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12m rei; o.ota a ^nl ioi Lação feita por Vossa3 Senhorias atra-

vês 'Vi Ourüa Circular 8/74 de 22 cie janeiro próximo passado, es-

tou enviando o resumo era português e inglês do meu trabalho -

" Estudos sobre o ' "C no modelo de três partículas alfa " :

"Discutem.-nc-, neste trrbajlho, algumas propriedades físicas

de três partículas alfa sem estrutura interagindo através de po-

tenciais do dois corpos. Paz-se a comparação com as observações
"IP ~

experimentais correspondentes no caso do núcleo C, A função

de onda é expandida em termos de estados de osciladores harmôni-

cos translacionalrnente invariantes. Os coeficientes da expansão

sao tratados como parâmetros variacionais".

-—^>"In this article we discuss some physical properties of

three structureless alpha particles interacting through two -

- body potentials and compare them with the corresponding ex-

periinental observations for the "G nucleus. The wave function

is expanded in terms of translational^ invariant harmonic-os-

cillator states, the coefficients being variational parameters".

0 título correspondente em inglês ê "A variational calcu-
1 p

lation of C in the alpha-particle model". Informo ainda que

este trabalho está sendo submetido, à Revista Brasileira de Písi-

oa para publicação, juntamente com V. C, Aguilera-.Nava.rro ff
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.1.
INTRODUÇÃO

Pretendemos neste trabalho realizar um cálculo varia—

cional da energia de ligação do 0 com respeito & quebra em

três partíoulas alfa « das energias dos três primeiros níreis

excitados 0+ . Será também levantado o fator de fôrma de car

ga do aatado base para o espalhamento elástico d« elétrons pelo
1 2C.

Para isto, no Capítulo 1 apresentamos os operadores

de projeção que serão usados para a simetrizacao de uma base d«

funções de oeeilador harmônico translaoionaLnente invariantes,

com momento angular total bem definido. Serão caracterisadas,

desta forma, por uma repressatação irredutível do grupo de per-

mutações S(3), alem do número quântioo relativo ao momento angu

lar.

Essa base é construída no Capítulo 3 com a ajuda dos

coeficientes de Moshinaky,. que são os parênteses de transforma-

ção dos estados de oecilador quando passamos das coordenadas or

dináriae para as de Jacob!. Oe coeficientes de Moshinsky são de,

finidoa e discutidos brevemente no Capítulo 2.

A função de ensaio para o problema de três alfas é

formada através de uma expansão nessa base, tomando-se os ooefl

oientes da combinação linear oomo parâmetros variaeionais. S

considerada apenas a parte referente ao espaço de configuração

pois o spin e o iaospin da partícula alfa são nulos.

No Capítulo 4 são calculados os elementos de matris

do hamiltoniano intrínseco a fim de se eliminarem facilmente os

«atados espúrios devidos ao movimento do centro de massa do

sistema. Ê feita a aproximação de se tomar as funções da base

como completamente simétrioas no espaço de configuração. Consi-

deramos dois potenciais fenomenológioos d« interação ac-íX , o

de All-Bodmer1^) • Benn-Soharf21), derivados a partir dos defa-
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samentos do eepalhamento entre estae partículas.

Ho Capítulo 5 expomos a parte referente ao oáloulo do

fator de forma de carga, derivado a partir do fator de oorpo •

da correção representada pelo fator de forma da partíoula alfa

(correção esta devida ao tamanho da partloula alfa).

DiBoutlmos no Capitulo 6 00 resultados obtidos. Vemos

que são oompatlveia com os calculados por outros autores. Bisou

timoa também comova nossa aproximação poderia ser melhorada •

moaoionamos algumas perspeotiva» para o desenvolvimento futuro

do método.



.3.
.1 . OS OPERADORES DE PROJEÇÃO

. L

Funções de onda de n partloulas com simetria parmuta-

cional l>em definida são oonstruídas a partir de funções arbitra,

rias (mas sensíveis a permutações) através da técnica dos opera

dores de projeção ', tornando-as base de uma representação irre,

dutivel (HI) m do grupo simétrico 3(n) de permutações d« n

objetos. *•

Consideremos a representação Irredutível *>\l~ {"h*.,

^,---,^J ' ocm i ^ ^ t ' - ' + i n - n do grupo S(n), d« dimen

são dj e denotada matriolalmente por AD ° . Sejam

''•>\ty0vm o°»í«»to de funções tais qiie

sendo -+• vus elemento qualquer (pexmutação) de S(n). Dizemos

que |í|]v> pertence a fila -v de ifi se existem

v i satisfaçam a Eq.(1.1), isto é, oonotituem uma bast

para a RI \L] da S(n).

