sem impor a 
condição de coincidência. Escolhemos, para esta análise, os espectros dos 
núcleos de 160 por serem mais leves que o 2BSi e, portanto, as chances de 
evaporar partículas serem menores. 

Mostramos, na figuras 4.4.5 a razão entre as seções de choque de 
evaporação de partículas sobre a seção de choque de formação do 2B8i, em 
função da energia de excitação. 
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a seção de choque de formação de 28SI, em função da energia de 
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96 



A figura 4.4.5, mostra que realmente há uma perda de eventos por 
evaporação e a mesma se torna mais intensa a partir da e- > 13.5 MeV. Isto 
explica porque os cálculos de canais acoplados para as energias de excitação 
mais altas não concordam com. as previsões experimentais. 

Para a energia ECM=50.5 MeV a razão entre as seções de choque 
de evaporação de particulas sobre as seções de choque de formação tem 
comportamento semelhante, mas a evaporação de partículas parece ocorrer 
desde as energias da excitação mais baixas. Isto poderia sugerir que a nossa 
normalização dos dados, medidos com a condição de coincidência e sem a 
condição de coincidência não é a mesma para a ECM=50.5 MeV. Como isso 
não ocorre na ECM=39.1 MeV, e nada foi modificado na aquisição dos dados de 
uma energIa para outra, resolvemos não mudar a normalização. Mesmo 
supondo uma normalização diferente entre os dados livres e em coincidência, 
na ECM=50.5 MeV, a seção de choque de evaporação aumenta para as 
energias de excitação mais altas. 

Comparando, agora, as previsões do cálculo de canais acoplados 
com as seções de choque medidas sem coincidência (dados livres), 
conseguimos explicar a subida da "seção de choque em ângulos traseiros para 
as altas energias de excitação. Isto pode ser visto nas figuras 4.4.7 e 4.4.8. 
Nelas a curva sólida é o cálculo de canais acoplados feito com o programa 
ECIS. Os circulas são os dados adquiridos em coincidência e os quadrados 
cheios são dados livres, 
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Fig. 4,4. 7. Distribuições angulares para o espalhamento elástico e os inelásticos. 
Os circulas são os dados adquiridos em coincidência cinemática, Os 


quadrados cheios são os dados obtidos da análise dos oxigênios de recuo sem 

estar em coincidência com os silícios (dados livres), A curva sólida é o resullado 

do cálculo de canais acoplados feito com o códigO EC/S. 
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Fig. 4.4,8, 	Distribuições angulares para o espalhamento elástico e os inelásticos, 
Os clrculos são os dados adquiridos em coincidência cinemática. Os 

quadrados cheios são os dados obtidos da análise dos oxlgénios de recuo sem 
estarem coincidência com os silícios (dadOS livres), A curva sólida é o resultado 
do cá/culo de canais acoplados feito com o código EC/S, 
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Nas figuras 4.4.9 e 4.4.10, mostramos as seções de choque 
integradas em valor de Q para as duas energias estudadas. Nelas podemos 
ver, claramente, a diferença entre os dados adquiridos com e sem coincidência. 
Mostramos, ainda, que apesar da seção de choque em coincidência decrescer 
com o ângulo de centro de massa, os dados livres seguem a curva tracejada do 
tipo 1/sen eCM. Como já havíamos discutido está é a tendência seguida pelos 
eventos provenientes de reações do tipo 'orbiüng-deep ine/astic·. A 
característica do "orbiting" é formar um sistema di-nuclear complexo giratório, 
fortemente amortecido em energia. No entanto, afirmar que o sistema 288i+ 160 
apresenta "orbílíng" porque os dados livres seguem a tendência da curva 
lISeneCM é temeroso pois, outros processos como fusão-fissão mostram a 
mesma característica. Portanto, para se tentar distinguir qual o processo 
dominante, outras investigações devem ser feitas. Isto será deixado para o 
próximo capítulo. 
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Fig. 4.4.9. Distribuição angular integrada em Q. Os círculos abetlos foram 
adquiridos em coincidência cinemática. Os quadrados cheios são os 

dados obtidos da análise dos oxigênios de recuo sem estar em coincidfmcia com 
os silícios (dedOS livres). A linha sólida é o resultado do cálculo de canais 
acoplados feito com o código EC/S e a tracejada, é a curva IlsenIJcM__ 
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Fig. 4.4.10. Distribuição angular integrada em Q. OS circulas abertos foram 
adquiridos em coincidência cinemálica. Os quadrados cheios são os 

dados obtidos da análise dos oxigênios de recuo sem estar em coincidência com 
os silícios (dados livres). A linha sólida e! o resullado do cálculo de canais 
acopladOS feito com o código EC/S e a tracejada. e! a curva 1Isen(JCM.. 

