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RE5UMO

0 processo de fusão compIeta foi investigado para

a reagão 'tO + toB 
dentro do intervaIo de energia de

bomba¡deio 23,0 Mev I Ft-or: < 72,0 Mev, no intervaIo anguLar

5o < 9r-¡ß < 27o Para esta f inaLidade foi desenvoLvida e

construída uma câmana de ionização sensíveL à posição de

aL ta resotugão. ResuL tados experimentais comparados com

previsões de modeLos e sistemáticas encontradas na

Literatura permitem rejeitar a Limitagão peLo núcIeo

composto para e seção de choque de fusão em energias até

eproximadamente cinco vezes a barreira couLombiana. Hjrstes

das intensidades reLativas etementares por cáLcuLos em base

eo modeto estatístico reveIam uma difusividade consideráveI

das segões de choque parciais de fusão no espeço de momento

angutar.

Fná[ises sistemáticas das atturas ( v, ) e raios

da barreira de fusão {Rg ) pare ntlcleos vizinhos sugerem uma

gnande importância da difusividade da matéria nucLean na

competição entre os processos de fusão e quasi-eLásticos.

CáLcutos dent¡o deste contexto foram reaL,izados.



~BSTR~CT 

T h e .J~ O ~ U> B f u si o n r e a c t i o n h as b e e n in v e s t i g ate d 

within the bombarding energy range of 29,0 Mev < GL.Ae< 72,0 

Mev, covering the 5 ° angular range. For this 

p~rpose, a high resolution position sensitive ionization 

chamber has been developed and constructed. Experimental 

results compared to model predictions and experimental 

systematics found in the li ter ature ,. allows to reject 

compound nucleus limitation to the fusion cross section up 

to energies as high as five times the coulomb barrier. 

Statistical model fits to the residues elementary 

distributions reveal a quite difuse partial fusion cross 

section in the angular momentum space. 

Systematic analysis of fusion barrier height C Ve) 

and radius for neighbouring nuclei point out the 

importance of the nuclear matter difuseness in the 

competition between the fusion and quasi-direct process. 

Calculations within this framework were performed . 



Introdução pana Ieigos

fada vez mais os pnof issionais dos mais divensos

namos se vem obnigados a se especiatizar numa determinada

pante de sue atividade a f im de methopar sua condição dentro

de sua emp¡esa. Estas especiaLizações Levam, na maion pante

das vezes, à ut i L izaçäo de uma I inguagem nem sempne

acessíveL a out¡as pessoas que näo tenham Ligação conr este

ramo. No caso dos fisicos esta Linguagem é ainda mais

inacess íve[, pois Iidamos com fenômenos da natureze que a

maionia da populagão desconhece. H aná[ise destes fenômenos

Ievam ðo sungimento de conceitos novos'.e muitas vezes na

criaçäo de novo vocabuLário. tlssim sendo, com a f inaLidade

de expIican o objetivo deste trabaIhor ppocunemos constnuin

uma imagem que envoLva fatos corriqueinos na vida das

pessoes.

q maneira mais fáciI de se entenden ume reação

nucIean é compará-ta a um jogo de biLhan. Neste jogo uma

boIa é atirada contra outra, através do impuLso dado por um

taco, de manei¡a que ã segunda boLa seja coLetada por uma

das váni as caçèpas. Na trompapaçäo com uma îeação nucIear as

boIas são os núcIeos envoLvidos na peação t.Lvo e pcojétiL),

enquanto que o taco e as caçapas simuLam o aceIeradoc e os

de t e to res Pespec t i v amen te .

L



Para uma methor compneensão dos pPocessos que

ocotnem durante ume neeção nucLear deve-se imaginar que as

boL as de bi Ihar. slIo como boL as de ping-pong chei as de um

mate¡iat adesivo (cota), no quaI existem vários grãos de

miLho paîa pipoca. 0 número de 9rãos define os etementos que

se deseja estudaî. Flssim, no nosso j.ogo, este tipo de boLa é

atir.ado contna outna de maneina que atinja esta em várias

regiões diferentesr ou seja, que o choque provocado Possa

ser. tanto f nontaL como de raspão. Estas várias regiões podem

se¡ associadas ao parâmetro de impacto (ou momento anguLan)

da peagão. HLém disso, a pPimeira boLa pode sec imputsionada

com vár.ias veIocidades (energia) peto taco Proporcionando-

nos o que chamamos o es tudo da f unção de exc i t açÊio do

processo (vaniação com a energia).

Flssim sendo, o estudo daquiIo que possa ocorPen

com es botas dunante o tempo da coIisão é associado a

determinado processo na petsçäo nucteaP. vej amos então como

simuIan estes dive¡sos pl'ocessos. 5e as casces destas boLas

de ping-pong eguentam o choque e não se quebram durante a

cotisão,isto signif ica que nenhuma energia foi pendida, e

portanto, a quentidade de botas nas divensas traçapas nos

fonnecerão infoîma9ões sobPe o espaIhamento e[ástico da

cotisão estudada. 5e estas cascas se quebram isto signif ica

gue uma pante da energia foi perdida, ou meLhor'

tnansformada pera outna forma. Esta quebra também pode 5e

dac de várias meneiras. Por exempto, a cascð pode se quebrar

ou defoîmar mas continuar junta com o nesto do sistema, como

l_



no caso quando se está descascando um ovo ¡ bate-se o ovo

contra uma superfície dura (uma mese) pana depois netirar os

pedaços da casca. No nosso caso, iro entanto, quando se

quebna a casca aquece-se a coIa. 0 aquecimento da coIa

reconstitui a cðsca como ene no princfpio. Flssim podemos

associar que a energia pe¡dida na . coLisão f oi transf erida

tanto para a quebra quanto pare e îeconstituição da casca de

uma das boIas, ou mesmo, das duas. tl quantidade de boIas que

são pFovenientes deste tipo de cotisão nos forneceräo

informaçöes a îespei to do processo que chamamos de

espaLhamento ineLástico.

0 p¡ocesso que nos motivou neste t¡abaIho é o que

chamemos de "fusão trompLeta", que dentno do jogo de biLhar

pode seF entendido da seguinte maneira.. Durante a coIisão

das boLas as duas cascas se quebcam de taL maneira que il

pante intenion (cota + grãos de miLho) das duas boLas se

tocam, juntando-se Uma a outra. isto pode sen associado ão

qUe chamamos de vence¡ a banreira couIombiana e centnífuga

do sistema. Neste caso, a coIa é aquecida a taL temperatura

que os grãos de mitho começam a "pipocar". Fssim, no finat

da coIisão na quat se forme somente ume boIa, o númeno de

grãos de mil,ho dentro desta bota fina[ (coLa já f ria) é

meno¡ do gue-o númeno iniciaL que coPnesponde a soma dos

grãos de miLho das duas boIas. H quantidade de boIas nas

caçapas nos fornecem detal.hes do pnocesso dé fusão comPteta.

Nosso enfoque neste tnabaIho foi o de tentar expticar como

ocoppe e quebra da casca, a pactin do número de boIas



capturadas nes vánias caçapas em função do número ¡esiduaI

de gnãos de mitho. 0u seja, Êstamos tentando entende¡ a

dinâmica do pnocesso de fusão compteta,
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I Intro,Jução

0 estu'Jo 'le pnocessos est¡tist,icos e ,lissipativoE

em reacões entre ions pês¿t'Josr coñto a fusão rorirpleta e

colis6eE muito inelásticas tem inrpulsionå'lo

significativamente o 'lesenvolvimento 'Ja fi'sica nuclear

experiment,al e instnumentacão åsEocia,Ja. A tecnologia ,le

'JeteGão 'le ppo,Jutos peså'JoE pForJu=i'Jos ern reaEõ'es nucleåres

e Ë( construção ,Je eceler¡('Jone.- 'Je gnån'Je porte sofreram r

consequentementer ños ültimos vinte ¿rnos L{ñlÊ. evoluGão

signif icativalt2) ¡

E¡listem atu¡lmente vårios rnecanismos ,le reaGáo que

forañ claremente i,Jentífica,Jos nå col isão entre ions

peEå,JoE. Este fato se ,Jeve åo grån,Je nùmero 'le sisteñîås

nucleåreE que foram investiga'JoE corrl certR sist,enåticå5,.

Entretanto, ain'Je não po'Jemos 'JizeF que e¡liEt.rm mo'JeloE e

teorias que poEsårrl expl ici-tos cl:tnanente. 0 9Fån,le número

'Je 9råus 'Je I iben'J.r,Je que sâo envolvi,Jos em col is6es

certerlente 'lificulta esta tarefa. Porêm, a intensi,J¡,Je

eleva'Ja ,J¡r intenacão coulornbiana e o curto alcance ,Ja

int,eracdo nuclear" penmitem, no cåso ,Je col isões ent,ne ions

PeEå'JoE" å utilir¡rCão 'le ,lprrtximeE6es serni-clåssice-= ?

consequentemente å L.tt i I izecão'lo conceito,Je tr.rJetoni¿rs.

NestE cå5or e possivel relacion¡r, qLlalitat,ivårnentÊ, o
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mecen tstïo

Utiliz¡rrirog

trajetoria

d istiinc ia

entne eles

å950C tAfnos

espål harrrento 0 7
Desta

pFocesEos obEerv€('Jos

categorias!

de neaEão ¡(o parämetrn

corûo referËnci¡ o

pnojétil-alvo pån¡( a qu¡l .i

come6å å se tonner efetiva

A este va I on ,Je parã'metro

uñr momento angulan rasante (

,Je irnpacto ,Je col isão.

valor åsgocia,Jo å ritrìå

interação nuclear

'Je inpacto råsånte,

!3t ¡ e um ängulo ,Je

n¡Eante ("grazin9"), R?l ¡ ,lefini,Jo como sen,Jo ,1

åEsociado e esta trajetdnia.

fonmå po'Jemos classif icar os

nå col isão entre i'ons peså'Jos

vån ros

em tnËE

i ) As col i sdes d i stantes, gue são c:(racten i =a,JaE

Por urit parämetro 'le imPacto consi,Jeravelnrente maior rJrl que

(panenetno 'le impacto r¿(sante). NestÊ cåsor a interacão
é basicamente coulombiana Fesultan,Jo prErJoninantemente

esp¡rlhamento elåstico e a excítação coulonbian¡(4'!') t

b?À

(-T-= !¿'
ü¡

impacto

sent i,Ja

i i ) Nas col i sões nås;rntes r cor,t parämetros ,Je

comparåveis ao r¡(Eanter a fonte interacão nucleen é

pel o projËt i I 'Junante o teñpo ,Je col i Eão

!õ)tt"g'l on¡Je \t^ conresponrJe ¡( veloci,Ja,Je nelativa ,Jo

sistema alvo-projëtit. Neste casor poucos

sáo e¡rcitå'Jos ,Jurante e colisáo.
,lenomina'Jos de ,Jinetos ou rápi,Jos.

espålhamentos ineslåsticos p Êrs reaEões

(poucos nucleons)ó).

gnaus ,Je I iber,Jå'Je

EEtes processog¡

COrneSPOnriem åOS

,le tnanEf enËnc ias
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i i i ) Para o cå5o ,Je col isdes ma is f ronta is r PåFà

ås qua i s o pårämetro de I mpacto é cons i,JeFåvel mente ,ilenor 'Jo

que o nasante, o teilPo de col isão rÊ consequentemente o 'Je

intenação, são maiones 'Jo que no cå5o das Colisóes Få5åntes

(neste c€{so Jo-16 * JdJS seg). Este fato imPlica que

praticamente ufit nümero muito gnande ou atå todos os 9nåus de

I iben,la,le Po,Jem EeF e¡lcita,JoS dunante o ProCess04"'7"

I'lu i tos qual i f i cat í voE são encontra'Jog ne

I i teratura PaFå estes t i pos de PnoceEsos ' PonÉm ' Podemos

dividi-Los em duas categorias: muito ineLásticos

(dissipativos) ou processos totatmente ineLásticos com a

formaFáo ,le ufi1 nüc I eo cofirposto r i e, fusão comp I eta. A

,J if erenEa ent re esses ,Jo is Pnoceggos Ë que Parå ås neaGões

,Jitas ,Jissipativas o sistema cofilposto formado não consegue

at ing in um equ i I ibr io tÉrm ico. 0s ProceÉsos 'Jenom inados 'le

col isão muito inelåstica5, guasi-fissão, fissão nåpi'la po'Jem

ser c I ass if icados corllo d iss ipat ivo5.

Pon outro I a,Jo, ex i stem também ev i'lËnc ias ma is

fortes da formação ,Jo núcleos coñ'lPostos equ¡libra'Jos

,lecornentes ,la obsenvaGão de 'l i stn i bu i CdeE angul anes Påra

emissáo ,Je parüiculas leves simétnicas em tonno 'le 90o no

refenenc i al ,Jo centro 'le fía5sa e com dependËnc i a angul an

invensamente PFoPorcional åo 5en Ð"n A.f issáo simËtnica e

a fusão cofrlpleta coñr a foPmaEão ,Je nes í,luog 'le evåPoraGáo

po'Jern ser classif ica'Jas nesta cat'egoriaatô'7t '
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Neste tnabalho pnopomos a investigacão ,Jo

mecËrn i smo de fusão comp I eta ,Je núc I eos ,le peso méd i o. Para

tanto eEcol hemoE urrr s i stema com nuc I eos pndx i moE 'Ja cåmå'Ja

s-d, o que nos permite' eñ PrinciPio' o estudo ,Je efeitos 'Je

estnuture nuclean nå fusão completa. Atén disso, corrr núcleos

g-d' podemoE obter' com uso 'Jo acelere,lon Pel letnon'

energias bem Eupeniores ao valor 'Je berreir a coulombiana

(no noeso caEo EL 43Fgl. NeEtå região,le energia É,le se

?gpçråF que processos råp i,Jos possåm compet i r ,Je form¡

significaüiva com e fuslo corirpleta, o que acebania impon,Jo

umå I i m i tação nå EeEão ¡le choque pånå formåEão 'Je nüc I eos

corTPostoE.

Um corrìPontamento ti'pico Far;( seCão ,Je choque ,le

fusão po'Je ser visto n¡ figur¡ 1, a qual po'Je seF 'livi'Ji'Ja
efi trËs negides.

A negiáo L 'Je bai¡reE enengias, orì,J€ e seGão ,le

choque ,Je fusão ( 0'¡ ), corilpanåvel corn a ,Je neaFáo, é

,Jetenmina,Ja pela penetnab i I ida'Je ,Jo potenc ial efetivo no

cånål de entra'Ja. A secão 'le choque ,Je fuEão sen i a neste

caso ,Jetermina,Ja pela 'fbarneira ,Je fusão" ( VB ) a urnå

,J istänc ia inùennuc I een Rg ( ra io ,Ja barre ina ) .