Como a dimensão de {|} é a quantidade de símbolos de

Yamanouohl2' (h.) -{n^K-i,--, Ai,^= 0 posslvoi8.de aeram obti-

dos, há uma relação biunívoca entre esses símbolos e as letras

gregas da Eq.(1.1).

No oaso do grupo 3(3) tem-se as seguintes representa-

ções irredutíveis com os respeotivoa símbolos de Yamanouchi

CTD
(SWBTRICA)
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(MISTA)

onäs

Jj3\
fã]

Ae ertogonais /D^\j>) de 3(3) aí

S(3) (1.2)

(1.3)

d a paridade da penuutEção

-f o
(23) =

'-{ 44

4

(1.4)

-j -i

a matris

onde tf é uma matriz arbitrária de dimensão

*

lj

(1.5)

duas RI'o de S(n). Multiplicando fc esquerda por

vam

M

Como estamos somando sobre todos os «lamentos do gru-

po e os produtos {*)>) • (xfc) partsnoen ao grupo pela pro-

priedade do feohamento» temo«



Usando a Eq.(1.5) vem

4)Hi(x)A = A &H>S(

Se íi}"íi'! , pelo lema de Sohur*' a mat ris A de_

•e s«r oonstante, ou seja, A »AI . Logo

"aí- - " "off f' c T' *•' • • •> <*i

d, r r 6
Considerando a matriz M o orno tendo todas os eleaen

tos nuloo exoeto M -1 , a Eq.(1.5) fioa
T

(1.7)

3© p = 6" temosp =

Somando sob todos os valores de o vem

•p t -JE. f r • pr • f

onda 1 - "* •' * • ordem do grupo 3(n) i <í i a dimensão da

51 . Assim

• a Eq.(1.7)

Ho oaso em que as representações não são equivalentes,

1{}{{Í'} » nota-se pela Bq. (1.6) que a mat ri« A e roila^'.

Portanto, tomando a mesma matri» M anterior, a Sq.. (1.5) fioa

) - O (1.9)
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Os resultados (1.8) e (1.9) podem ser escritos como

-3L j

Sendo as representações ortogonais temos que

4, fc (1.10)

Esta ó uma importante relação de ortogonalidade

as representações satisfazem.

Multiplicando a Eq.(l.l) a esquerda por 4h, (A,) ,

somando sob todos os elementos do grupo e usando a relação aoi-

ma, vem

V«
jfo caso em que As«, temos«,

o

(1.12)

Ssta equação é uma condição necessária para

pertença a fila t*. . Ê também oondição suficiente pois podemos

encontrar, a partir delas, as (et/-D demais que formam a base

da representação irredutível, pela relação

obtida da Eq. (1.11). As matrlses 4)f*Vf0 são oonheoidas6' •

são dadas por (1.2), (1.3) o (1.4) no oaao partioular do grupo

3(3).

Veremos agora oomo construir \{{lt*.') * partir de uma

função arbitrária /<P> susoetÍTel de ser operada pelos elemen-

tos -f do grupo S(n). Uma base para a representação do grupo

será assim obtida e portanto /</>)> será uma das funções da base

ou, ea geral» una oombinação linear destas, «a rárlaa represen-

tações irredutíreis^', isto i,
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t«a-se

\ A*1

Usando a Eq. (1.11) temoei

i /
Deftaiado o operador

(1.14)

(1.16)

(1.17)

Esta relação permite encontrar uma função ooa sime-

tria permutaoional bem definida a partir de uma função arbitrá-

ria, desde que esteja bem definido o resultado de <̂> aplicado

a /<?> .
Os operadores *J^'C\) são operadores de projeção pa

ra a obtenção de | 5 0 ^ . As demais funções base são oalcula-

das pela B«s> (1.13) v Que pode ser reesorita, uaando-se os opera-

dores (1.16), como

(1.18)
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2. OS COEFICIENTES DE MOSHIHSKY

Estudaremos os coeficientes de transformação dos esta-

do a de dois osoiladores harmônloos, acoplados a um momento angu-

lar A t expressos em termos de ooordenadas ordinárias, para

as ooordenadas de Jaoobi. Esses eoefiolentes, oonheoldos oomo

"brashinekets" ou ooefloientes de Hoahlnsky, serão usados no pr£

blema de troa corpos.

Utilizaremos oomo unidades de distância ©fomento li-

near yfj/ww e \Ji)nxLK} t reepeetlvaaente, a fim de tornar adi-

menslonais as coordenadas e momentos.

A função de onda no espaço de configuração de um siste.

ma de duas partículas coa momento angular total A e projeção

jv\ , pode ser expandida em termos de

r
onde {'nXvvs.y sao estados de osoilador harmOnioo

sos de operadores de criação
• * »*-•

(2.1)

dados em ter-

(2.2)

onde

. -operador de orlação

= JC"3/</-e"* -estado fundamental normalisado

j_ yA y / n ) -harmôniet esférico sólido

s estados dados em (2.1) são convenientes para o cál-

culo dos elementos de matrls de operadores de um corpo mas não o

são, por exemplo, para operadores que dependam da distância rela

tlva. t oonveniente, portanto, desenvolvê-los em termos de ooor-

denadas que dependam da coordenada relativa • do oentro A« massa.