Na figura 4.4.9 a seção de choque foi integrada considerando a 
seguinte faixa em O: cálculo de canais acoplados (-17.5:;:0,;Og.); dados em 
coincidência (-17.5,;0;;Og.); dados livres (-23.5,;0,;Og.)' 

Na figura 4.4.10 a região integrada em O foi: cálculo de canais 
acoplados (-17.5,;0,;095); dados em coincidência (-23.5,;0,;0g5); dados livres 
(-40.550,;Og.). 

Em ambas as figuras o cálculo de canais acoplados consegue 
explicar a tendência geral dos dados experimentos. 
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Mostramos, na seqQência, o resultado do cálculo de canais 
acoplados para as reações de transferência 160(28Si,24Mg)20Ne e 
160(28Si,32S)12C. No canal de entrada o potencial utilizado foi o da tabela 4.4.2 
e para o canal de saída (canal de transferência) usamos o potencial mostrado 
na tabela 4.4.5. O mesmo potencial foi usado para os dois canais de 
transferência 20Ne+24Mg e 12C+32S. 

Tebata 4.4.5 

Potencial 

Ne+Mg 39.1 30.0 1.307 I 1.242 I 0.492 I 0.2043.0 1.0 
e 

C+S 

Ne+Mg 50.5 10.0 3.0 1.307 I 1.242 I 0.492 I 0.204 1.0 
e 

C+S 

o resultado do cálculo de canais acoplados para os canais de 
transferência são mostrados nas figuras 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13 e 4.4.14. 
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Fig. 4.4.11. Distribiuições angulares para a reação de transferéncia 
2I1Si+160--.20Ne.,.24Mg. Os pontos foram adquiridos em coincidên

cia cinemátíca. A linha sólida é o resultado do cálculo de canais acoplados. 
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Flg. 4.4.12. 	Distribiuiçães angulares para a raação de transferência 
28Si+160-.20Ne+24Mg. Os pontos foram adquiridos em coincidên

cia cinemática. A linha sólida ê o resultado do cálculo de canais acoplados, 
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Fig. 4.4.13. Distribiuiçôes angulares para a reação de transferência 
28Si+160 .... 32S+12C. Os pontos foram adquiridos em coincidên- cia 

cinemática. A linha sólida é o resultado do cálculo de canais acoplados. 
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Fig. 4.4.14. Distribiuiçães angulares para a reação de transferência 
28Si+180-,,32S+12C. Os pontos foram adquiridos em coincidên· da 

cinemática. A linha sólída é o resultado do cálculo de canais acoplados. 
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Apesar de usarmos um fator de forma aproximado para tratar as 
reações de transferência e usarmos o mesmo ~ da excitação inelástica, o 
resultado do cálculo de canais acoplados é bom. Para o canal 20Ne+24Mg na 
ECM=39.1 MeV o cálculo de canais acoplados reproduz, corretamente, a 
magnitude da seção de choque experimental; já para a ECM=50.5 MeV a 
tendência geral do cálculo é ficar acima dos pontos experimentais. Isto 
novamente poderia ser explicado em termos de evaporação de partículas; 
infelizmente, não fizemos tal invesligação para os canais de transferência. 

Para O canal 12C,.3ZS em ambas as energias, o ajuste entre o 
cálculo e os dados é apenas razoável. Para algumas energias de excitação, o 
cálculo de canais acoplados é super estimado; já em outras, sub-estimado. 

Um panorama geral entre o cálculo de canais acoplados e os 
dados medidos em coincidência para os canais de transferência, pode ser visto 
nas figuras 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17 e 4.4.18, onde são mostradas as seções de 
choque integradas em valor de Q. 
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E ..., "" 39.1 MI!V
,.,..., ,.-. '" r r·c -+- ~'S 

lO ~\ 1 
,f 
~ 

Q)a'l1D •<t>Q)(tl
b 

0.1 
W41 

DA,DQS APQqrR;»OS' COM COIlVcrDEPerA j 
CANA"S ... COPLADO$ (EC}'$') j 

0.01 

o 20 40 60 81) r(JO 120 140 160 180 

0 CN (grau.s) 

Figura. 4.4.15. Seção de choque integrada em Q. Os pontos são dados ad
quiridos em coincirlência. A linha sólida é o resultado do cálculo 

de canais acoplados. 
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S8CAO DI CNOQUE rPTIG~APÁ IN q 