'Je ct
Na resião IIIn de altas enengias, å que'Jå abrupta

p o'Je ser enten'J i ,Jå c orrro uma I i m i tåG ão no momento

angulan må¡rimo permitido å um nucleo. Este limite pode Eer

åssocia,Jo eo timite 'Ja gota li'qui,Ja parå i¡rrão,lo Eistena.

Na região II' se inicia 'Je forrne significativa a

corrtPet i cão ,Jos pFocessos rdp i dos com ¡r fusão. Não 'e¡l i stem
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rñodel oE nr i cnoEc op i coE ådeguedos que possåñ pnever ,Je forma

sistEm¿ltlca a sação ,Je choque ,Je fusão. Po,Jemos encontrar na

litenatuna entnetanto um núrnero åpneciåvel ,Je morJelos

fenomenol o s i cos ou pånametr i z¡rFdes que tentånåril repno'Juz i r o

corrtpontamento de al guns s i st,efnas. Dentne es5es mo'Jel os,

po'JèmoE 'Jeståc8r o mo,Jelo 'Je Glas e l''loselô'?'to, t o ,Ja I inhe

estat i'Etica de Ynastll'1a'1r' que åtnibuem,respect,iv¡tmente

esså limitacão ås proprie,Ja,les 'lo cånal 'Je entra,Ja e ås,Je

nücleo composto. Finalnente cålculos'Je penetrab i I i,Ja'Je,Je

banreinas determinedas pon potenc i a i s'le pro)í i m i'l;t'Je porJerì,ì

ser utili=a¡Jos pån¡( justificar å se6ão ,le choque ,le

f usão1.,rr) ¡

Estu,Jos Eistemåt,icos encontna,JoE nå t itenatura

sobre secdes ,Je choque 'Je fusão ¡Je núcleos ,Je peso må,Jio e

sobne val one6 ,Ja barre i re rle fusão ' revel am que os s i stemås

nais leves (s-d) åpreEentam uût 'Jesvio ,Jo coilpont¡mento eril

relação å sistemát¡ce ,Jos sistemas mais peså'Jos (ven fi gura

?)1ó',.

Não erristem ,Jüvi'Jes que e linitacão ¡Je fusão,Je

sistemå5 Pe5ð'Jos é ,Jetenmina,Ja ba.sicemente pelo cånål ,Je

entna'Je 'Jevido åo elevado valor rJo nomento ,Je inéncia 'Jo

nüc I eo comPoBtos' . Ent netanto, no c;(9o ,Je s i sterÍErs I eves o

baixo v¡lor 'Jo momento 'Je inèrci.r do núcleo conposto,

permíte å possibili,Ja'Je,le que suå linha,Je ynast limite o

valoF rTålrinro 'Je momento angular corrr' o quel ele É

formadolT'1''1t) Não el.liEtern entretanto evi,lËnc i;,s

inequi'voces ,Je gue oE sistemåE leveg estu,JÊrrjos na
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I i tenetuna, e gu€ se aPnesent aûì corrto bons cand i 'Jatos å

cofnprovår ¡( llmitàEão,le [-1- ,Jetennina'Je pelo nuicleo

cofitposto, não POgsåm teP sua se'Cão ¡Je choque ,le fusão

I i m i t¡,Ja também Pel as c¿rracten i'st i cas ,Jo canal 'Je "nt"*'J*,
Dentre estes sistemes 'Jeståcernos oE mais ínvestige,los (mas

talvez não corrt gufic iente detalhamento) que levam å formação

de núcleoE corrrpost,o" 
t'':t'e(¿Â formå'Jos.pelos canais ,Je

entra,Ja (J''ttC+ r\'Js¡1 ) e (Jo,ttB+r6,Jl¿ )17'1').

Inteneesedos eñ contn i bu i n n;t el uc i 'Jação 'Jeste prob I enta e

po,Jer expl icar ås origens da I imita6áo ,Ja seção de choque ,Je

fugão assiril corno o comportamento sistenråtico 'Je Rg e Vg
.18^ JO^

propo.nos o eEtu,Jo 'lo s i steme -' Q + 15 nå fa i rra de

energia que o àcelera,Jon Pelletnon Permite, isto é' ?9'0 ltlev

'r: E¡¡g.i.7?,0 I'lev. Tentamos nealizar este estu,Jo utililån'Jo o

arnanjo expenimental mais in'Jica,Jo e eficiente Possível.

Para tanto, ,Jeci,Jiitos projetar e construir umå cämara ,Je

i on i ¡aFão Eens ivel å pos i cão. 0 fato 'Je est udanûtos :( neåcão

inversa (na qual o elemento meis Peså'lo é ecelenå'lo) nos

permitiu u,ía identificaCão meis Pnecise dos nesi''Juos 'le

cvaporeEão, identif icadoE Pelo nümero ¡tömico' ñeÉñ1o efl

bai¡'ras energi*s nelat ivas.

No cap ítulo II 'Jescrevemos nosso ËrParato

e)íper i mental e o método ut i I i ¡a,lo pårå obtencão ,Jo val or ,Ja

seção de choque ¡Je fusão å Partir 'Je esPectros

biptrarnétricoE. Além diEso, fizemos uma. breve ,JiEct¡ssão a

respeito do funcionemento da cämana ,Je ioni¡ação

'Jesenvolvida neste trabalho.
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No cap i'tulo III apresentàmos os mo,Jelos p¿(nå

I imitacáo ,Je fusão e a teonia ,Je mo'Jelo estati'stico (Hausen-

Feshb¡rch) usadas pelos cti'Jigos ,Je pnogråmaGão utili:a,Jos,

T¡rmbém foram 'J i Ecut i,Jos al guns aspectos 'Jas propr i e,Jå'JeE 'la

veloc i da'Je (ou energ i a) ,Jos res i''Juos ,Je evaponaGáo.

No capi'tulo IV enalis¡(ñros os valores 'Jas seções,Je

choque 'Je fusão para o nosso s i stema comp:rran,Jo-o co,rì

previsdes 'los mo'lelos cita'los no capitulo III e com rne'Ji'Jas

e¡(Fer i menta i s pårå nric I eoE compost os prdx i rnos. Al ém 'J i sso,

fizemos urrr estu,Jo,l¡ intensi'Je,Je relativa ,Je ca'Jå elemento

reEi,Jual coñrp¡rnån,Jo-os com ;(s previsões obtidaE pelos

côdigos 'Je programaFão LILITA2o', PACE21), CASCADE22T.

Finalmente' no capi'tulo V, propo,rtos ultt mo'lelo que

pneten'Je expl ican o cornportamento ,Jo valon rJe RB påra os

sistemås epresente'Jos na f igura V-1
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II) R experiência

II.1 Flrranjo expe¡imentaI

II.1.1 0btenção e transporte de feixe

Reatizamos nossas medidas no aceterador Pet Ietron

8UD da Universidade de 5ão Pauto2). Foi u\iLizada uma fonte

do tipo duopIasm¡[¡s¡aar appopriada peFa extração de feixe

de 0-, H-)NFl- etc... Esta fonte (f ig.II-1) consiste de um

f i Iamento de níqueI recoberto pot' uma camada de óxido de

bánio (catodo), que emite etét¡ons pon efeito termoiônico.

Este fitamento se encontra a um potenciaL negativo em

reIagão eo anodo.

0s el.étrons provenientes do f i Iamento ionizam os

átomos do gás gue, em nosso caso constitui-se de uma mistuna

de t.ì¿ com vapor de água enriquecido com H, %t. Um ptasma é

fonmado perto da região do anodo, devido a existência de urn

fo¡te campo magnético axia[, que pîovoça aos eLétrons um

movimento heticoida[.

Deste pl.asma extrai-se o feixe.de íons negðtivos

que são aceterados po¡ um potenciaL iniciaI Vi. =-80 KV.

0 feixe é defLetido de 90'por um eIetroimã cujo
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vaIor máximo de poder de def Iexão z llEl7= = 20 (ME - 20).

Para ganentir as condigões ópticas ideais para injegão do

feixe no ecetenador, existem antes do etetroimã, um

ciubLeto quadrupoIan eLetnostático.

No aceterador (fig. II-2) , o f eixe negat ivo é

aceIe¡ado poF um potenciat Vr (potencial. do terminaL) até

atingir o terminaI de cergas, aonde as partícutas do feixe

atravessam uma foLha fina de ca¡bono ( ustripperu ). Qo pessan

por esse fol.he as part ícuIas perdem vários el.étrons

adquirindo cenga positiva com ume distribuição percentuaL

que depende da natureze e enengia dos ions (f ig II-3). Este

feixe positivo é então reacete¡ado peto mesmo potenciat ç,

possuindo ne saída do tubo aceterador a energia E.Vi*(ZtJ)V1,

onde Z é o estado de canga do ion após passer peto

strippen.

Posteriormente, o feixe é refocat izado por um

dubleto de quadrupotos megnéticos e é def Letido de g0. por

um etetnoimã anatisado¡ (ME-200) cuja fungão é setecionan as

pantícuIas de feixe com uma determinada retagão entre massa

(M), carga(Z) e energia(E). 0 contnoIe da energia é feito
através de um sistema formado por duas fendas coIocadas no

ponto imegem do ME-200 e um triodo, cujo catodo está em

terna. 0correndo ume variagão no potencial. do termina[, a

enengia do feixe é aIterada de forma a provocer uma variação
no raio de curvatura da trajetória no 'interior do imã.

consequentemente, o r eixe passa a incidi n sobre uma das

f endas de controIe. 0 sinaL é das fendas é transfocmado (pon
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um ampLificador difenenciat) num sinaI de correção na tensão

de gnade do triodo, ocasionando um aumento ou diminuição da

corrente de conona de drenegem (peLa aguLha Ligada ao

t¡iodo), o que îeestabetece o potenciaL pré-determinado.

Finatmente, o feixe é defIetido pon outro
etet¡oímã ('switching megnet"), e é encaminhado pare uma

das seis cenaLizações existentes, e focaLizado no atvo

através de um rf Ltimo dupteto de quadrupoto magnético.

rI .1 .2 Eâmara de espathamento

Na expeniência foi utiLizade a câmara de

espeLhamento de 100 cm de diâmetro LocaI izada na canaLizagão

30. B (fig. II-4).

0 ponta-aLvos está LocaLizado na ent¡ada da câmana

de espathamento e permite montagem de cinco atvos. como não

foram utiLizadas fendas de definigão (cotimadones de

entrada), a f im de evita¡ espeLhamento dianteiro nes fendas,
e consequentemente e contaminagão do espectror r€soLvemos

coIocar numa das posigões do porta-atvos um coIimador
removívet de tântaIo com um orif ício de 1 mm de diâmetro
para auxiIiar ne focaIizagão do feixe incidente.

Nos espegos restantes foream montados aLvos

isotopicamente enniquecidos (cenca de gsr) de¡'i.i

autosuportáveis com cerca de 30 ,/4-grcnz de espessura. 0s

atvos foram confeccionados mediante a evaponagão de materiaL
('oB) peto método de bombardeamento eLetrônico. R fim de
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Figuna rr-4: corte verticaI da câmara de espeIhamento com oarranjo expenimentat utitizado neste t..uaLho.
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evitar maior oxidagão destes aIvos foi eveporada uma f ina

camada de ouro nes duas superf ícies dos mesmos. Rl.ém disso,

o ouro foi utiLizado na normatizegão das seções de choque.

Ê câmara de espathamento possui um braço móveI no

quaI foi f ixada uma câmana de ionizagão sensíveL à posigão

(CI5P) a uma distância de 283 mm do aIvo. Esta câmere de

ionizegão foi desenvoIvida e construída. pera podermos

efetua¡ este t¡abatho de forma mais eficiente e suas

caractenísticas serão discutidas mais adiante.

R Ieitura dos ânguLos é efetuada atnavés de

Iunetas instatadas na tampa da câmara de espeIhamento e nos

permitem precisão de até um minuto de greu.

Foi montado junto à janeta de entrada da câmara de

ionizaçäo um cotimador de ago inox com cinco fendas

¡etanguIares de 1 x 4 mm2 com a finaLidade de definir os

ângutos de deteção das partículas pr.oduzidas ne reagão. 0

espegamento anguL an f oi de apr.oximadamente 'lo.

Ê f im de monitorar a expeniêncie e venif icar a

estabiIidade do feixe foi montado um detetor de banneira de

superfície de 100 /Ln de espessuna fixo num ânguIo de

eproximadamente 10..

Um copo de Faraday com supnessão geométrica

coIocado ne saída da câmara de espaLhamento permite coIetan

o feixe e detenminar o número de partícutas que incidiram
dunante a irradiagão.
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II.1.3 Etetrônica ana[ógica pa¡a e aquisição de

dados

0 aparato etetrônico utiIizado consiste

essenciatmente de um circuito de coincidência tripIa (fig

II-5). 0s puIsos ( @¡ , â¡ , ER ) são pîeamptif icados,

amptificados e enviados a enatisadores monocanais (TSEF).

0s sinais pr"ovenientes destes TSEH em coincidÊncla definem o

evento.

0s sinais amptificados juntamente com os sinais de

coincidência são enviados a conversoîes anatógico digitais
(FDC). 0s eventos observados

convertidos num gDC e atmazenados.

no monito¡ também eram

TI.2 R câmara de ionizagão sens fve[ à posição (CI5P)

rr .2.1 Ereve discussão sobre câmaîas de

ionizaçäo

R câmara de ionização é composta basicamente de um

tetescópio (¿Ë,F ) onde o sinat de perda pa¡ciaI de energia

( AE ) é obtido por um deteto¡ a gás. 0 desenvoIvimento de

câmaras de ionizagão ocotneu devido à dificuLdade de

fabricagão de detetoret Â E de si t ícios suficientes finos

paf a a identif icaÇão do nrlmero atômico de part ícuIas

pesadas.
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Há pouco tempo sungiu a icjéia de construin este

tipo de detetor pois sua sensibiLidade à posição f acititaria

a aquisição dos dados encurtando o tempo de medidaaq-22t.

vánios métodos foram desenvoIvidos. 0 método que nos pareceu

mais interessante pera conseguir a informagão sob¡e posigão

de incidência da partícuIa foi o descrito por FtLemand e

Thom¿5216) e possui um anodo dividido. FltuaImente existem

câmaras de ionização tão sofisticadas que possibiLitam a

obtenção do núme¡o de massa atém da de nrime¡o atômico.