Tomaremos estac ooordenadas na seguinte forma normalisada

.5 *
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(2.3)

Esta transformação ê ortcgonal e as novas coordenadas

são as ooordenadas de Jaoobi. Os momentos se transformam da mes

ma forma

(2.4)

• os novos estados são dados por

(2.5)

0 momento angular A da Eq. (2.5) ê o mesmo da Eq.

(2.1), por oonstrução. Além disto, usando-se as transformações

inversas a (2.3) e (2.4), nota-se que

mos que

logo, dos autovalores de WeH(f,2) e HOH(*,Í,) , te-

(2.8)

Os eoefioientes3; do desenvolvimento

são conhecidos por "brashinsket i" ou ooeficfientes de Moahinsky

e estão tabelados10'. Uma fórmula feohada e bastante convenien-

te para ser programada «• oomputadores foi reoentemente derii



da por TrlifaJ11'. No oaso de oaoiladoreo de mesma massa os

"brashinaketa" são dados por

A/Z

.10.

AI!

ti Ai** 2\{
(2.10)

ti fa

Os Índices da Eq.(2.9) são números inteiros e positi-

vos e são restritos pela condição de triangularidade

--4 (2.11)

Os "brashinakets" são independentes de Al pois ae a

plicarmos o operador [(A-M)(A+ M-* 4)} A+ aos dois membros

de (2.9) obteremos estados com projeção (M+1) , • ainda com

os mesmos coeficientes na expansão.

São oonheoidas oúgumas relações de simetria dos "bra-

shinskets"12^. As «jue nos interessarão são

(2.12)A.^A >A ̂=
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3 . A PÜHCÃO DE OItDA PARA TRJSS CORPOS

Vamos oonstruir um conjunto completo de funções

com momento angular total bem definido e que são representações

irredutíveis de S(3), a partir de funções de osoilador harmôni-

oo translacionalmente invariantes, usando a técnica de operado-

ren do projeção desenvolvida no Capítulo 1.

Far-se-á' uma análise variaoional para o problema do
1 2C visto OOKO trôs partícula« alfa sem estrutura. A função d«

ensaio a ser usada será do seguinte tipo

Y- (3.1)

contendo apenas a parta referente ao espaço de configuração, já

que o epln e 6 iaoapin da partícula alfa são nulos.

Introduziremos as coordenadas de Jaoobi gerais, âefi-

nidas a partir dae coordenadas comuns atraréa da transformação

ortogonal

TT f Ír< \ -

(3.2b)

As ooordenadas definidas por (3.2a) não translaoional

•ente lnrariantes.
Para o caso d« três partioalat, teso«
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a transfonnaçõea análogas par» 00 momentos. Devemos notar qua a

coordenada ^, agora envolve três partículas a não deva aar

confundida coin ?tfe definida no capítulo anterior.

usando aa transformações inversas e leubr&ndo que usa

soe ooordanadas a momentoa adimensioneia, tem-se qua

a ainda

- -TT (£ + f *
(3.5)

Portanto

(3.6)

A vantagem da transformação definida por (3.2) é que

propicia eliminar-se, desde o princípio, os estados espúrios da,

vidos ao aovimento do oentro de massa. Trabalharemos, desta for

na, oom o hamiltoniano intrínseco que 6 definido eliminando-aa

a coordenada %e , ou seja, permitindo-se apenas azòitaçõas da

zero quantum em ^ . Assin, ua estado arbitrário translaoio-

nalmente invariante da trêa partíoulaa poda ser desenvolvido aai

temos da

oom momento angular total A a projeção A/ .

Tendo am conta a notação Intro dud da pox- (3.3)» vem

\o> (3.8)
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com

(3.9)

(3.10)

Para a eimetrização destes estados, ou seja, torná-

los base de uma RI de 3(3) vimos que é necessário sabermos o re

sultado da aplicação dos elementos do grupo sobre eles. Nota-««

que o "vácuo1* dado pela Eq. (3.10) é invariante sob permutaçSes

das coordenadas <56f , % z e %5 ; basta então aplicar-se as

permutações no põlinômio T . Operando com os geradores (12)

e (123) nos operadores de criação *\x = <$(•*<,.-Àfa) ou

(12)"1 -(12) e (123f* -(132) « % • Z 13), tereao»

Podemos escrever então a representação doa operado-

res (12) • (123) na »«•• 7* • *}4 » ••sondo a convenção'de

Wigner1*^, como

-1 o
«23)

"7«
=

4 f
y/3 1

i

i.
(3.11)
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Nota-se que a aplicação de (12) sobre T introdus
e

uma fase (-) pole P é de grau de homogeneidade (2-y^-t--^) ea

\r\a\ . A aplicação de (123) conduz a uma combinação linear de

P U cujos coeficientes são "brashinskets" aasooiados ao ân-

gulo ß= 4V/3 15).