E<:~ "'" 80.s MilrV,.0 
~ ,tlte + $IS , 

10 

I 

":õ' • 
CO e~ ([>UI !li (to !t1l!1-~ 0, f 

~ 
b 

0.0 I 
PADOS ADqUIRIpOS COAi CCJ'NCIDENCIA 

CANA,fS A COPLÃDOS (EeIS) 

0,001 L...........J ... 
li 20 (O 60 BO f()0 120 t40 160 180 

eCN' (grcL'Us) 

Figura, 4.4,16, Seção de choque integrada em Q, Os pontos são dados ad
quiridos em coincidência, A linha sólida é o resultado do cálculo 

de canais acoplados, 

$8I:AO DI CROQU8 rNTIlrCAADA ZN Q 

E"", ... 39.1 M.V 
lO. 

,t<'Ne + I·Mg 

10 1 
":ê" 
~ 
b -

O, , 'e 

bAbOS ADqUJJ!U.DOS co~ COJ'NCJDENCIAJ 

CANA,fS ACOPLADOS {ECIS) 

L~_L~...JI'-"."'M_L, ! , I . ! ",...-1 ' 1->.0.0' 
(J 20 40 80 ao tOO 120 i-{O ISO ISO 

e CN (graus) 

Figura, 4.4,17. Seção de choque integrada em Q, OS pontos são dados ad
quiridos em coincidência, A linha só/ida é o resullado do cálculo 

de canais acoplados. 
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$'CAO D8 CHOQV8 ;NreCftAPA 8N q 

~DNe + ....Mg 

E,,,,, = 150.6 NeV 
'00 

3 
~ 

fb 

~ 
~ 
c o., 

O.Of 
Ih.DOS ADQUJJUDOS COM C'OJNC'I.bENC./A 

C./tNA;S ACOPLADOS (ECJ$) 

O.()Ot 
o 20 40 60 80 1DO 120 f,f() ISQ rBC 

El eM (gra.us) 

Figura. 4.4.18. Seção de choque integrada em Q, Os pontos são dados ad
quiridOS em coincidência, A linha sólida é o resultado do célculo 

de canais acoplados, 

Mostramos que é possível se fazer um célculo completo de canais 
acoplados envolvendo um grande numero de canais de reação com resultadas 
satisfatórios, O núcleo de 2BSi é bem descrito pelo modelo rotacional simétrico, 
onde usamos para descrevê-lo, uma deformação oblata <P2<O). 

Os parâmetros de deformação, extraídos desta análise, concordam 
com os valores obtidos por outros autores, utilizando diferentes métodos. Esta 
comparação é mostrada na tabela 4.4.5, 
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5. Discussão dos Resultados "Orbltlng" I Fusão-Fissão 

5.1. Introdução 

Evidências experimentais de processos binários muito inelásticos 
em sistemas de íons pesados leves foram acumuladas nas duas ultimas 
décadas. Inicialmente astas fenômenos foram observados em sitemas n-a, que 
também apresenlavam as anomalias de ângulos trasairos (ALAS) nos canais 
quasielásticos. Para a interpretação destes fenômenos inicialmente se recorreu 
à imagem semiclássica do sistema dinuclear rotativo (DNC, Dinuclear Complex), 
também denominada "orbiting". Isto corresponde ao mecanismo de colisão 
muito inelásticas (Deep-Inelastic collisions) bem estabelecido em colisões de 
íons mais pesados em energias mais alias. 

As caracteristicas experimentais destes fenômenos eram: 

a) emissão binária de fragmentos complexos. 
b) a energia cinética incidente é fortemente amortecida e o valor mais 

provável do Q de reação é independente do ángulo de espalhamento; 
c) 	 as distribuições angulares da seção de choque integrada em valor de Q 

seguem uma curva do tipo 1/seneCM, indicando um longo tempo de vida do 
sistema dinuclear complexo giratório (DNC). O tempo de vida foi 
estimadolRo 75J ser da ordem de 10.21 seg, na região de núcleos com 
massa intermediária. Este tempo foi usado para classificar o "orbítíng" 
como um processo que ocorre entre a reação direta e aquela que leva à 
formação do núcleo composto equilibradolG1 8S1, 

Em 	seguida fenõmenos semelhantes foram observados para um 
grande número de sistemas de iôns pesados-Ieves ISh 79. Sh 87} muitas vezes 
sem a estrutura n-a e sem algumas das caracteristicas de ALAS nos canais 
quasieláslicos (sem estruturas pronunciadas nas funções a 1600, muitas vezes 
interpretadas como ressonancias quasimoleculares). 