0 princípio de funcionamento de uma câmara de

ionizagão é baseado na coLeta dos el.étrons provenientes das

ionizagões provocadas por partícuIas que atravessam o gás

contido dentro da câmara (sinaI de perda de energia -AFl.

Na maionia das câmaras a informagão de energia residua[ {Fq)

é obtida por inte¡médio de um detetor de barreira de

superf ície coIocada no f inaL da câme¡a. Um esguema interno

típico é mostrado na f ig. II-6.

R coLegão dos el.étr.ons é efetuada através da

apticagão de um campo etétrico na região de'ionizegão, isto
ê, entre o catodo e e grade. Este campo deve produzin um

tlnico ion pa¡a cada eLétron coIetado. vários autores (por

ex. Loeb et a[2å)) estudaram a vetocidade de a¡raste destes

etétpons em função da intensidade do carnpo e[étrico e da

pressão do gás e chegaram a uma reIação ótima empí rica que

revetou que a vetocidade de arrasté dos el.étrons é

proporcionaI eo quociente entre o campo etétnico e a

pressão.
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Em nossa experiênci a uti t izamos como meio

ionizante o gás P10 (90f de argônio + 10% de metano) que ê

mantido num regime de fIuxo constante at¡avés do ecopIamento

de um menostato ao sistema de atimentagäo de gás. Isto nos

permite conservar o gás numa pressão constante e remover os

ions residuais minimizando a îecombinagão.,Para este 9ás,

como pode se ver na fig. lI-7, o methor vator encontrado

pera a razão entre o campo e[étnico e a pressão conîesponde

a aproximadamente 0,35 V/cm/Torr. Eom essa condigão a

veIocidade de anraste é máxima, minimizando assim o tempo

morto do deteton bem como a taxa de recombinagão. H pressão

utitizada durante nosse experiência foi de ?s Torr o que nos

tevou a usa. um vaIon de campo etétrico, ne r.egião de

ionização, êtrr torno de 10 V/cm.

Finatmente para atingir o anodo os eLétnons devem

uIt¡apasseî a grade, cuja função é evitar que a posição na

quaL o átomo foi ionizado inf Lua na magnitude do puLso

genado peLo pné-ampLif icadon. Para que os eLétnons consigam

ultnapassan a grade a intensidade do cempo eLétrico apLicado

na região entne o enodo e a gnade deve ser peIo menos 1,5

vezes maion do que o existente na região de ionização,

minimizando assim a perda de eLétnons nos f ios da gnade.

rr .2.2 Método pana determinagão da posição

Pana tornan

posição, optamos peto

de ionízagão sensíve[ à

divisão do anodo (pIaca

a câmara

método da
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coIetora) em duas ptacas dentadas em forma de triânguto,

ecopIadas e isotadas entre si (f ig. II-8). 0 f ato das pIacas

serem dentadas e isoIadas permite-nos obter sinais

independentes e diferentes paFe es duas placas (pIacas

P. , ?a - ce¡ges cotetadas O¡ ¡ O¡ respectivemente). Por

exempLo, anatisando a tnajetó¡ia'indicada na flgura cÍtada

acima podemos observar que se esta passa perto das pontas de

Y¿n"cessariamente passa peIas bases de P¿, o que impLica en

que a carga coIetada Q-r é muito maior do que a canga

coIetada Aì Deve-se ¡essaLtar que apesac da divisão do

anodo a soma das cargas coIetadas nas duas ptacas ainda é

ploporcionaL à perda de energia, ou seja ,AEo< ât+Q.1.

ResoIvemos Iimitar a parte sensíveI do anodo à

abertura angutar máxima utiLizada durante a experiência com

a finatidade de diminuir a caPacitância do sistema e

consequentemente minimizat o ruído eIetrônico. Isto tornou

impnescindíveI a cotocagão de uma moIdura (isotada das

outnas duas partes) pepe unifonmizar o campo e[étrico perto

das bordas da parte coIetora. Esta Limitegão também nos

propiciou uma meLhor definigão da posigão pois através deIa

acentuamos a diferenga entre as cangas coIetadas.

Fizemos ainda aIguns estudos para obtenção da

função mais adequada paîa determinar a posigão de incidência

da partícuIa ionizante a partin de 6] " EJ. 0 critério

utiLizado foi escothen a fungão gue possuísse a maion

derivada média ao tongo da abe¡tu¡a anguIar do detetor. Na
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fig. II-9 venificamos que, de todas as fungões graficadas,

mais adequada é:

F c*¡ t 
(.t )

8., -f (;. à

Pana determinação da geometnia ideaL do anodo foi

desenvoIvido um prognama, QUe em função dos ângulos de

abentura dos triângutos e do trapézio, fornece es meLhores

configunações pere es medidas de nosso anodo.0ptamos poî um

ntJmero inte¡mediá¡io de picos ( aproximadamente seis de cada

Iado), pois assim evitamos pnobLemas com o vaLon da cerge

coLetada, e possíveI variação signif icativa do poder de

f reiamento eo Iongo da trajetónia.

rt .2,3 fanacterísticas da tI5P

H CISP consiste de uma caixa de du¡aLumínio de 255

x 110 x 81 mmr com paredes de 15 mm e uma tampa de 255 x 110

x 12 mmr (fig. II-10). Na caixa existem uma abertura de 64 x

30 mm2 pera o encaixe do suponte de j aneLa, dois encaixes

(tipo 114 NPT) pana entrada e saída de gás e, pera vedação

dois canais de 0'ring. Na tampa foram coLocados dois

suportes de Lucite que sustentam LateraLmente duas pLacas de

cobre (anodo e catodo) e a grade, e um suporte de

du¡aIumínio pepa sustentar o detetor de barreira de

superf ície. n distância entne anodo e glade é de 10 rnrn

enquanto que a do catodo à gnade é de 30 mm. Para e passegern

dos sinais e apLiceção das tensões na pLacas e grade

'1-
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3-F(x)=ffi

1

2

+ o 2F X1
+Ql q

c- F(*) = Q1

Qt *Qz
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Figura II-10: Vista interna da partes
de ionizagão sensíveL à

componentes da câmara
posição.
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cotocemos sete saídas para cabos coaxi ais com terminação

tipo BNC (fi9. II-11).

Numa chapa de inox fo¡am fei tas fendas papa serem

cotocadas no suporte de janeta com a dupLa f inatidade de

def inir o ånguto de incidência e evitar que es partícutas
fo¡a do ânguto sóLido definido incidam na câmana

minimizando-se assim o tempo mo¡to de coIeção dos eLétrons.
R vedagão entre a chapa de inox e o suporte de janeta ê

f eita atnavés de urn canaI de 0'ring neste r]l.timo.

Nos primeiros testes da cI5p estas fendas erarn

furos circuLares de cerca de 1 mm de diâmetro distanciadas
de appoximadamente 3 mm (o que correspondia a um intervaLo
anguIar de 1-). Nesta chapa de inox foi coIada uma janeLa de

Mytar de eproximadamente s00 4grcm?. 0s nesuLtados destes
testes (fig. rl-12, II-13) nos reveLaram que os sinais
ppovenientes das bordas do deteton possuiam ume não

tinearidade em reIagão à posigão.

Para efetua¡ testes de uniformidade das

equipotenciais e consequentemente ganentir a Iinearidade ern

posigão do detetor, nesotvemos simuLan, num apanato

esquematizado na I'is. II-14, as condições internas da CI5p.
0s resuItados desta simuLagão nos suç¡ erinam aumentar a

tanguna das ptacas e gnade em reLação às medidas ptanejadas
originatmente.

0uanto à def inigão do coLimado¡ de entrada da

câmara de ionizagão, optamos por distribuigões enguLares de

um greu o que nos Levou a Iimitar o intervaLo angulan totaL



u)
O

Figura II-11: Vista da cârnara fechada
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Figura T,I-12: EsPectno de
connespondem

centnal resPectivamente. R

a não Iineanidade iniciaL

perda de enecgia, onde L

ao vaIor peîa uma f enda
difenença nos centr'óideE

do deteton.
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IatecaL
nefIete

B E
Vn= 1C V

V6=óO V

Vc ='100 V

PRÉ= 142IÅORTEC

6
ó^
O
S
>'
tr.l
(9

t-zo
O

L
4

2

0
ó00 700 BOO CAN AL



(r
 ( 

! 
(:

 r
:(

 a
 (

 (
 a

 (
 t

 t
 (

 (
 a

((
 (

 ..
 

I 
c:

(l 
!(

 (
 r

: 
a 

( 
oa

 a
( 

tc
( 

t 
( 

c 
l( 

c'
0(

 c
co

s
!r

(¡
(¡

::a
lll

ll 
rl 

I 
I 
lrt

...
¡r

¡¡
¿

lll
::l

¡ll
tr

"'r
r"

"1
i!1

i\l
r

r 
r.

.r
, 

r,
.c

lt 
r.

t.ì
¡\

!l¿
 

1.
1.

t¡
 !

ll¿
 

t.:
. 

la
rc

l, 
¡'t

' 
rll

cl
 

I 
l't

'l

!(
C

¡
:(

fl
r 

(a
 a

(O
oa

 (
(!

oc
êO

oo
(O

oo
at

êß
a!

!!c
aL

o(
or

:L
cÛ

ù(
"(

J(
::l

!
l(

a(
t

((
f(

(
JI

((
af

-a
(

( 
| 

| 
| 

r 
ria

o(
i((

( 
(!

ìc
l¡r

tll
(r

.a
jc

oa
aa

(c
:J

L'
rlc

( 
C

¿

¡a
ll

c(
( 
a!

t.
¡ 

co
0(

(c
( 

co

rt
ttJ

.t¿
 

t..
aa

tr
!\l

:r
.l.

r.
l.l

l 
l¡r

(ì
 

lla
 l

¡ 
ra

!
0(

tC
t(

cc
(

'T
l

IE
¡ C a o, H ¡ J 3 m tt T
' o l.ì f o q E O
J - O
J =(b a n o &
, = c

I , I I a ta tt ¡, tl tl lr ll ,l It tr tl ta l¡ ,¡ l( tt t¡ ìl ¡r It a( ¡t (a

( ¡ t ¡t l! I ( ( ( I ( ( C a ( I t ( I c ( a ( a a c a t ¡ ( I I ì t: I t ( I

| 
!c !ìr ilr
,

r(
tt

r.
ra

i

tl¡
 

|

¡t
:: !tt t1

a

.(
¡t

¡(
c

-¡
-0

lll
o .c

cc
-

.e

f ?ì
çO

e-
L

a

-(
-o

0
(

c

c 0-
-

--
--

-0
 

- 
-

- 
((

( 
t: 

t0
-

c-
t¡

rr
rc

:c
 

-

ao
 

c
t 

cc
--

.0
 

0

--
c0

0r
¡

-c
a¡

!r
!¡

oo
l¡¡

¡.
_.

!

-0
 

r 
--

c
ttt

9-
 

o0
tr

¡¡
0 

00
-

c-
r¡

¡t
:.;

lc
l--

 
c 

0l
l 

!l:
tt

((
t¡

r¡
c

I
c

¡(
-0

rn
t: 

¡.
'\'

l
I 

t1

((
¿

t,t
!:l

¡t
: 

!-
c:

¿
l 

l¿
¡¿

lr¿
ll0

 
_

!¡
¿

t¡
¡¿

rr
 

tJ
c-

cc
ll 

¡r
¡¡

¿
lc

cl
_(

0
tr

¿
tr

¡r
lr:

lc
(-

Jl
l¡l

¿
lll

rc
 

-o
C

l¡1
.ìl

 
lC

llo
 

lll
)l¡

C
C

C
¡c

'0
'

tt lt t, ! ) ! c I ¡ ( ¡ I

.-
 

-:
l¿

¡l¿
lll

lic
l_

l
. 

(-
::r

Jl
l((

lc
(-

(
C

(i:
I''

C
( 

C
((

Ia
I¡

III
I-

--
-(

_'
0O

C
I'c

IIO
I-

ol
 

r-
-(

 
(c

(!
(c

ol
lll

-o
-0

o-
ca

)o
lc

c€
c-

__
 

-
.!.

.:.
(a

-a
C

ç.
.(

a(
(a

(¡
 

¡C
:!!

('(
cO

rt
l".

."
"'

_C
 

-'a
 

O
'(-

oo
__

 
_o

_-
(0

t0
--

t-
 

! 
, 

tO
 -

_l
 

-_
- 

-c
 

(.
._

 
_

-t
-

û) f\)

I V

c> (r

0



,33,

Figuna rr-14: Distnibuigão das equipotenciais obtidas comnosso arranjo experimentat.

C



.34.

da CISP em 5o, pois assim minimizan í amos o probLema de

estatística para as fendas mais traseinas. Desta fonma, para

que se pudesse utiLizar totaLmente a área sensíveL do

detetor de barreira de superf ície, a distância do suporte

das fendas até o aLvo foi def inida em 300 mm. Este f ato mais

o citado acima impôs que a distância entre os cent¡os de

duas fendas vizinhas fosse iguat a 5.36 mm. Essas fendas

possuem forme retangutar de 1 x 4 mm2 sendo que o Lado maior

se encontra ne venticaL, o que Leva a uma abentura anguLar

de aproximadamente 0,2- no pIano de reegão.

0 método pere confecção de janeLas que

pnoporcionou os meLhoîes resuttados foi o de esconîen ume

gota de sotugão (15 mg de Vins para 100 mI de cicLohexano)

peLa parede de ume cuba até que a mesma encontrasse ume

superf ície de água destiLada e desionizada. e pe[ícula que

surgia na superf ície da água era posteriormente depositada

sobre ume grade no suporte de janeLas. R f inalidade desta

grade ena diminuir a área ne qual a diferença de pressão

atuaria, diminuindo consequentemente a força sobre a janeLa

(a transpanência desta grade ena de 90I). A uniformidade das

janetas obtidas pon este método é satisf atória, sendo que a

espessura cerecterística foi aproximadamente de 10 /L\glcmz.

Pana reforçar as janetas a f im de que suportassem difenenças

de pressão maiones, necessánias dunante a experiência,

depositamos várias peLícuLas superpostas ern cada grade.

H espessura da janeIa usada em nossa experiência

foi medida peLo método de perda de energia de paîtícuIas
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uma fonte de 241Rm) obtendo-se o vaIonaIf a (provenientes de

de 50 þglcmz.
R resoIução

foi de O.2o e pode ser

angu I a r

vista

obtida com estas condições

na f iS II-15.