Ê conveniente introduzir novos operadores, oom os

quais OB oálouloK aerão faoilltados, «traves das definições

(3.12)

vem

AplioaMo os geradores (12) a (123) s usando (3.11)»

(123) 7-
Estes resultados podem ser escritos eo»-

O, 1

(n)
4 O

«23)

O

Aplicando (12) • (123) em

ja, seus inversos 3' em ^ e v\K » temos

(3.13)

Ott •••

Como
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temo*

023}
,-i v O

ZTi/3

o c

e v o

o

O i

Como OB polinOmlos

d« grau ^-»v+4J «* l*jxl •

023)

'B('nx^ti
ir]g^t[,AM) aão hoaogâneos

» 0egue-oe qu«

(3.15)

conl

Fodemrs agora aplicar os operadores de projeção para

obter a elmetrização desejada. Taaos primeiro obter as funções

associadas a EI {21\ que é bidimensional ooa símbolos de Ya-

nanouehi (211) e (in) (rer Capítulo 1). usando a definição

(1.16) e as matrlees (1.4)» 00 operadores de projeção oorrespon

dontes serão dados por

(3.17)

(3.18)

Sabendo-se que

(23y^ (23)
(3.19)
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• usando aa Eqa.(3.14) e (3.1$) teremos

Nota-se que 2«L não pode ser múltiplo ás 3 e nem nulo. Logo

(3#20)•k

o n d e

^ j
Finalmente, a função de onda caraoterizada por'

{2<}(m) , já normalizada, « dada por

,9

Eazendo uso das Eqo.(3.18) e (3.19) teremos a funçãc [

que falta para completar a base da RI {21? , isto é

(3.23)

Cem,
Como

-032) (3.24)

obteremos, da mesma forma, ai funções simétrioa e anti-siáétrl

oa

(3.25)J
c©»n v=
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Quando tenso«

1 A

Obtivemos assim funçõas tranelaoionalmente invarian-

tes oom simetria peimutaoional e momento angular orbital total

bem definidos para o problema de três oorpoa, em termos doa o-

peradores 'ht e "^ de (3.12). Para o oáloulo dos elementos

de matrie do hamiltoniano intrínseco e levantamento do fator

de forma de carga, que dieoutiremos no Capítulo 5» é mala con-

veniente ter as funções em termo« de "%. * ?̂t • Vota-se que

A matriz de transformação (3.12) pode ser decomposta Sm seguin-

te maneira

'/T it
V 2 V2

-JL

1

(3.27)

A aplioação da segunda matrle no polindmio ? Intro

uma fase (-<*) ^ pois ? ê de grau de homogeneidade 0?->v + - O

em R a | e a primeira matriz oonduz a uma combinação linear de

com ttbrashin8ketsN como eoefioientes "'. Assim,

(3.28)

Temos então de (3.22)f usando aa Eq.s.(2.12)

T Z.
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A partir da Neonservaçã>o da energia" dada pela Eq.

(2.8) Tea

(3.29)

Logo

(3.30)
«

CWH.

Analogamente, de (3.23) e (3.25) obtemos

(3.3D

No caso em que

1.32)

• temos de

(3.26)

?

(3.33)
/1 -̂

e A <•

Usando a primeira daa Eqs.(2.12), rem que
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ou C-i^-A) deve ser par. Ba Eq. (3.29) e eate resultado oonolui-

se que, neate caso, -£ , -êb * A devem ter a mesma parida-

de.

00 resultados (3*30-33) podem ser escritos numa forma

compacta, ä& modo a se ter sempre funções reßis, da seguinte

(3t34)

ondo foi definido em (3.21) • A é dado pel» tabela abai

O

- 1 2

I3KW) /
0

1 (3.35)

Como exemplo, oonsideremos a função completamente si-

métrica, co.üí momento angular orbital total nulo, que. serão usa-

das como ap:?oxim&$âo para descrevermos o estado fundamental do
1 2C e os seus trôs primeiros estados excitados O+ . Teremos

(3.36)

Pode-se ver que as funções (3.34) e®tao normalizadas

usando regram de soaa dos "brashinskets1* derivadas por Aguile-

ra-ffavarro, Brody • Flores20)
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4. BLEMENTOS DE MATRIZ DO HAMILTOBIANO INTRÍNSECO

Vamoa calcular oa elementoa de matriz do hamiltonlano

Intrínseco do estado fundamental do C, viato como tree partí-

culaa alfa, com respeito ha funçõea de onda oonatruldaa no oapl,

tulo anterior.