Estudos mais detalhados IS, 87. Be 89, Au 701, mostraram que para 
muitos destes sistemas a distribuição de massa dos fragmentos emitidos era 
pouco seletiva e o decaimento em fragmentos complexos nao dependia do 
canal de entrada, ISA 87} 

Este fato sugeriu uma interpretação alternativa na qual 
forma-se o núcleo composto estatisticamente equilibrado, que se fissiona em 
dois fragmentos complexos, mecanismo também chamado de fusão-fissão. 

Medidas feitas para os sistemas 28Si+12CISh 821. 2SSi+14NISh 86J, 
24Mg+12CIDu S8J, 24Mg+160lRa 8SJ etc. têm indicado a formação de um sistema 
dinuclear complexo giratório do tipo "orbifíng", enquanto que medidas efetuadas 
nOs sistemas 34S+24MgISa 81]. 35CI+12ClBe 89J. 31p+160IRa 91) etc. indicam que 
o mecanismo de reação é do tipo fusão-fissão. 
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5.2. Modelos para o ·Orbiting" f Fusão-Fissão 

Vários modelos surgiram na tentativa de se explicar qual é o 
mecanismo presente numa determinada reação, Dentre eles poderíamos citar o 
modelo de equilíbrio proposto per B, Shivakumar et al.fSh a7) para descrever o 
"orbiting" e a fusão e que foi aplicado com sucesso no estudo dos sistemas 
288i+12C. 288i+14N etc.. Por outro lado, 8ander/Sa 87) sugere que Os 
fragmentos binários observados para o sistema 26Si+12C podem ser explicados 
via um mecanismo de fusão-lissão, Na verdade, ambos os modelos são 
estatísticos e suas previsões estão sempre sujeitas a variações, dependendo do 
tipo de parametrização que se usa para descrever: a) a densidade de níveis, b) 
oS parâmetros de modelo óptico utilizados nos câlculos dos coeficiantes de 
transmissão, c) o momento angular critico para fusão, d) a distribuição de spin 
do núcleo composto etc .. 

Alguns trabalhos recentes têm usado o modelo proposto por Abe e 
HaaslHa 81) para calcular o número de canais abertos (NCA) e tentar, a partir 
daí, decidir se o processo é do tipo "orbiting" ou se envolve formação de núcleo 
composto equilibrado, 

Neste modelo o NCA determina os possíveis canais de decaimento 
para um sistema composto. Se o NCA for grande, ou seja, se existe uma alta 
densidade de níveis disponíveis nos canais de saida, o sistema tende a 
sobreviver desta forma um tempo maior, e o decaimento será preferencialmente 
via formação de residuos de evaperação ou de fusão-fissão. No entanto, se o 
NCA é pequeno, o que significa que a densidade de níveis é mais baixa no 
canal de saída! o sistema irá decair via mecanismo de ''orbifingl 

'. 

Mostramos nas figuras 5,2,1, 5,2.2 e 5.2.3 câlculos feitos por 
C,BecklBe 94) e na figura 5,2.4 câlculos feitos por RM. AnjoslAn 84) para o 
número de canais abertos (NCA), como função do momento angular rasante 
(e g), para diversos sistemas, dentre eJes os sistemas estudados neste trabalho, 
180+10,11B e 160+288i. 
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Figura 5.2.1. Número de canais abertos normalizado por unidade de fluxo inci
dente como função do momento angular rasante (C g) para reações 

induzidas por 12C. (8. 94) 
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Na figura 5.2.1 vemos que os sistemas 2ONe+12C[Sh 79], 
24Mg+12C[GI 90] e 28Si+12C[Sh 62] apresentam um pequeno número de canais 
abertos, associado ao fato destes sistemas apresentarem uma seção de choque 
integrada em Q, que sobe para ângulos de centro de massa traseiros seguindo 
a curva l/seneCM' pode-se dizerIBe 94) que este comportamento é caracteristico 
de um processo do tipo "orbíting#. Por outro lado, segundo C. Bacl<, os sistemas 
32S+12C, 3SAr+12C, 40Ca+12C e 40Ar+12C apresentam um grande número de 
canais abertos e possuem, ainda, seções de choque do tipo l/sen 6CM para 
9CM>900; estes sistemas poderiam, preferencialmente, seguir o mecanismo de 
fusão-fissão. Este processo foi sugerido por R. Planeta[PI &l] para explicar os 
produtos provenientes da reação de 32S+12C e 40Ca+12C. 