II.3 Fquisigão de dados

II.3.1 Método de aquisição

0s dados fonam adquinidos evento por evento ("modo

fila*). Este método consiste em enviar para a memória do

computado¡ DDP-516 HoneyweLL através de uma matriz de fiação

as informações digitaLizadas contendo os vaLones de 6.,,, Qr,
t-

. eq 0 ganho de convensão utiLizado nos conversores

anaIo9o-digitais (PDC) foi de 10?-4 canais.

Essas informações armazenadas na memória do DDp-

516, são enviadas ppe um disco de trabaLho de um computador

IBM-360144, e daí eîmezenadas em fitas magnéticas. p redução

f inaI dos dados é efetuada fora de Linha.

0s espectros unidimensionais de Q.., , Q.,ÚR e do

monitor são enmazenados na memória do mini-computado¡ e

posterionmente transferidos pera o disco do IBM e pene ume

fita magnética. Estes espectros são montados em modo

muIticanaL.

0 progname de aquisição é denbminado 5FDE III
(5istema de Fquisigão de Dados Estocásticos - versão IJI)2e)
e permite a monitoragão da expeniência através da exibição
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dos espectros unidimensionais

quaIque¡ pen de parâmetros que

e espectros biparamétricos de

def inem os eventos.

II .3.2 Medidas reaIizadas

Fo¡am efetuadas medidas de distribuigões
pepa resíduos de eveporação do sistema 'lO +

ene¡gias de bombardeio e intervaLos anguLares (com

1-) descritos na tabeta II-1.

anguLanes
{ tt i)..v nãs

pessos de
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S I STEMA I NTERVALO
ANGULAR

J
o

29oa

29,0

39 ,0

56 ,0

64 ,0

3o a 27'

36 ,0

42,0

52,5

59 ,5

72,0

6
Ò

15"a

Tabela II-1! Fnengias e
tr.abalho.

inter v;<Ioç ¡(t,l!luI ¿.rres rne,Ji,Jr:s nnste

El ub (Mev )

49 ,0

18 1 0
B0+
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TT.4 Redução dos dados

11.4.1 Pnogpamðs dÞ redução

0s espectros de enengia, distnibuigões anguLares

e fungões de excitagão podem ser obtidos através de cáLcuIos
(programas) que efetuam um tnatamento adequado dos dados

ermazenados. um diagrema de bLocos é mostrado ne fig II-16.
Faremos uma breve descrigão destes pnoç¡names e mostraremos

atguns r.esuLtados obtidos com os mesmos.

11.4.1.1 Pnogn ama t0MPnt

0s dados brutos adquiridos em "modo f iLa', estão em

fitas megnéticas. com a finaIidade de diminuir o número de

fi tas uti L izadas, assim como dispor os dados de uma manei ra

mais conveniente, utiLiza-se o programa COMpRfsor.

Este progreme atua sobre os dados bnutos efetuando
uma ordenagão ao coIocar o evento e a respectiva f requência,
juntos e ondenados parâmetro a panâmetro. 0s dados já
compactados são dispostos em f itas magnéticas.

II .4 .1 .2 Pnograma 5IMU56RL

0 5JMU56RL3o, util.iza

e nos permite obtercomp ac t ado s

ptogreme

como entnada

os dados

espectros
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Dados brutos

Obtenção de <

obtenção de t

Espectros de eneroia
para cada elemento

Figura II-16: Diagrema de bLoco dos códigos de pnogramação
utitizados neste tnabatho

COMPAC

S I MVSGRL

POL I GONO
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biparamétricos de quaIqueî paî de panâmetros ou função de

parâmetros p¡eviamente escoLhidos. HLém disso, podemos

seIecionar uma determinada negião do espectro biparamétrico

através da definição de uma máscara (poIigona[) e genan novo

espectro biparamétrico quaLquer condicionado aos dados

contidos na potigona[.

HLguns espectros biparamét¡icos 
n 

, roicos são

most¡ados nas f igupas II-17. Eom a utiLizagão deste prograrna

obtemos os espectros de penda de energia tota[ (dËr I versus

energia tota[ ( lía) da partf cuIa íncidente.

II.4.1.3 Prog r ama P0LI60N0

0 prog¡ ama POLIfiQJrlQro I possui as mesmas

faci tidades do 5IMV56RL quanto a escoIha dos eixos do

espectro bipa¡amétnico ou da região (potigonat ) a ser

anatisada. Porém ete nos fornece projegões histogramadas de

ambos os eixos ao invés de gepar de um espectro

biparamétrico. Fssin sendo, podemos utiIizá-[o para

conseguil os espectros de energia para cada um dos eIementos

a partir de um espectro bipanamétrico .

Rs integrais destes espectros em enengia fo¡necem

o vator da segão de choque de fusão.
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Ir .4 .2 Hétodo para catibnagão em enengia

Para a identificagão dos produtos de fusão, i.e.

¡esíduos de evaporação, tonnou-se fundamentaI uma catibração

conveniente em energia dos espect¡os obtidos. Para tanto ê

necessá¡io obte¡ e corretagão entre a aItura do putso de

energia fo¡necido peIo detetor e a energia da pantícuLa

incidente lE.7 ).

0 procedimento pana

três pantes:

obtenção de ET foi dividido em

da perda de energia coLetade ne câmara- ava.[ i agão

cA9¡l
- avaIiagão

- caIibragão
âEr

da penda de energia totaI CAEl I

dos eixos de enengia residua[ ( En)

Na primeina pante anaIisamos a diferenga de ganhos

ent¡e os sinais de 6., " Q, atnavés dos espectros

biparamétricos @. X A¡ (f ig. II -17a), pera podepmos

determinar corretamente o vaIor de Alå¿ pana

avaIiar este f ator de ganho de @t em reLação a â¡ fO(l

usamos o f ato de que no caso de ume pantícuIa incidindo na

fenda centnaI sua tnajetória deverá passep peIo eixo centnaL

IongitudinaI do anodo (f íg. II-8). Isto significa que metade

de sua trajetória se encontra abaixo da pIaca coLetora de (â.¡
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e a outne ne pIace cotetora de â¡, o que resutta que os dois

sinais devem ser iguais.

Depois de anaIisermos os 45 espectnos

biparamétricos 0¡ X â3 concIuímos existi nem dois con juntos

de espectros, cada quat com seu vaLoî patao( Estes vatores

são most¡ados ne tabeL ¿ II-2.

0btido o vaLor de Aé1, entpamos r!e segunda etapa

deste ppocedimento que permite avaLiar e perda de energia

total ( A Er ). Este eval.iação é necessária pois o anodo não

cobre totatmente e região ionizada peIa partícuLa evaporada

(fig. II-18). Para se obter esta reLagão (p ) reIacionamos

os vatores de AÈ¡ XAEr, e partir de um cátcuLo de perda

de energia¡r I adaptado pera es condições da nossa câmarà de

ionizagão. Basicamente, o programa estime e perda de

energia da part ícuta ionizante num meio composto por 307

argônio e 10X de metano e partin da intenpoLagão de dados

das tabeIas de Northctiffe e 5chiLLens2)

Fizemos um ajuste de mÍnimos quadrados para estes

gráficos e chegemos que o methor vaLo, ae p é 1.49 + 0.01.

Por fim, pudemos constnui n os espectnos

biparamétricos 4ä-¡ x ER (f iq.II-17d) dos quais pudemos

tirar os fatores de correção f ðl entre as caLibrações dos

eixos de AÜ1- " ÚfL. Esta riltima parte do procedimento se

reveIou muito trabathosa, pois é bom Iembrar que para cada

conjunto de parâmetnos existem 5 espectiot AE- " ËR 0s

vatores de S foram obtidos pana cada energia atnavés de uma
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DE1 DE2 DE3
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Figura II-18: Esquema interno da CI5P 5
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espect¡os biparamétricos. 0s vatoresmédia sobre todos os

estão ne tabeIa II-2.
Fssim sendo,

correção pera obtengão

iguat a:

Er

F expr.essão

expenimentaI reIativa a

taboratónio é dado por:

ds
J -n-

chegemos

do v a I o r

a todos os

conreto de

vaLores de

Er ,eu€ f ica

R+0 A ( tâ,, + c( O")*

que juntamente com cá[cuIos de cinemática ,de espaLhamento

e[ástico, caIcutados com o progrema Hee-tllee, nos fonnecepam

a caIibnagão do espectro de energia paFe o canaI etástico e

consequentemente pere todos os out¡os canais observados.

II.4.3 CátcuIo da segão de choque absoLuta

*

de segão

um sistema

de choque difenenciaI

de refenência f ixo no

Y

N N,t A -tL
II-1

onde

Y

NJ

N¡

Ar¿

= ntimero de eventos observados

= ntimeno de pantícuLas incidentes dunante e exposigão.

Este ntlmero pode ser obtido a partir do vator da

corîente de feixe totaL integrada durante a

exposigão e do vaLor de carga médio do feixe.

= número de partícutas presentes no aLvo pon unidade de

ánea

= ânguLo sóLido subtendido peto detetor
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Tebela II-?l P¡tr.å'rrretnos N(
energi;rs 'Jeste

,1r' * ù\
tr¡rbalho"

P;{nå åE v'inia:"

El 
ub

(Mev)
n

29,0

36 ,0

39 ,0

42,0

49 ,0

52,5

56 ,0

59 ,5

64 ,0

72,0

1 ,06

1 ,06

1,06

1 ,06

1 ,03

1 ,06

1 ,06

1 ,06

1,06

1 ,06

1,49

1 ,49

1 ,49

1 ,49

1 ,49

1 ,49

1,49

1 ,49

1 ,49

1,49

0 ,4257

0,2613

0,251?

0 ,21 38

0,1 992

0,1522

0,1824

0,1496

0,1511

0,1072
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R maioria dos cáLcuIos teóricos de seção de choque

de fusão são referentes a um sistema fixo no centro de

messa. Portanto, introduzimos um_faton de conversão (6) que

Ieva em conte que o fIuxo de pe¡tícutas num determinado

ânguIo sótido deve se o mesmo para os dois sistemas. Fssim

chegamos que este fato¡ de conve/são do centco de massa paPa

o taboratório deve ser iguaI a:

G=4 rr-z
.¿ n."'r {l ¡- d g u

NormaImente te¡ í amos o vaIor da caîga integrada do

feixe (O-) para todos os ânguIos, porém pera nosso aPranjo

experimentat, quando a fenda centnaI da câmara de ionizagão

eîa coIocada em ânguIos menores oU iguaI a 8o, perdí amos

essa infopmagão, pois a câmara impedia e passagem do feixe.

Fssim sendo¡ oPtamos pon Usan a área do pico referente eo

espathamento e[ástico do oulo no espectro muIticanaL do

monitor t Yff I , pois nestas eneîgias, o espathamento do

oxigênio em ouîo é Puramente couIombiano (Rutherford) e seu

vator, conhecido anal'iticamente, é dado

t -r â-
T¿ 

^.
r='LCH r

po I :

I II-3

as massas do

centro de

onde

Z, rZ.
lirt

nrlmero atômico do ProjétiL e do aLvo respectivamente

energia no refePenciaI do centro de massa, dado por

E¿r.=M¡.F.tendo gue Hr, M" co'Pespondem
Mi*t+l.ro e projétil.

9"t = ânguIo col'lespondente no refe¡enciaI de

massa
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5e usaîmos a equação

pere o espathamento

II-1 pana descPever e seção

ouro no monitor ede choque etástico no

peF e a fusão chegamos a:
A-,r À¡,.

/-d.q,\'{"'nn =\aoln
G TI-4

N NA
"¿l¿n

)t''
ATJ F

I I -5
N; Nf ¡Or

Iguatando II-3 a II-4, tirando-se o vato. d" Vi e

substituindo-se em II-5 temos:

1dq\tr = yf Nrf Aen,.-l- .\.rl¿/ Yf Nr F ÁJlr GA-

Nesta expressão verif ica-se que f aLta determinar

os vatores das netagões de espessura e de ânguto sóLido.

Para avatiar estes veIones fizemos um cá[cuto aná[ogo a este

pana o espathamento etástico do oxigênio no boro e obtemos a

4.ft.^ 6ts i dC\

æ ' d; 't r,/^r,n I I -7

eque I as re L ações.

Pa¡a tanto, comper.emos os vaIores experimentais da

segão de choque difenenciaI deste espathamento com aquetes

obtidos através de um ppograma de modeLo óptico (código

Modopt)¡s¡.0 potencia[ óptico utiLizado pera todas as

distribuigões enguIares foi dete¡minado fazendo-se um ajuste

pare a distribuigão angutar na energia de 49,0 Mev partindo-

se de um potencíaI de um sistema próximo encontrado ne

Lite¡atura ( ¡oß +16O r4').Pjustes pene as distribuigões

angutares comptetas podem ser vistas nas fiq.II-13.,Nestas
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figuras também podem seP observados os ajustes obtidos para

oespathamentoeLásticonocontaminanteoxigênio.Nestes

ajustesU5emoseinformagãodaposiçãoreIativadofeixe

obtida através da comParação da diferença de canais entre os

centróides dos picos de esPathamento e[ástico (pnoponcionais

e energia) e cáLcuLos de cinemática'

H anátise feita pera a determinagão da quantidade

retativa dos contaminantes reveIou que existiam cerca de'10%

de oxigênio e 8f de carbono no aIvo. convem ressattanmos

QU€ l no cáLcuIo para o contaminante oxigênio, as reeçõe5

.at,¡8o,.t? )-i,'? " 
a6O t¡so,too)t'''iJ foram

consideradas. Isto se deve ao fato que as partícuLas

espaLhadas destas reações são cinematicamente

indistinguíveis, por representar um sistema quase simétnico'

qssim sendo, decidimos descontar as contagens de fusão dos

contaminantes nas f aixas de intenesse' Pare estiman essas

contagens nesses dois sistemes, utiLizemos os PesuItados

pereseçãodechoqUedefusãofornecidospetoproç¡rama

LILITF'o) na equeção II-6. Portanto, o vaIon util-izado nos

cá[cuIos para avaIia9üo da seção de choque de fusão do nosso

sistema f oi:
ytr: Ytr- t/F YT rr-B/g f 'o 'C

onde yr é a ánea obtida a pactir de um espectro de energia

para um determinado conjunto eLemento (ou enersia)j\',1" Y'

cotFespondem às estimativas efetuadas peLo pnograma LILITR

pa¡a as outras duas reagões.
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0 espectno de energia a partir do quaI se estima e

área citada acima é obtido através da projeção no eixo de

energia total. de ume negião previamente escoLhida

(poLigonaL) num espectno bipanamétrico Ailt * i- f- Esta

poIigoneI sempne conresponde a uma região onde só existe um

determinado etemento, Na anátise destes espectnos de energia

verificou-se que os mesmos não possuí am cortes devido e

perda totaI de energia da partícuLa na janeLa e no gás. Isto

deve-se provaveImente ao fato de estanmos estudando a leação

inversa, ou sejar ãcetenando a partícuta mais pesada,

aumentando assim a veIocidade do centro de messa. RLém

disso, a boa concondância conseguida da companação com as

pnevisões do LILITH reftetem que estes espectros de energia

possuem forma maxhreLLiana. Este f ato nos penmitiu desptezer

e contnibuição das reagões de tnansferência já que a fo¡ma

destas afetaria de forma signif icativa a estes espectros. Um

exempIo de um destes espectnos pode ser visto na fig. lL-20.