ConeideremoB o hamiltoniano do problema auxiliar d«

partículas de massa , interagindo atraréa de forçaa

d« oeoilador haraânioo oom freqüência,

1 !*
f (4.1)

Saorevendo em termos da ooordenadaa e Bomentoe adimen

aionaia definido» por

X~V ~* % (4.2)

' V i^i tkto I
e usando aa coordenadas de Jaoobi (3.2a) e (3.2b) e tranaforma-

çõea aemelhantes para oa momentos, temos que
-f

(4.3)

poia, oomo a transformação que define aa ooordenadaa de Jaoobi

é ortogonal, -valem aa relaçõ«a

Z
• >

0 último termo da Eq.(4.3) 6 proporcional à energia

cinétioa devida ao movimento do centro de masaa, que aerá aon-

aiderada oomo nula a fia de ae eliminarem oa estadoa espúrioa.

Considerando agora o problema realiatioo da m. par-

ti culaay o hamiltoniano tranalaoionalaente inrariante pod« ser

eaorito OOBO
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onde o potenoial V(t,Â) pode depender das ooordenadas relati

vas e momentos das partículas.

Estamos mais interossados na parte Intrínseca do ha-
t

mlltoniano que 6 ubtida subtraindo-se a eneagia oinétioa do cen

tro de massa, isto é,

onde se usou as Eqs.(i.l) 9 (4-3) s a definição

(4.6)

Os elementos de matriz de %i oom respeito aos estâ

dos dados por (3.34) oonsidorando que as interações entre 09 pa

*>es de partículas sao idlntloas» isto 4,

V(4,Z) (4.7)

sao por

oude

(4.9)

6 o número total de quantos na aproximação » Jf simboliza o

oonjunto äe números quftntioos que oaraoterlea as componentes da

função da ensaio.

Note-se que a aimplifioação (4.7) foi possível no oál

oalo dos elementos de matriz derido ao fato d« fp ser um dos

números quântioos contidos em Jf .
12 ~

Voltando ao problema do C9 faremos a aproximação de

oonslderar a função de onda qjxe descrere o seu estado fundamen-

tal ocmo completamente simótrjLoa no espaço de oonfi£uraçãot 9

oom As-0 . Neste caso, será, dada por (3.36)*
o potencial de interação pode ser esorito oomo
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<*•* (4.10)

onde a parte ooulombiana é dada por

c ' K K
(4.11)

usando as Eqs.(4.6), (4.7) e (4.10) oa elementos de

matris (4.8) para ^=3 fleam

com Ji-t^. Portanto, os elementos de matriz COM respeito às

funções dadas por (3.36) são

rt k'^i's

Jacobi

Como (^+V^--J-^ÍÜA^ não depende da coordenada de

, e nem de ângulos e usando a Eq. (2.8) que dá

(4.13)r

teremos, finalmente, que

(4.14)



com A/=
.23.

(4.15)

Note-se qua aa aomaa aatio oondioionadaa pela« rela-

ções (4.13).

O elemento de Matriz redusido pode ser escrito oomo

uma combinação linear da integrais da Talmi1", isto é,

«2U £,+ *-J*»*1

onde IA são integrais de Talai definidas por

(4.17)

Os coeficientes r& são encontrados em tabelas10'.

As integrais de Talmi que nos interessarão podem ser

obtidas da seguinte tabela' da fáoll oonstrução a partir da

definição (4.17)

X
n

-CtV

e
A
K

rCt+i + i )

(4.18)

No oaso do potencial proposto por Ali-Bodaaer *',

• uma superposição de gauseianas, ou seja,
2 2

%*=?- vi
oom

. -h^ A_x (4.19b)
m^e* " 0,511 MeV ~ <*•

Para assa potencial, usando a tabela (4*18), os ele-

mentos da matris redualdoa fioam
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(4.20)

i
Outro potenoial V^« que usaremos 6 o proposto por

Benn e Soharf21', derivadi a partir dos "phase-shifts'1 experi-

mentais do espalhamento ei-ot , usando a teoria de Gol'fand

e Irvitan. Como este potenoiál é dado ponto a ponto* o elemento

de matris redusido da Eq.(4.14) ê oaloulado fasendo-se integra-

ção numérica.

Com as £48.(4.14) è (4.20) podemos calcular os elemen

tos do matriz do hamiltonianò intrínseco, fixando-se o numero

N de quantos para a aproximação. Feito este oáloulo, proce-

der-se-á a diagonalisação damatrizt obtendo-se seus autovalo-

res e autovetores. A energia.do estado fundamental do C será

dada pelo menor autovalor, vepiandó-se o parâmetro 6 , e o

seu autovetor correspondente conterá os ooeficlentes ou da ez

paneSo (3.1) na base de funções translaolonalnente invariantes

de oacilador harmônico.