A mesma análise foi feita na figura 5.2.2, onde os sistemas 
2oNe+160 [Sh 831, 24Mg+160 [Le 89. S. 85. R. 85] e 28Si+160 apresentam um 
pequeno número de canais abertos; portanto, o mecanismo de reação destes 
sistemas deve ser o "orbitíng", enquanto que 4OCa+160 [Sa &l], que possui um 
grande número de canais abertos foi identificado como um sistema que decai 
via fusão-fissão. 

Na figura 5.2.3, analisando os sistemas 28Si+14N [Sh 86J e 
31p+160 IRa 91] vemos que a curva que descreve o NCA é muito parecida e, no 
entanto, são sistemas descritos na literatura como apresentando 'orbiling" e 
fusão-fissão, respectivamente. Isto mostra que o cálculo do NCA não é um 
método infalfvel para se identificar se um sistema decai por "orbiling" ou via 
fusão-fissão. 

Finalmente vemos, na figura 5.2.4, um cálculo do NCA feito por 
R.M. Anjos at aLIA0 94], para os sistemas 180+10,118. Segundo Anjos, os 
sistemas 180+11,10B apresentam um grande NCA (",50 para 180+11B) e (..-400 
para 180+10B) o que, torna o sistema um forte candidato a apresentar o 
mecanismo de fusão-fissão. No entanto os NCA para os sistemas 26Si+ 14N, 
28S1+160, 28Si+12C são 3.000, 20 e 15, respectivamente e como já havíamos 
citado anteriormente são sistemas identificados na literatura como apresentando 
o mecanismo de ·orbiting". 

É difícil de tirar uma conclusão a respeito do mecanismo de reação 
com base nos resultados dos modelos teóricos discutidos até agora. 

Parece claro que a caracteristica experimental que permite 
distinguir entre os dois mecanismos é a dependência com o canal de entrada. 
Se há forte memória do canal de entrada, o mecanismo é de formação de 
dinúcleo complexo giratório ("orbiting" -deep-inelastic). Se a memória do canal 
de entrada é perdida o mecanismo é de fusão-fissão. 

Na figura 5.2.SIRa 91) temos graficado a razão do número de 
eventos de oxigênio sobre os eventos de carbonos emitidos em ângulos 
traseiros. como função da energia de excitação, para os sistemas 28Si+12C e 
24Mg+160. Em ambos os sistemas as energias dos projéteis são escolhidos de 
tal forma que o núcleo de 40Ca é formado na mesma energia de excitação com 
distribuições de spin muito próximas. 
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A figura 5.2.5. mostra uma grande dependência com o canal de 
entrada, sugerindo que não houve formação de núcleo composto equilibrado e 
que o mecanismo de "orbiting" deve prevalecer nestes sistemas. 

I 
• 24Mg+160 Ela. " 79.5 MeV 
o 28Si +~C =115MeVEIOb 

~10'rt tü 
~, '" tO 
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o ! ta:: 1Ô' ~ " o 
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Energia de Excitação (MeV) 

Figura 5.2.5. Razão das seções de choque de oxigênio sobre carbono em fun
ção da energia de excitação para os sistemas Mg+O e Si+C. 

Na figura 5.2.6IRa 91J, mostramos um gráfico semelhante feito para 
os sistemas 35CI+12C e 31p+160 os quais foram usados para formar o mesmo 
núcleo de 47V com energia de excitação e distribuição de spin semelhantes. A 
figura 5.2.6 mostra que, neste caso, não existe dependência com o canal de 
enlrada. Isto significa que um núcleo composto equilibrado foi formado e os 
produtos de reação devem vir, predominantemente de um processo do tipo 
fusão-fissão. 
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Figura 5.2.6. Raz§o das seções de choque de oxigênio sobre carbono em fun
ção da energia de excifação para os sistemas 31p+ 160,e 35CI+12C 

Um estudo recentelAn 94J mostrou que não existe dependência com 
o canal de entrada para se formar o núcleo de 28AI usando os diferentes canais 
de reação 170+11S, 180+10S e 19F+9Se,( veja a figura 5.2.7), indicando um 
mecanismo de decaimento do tipo fusão-fissão para estes sislemas. O número 
de canais abertos (NCA ~ 400 para 180+lOS) também é grande corroborando a 
conclusão de fusão-fissão. 
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Figura 5.2.7. Razão das seções de choque de carbono sobre boro em funçtio 
da energia de excitação para diferentes canais de entrada levando 

ao mesmo núcleo de 28Af [An 94). 