Fls distribuigões enguIeres para fusão foram

obtidas para cada etemento substi tuindo-se os nespectivos
VevaIores de /d na equagão II-8. Pana conseguinmos o vaLor

de segão de choque totaI de fusão f izemos e somatória destes

etementos. No cátcuLo desta somatória usamos somente os

vatores paîa 7)8, pois em nosso intervaLo de energia de

excitagão do Jô A.q ( Ft) poucos erem os canais de saída

abertos que envotviam outros eIementos (fig. II-21).,Mais

tarde, com auxítio de previsões de modeLo estatístico,

verificou-se que este método não introduziu incentezas
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significativasemnosSocá[cuIo,comovenemosnUmcapítuLo

adíante.

R seção de choque totaL pode ser obtida a Partir

da integraI ,tù'\" A L

ent ret anto como a medida da

em fungão de O devemos

diferenciaL em

II-10

é efetuada

de choque

{:l d\
./ il--

,.d fLfrF?- f
distribuição
conventet e

anguIar

segão

¿dq-
á-e

\t- )c.. II-11

RnaLisandoestasdistribuigõesobSelvemoSqUenas

medidas em ångutos muito diantei¡os (3' a 7o) os dados

experimentaisapresentavamvaIoresexcessivamenteeLevadose

nãocaíamezenocomoeredeSeesPerar.HexpLicagãomais

pIausíveL corresponde e uma variação signif icativa no ânguLo

de incidência do feixe no aIvo devido eo fato de não usermos

fendas de coIimação, nem controLe de direção do feixe no

atvo. Eonsequentemente optamos Por usar nesta negião anguLar

a forma predita peLas distribuições anguLares dadas peLo

cá[cuLo do pîogname LILITR. tlLgumas destas distribuições

anguIares podem ser vistas nas figuras II-22'

FinatmenteintegrandoescUÎvaScornespondentesa

somatória dos etementos chegamos ao vaLor da segão de choque

de fusão. t\
s-f ( ¿) TT-12

Z'<ìrr- ¿*
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Nossa maior fonte de ernos foi a determinagão da

retagão entre as espessuFes do atvo (variando de 5 a 15%). 0

fato de que não tinhamos fendas de coLimação na entrada da

câmara de espaIhamento, bem como a não homogeneidade do aLvo

fonam dois fatores que cont¡ibuinam significativamente para

esta incerteza. No cáLcuto de 0*p a incenteza foi estimada

avaIiando-se a5 integrais dos veIores somados e dos vatores

subtraf dos de Yå,contaminante) com os nespectívos desvios '

Pana os pontos obtidos Pol'meio de companegão usemos um

desvio médio obtido dos ånguLos pnóximos a essa negião.
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III Modetos Pane fo¡ma9ão e decaimento do ntlc Leo comPos to

III.1 NrJcLeo comPosto

III.1.1 Hipótese de Bohr

Numa neeção nuctear definimos como plocessos

nucIeaPes aqueIes nos quais as duas partícuLas iniciais

(aLvoepPojétil')seaproximamosUficientedemodoeentrar

noraiodeagãodocamponUcLear.Demodoanátogo,definimos

qUeesteprocessoterminaquandooSprodutosdeste¡eeção

distanciam-se Pera aLém deste naio' tls propniedades do

sistema composto formado durante o te-mpo de intenação define

o processo nuctear.

Basicamente, os pnocessos nuc Leanes podem ser

divididos, quanto ao tempo de interação, em dois grupos:

- processos nápidos, nos quais o tempo de interação ê

tipicamente da ordem de JO-¿'¡' se9. e poucos g¡eus de

Libe¡dade são envoIvídos

. plpce5so5 [entos, no5 quais o enVoLvimento de Um grande

número de graus de Liberdade pPovoca o suPgimento de um

núcIeocomposto,ecujotempodeinteragãoéreIativamente

bem maion (fv Jtilo seg. )

Foi Bohr¡5) QUê, com a f inaIidade de expIican es

ressonânciasnãsse9õesdechoquedereeçãodeneutrons'
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introduziu o conceito de ntfcLeo comPosto. 5egundo eLe a

reação nuctear podia ser dividide em duas f ases:

- a formegão de um sistema comPosto

- a desintegragão deste sistema nos pnodutos de reeção

tlssim, podemos dizen que cada fase deve ser

tratada como um processo independente, no sentido que o modo

de desintegragão do sistema cornposto depende somente de sua

eneFgia, seu momento angutan e sua paridade, mas não da

manei¡a especf f ica peIo quaI ete foi fonmado'

Estas afirmagões constituem a hipótese de Bohn,

que se baseia numa cenectenização do ntlcteo como urn sistema

de part ícuIas fortemente interaqentes através de forgas de

curto atcance. 5e uma partícuLa incidente entrar no naio de

egão destas forças, sua energia será napidamente transfenida

para todas as oUtras muito antes que quaIquer re-emissão

poss e ocor per, poi s o I ivre caminho médio de Um nuc Ieon

dentro da matéria nucIear é menor do que o raio nuctear se a

energia incidente não é muito attasó> Eonsequentemente, um

Iongo tempo será dispendido até que se atinja um equitíbnio

termodinâmico e se ecumuIe energia suficiente num nucIeon

pere sua emissão. 0 grande ntJmero de cotisões que sená

necessário para que a energia ecumutada fique da ordem ou

superio¡ à enengia de separação de um nucLeon deste ntlcLeo

deve f azer com que este riLtimo não apresente treços da

maneira peLa quat e enengia de excitação'l.he foi fornecida.

6e¡aLmente refere-se a este fato como a perda de memóri a do

núc I eo compos to
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ParaqUeesSahipótesesejaváLidadevemostelqUe

o ceminho Iivre médio dos nucteons dentro do nticteo seja

menor do que o naio nucIear e que a energia de excitação

dividida peta massa do nticIeo seja inferior a energia de

separð9ão de seus nucteons.

NocaSodosprocesSosIentosemneagõe5nucIeare5,

segundo a hipótese de Bohr, é importante que o ntlcLeo

composto esteja equitibrado termodinâmicamente antes de

emitir uma partícuta. H condigão pana que isto ocorla é que

o período de movimento da partícuta incidente dentro do poço

nrJcteo-atvo seja muito menor que a vida média tL I deste

estado. Este período de movimento é dado pol3e):
"? '' t'ii 'lt:"'

D
entre os níveis, suPosto

a condição citada acima

a:

f << J='
eI tl

de onde se verif ica que a Iargura dos níveis ( f ) deve ser

bem menor do que o espagamento ent re ambos '

Entretanto, a medida que se aumenta a energia de

excitagão do ntlcLeo chega-se a Pegiões nas quais devido a

uma redução no espagamento médio, bem como um aumento na

Iargura média dos níveis e supePPosigão é inevitávet, o que

e princípio não pePmiticia e existência de um ntlcteo

composto equi Librado nestas regiões. Porém, devido a esta

superposição, sutgem interfenências entne esses estados, o

que provoca rápidas f Iutuações etn energi a na seção de choque

onde 9 é o espaçamento

Portanto, com

quef Y-þ1.r, chegemos

constante.

e Iembrando
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(df/dCtl . Contudo, se ef etuaPmos uma média em energia da

segão de choque em um intervaLo maior do que a tangura média

dos níveis do nrlcLeo composto, os efeitos da interferência

secenceIamea5e9ãodechoquePassaaserUmafunçãoIisa

com a energia, podendo-se afirmar que o Pl'ocesso de

decsimento é aïnda independente do modo de formagão.

III.1.2 ModeIo estatístico de Hauser-Feshbach

Num pPocesso de formagão de ntlcIeo composto é

frequente excitar-se vários níveis simuLtaneamente. Isto se

deve ao f ato de que se atinge uma região de enengia de

excitagão na quaI a Iarguna dos níveis é comparáveL ou maior

do que o espaçamento entre etes, e também' esta tanguna ê

menon do que a incerteza em enengia do feixe incidente.

Fssim sendo, deve-se Í¿zer uma média em energia sobre estes

estados. Esta média em energia da se9ão de choque pode ser

anaIisada em te¡mos de modeIos estatísticosr2"le) '

0 primeiro modeLo estatístico de evaporação foi

proposto por |lleisskopfró)que, baseado na hipótese de

independência de Bohr, nos permite escrever a seção de

choque de uma reeção nuctear F(a,b)B ne forma:

$'(o,\)*fic(o) 6((b) III-1

onde ü'6 t^; é a seção de choque de f ormagão de urn ntlcteo

composto por uma partícuLa incidente Õ- num aLvo þ ; e 1.

é a pnobabitidade de que este nticIeo composto,uma vez

formado, decaia por umã partícuIa b deixando um, ntJcIeo
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residuaI B . Evidentemente, se fizermos a somatónia de
probabiLidades sob¡e todas es partícutas f, que o núcteo
composto pode emitir, chegeFemos que:

: 6a (b) "? jþ5-_.III_2
Este termo de pnobabil.idade pode sen entendido

como sendo e divisão entre a segão de choque de decaimento
do núcIeo composto peIo canat particuta¡ \ (Oe (L_,)) , peIa
somatória das segões de choque de decaimento para todos oscanais abertos, ou sejar pðra todas as partícutas.

No entanto, a medida que se aumenta a energia de
exci tagão, o número de canais abertos cresce tão napidamente
que não é possíveI trata-[os individuaImente. Neste sentido
torna-se necessário introduzir o conceito estatístico de
densidade de níveis para estas negiões de aIta energia deexcitação. Hssim, e expressão III-1 f ica:

fto,,\) = GC".¡ ki
Ë

onde I C

excitação

5a densidade de níveis a uma certa energia de
e kb é o número de onda reIativo.

Devemos ressaItar, no entanto, que essa teoria de.,eisskopf não Ieva em consideragão a dependência dasprop¡iedades do nrJcteo composto com o momento anguIar eparidade' 0 modeIo mais recente que desc¡eve a evepo¡agão de
um núcteo composto Ievando em contè expr.ici tamente estasdependências, foi desenvotvido por Hause¡ e Feshbach4o) esegue es mesmas L inhas do modeto de [Jeisskopf. RLém disso,este modeto catcuta as segões de choque de absorgão baseado

rf\tu/
r:ìeLb

ê
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nomodeIoóptico'Fssimsendo'asprobabil'idadesde

decaimento são determinadas peto peso estatístico dos

estadosfínais(representadosPol.densidadesdeníveis)ea5

penetrabitidadesdasban¡eiraSnosdivePsoscanaisdesaída.

Neste modeto ainda podemos escrevet a 5e9ão de

choquecomoemlll-1,ponémagonaintroduzindoosnúmeros

quânticos referentes ao momento angutar orbitaI e spin pana

oscanaisdeentradaesaída.Define-5eomomentoanguLardo

núc t eo comPos to como:r '; lr -O(-. +-J, III-4tr

angutanes orbitais na entnada

dos canais de entrada e saída"{

dados por'

3î' Í:-il ;1D:.¿

(j'. 
"

ù
J

onde
?b

" Jt
e ne saída e

sendo

é dada

e G

UM

e f inaImente,

são os

-ô -4S., e S¡

momentos

os spins

) I I I -5

componentes da
onde l- são os spins intrínsecos dos vários

Peegão.

Rescîeve-se então III-1 chegando

õre;,ru) =ä rs (eü,Iu) =rf,' c* crl G(El ,r,r,Ð/3,I\ III-6

que a seção de choque de formação

por
z\l
Qct.¡ (5) =VX-,n

(àJ+J) r-T(- .l

+J. Jt
do

s4
núc Ieo compos to

)
(É^)

III-7()fr+J ) (¡ I^+-.t
S¿= ll-$ L¡'lJ's.\

( €*o $ que é a seção de choque de decaimento ParaIQ, 
,

determinado canaI de

c ( Fä,rs, 5) =

7 {5)

J+\\s- T.(EÄ) rrr-6
h=lJ-s)l
representa a somatória sobre

X III-9

saída é

**
5r= \f ,J-frl

que

lS!+ ftodos os canais
o/Í) = Z =Õt-' hr ti¡ 5! =\t, fs :l S!-

* T-,ìu, (ei,,Ic) l(¿l',1ç) a e[
-ll
;l4tf-ù'

x
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onde a densidade de nfveis (l(É[,Tg), descrita por um gás de

Fermi4r.4'å, é dada pop:
¿rp L-- (s+utle/rç"J SCt*¡ III-10

,r /o. U)v¡)

J a â,Y4(Urli) JÚ¿
paPe esses equagões

penetnabiIidade papa um detenminado I no

entrada (saída), caLcuIadas via modeto

spin do canaI de entrada (saída)

spin dos dife¡entes componentes da reação

FY-l\ = q.:ta-t é a energia de excitagäo

à temperatu." f,
parâmetro de densidade de níveis, que gePaImente ê

apPoximado por Â--- A/*^S

energia de empareIhamento

ç+ = 9 *./r, = parâmetro de rspin-cutoffu que determina a

densidade de níveis em reIação ao momento

I (û,5) = ,(Jr+J)

4(æ) =

onde,

'1'
'L tc¡) 

-

A-=

A

angutar

I
å 

* A )f (t+.rrpt.qTÊ) peppesenta

canË¡t de

óptico

retacionada

o momento de

inércia em função do parâmetno de defo¡maçá" F
.^$^ = mass a de um nuc Ieon

0 índic" Tf na equagão III-7 r-orresponde à

paridade do canat, expîessa peLo produto (.J){ W1 , oFrd"!,ê

o momento angutan orbitat " T-¡ o produto das paridades

intr ínsecas. PeI a conservagão da paridade devemos te¡:

G¡)'e**r lr'äo= T'¡,a = GÐn**v+** III-11
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equagão III-3 é

residuaI Pode
a mâx ima

atinqir

po

na quaL

?a

0 Limite suPerior de integragão da

energia de excitação que o nÚcLeo

sendo dada Por:
E{er 

.- 
r#* âR - Vo'-"' TTT - 12

onde

E.s = energia no cãnal, de entrada no refenenciaL de centro

de massa

O¿ = ê o vaLor da diferenga no excesso de massa dos

núcIeos do canaL de entrada peto do saída

Vf': é a barreica couLombiana ne saída

Fssim sendo' usando essa teoria de Hauser e

Feshbach a dist¡ibuição anguLar de Uma partícuLa, €f,itida

r um núcIeo cornPosto é dada peta reLação:

I;: e¡)6 
-t.,þ 

(c"o)*r I I - I 3
i'':d..;(ì 

r1,5\ s. L) z (u,5L"J ls,r)
egendre

Gå) 
(ô)_

III.1.3

x.i
( (:f¡+ r,) 6¡5^+I)

'Ttþ
são os Pol'inômiosode L

z são os coef icientes de EIebsch-6ordon e Racah

Linha de Ynast

F I'inha de Ynast def ine em um pLano tE?.,J)' os

estados de maior momento anguLar de um núcteo, para uma

certa energia de excitação ou¡ por outno Iado, def ine e

partir de que energia de excitação um certo momento anguLar

épermitido.EsteSestadossãodenominadosdeestadosde

YrastepodemselretacionadosaoSestadosnucLeerespanaos

quaistodaenergiadeexcitaçãoédevidaàrotação,oUseja,
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à excitagão dos graus de Iibendade cotetivos. Neste caso não

existe e excitagão dos gpaus de Liberdade intrínsecos, sendo

nuLa portanto a temperatura nuctear.