Para a aproximação até 10 quantos, os estados possí-

veis na RI ÍS](Mi) , isto é", que satisfazem 2V = o ( m W 3 ) e

com A=I14.<2=O são dados .pela tabela (4.21), ou seja, as a-

proximaçoes de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 quantos são feitas em espaços

de dimensões 1, 2, 4, 7, 11 e 16 respectivamente. Diagonalizan-

do-se a matris de 10 quantos Q suas submatrlses nos espaços men

oionados (referentes a números menores de çuantos), a análise

dos autovaloras dar-nos-á um» Id4ia da oonvergAnoia do método,

oomo Teremos ao Capitulo 6.

I
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0
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0
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2

0

1
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0

2

1

2

3

4
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8

9
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13
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(4.21)

of, 4 tut rótulo linear quo rtpraaanta oa ndaeros

qu&irtieos ^ , n\K • -£ .
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O fator de forma da distribuição de oarga dos ndoleos

é definido por

(5.1)

onde 2 é o numero de protons, q é o momento transferido e

pfx) 6 a densidade de oarga relativa a do elétron, referi-

da ao oentro de massa. '

Tamos enoontrar uma expressão para o fator de forma

do C quando representamos o seu estado fundamental pela super

posição de funções construídas no Capítulo 3. Para isto, defini^

mos o operador que dá a densidade de probabilidade de se enoon-

trar uma partícula oi num ponto X, do espaço

(5.2)

onde ^ é a posição de uma das n partículas oC .

Como estamos interessados na densidade de probabilida

de referida ao oentro de massa, ouja posição é

At

temos

(5.3)

oom X/E <X-Xern .

Deremos caloular a probabilidade TT^íJ de se enoon

trar em * uma partíoula a f independentemente da orienta-

ção do núcleo no espaço de configuração, que implica numa média

na projeção do momento angular total. Devemos, então, encontrar

o valor esperado de T^(*) oom respeito ao estado fundamental

uaolear que é escrito eomo a combinação linear22)
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«Jt
(5.5)

onde o- são oa números quântioos ^y y ô . , " C e *ê ,

dados na tabela (4.21) até 10 quantos. JC é a paridade do ea-

tado nuolear e (-) está dado na tabela (3.35).

Como na verdade as partículas pi não são pontuais,

possuindo uma distribuição Interna de oarga PmC%) » •> densi-

dade dere aer eaorita ooao

Substituindo na Eq.(5.1)» temos

(5.6)

onde

Í5.7)

é o fator de forma da partíoula o( 9 determinado experimental

mente23> até q » 20

(5.8)

é o fator de forma de oorpo.

Para o ralor esperado de temos

Como as nossas funções de onda possuem simetria bem

definida, podemos substituir a soma > por m reses uma das

parcelas, que tomaremos como sendo a última (/•*) por eonre

nlênoía
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ZL (5.9)

pois, usando (3.2a)

Assim a Eq.(5.8) fioa

onde ^

Jr^-J^ Xm.., (5.u)
Para oaloular o elemento de matriz da Eq.(5.10) usare

aos a expansão

tjaando o teores» de Wigner-Eekart teremoa o ooeficien

te de Clebeoh-Oordan (j|Mm) J M ) que aó não aerá nulo quaá~

do m^O . Além disto

21 ( Jf M0| JM
M

logo

UÍ)-T- Ikr °Z'i %i Tt<

Embora o método permita naiorea reouraoa, deaorevere-

no« o estado fundamental do Ö (J = O + ) por funções com-

pletamente simétricas no espaço de oonfiguração (II}* {3} ) .

Neste espaço a função de onda é dada por (3.36), de modo que o

cáloulo de Fc se redus a

- Z (5.13)
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pole não depende das coordenadas do oaollador

transformação

Í5.15)

oom
/ 2ß

V 36

onde introduelmos arbitrariamente a energia

\ são adimen8ionai».

Para calcular o elemento de matriz de

€ = ito

r 0,511 M«V 4

aos a expansão eu integrais de Talai1 7 '

As integrais 1, estão definidas em (4.17) s tut oáloulo dire

to mostra que

V T ? ill t.
Substituindo (5.14), (5.16) s (5.17) m (5.13), tsmos

.2, (5.18)

rft+4-)
Ifote-se que ms soaas ea » **a » «stão restrl-
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tas por relações semelhantes a (4.13).