Não houve medidas permitindo análise semelhante para O sistema 
180+11B e o número de canais abertos NCA também é bem menor (NCA ~ 50 
para '80+ B ,. No entanto os resultados referentes a TKE e seção de choque 

" total de emissão de fragmentos amortecidos são muito semelhantes para os 
dois sistemas Indicando que muito provávelmente o mecanismo de emissão é 
fusão-flssão para ambos sistemas, No entanto para os canais quasielástícos 
que apresentam forte subida oscilatória em ângulos traseiros ( ver capitulo 3) a 
descrição por fusão completa e pela emissão "compound elastic" nos parece 
pouco convincente. Nossos cálculos de canais acoplados no entanto explicam 
ao mesmo tempo o comportamento nos canais quasieláslicos " nos canais 
muito inelastlcos e também na soma sobre Q, 
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5.3. MECANISMO DE DECAIMENTO DO SISTEMA 285i+160 

Algumas características do sistema 288i+160 já apresentadas no 
capítulo 3 (item 3.B.7) indicam que o processo observado é binário e totalmente 
amortecido. Apresentamos agora resultados sobre a distribuição de massa dos 
fragmentos emitidos fortemente amortecidos. A idéia é de tentar determinar o 
mecanismo de reação: se é "orbitingU as partículas mais prováveis na 
distribuição de massa devem ser os 160 e 288i, alvo e feixe respectivamente e 
todas as outras partículas são menos prováveis, mesmo as mais leves tipo 12C. 

Se é fusão-fissão a distribuição de massa deve seguir um cálculo 
de núcleo composto, onde as particulas mais leves são mais prováveis, como 
por exemplo 12C, 160 etc. e vão decrescendo em intensidade com o aumento do 
número atômico Z 

A distribuição de massa foi determinada com eventos adquiridos 
em coincidência cinemática. Para não ser afetado pela evaporação de 
partículas, a análise da distribuição de massa foi feita numa região angular em 
torno de 9CM=90o e utilizando apenas os eventos que estivessem dentro de 
uma janela em Q próxima a <Q>, pois nestas energias de excitação a 
evaporação não é muito importante. Esta distribuição pode ser vista, para o 
ECM = 39.1 MeV na figura 5.3.1, para a energia de 50.5 MeV e distribuição de 
massa é semelhante. 

121 



0.5 

0.4 

~ 

<
li> 

"..o 
~ 
~ 

t> 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

-'1'.OMeV ~ Q ;;:; -IO.OMeV 

E,...., = 39.1 MeV 

.." e CII - 90'... 
'" ...~ 

~ 

9 .2 .5 

h ....., 

'" 
'""
~ 

, n,n, . m . , 
'8 21 24 27 80 33 36 

MASSA (u. • .,..,..,.a.) 

Figura 5.3.1. Seção de choque experimental mostrando a distribuição de massa 
para OS produtos de reação fortemente amortecidos em energia 

Vemos que as massas mais prováveis são a massa do alvo e do 
projétil, indicando um mecanismo do tipo "orbiting". 

Uma outra comparação importante seria analisar se existe alguma 
dependência com canal de entrada na seção de choque medida em ângulos 
traseiros. Para isso teríamos que escolher um outro sistema que levasse ao 
mesmo núcleo composto (44Ti) com uma energia de excitação semelhante 
àquelas obtidas por nós para o sistema 28Si+160. Um sistema que poderia ser 
usado seria o 32S+12C. Fazendo o gráfico da razão 160/12C como função da 
energia de excitação, poderíamos ver se exíste alguma dependência com canal 
de entrada, pois ambos levam ao mesmo núcleo composto (44Ti). 
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Tal comparação não pode ser feita pois não encontramos dados 
disponfveis na literatura que permitissem tal comparação, Os dados tirados por 
R. PlanatalP1 S6] para o sistema 32S..12C e que sugerem um mecanismo do tipo 
fusão-fissão para esle sistema, foram obtidos numa energia muito mais alta que 
as utilizadas por nós para o sistema 28Si+160. Isto significa que o núcleo 
composto formado não é semelhante nos 2 casos, e a comparação não pode 
serfeila, 

A realização de medidas envolvendo o sistema 32S..12C nas 
energias correspondentes às nossas medidas com 28SI+160 seria importante 
para decidir o mecanismo, 

A figura 5,3,2 mostra a razão dos eventos de 160/12C para o 
sistema 28Si+160 nas 2 energias estudadas por nós como função da energia de 
excitação, 
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Figura 5,3,2, Raz!jo das seções de choque experimental dos oxigênios sobre 
os carbonos como função da energia de excitação para o sistema 

Si+O, Os pontos cheios e os quadrados vazios Gorrespondem à ECM=39.1 MeV 
e ECM=50,5 MeV, respectivamente, 