Fs Iinhas de Yrast são usuatmente catcuIadas

considerando-se o ntlcteo um rotor r f gido. Flssim :

Evo -AL fs(s*¡) Kï rrr-13
' "f)

onde ) é o momento de inércia do nticIeo esfé¡ico de

massa n,^ A e raio R'xo Avt ,dado por å ^^ At' .¡¿à; eK
E

é o spin do estado fundamenta[.

0s demais estados de um nticIqo Eompostq tq

encontram na negito à esquerda da Iinha de Yrast. 5endo

¿:r(5) a energia de excitagão, os estados tET,,Il possuirão

ume energi a intenna U dada Poî

u = E*(5) Ðy ( J) rtr-14

onde Ev é a energia de Ynast para um dado spin J
I



¡
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TTT.2 Decaimento sequenci aI

TTT .2,1 Einemática da fusão

Não exístem expressões ana[ í ticas simptes paîa

obter es fungões de distribuição de veIocidade de necuo de

resíduos de eveporeç,ão, já que estes vaLores dependem de um

compIicado mecenismo de evaporação de vánias partícutas'

Entretanto, considerações cinemáticas simpIes permitem

avatiar vatores extremos destas vetocidades. Flssim, com e

finatidade de tornar nosso estudo mais quantitativo,

construímos o diagîeme de vetocidade4r) que pode se visto na

fig. III-1.

Nesta f igura podemos identif icar V6 s Vr( que são,

îespectivamente, as veLocidades no sistema de Iaboratório do

nticteo composto e do nes íduo de eveporação, enquanto ÞL é o

ânguto de Iaboratório do resíduo e âcrr ê o ângul.o da

vetocidade do resíduo no sistema de centro de massa após

várias eveporações.

Por um

estado

R magnitude da veLocidade de recuoÙn é timitada

vaIor máximo Ù- * associ ado eo decaimento pera o

fundamentaI do res íduo, e associ ado também à si tuação
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\
Vs

19.
vn

Figura III-1: Diagnama de veLocidade, no quaL VC 
" Ve.correspondem às vetocidades do nrlcteo compostoe da partícuta evaporade no nefenenciaI de Iaboratório:-ryc

" Vt .conrespondem às mesmes veIocidades no refer"nilaL decentno de messa. 0U " O.n repnesentam os ânguLos nos doisrefenenciais.

9-r-. ù-,**
oa
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extrema na quet es veLocidades de recuo de todas es

partfcuIas emitidas são cotineeres. Lembrando que a máxima

energia cinética que pode ser dada a um resíduo é def inida

como:

e t-' v(. ( ¡<" + l'-f R ' l'"tc) cotl¡ty

onde ü é a energia de excitação do ntlc[eq

as fnaSsaS

rJ-o o.¡

III-15

III-16

composto " Mr,

do resíduo deMa " 
ll c são resPectivamente

evaporagão, ntJcteo comPosto e da

teves emitidas, Podemos venif icar

vetocidade máxima é:

VA
\)n¡¡*'r ta ot

5e anatisanmos o

ainda notar que :

soma de todas PartícuLas

que o vaLor máximo da

III-16

de veLocidades, Podemos

y¡
TTT - 17V V6 .o5 Ou J ( 

^¡nt 
* V¿ *""1 Or)

espeLhamento no referenciat doe que o ângu I o máx imo de

Iaboratório Ðy*yé:
,À

¿-\ ^ 
izf?A!

R

Vc

para ü*^r, Va

como as quantidades cinemáticas de interesse Pana

os nesf duos de evaporeção são os cent¡óides e Largures das

distribuigões de energia, faremos mais aLgumas considerações

cínemáticas Para derivá-Las.



com a finaLidade de simulan uma evaporação

sequenciaL assume-se que as distnibuições enguI anes no

centro de massa pala todas as partícuta,s emitidas são

isotrópicas. Deste fonme, o teorema do Limite centnaL,

permite af inmar que as distnibuições de probabitidade O.r.tït

são gaussianas e dadas Por:

*ç{'r___ ; K v* 
^yf (* ) ,rr-1s

d, QcH dü^

onde K é uma constante de normatização e à um desvio

padrão que depende em detaLhes do mecanismo de reação.

Transfonmando III-19 para o sistema de taboratório

III-17 , tem- se:

.81 .

rtr-20
k v¡l -r+¡ ¡-vr'io, ,/J o'l *

x -ax¡ f- (vn -Vc c..0¿-\ /lr'Ð

Convém nessaLtar nesta expressão que a dependência

da vetocidade com e quantid.a"{ *+ é gaussiana, o que
Vri drt.aVq

resuLta que o termo VAco>Ou fornece a vetocidade média dos

resíduos de evaporação. Por outro Lado, se anatisanmos e

dupLe sotugão da equagão III'17 e assumirmos que os

processos de emissão são simétricos em torno de 90',

chegaremos que es duas sotuções são iguaImente pPováveis e

assim V¿-- V¿cøÐ¿.

e us ando

.¡'0-
dR. olV¡

Podemos ainda

das energias cinéticas

a tJttima equagão

dos reslduos e

chega-se e:

r+P -(E,l - l

eScreveî

e
51-cCl-e

em

do

termos

ntlcteo

composto, respectivamente. tlssim,

e''.P ( t ò
TTT -21Aå à Mr\



onde Eg é dado por:

% Mn ee cd) .lJL

Ylc

Deste modo, o centróide da distribuição

pode ser dada por III-22, desde que o vator ål'
qu ando comp a r ado com åt Mn .

)

.8?.

TTT -22

de

seJ e

enengra

grande

TIT .2.2 Dec a imen to sequenc i a L

6eratmente, em reagões induzidas por íons pesados,

o ntJcIeo composto é poputado em aLtas energias de excitagão.

tlssim, o ntlcteo ¡esiduaI proveniente de uma primeira

evaporação de partícuIa Ieve ainda possuirá uma energia de

excitagão apreciáve[, podendo emitir portanto uma nova

partícuIa. Este processo termina quando não há mais energia

de excitação suf iciente para emissão de uma partícuLa, sendo

que o excedente deste enengia é Liberada em fonma de

radiação geme.

Es te processo é denominado de decaimento

sequenciaI e seus Limites podem ser entendidos da seguinte

maneira. Para ocorrer e primeira emissão, ou seja, a do

ntlcIeo composto, assim como as emissões subsequentes dos

nticteos nesiduais, a particuLa Leve a sen emitida deve



.83.

possuir enengia suficiente pare vencer es barreiras

coutombÍanes e centrífugas de cada caso. Em cada emissão a

energia média das pantícuIas vai decrescendo, e finaLmente

chege-se a uma energia de excitação que deve sep menor do

que e energia de sepanação de um neutron do nrJcLeo em

questão.

Convém ressattar que quanto mais atta e enengia

de excitagão maior é a densidade de níveis, e Iembrando que

esta densidade de níveis quando expressa por um gás de Fenmi

depende exponenciaImente da enengia interna do sistema,

resutta que o número de canais abertos é maio¡ pera negiões

de atta enengia de excitação. Deste f ato nesuLta euê, se

assumi rmos que todos os canai s tem a mesma probabi L idade,

prefeFenciaImente o ntJcLeo nesiduaI subsequente deve seî

popuLado ne região de energia de excitagão próxima e

diferenge entre e energia de excitação do ntlcteo residuat

anterior menos a difenença entre os vatones de excesso de

massa deste cenaI com o seguinte.

III.2.3 Breve discussão sobne os códigos de

trabaLhoprogramagão usados neste

Vários códigos de programagão foram feitos n¡r

tentativa de se pnever as distribuigões anguLares de

¡esíduos de evaponagão. R grande maionia destes códigos está



baseada em cátcutos de modeto

Montecarto para decidir entre

cadeia de decaimento. Flssim,

'histó¡ia' de um ntlcleo excitado

possua energia suficiente pare

partícuIa.
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estatístico e usa o método de

os vários canais possíveis na

neste tipo de cáLcuLo, a

é seguida até que este não

a emissão de uma nova

It

È

Pana se catcuIan as segões de choque dos resíduos

de eveponação é necessário conhecer o estado (isto ê, a

energia de excitagão e o momento anguLar) do nrJcLeo residuaI

após cada emissão de partícuLa. Pana se def inin este estado

deve-se avatian as seguintes quantidades: Al , 
-Z;, ürY ,

-1> -Þfí,Vi,onde A;,7 i e tI são o número de masse, o nrimeno

atômico e a enecgi a de exci t ação, respectivamente; enqu"nto]f

é o momento anguLar totat " Vl é sua vetocidade no sistema

de Iabonatório. F mudanga nos vaLores de A; " 7,.i são

triviais e dependem somente do tipo de partícuta emitida. Já

as outnas, podem seF determinadas a partin das quentidades

de momento anguIar orbitaf e energia cinética (medida no

sistema de centro de massa) capregada peta partícuLa Leve

ao sep emitida. Para determinar estas quantidades é que se

utitiza o nrétodo de MontecarLo em conjunto com es

distnibuições de probabil.idade denivadas da formtlLa de

Hauser-Feshbach.

Neste tnabaLho foram usados os códigos LiLITR?o),
pFffzrr e cÊ5ctlDE22) na comparagão com os resuLtados

experimentais.0s dois primeinos usam o método citado acima,

I

à
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e basicamente

partmetros de

coef icientes de

etes difenem

modeto óptico,

somente

ou seja,

nos vaLones dos

cáLcuLos dosno5

penetrabiIidade.

Já o pnogpama CHSCQDE não uti Liza o método de

Montecarto peFa avaIiar os estados subsequentes a ume

emissão. Neste pr.ogrema as Linhas de decaimento são obtidas

de todas as maneinas possíveis, o que equivaLe a dizer que

todos os canais abertos são poput ados. Também nes te programa

os coef icientes de penetnabitidade são obtidos atnavés de

cáLcutos de modeto óptico.
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III.Ë¿ ModeLos pana fusão

Uma quentidade apreciáveL de . sistemas foi

tevantadas pon

pode-se observar

fusão epnesentam

ana I i s ada conj unt amente

Kovanló) e EirkeLunds)

que o compor t amento das

a L gumas ca r ec te r í s t ic as

ne5

Nestas

seçöes

sistemáticas

sistemáticas

de choque de

em comum:

a) a fungão de excitação appesenta três regiões distintas:

- região I,

îe agão 6g e

de energia

ne quat (P acompanha a seção de

que tipicamente corîesponde e um

Vrs ( É..r, <i ; t/B

choque de

intervaIo

- îegião II, ne quat tp se desvia nitidamente de Ú(

tornando-se bem menor

- região III,
Limite da gota

t-ne quaL Up cai ab¡uptamente devido eo

momento anguIar[ íquida pere

b) e seção de

etevados (MJÖÒC

choque de

mb) no ceso

fusão pode atingir

Leves

vatores bem

de sistemes

c) a fungão de excitação epresente um comportamento

monotônico, com exceções epenas para os sistemas teves

envoLvendo 2 "núcteos-ô(".
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0uatitativamente, o processo de fusão compLeta

pode sen comppeendida como decorrente do compromisso entre

intenegões consenvativas e dissipativas. À medida que dois

íons pesados se eproximam vão ocorrendo processos cada vez

mais ineLásticos. Estes pnocessos, denominados dissipativos,

podem converten energia reLativa em energia intnínseca. Para

o caso do processo de fusão compLeta, essa dissipação é taL

que toda a energia retativa é transferida pare greus de

tiberdade intrínsecos e coIetivos, ppovocando assim o

surgimento de um ntJcteo composto.

Para a descrigão dos mecenismos de reagão entre

íons pesados geretmente são utiLizadas teorias

semic[ássicas, devido ao fato de que tipicamente os

comprimentos de onda essoci ados a esses reagões são menores

do que es dimensões canacten ísticas dos sistemas (pon €X. r o

naio de interação). usuaImente, utiLiza-se nessas teorias

uma cLassificegão dos vários mecanismos em função do

parâmetro de impacto. Para o caso da fusão, isto impIica ern

que deve haver uma certa interpenetragão de matéria nuclear

de tat modo que a atnagão nucLean sobrepuje e repulsão

coutombiana.

tl ssim muitos fonam os modeLos que surgiram ne

de se expLicar o comportamento da fungão detentativa

excitagão

expIiceção

Limitagão

pera Íç . Esses modeIos coitumam buscan esta

seguindo basicamente duas fortes tendências:

imposta peto nrlcteo composto ou timitagão devido e
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propriedades macnoscópicas dos componentes do canaL de

entrada. ParaIeLamente, existe umã procura por um potenciaL

nucIear que contenha todas as informações neLevantes,

Nosso intenção , nos itens a seguir, é sintetizar
cada ume destas tendências.

III.3.1 l'4odeIo baseado no canaL de entrada

A seção de choque de fusão pode sen escrita
COmOaa )

(ì"*
v 

l-- ¡- ¡.Ë (Jl+r¡ T¿p ITT-23

onae Ç¿ é a probabiIidade

anguIar A contribua ne

abnupto (sharp cutoff )

1., j

de que a onda parciaI

fusão. Na aproximagão

com momen t o

de conte

Ti. J

D

f' -.e

!