Oe coeficientes o^ , na representação Í3J , são as

componentes, na base de osoilador disoutidr, da autofunção oor-

respondente ao melhor autoralor do hamiltoniano. São obtidos

diagonalizando-se a matriu oujoa elementos são dados por (4.14)»

Obtivemos assim una expressão pura o fator de forma
12

de corpo do C no estado fundamental. 0 fator d« forma d« oar-

ga 6 dado pet« (5.5,) e (5.18), Juntamente oom os dado« cxperlmen

tais do fator de forma da partloiala K *'.

Os resultados obtidos serão discutidos no otfítulo se_

guinte.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Energia de Ligação

Nas Figa. 1-4 apresentamos o comportamento do menor

autovalor, obtido da diagonal!zação da matriz hamiltoniana, em

função âo parâmetro € (relacionado com a freqttdnoia do osci-

lador através de (4.19b)).

Usamos 9s potenoiais de Ali-Bodraer*' e Bonn-Scharf \

ambos oom dependdnoia no momento angular relativo da*a partícu-

las alfa (l=o-?,k)f na aproximação de até 10 quantos. 0 primeiro

dos potenciais é obtido ajustando-se uma combinação linear de

duas gaussianas, uma atrativa e outra repulsiva, de modo a se

obter os dafaatuaentos experimentais, para oada uma das ondas

A , d B 3- • ° segundo é obtido pela solução de Gel«

fand-Lavitoa do problema inverso na teoria do espalhamento

ot-~(K >, também a partir aos defasanentos experimentais. 0 va-

lor do potencial é dado ponto a ponto, já incluída a parte cou-

lombiana* variando entre aa distâncias 1,2037 fm e 6,8037 fm,

1,4307 fm 3 6,2307 fm, 1,6049 fm e 7,0049 fm, oom o passo de

0,1 £m, respectivamente para -c = C>, 2,4 . Nos pontos ini-

ciais exist» vm oaroço duro que substituímos por uma barreira

ooulombiana pois nossas funções de onda não se anulam nesses

pontos. Ob seremos coi^^ondentemente um decréscimo na energia

de ligação do sistema. A cauda dos potenciais é puramente oou-

lombiana.

Examinando as Tigs.1-4 nota-se, como era de se espe-

rar, que çiuante melhor a aproximação ( N maior), maior é a

região insensível à variação de 6 (independência relativa da

freqttênoi&. do osoilador).

Oa melhores valoref obtidos para a energia de ligação

do 0, com respeito a quebra em três partículas 06 , na apro

ximação <L@ 1C quantos, estão ó« do« na tabel» (6.1).



Potenoial

Ali-Boíhner d£, dgt d*

Ali-Bodmer e 0 , 6g, e*

Ali-Bodmer dQ

Benn-Soharf

e .

15

16

13

12

Experimental2^

E (MeV)

»1,61

-1,24

-0,60

-3,19

-7,274

.32.

(6.1)

Nota-se que o valor encontrado usando apenas o poten-

oial d£ (o índice indloa o valor de JL ) de Ali-Bodmer é pior

do que os demais resultados, feto é uma evidônoia de que a inte

ração nuclear rt~ot realmente poesui dependénoia no momento

angular relativo das alfas.

E(MeV)

2

0 1 i*^k-~-Irr>" vl^-^j' 1 • N( quantos)
2 H -^/^^T"*'

-1

-2

-3

-4

-3

-6 .

-7 .

Figura 5

Na Fig. 5 plotamos a energia de ligação versus o nume

ro Ae quantos, para os melhores valoras de e , a fim de se

ter uma idéia de. oonvergênoia do método. Observa-se que não se

-

2

-

- 7

-*-—

•
4

r> '•
; j • ,_>

" -

,274

^ > -
• .

dó,

(Exr

d2)du ^ ^

• — —

ERIÍÍENTAL)

10

—.

-
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obtiveram melhoras substanciais para o potencial de Benn-Scharf

a partir da 4 quantos, levando-aa a orer que a oonvezvíêneia para

o valor experimental seja lenta. Depositamos toda a esperança

nos potenoials de Ali-Bodmer, convergência aenos rápida mas que

para ralores maiores de N poderão dar resultados mais satis,

fatorlos.

Para comparação, danos na tabela abaixo .resultados

oaloulados por outros autores, usando o mesmo modelo para o 20

Autor

DARRIULAT32)

HARRINGTON33)

IÜCK34)

FULCO e WONG35)

H KHftÚH e HiSríWJáiJJSRO3 ™

LEUNG e PARK37*

MAGD38)

L I M 3 ^

NOBLE40*

VISSCHERS e WAGENINGEN* '

Experimental * '

E (MeV)

1,4

-7,36

não ligado

-2,79

-1,48

-7,36

1,0

1 , 1

-1,4

-2,20

-7,274

(6.2)

Os nossos resultados são mito. semelhantes aos encon-

trados por Hebaoh-Henneberg3 ' e Vlssoners-WageBingen*1', que

também usaram o potencial de Ali-Bodmer e oo» os de Noble40' e

Fulco-Wong3^'.