123 



Mesmo sem poder comparar com outros sistemas, podemos dizer 
que: se esta razão é menor que 1 temos como mecanismo predominante o de 
fusão-fissão; se a razão é da ordem de 10 o mecanismo será 
predominantemente de "orbiting". Se fôssemos analisar uma reação do tipo 
32S+12C deveríamos ter o contrário, isto é, 10 vezes menos 160 do que 12C 
para ser "orbiting" e da ordem de 1 para ser fusão-fissão. Dentro deste 
raciocínio, podemos dizer que a tendência dos dados mostrados na figura 5.3.2 
é compatível com o mecanismo de "orbiting". 

Mostramos, na tabela 5.3.1, as seções de choque integradas em 
valor de Q para o canal (Si+O) nas 2 energias estudadas, supondo uma 
dependência do tipo 1/sen SCM em toda região angular. 

Tabela 5.3.1. Seção de choque integrada em Q para o canal (Si+O) 

ECM (MeV) O"orb (mb) 

39.1 29.6±2 

50.5 40.0±2 

o valor encontrado para O"orb é totalmente consistente com os 
valores de Gorb medidos para outros sistemas nesta mesma região de massa e 
energia. 

Nosso resultado de distribuição de massa de fragmentos 
emitidos e razão (160/12C) para o sistema 28Si+160 sugeriu que o processo de 
decaimento é de "orbiting", não havendo a formação de núcleo composto 
equilibrado. Este resultado é compatível com os cálculos de NCA (número de 
canais abertos) de C. Beck, apresentando um número relativamente baixo de 
canais abertos (NCA ~20 para 28Si+160). Também é compatível com o fato que 
o sistema 28Si+160 apresenta as anomalias ALAS nos canais quasielásticos e 
comportamento ressonante em suas funções de excitação a 180°. Estes 
comportamentos estão em geral presentes em sistemas que são pouco 
absorventes e apresentam "orbifing" como mecanismo responsável pela 
produção de fragmentos binários amortecidos. 
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Utilizando cálculos de canais acoplados mostramos que é possivel 
descrever, de forma geral, as características apresentadas pelas seções de 
choque experimentais. 

Foram explicados, simultaneamente, o espalhamento elástico, 
inelástico e as reações de transferência. Reproduzimos, ainda, utílízando o 
mesmo esquema de acoplamento, o comportamento do tipo Usen SeM seguido 
pela seção de choque integrada em valor de Q, nos ângulos de centro de massa 
traseiros. 

5.4. ·Ofbiting" dentro do Contexto Semi·clássico 

Mudando o enfoque do problema, podemos ainda usar a teoria 
semi-clâssica do espalhamento, para tentar obter mais informações. 

Dentro do contexto semi-clássico uma condição necessária para a 
ocorrência do "orbiting" é termos um "pockel" no potencial efetivo em tomo do 
momento angular rasante (eg). A condição para o sistema dinuclear complexo 
giratório rodar e não vir a fundir é que o potencial seja transparentelSh 841. 
Como já discutimos anteriormente, nossos potenciais de modelo óptico são 
transparentes na superficíe. Mostramos nas figuras 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.4 o 
potencial efetivo definido pela equação 2.8.6 graficado em função da distância 
de separação dos núcleos, para várias ondas parciais. Na mesma figura, 
mostramos, ainda, o módulo da matriz S,do espalhamento elástico graficado 
em função de e. Para cada malriz, indicamos ainda o ég definido como o ponto 
onde IS,I = 0.5. 

Em ambos os sistemas 180 ...10,11B e 26Si...160 temos um "pocket" 
no potencial núcleo-núcleo em torno de Eout = TKE e associado ao fato do. 
nossos potenciais terem a profundidade imaginária (W) pequeno; poderiamos 
dizer que do ponto de vista do potencial efetivo o sistema poderia formar um 
sistema dinuclear giratório. Mas devido a ambigOidades possiveis no potencial 
óptico, este argumento não constitui nenhuma prova. Devido ao fato de V,eal do 
sistema 160+10,11B ser bem maior que V""'l de 28Si+160, o ·pocker' do sistema 
180+10,11B é bem mais profundo que no caso de 28Si+160, enquanto oulras 
evidências experimentais parecem justamente indicar que não há 'orbiling' no 
sistema 180...10,11B enquanto que no caso de 28Si+180 é o processo 
predominante. 
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Figura 5.4, 1, Na figura superior mostramos o potencial efetivo como função da 
distância de separação dos núcleos, para algumas ondas parciais, 

ECM é a energia incidente e Eout é a energia de escape do potencial núcleo
núcleo, Na figura inferior, temos graficado o módulo da matriz S, do 
espalhamento elástico como função do momento angular, sendo fg o momento 
angular rasante, 
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Figura 5.4.2, Na figura superior mostramos o potencial efetivo como função da 
dislllncia de separação dos núdoos, para algumas ondas parciais. 