{y { cr¿

I
I

Ï." -Q c.r¿.? rfr-24

onde /a,\ cornesponderia ao vator
eLevado que o núcteo composto pode

do momento anguLar mais

supor.tan. Neste caso,
.! ra
L (J,o+r )
);o ^-/ 

-i.r 
Xt ( ,Q.o-,.¡)*

!

I I I -25



7

Rproximando os coef icientes de transmissão àquetes

corpespondentes a uma barreira parabótica ínvertida, com

f requência dependente de.L, tetemos:

-T-" ( Ë)
J-

-l -t ¿ïF

onde Vg^ = Vg r xt (-l¿Lr¡t)
J¡"Rå
attura da

F (t/ß¡ - g)

K*,

na quat RS " Vg são,

barreina para .!.=O

.89.

III-26

nespectivamente

e lL é a massa

-¡g¡.é-

o raio e

reduzida do sistema.

Para o ceso onde [-VU)lt^: (resião

rRÈ (t -vs\\ tt

I) obtem-se:

TIT-27G

Fssim sendo, nesta região a fusão seria Limitada

pnaticamente peta penetrabiIidade desta banreira e seus

^paråmetros f(g " Vg pode¡iam ser obtidos a partir dos dados

experimentais.

Dentre os modetos que expIicam a fusão, nesta

tendência, podemos destaca¡ o de 6tas e Moseto, Neste

modeIo, postuIa-se que o sistema deve atingir uma distância

crftica de separagão como condição necessária e suficiente
para que oconra a fusão. Consequentemente, todas as

trajetórias que possuem parâmetno de impacto essociado a uma

diståncia menop do que este R<Ra Ievanão ao p¡ocesso de

fusão. H peremet¡izagão dest" Rc a feita da mesme,meneina
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I I ) dos
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ne região I, ou seja, através do ajuste (na pegião

dados experimentais peLa equagão:

\F. +¡-r¿å (
\/c ') III-28

onde

f usão.

0 vaIor

positivos, como ê

vatores negativos,

V6 ê o vator da attura da ba¡reira associada a

deste Vc pode tanto issumir vatores

característicos de sistemas pesados, como

comum em sistemas Ieves.

R panametrizagão feita

neegões indicou que o methor vaLor

Rc = ¡o (¡l'r

nesta

de R

negião pala várias

6 e¡a conseguido por

/^\
)-.

;, ) III-29

onde Â., A- são a5 mesSas no canaL de entrada. 0 vaLon de l¡

foi de 1.00J 0.08.conseguido neste paramet nizagão

III.3.2 Limitação imposta peLo ntJcLeo composto

0 f ato de que os modeIos baseados na dinâmica do

canaI de entrada não expLicavam es vani agões drásticas que

ocorriam no vator da segão de choque de fusão máxima (por

ex. nos sistemas t6n.ttl l.J , -"(! n'n0,, toc '*i "tl.J ) sugeriu que

atgumas cerecterísticas do nrJcIeo composto estariam

inf Iuenciando na fusão. ÊLém disso, se ondas parciais até um



-
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vator de /=!ert contribuem para a fusão, isto deve impLicar

em que o ntfcteo composto possua estados com momento anguLar,16

(na sua energï a de formagão) e consequentemente a fusão

poderia estar Iimitada peta Linha de Ynast do sistema

composto. Porém, é dif íci L imagina¡ que dois ntlcIeos Possam

fundir poputando estados na própria Linha de Yrast já que a

densidade de níveis nesta região é muito baixa. Entretanto,

a fusão pode acontecer numa região acima da Linha de Yrast

onde a temperatura ê suficientemente eIevada. Esta idéia

def ine o conceito de Linha estatística de Yrastlr)

R def inigão de Iinha estatística de Yrast f ica

então:

v \þ
III-30Y, ST

onde 9C tem a mesma definição do momento de iné¡ci a ) na

def inição da Linha de Yrast, " A-Q- é a energia extra

necessária papa se atingir um vaIon de densidade de níveis

conveniente e LST se¡ia ó momento anguIar timitante para e

enePgra Et7,t.. Na apnoximação de co¡te abrupto, fl= pode sen

= tÁ* f Ltt ( Ér-r.,¡] + ¿Q
r)c

escrito como:

f= =T Xl'J l-

[e

1et-* r)' -FrÌ- s-T. ( tl*t.t \L

(

.e.

J ,.^ Ð<r III-31

J + a-4p TTT -32
;..: .l^

I

)
J.

sendo qu" E*

Um

pare vários

L ctr ç
ajuste sistemático da segão de choque de fusão

sistemas Ieves fornecem vatores de lt6q.r ¿tQ

)c A ( ,^ o ,.- tlr-,cl'\)
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Recentemente, Eivitarese et a[13) interpretaram

este faton Aâ como a energia dissipada num processo de

mtJl.tipIas etapas, e que portanto, deve depender do tamanho

do nticIeo composto. Na panemetrização feita por eIes chegou-

se a

Aq Q;:1 Âr 'c III-33

pnaticamente univensais em todos os cesos:

, JO,O l J'f Mev.

.92 .

J,rotD,o{fme

r PllX
de UF- da maioria dos

testar' estes potenciais

obtenção de um potenciaL

a barreira centríf,uga), o

a quat Peproduz o comportamento

sistemas disponíveis.

0 método usueI pare se

nucIeanes é caIcuLar, através da

efetivo (que Ieve em considenagão

III.3.3 PotenciaI de proximid¿çlpra.r=r

Fproximagões teóricas pere se descrever G
assumem gereImente gue o potenciat que simuta a interagão

entre as duas partícutas pode ser'dividido em duas partes:

um te¡mo devido e repuIsão coutombiana e outno devido a

atragäo nucIear. 5endo que o termo de reputsão coutombiana é

bem conhecido, as aproximações são feitas no tenmo do

potenciaI nuctear.

I
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máximo vaIor de momento angular permitido. Portanto, podemos

¡v¡[iar ,Q.6 st usErmos e exPressão :

¿
[F rh ( (c,, i )

penetrabiIidade

a barreira por

III-34

através da

ume paráboLa

Este momento anguLar máximo pode ser obtido de

duas f ormas:

- anátise da fonma do potenciaI efetivo em função do momento

anguIar em busca de um ponto de inf Lexão, ou seja, venif ican

pepa quaI momento anguIan este potenciat deixa de possuin um

pogo bem caracterizado.

0 potenciaI de pnoximidade, que oferece resuLtados

satisfatórios foi desenvoIvido peLo grupo de EerkeLey

1s' Este potencia[ é baseado no conceito de forças de

proximidade e utiIiza o f ato de que o raio de interação

nuctear é pequeno quando comparado com as dimensões

nucteaîes. 0 potenciaL de proximidade pare um Leptodenmus

(casca detgada) detenmina a seguinte parte reaI pena o

- cá[cuto do coef iciente de

apPoxima'gão de tl,KB eproximando

inventida

com

r Ò 1Çr? (r

potenciat nuctear entre dois nrlcteos:

Vv (T) = L\Yöa Erû - t ø (ç )
^" 

.r i"
r' j U-i

t.ì8)6xr) n.v f,.*-t

III-35

I I I..36
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sendo o coeficiente de superfície,e Þí
( u,r tJr - *ì-¿,)

{Âu "+'/r;)

0 vaLor do raio para a densidade iguaI a meio ê

dado por

c ¡ lii )¿--- \
Rt / III-37

desprezando termos em

proporcionaI e espessuna

1 f m45). 0 vator do naio

potências

da superf ície

efetivo ê

maiores,

e pode

onde b é

ser iguaLada a

Ri l") g AI
à o,:16 +

. \'r
0.8 Aj '. III-38

FinaImente, temos que a f unção univensa L Ø (f ')
ê

dada por:
o,l ( \ - ¡.s T)t + o" ,?'ð çr ( T -¡,s ql

3,¿{ 3ì c->¡ (- 5/a.l5J

\. t.)i\[
Q(Ð=

\ 2. J,rç il
III-39

onde sua coordenada é definide como:

f î (t.. f. ' tl-,;'t i b I I I -40

No ajuste deste potenciaL, comumente

necessário) se util.iza ume vaniagão no vator de fE
gera[, este potenciaI ajusta bem a forma dos dados.

(se

Em

H comparagão

previsões teóricas será

dos resuttados experimentais com as

feita no capítuLo IV.
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IV FnáLise dos dados

Neste cepítuLo pretendemos discutir

experimentais de G obtidos em função

teóricas dos vários modetos apnesentados
I8n {C):2

sisteme LJ + \5 com outros sistemas que

nticIeo composto ou rnesmo próximos.

.95.

os resultados

das previsões

companando o

Levam ao mesmo

Posterionmente, avaLiaremos as intensidades

retativas dos vánios canais de decaimento do ntJcIeo

composto. Tentanemos também obtet um ajuste pãna esses

intensidades neIativas com prognamas que avaIiam o

decaimento sequencia[ (i.e. PACE), averiguando quais são os

parâmetnos reLevantes para os ajustes.

IV.1 R fungão de excitagão

H segão de choque de fusão foi determinada

basicamente peIa somatória das distribuições anguLanes de

eLementos co0 ntJmeno atômico entre 3 e 13. H função de

excitagão (vide tabeIa IV-1) pode ser vista nas f igures IV-1

e IV-2.
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Ïabel;r IV-1i Valores ,-le

tr¿rbalho.
ftr ParËr as enengias medi,Jas neEte

El 
ub

(]ulev)

E
cm

(Mev)
r--Totalv fusao

(mb )

29,0

36 ,0

39 ,0

42,0

49 ,0

52,5

56 ,0

59 ,5

64 ,0

72,0

10,36

12,86

13,93

15,00

17,50

18,75

20,00

21,25

22,86

25 ,71

550

760

790

920

840

1 000

990

980

1 100

1 090

t50
å70
t 150

¿ 110

r 100

11,l0

l. 140

i 130

t 150

r 150
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2000
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0
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encont¡ados
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de Oç do
sistemas

sistema
próximos
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Na figuna TV-2 epresentamos, também, os dados

referentes às reagõe, )6O r 1",3 
".' 

Jtp,"t¡ 4s). Nestas

neações percebe-se que o vator máximo ¿" (i- é eLevado (1300

mb) mesmo quando comparado com sistemas com ceneI de entrada

envotvendo nticIeos próximos. Isto se deve pnovaveImente ao

fato do máximo oconrer em enengia mais eLevada do que a

típica para sistemas Leves que é aproximadamente fuÅüg

(onde Vg é a attura da barneira couLombiana). 0utra

interppetação pare este f ator €rr base ao modeLo de 6tas e

Moset, é a de que para estas reações pnaticamente não se

distingue a região I da região II (def inição dada em III-3).

0s vatores de R^' 
" 

Vr' ,QU€ correspondem ao ajuste ern

cada região, são mui to próximos ao de Rg " Vg

Por outno Lado, ainda pode-se notan, neste mesmo

gnáf ico, e coenência de nossos resuLtados com a tendência

demonstnada para es outras neações na negião I. Nesta

região, dominada por efeitos determinados peLa banreina

couIombiana, sistemes que diferem de um a dois neutnons

possuern um comportamento muito semeLhante.

0s vaIores d.(p obitdos neste trabatho, junto com

os vatores das duas reagões citadas acima, pepecem sugerin

que o comportamento da fungão de exci tação, na região I I, de

sistemas tipo O + Þ não varia muito com a enengia de

bombardeio. Assim sendo, podemos dizen que os processos de

reações dinetas (transferência, ineLástico, etc..) não tem
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sua contribuição aumentada

característico ne região II para

drasticamente, como

outros sistemas Leves.

é

R compapagão dos nesuI tados com as previ sões dos

vários modetos também se mostrou satisfatónia, como pode-se

ve¡if icar na f ig. IV-3. H segão de choque de fusão foi

catcuIada com base na expPessão:

J +^Y' ( e - v6tll
I.

)ll='

5endo que n a

pode ser eproximada pop

[-F :

Para o ejuste

Yrast foram usados os

l-¿T (6 -ve - f:rål ì- Áur J,. A.q'J
J- t .n-¡ ('

região I a segão de choque de fusão

uJ

utitizando os vaIones dos parâmetros obtidos nos ajustes.

IV-1

IV -2

IV-3

rR* ( J Yq
¡::ç {"1'^

podemos obter os vaLores de Ro " Vi¡ e parti r de um a juste

Iinean dos dados G (tg). Este a juste f oi f eito para todos

os vatores disponíveis, baseado no f ato de que nossos dados

não atingem e região II, como venificado acima. Na tabeLa

IV-2 foram coIocados, atém dos fornecidos por esse ajuste,
vaIores de {tg " 

V¡1 citados na Literatura pere sistemas com

ntJcIeo composto pnóximos. Esta sistemática sená discutida no

capítuto seguinte. Na avaLiagão pera o vator de ./Sif foi

util.izada a aproximagão

16 (Q"', -l¡ : ('.n '3 
-]-:t A
f^o

(s Jo)ß

de baseado no modeIo da I inha de

parâmetros R¡, " Vr: obtidos do
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Tabele IV-?i Ualores Rg u VfS p;(n;( va.rioEnucteo cornposto prdximc¡s,
siEternaF-, ctJôi

S I STEMA

10 1u

10 17
7 ,09 0,116

11 16 a)7,12 0,134

1? 15 a)
7 ,13 0,111

a)7,14 0,111

'10 to a) a)0,1167 ,01

14 a) a)7,05

Rg

0

0

0

N

0

+ N

B+ 6,81 + 0,110 +

B+

B+

C+

13c + 14N

B+

1?c

v u/z 17re?

0,111

.4) . t+)

0,82

a)

a)

a)

a)

0,013

a)



.103.

anterior e a avaIiagão de .LC náste caso foi feitoajuste

po F :

,!- t :1 )-
"t." ,'itl\

( tl'crr r (l )

) .\ .{ A
)rl
Ur

IV-4

citado acima a

semethantes ao

J -¿
5onde

Eomo pode se notar no gráfico

l.inhe estatf stica de Yrast possui vaIores

modeto de 6[as e Moset, pe¡a esta região.

ent¡e a

reação.

Na avaLiagão efetuada utiLizando o potenciaI de

pnoximidade, os rinicos vaIores pa¡ametrizados cor.pespondem

às propriedades dos nrJcteos no canaI de entrada (vide

definição no capltuLo III). Poném, é possfveI efetuan

variegões nes dimensões dos raios dos nrlcIeos, Este fato
permite variar a magnitude da segão de choque sem aIte¡ar
significativamente a sua dependência com energia. No

entanto, na cupva apreientade na fig. IV-3, não foi
necessário f azeF uso desta variação.