Energia Coulomblana

Com o potencial de Benn-Soharf encontramos que a sero

quantum (£ = 3) a energia ooulombiana do 2Ö e 5,28 MeT, que

podemos íjomparar oom o valor estimado por Harrington33' d«

5,44 MeV.



.34.
Estadoo Excitados 0*

As energias dos estados excitados 0 do 0 sao obti-

das da mesma diagonallzação através da qual caloulamos a ener-

gia de ligação. Isto porque o seu estado fundamental também tem

Jx« O* . Enquanto a energia de ligação é dada pelo menor auto-

valor, as energias dos estados excitados são dadas pelas dife-

renças entre os demais autovalores e este.menor autovalor. Apre_

sentamos na Tabela (6.3) os resultados obtidos para os três pri,

meiros estados excitados 0*, cujos dados experimentais são dis-

poníveis. Tomamos os mesmos valores de e da Tabela (6.1) que

deram a melhor energia' de ligação para oada potencial.

Fotenoial

Ali-Bodmer dQ, d2, d^

Ali-Bodmer eQ, e2, e^

Ali-Bodmer d£

Benn-Scharf

€

15

16

13

12

Experimental 4'

El

7,39

8,60

7,73

3,81

7,653

E2

12,80

14,41

12,80

8,13

10,3

E3
20,71

23,49

21,23

11,36

17,77

(6.3)

Nota-se que os potenoiais de Ali-Bodmer deram resulta

dos bastante razoáveis, principalmente para o primeiro estado

exoltado 0+.

Não se observa agora grandd diferença entre os resul-

tados dos potenciais de Ali-Bodmer d0 e dQ, d2, dit mostrando

que, ao contrário do estado fundamental, a interação <*-c* não

depende multo do momento angular relativo.

Tendo em vista os resultados da energia de ligação,

verifica-se que a aplicabilidade do modelo de trás partíoulas

oi para os estados excitados do 20 6 maior do que para o seu

estado fundamental. Isto é explioado pela facilidade oada ves

maior de se formar aglomerados de partíoulas pi dentro desse

núcleo, quando excitado.



Fatores de Forma

Naa Figs.6, 7 e 8 apresentamos oa resultados para o

fator de forma elástico de oarga e de oorpo comparados com on

dados experimentais ^ % cada qual com o volor de * que

dá melhor energia a 10 quantos de aproximação. Obaerva-se que

o primeiro aínimo de difração está em surpreendente acordo 000

o resultado experimental, principalmente para o potencial de

Benn-Soharf. A oorrecãc representada pelo fator d© forma da par
ti,

introduz em nossos oáloulos um segundo mínimo em

"z , cuja existência experimental é ainda difíoil da

tícula

ser julgada ). Entretanto, foi previsto em outros cálcu-

los* * ' que aão usam o modelo 3-oi © uma análise conclusiva

só poderá ser feita com dados experimentais oomplementares«

A t t i ^ , usando funções de onda de oscilador harmônico com <~or̂

relações de tipo Jastrow obtém resultados qualitativamente ÜSSK

lhantes aos qua obtivemos com o potencial de Bena-Soharf„

Conolusao

Para concluir, dizemos que o método de expansão s&

funções de oscilador harmônioo translacionalmente invariantes

fornece resultados compatíveis oom outros métodos e que o aoaa-
12Io de três partículas <K para o C 6 satisfatório, pelo se-

nos em primeira aproximação, embora seja este um tema contra - :.r

tido. A partícula Oi é o sistema nuclear mais estável que so

oonh,ece, a energia de separação de um pröton ê extremamente

grande: 19,8 MeV. A densidade nuolear é multo maior do que s

densidade de outros núcleos. Estas propriedades sugere o moêsls

de partículas ot para certos núcleos leves (duplamente par

com igual número de protons e neutrons), como foi enfatlsado

por Magd38).

Espera-se que aumentando o valor de /V , além. ã- ?c

considerar as partes «urti-Bimétrioa $fó*\Mi © a d® siwetrí?-•.
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mista Í^J=/2fi da função de onda espaoial, serão obtidos melbo

roa resultados.

Como perapeotiraa futuras, estuda-ae a possibilidade

de se introduzir oorrelações na fuação da onda de trôs oorpoa,

embora isto acarreta difiouldadea em sua construção. Pode-se

também, ao invés da expansão (3.1)» uaar

y - Z. a. 4 4'

onde H^ e ^ são funções de oaoilador oom freqflênoiaa dife

rentes. Eete oáloulo serriria, por exemplo, para testar a rail-

dada da oonjeotura qua atribui aoa parâmetros não lineares

maior responsabilidade na velocidade de eonvergenoia.

Fara outras aplioaçõea deate método, vida Rafa. 25 a

47.
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