ECM é a energia incidente e Eout é a energia de escape do potencial núo/eo
núdeo, Na figura inferior, temos graflCBdo o módulo da matriz Sido 
espalhamento elástico como função do momento angular, sendo €g " momento 
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Figura 5.4.3. Na figura superior mostramos o potencial eretivo como função da 
dísti!lncia de seperação dos núcleos, para algumas ondas parciais. 

ECM é a energia incidenle e Eau! é a energia de escape do potencial núcleo
núcleo. Na figura inferior, lemos graficado o módulo da matriz S ( do 
espalhamento elástico como função do momento angular, sendo tg o momenlo 
angular rasante. 
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Figura 5.4.4. Na figura superior mostramos o potencial efetivo como função da 
disltincía de separação dos núcleos, para algumas ondas parciais. 

ECM é a energia incidente e EcU/ é a energia de escape do potencial núcleo
núcleo. Na figura inferior, temos graficado o módulo da matriz S, do 
espalhamento elástico como função do momento angular, sendo Eg o momento 
angular rasante. 
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.fi,·CONCUJSÃO: 

Fomm medidos os decaimentos binários quase-elásticos e muito 
amortecidos dos sistemas 180+10,11B e 28Si+160. Os espectros de energia 
foram analisados globalmente, como de praxe, extraindo grandezas como valor 
mais 'l>"'vável da O <O>, a energia cinética total dos fragmentos TKE, a seção 
<le ch<>qOO integrada sobre O e sobre toda região angular cr e a distribuição 
at)Qular 1nIegrada sobre O. Esta análise global indica um comportamento 
semeJhamle para os sistemas: 
aj decaimento binário com forte amortecimento de energia, <O> independe do 

ángwo de emissão e TKE é praticamente igual à repulsão coulombiana 
entreos fragmentos; 

b) a distIibuição angular integrada em Q apresenta um comportamento de 
11sen9CM em ângulos traseiros indicando que o sistema perdeu a memória 
dadfeção inicial. 

Para o sistema 288i+160 também medimos a distribuição de 
massa dos fragmentos emitidos e a razão do número de eventos com emissão 
ele 160!JSlo número de eventos de 12C, (160I12C). 

Estas informações, junto com o fato de que o número de canais 
abertos para o decaimento é baixalHa 81, a. 941 parecem indicar que o 
mecanismo de reação no caso de 28Si+ 160 é o "orbiting", a formação de um 
sistema dinuclear em rotação, sem a formação do núcleo composto equilibrado. 

Já para o sistema 180+1°6, medidas recentes[An 94] indicam que o 
·decairr>erlto independe do canal de entrada e o mecanismos de reação é a 
fLiSão-fissão. Devido à semelhança dos resultados de cr, TKE, <O> para oS 
sistemas 180+10B e 180+11 6, concluímos que, provavelmente, o mecanismo 
para ambos é a fusão-fissão. 

No entanto, além da análise global, também fizemos uma análise 
de!alhada OOS espectros, determinando as distribuições angulares dos picos 
(160..~",,11B) ou subdividindo os espectros em faixas, quando não havia 
resolução suficiente para a separação de picos (285i+160). Estas distribuições 
aogular~s individuais são oscilantes e todas apresentam subida em ângulos 
,traseiros, 

Para analisar estas distribuições angulares, utilizamos cálculos de 
canais acoplados, acoplando o canal de entrada, todos os canais inelâsticos e 
da "trarasferéncia" (Z e A diferente no canal de saída que no canal de entrada) 
popUlados na mação. Na medida em que acoplamos muitos canais muito 
inelásooos alcançados por excitações sucessivas, a descrição leva em conta a 
complexidade do fenômeno. 

Aplicamos esta descrição aos dois sistemas: 180+10,11 B e 
288i+ 160, que parecem ter mecanismos distintos de reação. Nossos cálculos 
de canals acoplados que não utilizam nenhum destes modelos simplificadores 
como ingrediente de entrada e não têm a noção de tempo, dão bons resultados 
tanto para um sistema como para o outro. Nosso cálculo é mais geral, mas não 
permite redução aos modelos simplificadores e não decide por nenhum deles. 
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