Todos os modetos epresent ados papecem prever. fF

de forma equivatente, havendo certa discrepância apenas pana

a estimativa do potenciaI de p¡oximidade para attas

energias.

Htém destas companagões estudamos também a ceLagão

segão de choque de fusão e seção de choqu'e totaI de

Para tanto, construímos o gráfico IV-4r ño quaI
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Figuna IV-4a: 6ráf ico da energia de excitação do. ntJcteo
compostoE*('fAl)em fungão de 9<l'ts) 

'utitizando os vaIo¡es de Jca " 
l-cR obtidos neste t¡abaIho
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de Ynast (l.inha cheia) e Iinha estatf stica de Yrast com

Mev.
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apresentemos os vatores de energia de excitação de núcteo

composto vepsus os de ,((/."rJ) sendol o vaLon de momento

anguIar nasante (ou crítico). F definigão de momento anguLar

rasante )V pode seî feita enatogamente à de -.Qa, 
dado

peIa eguagãoIII-!T, substituindo o vaIoc de (fp neto da segão

de choque de reagão tC¡¡ l. 0s vaIores de tn são obtidos a

partir de cátcutos de modeto óptico feitos peto programa

MODOPT.0s vaIones obtidos (tabeIa IV-1) se¡ão objeto de

discussão no próxÍmo capf tuto.

IV.2 tlná[ise dos canais de saída

P intensidade reIativa dos canais de saída em

fungão do nrfmero atômico foi investigada. convém ressaLtan

que as câmaras de ionizagão tem pon ppopriedade sepaner. as

partfcuIas incídentes po,. nrimero atômico.

0 cá[cuIo das intensidades retativas foi feito
dividindo-se a integraI das distribuições anguLeres pane

cada etemento peIa somatória destas integrais. R avaIiação

destas integrais foi feita supondo-se que a fonma das

distribuigões anguIares depende basicamente da cinemática
como mostnado em III- Q.,I Rssim sendo, cada distribuição
angutar foi extrtpoIada (nos pontos não medidos) seguindo-se

a forma previstas por cá[cutos teóricos baseados no modeLo

estatfstico de Hausen-Feshbach. 0ptamos petas dist¡ibuições
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conseguidos com o progrema LILITH, peta sua faci Lidade de

cátcuIos que epresenta pe¡a esta f inatidade. 0s ¡esuItados

obtÍdos desta meneira são mostrados na f ig. IV-5.

Nas figunas IV-6 a IV-8 apresentemos os resuItados

estimados petos progpaíras LILITQ, PFCE e CHSEHDE. Nota-se

guê, apeser de utiLizarmos praticamente os mesmos perâmetros

de entrada, essas avaLiagões não são iguais (como podie se

esperar) e nem connespondem aos vatores experimentais.

Todavia, estes panâmetros (principaLmente a difusividade da

distnibuigão do coef iciente de penetrabiIidade pere fusão

. T ¡p ) correspondem na neaIidade ao produto '1-o- lì^- ,

onde -f¡ corresponde à penetrabil.idade de um potencial

óptico " .P¿ copresponde à probabiLidade do sistema fundir

uma vez que o sistema uttrapessou à barreira.

Com a finatidade de estudarmos a infIuência destes

panâmetros na avatiegão das intensidades reLativas, fizemos

variaÇões nos panâmetros de ent¡ada relevantes. Para efetuan

este estudo util.izamos o pnogrema PFCE.0s nesuttados podem

ser vistos nas figuras de IV-9 a IV-11.

Na figura IV-9 podemos nota¡ que eumentado-se o

vator da difusividade da distribuição de TA, f avorecemos os

canais de saída nos quais existam peLos menos um decaimento

de partícuta aIfa, o que corresponde no nosso caso

principatmente aos eIementos sódio e fLuor. Isto decorne do

fato de que ao aumentan-se a difusividade, ondas parciais

com momento angutar mais eIevado pessam a contribuin para o
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vaIo¡ de 0-F Portanto,

emitir partícuIas aLfa,

aumen t a.

a probabi L idade do ntlc Ieo

que ceFPega mais momento

composto

anguIar,

0ut¡o parâmetno que foi aIte¡ado cornesponde ao

parâmet¡o de densidade de níveis ( S('Bf) ). Lembrando a

def inigão apresentada na equegão JII- JO , nota-se que a

quentidade densidade de níveis <(g{) varia exponenciaImente

com a raiz quadnada de G Isto implica em que

eumentando-se o vator de A. cresce muito o ntimero de

estados com enengia de excitação etevada. Este f ato sugere

que os decaimentos para estados de energias de excitagão

mais aItas devem seî estatisticamente mais favorecidos do

que no caso anterior e portanto, decaimentos po¡ emissão de

neutrons e protons tem sua probabiLidade eumentada, pois o

incremento de ç¿Bt) é maio¡ quanto menor o vaIor de f Em

genaL, protons e neutnons capregam menos energia do que as

partícuLas atfa por emissão. Pon outro Lado, se pane cada

decaimento o vator médio da energia de excitagão for

aumentada (devido ao incremento da densidade de níveis),

isto deve eca¡petar que um maior nrJmero de partícuIas Ieves

será emitido. Assim sendo, os canais de saída que envoIvam

evapoFaggo de vários nucIeons serão favorecidos. Devemos

Iembrar também que para os canais de saída que possuam um cl.

menor, o ntlme¡o de estados disponíveis é ma.ior, iá que estes

podem atingi n a enengi as de exci tagão mais eIevadas. No

presente trabatho o eIemento que parece co¡îesponder a este

ceso é o megnésio, como mostrado nes figunas IV-10. pode-se
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observar. ainda nestas f igunas que

seja, diminuÍndo-se o parâmetno de

naciocínio inverso é verdadeino.

no caso contrárior ou

densidades de níveis, o

Um outro parâmetro que aLteramos copresponde ao

momento de inércia dos ntlcteos residuais. Flumentando o

momento de inércia a Iinha de Yrast ficava mais baixa. Este

abaixamento da tinha de Yrast imptica que um núcIeo com

determinada energia de excitagão permite ser. popuIado em

estados com momento angutar mais alto do que aqueLe

pepmitido peIa Iinha de Yrast antenion. Portanto,

raciocinando anatogamente ao ceso do aumento de

difusividade, os canais de saída envoIvendo a evaponegão de

uma partfc.uIa aIf a deveriam ter sua probabiLidade eumentada.

0ut¡a meneina de compreendermos este fato é obsepvar que

esta pnobabi Lidade deve aumentar pere a regiäo na quaL o

momento angutar é atto, mes a energia de excitagão é baixa.

Isto deve impIicar em que os canais a serem f avonecidos são

aquetes nos quais ocorne a transferência de uma grande

quant idade de momento anguI an. De f ato, quando observamos es

figuras IV-11, podemos notan que o canat mais favorecido

coFFesponde ao sódio r êm cuj a cadei a de decaimento existe

ume emissão de partícuta atfa.

Da aná[ise deste estudo resuttou que das variações
*F

reaIizadas no parâmetro de difusividade de t¿ obtivemos o

methor ajuste de nossos dados. Flssim sendo, anaIisamos os

coef icientes de penetrabil.idade fornecidos peLo programa
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M0D0Pï , apó s

finaLidade

reveIou que

do inverso

u t i L i z ado no

mais baixa).

o ajuste do espathamento e[ástico¡ corì a

de verificar sua difusividade. Esta anátise

esses vaIores de difusividade cresciam em função

da enengia (fig. IV-12), aIcangando o vaIor

estudo citado acima (para o ceso da energia

?

Util.izando, assim, os vaIores da difusividade

provenientes do MODIPT como parâmetros de entrada pana o

ptograma PHEE, chegamos no que consideramos set o methor

ajuste possíve[ (fig. IV-13).
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V Comentários finais

J

R inclusão dos vaLones de ÊU " VtS ne sistemática
de Kovar et atr., permite verif icar. e boa concordância

destes vato¡es com os determinados para outros sisternas,

como pode se obsenvan nas figuras v-1. podemos ainda notar,
em particutar para a f igura v-1a, a existência de uma

mudanga de comportamento nos vaIores de Rts pere o caso de

reações envoIvendo núcLeos Ieves (s-d). Esta mudança sugere
que exista uma pnopriedade, outre que a geométrica, que

detenmine a fusão compLeta ne região I.
H partir do ajuste das distnibuições percentuais

etementares com os modeIos de decaimento sequenci at

obtivemos um vaLor de difusividade do coeficiente de

transmissão netativamente eIevado se companado com os

vatores de momento angutar envoIvidos na reação. Este vaLor
perece ser conf irmado peta anátise dos coef icientes de

penetrabil.idade obtidos através do espaLhamento e[ástico.
R aná[ise da razão entre a segão de choque de

fusão ( 0?') e a segão de choque de reagão ( q( ) mostra um

compontamento quese constante com a energi a, mas ref Letindo
um eventuat efeito de est¡utune se comparade com outras para
sistemes mais pesa61 65re r,
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Este fato Ievou-nos a estudar o comportamento

destas razões pare vários sistemas envoLvendo nricIeos Ieves.

Este estudo foi feito a partir da netagão dos vatores desta

razão C Oh 1Úq ) como fungão da energia (fig. v-Ð.0s

vaIo¡es de 0-p 
" 

Cq foram obtidos de vários trabathos da

Litenatura.0uando estes trabaLhos näo forneciam os vatores

de qL ou de tXX associado, a pertir do qua[ é possíveI
q-R , utiIizamos uma aproximagão semic[ássica pana

q-a

evatia¡

obter

Em trabaIhos recentes, foi sugerido que a fusão

compteta só ocorreria se os núcIeos atingissem uma

distância pane a quaI a sobneposição de matéria nucLear

Ievasse a um determinado vator de densidade de matéria

nucIea¡ (modeIo de 6[as e MoseIst, e Ho¡n e Fengusson4ór ).

uma outna maneira de se interpnetar esta sob¡eposiçäo ê

def inir que a parte interna do nrlcIeo é nesponsáveI peLo

processo de fusão.5eguindo esta Iinha, podemos defini¡ ume

negião 'interna" na quð[ se atinge uma saturagão da

densidade de matéria nuctea¡ quaLificada de voLume e a outna

de superf ície, sendo que as pantícuIas pentencentes à pante

de votume é que seriam responsáveis peLo pnocesso de fusão,

enquanto que e supenf fcie do nticteo, associada a uma

difusividade ¡etativamente importante, no caso de íons

Ieves, poderia ser associada eos pnocessos diretos.

Flssim sendo, desenvotvemos em coLaboragão com 0.

Eivitanese, um ppograma pana o cáLcur.o da densidade de

maté¡ia nucIean cß(n)l Este programe (DENSI) é baseado no
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modeto de partlcuIa independente e uti Liza as soIugões da

equagão de NiLson para um potencial nucLear descrito como um

osciIador harmônicoaT>. Podemos verificar, nas figunas V-3,

que a dependência de 3(n) com o raio nucIear estimadas peto

DEN5I são bem próximas daquetas obtidas peto espaIhamento de

etétrons nestes mesmos nrlcIeos. Para definirmos o Limite
pera e região de voLume util.izamos, como descrito pop Bohr e

MotteLso¡42t, o conceito de naio efetivo. Este raio efetivo

está essociado eo vaIon dado pa¡a f requência de oscitadoî ne

construção do p¡ognama e vaIe:
Rof * J.J Avi v-1

onde A corresponde ao nrimero de massa do núcteo.

Pana avatiermos o ntimero de pantícuIas na região

de voIume, integramos a fungao l(l) obtida peto DEN5I de zero

até o vaIor do raio efetivo (como definido acima).

e f im de reLacionar estes números de partícuLas

destas regiões de votume ( l'JV ) com o raio da barneira ßg,
uti Lizamos a seguinte aproximagão:

0-¡

rR
rf r?1,

IRä
Nv { tJ '1, v-2
lr.)r. + [.)1aonde

Vy

t'Jr
ll T)

í<c

ntlme ro de par t í cu L as no vo tume

ntJmero totat de partícutas no nrlcteo.

raio da barreira de fusão

naio da barreina pera reação

F figura V-2 mostra os vatores

, assim como os vaLores previstos

Encontramos um acondo satisfatório,

expe¡imentais de ÇZC"
peta retagão V-2.

o que sugene uma
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avatiagão do raio da barreira de fusão Rq a partir da mesma

reIagão, bastando pala tanto estiputar o vaLor do raio l?c

0 vator utitizado, quando não encontcado na Literatura, foi:

Ëa :î J.J¿ A\'r 0.qï A"\'r v-3

0s vatores de ((g papa os vários sistemas são

apresentados na f igura V-I. 0 comportamento destes vaLores

também mostra um acordo satisfatório, porém sem uma va¡iação

brusca como nos dados expeîimentais. H dependência destes

vatores, quando companado à figuna V-3 evidenci em o fato dqf

ntlcteos Ieves apresenta¡em um ¡aio para a barrei ra de f usão

reI ativamente menoî que os sistemas pesados. Isto está

reIacionado a difusividade reIativamente maior dos nt]cteos

Ieves, que pon sua vez está reLacionado a um vaIor ainda não

saturado da energia de Ligação por nucIeon ( B/A ).

Para testar esta idéia, a títuIo de especutagão,

caIcuIamos uma "densidade voLumétrica de energia" ( R/y' )

associada ao aIvo e pnojétiL, ondeèert,tr,¡a',r¿tld.,^0 cornesponde a

energia de Ligagäo " VoO^",¡*¿iCi"D co''pesponde ao termo de

voIume caIcuIado a pa¡tir de vaIores exPe¡imentais

(espaIhamento de etétnons) de raio quadrático médio.

0s resuItados estão na f iguna V-5 reProduzindo

perf eitamente a tendência da f igura V-'11ó) '

0s vaIones de Þ(/t podem ser associados a parte da

energia disponíveI no caneL de entrada,.que Por sua vez vai

determinar ä

atingir:

temperatu¡a gue o sistema composto pode
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tlpesar dos resuItados retatados neste trabatho não

apresentarem de forma conctusiva uma expIica9ão cLara e

rJnic. per. o comPortamento da seção de choque de fusão pana

vánios sistemas, äcredÍtamos ter estabeIecido ume retagão

cIara, no caso de fusão de ntlcIeos s-d, entre a ba¡reira de

fusüo e grandezas macroscópicas associadas à estrutura

nucteer dos nrJcIeos envoLvidos.
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